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Gintas Vaičikauskas: 
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„LaisvaLaikio“ interviu

Eimantė Juršėnaitė

- Artėja gražiausios pavasario šventės - 
Verbų sekmadienis, Velykos. Kokių staig-
menų „Teleloto“ paruošė savo žiūrovams?

- Šįsyk „Teleloto“ kviečia švęsti su trenks-
mu - dvi savaites iš eilės - „Teleloto“ gimta-
dienį ir Velykas. Dvi progos, tai ir laimėjimų 
bus dvigubai. Žaidėjai laimės net 20 „Volkswa-
gen“ automobilių - 10 visureigių „VW Tiguan“ 
ir dar tiek pat miesto automobilių „VW Polo“. 
Ir dar net visą 1000 labai gerų daiktinių prizų. 
Švenčiame balandžio 9 ir 16 d. Beje, abu sek-
madienius „Teleloto“ laidoje, greta prizų, žai-
dėjų lauks itin daug staigmenų ir net kviestinių 
svečių. Švęsti pradedame jau šį sekmadienį!

- Ar pačiam sukyla emocijos, kai žai-
dėjai studijoje atsiduria per žingsnį nuo 
automobilio ar solidžios pinigų sumos?

- Labai tikiuosi, kad tie tikri jausmai laikui 
bėgant nedings. Sunkiai įsivaizduoju, kaip ga-
lėčiau vesti tokią laidą, jei man būtų visiškai 
vienodai žaidėjo jausmai - laimėjimo atveju 
džiaugsmas, nesėkmės atveju šioks toks nusi-
vylimas. Naivus aš gal dar, nežinau, bet kai 
mūsų žaidėjai laimi, džiaugiuosi taip, tarsi pats 
būčiau laimėjęs. Ir būna apmaudu, kai Fortūna 
ima ir nusisuka. Jau, rodos, viskas buvo ran-
kose ir... ak, pabėgo. Visada noriu, kad tiems, 
kurie žaidžia, sektųsi kuo geriau!

- Kaip manai, du dešimtmečius gyvuo-
jantis „Teleloto“ jau tapo reiškiniu ir sek-
madienio tradicija?

- Manau, kad taip. Kas nežino, kas per daik-
tas yra „Teleloto“? Manau, tokių rasti būtų la-
bai sunku. O dėl tradicijos, tai čia jau, matyt, 
kita kalba - kažkam tai yra neatsiejama sekma-
dienio dalis. Pvz., mano močiutei šventas rei-
kalas ryte į bažnyčią, vakare - „Teleloto“. (Juo-
kiasi.) Aš ir pats vis bilietą kitą turėdavau, kol 
tapau šios laidos vedėju.

- Ar pats mėgsti žaisti? Perki loterijos 
bilietus? 

- Bilietus aš pirkdavau, bet šiuo metu to 
daryti negaliu, tiksliau, pas mus juokaujama, 
žaisti mes galime, bet laimėti - ne. Taigi šiuo 
metu esu iškritęs iš žaidimo. (Juokiasi.)

- Vis dėlto ką tu darytum, jei laimėtum 
milijoną? 

- Tai pirma mintis, matyt, kaip ir daugeliui: 
opaaa! - viską metu, keliauju aplink pasaulį, keliu 
nuotraukas į „Instagram“ tinklą nuo jachtos denio 
ir pan. (Juokiasi.) Bet išties, manau, seka būtų 
tokia: mielas būstas, senuko automobilio keitimas 
ir kaži ar dar kam liktų. Ai, būtinai kieme pasista-
tyčiau nedidelę observatoriją - būtų privaloma 
laimėjimo atveju. Kitaip tariant, jei laimėčiau, 
klausydami „Perlo“ žinių per radiją, girdėtumėte 
tą daugmaž tradicinį pranešimą: „Ketvirtadienio 
ryte į loteriją kreipėsi aukso puodo laimėtojas. 
Vyras tvirtino, kad laimėjimas jo nenustebino. 
Patyręs žaidėjas žinojo, kad vieną dieną laimės, 
tik tos dienos reikėjo sulaukti. Žemaitis, šiuo me-
tu gyvenantis Vilniuje, teigė, kad laimėtus pinigus 
panaudos namo statybai, įsigis naują automobilį, 
na, o likusius padės vaikų ateičiai.“ (Juokiasi.)

- O kaip sekasi su partnere „Teleloto“ 
laidoje - Indre Stonkuviene?

- Labai džiaugiuosi tuo, kad mes su Indre 
iškart radome bendrą kalbą. Atrodo - susitiko 
seni pažįstami! Ir, aišku, smagu, kad iki šiol dar 
nespėjome susipykti (šypsosi). Tikrai - Indrė labai 
faina partnerė ir, tiesą sakant, nelabai dabar ir 
įsivaizduočiau kažkokią kitą moterį šalia savęs 
„Teleloto“ laidos metu. Tiesa - dar nėra taip, kad 
vienas kitam prieš miegą rašome žinutes ar pie-
taujame šeimomis, bet - ką gali žinot (šypsosi).

Gintas Vaičikauskas: 

n Gimimo data: 1984 11 14
n Nuo 2003 m. pabaigos dirba radijo 
stotyje M-1
n Maždaug 10 metų dirba renginių vedėju
n Nuo 2016 m. rugsėjo veda „Teleloto“

Dosjė

Jo balsą girdite kiekvieną darbo dieną per radiją. Kas antrą sekmadienį jo veidas  
matomas TV eteryje - žymiausiame lietuviškame žaidime „Teleloto“. Tikėtina, kad jis  
vedė ir ne vieno mūsų skaitytojo vestuves. Kviečiame į artimesnę pažintį su renginių  
ir laidų vedėju, trijų vaikų tėvu, astronomijos aistruoliu GinTu VaičiKausKu (32).

Kai „Teleloto“ žaidėjai laimi,
džiaugiuosi lyg pats būčiau laimėjęs

Man, Matyt, 
negalioja dienos 
žodžių liMitas
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Drauge su Gintu Vaičikausku žaidimą 
„Teleloto“ veda Indrė Stonkuvienė
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Vedi televizijos laidą, o ką per tele-
vizorių dažniausiai žiūri pats?

- Naujienų laidas, filmus, dokumentiką. 
Ir, žinoma, animaciją.

- Žmona Agnė ir vaikai Kipras, Simas 
ir Mėta nesirauko, kai tau tenka dirbti 
savaitgaliais?

- Tai kad jie nežino, jog gali būti kitaip. 
Kalbant rimtai, nesulaukiu priekaištų ar ne-
pasitenkinimo dėl mano darbo grafiko. Aišku, 
visiems norisi savaitgalius leisti kartu su šei-
ma veikiant kažką įdomaus. Kai tik turiu lais-
vą savaitgalį, stengiamės taip ir daryti.

- Turite kokių nors nelaužomų šeimos 
tradicijų ar dienos ritualų?

- Šeimos vakarienė kartu! Taip jau prigi-
jo, kad stengiamės kas vakarą susėsti kartu 
prie stalo ir vakarieniaudami aptarti dienos 
įvykius. Ir, žinoma, pasakos skaitymas vai-
kams prieš miegą - šventas reikalas!

- Vedi „Teleloto“, ištisas valandas kal-
bi radijo eteryje, be to, esi renginių ve-
dėjas... „Neduok pavalgyti, duok pakal-
bėti“ - ši frazė apie tave? 

- Pavalgyti aš irgi mėgstu, tai kaip čia iš-
eina - ir kalbantis, ir valgantis? (Šypsosi.) Iš-
ties aš nesu pats kalbiausias ir komunikabi-
liausias žmogus žemėje, turiu omenyje ne 
darbo metu. Ypač mažai pažįstamų žmonių 
kompanijoje.

- Kai darbe tenka daug kalbėti, na-
muose dar turi ką pasakyti?

- Taip. Man, matyt, negalioja dienos žo-
džių limitas. 

- Ne vienus metus dirbi ir vestuvių 
vedėju. Savo interneto svetainėje sakai, 
kad tradicines vestuves gali paversti ne-
tradicinėmis. Kaip tai padaryti?

- Cha cha, tai parašiau, kai dar buvau 
jaunas ir norėjau parašyti savo puslapyje 
kažką „kieto“, tai ir parašiau. Priminėte, kad 
reikėtų atnaujinti informaciją svetainėje. 
Tiesą sakant, šiandien tai jau yra absoliučiai 
neaktualu, nes neįsivaizduoju, kas turėtų 
dėtis žmonių galvose, kad jie pareikštų, jog 
nori tų tikrų, tradicinių, vestuvių. Gyvename 

Tikrai - indrė labai 
faina parTnerė 
ir, Tiesą sakanT, 
nelabai dabar ir 
įsivaizduočiau 
kažkokią kiTą 
moTerį šalia  
savęs „TeleloTo“ 
laidos meTu
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tokiais laikais, kai tos netradicinės vestuvės, 
apie kurias visi vedėjai ėmė garsiai kalbėti 
prieš kokius septynerius metus, - na, tuo 
metu visa jaunoji mūsų vedėjų karta gyrėsi, 
kad vedame netradicines vestuves, - yra vi-
siškai normalios ir šiandien jau kaip ir tra-
dicinės vestuvės. Kitokių paprasčiausiai ne-
bėra. Arba yra, bet aš apie jas nieko nežinau, 
ir tai yra puiku! 

- Ar jaunavedžiai dažnai stengiasi su-
rengti smagias vestuves svečiams, pa-
miršdami, kad tai jų šventė? 

- Čia, žinote, kaip pažiūrėsi. Visada at-
siras kokia pikta teta ar draugė, kuri po 
šventės būtinai „palos“: na, ten tai jau, ži-
nai, visiška „pakazūcha“ buvo. Bet ar tai 
tiesa? Kas ta „pakazūcha“ - muzikos grupė? 
Vedėjas gal? Ar patiekalas per įmantrus 
jums, ponia, buvo? Kartais atrodo, kad jei 
žmonės savo vestuves švenčia restorane, 
o ne daržinėje, tai čia jau svieto pabaiga - 
viskas tik dėl svečių! Bet ar tikrai? Mano 
galva, yra taip: svarbiausias dalykas yra vie-
no kitam įžadai, tuoktuvių ceremonija. Va 
čia reikia dėti didelį asmeniškumo, dviejų 
žmonių akcentą - viskas turi būti tau ir apie 
tave. O vakarinė dalis... Tai yra to, kas įvy-
ko tarp dviejų mylinčių žmonių, šventimas. 
Ir per tą šventimą, manau, gera turi būti 
visiems.

- Ką patartum sužadėtiniams, šiuo 
metu kaip tik planuojantiems vestuves? 

- Patarimų yra labai daug - būtų galima 
kalbėti daug, bet aš paminėsiu, mano galva, 
tai, kas svarbiausia. Tiek planuodami, tiek 
tuokdamiesi, o po to ir švęsdami būkite sa-
vimi! Tada viskas bus gerai - ir jums, ir sve-
čiams. 

- Turi tiek veiklos, iš kur semiesi 
energijos - laikaisi sveikos mitybos prin-
cipų, lankaisi sporto salėje?

- Nesu nei sveikuolis, nei sportininkas. 
Stengiuosi galvoti, ką, kada ir kaip valgau, bet 
tik tiek. O su sportu mano santykis įdomus - 
aš labai daug sportuoju. Labai daug. Tiesa, 
mintyse. Ten aš ir bėgioju nuo pirmadienio, 
ir kikboksą lankau, ir tenisą, baseine plaukio-
ju. Ir vis nuo pirmadienio. Tiesa, nesu visai 
beviltiškas - turiu keletą programėlių telefo-
ne ir per savaitę stengiuosi 3-4 kartus pa-
sportuoti namuose jų padedamas. Bet pava-
saris ant nosies, tai tikrai ir pabėgiosiu (gaila, 
kad niekaip tai netampa nuolatiniu gyvenimo 
palydovu), ir - taiiip - iš garažo bus išvarytas 
jo didenybė dviratis! 

- Veikiausiai šiltasis sezonas ne tas 
metas, kai gali ilgai atostogauti, turbūt 
tai pats darbo vestuvėse įkarštis... Tiesa?

- Taip, vasara pats darbymetis - tiek ves-
tuvėse, tiek įmonių vasaros renginiuose, gra-
fikas įtemptas. Bet visada stengiuosi darbus 
susidėlioti taip, kad savaitei galėtume su šei-
ma nuvykti į Nidą. Esame ją įsimylėję. Tai 
yra nepajudinama vasaros tradicija!

- Kaip apibūdintum tobulas atos- 
togas? 

- Man atrodo, kad svarbiausia kompanija. 
Viskas gali būti tobula, bet jei kompanija tave 
erzina, tobulumas dings akimirksniu. Šią aki-
mirką man tobulos atostogos būtų tokios: ten 
turi būti šilta, gerų draugų kompanija, vila su 
vaizdu į jūrą. Ir didžiausias tavo dienos rū-
pestis ir dilema turi būti tokia: ką čia pirmiau 
padarius - skaniai pavalgius ar išsimaudžius 
baseine? 

- Kokių turi hobių?
- Pastaruosius septynerius metus visi ho-

biai ėjo į antrus ar net trečius planus, nes 
namuose buvo tikrai daug veiklos ir be hobių. 
Trys pametiniai vaikai, sakykim švelniai, už-
ima šiek tiek laiko, todėl hobių sritis yra nu-
kentėjusi. Trys veiklos, apie kurias pagalvojus 
pasidaro gera, - knygos, dviratis ir astrono-
mija, tai turbūt ir yra mano hobiai.

- Kuo tave taip žavi dangaus platybės, 
astronomija?

- Mane tai domino nuo pat vaikystės. 
Mažytis astronomijos kursas fizikos paskai-
tose man buvo pats įdomiausias. Po mokyk-
los tas domėjimasis buvo gerokai pamirštas, 
kol prieš kokius penkerius metus Kalėdų 
Senis man padovanojo pirmąjį teleskopą... 
Štai tada ir prasidėjo! Dabar garaže turiu 
visai nemažai įrangos, kuri man leidžia ste-
bėti dangų ir fotografuoti planetas. Rimtas 
astronomijos mėgėjas iš mano turimo arse-
nalo, patirties ir žinių smagiai pasijuoktų, 
bet man vienodai. Turiu ir moku tiek, kiek 
man užtenka, ir darydamas tai, ką darau, 
būnu labai laimingas!

- Kurie dangaus kūnai tave labiausiai 
domina? Kuriuos būtinai patartum per 
teleskopą pamatyti kitiems? 

- Mane domina viskas, ką galima pama-
tyti naudojantis teleskopu ar žiūronais. Ne-
apsakomas jausmas apima, kai žiūrėdamas 
per teleskopą tu matai kitą galaktiką, net 
nemoku apibūdinti to jausmo - man jis su-
kelia euforiją! Bet čia man. (Juokiasi.) Žmo-
nai kažkada parodžiau Andromedos galakti-
ką, tai ji į mane pažiūrėjo labai keistu žvilgs-
niu ir pasakė: „Tik tiek, matai kažkokį pilkš-
vą debesėlį, ir šitiek laimės?“ Todėl, kai 
noriu padaryti įspūdį žmonėms, kuriems ast-
ronomija nesukelia jokių jausmų, parodau 

Mėnulį - krateriai abejingų nepalieka. Taip 
pat Jupiteris. Na, ir, žinoma, jei nori išgirsti 
tą „Wowowow“, parodai Saturną. Neteko su-
tikti žmogaus, kuris pamatęs Saturną nesu-
sižavėtų!

- Ar mėgsti mokslinės fantastikos fil-
mus, kuriuose daug žvaigždžių, kosminių 
kelionių ir panašiai? Kokius filmus aps-
kritai žiūri?

- Čia labai keistas dalykas, nes mano at-
sakymas yra „ne“. Paaiškinsiu tiksliau: man 
nepatinka tie filmai, kai kažkur kosmose 
skraido didžiuliai gyvenami pasauliai ar kaž-
kas ten kariauja tarpgalaktiniuose mūšiuose. 
Šitie ne man. Bet tokius kaip „Marsietis“, 
„Apollo 13“, „Armagedonas“ - na, tokius apie 
tikrus žmones - galėčiau žiūrėti ir žiūrėti.

- Vaikystėje nesvajojai būti astronautu? 
- Ne. Vaikystėje svajojau tapti dainininku.

- Gimei Plungėje, Žemaitijoje. Apie 
žemaičius sako, kad jie yra mąslūs, už-
dari ir kieto būdo. Tokie apibūdinimai 
tau tinka? 

- Turbūt nesu tipinis žemaitis. Nesu aš 
labai uždaras. Ir tas būdas mano... Na, saky-
kim taip: tie, kurie supranta kaip, tą kietumą 
greitai pralaužia.

- Ar gyvendamas sostinėje turi su kuo 
pakalbėti žemaitiškai? Gal ir tavo vaikai 
vieną kitą žemaitišką žodį pasako?

- Taip, turiu - kasdien! Radijo stotyje M-1 
kasdien žemaitiškai kalbamės su Mindaugu 
Stasiuliu - ne eteryje, aišku. Bet už eterio 
ribų kitaip mums ir neišeina. O vaikai, deja, 
žemaitiškai nekalba. Bandžiau mokyti, bet 
jiems tai kažkaip keistai skamba - kol kas tik 
juoką kelia. Bet tikiu, kad ateis diena, kai jie 
patys norės išmokti, va tada bus mano valan-
da. (Juokiasi.)

- Yra kokia nors būdo savybė ar įpro-
tis, kurio mielai atsikratytum?

- Draugų rate iš manęs visi dėl šito jau 
juokiasi. Jei kažkas kažką pasiūlo, aš visada 
pasakau „pagalvosiu“. Na, pavyzdžiui, draugai 
trečiadienį rašo: „Susitikim penktadienį.“ Aš 
turėčiau tiesiog imti ir pasakyti: „Gerai, ke-
lintą?“ Bet aš atsakau: „Pagalvosiu.“ Ir tem-
piu gumą iki paskutinės akimirkos. Tai norė-
čiau atsikratyti tokio svyravimo, galvojimo 
gavus pasiūlymą. Tiesiog dažniau reikia sa-
kyti „taip“. Tad pabandysiu.

„LaisvaLaikio“ interviu

Neteko sutikti 
žmogaus, kuris 
pamatęs saturNą 
Nesusižavėtų!

maNo močiutei 
šveNtas reikalas 
ryte į bažNyčią, 
vakare - 
„teleloto“
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Trys veiklos, apie 
kurias pagalvojus 
pasidaro gera, - 
knygos, dviraTis 
ir asTronomija

„LaisvaLaikio“ interviu
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Veidai

Puslapius parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Gyvenimo 
taisyklės

pagal Indrę
Televizijos laidų vedėja ir vienų metų Marijos 
Barboros mama Indrė KavalIausKaITė-
MorKūnIenė (27) darbuose ir gyvenime sukasi
it vijurkas. Žinomai moteriai norisi ir, rodos,  
pavyksta suderinti motinystę, karjerą ir gražius, 
romantikos kupinus santykius su vyru Jogaila 
Morkūnu. Kaip tai pavyksta? Paprastai, Indrė 
laikosi tam tikrų gyvenimo taisyklių.

StiliuS
Mažiau yra geriau - tai pagrindinė mano taisyklė. 

Be to, stengiuosi nesirengti nuo galvos iki kojų juodai. 
Yra pasitaikę tokių atvejų, bet bandau jų išvengti. Šią 
taisyklę turi mados žurnalo „Vogue“ redaktorė Ana 
Vintur (Anna Wintour), aš taip pat ja naudojuosi.

SportAS
pavasarį, šiltuoju metų laiku stengiuosi bėgioti. 

tačiau nemėgstu bėgioti, kai lauke labai šalta. 

FinAnSAi
niekada neišleisti lygiai tiek, kiek uždirbu. tie-

siog stengiuosi suplanuoti finansus taip, kad visa 
alga nebūtų išleista tą patį mėnesį ir dar šiek tiek 
liktų. pastaruoju metu atradau, kad labai smagu tau-
pyti turint konkretų tikslą, ir visai sekasi.

SociAliniAi tinklAi
Manau, kad viešai svarbiausia nelieti nuoskaudų, 

nereikšti pykčio ir panašiai. pati dažniau stengiuosi 
dalytis pozityvia informacija ir kalbėti apie pozity-
vius dalykus. 

SAViugdA
Man svarbu mokytis kuo greičiau atleisti ir ne-

laikyti jokio pykčio. Aš vis dar mokausi tai daryti, bet 
manau, kad gyvenime nereikia apsikrauti pykčio emo-
cijomis. Čia labai tinka angliškas posakis „let and go“.

trAdicijA
kadangi mano vyras jogaila apskritai labai mėgs-

ta įvairias tradicijas, tai jų turime ne vieną. naujausia 
mūsų tradicija - kartą per savaitę išvirti kiaulės lie-
žuvį. taip pat valstybines šventes minime su drau-
gais, giedame „tautišką giesmę“. kiekvieno mėne-
sio penktą dieną jogaila man dovanoja gėlių, skai-
čiuodamas dar vieną mėnesį santuokoje. o kiekvie-
nų metų liepos 11-ąją galime net nesitarti, ką veik-
sime, nes abu žinome, kad pietausime viename Vil-
niaus restorane, kur vyko pirmasis mūsų pasimaty-
mas. ir dar galėčiau vardyti ir vardyti... (Šypsosi.)
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Veidai

„Niekada nesakyk „niekada“, - šypsosi 
dainininkė. - Kadaise sau buvau prisiekusi 
nevaikščioti po namus su chalatu ir neišeiti į 
gatvę nepasidažiusi. Tačiau laikai keičiasi, nu-
tinka visko. Yra ir chalatas namie, ir be ma-
kiažo į parduotuvę pieno išbėgu. Kartais mi-
nutės svarbiau nei išvaizda“.

kosmetologija nukonkuravo teisę

Buvo laikas, kai Oksanai teko rinktis - 
teisės ar kosmetologijos studijos. „Pasimo-
kiusi teisės, labai greitai supratau, kad tai - ne 
mano sritis, - pasakoja. - Nenorėjau prarasti 
metų, todėl nusprendžiau pamėginti kosme-
tologiją. Abejingų grožiui moterų nėra, ne-
maniau, kad kosmetologija taps mano darbu, 
tuomet atrodė, kad tai - puikus hobis“.

Prieš dešimt metų Oksana pagalvoti ne-
galėjo, kad makiažai bei seminarai, kuriuos ji 

veda grožio specialistėms, užims daugiau laiko 
nei dainavimas scenoje. „Gyvenimas yra vi-
siškai nenuspėjamas“, - šypsosi ir geru žodžiu 
mini pirmąją savo mokytoją, o dabar ir kolegę, 
žinomą makiažo meistrę Birutę Pajėdienę.

„Yra moterų, kurios kolekcionuoja batus, 
o mane visada domino kosmetikos priemo-
nės, - neslepia Oksana. - Buvo laikas, kai, 
impulso pagauta, galėjau joms išleisti krūvą 
pinigų. Kosmetikos būdavo pilni stalčiai, kar-
tais dar ir mamos pasiskolindavau. Dabar man 
atrodo, kad aš sąmoningai ėjau šiuo keliu ir, 
štai, dirbu darbą, kurį mėgsta širdis“.

Rankinės be lūpdažio neįsivaizduoja

Gavusi kosmetologės diplomą, Oksana iš-
mėgino daugelį makiažo sričių. Televizinis gri-
mas, sako, jos nesužavėjęs, metus ji dirbo su 
žinomu fotografu, kurio fotosesijoms ruošė mo-

delius, dar kurį laiką darydavo makiažus žurna-
lų viršelių fotosesijoms. „Tačiau mieliausias 
man liko darbas su žmonėmis, kuriuos tenka 
puošti jų asmeninėms šventėms - vestuvėms, 
krikštynoms, gimtadieniams“, - pripažįsta.

Oksanai būtų sunku pasakyti, be kokios kos-
metikos priemonės ji neįsivaizduoja savo kos-
metikos krepšelio. Be pudros? „Anksčiau taip 
maniau, - sako, - o dabar neabejoju, kad geriau-
sias moters draugas turėtų būti lūpų dažai. Ir 
būtinai - drėkinamieji, Lietuvos orai nelepina, 
mums tenka daug šaltų dienų, taigi lūpas būti-
na saugoti. Raudonos lūpos puošia moterį, pa-
ryškina jos grožį, net jei veidas nepapudruotas“.

Kiekvienoje Oksanos rankinėje guli bent 
po vieną lūpdažį, o kartais jų galima rasti ir 
du, ir keturis. Šį pavasarį dainininkė prisipa-
žįsta pametusi galvą dėl ryškiai raudonos, 
klasikinės spalvos lūpdažio. „Klasika niekada 
neišeina iš mados“, - šypsosi atlikėja.

Oksana Pikul-Jasaitienė: 
„Geriausias moters 
draugas - ryškiai 
raudonas lūpdažis“

Asmeninio albumo nuotr.

Oksana makiažus 
daro dažniau nei dainuoja
Dainininkė Oksana Pikul-Jasaitienė (33) šiandien net nesuskaičiuotų, kiek skirtingų lūpų dažų turi savo rankinėse, kosmetikos 
krepšeliuose. Profesionalams skirtos paletės su skirtingų spalvų dažais sukrautos grožio salone, kur Oksana dažnai dirba. Prieš  
dešimt metų pradėjusi mokytis kosmetologės ir makiažo meistrės profesijos, šiandien Oksana makiažus daro dažniau nei dainuoja. 
Pažiūrėti, kaip jai sekasi ir jos patarimų paklausyti bus galima šį savaitgalį (balandžio 7-9 d.) lietuvos parodų ir kongresų centre  
„litexpo“ vyksiančioje grožio industrijos parodoje „Pelenė“.
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Ringailė Stulpinaitė-Gvildė

- Jūsų paskyrą „Čepulio fotoklajonės“ 
feisbuke seka daugiau kaip 44 tūkst. ger-
bėjų. Kiek metų jau užsiimate gamtos 
fotografija ir nuo ko viskas prasidėjo?

- Gamtos fotografija užsiimu jau labai se-
niai, tikriausiai gerus dvidešimt metų, o pro-
jektas „Čepulio fotoklajonės“ prasidėjo prieš 
trejus metus. 

O dėl ko gamta? Esu baigęs biologijos 
specialybę, o širdyje, matyt, biologas buvau 
nuo mažumės, mane traukė gamta ir joje pra-
leisdavau labai daug laiko. Vien jau ką reiškia 
18 metų gyvenimo pas močiutę kaime. Nuo 
septintos klasės rimtai domėjausi gamta ir 
jau tuomet buvau ornitologas. Tikriausiai ta 
gamtos fotografija natūraliai ir susiformavo, 
juk reikia fotografuoti tai, ką išmanai, ką mo-
ki, o aš išmanau gamtą.

- Tai nebuvote iš tų vaikų, kuriems 
svarbiausia su draugais palakstyt, pa-
žaist. Geriau į gamtą?

- Buvau ir net turėjau visą medinių ginklų 
arsenalą, o su kaimo vaikais žaisdavome in-
dėnus ir sekiodavome žmones po Salduvės 
parką ir ko tik nesam pridarę. Tačiau šalia 
viso to aš dar žieduodavau paukščius.

- Kaip gimė idėja savo darbus sudėti 
į knygą „Metai. Gamtos fotografo dieno-
raštis“, kurią pristatėte šių metų Knygų 
mugėje?

- Kai keldavau nuotraukas į socialinio 
tink lo „Facebook“ paskyrą „Čepulio fotokla-
jonės“, mane nuolat kas nors užpildavo klau-
simais: „Kada gi bus knyga?“ Tai štai, man 

Marius Čepulis - 
radęs bendrą kalbą su gamta

Pažintis

Būtų maža pasakyti, kad Marius 
Čepulis (42) yra vienas žinomiausių 
gamtos fotografų šalyje. Jis yra tas žmo-
gus, kuris moka kalbėti gamtos kalba, ir 
gamta jam atsako. pasak Mariaus, einant  
į šią karalystę labai svarbu žinoti jos  
taisykles ir elgtis garbingai, tik tuomet 
gamta atsiskleidžia ir tinkamai  
pasiruošus gimsta gražiausi kadrai.

n Gimimo data: 1974 m. 
spalio 17 d.
n Pagrindinė veikla: įmonės 
vadovas, gamtos fotografas,  
ornitologas
n Didžiausias pasiekimas: 
parašyta knyga „Metai. Gamtos 
fotografo dienoraštis“
n Gyvenimo kredo: mažiau 
visada yra daugiau

Dosjė

Marius Čepulis šių metų knygų mugėje pristatė pirmąją 
savo knygą „Metai. Gamtos fotografo dienoraštis“

Mariaus Čepulio asmeninio albumo nuotr.

Taurusis elnias
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Pažintis

atsibodo atsakinėti - ir atsirado knyga. O jei 
rimčiau - seniai apie knygą svajojau, tik jai 
reikėjo subręsti, suprasti, ką aš joje noriu 
parodyti. Tai va - per 7 metus subrendau.

- Knygoje sudėti kadrai tik iš Lie-
tuvos?

- Taip, tai absoliučiai lietuviška knyga. 
Tokių pat gyvūnų, kokie yra mūsų miškuose, 
gamtoje, kai kuriose gretimose šalyse yra ir 
daugiau nei pas mus ir juos daug lengviau 
nufotografuoti. Tačiau knygoje sudėti kadrai 
pagauti išskirtinai tik Lietuvoje mano sutiktų 
gyvūnų, paukščių ir knyga tik apie mūsų ša-
lies gamtą.

- Pavadintumėte save patriotu?
- Žinoma. Lietuva - fantastiška šalis ir 

žmonės privalo tai pamatyti ir suprasti. Fo-
tografuoju Lietuvoje, nes čia ne tik gražu, bet 
ir sunkiau nufotografuoti, tarkime, vilką ar 
mešką. Galėčiau nuvažiuoti į Baltarusiją ar 
Suomiją ir nebūtų ką veikti. O Lietuvoje meš-
kos gal taip ir nesutiksiu...

- Fotografija gamtoje - skamba gra-
žiai, bet atrodo, kad tai tikrai nėra leng-
va. Kiek laiko tenka laukti gero kadro ir 
kokiomis sąlygomis?

- Visų pirma, jei nesupranti ir nepažįsti 
gamtos, gali laukti nors ir visą gyvenimą ir 
vis tiek nesulauksi. Man tą padeda padaryti 
biologijos žinios, ilgametis domėjimasis ir bu-
vimas gamtoje. Jei eini fotografuoti gyvūno, 
turi viską apie jį žinoti, kur jis gyvena, kaip 
juda, kokie jo įpročiai, elgesys, kokioje aplin-
koje jis būna ir kaip tu jį nori nufotografuoti. 
Juk tai, kas tinka norint nufotografuoti elnią, 
visai netinka fotografuojant briedį. Jei visas 
šias žinias turi, gali mėginti fotografuoti. Kiek 
tenka laukti? Aš esu ilgiausiai laukęs dvejus 
metus tokio mažo paukščiuko. O lūšį ir vilką 
gaudau jau septynerius metus ir dar nepavy-
ko jų nufotografuoti. 

Ir, žinoma, tai nėra lengva, net ir turint 
visas žinias. Iki gero kadro dar yra nemažai 
reikalų... Visas pasiruošimas priklauso nuo 
vietos, kurioje tai darysiu, ir nuo gyvūnų ar 
paukščio, kurį noriu nufotografuoti. Tarkime, 
jei renkuosi fotografuoti erelį, tuomet tai tu-
ri būti ne šiaip jo nuotrauka, o jis pagautas 
arba atlikdamas kokį veiksmą, arba man pa-
tinkančiame fone. Juk nuobodžios nuotraukos 
niekam neįdomios. Norisi, kad erelis, pavyz-
džiui, būtų kylančios saulės šviesoje ir van-
dens fone. Tuomet reikia važiuoti į Nemuno 
deltą, pasiimti guminę valtį, palapinę, specia-
lius kilimėlius, vandens, maisto, jei reikės 
būti ilgiau nei vieną dieną, fototechniką, ir 
plauki iki norimos vietos. Į vietą atplaukti 
reikia tokiu laiku, kad dar nebūtų prašvitę ir 
spėčiau viską susistatyti. Dar reikia pasiruoš-
ti masalą - ereliams privilioti tinka žuvų gal-
vos - ir lauki. Kokias 8 ar 10 valandų nevalgai, 

negeri, į tualetą neini, reikia susilieti su gam-
ta. Ilgiausiai taip slėptuvėje esu pratūnojęs 
16 valandų.

- Ar būna blogo oro?
- Žinoma. Viskas prasideda nuo orų prog-

nozės, pagal tai aš planuoju, kur, ką, kada fo-
tografuosiu. Mano visas gyvenimas priklauso 

nuo orų prognozės. Jei bus netinkamas oras, 
tas žvėris ar gyvūnas gali ir nepasirodyti. Juk 
tam tikras oras nepatinka ir jiems, ne tik žmo-
nėms. Dažniau nepasiseka, nei pasiseka, - ki-
taip tariant, sėkmė yra dar vienas svarbus fak-
torius. Būna dienų, kai labai sekasi ir per tą 
vieną dieną tenka pamatyti daugiau kaip 60 
elnių, per pusę tiek danielių, kelias stirnas, 

Jūrinis erelis su grobiu

Žvirblinė pelėda

Bitininkas prie Šakių

Stumbras prie Kėdainių
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- Fotografuojate ne tik Lietuvoje. Kur 
yra tekę nusibelsti dėl kadro ar reto gyvūno?

- Esu važiavęs į Norvegiją fotografuoti jū-
rinių paukščių, į Kazachstaną - fazanų, į Poli-
neziją - ryklių, į Bulgariją - avocečių. Užsie-
nyje stengiuosi fotografuoti tas rūšis, kurios 
pas mus nėra aptinkamos. Nėra taip, kad dėl 
tam tikro paukščio skrisčiau į kitą pasaulio 
galą. Bet jei jau keliauju, tai pasidomiu vietine 
gamta, ko ten yra, ką įdomaus galima užfik-
suoti. Kuboje keliaudamas fotografavau man 
įdomias paukščių rūšis.

- Be fotografijos, užsiimate ir šviečia-
mąja veikla Lietuvos mokyklose? 

- Taip, tai yra dar viena mano veikla. Lab-
daringa. Važinėju po Lietuvos mokyklas ir 
darželius ir jaunesniems vaikams pasakoju 
apie mūsų gamtą, gyvūnus, mokau nebijoti 
gyvačių, varlių ir vilkų, paneigiu kažkieno 
sukurtus mitus, o vyresniems pasakoju ir 
apie gamtą, ir apie fotografiją. Pasakoju ir 
apie ekologiją bei pagarbą gamtai. Tai vieta, 
kurioje mes esame svečiai, o mūsų namai 
yra namuose.

- Kokių mitų apie gamtą pasitaiko 
dažniausiai?

- Na, pavyzdžiui, jei paimate rupūžę į ran-
ką - kiek karpų jums išauga ant rankos? Nė 
vienos. Tai absoliutus mitas ir niekaip su tuo 
nesusiję. Nereikia bijoti ir gyvatės. Pavasarį 
vežuosi dukrą prie pelkės tiesiog stebėti gy-
vatės, sėdime ir žiūrime. Kai tu jai nieko ne-
darai, ir ji tau nieko nedaro. Žmogus nėra jos 
maistas, o ji nėra kvaila ir savo nuodų nenau-
doja bet kam, nes jie reikalingi maistui susi-
medžioti. Ji nėra gliti, šalta ir šlykšti, tai gana 
mielas gyvis. Žmonės gamtos ir gyvūnų bijo 
dėl to, kad nieko apie tai nežino. Taip ir atsi-
randa vorų, gyvačių baimės.

- Kokių dar turite hobių ir aistrų?
- Viena pagrindinių mano gyvenimo aistrų 

dar yra šokiai, daugiausia tai yra Afrikos ir 
Lotynų Amerikos šokiai. Šiuo hobiu dalijamės 
su žmona. Patinka skaityti knygas, modeliuo-
ti medinius laivelius, kuriems reikia daug lai-
ko, kantrybės ir čia atskira tema, apie kurią 
taip pat galima ilgai kalbėti. Taip pat lankau 
bokso treniruotes, sportuoju, keliauju po kal-
nus, slidinėju, nardau ir panašiai. Kaip ir kiek-
vienas... (Šypsosi.)

- Kokį patarimą duotumėte tiems, ku-
rie daug laiko praleidžia gamtoje?

- Gamtoje reikia elgtis kaip svečiuose pas 
prezidentę. Ten nešiukšliname, netriukšmau-
jame, laikomės protokolo, nesinešame iš jos 
daiktų, augalų ir kitų dalykų. Ir pats geriau-
sias svečias yra tas, kuris laiku išeina. Gam-
ta yra karalystė ir ją reikia gerbti.

Pažintis

Flamingai Kuboje

Citrininis ryklys. Polinezija
Mariaus Čepulio asmeninio albumo nuotr.

Mažiausias pasaulio paukštis - 
kamaninis kolibris. Kuba
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gerves, žvirblinę pelėdą, kuri ne ūbauja, o švil-
pauja. Būna dienų ir net savaičių, kai žiemą 
sėdžiu kelias dienas slėptuvėje ir laukiu kokio 
paukščio, bet grįžtu tuščiomis. O kol laukiu, 
telefonu žaidžiu įvairius žaidimus arba skaitau, 
tai padeda neužmigti, pralaukti, neprarasti 
kant rybės ir prastumti laiką. Kai orai nelepina, 
važinėju po mokyklas, pasakoju vaikams ir jau-
nimui apie gamtą ir fotografiją arba būnu su 
šeima, dirbu kitus darbus.

- Kokių buvę didžiausių iššūkių ar ku-
riozų?

- Tikriausiai nėra buvę kelionės, kad nebū-
tų ko nors atsitikę. Pamenu vieną istoriją su 
gervėmis. Jas fotografuodamas, statydamas 
slėptuvę, įkritau į vandenį iki kaklo. Sausas liko 
tik fotoaparatas ir miegmaišis, tad esant trims 
laipsniams šilumos naktį palapinėje, mieg-
maišyje, turėjau gulėti nuogas ir laukiau gervių. 
Sulaukiau, nufotografavau, visai neprastai se-
kėsi, tik štai nuogam reikėjo grįžti iki automo-
bilio kelis kilometrus. Gerai, kad nesutikau jo-
kių spanguoliaujančių bobučių. (Šypsosi.)

Kitą kartą esu klimpęs į akivarą, kai pel-
kė traukia į dugną ir tu nieko negali padaryti. 
Labai fainas jausmas. Rodos, žmogus, nuga-
lėjęs visą pasaulį, sėdi civilizacijos piramidės 
viršūnėje, o akivaras įtraukia ir negali piršto 
pajudinti. Išsigelbėjau pačiupęs smilgas, tiks-
liau, viksvas. Beje, buvau ir su nardymo kos-
tiumu, tad nuskęsti negalėjau vis tiek, tiesiog 
išsikapanoti užtruko.

- Esate pasisakęs už pagarbą gamtai ir 
tai, kad dėl kadro jos neniokojate. Tiesiog 
laukiate to stebuklingo momento, tiesa? 

- Na, jei man miegantis drugelis tupi ne ant 
tos gėlės, kur norėčiau jį fotografuoti, tai galiu 
jį nepažadinęs patupdyti ant kitos gėlės. Bet ir 
tiek. Tačiau teisingai, joks kadras nėra vertas 
gamtos niokojimo arba kenkimo gyvūnams. To-
kie dalykai yra draudžiami, netoleruotini ir tai 
nėra fotografija, tai - gamtos niokojimas. Aš 
niekuomet nefotografuoju prie lizdų, kiaušinių, 
perinčių paukščių. Kai peri, apskritai prie jų 

nelendu, nes maža ką, ateis mano pėdsakais 
plėšrūnas ir sudraskys lizdą, o to aš nenoriu. 
Gamta yra atskiras pasaulis ir jį reikia gerbti. 

- Gamta yra slėpininga, ji ne kiekvie-
nam atsiveria, ar ne?

- Ji niekam neatsiveria. Gali matyti tam 
tikrus etapus, detales, bet neturėdamas žinių - 
nesuprasi visumos. Juk ne kiekvienas žino, 
kodėl tas elnias stovi čia, o ne ten, nesuprasi 
viso miško ir kas ten darosi. O kai turi daug 
žinių, eini į gamtą kaip į namus, nes viską ten 
žinai, supranti, kiekvienas garsas tau kažką 
reiškia ir visai kitaip matai gamtos pasaulį.

- Koks baisiausias žvėris mūsų miš-
kuose? Teko sutikti fotografuojant tai, 
ko nelaukėte?

- Kai vedu pamokėles vaikams, dažnai 
klausiu - koks baisiausias žvėris mūsų miš-
kuose. Ir jie man vardija vilkus, šernus, di-
nozaurus, dar visokius velnius. O iš tiesų pats 
baisiausias žvėris miške yra žmogus. Daugiau 
nieko nereikia bijoti, nes jie mūsų bijo šimtą 
kartų labiau.

- Esate priekabus ir reiklus savo fo-
tografijoms? Būna, kad grįžęs namo iš 
kelių šimtų kadrų atrenkate vos kelis?

- Būna dienų, kai padarau apie 600 kadrų, 
bet iš jų socialinio tinklo „Facebook“ paskyro-
je „Čepulio fotoklajonės“ rodysiu kokius šešis, 
o sau pasiliksiu ne daugiau nei kelias dešimtis. 
Esu be galo reiklus kokybei ir jei nors kiek 
nenusisekęs kadras - trinu jį be gailesčio. Ma-
no taisyklė - dalytis tik geriausiais kadrais.

Pažintis

Marius Čepulis tikina, jog gamtą reikia gerbti ir 
netrukdyti jos natūraliam gyvenimo ritmui, tad 

fotografuoja visuomet tinkamai užsimaskavęs
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žvaigždės

Miranda Lambert 
(Miranda Lambert) 
Metų atlikėja 
pripažinta 8 kartą

Nikolė Kidman (Nicole Kidman)  
ir Kytas Urbanas (Keith Urban)

EPA-Eltos nuotr.

Las Vegase (JAV, Nevada) 52 kartą vykusiuose Kantri muzikos 

apdovanojimuose išskirtinio dėmesio sulaukė atlikėjas KytAs 

UrbANAs (Keith Urban, 49) ir jo žmona NiKoLė KidmAN (Nicole

Kidman, 49). Nors K.Urbanas, nominuotas net 7 apdovanoji-

mams, nelaimėjo nė vieno, geros nuotaikos ir jam, ir jo žmonai 

netrūko. Garsioji pora mielai pozavo ant raudonojo kilimo, at-

sakinėjo į žurnalistų klausimus. Aktorė, pasipuošusi „Alexander 

mcQueen“ mados namų suknele iš naujausios 2017 metų kolek-

cijos, buvo įvardinta viena stilingiausių renginio viešnių. stilin-

gu įvaizdžiu išsiskyrė ir 8 kartą metų atlikėja pripažinta mirAN-

dA LAmbert (miranda Lambert), Naujos vokalistės nominaciją 

pelniusi mAreN moris (maren morris) ir kitos JAV atlikėjos.

Apdovanojimų ceremonijos centre - garsioji pora
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žvaigždės

Atlikėja Maren Moris (Maren Morris)

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Atlikėja Kelsi Balerini (Kelsea Ballerini)

Atlikėja Savana Krisli (Savannah Chrisley)

Atlikėja Keri Undervud 
(Carrie Underwood)

Atlikėja Loren Aleina (Lauren Alaina)

Apdovanojimų ceremonijos centre - garsioji pora
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žvaigždės

Dauguma žvaigždžių mielai bendrauja su gerbėjais.  

Žinoma, jei šie neperžengia ribų - nepradeda, tarkim, 

persekioti savo dievaičių. Supažindiname su garsenybėmis, 

kurioms teko santykius su gerbėjais aiškintis teisme.

Teilor SvifT
(Taylor Swift, 27)

Šiai dainininkei taip pat kliuvo nuo 
gerbėjų (matyt, tokia yra šlovės 
kaina). Kartą T.Svift komandai teko 
kreiptis į teismą dėl vyro, kuris 
persekiojo merginą vadindamas 
save jos vyru: skambinėdavo, rašė 
senamadiškus popierinius laiškus ir 
užversdavo pranešimais socialiniuose 
tinkluose. O dar atlikėja ketino teisme 
aiškintis su muzikos mokytoju Roniu 
Kremeriu (Ronnie Cremer), kuris 
jos vardu pavadino savo tinklalapį. 
Ronis žurnalistams teigė, kad būtent 
jis išmokė Teilor skambinti gitara, 
padėjo jai įrašyti vienos iš dainų 
demonstracinę versiją ir supažindino 
merginą su aranžavimo programa.

Sandra Bulok
(Sandra Bullock,52)

Su kino žvaigžde 2015 m. įvyko 
toks nutikimas. Gerbėjas Džošua 
Džeimsas Korbetas (Joshua James 
Corbett) įlindo į aktorės vilą, kai 
ši buvo namuose! Persigandusi 
Sandra užsirakino kambaryje ir ėmė 
skambinti pagalbos tarnyboms, 
pagrįstai bijodama, kad įsibrovėlis 
gali būti vagis arba maniakas. 
Vėliau ji, suprantama, padavė 
Dž.Korbetą į teismą. Šis tvirtino, 
kad neketino S.Bulok nuskriausti, 
tik bandė įteikti jai nuotraukas iš 
žurnalų ir meilės laišką. Bylą 
nagrinėjant, vyro namuose buvo 
rastas... visas ginklų sandėlis.

rajenaS 
GoSlinGaS
(Ryan Gosling, 36)

Aktoriaus gerbėja Greisė 
Mari del Vilar (Grace Marie 
del Villar) elgėsi itin keistai. 
Norėdama patraukti mylimo 
aktoriaus dėmesį, mergina 
prieš porą metų pasivadino jo 
seserimi dvyne. Kad įtikintų 
R.Goslingą, jog tai yra tiesa, 
G.del Vilar visur jį persekiojo. 
Aktoriaus kantrybė trūko, 
kai Greisė nusiuntė jam 
sudraskytą jo mylimosios  
Evos Mendes nuotrauką.  
Visa tai baigėsi tuo, kad teismas  
agresyviai damai uždraudė 
ar tintis prie Rajeno ir jo šeimos.

EP
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Dženifer Lopes (Jennifer Lopez, 47)

Visai nesenas atvejis: 2017 m. sausio pradžioje dainininkė padavė į teismą gerbėją, kuris 
bandė įsibrauti į jos kiemą. Net po to, kai vyrukas buvo sulaikytas policijos, jis nesiliovė 
siuntinėjęs Dž.Lopes laiškus ir gėles. Dainininkės advokatai pareiškė, kad Timotis 
Maklanahanas (Timothy McLanahan) - taip vadinasi meilės kupinas gerbėjas - anksčiau 
jau buvo patrauktas atsakomybėn už smurtą, ir pareikalavo, kad teismas jam uždraustų 
artintis prie atlikėjos. Ieškinys buvo patenkintas. Deja, Dženifer tokie incidentai ne  
pirmiena: 2014 m. kitas gerbėjas buvo įsibrovęs į jos vilą ir beveik savaitę gyveno prie  
jos baseino. Dainininkė buvo išvykusi, tad vaikino ilgai niekas nepastebėjo.

Šeron stoun
(Sharon Stone, 59)

Prieš keletą metų chirurgas iš Kalifornijos Renatas 
Kalabrija (Renato Calabria) į savo tinklalapį įkėlė 
Š.Stoun nuotrauką, tvirtindamas, kad darė jai 
plastinę operaciją. Pasipiktinusi „Esminio instinkto“ 
žvaigždė vyrą padavė į teismą, bet prieš pat teismo 
posėdį ieškinį atsiėmė. Galbūt chirurgas aktorę 
įtikino, kad įtraukė jos nuotrauką į albumą tiesiog iš 
didelės meilės?

Kianu ryvsas 
(Keanu Reeves, 52)

Gerbėjas, kurį Kianu padavė į 
teismą, buvo pamišęs ne tiek 
dėl paties aktoriaus, kiek dėl jo 
herojaus iš kultinės „Matricos“. 
Kartą K.Ryvsas savo pašto dėžutėje 
rado voką su telefono numeriu ir 
rašteliu: „Paskambinsiu rytoj. Mums 
reikia susitikti, nes jau pradėjau 
kurti naują pasaulį.“ Žodžiai buvo 
nuoroda į pirmąjį trilogijos filmą, 
kuriame K.Ryvso vaidinamas Neo 
sužino gyvenantis pasaulyje, kurį 
kontroliuoja mašinos. Kianu teisme 
pareiškė, kad bijosi gerbėjo, kuris, 
jo nuomone, serga kokia nors 
psichikos liga.

žvaigždės
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Parengė Milda KUNSKAITĖ
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stilius

Įkvėpta gėlių, sukurta moterims
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Kolekcijoje 
dominuoja 
šviesios, 
pastelinės 
spalvos

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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stilius

Dizainerė Agnė Deveikytė ir jos prekės ženklas „Agne Fashion“ pristato šių metų pavasario ir vasaros 
moteriškų drabužių kolekciją, kurioje dominuoja švelnios, įkvėptos pavasarinių gėlių, pastelinės spalvos,  
moteriški siluetai ir skiriamuoju Agnės ženklu tapę unikalūs rankų darbo pynimai. kolekcijoje dominuoja 
šviesios, pastelinės spalvos, primenančios vasarą, gėles ir taip išsiilgtus šiltus orus bei norą pasijausti  
elegantiška, laiminga ir spindinčia moterimi. kolekcijos gama ypač plati - nuo susiaučiamų, jau klasika  
tapusių ilgų ir šiltų megztinių, kurie padės nesušalti vis dar vėsaus pavasario dienomis, iki plonų,  
šviesių suknelių, puikiai tinkančių karštomis vasaros dienomis.

Įkvėpta gėlių, sukurta moterims

Kaip ir kiekvienoje kolekcijoje, šioje 
drabužiai yra papuošti išskirtiniais 
„Agne Fashion“ akcentais - 
pynimais, kuriamais rankomis
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Minimalistinė estetika ir moteriškumas

Į kasą suimti plaukai - paprasta, kasdieniška ir kartu taip moteriška. Įvaizdis, kuriame papras-
tumas visai nėra paprastas, bet pagardintas prabanga ir minimalistine estetika.„Kurdamas šią 
šukuoseną norėjau parodyti prabangią kasdienybę ir subtiliai atskleisti plaukų grožį, - pasakoja 
Andrius Mašauskas. - Tobulai glotnūs ir nepriekaištingai žvilgantys šukuosenos pagrindai 
pagardinti tekstūros kupinais kirpčiais ir sukeltu viršugalviu, todėl šukuosena atrodo kupina 
gyvybės, judesio ir emocinga. O tai - modernios ir šiuolaikiškos stilistikos bruožas.“

grožio paletė

Trapumas ir prabangus natūralumas

„Priėmiau iššūkį parodyti merginą kiek kitokią, nes įprastai ji save 
pateikdavo sekdama kiek kitais grožio idealais - su aštresniais 
antakiais, ryškesnėmis lūpomis. O man norėjosi atspindėti jos 
mergaitiškumą, neperkrauti, nepaversti stipria ir akiplėšiška, o 
atvirkščiai - pademonstruoti jos trapumą, natūralumą“, - apie 
makiažo inspiracijas pasakoja Emma. Jaučiama stipri „nude“ 
makiažo įtaka, tačiau ši stilistika transformuota, kad tiktų ir 
vakarui. Rezultatas: ekstravagantiškas švelnumas, kai parinktos 
plaukų ir makiažo spalvos atskleidžia pilkų akių švytėjimą. 
Beje, pakanka patamsinti lūpas, ir makiažas akimirksniu virsta 
ryškesniu: su tokiu - nors ir ant raudonojo kilimo!

Prabangi 
kasdiena su

Įvaizdis, kurį išspinduliuoja vien veidas ir plaukai, - tai sumanymas, kurio ėmėsi „Unison Beauty Lab“ salonų  
meistrai - vizažistė Emma ir grožio laboratorijų kūrybos vadovas Andrius Mašauskas.

Prabangi kasdiena plaukuose: 
instrukcija
Kuriant šią šukuoseną buvo naudoti trys NOOK  
naujosios formavimo linijos ARTISAN produktai.

Plaukų glotnumui per ilgį ir galiukus išgauti buvo naudotas 
leng vas žvilgesio purškalas, apsaugantis nuo karščio, NOOK 
LUCILLA - švelnus, plaukus atpalaiduojantis ir švelninantis pro-
duktas.

Patarimas: Supurkškite plaukus per ilgį neliesdami šaknų prieš 
džiovinimą, o išdžiovinę džiovintuvu galite naudoti karštas ar vidu-
tinio karštumo tiesinimo žnyples.
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grožio paletė

Nepakeičiamas pagalbininkas atkelti šaknis ir suteikti 
šukuosenai gyvumo - lengvos fiksacijos apimties ir teks-
tūros purškalas NOOK HAIR IN THE WIND - kad plau-
kai atrodytų lengvos tekstūros ar lengvai išsitaršę, bet su-
valdyti.

Patarimas: Su šia priemone puikiai sužaisite ne tik 
atkeldami pakaušio zoną, bet ir dirbdami su kirpčiais.

Paskutinis akcentas ir šukuosenos užbaigimas - su sau-
su stiprios fiksacijos laku NOOK C’ERA LACCA, kuris iš-
saugo plaukų lankstumą, nepalieka apnašų ir greitai džiūva.

Patarimas: Purkšdami laku iš tinkamo atstumo, 
t.y. 20-30 cm, naudokite plaukų džiovintuvą - juo „pa-
gausite“ plaukų kritimo kryptį ir sukursite vėjo pučia-
mų kirpčių efektą.
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sveikatos kodas

Sugedus dantims kreipiamės į odontolo-
gus, o ūminio apendicito šalinimo nepati-
kime geraširdei kaimynei. Deja, užklupus 
fizinei ar psichinei negaliai senolio arti-
mieji dažnai pradeda blaškytis - patikėti 
jo slaugą ir priežiūrą kvalifikuotiems me-
dikams ar slaugyti namuose.

Poveikis slaugančiojo būsenai

Slaugos ir senelių namai - vis dar karštų 
diskusijų objektas ar net tabu. Viena vertus, 
tai lyg ir negarbė šeimai, kuri neva „atsikra-
to“ pareiga. Kita vertus, vis daugiau žmonių, 
įvertinę fizines ir finansines galimybes, pasi-
tiki kvalifikuotu slaugos personalu. Kol kas 
mažiausioji, bet labiausiai auganti slaugos ir 
globos namų gyventojų dalis - tai senoliai, 
kurie savarankiškai apsisprendė, kur leis se-
natvę, kai nebegalės savimi pasirūpinti.

Visuomenėje rūpinimasis artimaisiais 
dažnai suprantamas kaip pasiaukojimas, ta-
čiau reikia įvertinti, kad tai nėra tik prasmin-
ga patirtis.

Svarbu į slaugymo namuose pranašumus 
ir trūkumus žvelgti ne tik sergančiojo akimis. 
Būtina įvertinti ir šeimos narių, ilgą laiką slau-
gančių savo artimuosius namuose, prob lemas. 
Net keli atlikti tyrimai parodė, kad asmenų, 
slaugančių savo sergančius šeimos narius, gy-
venimo kokybė yra gerokai blogesnė negu ne-
slaugančių. „Vienas iš paaiškinimų, kodėl taip 
nutinka, yra tas, kad sergančiojo slaugymas - 
ypač sunkus fizinis darbas, atsiliepiantis slau-
gančiojo sveikatai. Tam reikia ne tik fizinių 
jėgų, bet ir psichologinio bei medicininio pasi-
rengimo“, - sako Rūta Petraškaitė, reabilitaci-
jos ir slaugos centro „Gemma“ socialinio dar-
bo vadovė. Dažnai slaugymas namuose blogina 
besirūpinančiojo gyvenimo kokybę, didina įvai-
rių ligų, konfliktų su kitais namiškiais riziką. 

Būtina pritaikyta aplinka

Seneliams prižiūrėti reikia ne tik specifi-
nių žinių, bet ir specialių įrenginių. Jei paci-
entas yra prikaustytas prie lovos, jį būtina 
vartyti, kad neatsirastų pragulų, maitinti, 
prausti, aprengti, keisti higienos priemones, 
reikiamu laiku sugirdyti ar suleisti vaistus. 
Slaugos namuose ar panašioje įstaigoje tokių 
pacientų priežiūra ir slauga užtikrinama visą 

parą, todėl artimieji nėra priversti keisti dar-
bo ar samdyti tik retkarčiais ateisiantį žmogų, 
kuris slaugytų ligonį.

„Jeigu artimieji nusprendė slaugyti senelį 
savo namuose, jie turi užtikrinti, kad jis nebus 
paliekamas vienas. Taip pat svarbu pritaikyti 
namų aplinką: įsigyti tokių specialių priemonių 
kaip maitinimo staliukas, vonios suolelis, tua-
letinė kėdė ir daugelį kitų, įrengti porankius 
patogiam ir saugiam judėjimui namuose“, - tei-
gia R.Petraškaitė. Jei slaugomas žmogus vaikš-
to, būtina pasirūpinti pagalbinėmis judėjimo 
priemonėmis (vaikštyne, lazdele), užtikrinti 
patalpos, kurioje jis gyvens, suplanavimą, kad 
galėtų saugiai judėti. Būtina atsižvelgti ir į slau-

gomo senolio specifines ligas, pavyzdžiui, Al-
cheimerio ligą, senatvinę demenciją, įvairias 
būkles po persirgtų ligų, įvertinti buities sąly-
gas ir jomis pasirūpinti, kad jos nekeltų pavo-
jaus senoliui ir jo aplinkiniams.

Parengė Vaida Andrikonytė 

Senyvo žmogaus slauga - 
išbandymas šeimai

Reabilitacijos ir slaugos centro „Gemma“ 
socialinio darbo vadovė Rūta Petraškaitė 

„Gemma“ archyvo nuotr. 

Bistryčios gatvė 13, Vilnius 

Tel.: +370 5 219 5905 

info@gemma.lt, www.gemma.lt
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NeįtikėtiNa!

Atliekant pirmąjį eksperimentą buvo ti-
riama 307 žmonių grupė. Iš pradžių savano-
riams buvo pasiūlyta nesivaržant surašyti 
keiksmažodžių, kuriuos naudoja kasdieninia-
me gyvenime, sąrašą (mokslininkai logiškai 
įsivaizdavo, kad kuo didesnis „riebus“ žody-
nas, tuo dažniau žmogus juo naudojasi). O 
paskui tikrino savanorius melo detektoriumi, 
norėdami nustatyti, kas iš jų yra linkę meluo-
ti. Paaiškėjo, kad virtuoziškiausi keikūnai yra 
ir nepriekaištingo sąžiningumo pavyzdys. An-
ketose jie dažniausiai teigė, kad nepadoriai 
keikiasi ne todėl, kad ką nors įžeistų, o no-
rėdami išreikšti, „kas susikaupė širdyje“.

Melagį išduoda įvardžiai

Kita mokslininkų grupė analizavo 73 789 
„Facebook“ naudotojų įrašus. Mat yra nemažai 
gramatinių konstrukcijų ir stilistinių išraiškos 
priemonių, kurie rodo, kad jiems silpnybę jau-
čiantis žmogus yra linkęs pameluoti. Pavyz-
džiui, melagiai stengiasi vengti įvardžių „aš, 
manęs“, tarsi bandydami išlaikyti atstumą tarp 
savęs ir savo kuriamų nebūtų dalykų. Savo 
ruožtu sąžiningą žmogų galima atpažinti pagal 
dažną patikslinančių žodžių vartojimą: „išsky-
rus“, „bet“, „kartu“, „be to“. Jie naudojami 
atskiriant „pelus nuo grūdų“, vieną įvykį nuo 
kito. O melagiui nieko nereikia tikslinti - jis 
begėdiškai meluoja, todėl šie žodžiai iš jo žo-
dyno dingsta. Be to, melagiai dažnai vartoja 
žodžius, reiškiančius neigiamus jausmus: „su-

nerimęs“, „susirūpinęs“, „susijaudinęs“. Tai 
aiškinama jo vidine emocine būsena, nes me-
las yra susijęs su jauduliu ir kaltės jausmu. 
Šios metodikos pagrindu yra sudarytos lingvis-
tinės kompiuterinės programos, kurios 80 
proc. tikslumu geba atskirti melagingą įrašą 
„Facebook“ nuo teisingo. Toliau reikėjo tik 
suskaičiuoti riebių žodelių vartojimo dažnumą, 
ir buvo padaryta ta pati išvada: nepraustabur-
niai ir blevyzgotojai apgaudinėja rečiau už iš-
orinio padorumo šalininkus.

Nuoširdumo indikatorius

Su kolegų išvadomis sutinka ir dr. A.Ba-
ranovas iš Rusijos Mokslų Akademijos rusų 
kalbos instituto: „Išties, necenzūrinės leksi-
kos vartojimo ir nuoširdumo ryšys egzistuo-
ja. Pavyzdžiui, sovietinėje epochoje kultūrin-
gi žmonės dažnai vartodavo keiksmažodžius 
kaip nuoširdumo žymeklį. Mat visa „aukšto-
ji“ leksika tais laikais buvo taip aktyviai nau-
dojama propagandos tikslais, kad nuo tokių 
žodžių kaip „garbė“, „sąžinė“, „pareiga“, „tie-
sa“ žmonėms jau darydavosi bloga. Todėl ne-
retai išsilavinusių žmonių kalboje necenzūri-
nė leksika funkcionavo kaip nuoširdumo 
ženk las: sakau tiesą, negudrauju“.

Tačiau, akcentuoja mokslininkas, reikia 
skirti foninį ir vaizdingą keiksmų vartojimą. 
Foninis vartojimas - kai keiksmažodžiais kei-
čiami normalūs žodžiai. Tai mąstymo skurdu-
mo, nemokėjimo reikšti minčių požymis. O 

vaizdingas keiksmažodžių vartojimas rodo, kad 
žmogus yra susipažinęs su įvairiais kalbos niu-
ansais ir reikiamoje situacijoje vartoja tinka-
miausią leksiką. Pavyzdžiui, kai inteligentiška 
moteris pirmą valandą nakties pakyla pas aukš-
čiau gyvenančius kaimynus ir sako: „Vyrukai, 
tam-ta-ra-ram, išjunkit pagaliau muziką!“, tai 
rodo, kad jos komunikaciniai tikslai yra visiškai 
nuoširdūs, o prašymas - neatidėliotinas.

keiksmai padeda užkariauti kosmosą

Šį eksperimentą mokslininkai atliko praė-
jusio amžiaus 7-ą dešimtmetį, kai buvo ruošia-
masi pirmajam skrydžiui į Marsą (nors jis taip 
ir neįvyko). Keletas įgulų ne vieną savaitę pra-
leido dinaminiame tarpplanetinio laivo mode-
lyje - 20 m skersmens gyvenamojoje centrifu-
goje. Dėl nuolatinio supimo ir sukimo ekspe-
rimento dalyviai buvo apimti nuolatinio sun-
kaus streso. Šią būseną komplikavo kankina-
mas pykinimas, vėmimas, galvos skausmas, 
depresija. Mokslininkai suko galvas, kaip jiems 
padėti. Buvo žinoma, kad endorfinai - „džiaugs-
mo hormonai“ ir nuskausminamieji - į kraują 
išmetami pykstant, juokiantis ir lytiškai susi-
jaudinus. Visi šie komponentai būdingi nešvan-
kiems keiksmams ir juokeliams. Buvo nutarta 
specialiai provokuoti kai kuriuos ekipažus su-
sikurti „nešvankią atmosferą“, bet stengtis, 
kad tai būtų humoristiniai keiksmai, o ne agre-
syvūs. Pasirodė, kad „keikūnai“ jautė silpnes-
nius neigiamus simptomus negu „padorieji“.

Dorą žmogų pažinsi... iš triaukščių 

keiksmažodžių?
Mokslininkai nustatė, kad pomėgis keiktis 
yra... žmogaus neabejotino nuoširdumo 
požymis. Paprastai manoma, kad nepraus-
taburniškumas yra agresijos, nepagarbos 
ir piktinančio, visuomenei nepriimtino 
elgesio pasireiškimas. Tačiau tarptautinė 
mokslininkų komanda iš Olandijos, JAV, 
D.Britanijos ir Honkongo pateikė keikūnus 
pamaloninančią išvadą. Jie nustatė, kad 
mėgstantys keiktis - garbingesni negu 
daugelis kitų. Suprasdami, kad už tokį ne-
tikėtą atradimą padorioje visuomenėje gali 
būti „pasiųsti kur nors toliau“, mokslingi vy-
rai daug kartų pertikrino savo išvadas, nau-
dodami skirtingas metodikas.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Kultūros mozaika. Per 
tūkstantį Kinijos kontrolės metų beveik visi kinų 
civilizacijos komponentai atėjo į Vietnamą ir kai 
X amžiuje šalis tapo nepriklausoma, ji ir toliau 
vadovavosi tais pačiais principais. Vietnamas tapo 
lyg mažesniąja Kinija arba mažesniuoju drakonu. 
Iš Kinijos vietnamiečiai taip pat pasiskolino 
tradicijas statyti imperatoriaus rūmus ir mauzolie-
jus, operos meną, vestuvių ir laidotuvių ritualus, 
raštą, valstybės valdymo struktūrą (ministerijos ir 
regioninės vyriausybės) ir visą švietimo sistemą. 
Skaitant apie abi šalis, jus apims deja vu. Tačiau 
nereikėtų nusivil ti, kad Vietnamas yra galbūt 
visai neunikalus. Šiais laikais nerasite jokios 
„nacionalinės kultūros“, kuri neturėtų kaimynų ar 
net tolimesnių šalių atneštų įtakų.

Ramiojo vandenyno balkonas. Taip Vietnamas 
vadinamas dėl įdomios geografinės padėties (1660 km nuo šiaurės iki pietų, 
maksimalus plotis 600 km, o siauriausioje vietoje - tik 50 km). Šiaurėje ir 
pietuose skiriasi klimatas, peizažas ir net istorija. Vietnamo forma lyg didžiulė S 
raidė, kur viršuje derlingoji Raudonosios upės delta, o apačioje - Mekongo delta. 
Šalies forma dar primena ilgą bambuko lazdą, kurios abiejuose galuose pakabinti 
krepšiai. Tokius jūs pamatysite kasdien gatvėje - valstiečiai ir prekeiviai jais 
gabena ryžius ar daržoves.

Vietnamo 
įdomybės
Raudonojo drakono šalimi vadinamas Vietnamas hipnotizuoja 
savo grožiu, žavi kultūra ir nesumeluota egzotika. Nuvykę į šią 
Pietryčių Azijos šalį galėsite grožėtis, ragauti, o kartais ir nustebti.

(Ne)įprastos eismo taisyklės. Pabandykite Hošimine 
(Saigone) pereiti gatvę... Jei lauksite, kol srautas sustos ar kažkas jus praleis, liksite ten 
amžinai. Ne veltui Saigono centrinėje dalyje, prie pagrindinio miesto turgaus „Ben Thanh“, 
dirba specialūs turistų vedžiotojai per gatvę. Lyg tikri pionieriai vedžiojantys „bobutes“ per 
gatvę. Reikia lėtai lėtai žengti į nuolatinį dviejų trijų eilių gatve vykstantį srautą, o artėjantys 
motoroleriai ar kiek rečiau išsimėčiusios mašinos planuoja savo veiksmus, kaip apvažiuoti 
šią jautrią smūgiams kliūtį. Svarbiausia nepanikuoti, judėti lėtai, įsitikinti, kad tave pastebėjo.

Jautis virto motoroleriu.
Vietname yra patarlė - kiekvienas vyras turi pastatyti 

namą, vesti ir... turėti jautį. Šiais laikais jautis pavirto 

į motorolerį. Vietnamietis geriau mažiau valgys, bet 

turės geresnį motorolerį, pageidautina - „Honda“. 

Na, o apie tai, ką ant jo galima sutalpinti, būtų 

galima pasakoti ilgai: visa namų apyvokos daiktų 

parduotuvė, gėlių kioskelis, pusė vištų fermos, 

kiaulaičių pluoštelis, spintos dydžio dėžės. Oficialiai 

motoroleriu galima važiuoti 3 asmenims, na, bet 

jei šeima didesnė - ne bėda. Šalmus vietnamiečiai 

pamėgo, kai gamintojai pradėjo sekti naujausiomis 

„Burberry“ ar „Louis Vuitton“ mados tendencijomis.
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Parengė Gabrielė Štaraitė

Subačiaus 17-28, Vilnius

+370 611 26298
inga@travelplanet.lt
www.travelplanet.lt

Daugiau informacijos:

Kur leidžiasi drakonai. Azijos mituose nėra galingesnio padaro nei drakonas. 
Vietnamo valstiečiams drakonas yra ryškus keturgubos dievybės simbolis - debesų, lietaus, griaustinio ir žaibo. 
Gediminas sapnavo geležinį vilką, o Vietnamo imperatoriai sapnuodavo ar sutikdavo drakonus. Taip su jų 
pagalba buvo įkurta nemažai senųjų sostinių ir dabartinė - Hanojus. Tikriausiai žinomiausia legenda yra pasa-
kojama apie Halongo įlanką, kurios vardas reiškia „kur nusileido drakonas“ (long - vietnamietiškai drakonas). 
Visos tos mažutės karstinės salelės išsibarsčiusios jūroje, yra vietos, kur drakono uodega prilietė vandenį. 
Priešingai nei kinų drakonai, kurie dažniausiai vaizduojami besileidžiantys iš dangaus ir spjaudantys ugnį, 
Vietnamo drakonai paprastai kyla iš vandens ir nėra tokie grėsmingi, nors ir simbolizuojantys jėgą ir valdžią.

Grožio būtinybės. Moterims svarbiausia
balta oda. Dažnai gatvėse per didžiulius karščius išvysite 
nuo galvos iki kojų apsitaisiusias moteris - tikros gražuo-
lės mumijos su šiltomis pirštinėmis ir antveidžiais. Kitos 
ant savo ilgarankovių, pižamas primenančių apdarų dar 
užsimauna lyg vakarines laikros pirštinaites iki pečių. Sako, 
kad Vietname parduodama daugiausiai odą balinančių kremų. 
„Aš noriu, kad mano oda būtų balta, nes tai yra gražu, - sako 
31 metų saigonietė Dung (beje, jos vardas reiškia grožį). - Aš 
taip apsaugau save nuo kenksmingų ultravioletinių spindulių.“ 
Šviesi oda - kilmės ir turto požymis, tamsi - vargas laukuose.

Pho ir kiti virtuvės lobiai. 
Vietnamo virtuvė nusipelno didžiausių pagyrų. Nesvarbu, 
ar valgysite gatvės restoranėlyje, sėdėdami ant vaikiškų 
(mūsų gabaritams) kėdučių, ar pas vietines gentis Sapos 
kalnuose, ar plaukiodami po nuostabią Halongo įlanką 
laivu, ar rekomenduotame restorane triukšmingame 
mieste - visur bus labai labai skanu. Tikriausiai pats 
garsiausias Vietnamo patiekalas yra sriuba pho. Ją valgo 
per pusryčius, ją valgo per pietus ir, aišku, per vakarienę. 
Yra keletas pho variacijų: pho bo - su jautiena, pho 
ga - su vištiena, pho Saigon - su daugeliu priedų. Nuo 
mums įprastų sriubų ji skiriasi netikėtu, pikantišku 
aromatu, kurį sriubai suteikia „Vietnamo petražolė“, 
česnakas, nuoc mam (fermentuotos žuvies) padažas. 
Kad ir kaip būtų keista, žodis pho yra kilęs iš prancūzų 
kalbos pot au feu, kuris reiškia... sriubą. Manoma, kad 
ši sriuba atsirado šiaurės Vietname apie 1880 metus. 
Ryžių makaronai ir prieskoniai į ją atkeliavo iš Kinijos, o 
raudona mėsa - iš Prancūzijos.

Non. Paklausus, kas jums labiausiai asocijuojasi su 
Vietnamu, dauguma turistų tikriausiai atsakytų, kad tai kūginės 
kepurės. Be jų neįsivaizduojama būtent ši šalis, nors ir kitose 
Pietryčių Azijos šalyse pamatysite jas dėvinčių, dažniausiai laukuo-
se dirbančių žmonių. Vietname jos vadinamos non. Šios kepurės 
gaminamos iš palmių lapų šiaudų ir prilaikomos šilkiniu kaspinu. 
Kepurės ne tik apsaugo nuo kaitrios saulės ir lietaus, bet gali būti 
naudojamos kaip dubuo vandeniui pasemti ir troškuliui numalšinti, 
pasivėduoti ar susidėti daržoves grįžtant iš turgaus. Romantiškos ir 
kuklios porelės jomis pridengia savo pirmuosius bučinius.

Kelionės į Vietnamą su „Travel Planet“.
Įvairūs kelionių maršrutai ir datos.
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GEOKUPOLAS - novatoriškas 
šiltnamis-oranžerija

sandara - iš gamtos

Geokupolų sferinė konstrukcija yra pati 
stipriausia konstrukcija Žemėje, aptinkama 
tiek gamtoje, tiek žmonių statiniuose. Konst
rukcija unikali tuo, kad mažiausiomis pavir
šiaus ploto sąnaudomis pasiekiamas didžiau
sias jo vidaus tūris. Tokia konstrukcija labai 
ekonomiška ir tvirta. „Tokią sferinę formą tu
ri ir kiaušinis  nors jo lukštas plonas, jis labai 
tvirtas ir paukštis perėdamas jo nesutrina. Iš 
vidaus viščiukui lengva išsiristi, nes kevalas 
gana plonas. Išradus mikroskopus, tokia pati 
dalelių sandara buvo atrasta tvirčiausiose pa
saulio medžiagose. Tokiose kaip deimantas  
atomų išsidėstymas jame iš esmės toks pats,  
aiškina K.Kuoras.  Kupolo konstrukcija ne
turi nė vieno stataus kampo. Tiems, kas mo
kėsi architektūros, visada svarbu rasti atskai
tos tašką ir stačių kampų. o B.Fuleris, panašiai 
kaip ir gamtoje, išrado konstrukciją be stačių 
kampų. Gamtoje rasti grynai statų kampą yra 
beveik neįmanoma. Jį išrado žmogus.“

Nebaisus nei sniegas, nei vėjas

Kupolams galima naudoti įvairias medžia
gas. Lietuvoje veikianti UAB „Geokupolai“ 
juos gamina iš medienos ir stiklo. „Tokia 
konstrukcija labai šiuolaikiška. Vertinant iš 

kitos perspektyvos, neiškrenta iš gamtos 
konteksto“,  sako įmonės vadovas. Tokie sta
tiniai lengvai sudedami ir išardomi, todėl pas
taruoju metu sparčiai populiarėja ir tarp ren
ginių organizatorių. Jam nebūtini pamatai, nes 
kupolas stabiliai stovi ant bet kokio pagrindo.

Pašnekovo pasiteiraujame, ko trūksta, kad 
kupolus žmonės imtų vertinti kaip rimtą alter
natyvą gyvenamiesiems namams. „Kaip ir su
sidūrus su kiekviena naujove, iš pradžių yra 
nedrąsu, nejauku, neišbandyta. Žmonės baimi
nasi, kad toks statinys gali iškristi iš konteks
to, kaip atrodys tarp kaimynų“,  galimas prie
žastis vardija K.Kuoras ir priduria, kad visame 
pasaulyje jau galima rasti nemažai pastatytų 
tokios formos gyvenamosios ir poilsio paskir
ties pastatų. Viena maitinimo įstaiga sostinėje 
taip pat svarsto galimybę įsikurti kupole. 

Kupolus galima rinktis standartinio dydžio 
arba gaminti pagal individualų užsakymą, juos 
nesudėtinga jungti tarpusavyje, prijungti prie 
esamų pastatų. Kupolas gali būti statomas net 
ir esant nepalankioms gamtinėms ir aplinkos 
sąlygoms  ant jo nesilaiko sniegas, dėl apta
kaus paviršiaus jo nepakels smarkus vėjas. 

Pašnekovas skaičiuoja, kad toks statinys 
turėtų būti naudojamas mažų mažiausiai du 
dešimtmečius. „Trumpiausia yra jungiamųjų 
medžiagų eksploatacija, joms gamintojas duo
da 20 metų garantiją“,  patikina jis.

suderinamos funkcijos

Skirtingai nuo tradicinio šiltnamio, kupo
le vienu metu galima įrengti ir šiltnamį, ir 
jaukią vietą pasisėdėti. „Kupole labai jauku. 
Užėję žmonės tai iš karto pajaučia. Jame nė
ra jokių nutolusių kampų. Garsas jame neiš
sisklaido, nepasislepia „kišenėse“. Net ir kal
bant tyliai, kupole viskas girdisi  akustika 
juose labai gera. Temperatūra viduje visuo
met maloni, nes šiluma kyla aukštyn, neuž
silaiko kampuose“,  sako jis.

Nusprendus tokiame kupole įrengti šiltna
mį ar oranžeriją, UAB „Geokupolai“ siūlo įsi
gyti ir specialiose medinėse dėžėse auginamų 
augalų, kurių nereikia persodinti į lysves. „Su
radome geriausią aukščio, pločio, gylio santy
kį. Tokiu būdu auginamų augalų priežiūra tam
pa labiau kontroliuojama. Pagal augalo porei
kius nesunkiai galima parinkti tinkamiausią 
augti dirvožemį, juos kilnoti, sukinėti pagal 
šviesos poreikį ir panašiai“,  dėsto K.Kuoras. 
Taip pat patogu įrengti automatizuotą kapilia
rinę laistymo sistemą, tokiu atveju nereikėtų 
nuolat stebėti dirvožemio drėgnumo lygio.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Dėl išskirtinės sandaros kupolas laikomas tobuliausia architektūrine forma pasaulyje. Prieš 
šešis dešimtmečius amerikiečių architektas ir išradėjas Bakminsteris Fuleris sukonstravo geo-
dezinį kupolą ir žengė didžiulį žingsnį į priekį novatoriškos architektūros link. Nenuostabu, kad 
tuo laikotarpiu jo idėjos pasirodė lyg iš tolimos ateities, todėl visame pasaulyje ši konstrukcija 
pastaruosius metus vėl atgimsta iš naujo. Lietuvoje jau įrengiami pirmieji kupolo formos šilt-
namiai, oranžerijos. UAB „Geokupolai“ direktorius Kęstutis Kuoras tikina, kad tai - tik pradžia.
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karvių skerdikus įkalins 
iki gyvos galvos?

Vakarų Indijos Gudžarato valstija 
priėmė teisės aktą, kuriuo asmenims už 
karvių skerdimą numatoma laisvės atė-
mimo iki gyvos galvos bausmė.

Be to, pagal Gyvūnų apsaugos įsta-
tymo pataisą, asmenims, pripažintiems 
kaltais dėl jautienos transportavimo, bus 
skiriama 10 metų įkalinimo bausmė.

Hinduistai, kurie Indijoje sudaro 
daugumą, karvę laiko šventu gyvuliu. Jų 
žudymas daugelyje valstijų yra neteisėtas.

Tačiau priėmus naująją pataisą, Gu-
džarato valstijos įstatymai karvių skerdi-
mo klausimu tapo patys griežčiausi šalyje.

Nusižengę asmenys turės ne tik pra-
leisti laiko už grotų, bet ir privalės susi-
mokėti nemenkas baudas. Už bet kurį iš 
minėtųjų nusižengimų anksčiau grėsu-
si 50 tūkst. rupijų (771 JAV dolerio) bau-
da buvo padvigubinta ir siekia 100 tūkst. 
rupijų.

Kad naujasis teisės aktas įsigaliotų, jį 
dar turi patvirtinti valstijos gubernatorius.

10 geriausių pasaulyje 
prieskonių turgaviečių

Kelionių gidų leidėjas „Lonely Pla-
net“ įvardijo dešimt geriausių priesko-
nių turgaviečių pasaulyje.

Pirmoji vieta reitinge atiteko turgui 
Rahba Kedima aikštėje Marakeše (Ma-
rokas). Čia galima įsigyti prieskonių mi-
šinių, skirtų gaminti mėsos ir žuvies 
patiekalus. Turistai čia taip pat gali ge-
romis kainomis nusipirkti anyžių, mus-
katų riešutų ir cinamono.

Į sąrašą taip pat pateko turgus 
Longbjeno rajone Hanojuje, Vietnamo 
sostinėje. Leidinio redaktoriai pataria 
ten vykti anksti ryte, maždaug ketvirtą 
valandą, norint suspėti įsigyti šviežių 
mėtų, citrininio sorgo, cinamono, ka
lend ros ir imbiero.

Turistams patariama aplankyti ir Te-
herano turgų Irane  didžiausią pasauly-
je turgavietę po atviru dangumi. Lanky-
tojai ten gali nusipirkti tiek sveriamų, tiek 
supakuotų prieskonių. Keliautojams čia 
labiausiai apsimoka pirkti šafraną, kuris 
Irane daug pigesnis nei Vakarų šalyse.

Į reitingą įtraukti ir turgūs Oahakos 
mieste (Meksika), Delyje (Indija), Zan-
zibare (Tanzanija), Dubajuje (Jungti-
niai Arabų Emyratai), Stambule (Tur-
kija), Jeruzalėje (Izraelis) ir Mombasoje 
(Kenija).

Eltos inf. 

įdomu

„SpaceX“ sėkmingai paleido 
pakartotinio naudojimo raketą

JAV kompanija „SpaceX“ sėkmingai į kosmosą paleido pakartotinio naudojimo raketą 

„Falcon 9“.
Raketa, pirmą kartą misiją vykdžiusi prieš 11 mėnesių, iš Floridos Kenedžio centro 

į kosmosą išsiuntė telekomunikacijų palydovą.

Tai - svarbus „SpaceX“ pasiekimas, nes paprastai raketos būna naudojamos tik kartą 

dėl to, kad paleidimo metu įvairios dalys būna pametamos arba sunaikinamos.

Tačiau Kalifornijoje įsikūrusi kompanija, norėdama sumažinti išlaidas, po misijų siekia 

atgaivinti „Falcon 9“ raketą ir naudoti ją keletą kartų.

„Manau, kad tai yra nuostabi diena kosmoso tyrimams“, - kalbėjo „SpaceX“ vadovas 

Elonas Maskas (Elon Musk).

„Tai reiškia, kad įmanoma kelis kartus naudoti stiprintuvus, kurie yra vienos iš bran-

giausių dalių. Tikiuosi, kad tai taps revoliucija skrydžiuose į kosmosą“, - džiaugėsi 

E.Maskas. „SpaceX“ tikisi, kad ateityje tie patys stiprintuvai galės būti naudojami po 

10, o tam tikrais atvejais - net po 100 kartų.

Aptarnauja padavėja robotė
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Seule - penktas aukščiausias 
pasaulio pastatas

Pietų Korėjos sostinėje 
Seule pirmadienį atidarytas 
penktas aukščiausias pasaulio 
pastatas. 123 aukštų „Lotte 
World Tower“ dangoraižis piet-
rytinėje miesto dalyje Jamsile 
į dangų stiebiasi 555 metrus.

Atidarymo proga daugiatau-
tis koncernas „Lotte“ praėjusį 
sekmadienį aplink pastatą su-
organizavo didžiulį fejerverką, 
trukusį 11 minučių.

Dangoraižio, kuriame įsikurs 
biurai, parduotuvės, taip pat bu-
tai, bendras plotas yra 505 300 
kvadratinių metrų. Kuriant pas-
tatą, „moderni estetika sujungta 
su formomis, kurias įkvėpė isto-
riniai korėjiečių keramikos, por-
celiano ir kaligrafijos menai“, - 
teigiama koncerno svetainėje. 
Dangoraižį kūrė JAV architektū-
ros įmonė „Kohn Pedersen Fox“.

Aukščiausio šalies dango-
raižio naudingasis plotas atitin-
ka 110 futbolo aikščių. Jo ati-
darymas sutampa su 50-osio-
mis „Lotte“ grupės įkūrimo 
metinėmis.

KALEIDOSKOPAS

El
to

s n
uo

tr.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Multane (Pakistanas) restorano-piceri-jos „Pizza.com“ klientus aptarnauja pada-vėja robotė. Jos kūrėjas inžinerijos studentas Saidas Usama Azizas (Syed Usama Aziz) robotę sukūrė savo tėvo restoranui. Šiam darbui jis sugaišo 8 mėnesius. Apytikrė robotės kaina - 3816 JAV dolerių. 
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kadras

Po kokybiškos nuotraukos - 
skambučiai

Tyrimai rodo, kad 6 iš 10 vartotojų, rink-
damiesi produktus elektroninėje parduotuvė-
je, produkto nuotrauką laiko svarbesne jų 
sprendimui pirkti nei aprašymą. Tuo įsitikino 
ir prieš penkerius metus Kaune pradėjusios 
veikti integralios jogos studijos „Buddha on 
bike“ kolektyvas. 

„Pastebėjome, kad publikavus kokybišką, 
išdirbtą ir įdomią nuotrauką bene iškart pa-
sipila žmonių skambučiai. Vizuali komunika-
cija - geriausias būdas klientą atvesti iki mū-
sų durų, o užėję ir patys nenorės išeiti“, - 
pasakojo studijoje dirbanti oro jogos trenerė 
ir dizainerė Jurga Bazytė.

Pašnekovė tvirtina, kad per bandymus ir 
eksperimentus susiformavo savitas nuotraukų 
stilius, efektyviausiai pritraukiantis naujus 
klien tus. Jo esmė - tikros akimirkos ir emocijos.

„Be to, supratome, kad nuotraukos iš in-
terneto ar fotobankų nėra efektyvios. Geriau-
siai veikia realūs vaizdai iš užsiėmimų, ren-
ginių, asmeninių kelionių. Akimirkas gaudo-
me nuotraukose, vaizdo įrašuose ar 
„gif’uose“. Žmonėms patinka atrasti save ar 
pažįstamus“, - teigė J.Bazytė. 

Gyvenimiškų ir buitinių nuotraukų jėgą 
puikiai žino ir lietuviško mados prekės ženklo 
„atsikeli ir varai“ kolektyvas. Pasak projektų 
vadovės Simonos Žeimytės, jie savo komu-
nikacijoje dubliuoja profesionalų ir savo ran-
komis kurtas nuotraukas.

„Profesionalus visada samdome naujų ko-
lekcijų fotosesijoms, naujiems modeliams pri-
statyti. Bet kasdieninėje komunikacijoje ne-
vengiame ir gyvenimiškų fotografijų iš užku-
lisių. Jas padarome pačios. Tiesiog laikomės 
savito vientiso stiliaus. Iš tiesų, jei turi šiek 
tiek įgūdžių ir žinai, kokio rezultato sieki, 
nuotraukas galima kurti savo jėgomis“, - pa-
sakojo „atsikeli ir varai“ atstovė.

S.Žeimytė atvirauja, kad šios nuotraukos 
dažniausiai daromos tiesiog išmaniuoju tele-
fonu. Siekiant išgauti tinkamą apšvietimą pa-
talpose, naudojamos paprasčiausios stalinės 
lempos. Pašnekovė tvirtina, kad tik nuolat pu-

blikuojant nuotraukas galima užtikrinti reikia-
mą informacijos srautą socialiniuose tinkluose.

Šiuo metu abiejų verslų svarbiausią vietą 
komunikacijoje užima feisbukas, kur ir publi-
kuojama daugiausia nuotraukų. Tokiai strate-
gijai pritaria ir integruotos komunikacijos 
agentūros „Efcom“ direktorė Jurga Choms-
kytė-McGeever.

„Visų pirma feisbukas yra populiariausias 
socialinis tinklas ir netgi, sakyčiau, viena po-
puliariausių žiniasklaidos priemonių Lietuvo-
je. Antra, remiantis feisbuko statistika, vaiz-
dai ir nuotraukos sulaukia daugiausia peržiū-
rų, o tekstas ir nuorodos į kitus tinklalapius 
lieka statistinėse paraštėse“, - sako J.Choms-
kytė-McGeever. 

Daug laiko praleidžiate kurdami ilgus tekstus interneto svetainei ar feisbukui ir stebitės, kodėl neauga pardavimas?  
Nes laiką skiriate ne tam, kam reikia. Tyrimai rodo, kad du trečdaliai vartotojų sprendimą pirkti priima žiūrėdami į nuotrauką,  
o ne skaitydami tekstą. Išmokite fotografuoti - tai raktas į pardavimą. Fotografijos paslaptis, kurios padės privilioti klientus,  
galėsite sužinoti balandžio 22-23 dienomis Vilniuje, „Radisson Blu, Lietuva“ viešbutyje, vyksiančio fotofestivalio SNAP metu.

Norite parduoti? Išmokite fotografuoti!

„Buddha  on bike“ fotografijos

„atsikeli ir varai“ fotografijos
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Restorano sėkmė -  
„skanios“ nuotraukos 

Skaičiuojama, kad žmonės vaizdus priima 
60 tūkst. kartų greičiau nei tekstą. Pavyz-
džiui,  sprendimas, ar likti jūsų interneto sve-
tainėje, per 10-20 sekundžių ir kokybiška 
nuotrauka gali būti lemtingas veiksnys. 

„Tai naujas iššūkis verslui. Jeigu norite par-
duoti, turite kalbėti žmonėms suprantama kal-
ba - vaizdais. Ir ne bet kokiais. Vien feisbuko 
tinkle kasdien publikuojama apie 300 mln. nuot-
raukų. Tad, norėdami išsiskirti vaizdų gausybė-
je ir patraukti pirkėjo dėmesį, savo rinkodaros 
strategijoje nuotraukoms turite skirti ypatingą 
dėmesį“, - sako J.Chomskytė-McGeever. 

Vienas iš sėkmės pavyzdžių - kulinarijos 
loftas „ČIOP ČIOP Kaunas“, kurio atstovė 
Giedrė Lakickaitė nuotraukas vadina raktu į 
klientų širdį ir verslo sėkmę.  

„Sakoma, kad maistą pirmiausia valgome aki-
mis. Tad nuotraukos ir vaizdo įrašai tapo neatsie-
jama mūsų darbo dalimi. Kai šefai lėkštėse kuria 
stebuklus, tiesiog negalime atsispirti pagundai 
tai įamžinti.  Kartais samdome profesionalus, kar-
tais iš kišenės traukiame savo mobiliuosius tele-
fonus. Šios nuotraukos vėliau atsiduria sociali-
niuose tinkluose“, - pasakojo G.Lakickaitė.

Pašnekovė neslepia, kad sulaukia ir klien-
tų klausimų, kaip jiems pavyksta patiekalų 
skonį perteikti nuotraukomis. Neretai prašo-
ma pasidalinti patarimais ar tiesiog tyliai ste-
bima, kaip vyksta fotosesijos. 

„Maistą fotografuoti tikrai nėra lengva. 
Nors tai bene populiariausia tema „Insta-
gram“ tinkle, labai nesudėtinga estetišką pa-
tiekalą nuotraukoje paversti bespalviu, befor-
miu ir neskaniu. Gerai maisto fotografijai rei-
kia tinkamo kampo, apšvietimo ar specialių  
fotografijos nustatymų“, - sakė pašnekovė.

Fotografijos žinių - į sNaP 
fotofestivalį

Norintieji ne tik išmokti fotografuoti, bet ir 
sužinoti, kaip kurti dėmesį patraukiančias ir sėkmę 
pelnančias nuotraukas, tai galės padaryti balandžio 
22-23 dienomis apsilankę fotofestivalyje SNAP. 

„Matome ne vieną sėkmės pavyzdį, kai 
dėmesys vizualinei komunikacijai padėjo vers-

lui augti. Ir kuo toliau, tuo vizualumas tampa 
svarbesnis - ne tik stambioms, bet ir mažoms 
ar mikroįmonėms. Mes sakome, kad padaryti 
„pardaviminę“ nuotrauką gali išmokti kiekvie-
nas. Reikia tik norėti šiek tiek pasidomėti ir 
negailėti investuoti į save“, - sako viena iš 
renginio organizatorių Gerda Kvietinskaitė. 

Norintiesiems įgyti žinių, kurias galės pri-
taikyti savo verslo komunikacijai, organizatoriai 
siūlo apsilankyti pirmoje festivalio dienoje, kur 
bus pasakojama apie kadro kompoziciją, apšvie-
timą, idėjos įgyvendinimą ir t.t. Naujų žinių ne-
trūks tiek pradedantiesiems, tiek ir pažengu-
siems. Patirties ir įkvėpimo bus galima semtis 
iš Lietuvos ir užsienio fotografijos žvaigždžių. 
Fotofestivalio metu veiks ir fototechnikos paro-
da, atviri praktiniai seminarai.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Norite parduoti? Išmokite fotografuoti!

Bilietų rasite www.snap.lt, 

daugiau informacijos „Facebook“ puslapyje  

snap.fotokonferencijos

„ČIOP ČIOP Kaunas“ fotografijos
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PIANO.LT koncertų salė jau antrąkart kviečia pasitikti pavasarį kartu. Balandžio-ge-
gužės mėnesiais festivalis jaukioje erdvėje vilios šešiais puikiais renginiais ne tik su-
augusiesiems, bet ir mažiausiems muzikos mėgėjams. Žanrų gausa - nuo interakty-
vaus spektaklio vaikams, klasikos iki džiazo, kiekvieno muzikos gerbėjo skoniui! 

Violončelės ir 
fortepijono magija
Romantišką pavasario vakarą praleisti kartu su violončelės 
ir fortepijono magija kviečiami visi, neturintys imuniteto 
atsispirti viliojančiam klasikos žavesiui ir šiam duetui 
skirtiems muzikos šedevrams. Būtent tokia nevienadienė 
kūryba aistringai muzikuoti drauge įkvepia bendraminčių 
duetą: violončelininką Robertą Grodą (violončelė, Lietuva/
Kipras) ir pianistą Eugenijų Žarskų (fortepijonas, Lietuva). 
Tarp skirtingų kartų atlikėjų natūraliai užsimezgusį 
darnų dialogą koncerte savaip pratęsia dialogai tarp 
skirtingų šalių, epochų ir stilių muzikos, pradedant sodriu 
vokiškuoju baroku ir baigiant paslaptinga atmosfera 
apgaubiančiu prancūzų impresionizmu. 

Gabija Rimkutė: 
Velykos su prancūzų 
muzika sielai
Tarptautinių konkursų Anglijoje, Danijoje ir 
Graikijoje laureatė Gabija Rimkutė kviečia į koncertą, 
skirtą muzikiniams apmąstymams dvasinėmis temo-
mis. Anot pianistės, koncertas „Velykos su prancūzų 
muzika sielai“ - tai praėjusiais metais Velykų 
išvakarėse įvykusio renginio „Velyknaktis su Olivier 
Messiaen“ idėjų tęsinys. Koncerto programą sudarys 
net keturių prancūzų autorių - Sezaro Franko (Cesar 
Franck), Šarlio Turnemiro (Charles Tournemire), 
Lui Vjerno (Louis Vierne) ir Olivjė Mesiano (Olivier 
Messiaen) - kūriniai. 

Muzikinis spektaklis 
ikimokyklinukams 
„Velykėlės girioje“
Na, o koks festivalis be švenčių? Negalima nuošalyje 

palikti pačios smagiausios pavasario šventės - 

Velykų ir kviečiame į išskirtinį renginį - „Velykėlės 

girioje“, skirtą ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų 

tėveliams. Interaktyvi programa su tikro garso forte-

pijonine muzika ir profesionaliais aktoriais įtrauks į 

šventinį šurmulį net ir pačius nedrąsiausius žiūrovus! 

BALANdŽIO 8 d. 12.30 vAL.

BALANdŽIO 13 d. 19 vAL. 

BALANdŽIO 20 d. 19 vAL.

DUA: „Classical 
Goes Pop“
Du profesionalūs muzikantai, kurie atstovauja 
skirtingoms muzikinėms tradicijoms, nuspren-
dė sujungti populiariąją muziką, klasiką ir 
paskaninti ją elektronikos ir soft rock ele-
mentais. Taip ir gimė projektas „DuA“, kurio 
tikslas ir noras - parodyti, kad skirtingi žanrai 
gali sukurti nuostabų, įkvepiantį ir nuoširdų 
muzikinį pokalbį, į kurį atlikėjai įtraukia ir klau-
sytojus. Duetą „DuA“ sudaro du atlikėjai.
Aurimas Driukas - gitara, vokalas, klaviši-
niai, efektai. 
Agnė Doveikaitė - profesionali smuikininkė, 
tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatė, 
grojusi rinktiniame Baltijos šalių maestro 
Gidono Kremerio vadovaujamame orkestre 
„Kremerata Baltica“ bei tarptautiniame orkestre 
„Orchestra Ensemble Kanawa“ Japonijoje. Už 
tarptautinius nuopelnus Agnei paskirta Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus padėka, o už meni-
nius labdaros projektus suteiktas Pranciškonų 
ordino gėrio ambasadorės vardas.

BALANdŽIO 28 d. 19 vAL.

Ugnius Pauliukonis: 
romantizmo keliu
Dar studijuodamas Šiaurės karališkajame muzikos koledže 

Mančesteryje (Anglija) pianistas laimėjo premijas Marko Rėjaus 

(Mark Ray), F.Šuberto, L.Bethoveno, Eimi Brant (Amy Brant) pianistų 

konkursuose. Vienas žymiausių Ugniaus apdovanojimų yra Šiaurės 

karališkojo muzikos koledžo auksinis medalis 2013 metais. Tais 

metais buvo pirmas kartas per visą koledžo istoriją, kai Ugnius buvo 

vienintelis atlikėjas, apdovanotas šiuo prestižiniu apdovanojimu.

Ugnius nuolat koncertuoja muzikos festivaliuose, debiutavo 

žymiose Londono, Mančesterio, Birmingamo salėse, taip pat ir 

Kauno filharmonijoje, Latvijoje, Estijoje, Italijoje, Vokietijoje ir kt.

GeGuŽės 6 d. 19 vAL.

Bilietus platina TIKETA

Su „Laisvalaikio“  kortele

20%
nuolaida 2 bilietams į visus 

festivalio koncertus

Parengė Vaida Andrikonytė

Festivalis „PAVASARIS PIANO.LT“ 
kviečia į ypatingus koncertus 

36

Organizatorių nuotr.
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koncertuos ne vienas

„Daugelis Ovidijaus dainų jau yra tapusios 
tautos himnais. Jos muzikaliai sudėtingos. Iš 
atlikėjo reikalaujančios ne tik gero balso, bet ir 
žinių“, - patvirtino balandžio 8-ąją Kauno „Žal-
girio“ arenoje kartu su O.Vyšniausku į sceną 
lipsiantis operos solistas Edmundas Seilius.

Jis bus ne vienintelis atlikėjas, ku-
rį publika išgirs koncertinio turo „Sce-
nos legenda OVIDIJUS VYŠ-
NIAUSKAS - 60“ metu. „Neatsi-
menu, kada pirmą kartą pasisvei-
kinome, bet per daugelį metų jis 
man tapo vienu nuoširdžiausių ir 
patikimiausių bičiulių“, - sakė 
daugiau nei 25 metus sukaktuvi-
ninką pažįstantis ir balandžio 22 
d. Klaipėdos „Švyturio“ areno- j e 
kartu su juo koncertuosiantis 
Vytautas Grubliauskas-Kongas. Anot 
jo, O.Vyšniauskas - žmogus, kurio 
negali pakeisti nei turtai, nei titulai. 
„Jis - labai gilios sielos. Nuoširdus“, - 
tvirtino pašnekovas.

Draugystė tarp dainininkės Nedos 
Malūnavičiūtės ir O.Vyšniausko užsimezgė 
dar 1995-aisiais, kai visi Lietuvos atlikėjai va-
sarą susitikdavo Nidos festivalyje. „Tai būda-
vo viso muzikos pasaulio susitikimų vieta. 
Visi su savo istorijomis, savo balsais. Ovidijus 
visada buvo skoningas menininkas, dainuo-
jantis širdimi“, - patvirtino N.Malūnavičiūtė. 
Ji teigė iki šiol neatsistebinti, kad, regis, pa-
prasti O.Vyšniausko dainų tekstai, kuriuose 
jis lyg ir neieško gilios prasmės, iš tiesų yra 
itin prasmingi. Tai, anot jos, pavyksta sude-
rinti retam autoriui. „Ovidijus nedainuoja bet 
ko, o tik tai, kuo tiki. Jo žemiškas ėjimas iki 
žmogaus iš tiesų yra labai aukšto lygio, apgal-
votas, rafinuotas. Tai tvirto stoto atlikėjas, 
turintis savąjį „aš“, niekada neinantis aplinkui, 
o keliaujantis tiesiai“, - sakė N.Malūnavičiūtė.

Ji iki šiol prisimena istoriją, kai šaltą festi-
valio vakarą Ovidijus paskolino jai koncertinį 

švarką. „O aš jį sugebėjau pamesti! Kaip man 
buvo gėda! Bijojau prisipažinti, jaudinausi, ne-
žinojau, kaip viską paaiškinti. Tačiau Ovidijus 
tik ranka numojo...“ - sakė N.Malūnavičiūtė.

Bus ir netikėtumų

Grandioziniams jubiliejiniams koncertams 
Kauno ir Klaipėdos arenose besiruošiantis dai-
nininkas O.Vyšniauskas užtikrino - jis padarys 
viską, kad susitikimas su publika būtų įsimin-
tinas. „Tam su kolegomis labai ruošiamės. Pa-
lepinsime gerbėjus ir keliais netikėtumais“, - 
sakė koncertinio turo „Scenos legenda OVI-
DIJUS VYŠNIAUSKAS - 60“ kaltininkas.

Per daugiau nei 40 metų scenoje išskirtinio 
balso tembro savininkas yra išleidęs dešimtį 
solinių albumų, koncertavęs visoje Lietuvoje 
ir su savo dainomis aplankęs pusę pasaulio. Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Jubiliejų mininčiam Ovidijui 
Vyšniauskui - kolegų komplimentai
Itin paprastas, atlapaširdis, žemiškas, gebantis atskirti ne-
tikrumą, turintis savąjį „aš“, tiesus, atviras, nesislapstantis 
už kitų, muzikalus iš prigimties, unikalaus balso savinin-
kas, doras, sąžiningas, žodžio žmogus - tai tik dalis  
komplimentų, kurie iš žinomų Lietuvos muzikos scenos 
grandų skamba šįmet jubiliejų švenčiančiam dainininkui 
OvIdIJuI vyšnIauskuI (60).

Bilietus platina www.bilietai.lt

Juozo Kamensko nuotr.

Tiek balandžio 8-ąją Kaune, tiek 
balandžio 22-ąją Klaipėdoje publika išgirs 
gyvai atliekant „Saulė leidžias“, „Mažytė“, 
„Išdalinau“, „Žvaigždė rūke“, „Žemyn upe“, „Už 
tuos, kuriuos mylim“, „Mamai“ ir daugelį kitų 
kūrinių. Scenoje O.Vyšniauskui akompanuos 
charizmatiškasis dirigentas Vytautas Lukočius 
ir jo vadovaujamas orkestras „Vilniaus sin-
fonietta“. Kartu su atlikėju šventę kurs ritmo 
grupės muzikantai ir kviestiniai svečiai: „X 
faktorius“ žvaigždės Iglė ir Paulina, Edmundas 
Seilius, Neda ir Olegas Ditkovskis bei Kongas.

koncertai
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apie išvaizdą

„Man labai keista, kad vos priaugu porą 
kilogramų, jau esu vadinama putlia, jei poros 
atsikratau, tuojau esu vadinama per liekna ir 

įtarinėjama mitybos ar sveikatos sutrikimais. 
Ir, patikėkite, tokiais pastebėjimais žarstosi 
ne agentai ir modelių agentūros, tą sako pa-
prasti žmonės. Jie patys griežčiausi kritikai. 
O tiesa ta, kad nuo mažens sau leidžiu valgy-

ti tai, ko norisi. Jei esu kokiame oro uoste, 
tikrai nevengiu pasmaguriauti skaniais bulvių 
traškučiais ar šokoladu. Na, o jei artėja pasi-
rodymas ant podiumo, tiesiog dažniau apsi-
lankau sporto salėje“, - pasakojo Alesandra.

apie motinystę

Menka paslaptis, kad modeliai labiau nė 
bet kas kitas rūpinasi savo figūra, tad net ir 
vos pagimdžiusios stengiasi kuo greičiau at-
gauti dailias kūno formas. Alesandra taip pat 
ne išimtis. „Manau, kad visos moterys nori 
būti ir jaustis seksualios. Žinoma, seksualu-
mas ir gražus kūnas yra mano darbo dalis, 
tačiau pagimdžiusi nesijaučiau seksualiai. Ir 
vis dėlto turėjau skirti laiko sau, nepamiršti 
savęs ir susigrąžinti prarastas formas. O vai-
kai yra mano didžiausias turtas ir džiaugsmas. 
Daugiausia smagaus laiko visi praleidžiame 
keliaudami, tada galime daug bendrauti ir už-
siimti tuo, kas patinka visai šeimai“, - atvira-
vo modelis.

apie stilių

„Eilinę dieną mėgstu rengtis gana papras-
tai, bet su prieskoniu, su kokiu nors bohe-
mišku atspalviu, arba praturtinti aprangą ak-
sesuarais. Žinote, aksesuarai ir detalės labai 
svarbu. Jei tai vasara, tiks sandalai arba batai 
iki kulkšnų, šortai ir lengva palaidinė, bet 
būtinai stilinga skrybėlė ir akiniai nuo saulės. 
Na, o prabangą pasilieku vakarėliams, priė-
mimams ir didesnėms progoms“, - pasakojo 
A.Ambrosio ir pridūrė, kad štai akinių nuo 
saulės turi visą kolekciją - pačių įvairiausių 
formų, spalvų ir prekių ženklų.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė
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Faktai

n Alesandra Ambrosio (Alessandra Ambrosio) gimė 
1981 m. balandžio 11 d. Brazilijoje
n A.Ambrosio yra kompanijos „Victoria’s Secret“ 
modelis, rikiuojamas šalia garsiausių pasaulio modelių
n 2012 m. daugiausiai uždirbančių modelių sąraše 
ji užėmė šeštą vietą. Tuo metu kasmetis jos uždarbis 
siekė 6,6 mln. JAV dolerių
n Kai jai buvo vos vienuolika metų, ji atsigulė ant 
plastikos chirurgo stalo, nes buvo nepatenkinta savo 
ausimis
n 1995 m. laimėjo „Elite Model Look“ konkursą 
Brazilijoje
n 2008 m. ištekėjo už amerikiečio verslininko Džeimio 
Mazuro (Jamie Mazur). Tais pačiais metais jiems gimė 
dukra Andža (Anja), o 2012 m. - sūnus Noa (Noah)
n 2001 m. ji pirmą kartą pasirodė kompanijos 
„Victoria’s Secret“ madų šou. 2004 m. pasirašė su jais 
sutartį
n Laisvu laiku Alesandra mėgsta nardyti, sportuoti, 
lankytis koncertuose ir net susipažinti su muzikos 
grupėmis
n Labiausiai patinkanti spalva - rožinė
n Saldumynas, kuriam jaučia silpnybę, - juodasis 
šokoladas

Suderinusi seksualumą  
ir meilę juodajam šokoladui

Ji nuolat tituluojama viena gražiausių pasaulio moterų, seksualumo simboliu ir yra 
viena garsiausių manekenių. Taip, tai brazilų kilmės modelis AlesAndrA Ambrosio 
(Alessandra Ambrosio). balandžio 11 d. Alesandra švęs 36 metų gimtadienį ir, rodos, 
podiumo palikti dar nė neketina. Tiesa, ji paneigia ir gandus, kad visi modeliai yra  
pametę galvas dėl salotų lapų ir riboja meilę skanėstams.
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Plačiau apie laidą „Sveikatos medis“ skaitykite 41 p.

Irena PIvorIūnIenė
kvies gyventi sveikiau 

2017 m. balandžio 7-13 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Lietuvos rytas TV 4%
TV1 3%
TV8 2,8%
TV6 2,7%
NTV Mir Lietuva 2,2%

PBK 2,1%
Info TV 1,8%
REN Lietuva 0,5%
LRT Kultūra 0,3%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 4,8%
TV1 3,1%
Info TV 2,7%
TV6 2,7%
TV8 2,5%

NTV Mir Lietuva 2,4%
PBK 1,8%
LRT Kultūra 0,7%
REN Lietuva 0,7%
Liuks! 0,2%

TV3 16,3%

LNK 16,3%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,3%

TV3 20,3%

LNK 20%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1  AUKSINIAI SVOGŪNAI 2017  TV3  13,2 %

2  KK2 PENKTAdIENIS  LNK  12,1%

3  KK2  LNK  10,6%

4  VALANdA SU RŪTA  LNK  10 %

5  NUO ...IKI  LNK  9,8%

6  KALINIŲ ŽMONOS  LNK  9,5%

7  LIETUVOS TALENTAI  TV3  9,5%

8  TV3 ŽINIOS  TV3  9,2%

9  MES VIENO KRAUJO  LNK  8,4%

10  EURO JACKPOT  TV3  7,9%

Duomenys: Kanatar TNS, 2017 m. kovo 27 - balandžio 2 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 4,9%BTV 5,7%

Atidėtas  
žiūrėjimas 8%

LRT Televizija 
9,5%

TV
 Au

di
TO
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REiTiNGai  

LRT Televizija 
8,1%

Kiti  
kanalai 23,3%

Kiti  
kanalai 19,1%

„Žinios, žinios, žinios!“ - taip savo pa-
šaukimą apibūdina daugiausia simpatijų 
mylimiausios visų laikų LRT televizijos 
žvaigždės rinkimuose pelniusi naujienų 
žurnalistė UGNė GALAdAUSKAITė (27).

„Visų laikų TV žvaigždės“ rinkimuose visą 
savaitę portale „LRT.lt“ dalyvavo kelios dešim-
tys pretendentų - žymūs 60-metį švenčiančioje 
LRT televizijoje dirbę ir tebedirbantys, žinias, 
laidas ir filmus joje kūrę žmonės. Tarp jų - 
pirmieji televizijos diktoriai Gražina Bigelytė 
ir Juozas Baranauskas, žurnalistai Algiman-
tas Čekuolis, Eglė Bučelytė, Algimanta Žu-
kauskienė, Edita Mildažytė, Violeta Baublienė, 
Marijus Žiedas, televizijos režisierė Galina 
Dauguvietytė ir kiti.

Džiugią naujieną sužinojusi Ugnė Gala-
dauskaitė atsakė į keletą klausimų.

- Kuo šis apdovanojimas jums svarbus?
- Man jis labai malonus ir tikrai netikėtas. 

Kartais, kai vyksta apdovanojimai ir teikia-
mos nominacijos, viduje bent kažkiek tikiesi, 
kad gausi apdovanojimą. Čia, matydama, ko-
kie yra žmonės įrašyti, net minčių neturėjau 
laimėti. Nominantų sąraše aš esu jauniausia, 
jau vien dėl to labai netikėta gauti visų laikų 
TV žvaigždės apdovanojimą. Visiems, kurie 
už mane balsavo, labai dėkoju. Galbūt taip 
sutapo, kad balsavo jaunesni žmonės. Net 
nepatogu, turint omenyje, kad ten buvo ir 
Gražina Bigelytė, legendiniai diktoriai ir le-
gendiniai laidų vedėjai, kurie, mano galva, yra 
daug vertesni šio apdovanojimo.

- Kaip apibūdintumėte jūsų ryšį su 
žiūrovais - ar jį jaučiate?

- Tikrai jaučiu. Galvodavau, kad anksčiau 
ryšys būdavo kitoks. Galbūt tikresnis, nes 
vedėjai gaudavo laiškų į televiziją, dovanėlių 
į namus. Dabar viskas persikėlė į socialinius 
tinklus, į virtualią erdvę ir laiškus gauname 
feisbuke. Šiame tinkle bendravimas - masinis 
dalykas, tad kartais nežinai, ar laišką gavai 
atsitiktinai, ar dėl to, kad parodė per televi-
zorių. Galvojau, kad anksčiau žurnalistai ar 
laidų vedėjai žinodavo, kad laiškas skirtas 

tikrai jiems, kad juos labai myli kaip vedėją. 
Bet štai kaip tik vakar gavau atviruką iš mo-
ters. Ji atsiuntė sveikinimą ir norėjo padėko-
ti už žinias ir už kultūros laidą „Euromaxx“. 
Tokie dalykai labai malonūs. Būna, kad žmo-
nės skambina į televiziją. Būna, kad užkalbi-
na gatvėje ir ko nors paklausia, pakomentuo-
ja ar duoda pastabų. Grįžtamasis ryšys ir 
bend ra vimas su žiūrovais tikrai yra.

- Dėl ko labiausiai mėgstate savo darbą?
- Man labai patinka bendrauti ir aš visada 

maniau, kad geriausias yra tas darbas, kai esi 
tarp žmonių, įvykių sūkuryje. Džiaugiuosi, kad 
kai įvyksta koks nors svarbus įvykis, visada 
turiu galimybę paklausti tiesiai to žmogaus, ku-
ris už tai atsakingas, ir žinau, kad tikrai atsakys.

- O kokie didžiausi iššūkiai laukia 
darbe?

- Pagrindinis iššūkis, kad laidų yra labai 
daug. Jos visos vyksta tiesiogiai. Laiko ter-
minai - taip pat iššūkis. Kad ir kas būtų, jei 
laida vakare, mano eteris yra 18:30 val. „La-
boje dienoje“ - 14:30 val. Viską turiu būti 
pasiruošusi, susiplanavusi ir apgalvojusi iki 
eterio laiko. Kartais būna, kad labai svarbus 
įvykis nutinka 14 val. ir vis tiek 14.30 val. aš 
turėsiu apie jį kalbėti. Kartais turiu 20 minu-
čių ne tik pasiruošti specialiems interviu, bet 
ir surasti pašnekovą, kuris apie įvykį ar prob-
lemą kalbėtų geriausiai ir įdomiausiai.

- Kaip apibūdintumėte savo pašaukimą?
- Žinios, žinios, žinios!

Parengė Monika VisockyTė

Žiūrovų simpatijos - Ugnei Galadauskaitei

Ugnę LRT žiūrovai kone kasdien mato ne tik 

žinių laidose, bet ir Europos kultūros ir  

gyvenimo būdo žurnale „Euromaxx“,  

kurį pirmadieniais transliuoja LRT KULTŪRA.
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Beveik tris dešimtmečius televizijoje  
dirbanti gydytoja ir sveikatos laidų  
vedėja Irena PIvorIūnIenė žiūrovams ir 
vėl parengė staigmeną. Jau netrukus  
eteryje pasirodys nauja Tv8 sveikatos  
laida - „Sveikatos medis“. 

I.Pivoriūnienė savo laidomis siekia švies-
ti visuomenę, skatinti sveiką gyvenseną ir 
moko, kaip gyventi su ligomis, kurių šiuolai-
kinė medicina dar nesugeba išgydyti. Tad il-
gametę patirtį medicinos srityje turinti mo-
teris įsitikinusi, kad apie sveikatą kalbėti vie-
šai ir šviesti žmones - būtina.

„Kokybiškų medicinos laidų Lietuvoje 
tik rai trūksta. Mes dar nesugebame įrodyti 
žmogui, jog jis turi daryti viską, kad nesirgtų, 
o susirgęs kreiptųsi pagalbos. Todėl norisi 
daryti viską, kas tik įmanoma, ir kuo garsiau. 
Kol bus toks sergamumas, toks kiekis žmonių 
ligoninėse, kol reikės laukti tokias eiles gy-
dymo įstaigose, o ligos bus nustatomos esant 
vėlyvoms stadijoms, tol stovėsime ant bačkos 
ir rėksime“, - kalbėjo laidos „Sveikatos me-
dis“ vedėja.

Medikė tikina, kad laidoje bus bandoma 
aprėpti viską, bet daugiausiai kalbama apie 
didžiausius mūsų sveikatos priešus - širdies 
ir kraujagyslių ligas, kraujospūdį, klastingas 
ligas. O pagrindinis laidos moto, pasak medi-
kės - visos ligos nuo nervų. 

Aktyviai labdaros organizacijų „Maltos 
ordinas“ ir „Lietuvos samariečių bendrija“ 
veikloje dalyvaujanti, sveiko gyvenimo būdo 
ir pozityvaus gyvenimo patarimais mokyklo-
se besidalijanti naujos laidos vedėja įsitikinu-
si, kad žmogus sveikas tada, kai yra laimin-
gas: „Žmogui reikia džiaugtis tuo, ką turi: 
gyvenimu, kiekviena diena. O laimingi būsi-
me tada, kai nustosime bambėti. Aš visą gy-
venimą šneku ir šnekėsiu, kad reikia daryti 
gerus darbus ir nežaloti savo organizmo, at-
sisakyti žalingų įpročių. Mes stengsimės tais 
gerais pavyzdžiais skatinti žmones. Prasti 
tarpusavio santykiai yra daug blogiau nei su-
valgytas pyragaitis ar cukraus šaukštelis, to-
dėl mes rodysime gerus darbus“, - šypsoda-
masi sakė I.Pivoriūnienė. 

Naują sveikatos laidą sudarys kelios skir-
tingos rubrikos, tad kiekvienas žiūrovas ras 
sau naudingos informacijos. „Mes rodysime 
tuos žmones, kurie savo pavyzdžiais įrodė, 
kad galima gyventi sveikai, be žalingų įpročių. 
Mūsų laida kartu skatins ir gerumą. Rubri-
koje „Ačiū, daktare“ dėkosime medikams, 
greitosios pagalbos darbuotojams už jų sunkų 
darbą, papasakosime jautrias, autentiškas is-
torijas tiek pačių pacientų, tiek medikų lūpo-
mis“, - pasakojo Sveikatos žurnalistų klubo 

įkūrėja, Sveikatos žurnalistų asociacijos gar-
bės pirmininkė I.Pivoriūnienė. Taip pat tele-
vizijos žiūrovų lauks tokios rubrikos, kaip: 
„Sveikatos naujienos“, „Vaistininkas pataria“ 
ir „Gyvenkime sveikai“ - tad kas savaitę lai-
doje bus apžvelgiamas platus temų spektras. 
Laidos pašnekovai bus ne tik mokslo daktarai, 
profesoriai ar ministrai, bet ir eiliniai praeiviai 
gatvėje.

Medikės diplomą turinti ir ne vieną svei-
katos laidą sukūrusi I.Pivoriūnienė yra pa-
saulinės organizacijos, vienijančios medicini-
nį išsilavinimą turinčius ir žurnalistinį darbą 
įvairiose pasaulio šalyse dirbančius asmenis, 
narė. Medikė dalyvavo daugelyje šalių vyku-

siose konferencijose, kuriose Pasaulio svei-
katos organizacijos specialistai mokė, kaip 
perteikti medicinos žinias visuomenei. 

Gydytoja ir žurnalistė yra apdovanota I 
laipsnio medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir 
Tautai“ už tai, kad 1991 metų sausio 13-osios 
naktį didvyriškai vykdė abi profesines parei-
gas: rūpinosi sužeistaisiais, rengė reportažus 
televizijai apie sužeistuosius ir organizavo 
šiems pagalbą. 

Parengė 
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

41

TELEVIZIJAEtErio žmonės

Kas kenkia labiau nei saldus pyragaitis?

„Sveikatos medis“ - jau netrukus per TV8!
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 20.30  Auksinė daina  18.15  „Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 1“

 21.00  Duokim garo! 7.55  „Volkeris, 
  Teksaso reindžeris“

 13.00  „Kempiniukas 
  Plačiakelnis“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Šunyčiai patru-
liai“. 9.10 Ką pasakė Kakė Makė? 9.25 Senoji 
animacija. 10.10 Filmas šeimai „Gerosios 
raganos stebuklas“ (N-7). 12.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Ir 
skanu, ir skoninga. 17.00 „Tu - mano likimas“ 
(N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Drama „Džesmina“ (N-7). 23.00 „Meilės žie-
dai“ (N-7). 1.00 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 1.50 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 
virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Pasie-
nio sargyba (N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 
13.50 Nuo... Iki. 14.45 Dviračio šou. 15.15 
KK2 (N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Dokumentinis f. „Senovės 
X failai. Šventasis Gralis“ (N-7). 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Tyrimo 
paslaptys“. 14.10 Pasivaikščiojimai su skėčiu. 
Latvija. 15.00 Kartu su visais. 16.00 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 
Lauk manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00 Balsas. 
Vaikai. 22.55 Juoktis leidžiama. 24.00 Vakaras 
su Urgantu. 0.40 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 „Lednikovas“. 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 Anšla-
gas ir Kompanija. 23.50 „Trečias mėginimas“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.05 „Viengungiai“. 7.40 Labas 
rytas! 8.25 Tinkama priemonė. 9.20 „Šeimos dra-
mos“. 11.10 Mums net nesisapnavo. 13.50 Pati 
naudingiausia programa. 15.40 „Kitas 3“. 17.30 
Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.30 Mums net nesisapnavo. 
0.20 „Kitas 3“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.35 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 15“. 17.30 Kalbame ir rodome. 18.35 
Ypatingas įvykis. Tyrimas. 19.50 „Šešėlio vaiky-
masis“. 23.35 NTV-matymas. V.Fefilovo filmas 
„Senis, pyx-pyx ir jūra“. 0.45 „Dembeliai. Istori-
jos iš karių gyvenimo“. 1.45 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.55 A.Gargas tyrimas. 8.30, 17.55, 2.15 Na-
minukai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 
Panorama. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 
23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 
5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 5.10 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „Pagalbos si-
gnalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Defektas“. 
16.40 Verta kalbėti. 17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 
TV ekspresas. 18.50, 1.25 Valstybės interesai. 
19.25 Buvo, nepraėjo. 19.55 „Pagalbos signalas“. 
20.25 Laisvasis ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 0.20 „Priartėjimas“. 1.55 
Miškas arčiau mūsų. 4.45 „Pagalbos signalas“. 

 TV1000
8.05 „Trolių medžiotojai“. 10.05 „Įsimylėjęs Šeks-
pyras“. 12.25 „Pasimatymas“. 14.05 „Joe“. 16.15 
„Išprotėjęs profesorius“. 18.05 „Išprotėjęs profeso-
rius 2. Klampų šeimynėlė“. 20.10 „Robinas Hudas. 
Vyrai su triko“. 22.10 „Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas“. 1 d. 0.30 „Hipnotizuotojas“. 

 DIscoVeRy 
7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15, 20.30 
Kaip tai pagaminta. 8.40, 17.40 Sandėlių medžio-
tojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kana-
da. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 13.35 Traukiniu į Aliaską. 
14.30 Nuogi ir išsigandę. 21.00 Būsto gelbėjimo 
operacija. 22.00 Seklių pėdsakais. 23.00 Aliaska. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 Dženi ir 
Oli nuotykiai. 9.30, 15.30, 21.30 Gyvenime ne vien 
žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00 Ne-
žinoma ekspedicija. 16.00, 22.00 Statybos Alias-
koje. 18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
23.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“ 
(N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

8.25 TV serialas 
„Šviesoforas“ (N-7).

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

10.00 TV serialas „Virtuvė“ 
(N-7).

11.00 Farai (N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

15.30 TV serialas 
„Itališka meilė“ 
(N-7).

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Aukštyn“.
21.20 Nuotykių f. „King 

Kongas“ (N-7).
1.10 „Liepsnojanti 

meilė 2“ (N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Stebuklingi  
vaikai“.

7.05 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

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

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo f. 

„Žmogus iš plieno“ 
(N-7).

23.45 Siaubo trileris 
„Galutinis tikslas“ 
(N-14).

1.40 Kriminalinė drama 
„Gran Torino“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.05 Specialus tyrimas.
12.00 Bėdų turgus.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žiniosi.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 TV serialas „Muškie-

tininkai 2“ (N-7).
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Veiksmo komedija 

„Dangoraižio apiplė-
šimas“ (N-14).

0.30 Trumposios žinios.
0.35 Gamtos inspektoriai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV serialas „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi 3“.

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

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

8.00 TV serialas „Kvapų 
detektyvas“ (N-7).

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

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

12.15 TV serialas „Kijevo 
operatyvinė grupė“.

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

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Kijevo 

operatyvinė grupė“.
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas. Miesto 
kovos“ (N-14).

23.20 Kriminalinė veiksmo 
drama „Žydrasis 
griaustinis“ (N-14).

1.30 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

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

6.20  Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“.
7.20 Šiandien kimba.
8.20 „Kartą Rostove...“ 
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Muškietininkų 

sugrįžimas arba 
kardinolo Mazarinio 
lobiai“ (1) (N-7).

11.30 „Baltoji strėlė“ (1).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Kulinaras“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Laiptai į dangų“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Baltoji strėlė“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Veiksmo f. 

„Susidūrimas“ (N-14).
1.15 Kriminalinė komedija 

„Keisčiau nebūna“.
2.55 Veiksmo f. 

„Susidūrimas“ (N-14).
4.30 Kriminalinė komedija 

„Keisčiau nebūna“.
6.00 Dokumentinis f. 

„Dykumos“.
6.50 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Kultūros 

akademija.
6.50 Keturios stichijos. 

Teatralizuotas kon-
certas visai šeimai. 

7.45 „Riteris Rūdžius“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Bliuzas. Muzikinės 

kelionės“. 5 d. 
13.50 Gimtoji žemė.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 Būties erdvė. 

Krzysztof Zanussi.
16.25 Lietuvos tūkstantme-

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

meilės istorija 1“ (N-7).
19.10 Muzika gyvai.
21.00 Karinis trileris 

„Karalystė“ (N-7).
22.45 Stambiu planu.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.50 LRT Kultūros 

akademija.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Skrendam.
4.15 Legendos.

 19.30  Amerikietiškos 
  imtynės

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
8.55 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės VI. Mirtis ir 
sapnai“ (N-7).

21.00 „Prieblanda. Tėvai ir 
vaikai“ (N-14).

23.05 Snobo kinas. 
Romantinė drama 
„Viskas ore!“ (N-14).

1.15 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.40 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.20 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.05 „Policija ir Ko“ (N-7).
3.55 „Geriausi Švedijos 

detektyvai. 
Prieblanda“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 72 valandos 

(N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ 

(N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 72 valandos 

(N-7).
16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
20.30 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Fantastinė drama 
„Viešpatavimas“ 
(N-14).

0.50 Veiksmo drama 
„Išlikęs gyvas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Skaniausias 
gatvės  
maistas.

10.30 „Blogiau nebūna“.
11.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
12.00 Romantinė 

komedija  
„Smūgiuok kaip 
Bekhemas“.

14.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

15.00 Pinigai iš nieko.
16.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
17.00 Dokumentinis f. 

„Dingę Hitlerio  
turtai“.

18.00 „Užkariaujant 
dangų“.

19.00 „Mega virtuvės“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Mokytojai“ (N-7).
21.30 Pagaliau 

penktadienis! 
„Merlino mokinys“ 
(N-7).

23.15 Balticum TV 
žinios.

23.45 Katy Perry 
koncertas  
„The Prismatic  
World Tour Live“. 
2014 m.

„ŽMOGUS IŠ PLIENO“
Veiksmo filmas. JAV, Kanada. 2013.
Režisierius: Zack Snyder.
Vaidina: Henry Cavill, 
Amy Adams, Russell Crowe.

Jaunas, klajojantis darbininkas Klar-
kas Kentas suvokia, kad jo išskirti-
niai sugebėjimai ne iš šio pasaulio. 
Greitai jis supras, iš kur atėjo ir ko 
buvo čia atsiųstas. Jis imasi padėti 
žmonėms, atsidūrusiems pavojuje.

„GALUTINIS TIKSLAS“
siaubo trileris. JAV, Kanada. 2000. 
Režisierius: James Wong. 
Vaidina: Devon Sawa, 
Ali Larter, Seann William Scott.

Aleksas kartu su visais klasės draugais 
rengėsi keliauti į Paryžių. Tačiau prieš 
pat skrydį jis išvysta keistą viziją - lėk-
tuvas, nespėjęs pakilti, susprogsta. 
Visi jame buvę keleiviai žūsta. Susijau-
dinusį Aleksą išveda iš lėktuvo. Drau-
ge su juo išlipa ir keli klasės draugai. 

balandžio 7 d. 

 12.00  „Smūgiuok kaip 
  Bekhemas“

 9.00  Ekstremali žvejyba 21.00  „Prieblanda. 
  Tėvai ir vaikai“

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 
Gyvenimas Veterinarijos universitete. 9.10, 
14.40, 20.10 Milžinė panda. 10.05, 15.35, 19.15 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 23.50 Liūno broliai. 17.25, 21.05 Laukinė 
Indija. 18.20, 22.00 Plėšrūnai iš arti. 

 SPOrT1
8.00 Olandų „Eredevisie“ futbolo lyga. Enshedės 
„Twente“ - Eidhoveno PSV. 10.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 10.30 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Fuenlabrados „Baloncesto“ -  
Madrido „Real“. 12.10 Kovinis sportas. „M1 Iš-
šūkis“. Brazilija - Pietų Korėja. 13.10 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apž-
valga. 26 turas. 14.10 NBA krepšinio lyga. Atlantos 
„Hawks“ - Portlando „Trail Blazers“. 16.20 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao „Basket“ -  
Valensijos „Valencia“. 17.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 18.00 Pasaulio rali-kro-
so čempionatas. Ispanija. Barselona. 20.00 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 20.30 „Road 
to glory“. Laida apie kovos sportą. Šiauliai. 21.00 
„Hunt the Wolf 2017“. 21.10 KOK World Series. 
Bušido kovos. Vilnius. 23.30 NBA krepšinio lyga. 
Jutos „Jazz“ - San Antonio „Spurs“. 

 VIASAT SPOrT BALTIc
6.35 Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Žalgi-
ris“. 8.25 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 8.55 
„Formulė-1“. Kinijos GP treniruotė 2. Tiesioginė 
transliacija. 10.35 Smiginis. Premier lyga. Dubli-
nas. 13.35 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce“ - 
„Barcelona“. 15.45 „Formulė-1“. Kinijos GP 
treniruotė 1. 17.30 „Formulė-1“. Kinijos GP 
treniruotė 2. 19.15 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 19.45 Krepšinis. Eurolyga. „Da-
russafaka“ - „Crvena Zvezda“. Tiesioginė translia-
cija. 21.55 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Anadolu 
Efes“. Tiesioginė transliacija. 24.00 Ledo ritulys. 
KHL. Vakarų konferencijos finalas. 2.00 Ledo ri-
tulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. 5.05 Krep-
šinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - „Crvena Zvezda“. 

 EUrOSPOrT
6.30, 11.00, 15.30, 23.00, 1.30, 4.00 Dviračių 
sportas. Lenktynės Baskų krašto turas. 7.30, 
13.00, 18.30, 21.00, 2.30, 5.00 Sunkioji atletika. 
Europos čempionatas. Kroatija. 9.30, 12.30, 
1.00 Automobilių lenktynės. FIA „World Tou-
ring Car“ čempionatas. 10.00, 12.00, 15.00 
Automobilių sportas. FIA Europos ralio čempi-
onatas. 10.30 Sporto linksmybės. 20.55, 23.55 
Sporto naujienos. 24.00 Automobilių sportas. 
„Formula-E“ čempionatas. Meksika. 

„KING KONGAS“
Nuotykių filmas. Naujoji Zelandija, JAV, Vokietija. 2005.
Režisierius: Peter Jackson.
Vaidina: Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody.

Grupelė tyrinėtojų ir dokumentinių filmų kūrėjų keliauja į paslaptingąją 
Kaukolių salą tyrinėti legendos apie milžinišką gorilą, vardu King Kon-
gas. Atvykę į salą jie pamato, kad King Kongas - ne legenda, o gyvas 
padaras, gyvenantis neįžengiamose džiunglėse. Ieškodami gorilos jie 
susiduria ne tik su King Kongu, bet ir su jo priešais dinozaurais.

„VIEŠPATAVIMAS“
faNtastiNė drama. JAV, Jungtinė 
Karalystė, Kinija. 2014.
Režisierius: Wally Pfister.
Vaidina: Johnny Depp, 
Rebecca Hall, Morgan Freeman.

Dr. Vilas Kasteris yra garsiausias dirb-
tinio intelekto tyrinėtojas, kuriantis 
mokslinę technologiją, kuri sujungs 
visų laikų žiniomis pagrįstą intelektą 
ir visą žmogiškų emocijų spektrą. 

LNK
21.00

TV6
22.30

LNK
23.45

TV3
21.20

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Nindžago. Spinjitzu 
meistrai“ (1) (N-7).

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Filmas šeimai 

„Kaip sukurti tobulą 
vaikiną“ (N-7).

12.55 Filmas šeimai 
„Išsinuomokit vaiką!“

14.50 Romantinė drama 
„Prieskonių  
princesė“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Aš - superhitas. 

Tiesioginė  
transliacija (N-7).

21.30 Nuotykių f. „Žmogus 
su geležine kauke“ 
(N-7).

0.10 Veiksmo f. 
„Babilonas“ (N-14).

2.05 Komedija „Liepsno-
janti meilė 3“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris II“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Linksmieji detektyvai“.
9.00 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 „Tomas Litlis ir ste-

buklingas veidrodis“.
11.30 Veiksmo komedija 

„Mis Slaptoji  
agentė 2. Ginkluota 
ir žavinga“ (N-7).

13.45 Komedija „Trys 
nindzės sugrįžta“.

15.40 Komedija „Didžiosios 
atostogos“.

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. 

„Linksmosios  
pėdutės“.

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

23.35 Romantinė komedija 
„Vaikinams tai  
patinka!“ (N-14).

1.25 Fantastinis nuotykių f. 
„Žmogus iš plieno“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 „Tobotai 1“.
7.25 „Tatonka ir mažieji 

draugai“.
7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.55 „Džiunglių knyga 2“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Atšiaurioji Arktis“. 4 d. 
13.05 „Banginių stebėtoja“.
14.05 „Džesika Flečer“ (N-7).
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Mes nugalėjom.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Žinios.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 TV šou „60 akimirkų“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Komedija „Kieta-

kiaušiai“ (N-7).
0.40 Trumposios žinios.
0.45 „Atšiaurioji Arktis“. 4 d. 
1.35 „Banginių stebėtoja“.
2.30 „Džesika Flečer“ (N-7).

 19.40  Stilius 14.50  „Prieskonių 
  princesė“

ŠeŠtadienis

„VISKAS ORE!“
Romantinė dRama. JAV. 2009. 
Režisierius: Jason Reitman. 
Vaidina: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick.

Rajano Bingeno darbas - atleisti iš darbo kitus žmones. Tiksliau, pra-
nešti jiems apie atleidimą. Atstovaudamas didžiulei kompanijai, darbo 
Rajanas turi per akis. Nuolatiniai skrydžiai per visas Jungtines Valstijas, 
gyvenimas oro uostuose ir nakvynės vis naujuose viešbučiuose. Nusi-
stovėjusį Rajano gyvenimą sujaukia moteris. 

rekomenduoja

„AMERIKOS NINDZĖ. 
SUSIDOROJIMAS“ 
Veiksmo filmas. JAV. 1990. 
Režisierius: Cedric Sundstrom. 
Vaidina: David Bradley, Michael 
Dudikoff, James Booth.

CŽV agentas Šonas Devidsonas 
išsiruošia į naują misiją. Pasirodo, 
situacija išties rimta. Pulkininkas 
Skotas prisijungė prie teroristų 
organizacijos, kuriai vadovauja 
arabų šeichas Ali Maksudas. Gru-
puotė siekia panaudoti branduo-
linę bombą, kad ši nuo žemės 
paviršiaus nušluotų visą Niujorką. 

„PONAS IR PONIA 
GANGSTERIAI“
Veiksmo komedija. JAV. 2010. 
Režisierius: Robert Luketic. 
Vaidina: Katherine Heigl, 
Ashton Kutcher, Tom Selleck.

Spenseris dirba slaptuoju vyriausy-
bės agentu. Jo specializacija - užsa-
komosios žmogžudystės, todėl jam 
dažnai tenka keliauti. Kai Spenseris 
sutinka Dženą Kornfeld, jis supranta - 
tai jo gyvenimo meilė. Jis nė akimir-
kos nedvejoja ir savo noru atsisako 
kraują kaitinančio slaptojo agento 
gyvenimo dėl šeimyninės laimės. 

„BABILONAS“
Veiksmo filmas. JAV, Prancūzija, 
Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius: Mathieu Kassovitz.
Vaidina: Gerard Depardieu, 
Vin Diesel, Michelle Yeoh.

Netolimoje ateityje parsidavėlis 
Turupas sudaro sutartį su Rusijos 
gangsteriu Gorskiu. Turupas per 
šešias dienas turės pargabenti 
ypatingą dalyką - merginą. Kas ji ir 
kodėl yra tokia reikalinga Gorskiui, 
samdomas žudikas nė nenutuokia. 

BTV
21.30

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 Kempas ir 
draugai. 8.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji anima-
cija. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Kulinariniai 
triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių būstas. 12.30 
Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 
„Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ 
(N-7). 16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 
Lietuvos talentai (N-7). 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama „Vasara 
Amsterdame“ (N-7). 22.55 Drama „Džesmina“ 
(N-7). 0.50 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 
Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 (N-7). 
17.35 Dviračio šou. 19.30 Lietuvos sprendi-
mas. 20.40 Nuo... Iki. 21.35 Pasivaikščiojimai. 
Naujoji karta. 22.05 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 
Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 
Už vaikystę. 1.00 Yra, kaip yra (N-7). 1.55 
24 valandos (N-7). 2.50 Bus visko. 3.35 
Valanda su Rūta. 5.05 Ne vienas kelyje. 5.35 
Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Grok myli-
mas, akordeone! 7.15 Vaikų klubas. 7.55 Gudrutės 
ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00, 11.00 
Naujienos. 9.15 Nagijevas - tai mano darbas. 10.15 
Vaikų klubas. 11.25 „Robinzonas“. 15.30 Juoktis 
leidžiama. 16.05 Vakaro naujienos. 16.25 Šlovės 
minutė. Naujas sezonas. 18.30, 20.20 Pasverti ir 
laimingi 5. 20.00 Laikas. 22.35 „Jumorina. Sočis“. 
21.55 Prožektorparishilton. 23.30 „Akla višta“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.25, 8.20 „Seklys Samovarovas“. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 
„Penki vienam“. 11.40 Humoras! Humoras! 
Humoras! 14.20 „Gordijaus mazgas“. 18.00 
Šeštadienio vakaras. 21.00 „Atleisk“. 0.55 „Iš 
kriminalinės paieškos viršininko gyvenimo“. 

 REN
6.40 „Kareiviai“. 8.30-12.30 Kviestinė vakarie-
nė. 13.35 Vaikų klubas. 13.40 „Kiekvienam po 
katinėlį“ 14.15 „Mintransas“. 14.55 Sąžiningas 
remontas. 15.30 Pati naudingiausia programa. 
16.30 „Pėdsekiai“. 19.05 Prajuokink komiką. 20.00 
„Paskutinis karalienės ėjimas“. 23.30 „Sensacinga 
byla. Pasaulio pabaiga pagal tvarkaraštį“.

LNK
21.35

TV1
1.15

TV3
0.10

 11.30  „Mis Slaptoji agen -
tė 2. Ginkluota ir žavinga“ 
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6.15 TV serialas 
„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 TV serialas „Mano 

siaubūnėlis“.
11.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Bulgarija.  
2016 m.

12.05 Detektyvas „Foilo 
karas. Penkiasdešimt 
laivų“ (N-7).

14.10 TV serialas 
„Žiniuonis“ (N-7).

15.15 TV serialas „Džuna“.
16.15 „Kas žudikas?“ 

(N-7).
17.25 TV serialas 

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

18.30 TV serialas 
„Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.30 Muzikinis iššūkis.
21.30 Veiksmo f. 

„Amerikos nindzė. 
Susidorojimas“ 
(N-7).

23.35 Fantastinis siaubo 
trileris „Namas girios 
glūdumoj“ (S).

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

3.20 Muzikinis iššūkis.
4.50 TV serialas „Mano 

siaubūnėlis“.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Kalnų ežerai“.
8.30 Tobulas meniu 

Velykoms (1).
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kitomis akimis.
10.30 „Tigrų sala“.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Sparnuočių gyve-

nimas. Skraidyti ar 
neskraidyti“.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Tobulas meniu 

Velykoms (2).
17.00  „Sumaniausi 

gyvūnai“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Paslapčių sala“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Paslapčių sala“ (N-7).
21.30 „Paslapčių sala“ (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
1.10 „Detektyvas Linlis“.
2.55 „Sparnuočių gyve-

nimas. Skraidyti ar 
neskraidyti“.

3.45 „Merdoko paslaptys“.
5.15 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis).
7.45 Rusų gatvė.
8.15 Vilniaus albumas.
8.30 Trembita (subtitruota).
8.45 Menora (subtitruota).
9.00 Vilniaus sąsiuvinis.
9.15 Kelias.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
11.00 Nacionalinis diktan-

tas. Finalas. 
11.50 Atspindžiai.
12.25 „Šokių akademija 3“.
12.50 Kai aš mažas buvau.
13.30 Komedija „Užsispy-

rėlės sutramdymas“.
16.20 Šventės ir tradicijos. 
16.50 Dokumentinis f. 

„Kitokie vaikai“.
17.20 Dainuok man tango. 
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.00 Drama „Nostalgija“.
23.05 Kosto Smorigino 

dainos. 
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Šokių akademija 3“.
0.30 ARTS21.
1.00  Trileris „Įtūžis“ (N-14).
2.55 Muzika gyvai. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neįprasti 

augintiniai“.
7.20 Dokumentinis f. 

„Zoologijos sodo 
naujagimiai“.

7.45 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

9.30 „Neįprasti 
augintiniai“.

10.00 „Lemūrų gatvė“ (1).
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 „Sostinės keksiukai“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.05 „Senjora“ (N-7).
16.35 „Akloji“.
17.40 „Būrėja“.
18.50 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 Detektyvas „Bekas 5. 
Žmogžudystės ligo-
ninėje“ (N-14).

22.50 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.25 „Su kuo, po galais, 
aš susituokiau?“ 
(N-7).

1.15 Romantinė drama 
„Viskas ore!“ (N-14).

3.00 Detektyvas 
„Prieblanda. Tėvai ir 
vaikai“.

4.35 „Senjora“ (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
15.00 Pragaro kelias 

(N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Komedija „Vilką 

mini, vilkas čia“ 
(N-7).

0.05 Veiksmo trileris 
„Laiko policininkas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mega virtuvės“.
10.30 Pinigai iš 

nieko.
11.30 „Mokytojai“ 

(N-7).
12.30 „Karališkos 

paslaptys“.
13.00 Animacinis 

nuotykių f.  
„Mažasis riteris 
Trenkas“.

14.30 Romantinė 
komedija  
„Į Romą su  
meile“ (N-7).

16.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

17.30 „Blogiau 
nebūna“.

18.30 Šeimos vakaras. 
„Igoris“.

20.00 Dokumentinis f. 
„Džono  
Kenedžio  
nužudymas“.

21.00 David Garrett 
koncertas  
„Music Live in 
Concert“.  
2012 m.

23.15 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

23.45 Drama 
„Jonvabaliai sode“ 
(N-7).

 23.05  Kosto Smorigino 
  dainos

 15.00  „Sparnuočių 
  gyvenimas“

 15.15  „Džuna“  21.00  David Garrett 
  koncertas

 21.00  „Bekas 5. 
Žmogžudystės ligoninėje“

TV PROGRAMAbalandžio 8 d. 

 NTV Mir
6.55 Andropovas. Tarp Dzeržinskio ir Don Ki-
choto. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Apžiū-
ra. 8.55 Gaminame su A.Zyminu. 9.25 Protingas 
namas. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 Gyvas ir 
negyvas maistas. 12.00 Buto klausimas. 13.05 
Dvigubi standartai. 14.05 Šefų mūšis. 15.00 
„Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 16.20 Kartą... 
17.00 Milijono verta paslaptis. 19.00 Centrinė 
televizija. 20.00 Tu - šaunuolis! 22.30 Tu nepa-
tikėsi! 23.30 „Paskirtas apdovanojimas“. 3.25 
Tarptautinė pjūklorama su Tigranu Koesanovu. 
4.15 „Lošimas iš gyvenimo“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Polonijos 
pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.05 O! 
Lenkiški kūriniai. 16.00 Okrasa laužo taisykles. 
16.30 Ateities namai. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.55, 6.15 
Draugas specialiosioms užduotims. 20.40, 
2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Teisuoliai“. 22.45 „Prekiau-
tojas stebuklais“. 0.35 Pramoginė laida. 1.50 
„M, kaip meilė“. 4.40 Myliu tave, Lenkija! 

 TV1000
8.15 „Pelėdų karalystės sargai“. 10.05 „Bado 
žaidynės. Strazdas giesmininkas“. 1 d. 12.25 
„Robinas Hudas. Vyrai su triko“. 14.30 „Bran-
gusis Džonai“. 16.35 „Susišaudymas“. 18.25 
„Pasimatymas“. 20.10 „Ispangliška“. 22.35 
„Vaizduotės žaidimas“. 0.50 „Žaibiškas kerštas“.  

 DiscoVery 
9.10 Aliaska. Paskutinė riba. 10.05 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 10.55 Dalaso automobilių ry-
kliai. 11.50 Paskui klasikinius automobilius. 12.40 
Turto gelbėtojai. 13.35 Upių pabaisos. 14.30 Mirti-
nas laimikis. 15.25 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 
16.20 Aukso karštinė. 18.10 Nuogi ir išsigandę. 
19.05 Vyro nuotykiai Sibire. 20.00 Megatraukiniai. 
21.00 Greiti ir triukšmingi. 22.00 Automobilių 
perpardavinėtojai. 23.00 Idris Elba. Be ribų. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 
Ar galėčiau ten gyventi? 10.00 Viešbučių 
verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 12.00, 18.00 
Gyvenimas rąstų namelyje. 16.00 Gyvenime 
ne vien žiedai. 19.00 Žvaigždė automobilyje. 
20.00 Garsenybių klubas. 22.00 Nežinoma 
ekspedicija. 23.00 Įkaušęs keliautojas.

 aNiMal PlaNeT
7.25, 19.15 Laukinė Indija. 8.15, 18.20, 22.00 Kova 
su brakonieriais. 9.10, 20.10 Jankių džiunglės. 
10.05 Katės gelbėjimas. 11.00 Gyvenimas Veteri-
narijos universitete. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 0.45 Liūno broliai. 
13.15, 14.10 Veterinaro pagalba. 15.05 Namibijos 
dykumose. 17.50 Veterinaro pagalba. 21.05 Šuns 
gelbėjimo misija. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
10.00 „Čempionai LT. Grapplingas“. Pakruojis. 
10.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
27 laida. 11.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 27 turas. 
12.00 Vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro 
„Lokomotiv Kuban“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 
13.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eind-
hoveno PSV - Roterdamo „Sparta“. 15.40 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Maskvos „Spartak“ - FC 
„Orenburg“. 17.40 Pasaulio galiūnų čempiona-
tas. 3 etapas. Botsvana. 18.10 „Penktasis kėli-
nys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apž-
valga. 27 turas. 19.00 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Sankt Peterburgo „Zenit“ - Machačkalos 
„Anzhi“ 21.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
NEC - Amsterdamo AJAX. 22.50 NBA krepšinio 
lyga. NBA. Atlantos „Hawks“ - Čikagos „Bulls“. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 „Formulė-1“. Kinijos GP treniruotė 3. Tiesio-
ginė transliacija. 8.05 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - 
„Anadolu Efes“. 9.55 „Formulė-1“. Kinijos GP 
kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 11.15 Boksas. 
12.05 Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Žalgiris“. 
13.55 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 14.25 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ - „Wat-
ford“. Tiesioginė transliacija. 16.25 „Mobil-1“ The 
Grid lenktynės. 16.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Stoke“ - „Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 
18.55 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
19.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Bourne-
mouth“ - „Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 21.30 
Ledo ritulys. KHL superfinalas. 23.30 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ - „Watford“. 
1.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Stoke“ - 
„Liverpool“. 3.10 Premier lygos apžvalga. 

 eurosPorT
6.30, 10.30, 15.30, 23.00, 1.45, 4.00 Dvira-
čių sportas. Lenktynės Baskų krašto turas. 
7.30, 12.00, 18.15, 21.45, 2.30, 5.00 Sunkioji 
atletika. Europos čempionatas. Kroatija. 9.30 
Sporto linksmybės. 11.30 Automobilių lenk-
tynės. FIA „World Touring Car“ čempionatas. 
21.40, 23.55 Sporto naujienos. 24.00 Jojimas. 
Čempionų turas. 

 8.30  Vienam gale 
  kablys
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 23.50  „Gyvi numirėliai“  16.50   „Veisenzė. 
    Berlyno mei lės istorija 1“

 21.00    „Giminės. 
      Gyveni mas tęsiasi 3“

 

 16.40    Ne vienas kelyje 8.30  Mamyčių klubas

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 „Mano maža-
sis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji animaci-
ja. 11.00 Kulinarinis reidas. 11.30 Virtuvės isto-
rijos. 12.00 Pasaulis pagal moteris. 13.00 Sva-
jonių ūkis. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 „Rezi-
dentai“ (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 
16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 „Švie-
soforas“ (N-7). 19.00 Sveikatos medis. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė drama „Auksiniai metai“ (N-7). 
22.55 Drama „Vasara Amsterdame“ (N-7). 0.45 
„Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Tauro ragas (N-7). 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 
(N-7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su 
Rūta. 13.30 Bus visko. 14.30 24 valandos (N-7).
16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Lietuvos spren-
dimas. 20.40 Savaitės kriminalai (N-7). 21.05 
„Alfa“ savaitė. 21.35 Pasienio sargyba (N-7). 
22.05 Valanda su Rūta. 23.40 „Alfa“ savaitė. 
0.10 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
0.40 Pagalbos skambutis (N-7). 1.30 Ne vienas 
kelyje. 2.05 KK2 (N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
5.55, 1.35 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.35 Sargybinis. 7.05 Vaikų klubas. 7.35 
Kontrolinis pirkinys. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol 
visi namie. 10.00 Vaikų klubas. 10.25 Fazenda. 
11.25 „Garažas“. 13.35 „Jumorina. Sočis“. 15.05 
„TiliTeleTesto“ su Larisa Guzejeva. 16.35 Aplink 
juoką. 18.55 Kas nori tapti milijonieriumi? 19.50 
Visų geriausias! 21.30 Šiandien vakare. 23.00 
Kas? Kur? Kada? 0.10 Laikas. 2.05 „Romanovai“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.50 „Atleisk“. 8.20 Pats sau režisierius. 9.10 
J.Petrosiano humoro laida. 9.40 Rytinis paš-
tas. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 
Žinios. 11.20 Juoktis leidžiama. 13.10 Šeimos 
albumas. 14.20 „Sausainiai su pranašyste“. 
18.00 „Jelena Gražioji“. 22.00 Sekmadienio va-
karas su V.Solovjovu. 0.30 „Pranašas Olegas“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.05 Pažink mūsiškius. 7.55 
Rusiškas vairavimas. 8.50 „V ir M“. 9.25 
„Kiekvienam po katinėlį“. 9.55 Prajuokink 
komiką. 10.45 Vaikų klubas „Ai planeta“ 
10.50-21.35 „Karpovas“. 0.55 Jubiliejinis 
koncertas „Čiž & Co“. 20 metų“. 

 nTV MIR
7.30 Ekskliuzyvas. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 
8.20 Ir vėl sveiki! 8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 
Valgome namie! 10.25 Pirmoji pavara. 11.05 
Technikos stebuklai. 12.00 Sodininkų atsakas. 
13.05 Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuosime, 
pavalgysime! 15.05 „Muchtaras. Naujas pėd-
sakas“. 16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyri-
mą atliko... 18.00 Naujos rusiškos sensacijos. 
19.00 Savaitės apžvalga. 20.20 „Dvikovinin-
kas“. 22.30 „Bėk!“ 2.25 „Šansonas Kremliuje“. 

 TV PolonIa
8.15, 18.00 „Šeimynėlė.pl“. 8.35 Giminės saga. 
9.05 Reportažas. 9.55 Laisvasis ekranas. 10.10, 
18.25 Lenkija su Miodeku. 10.20 Grūdas. 10.50, 
20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 11.15 Petersburs-
kio muzikinis šou. 11.50 „Į penktąjį pasaulio 
kraštą“. 12.40, 7.00 Turistinė kelionė. 12.55, 
13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpa-
ties Angelas. 13.50 Nepaprastų vietų keliais. 
Istorijos paminklai. 14.00 Šv.Mišios. 16.05 
„Sportininkas ne savo noru“. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55, 1.30 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.40 
Akis į akį. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Blondinė“. 
22.45 Myliu tave, Lenkija! 0.20 Grupės „Raz 
Dwa Trzy“ koncertas. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje.  

 TV1000
8.10 „Vaizduotės žaidimas“. 10.25 „Žaibiškas 
kerštas“. 12.20 „Pelėdų karalystės sargai“. 14.15 
„Tolimas kraštas“. 16.55 „Patriotas“. 20.10 
„Slėpkit pamerges!“ 22.25 „Žiemos miegas“. 
2.10 „Kelias į žvaigždes“.

 DIscoVeRy 
9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Mega-
traukiniai. 10.55, 22.00, 3.40 Aukso karštinė. 12.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 Karai dėl 
bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Paskui klasiki-
nius automobilius. 16.20 Miestas. 17.15 Akropolio 
istorija. 18.10 Svajonių automobiliai. 19.05 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 20.00 B.Grilsas. Sala. 
21.00, 2.50 Aliaska. Šeima iš miško. 23.00, 4.30 
Išlikimo žaidimai. 24.00, 5.20 Amerikos Tarzanai.

 TRaVel
9.00 Ar galėčiau ten gyventi? 10.00, 19.00 Vieš-
bučių verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 12.00, 20.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 13.00, 
23.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 Statybos atokioje 
Montanoje. 16.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 
17.00 Pamiršta ir palaidota. 18.00 Aliaska. 21.00, 
5.00 Muziejų paslaptys. 22.00, 2.00 Sunki kelionė 
traukiniais. 1.00 Įdomiausios kelionės motociklu.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. 

Spinjitzu meistrai“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Filmas šeimai 

„Arlo - kalbantis 
paršelis“ (N-7).

12.40 Nuotykių f. 
„Audros karys“ 
(N-7).

14.25 Filmas šeimai 
„Keturkojis 
Kupidonas“ (N-7).

16.20 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Lietuvos talentai. 

Talentų konkursas, 
2017 (N-7).

22.30 Trileris „Laiko kilpa“ 
(N-14).

0.55 Drama „Per daug, 
per mažai“ (N-14).

2.30 Animacinis f. 
„Monstrų vidurinė 
mokykla.  
Baubjorkas, 
Baubjorkas“ (N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris II“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai 
Duoniukai“.

8.10 „Linksmieji 
detektyvai“.

8.35 „Linksmieji 
Tomas ir Džeris“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 „Asteriksas. 

Dievų žemė“.
11.45 Veiksmo komedija 

„Policininkai ir 
Robersonai“.

13.40 Pričiupom! (N-7).
14.10 Romantinė komedija 

„Mylėti(s) smagu“ 
(N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. 
19.30 Mes vieno kraujo.
22.10 Veiksmo f. 

„Operacija 
„Salazaras“ (N-14).

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

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

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 „Tobotai 1“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Didžiosios orkos - 

pokyčių pranašės“.
12.55 „Indo slėnio lobiai“. 

„Apie dievus ir žmones“.
13.45 „Puaro“ (N-7).
15.20 Gamtos inspektoriai.
15.45 Žinios.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.25 „Žmonės, kurie sukūrė 

Lietuvą. Ch.Frenkelis“.
17.15 Auksinis protas.
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 3“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Drama „Tuštybės 

mugė“ (N-7).
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Drama „Nostalgija“ 

(N-7).

6.30 Galiūnų čempionų 
lyga. Bulgarija.  
2016 m.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 „Viena už visus“ 

(N-7).
9.35 „Nepaprastai mieli!“
10.35 „Džekas Hana 

kviečia į gamtą“.
12.35 Gyvenimiškos 

istorijos.
13.35 Sveikinimai. 

Pramoginis sveikini-
mų koncertas.

16.15 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.25 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.30 „Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.45 Romantinė komedija 
„Pabandom iš naujo“ 
(N-14).

23.50 Premjera! TV serialas 
„Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

1.45 Veiksmo f. 
„Amerikos nindzė. 
Susidorojimas“ 
(N-7).

3.20 Fantastinis siaubo 
trileris „Namas  
girios glūdumoj“ (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Tobulas meniu 

Velykoms.
10.30 Ekovizija.
10.40 Moterų balsas.
11.40 Auksinė daina.
13.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
14.40 Melodrama 

„Ilga kelionė namo“ 
(1/1) (N-7).

15.45 Dokumentinis f. 
„Gamtos magija“.

16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio 

pasaulyje  
su V.Mačiuliu.

17.00 Patriotai 
(N-7).

18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Gaujos“ 

(N-7).
20.00 Žinios.
20.30 „Gaujos“ 

(N-7).
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“ 

(N-7).
0.50 Auksinė daina.
2.35 „Gaujos“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos kolumbai.
7.00 Anapus čia ir dabar.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“.
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Verbos. 1997 m.
10.30 Šv.Mišių tiesioginė 

transliacija iš Vilniaus 
Bernardinų bažnyčios.

12.00 Stop juosta.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai.
13.30 TV spektaklis „Valdžia“.
15.15 Legendos.
16.00 „Maidanas. Gimimas“.
16.25 „Ivanas Tereščenka. 

Labdaringų poelgių 
kolekcininkas“.

16.50 „Veisenzė. Berlyno 
mei lės istorija 1“ (N-7).

17.45 Parodos „Slanime atgi-
jusi Antika. Lietuvos 
etmono Mykolo 
Kazimiero Oginskio 
gobelenai“ atidarymas. 

18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Bertolučis pagal 

Bertolučį“.
21.40 Nes man tai rūpi.
22.25 Kelias į namus.
22.55 LRT OPUS ORE.

 18.55   0 laipsnių

laisvalaikis 2 0 1 7  b a l a n d ž i o  7 47

balandžio 9 d.

 16.45  „Vidurnaktis
    Paryžiuje“

 6.30   Crisso Angelo
   iliuzijų pasaulis

 15.00    „Senojo Tilto
     paslaptis“

 AnimAl PlAnet
10.05 Kova su brakonieriais. 11.00 Laukinė Indija. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 0.45 Milžinė 
panda. 18.20, 22.00 Plėšrūnai iš arti. 19.15 Kova su 
brakonieriais. 20.10 Šuns gelbėjimo misija. 22.55, 
5.49 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
7.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
8.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. NEC - Ams-
terdamo AJAX. Vakar. 10.00 „NBA Action“. 10.30 NBA 
krepšinio lyga. Bostono „Celtics“ - Šarlotės „Hornets“. 
12.40 „Penktasis kėlinys“. 13.30 Tiesiogiai. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Badalonos „Joventut“ - Gran 
Kanarijos „Herbalife“. 15.20 Rusijos „Premier“ futbolo 
lygos apžvalga. 15.50 „NBA Action“. 16.20 „Hunt 
the Wolf 2017“. 16.30 Tiesiogiai. Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Krasnodaro „Kuban“ - Maskvos CSKA. 
18.25 Tiesiogiai. Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
PSV - WILLEM II. Nuo antro kėlinio. 19.30 Tiesiogiai. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - 
Viktorijos „Baskonia“. 21.30 „Penktasis kėlinys“. 22.30 
Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. Klyvlendo„Cavaliers“ - 
Atlantos „Hawks“. 1.10 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Fuenlabrados „Baloncesto“ - Madrido 
„Real“. 3.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos
„Spartak“ - Maskvos „Lokomotiv“. 5.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Badalonos „Joventut“ - Barselona.

 ViASAt SPort BAltic
6.55 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 7.25 „Formu-
lė-1“. Kinijos GP kvalifikacija. 8.50 „Formulė-1“. 
Kinijos GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
11.10 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Bour-
nemouth“ - „Chelsea“. 14.25 Premier lygos 
apžvalga. 15.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Sunderland“ - „Manchester United“. Tiesioginė 
transliacija. 17.25 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 17.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Everton“ - „Leicester“. Tiesioginė trans-
liacija. 20.05 Motosportas. Argentinos MotoGP 
Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 21.45 
Motosportas. Argentinos MotoGP lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 23.10 Motosportas. Ar-
gentinos MotoGP Moto3 lenktynės. 0.35 „For-
mulė-1“. Kinijos GP lenktynės. 3.00 Premier 
lygos apžvalga. 5.10 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Sunderland“ - „Manchester United“. 

 euroSPort
6.30 Dviračių sportas. Lenktynės Baskų krašto 
turas. 7.30 Sunkioji atletika. Europos čempio-
natas. Kroatija. 9.30 Maratonas. Paryžiaus ma-
ratonas. Prancūzija. 12.00, 20.30 Dviračių spor-
tas. Prancūzija. 18.00 Motosportas. Marokas. 
20.25, 0.55 Sporto naujienos. 22.00 Futbolas. 
JAV „Major League Soccer“ lyga.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neįprasti 

augintiniai“.
7.20 „Lemūrų gatvė“ (1).
7.45 „Daktaras Ozas 

(N-7).
9.30 „Neįprasti 

augintiniai“.
10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 „Sostinės keksiukai“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Pasisvėrę 

ir laimingi“ (1).
15.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
17.10 „Akloji“.
18.10 „Būrėja“.
19.10 Nemarus kinas. 

Komedija „Rožinės 
panteros sūnus“ 
(N-7).

21.00 „Brokenvudo 
paslaptys. Kraujas  
ir vanduo“ (N-7).

22.55 Veiksmo komedija 
„Dirbantys vyrukai“ 
(N-7).

0.55 „Su kuo, po galais, 
aš susituokiau?“ 
(N-7).

1.20 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

2.35 „Bekas 5. Žmogžu-
dys tės ligoninėje“ 
(N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Skausmas ir šlovė 

(N-7).
13.00 Beveik neįmanoma 

misija (N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
15.00 Pragaro kelias (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Kėdainių „Nevėžis“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Kėdainių.

19.00 „Formulės-1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo 
Kinijos prizo lenkty-
nės. Vaizdo įrašas.

21.40 TV3 žinios.
22.40 „Nuodėmių daktaras“ 

(N-14).
23.40 Kvailiausi pasaulio

nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

9.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 Dokumentinis f. 
„Džono Kenedžio 
nužudymas“.

12.30 „Blogiau nebūna“.
13.30 „Užkariaujant 

dangų“.
14.30 Lietuva žemėlapiuose. 

Vaclovo Dargužio ir 
Vincento Mincevičiaus 
kolekcijos.

15.00 „Merlino mokinys“ 
(N-7).

16.45 Fantastinė 
romantinė  
komedija 
„Vidurnaktis 
Paryžiuje“.

18.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

19.30 „Karališkos 
paslaptys“.

20.00 „Mega virtuvės“.
21.00 VIP seansas. 

„Apkaltinta septynio-
likos“ (N-7).

22.45 Dokumentinis f. 
„Džono Kenedžio 
nužudymas“.

23.45 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

0.45 Pinigai iš nieko.

„PABAnDom iŠ nAuJo“
Romantinė komedija. JAV. 2012. 
Režisierius: David Frankel. 
Vaidina: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell. 

Kei ir Arnoldas - atsidavusi pora, tačiau, prabėgus santuokos dešimt-
mečiams, Kei nori paįvairinti santykius ir vėl suartėti su vyru. Sužinojusi 
apie garsų santuokų specialistą iš mažo miestelio, ji bando įtikinti savo 
skeptiką, kasdienybės rutinos tvirtai besilaikantį vyrą sėsti į lėktuvą ir 
išskristi savaitei į santuokos terapijos užsiėmimus. 

BtV
21.45

„lAiKo KilPA“
tRileRis. JAV, Kinija. 2012.
Režisierius: Rian Johnson.
Vaidina: Joseph Gordon-Levitt, 
Bruce Willis, Emily Blunt.

Juodojoje rinkoje klesti nelegalios 
kelionės laiku. Tuo naudojasi nu-
sikaltėlių grupuotės. Norėdamos 
atsikratyti žmogaus, nusiunčia jį 
atgal į praeitį ir ten jį nužudo sam-
domi žudikai.

„PrAGArAS KoneKtiKute“
siaubo tRileRis. JAV, Kanada. 2009.
Režisierius: Peter Cornwell. 
Vaidina: Virginia Madsen, 
Martin Donovan, Elias Koteas.

Sara Kembel su sūnumi Metu per-
sikrausto į Sautingtoną. Netrukus 
Metas aptinka patalpą namo rū-
syje, kur anksčiau buvo įrengtas 
morgas. Nesulaukęs suaugusiųjų 
pagalbos, Metas pats ima tyrinėti 
namo istoriją...

„DirBAntYS VYruKAi“
Veiksmo komedija. JAV. 1990. 
Režisierius: Emilio Estevez. 
Vaidina: Emilio Estevez, 
Charlie Sheen, Leslie Hope. 

Karlas ir Džeimsas - šiukšlių su-
rinkėjai. Jie dievina pokštauti su 
kolegomis ir svajoja apie savo 
bang lenčių krautuvę. Kartą, vež-
dami šiukšles, jie aptinka politinio 
kandidato kūną...

tV3
22.30

tV1
22.55

lnK
0.15

rekomenduoja



6.20 Teleparduotuvė.
6.35 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.40 „Teletabiai“.
8.10 „Ančiukų istorijos“.
8.40 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“ (N-7).
9.10 TV serialas 

„Bibliotekininkai“ 
(N-7).

11.10 Filmas šeimai 
„Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė“.

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

„Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka 

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Pakartok! (N-7).
21.00 TV serialas 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Trileris „Vyras su 

krepšiu“ (N-14).
0.40 TV serialas 

„Imperija“ (N-14).
1.35 TV serialas 

„Rouzvudas“ (N-7).
2.30 TV serialas 

„Vikingai“ (N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Stebuklingi vaikai“.
7.05 Animacinis f. „Zigis 

ir Ryklys“ (1).
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris II“.

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

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

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

„Netikėta sėkmė“ 
(N-14).

0.05 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

1.00 TV serialas 
„Taikinys“ (N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.00 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.30 Klausimėlis.lt.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dėmesio centre.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Krymas. Įvykių kro-

nika“ (subtitruota).
23.10 Trumposios žinios.
23.15 TV serialas „Medičiai, 

Florencijos valdovai“. 
1 s. (N-7).

0.15 Istorijos detektyvai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

 19.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 16.30  TV Pagalba  14.30  „Amžina meilė“

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnė-
lių krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Ro-
mantinė drama „Auksiniai metai“ (N-7). 12.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žie-
dai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Ir skanu, ir skoninga. 17.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Premjera! Romantinė drama „Kai ateina 
meilė“ (N-7). 22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.55 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ 
(N-7). 1.45 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 
Nuo... Iki. 11.20 Savaitės kriminalai (N-7). 11.50 
Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ savaitė. 12.55 
Apie žūklę. 13.25 24 valandos (N-7). 14.10 
Pasienio sargyba (N-7). 14.40 Bus visko. 15.30 
„Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.50 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 Autorius 
užveda. 13.25 Visų geriausias! 15.05 Kartu su 
visais. 16.05 Mados nuosprendis. 17.05 Vyriška/
Moteriška. 18.05 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55 Euro-
logija. Baltijos kelias. 21.20 „Tyrimo paslaptys“. 
22.20 „Antpuolis“. 0.10 Vakaras su Urgantu. 0.40 
Nakties naujienos. 0.55 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.45 Žinios. 
11.55 „Sklifosovskis“. 14.55 „Elina Bystrickaja“. 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Torgsinas“. 23.15 Specialusis korespondentas. 

 Ren
7.00 „Viengungiai“. 7.40 Labas rytas! 8.25 Tin-
kama priemonė. 9.25 „Šeimos dramos“. 11.20 
Mums net nesisapnavo. 14.10 „Pėdsekiai“. 15.35 
„Kitas 3“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šei-
mos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Humoristinis koncertas „Vakarinis kvartalas. 
Benefisas“. 22.55 „Paskutinis karalienės ėjimas“. 

„elIZa GReIVZ“
Trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Brad Anderson.
Vaidina: Kate Beckinsale, Jim Sturgess, Ben Kingsley.

XIX amžiaus pabaigoje praktikos ieškantį jauną gydytoją Edvardą Niu-
geitą, atvykusį dirbti į psichiatrijos ligoninę, maloniai sutinka gydytojas 
Lembas. Vaikiną iš karto suintriguoja viena charizmatiška ir graži mote-
ris, slepianti tamsią praeitį. Eliza labai išsiskiria kitų psichiškai neįgalių 
pacientų fone.

TV6
23.00

„KIjeVo  
oPeRaTYVInĖ GRUPĖ“
TV serialas. Ukraina. 2015.
Režisieriai: Valerij Rožko, 
Oleg Turanskij.
Vaidina: Sergej Strelnikov, 
Jakov Kučerevskij, Viktorija 
Litvinenko-Jasinovskaja.

Podolsko skyriuje pasirodė naujas 
milicijos vadas - pulkininkas Bezliu-
dnas. Jis nusprendė sukurti specia-
lią grupę, kurioje dirbtų vien profe-
sionalai. Bet kiekvienas šių žmonių 
turi savų metodų. Vienas laikosi 
įstatymų, o kitam į tai nusispjauti. 

 „neTIKĖTa SĖKMĖ“
Veiksmo komedija. JAV. 1998.
Režisierius: Kirk Wong.
Vaidina: Mark Wahlberg, 
Lou Diamond Phillips, 
Christina Applegate.

Melvinas iš pažiūros - paprastas 
normalus vaikinas. Tačiau dėl pi-
nigų jis tarnauja mafijai. O kartą 
su draugais nutarė savarankiškai 
prasimanyti pinigų ir, tikėdamiesi 
solidžios išpirkos, pavagia turtingo 
verslininko dukrą. Situacijos neži-
nojimas veda į pražūtį: jie nenuma-
nė, kad verslininkas bankrutavo...

„VYRaS SU KRePŠIU“
Trileris. Bahamos, JAV. 2014.
Režisierius: David Grovic.
Vaidina: John Cusack, Rebecca 
Da Costa, Robert De Niro.

Žiaurus gangsteris Dragna įdarbi-
na samdomą žudiką Džeką atlikti 
vienos misijos. Džekas turės pa-
imti siuntinį ir saugoti jį motelyje, 
kol pasirodys Dragna. Gangsteris 
pabrėžia: kad ir kas nutiktų, krepšio 
atidaryti negalima. Džekui ši užduo-
tis atrodo labai paprasta...

BTV
18.30

TV3
22.30

rekomenduoja

lnK
22.15
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6.40 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

8.05 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

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

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

12.15 TV serialas „Kijevo 
operatyvinė grupė“.

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

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Kijevo 

operatyvinė grupė“.
19.30 TV serialas „Vora-

tinklis. Penktas vande-
nynas. I dalis“ (N-7).

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Veiksmo ir nuotykių f. 

„Žemės branduolys“.
0.10 Romantinė komedija 

„Pabandom iš naujo“.
2.00 TV serialas „Gyvi 

numirėliai“ (1) (N-14).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 Moterų balsas.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Muškietininkų 

sugrįžimas arba 
kardinolo Mazarinio 
lobiai“ (N-7).

11.30 „Baltoji strėlė“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Kulinaras“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Laiptai į dangų“.
18.00 Reporteris.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 Velykų skanėstai.
18.55 „Baltoji strėlė“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Velykų skanėstai.
23.50 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ (N-7).
4.25 „Laiptai į dangų“ (N-7).
5.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
6.05 0 laipsnių.

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.50 Būties erdvė. 
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.40 Mažesnieji broliai. 

Pranciškonų kelias 
Lietuvoje.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 Nacionalinis turtas.
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
15.30 TV serialas „Rojus 

Lietuvoj“. 1, 2 s.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Laiko ženklai. 
18.20 Poezija.
18.25 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Komedija „Kieta kiau-

šiai“ (subtitruota, N-7).
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“.
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės VI. Kruvina 
akvarelė“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Mirtis prie vandens“ 
(N-7).

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.30 „Auklė“.
1.55 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.20 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.10 „Brokenvudo 

paslaptys. Kraujas ir 
vanduo“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 72 valandos 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 72 valandos 

(N-7).
16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Farai (N-14).
23.00 Trileris 

„Eliza Greivz“ 
(N-14).

1.20 „Kobra 11“ 
(N-7).

2.10 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

9.30 „Mega virtuvės“.
10.30 Dokumentinis f. 

„Džono  
Kenedžio  
nužudymas“.

11.30 Pinigai iš nieko.
12.30 „Mokytojai“ (N-7).
13.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
14.30 Lietuva 

žemėlapiuose.  
Vaclovo Dargužio 
ir Vincento 
Mincevičiaus  
kolekcijos.

15.00 „Karališkos 
paslaptys“.

15.30 „Užkariaujant 
dangų“.

16.30 Animacinis nuotykių f. 
„Mažasis riteris 
Trenkas“.

18.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

19.00 Skaniausias gatvės 
maistas.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Pasaulio ekstrema-

liausi“.
21.30 Kino akademija. 

„Ponia Nobel“  
(N-7).

23.15 Balticum TV žinios.
23.45 „Merlino mokinys“ 

(N-7).

 14.30  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 23.50  „Detektyvas 
  Linlis“

 11.05  „Prokurorų 
  patikrinimas

 23.45  „Merlino 
  mokinys“

 20.00  Aš - superhitas 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

TV PROGRAMAbalandžio 10 d. 

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susi-
tikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų žibintų gatvės 
15“. 17.30 Kalbame ir rodome. 18.35 Ypatin-
gas įvykis. 19.50 „Šešėlio vaikymasis“. 21.50 
„Šiugždesys“. 23.55 Dienos apžvalga. 0.20 Poz-
niakovas. 0.35 „Perdalijimas. Kraujas su pienu“.  

 TV PoloNia
8.05, 17.15, 4.35 Trumpa istorija. 8.20 Knygų 
kandys. 8.30, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.00 
„Bus geriau“. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 15.20 Akis 
į akį. 15.50 Reportažas. 16.40, 6.50 Medicina ir 
tu. 16.55 Prie Nemuno. 17.30, 18.30 Balandžio 
10-osios metinių iškilmės. 18.15 TV ekspre-
sas. 19.50, 2.45 Animacinis f. 20.00 Šv.Mišios 
Smolensko katastrofos aukoms paminėti. 21.15, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 22.00, 3.45 „Manimi 
nesirūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 23.10, 
5.40 Polonijos pokalbis. 23.25, 5.55 Sveika, Po-
lonija. 0.15 „Smolenskas 2010. Savo akimis“. 
1.15 Zondas 2. 1.45 „Šachmatininkų klubas“. 

 TV1000
7.55 „Žiemos miegas“. 11.40 „Slėpkit pamer-
ges!“ 13.55 „Trolių medžiotojai“. 16.00 „Įsimy-
lėjęs Šekspyras“. 18.20 „Pelėdų karalystės sar-
gai“. 20.10 „Keitas“. 22.05 „Istviko raganos“. 
0.15 „Atsiskyrėlis“. 2.05 „Hipnotizuotojas“. 

 DiscoVery
7.00, 13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Nekil-
nojamojo turto karai. 10.05, 1.00 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 14.30, 24.00 Nemėginkite pakartoti. 21.00 
Įveikti baimes su B.Grilsu. 22.00 Aliaska. 23.00 
Aukso karštinė. 1.55 Megatraukiniai. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Ali Smit kelionė. 9.30, 15.30, 21.30 
Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 11.00, 23.00, 1.00, 4.00 Muziejų paslap-
tys. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Sta-
tybos Aliaskoje. 18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 22.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

 aNiMal PlaNeT
6.36, 16.30, 23.50 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Ki-
nologijos įvadas. 8.15, 12.50 Laukinė Indija. 9.10, 
14.40 Milžinė panda. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariu-
mų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 17.25, 21.05, 
1.40, 5.49 Kaimo veterinaras. 18.20, 22.00 Teisin-
gumas Teksaso valstijoje. 20.10 Mekongo upė. 

 sPorT1
9.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Viktorijos „Baskonia“. 10.50 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Badalonos „Joventut“ - 
Gran Kanarijos „Herbalife“. 12.30 NBA krepšinio 
lyga. Jutos „Jazz“ - San Antonio „Spurs“. 14.40 
NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės momen-
tai. 15.00 Lietkabelio žygis Europoje. Europos 
taurė. Gran Kanarijos „Herbalife“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 16.50 „Penktasis kėlinys“. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 17.50 
„Hunt the Wolf 2017“. 18.00 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Krasnodaro „Krasnodar“ - Maskvos 
CSKA. Vakar. 20.00 Pasaulio galiūnų čempiona-
tas. 4 etapas. Botsvana. 20.30 Pasaulio galiūnų 
čempionatas. 5 etapas. 21.00 NBA krepšinio lyga. 
Klivlando „Cavaliers“ - Atlantos „Hawks“. Vakar. 
23.10 Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Brazilija - 
Korėja. 0.10 KOK World Serias. Vilnius 1 d. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
11.30 „Formulė-1“. Kinijos GP lenktynės. 13.55 
Motosportas. Argentinos MotoGP Moto2 lenk-
tynės. 15.25 Motosportas. Argentinos MotoGP 
lenktynės. 16.55 Ledo ritulys. KHL finalas. 
„Metallurg“ - SKA. Tiesioginė transliacija. 
18.25 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 19.30 
Motosportas. Argentinos MotoGP Moto3 lenk-
tynės. 20.55 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 
21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Crystal 
Palace“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 
24.00 Ledo ritulys. KHL finalas. „Metallurg“ - 
SKA. 2.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Crystal Palace“ - „Arsenal“. 3.50 „Mobil-1“ 
The Grid lenktynės. 5.00 Ledo ritulys. KHL 
finalas. „Metallurg“ - SKA. 

 eurosPorT
6.00, 12.30, 17.00, 0.45, 4.00 Dviračių sportas. 
Prancūzija. 7.35, 14.30 Maratonas. Paryžiaus 
maratonas. Prancūzija. 9.30, 2.30 Motosportas. 
Marokas. 11.00, 24.00 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 16.00, 19.00 Sunkioji atle-
tika. Europos čempionatas. Kroatija. 20.50, 0.25 
Sporto naujienos. 21.00 Tenisas. Parodomosios 
rungtynės. Šveicarija. 23.30 Žiemos sportas. 
Laida „Chasing History“. 0.35 Laida „Watts“. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 14.50  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 23.50  Moterų balsas  23.30  Dabar pasaulyje 19.30  Emigrantai 1.45  „Kortų namelis“ 20.00  Prieš srovę

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Ro-
mantinė drama „Kai ateina meilė“ (N-7). 12.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žie-
dai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Ir skanu, ir skoninga. 17.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Premjera! Romantinė drama „Meilė su 
kliūtimis“ (N-7). 22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 
0.50 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeiminin-
kės“ (N-7). 1.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.45 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 
„Antpuolis“. 15.00 Kartu su visais. 16.00 Mados 
nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 20.55 Už kadro. 21.10 
„Tyrimo paslaptys“. 22.00 „Antpuolis“. 24.00 
Vakaras su Urgantu. 0.30 „Salam Maskva“. 1.25 
Nakties naujienos. 1.40 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.45 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 „Elina Bystrickaja“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Torgsinas“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
6.05 „Viengungiai“. 6.50 Labas rytas! 7.30 Tin-
kama priemonė. 8.25 „Šeimos dramos“. 10.15 
Mums net nesisapnavo. 13.05 „Vakarinis kvar-
talas. Benefisas“. 14.35 Pati naudingiausia pro-
grama. 15.35 „Nina“. 17.30 Tinkama priemonė. 
18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarie-
nė. 21.25 Geriausias šefas. 23.55 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrį-
žimas“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 15“. 17.30 Kalbame ir rodome. 18.35 
Ypatingas įvykis. 19.50 „Šešėlio vaikymasis“. 
21.50 „Šiugždesys“. 23.55 Dienos apžvalga. 
0.25 „Perdalijimas. Kraujas su pienu“. 

 TV PolonIa
7.55 Įsimylėk Lenkijoje. 8.30 Pasakų šalyje. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Po-
lonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Po-
lonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35, 
16.25 Žinios. 13.50, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Teisuoliai“. 15.25 „Smolenskas 2010. Savo aki-
mis“. 16.40 Lenkų valgiai. 16.55, 1.15 Zondas 2. 
17.30, 1.45 „Pelenė“. 17.55 Pasakų šalyje. 18.30 
TV ekspresas. 18.50 Lenkija su Miodeku. 18.55 
Sekmadienis su... 19.40 Prie Tatrų. 19.55 „Laimės 
spalvos“. 20.25 Istorijos aktualijos. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.15 Reportažas. 
0.45 Kažkas matė, kažkas žino. 2.15 Pasakų šalyje. 

 TV1000
8.25 „Istviko raganos“. 11.05 „Atsiskyrėlis“. 
13.10 „Keitas“. 15.15 „Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas“. 1 d. 17.50 „Robinas Hudas: vyrai 
su triko“. 20.10 „Atgal į ateitį I“. 22.25 „Marija, 
Škotijos karalienė“. 0.40 „Miesto legenda“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Brita-
nijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05, Automobilių perpar-
davinėtojai. 14.30 Megatraukiniai. 21.00 Aukso 
karštinė. 22.00 Išlikimo žaidimai. 23.00 Gelbėjimo 
operacija Evereste. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 
Ali Smit kelionė. 9.30, 15.30, 21.30 Gyvenime ne 
vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00 
Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 
18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 
Įkaušęs keliautojas. 23.00 Didelės virtuvės. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.35 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.40 „Teletabiai“.
8.10 „Ančiukų istorijos“.
8.40 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“ (N-7).
9.10 TV serialas „Biblioteki-

ninkai“ (N-7).
11.10 Romantinė komedija 

„Ambicinga blondinė“.
13.00 „Kempiniukas 

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

„Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka 

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas 

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

„Kalėjimo bėgliai“ 
(N-14).

23.30 Premjera! TV seria-
las „24 valandos. 
Palikimas“ (N-14).

0.30 TV serialas „Imperija“.
1.25 TV serialas 

„Rouzvudas“ (N-7).
2.20 TV serialas „Apsukrios 

kambarinės“ (N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Stebuklingi  
vaikai“.

7.05 Animacinis f. „Zigis 
ir Ryklys“.

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

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Anapus nežinomybės 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Trileris „Aklavietė“ 

(N-14).
25.00 TV serialas „Kultas“ 

(N-14).
0.55 TV serialas 

„Taikinys“ (N-7).
1.45 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Seserys“.
10.55 Stilius.
11.35 „Krymas. Įvykių kro-

nika“ (subtitruota).
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos valstybės 

atkūrimo 100-metį 
pasitinkant. Lietuvos 
kolumbai.

22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Drakula“.
0.10 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Chaimas Frenkelis“.

1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

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

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 TV serialas „Prokurorų 

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

operatyvinė grupė“.
13.20 „Diagnozė - žmogžu-

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

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

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

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

operatyvinė grupė“.
19.30 TV serialas „Vora-

tinklis. Penktas van-
denynas. II dalis“.

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Romantinė komedija 

„Tai mergina ar vai-
kinas?“ (N-14).

23.25 Veiksmo ir nuotykių f. 
„Žemės branduolys“.

1.55 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

2.40 „Sostų karai“ (N-14).

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Mikropasauliai“.
7.10 Velykų skanėstai.
7.15 Nuoga tiesa.
9.15 Velykų skanėstai.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Muškietininkų 

sugrįžimas arba 
kardinolo Mazarinio 
lobiai“ (N-7).

11.30 „Baltoji strėlė“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Kulinaras“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Laiptai į dangų“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 Velykų skanėstai.
18.55 „Baltoji strėlė“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Velykų skanėstai.
23.50 Moterų balsas.
0.50 Vantos lapas.
1.20 Skinsiu raudoną 

rožę.
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Laiko ženklai. 
6.55 TV serialas „Rojus 

Lietuvoj“. 1, 2 s.
7.50 Euromaxx. 
8.15 Stambiu planu.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai. 
13.00 Šventės ir tradicijos. 
13.30 „Kino legendos. 

Bertolučis pagal 
Bertolučį“.

15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.10 Poezija.
18.15 „Amerika kaip ant 

delno“. 2 d. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Drama „Tuštybės 

mugė“ (originalo k., 
subtitruota, N-7).

23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
1.05 „Kitokie vaikai“.
1.35 Durys atsidaro.
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 0.30  „Prakeiktas metas“ 0.40  „Daktaras Hausas“ 6.50  „Ponia Dila“

 AnimAl PlAnet
6.12, 8.15, 12.50 Kaimo veterinaras. 6.36, 16.30, 
23.50 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Kinologijos 
įvadas. 9.10, 14.40, 20.10 Mekongo upė. 10.05, 
15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių 
tramdytojai. 17.25, 21.05 Kova su brakonieriais. 
18.20, 22.00 Šuns gelbėjimo misija. 

 SPort1
8.00 NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - 
Atlantos „Hawks“. 10.10 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Maskvos „Spartak“ - FC „Orenburg“. 12.10 
Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Brazilija - Korėja. 
13.10 Vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lo-
komotiv Kuban“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 14.50 
NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės momentai. 
15.00 Europos taurė. MZT - Panevėžio „Lietka-
belis“. 17.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. 18.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Sant Peterburgo „Zenit“ - Makhachkalos „Anzhi“. 
20.00 Čempionai LT. Grapplingas. Vilnius. 20.30 
Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 21.00 
„Hunt the Wolf 2017“. 21.10 NBA krepšinio lyga. 
Bostono „Celtics“ - Šarlotės „Hornets“. 23.20 
Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Turkija - Pasaulio 
komanda. 0.20 NBA krepšinio lyga. Hiustono 
„Rockets“ - Oklahomos „Thunder“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių 
apžvalga. 8.00 „Formulė-1“. Kinijos GP lenk-
tynės. 10.25 Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - 
„Žalgiris“. 12.15 Krepšinis. Eurolyga. „Darussa-
faka“ - „Crvena Zvezda“. 14.05 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Tottenham“ - „Watford“. 15.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Stoke“ - „Li-
verpool“. 17.45 Ledo ritulys. KHL finalas. „Me-
tallurg“ - SKA. 19.45 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Crystal Palace“ - „Arsenal“. 21.35 Futbo-
las. UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - „Barcelo-
na“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Borussia“ - „Monaco“. 1.35 
Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Anadolu Efes“.. 

 euroSPort
6.00, 17.30 Sunkioji atletika. Europos čempiona-
tas. Kroatija. 8.00, 11.30, 14.35, 22.00, 2.30 Dvi-
račių sportas. Prancūzija. 9.00, 2.00 Futbolas. JAV 
„Major League Soccer“ lyga. 9.30, 14.00, 1.30 Žie-
mos sportas. Laida „Chasing History“. 10.00 Ma-
ratonas. Paryžiaus maratonas. Prancūzija. 12.30, 
19.00, 0.35, 4.00 Angliškasis biliardas. Londono 
„Masters“ turnyras. 18.30 Jojimas. 20.55, 0.25 
Sporto naujienos. 21.05 Laida „Watts“. 21.30 FIFA 
Futbolas. 24.00 Automobilių sportas. „FIA Touring 
Car“ čempionatas. 5.30 Motosportas. Marokas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
8.55 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

dystės VI. Sakmė apie 
du kaimelius“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Stovėti vienoje vietoje“ 
(N-7).

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.05 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.30 „Auklė“.
1.55 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.15 „Nebylus liudijimas. 

Mirtis prie vandens“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 72 valandos (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ 

(N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 72 valandos 

(N-7).
16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Borussia  
Dortmund“ - 
„Monaco FC“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 „Kobra 11“ (N-7).
0.40 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.35 „Naša Raša“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mokytojai“ (N-7).
10.30 „Pasaulio 

ekstremaliausi“.
11.30 „Merlino mokinys“ 

(N-7).
13.15 Romantinė 

komedija  
„Svetimos  
vestuvės“.

14.55 „Mega virtuvės“.
15.55 Skaniausias 

gatvės maistas.
16.55 Dokumentinis f. 

„Džeimso 
Kamerono projektas 
„Povandeninis 
laivas“.

18.30 Pinigai iš 
nieko.

19.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Užkariaujant 
dangų“.

21.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

24.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

0.30 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

„meilĖ Su KliŪtimiS“
Romantinė dRama. Austrija, Vokietija. 2010.
Režisierius: Martin Gies.
Vaidina: Julia Stinshoff, Oliver Boysen, Gudrun Landgrebe.

Jauna mados dizainerė Laura devintame danguje - jos mylimasis 
Aleksandras tikriausiai greitai pasipirš, nes ji rado žiedą, o Aleksandras 
pakvietė vykti pas savo tėvus. Deja, šis vizitas visai nebus sėkmingas. 
Keturiasdešimtąsias vestuvių metines minėti p lanuojantys Aleksandro 
tėvai neparodys didelio susidomėjimo Laura.

tV8
21.00

„PĖDSAKAi“
tV seRialas. Rusija. 2007.
Režisierius: Igor Romaščenko.
Vaidina: Vladimir Tašlykov, 
Pavel Šuvajev, Ana Dankova.

Net labiausiai neįtikėtinus dalykus 
gali ištirti Federalinė ekspertų tarnyba. 
Komandai vadovauja griežta našlė 
Galina Rogozina. Praradus vyrą jai 
nieko nėra svarbiau už darbą, to pa-
ties Galina reikalauja ir iš pavaldinių. tV6

19.00

„KAlĖJimo BĖGliAi“
tV seRialas. JAV. 2017.
Režisierius: Paul Scheuring.
Vaidina: Rockmond Dunbar,
Robert Knepper.

Kai visi jau susitaiko su Maiklo 
netektimi, Ti Begas atneša skan-
dalingų žinių. Maiklas užfiksuotas 
gyvas, jis kalėjime, tik už daugybės 
tūkstančių kilometrų - Arabijos 
pusiasalyje esančiame Jemene. tV3

22.30

„ProKurorŲ PAtiKrinimAS“
tV seRialas. Rusija. 2011.
Režisierius: Igor Romaščenka.
Vaidina: Pavel Iljin, Dmitrij 
Belonogov, Michail Kondratjev.

Jeigu byla nepagrįstai nutraukta, 
nuteistas nekaltas, ir tam yra nepa-
neigiamų faktų, o tikrasis nusikaltė-
lis lieka laisvėje; parodymai buvo iš-
gauti spaudimu ar nebuvo surinkti 
visi įkalčiai - visa tai suteikia dingstį 
imtis prokurorų patikrinimo. BtV

16.50

rekomenduoja
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6.20 Teleparduotuvė.
6.35 „Simpsonai“ (N-7).
7.40 „Teletabiai“.
8.10 „Ančiukų istorijos“.
8.40 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“ (N-7).
9.10 „Bibliotekininkai“ 

(N-7).
11.10 Komedija 

„Beverli Hilso  
robinzonai“  
(N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ 

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Šviesoforas“ 

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

„Terminatorius“ 
(N-14).

0.40 „Imperija“ (N-14).
1.40 „Rouzvudas“ (N-7).
2.30 „Apsukrios 

kambarinės“  
(N-14).

6.35 Animacinis f. 
„Stebuklingi vaikai“.

7.05 Animacinis f. 
„Zigis ir Ryklys“.

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

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra 

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Kalinių žmonos 

(N-7).
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo komedija 

„Banditės“ (N-14).
0.05 TV serialas 

„Kultas“ (N-14).
1.00 TV serialas 

„Taikinys“ (N-7).
1.50 Kriminalinė komedija 

„Užkampis“  
(1) (N-7).

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Emigrantai.
11.45 Lietuvos kolumbai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Biografinė drama 

„Gžimekas“. 2 s. 
(N-7).

0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Gyvenimas.
4.00 LRT radijo žinios.

 17.10  Klauskite daktaro 21.00  „Šviesoforas“  19.30  KK2

trečiadienis

„KOBRA 11“
Nuotykių serialas. Vokietija. 2011.
Režisierius: Gabriele Heberling.
Vaidina: Erdogan Atalay, Tom Beck, Gottfried Vollmer.

Pagrobėjai, kelių piratai ir plėšikai, maniakai ir prievartautojai, teroristai 
ir sprogdintojai - automagistralių policijai tenka susidurti su visokiausio 
plauko nusikaltėliais. Dažniausiai jie būna labai pavojingi ir nebeturi ko 
prarasti. Todėl specialaus dalinio kasdienybė - tai pavojus, rizika ir pa-
šėlusios gaudynės kelyje.

rekomenduoja

TV6
23.40

„VISOS UPĖS TEKA“
romaNtiNė drama. Australija. 1983.
Režisierius: Pino Amenta.
Vaidina: Sigrid Thornton, John 
Waters, John Alansu.

Tai spalvinga romano motyvais 
sukurta meilės istorija apie vyrą 
ir moterį, kuriuos sujungia upė 
neramiais, tačiau atradimais ir pra-
banga garsėjančiais 1890-aisiais. 
Filadelfija Gordon - nuostabaus 
grožio britė, jaunutė dailininkė. 
Plaukdama laivu palei Viktorijos 
pakrantę Australijoje, ji pakliūna į 
siaubingą audrą ir praranda tėvus.

„DŽEIKAS, STORULIS IR ŠUO“
detektyviNis serialas. JAV. 1987.
Režisieriai: Bernard L.Kowalski,
Michael Lange.
Vaidina: William Conrad, 
Joe Penny, Alan Campbell.

Jiedu kolegos, labai skirtingi - 
ekscentriškas storulis prokuroras 
Makeibas, neišskiriamas su savo 
šuniu Maksu, ir mušeika, sumanus 
seklys Džeikas. Kai jiedu kartu ima-
si narplioti sudėtingą nusikaltimą, 
kaltieji neišvengs atpildo. Detekty-
vai niekuomet nepraranda humo-
ro jausmo ir visada randa išeitį...

„TERMINATORIUS“
veiksmo filmas. JAV. 1984.
Režisierius: James Cameron.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger,
Michael Biehn, Linda Hamilton.

Robotas kiborgas, pavadintas Ter-
minatoriumi, yra atsiunčiamas iš 
ateities į 1984-uosius, kad nužu-
dytų Sarą Konor, kurios tuo metu 
dar negimęs sūnus ateityje ves 
žmonių rasę į pergalę prieš ma-
šinas. Jei Terminatoriui pasiseks, 
žmonija bus pasmerkta.

TV8
21.00

BTV
1.25

TV3
22.30

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Roman-
tinė drama „Meilė su kliūtimis“. 12.00, 17.00 
„Tu - mano likimas“. 13.00, 18.00, 23.10 „Meilės 
žiedai“. 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Valgyk ir lieknėk. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
„Visos upės teka“ (N-7). 1.10 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30, 15.15 KK2 (N-7). 11.10 
„Senovės X failai. Šventasis Gralis“. 12.10, 14.45 
Dviračio šou. 12.35 Ne vienas kelyje. 13.10 24 valan-
dos (N-7). 13.55 Beatos virtuvė. 16.00 Yra, kaip yra. 
17.00, 22.00, 0.30 Info diena. 21.00 Dienos komen-
taras. 21.30 Dviračio šou. 24.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 1.35 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45, 
1.20 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Antpuolis“. 
15.00 Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 
17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
20.55 „Tyrimo paslaptys“. 21.50 „Antpuolis“. 23.55 
Vakaras su Urgantu. 0.25 „Salam Maskva“.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svar-
biausia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.0, 1.45 Žinios. 
11.55 „Sklifosovskis“. 14.55 „Elina Bystrickaja“. 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Torgsinas“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 2.00 
Miškuose ir kalnuose. 3.25 Tiesioginis eteris. 

 REN
6.55 „Viengungiai“. 7.40 Labas rytas! 8.25 Tin-
kama priemonė. 9.25 „Šeimos dramos“. 11.20 
Mums net nesisapnavo. 14.05 Pati naudingiausia 
programa. 15.00 Žiūrėti visiems! 15.30 „Nina“. 
17.25 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Ekstrasen-
sų mūšis. 23.25 Žiūrėti visiems! 0.30 „Kitas 3“. 

 NTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 „Lie-
jyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25, 
18.35 Apžvalga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 
„Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 17.30 Kalbame ir 
rodome. 19.50 „Šešėlio vaikymasis“. 21.50 „Šiugž-
desys“. 23.55 Dienos apžvalga. 0.25 „Perdalijimas. 
Kraujas su pienu“. 
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6.15 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

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

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

sugrįžimas“ (N-7).
15.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
16.50 „Prokurorų 

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

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. Penktas 

vandenynas. III 
dalis“ (N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės... 2“ (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Mafijos 

bosai“ (N-14).
23.35 Romantinė komedija 

„Tai mergina  
ar vaikinas?“ (N-14).

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

2.15 „Sostų karai“ (N-14).
3.10 „Penktoji pavara“.

6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.10 Velykų skanėstai.
7.15 Auksinė daina.
9.15 Velykų skanėstai.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Muškietininkų 

sugrįžimas arba 
kardinolo Mazarinio 
lobiai“ (N-7).

11.30 „Baltoji strėlė“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Kulinaras“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 Velykų skanėstai.
18.55 „Baltoji strėlė“

(N-7).
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Velykų skanėstai.
23.50 Patriotai (N-7).
0.50 Šiandien kimba.
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
8.00 IQ presingas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Amerika kaip ant 

delno“. „Energetika“.
13.05 Septynios Kauno 

dienos.
13.35 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.05 Mažesnieji broliai. 
14.40 „Maidanas. Gimimas“.
15.05 „Ivanas Tereščenka. 

Labdaringų poelgių 
kolekcininkas“.

15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.20 Muzikos istorijos.
17.55 Poezija. 
18.00 Durys atsidaro.
18.15 „Luji Teru. Alkoholio 

gniaužtuose“.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 „Šimtas reginių se  no -

viniame mieste“. 7 d.
20.15 V.Landsbergio, R.Zem -

kausko knygos „Bus 
geriau“ pristatymas.

21.00 Elito kinas. „Kryžiaus 
kelias“ (N-14).

22.45 Stambiu planu.
23.15 DW naujienos rusų k.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
8.55 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės VI. Plėšrieji 
paukščiai“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Dvidešimt pirma 
auka“ (N-7).

23.10 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

0.55 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.20 „Auklė“.
1.45 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.25 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“

(N-7).
8.00 72 valandos (N-7).
9.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos 

be cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ 

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

(N-7).
16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės.  
„FC Bayern 
Munchen“ -  
„Real Madrid CF“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 „Kobra 11“ (N-7).
0.40 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.35 „Naša Raša“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Užkariaujant 
dangų“.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 Fantastinė 
romantinė kome-
dija „Vidurnaktis 
Paryžiuje“.

13.15 Animacinis 
nuotykių f.  
„Kelionė į mėnulį“.

14.45 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

15.45 „Mokytojai“ 
(N-7).

16.45 „Merlino mokinys“ 
(N-7).

18.30 „Karališkos 
paslaptys“.

19.00 Dokumentinis f. 
„Džono Kenedžio 
nužudymas“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV

žinios.
23.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
0.30 „Mokytojai“ 

(N-7).

 20.15    R.Zemkauskas 23.45   Velykų skanėstai 21.00    „Visi vyrai -
    kiaulės... 2“

 21.00  Pinigai iš nieko 18.00    „CSI kriminalistai“ 17.55    „Širdele mano“

TV PROGRAMAbalandžio 12 d.

 TV Polonia
8.05 Ekumeninė laida. 8.30, 2.15 ABC viską 
žino. 8.40, 18.05, 2.25 Mano žvėrynas. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.45 Panorama. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10 
Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, 
Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
13.35, 16.25, 21.00, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi ne-
sirūpink“. 15.35 „Pašvęsti gyvenimą tiesai“. 
16.40 Miškas arčiau mūsų. 16.55 Ateities 
namai. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 17.55 Knygų 
kandys. 18.55 Baltijos jūra. 19.25, 1.10 Rytų 
studija. 20.25 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Anima-
cinis f. 21.50, 3.45 „Artistai“. 0.15 „Pašvęsti 
gyvenimą tiesai“.

 TV1000
6.10 „Marija, Škotijos karalienė“. 8.20 „Žai-
biškas kerštas“. 10.10 „Planeta 51“. 11.50 
„Aidas“. 13.35 „Sielonešė“. 15.50 „Uždaryti 
susitikimai Trečiojo“. 18.15 „Mūšis dėl Los 
Andželo“. 20.20 „Astronauto žmona“. 22.25 
„Padaras“. 2.30 „Žiemos miegas“. 5.45 „Slėpkit 
pamerges!“ 

DiscoVery 
7.00, 13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 11.50, 22.00, 
3.40 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 14.30 Nesėkmių gara-
žas. 21.00, 2.50 Dyzelinio pasaulio broliai. 23.00, 
4.30 Supervilkikai. 24.00 Nemėginkite pakartoti.

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Ali Smit kelionė. 9.30, 15.30, 21.30 
Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Žvaigždė auto-
mobilyje. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 Šuns 
gelbėjimo misija. 9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Mekon-
go upė. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų vers-
las. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55 Aligatorių tramdytojai. 17.25, 21.05, 1.40 
Jankių džiunglės. 18.20, 22.00 Baseinų meistras. 

 sPorT1
7.00 Čempionai LT. Grapplingas. Vilnius. 1 d. 
Vakar. 7.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos ap-
žvalga. 22 turas. Vakar. 8.00 NBA krepšinio lyga. 
Bostono „Celtics“ - Šarlotės „Hornets“. 10.10 
Olandų „Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo 
„Ajax“ - Alkmaro „AZ Aklamaar“. 12.10 Kovinis 
sportas. „M1 Iššūkis“. Turkija - Pasaulio komanda. 
13.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao 
„Basket“ - Valnesijos „Valencia“. 14.50 NBA krep-
šinio lyga. Gražiausi savaitės momentai. 15.00 
Lietkabelio žygis Europoje. Europos taurė. Pane-
vėžio „Lietkabelis“ - Zagrebo „Cedevita“. 17.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
26 turas. 18.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. NEC - Amsterdamo AJAX. 20.00 Olandi-
jos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 29 turas. 
Premjera. 21.00 „Hunt the Wolf 2017“. Apžvalginė 
laida apie keturračių varžybas. 6 laida. Premjera. 
21.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalo-
nos „Joventut“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 22.50 
Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Rusija - JAV. 23.50 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Sant Peterburgo 
„Zenit“ - Makhachkalos „Anzhi“. 1.50 Europos 
taurė. Panevėžio „Lietkabelis“ - Zagrebo „Cedevita“. 
3.50 NBA krepšinio lyga. Detroito „Pistons“ -
Fynikso „Suns“. 6.00 Rusijos „Premier“ futbolo 
lygos apžvalga. 22 turas. 6.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 27 laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - „Barce-
lona“. 8.50 UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ -
„Monaco“. 10.40 Anglijos Premier lyga. „Bour-
nemouth“ - „Chelsea“. 12.30 Boksas. 13.20 
Argentinos MotoGP Moto3 lenktynės. 14.45 
Argentinos MotoGP Moto2 lenktynės. 16.15 Ar-
gentinos MotoGP lenktynės. 17.45 KHL finalas. 
„Metallurg“ - SKA. 19.45 UEFA Čempionų lyga. 
„Juventus“ - „Barcelona“. 21.35 UEFA Čem-
pionų lyga. „Atletico“ - „Leicester“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 KHL finalas. SKA - „Metal-
lurg“. 1.45 UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ -
„Real“. 3.35 „Formulė-1“. Kinijos GP lenktynių 
apžvalga. 5.00 KHL finalas. SKA - „Metallurg“. 

 eurosPorT
6.15 Motosportas. Marokas. 7.00, 10.00 Dvira-
čių sportas. Prancūzija. 8.00, 5.30 FIFA Futbo-
las. 8.30 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ 
lyga. 9.00 Laida „Watts“. 9.30 Automobilių 
sportas. „FIA Touring Car“ čempionatas. 12.30, 
18.45, 0.35, 4.00 Angliškasis biliardas. Didžioji 
Britanija. 14.00, 21.00, 1.30 Dviračių treko pa-
saulio čempionatas. Honkongas. 16.30, 22.30, 
2.30 Dviračių sportas. Belgija. 20.55, 0.25 
Sporto naujienos. 24.00 Žiemos sportas. Laida 
„Chasing History“. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 13.20   „Diagnozė -
    žmogžudystė“

 23.50   Nuoga tiesa  16.25   „Kaip atsiranda 
   daiktai 8“

 18.00   Kas ir kodėl? 19.30  Valanda su Rūta 13.30   „Simpsonai“

 TV8
6.35 TV Pagalba (N-7). 8.15 „Šunyčiai patruliai“. 
8.50 Senoji animacija. 9.50 „Visos upės teka“. 12.00, 
17.00 „Tu - mano likimas“. 13.00, 18.00, 22.50 
„Meilės žiedai“. 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Valgyk ir lieknėk. 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 
20.15 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Nuotakos dvejo-
nės“ (N-7). 0.50 „Tikrosios Beverli Hilso namų šei-
mininkės“ (N-7). 1.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 15.15 KK2 (N-7). 11.15 Pa-
galbos skambutis (N-7). 12.05, 14.45 Dviračio šou. 
12.35 Autopilotas. 13.00 24 valandos (N-7). 13.45 
„Senovės X failai. Šventasis Gralis“. 16.00 Yra, kaip 
yra. 17.00, 22.00, 2.30 Info diena. 21.00 Dienos ko-
mentaras. 21.30 Dviračio šou. 24.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 1.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.45, 12.00, 
1.25 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Antpuolis“. 
15.00 Kartu su visais. 16.00 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 20.55 Brangi laida. 21.10 „Tyrimo paslap-
tys“. 22.05 „Antpuolis“. 24.00 Vakaras su Urgantu.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.15 Žinios. 11.55 „Skli-
fosovskis“. 14.55 „Elina Bystrickaja“. 17.40 Tiesio-
ginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Torgsinas“. 
23.15 „Dvikova“. 1.30 Miškuose ir kalnuose.

 Ren
6.55 „Viengungiai“. 7.35 Labas rytas! 8.25 Tinkama 
priemonė. 9.20 „Šeimos dramos“. 11.10 Sąžinin-
gas remontas. 11.55 Pati naudingiausia programa. 
12.50, 21.25 Ekstrasensų mūšis. 15.00 Žiūrėti 
visiems! 15.35 „Nina“. 17.30 Tinkama priemonė. 
18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
23.35 Rusiškas vairavimas. 0.30 „Nina“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25, 18.35 Ypatingas įvykis. Apžval-
ga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 15“. 17.30 Kalbame ir rodome. 
19.50 „Šešėlio vaikymasis“. 21.50 „Šiugžde-
sys“. 23.55 Dienos apžvalga. 0.25 „Perdalijimas. 
Kraujas su pienu“. 2.20 „Susitikimo vieta“.

 TV PolonIa
7.05 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“. 
8.00 Rytų studija. 8.35, 18.00, 2.20 Miško 
bičiuliai. 8.45 Animacinis f. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.40 Panorama. 12.05, 22.50, 
5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos 
pokalbis. 12.40, 23.35, 5.55 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Vaiduoklis į 
namus“. 16.15 Nepaprastų vietų keliais. Isto-
rijos paminklai. 16.40 Vilnoteka. 16.55 Kaip tai 
veikia. 17.30, 1.50 „Pelenė“. 18.10 Animacinis 
f. 18.30 TV ekspresas. 18.50 Lenkija su Miode-
ku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 Kelionės su 
istorija. 20.25, 6.40 Laida iš Amerikos. 20.45, 
2.30 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50 „Žmogžudysčių komisija“. 0.10 
A.Gargas tyrimas. 0.40 Katynės Rekviem. 3.45 
„Žmogžudysčių komisija“.

 TV1000
8.10 „Padaras“. 12.10 „Astronauto žmona“. 
14.15 „Žiemos miegas“. 17.50 „Slėpkit pa-
merges!“ 20.10 „Vandens ieškotojas“. 22.15 
„Trečias žmogus“. 0.50 „Kol nenuėjau miegoti“. 
2.30 „Tamsusis slėnis“. 4.25 „Atsiskyrėlis“. 

 DIscoVeRy 
7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40, 23.00, 4.30 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandė-
lių karai. Kanada. 9.40, 18.40, 21.00, 2.50 Nekilno-
jamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 1.55, 5.20 Automobilių perpardavinė-
tojai. 14.30 Įveikti baimes su B.Grilsu. 22.00, 3.40 
Likviduotojas. 24.00 Nemėginkite pakartoti.

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Ali Smit kelionė. 9.30, 15.30, 21.30 
Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Sunkios kelionės. 
Indija. 23.00, 4.00 Sunki kelionė traukiniais. 

 anIMal PlaneT
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 Jankių 
džiunglės. 9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Mekongo 
upė. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų vers-
las. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 17.25, 21.05 
Katės gelbėjimas. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Gyve-
nimas Veterinarijos universitete. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.35 „Simpsonai“ (N-7).
7.40 „Teletabiai“.
8.10 „Ančiukų istorijos“.
8.40 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“ (N-7).
9.10 TV serialas 

„Bibliotekininkai“ 
(N-7).

11.10 Komedija 
„Skraiduolis“  
(N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

„Pažadėtoji“  
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Itališka meilė“ 
(N-7).

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

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

„Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Kriminalinė drama 

„Kolumbiana“ 
(N-14).

0.40 „Transporteris“ 
(N-7).

1.45 „Rouzvudas“ (N-7).
2.35 „Apsukrios 

kambarinės“ (N-14).

6.35 Animacinis f. 
„Stebuklingi vaikai“.

7.05 Animacinis f. 
„Zigis ir Ryklys“.

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

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo trileris 

„Pranaši pozicija“ 
(N-7).

24.00 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

0.55 TV serialas 
„Taikinys“ (N-7).

1.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

2.10 Alchemija.
2.40 Kultūrinė dokumentika.

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Gyvenimas.
11.50 Istorijos detektyvai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai. 
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Drama „Berlynas 

1936-aisiais“ (N-7).
0.30 Trumposios žinios.
0.35 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Specialus tyrimas.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

(N-7).
10.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

sugrįžimas“ (N-7).
15.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
16.50 „Prokurorų 

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

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Penktas vandenynas. 
IV dalis“ (N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo ir nuotykių f.

„Juodasis  
horizontas“ (N-14).

23.25 Veiksmo f. „Mafijos 
bosai“ (N-14).

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

2.10 „Sostų karai“ (N-14).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.10 Velykų skanėstai.
7.15 Patriotai (N-7).
8.15 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
9.15 Velykų skanėstai.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Gaujos“ (1) (N-7).
11.30 „Baltoji strėlė“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Kulinaras“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 Velykų skanėstai.
18.55 „Baltoji strėlė“ 

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Velykų skanėstai.
23.50 Nuoga tiesa.
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
8.00 Istorijos detektyvai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Luji Teru. Alkoholio 

gniaužtuose“.
13.10 Keliaukim!
13.35 „Vilnius Jazz 2016“. 

„The Thing“ (Švedija, 
Norvegija).

14.45 Parodos „Slanime atgi-
jusi Antika. Lietuvos 
etmono Mykolo 
Kazimiero Oginskio 
gobelenai“ atidarymas.

15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 LRT Kultūros 

akademija.
18.10 Poezija.
18.15 „Medičiai, Florencijos 

valdovai“. 1 s. (N-7).
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Biografinė drama 

„Nebijok. Draugystė su 
popiežiumi Voityla“.

22.45 Nacionalinis turtas.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).
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balandžio 13 d.

 20.30    Skaniausias
    gatvės maistas

 16.00  „Kastlas“ 12.05   „Ekspertė 
     Džordan“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
8.55 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės VII. Žaliasis 
žmogus“ (N-7).

21.00 „Geriausi Švedijos de -
tektyvai. Pakar totiniai - 
smūgiai“ (N-7).

23.20 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.15 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.40 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.20 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.05 „Policija ir Ko“ (N-7).
3.55 „Nebylus liudijimas. 

Dvidešimt pirma 
auka“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 „Rouzvudas“ 

(N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos 

be cento“  
(N-7).

11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“

 (N-7).
13.30 „6 kadrai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“

(N-7).
16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“

 (N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Premjera! Drama 

„Būti Flynu“  
(N-14).

0.05 „Kobra 11“ 
(N-7).

1.10 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 „Karališkos 

paslaptys“.
11.00 Drama 

„Jonvabaliai sode“ 
(N-7).

12.50 Dokumentinis f. 
„Džono Kenedžio 
nužudymas“.

13.50 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

14.20 „Užkariaujant 
dangų“.

15.20 Nuotykių f. 
„Beilio nuotykiai: 
pasiklydęs šunytis“.

17.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

18.00 „Mokytojai“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

21.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

24.00 Dokumentinis f. 
„Džono Kenedžio 
nužudymas“.

 Sport1
7.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžval-
ga. 29 turas. Vakar. 8.00 „Hunt the Wolf 2017“. 
Apžvalginė laida apie keturračių varžybas. 6 laida. 
Vakar. 8.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga.
NEC - Amsterdamo AJAX. 10.10 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Badalonos „Joventut“ - Gran 
Kanarijos „Herbalife“. 11.50 NBA krepšinio lyga. 
Gražiausi savaitės momentai. 12.10 Kovinis sportas. 
„M1 Iššūkis“. Rusija - JAV. 13.10 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Fuenlabrados „Baloncesto“ - 
Madrido „Real“. 14.50 NBA krepšinio lyga. Gražiau-
si savaitės momentai. 15.00 Liletkabelio žygis Euro-
poje. Europos taurė. Novgorodo „Nizhny“ - Pane-
vėžio „Lietkabelis“. 17.00 „Penktasis kėlinys“. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 27 turas. 
18.00 Olandų „Eredivisie“ futbolo lyga. Enshedės 
„Twente“ - Eidhoveno PSV. 20.00 „Penktasis kėli-
nys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
28 turas. Premjera. 21.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Madrido „Real“ - Viktorijos „Baskonia“. 
22.40 Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Japonija -
Prancūzija. 23.40 KOK World Serias. Vilnius. 2 d. 
1.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Endesa 
„Morabanc“ - Barcelona. 3.20 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Sant Peterburgo „Zenit“ - Makhachka-
los „Anzhi“. 5.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Badalonos „Joventut“ - Barselona. 

 ViaSat Sport Baltic
7.00 UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ - „Lei-
cester“. 8.50 UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ -
„Real“. 10.40 „Trans World Sport“ žurnalas. 11.40 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 12.10 Ledo ritulys. 
KHL finalas. SKA - „Metallurg“. 14.20 Argentinos 
MotoGP Moto2 lenktynės. 15.50 Argentinos Mo-
toGP lenktynės. 17.20 „Formulė-1“. Kinijos GP 
lenktynių apžvalga. 18.20 UEFA Čempionų lyga. 
„Atletico“ - „Leicester“. 20.10 UEFA Čempionų 
lyga. „Bayern“ - „Real“. 22.00 UEFA Europos lyga. 
„Anderlecht“ - „Manchester United“. Tiesioginė 
transliacija. 0.05 Smiginis. Premier lyga. Liverpulis. 
3.05 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 5.10 UEFA 
Europos lyga. „Anderlecht“ - „Manchester United“. 

 EuroSport
6.00, 11.30, 18.00, 3.30 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 6.30, 12.00, 18.30, 3.00 
Laida „Watts“. 7.00, 17.00, 2.30, 5.30 Automobilių 
sportas. „FIA Touring Car“ čempionatas. 7.30, 
23.00 Dviračių sportas. Prancūzija. 9.30 Dviračių 
sportas. Belgija. 11.00 FIFA Futbolas. 12.30, 19.00, 
0.35, 4.00 Angliškasis biliardas. Didžioji Britanija. 
14.00, 1.30 Dviračių treko pasaulio čempionatas. 
Honkongas. 17.30 Žiemos sportas. Laida „Chasing 
History“. 20.55, 0.25 Sporto naujienos. 21.00 TBA. 
22.00 Tinklinis. 24.00 Motosportas. Marokas. 

 

„BŪti FlYNu“
Drama. JAV. 2012.
Režisierius: Paul Weitz.
Vaidina: Paul Dano, Robert De Niro, Julianne Moore.

Nuo pat vaikystės Nikas svajojo būti rašytoju visai kaip jo tėtis Džonata-
nas. Tačiau Džonatanas geru rašytoju buvo tik savo įsivaizduojamame 
pasaulyje, o ne realybėje. Palikęs sūnų augti su mama, Džonatanas din-
go. Nikas pradeda tėvo paieškas. Jis įsidarbina benamių prieglaudoje, 
kad pagaliau susitiktų tėvą.

tV6
22.00

rekomenduoja

„MiDSoMErio ŽMoGŽu DYS
tĖS Vii. ŽaliaSiS ŽMoGuS“
Detektyvas. Didžioji Britanija. 2003.
Režisierė: Sarah Hellings.
Vaidina: Daniel Casey, John 
Nettles, Jane Wymark.

Pramanyta Anglijos kaimo vietovė 
Midsomeris tapo niekšiškiausių nusi-
kaltimų vieta. Čia veikia detektyvas To-
mas Barnabis. Konfliktai tarp žmonių 
pavaizduoti su humoru ir sarkazmu.

„KoluMBiaNa“
kriminalinė Drama. 
JAV, Prancūzija. 2011.
Režisierius: Olivier Megaton.
Vaidina: Zoe Saldana, 
Michael Vartan, Callum Blue.

Katalėja Restrepo laimingai leidžia 
savo vaikystę saulėtoje Bogotoje. 
Deja, mergaitės laukia kraupus li-
kimo smūgis - žiauriai nužudomi 
abu jos tėvai. Ketė tampa pagrin-
dine klaikaus įvykio liudininke. 

„praNaŠi poZiciJa“
veiksmo trileris. JAV. 2008.
Režisierius: Pete Travis.
Vaidina: Dennis Quaid, 
Matthew Fox, Forest Whitaker.

Įvairių šalių vadovai susirenka, kad 
pasirašytų JAV prezidento inicijuotą 
tarptautinę antiteroristinę sutartį. Ce-
remonija tampa teroristinio išpuolio 
arena. Nuaidi šūviai, JAV prezidentas 
suklumpa, aikštėje kyla panika.lNK

22.15

tV3
22.30

tV1
18.50
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
7-13 d. 10.50, 13, 16, 19.20, 21.50, 23.35 val. (13 d. 
19.20 val. seansas nevyks; 23.35 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 7-13 d. 10.40, 
13.10, 16.20, 18.30, 20.55, 23.20 val. (23.20 val. seansas 
vyks 7-8 d.).
„seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 7-13 d. 15.40, 
19, 21.20, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Mergina su principais. Kerė Pilbė“ (komiška 
drama, JAV, N-13) - 7-13 d. 11.10, 16.30, 18.10 val. 7 d. 
18.10 val.
„Ponas kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 9 d. 12.30 val.  
(TAVO VAIKAS premjera).
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, 
Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) - 13 d. 19 val.  
(LNK kino startas).
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.20,  
12.30, 14.40, 16.50, 17 val. (13 d. 17 val. seansas nevyks; 
9 d. 12.30 val. seansas nevyks; 16.50 val. seansas  
vyks 13 d.).
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 11.30,  
13.50 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 7-13 d. 15.30, 18.50, 
21.15, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
Kanada, N-13) - 7-13 d. 15.35, 18.20 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 7-13 d. 
10.10, 13.20 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 7-13 d. 
15.20, 18.25 val.
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
7, 9, 11, 13 d. 21 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 7-13 d. 21.05, 23 val. (21.05 val. seansas vyks 7, 
9, 11, 13 d.; 23 val. seansas vyks 7-8 d.).

„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 7-13 d. 12.40, 21.10 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 7-13 d. 10.30 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
7-13 d. 11, 20.30 val. (20.30 val. seansas vyks  
7, 9, 11, 13 d.).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
7-13 d. 13.40 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8, 10, 12 d. 21.05 val.
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 8, 10, 12 d. 20.30 val.
„laimingas bilietas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
8, 10, 12 d. 21 val. 7-8 d. 23.50 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 7-13 d. 13.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
7-13 d. 11, 13, 15.25, 17.30, 19, 21.30 val.  
(13 d. 19 val. seansas nevyks).
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 7-13 d. 11.10, 
13.35, 16, 18.25, 20.50 val.
„seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 7-13 d. 13.30, 
15.50, 18.45, 21.10 val. (7 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Mergina su principais. Kerė Pilbė“ (komiška 
drama, JAV, N-13) - 7-13 d. 11.20, 16.25, 18.10 val.  
(7 d. 16.25 val. seansas nevyks). 7 d. 18.10 val.
„idomenėjas“ (originalo k.) - 8 d. 18.55 val. 
(Tiesioginės premjeros transliacijos įrašas iš Niujorko 
Metropolitano operos).
„Mūsų laikų herojus“ (baletas) - 9 d. 18 val. 
(Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro).
„Ponas kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 9 d. 13 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 13 d. 19.30 val. (LNK kino 
startas).
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 11.10, 12, 14.20, 
16.40 val.

„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 13.20,  
15.35 val.
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
originalo k., JAV, V) - 7-13 d. 12.30 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 7-13 d. 12.45,  
20.40 val.
„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
Kanada, N-13) - 7-13 d. 13.40 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 7-13 d. 
17.50, 11.40 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 7-13 d. 
14.40 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 7-13 d. 15.10, 20.15 val. (20.15 val. seansas vyks 
8, 10, 12 d.).
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
7-13 d. 11.20 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
7-13 d. 15.10 val.
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 7-13 d. 20.30 val.
„loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 7, 9, 11, 13 d. 
20.15 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, V) - 7-13 d. 11, 13.55,  
15.55 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Baigiamieji egzaminai“ (drama, Rumunija, 
Prancūzija, Belgija) - 7 d. 16.40 val. 9 d. 20.40 val. 12 d. 
18.50 val.
„Kita vilties pusė“ (drama, Suomija, Vokietija) - 
7 d. 19 val. 8 d. 21 val. 9 d. 18.40 val. 11 d. 19 val.  
12 d. 16.50 val. 13 d. 20.40 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija) - 7 d. 21 val. 
8 d. 19 val. 9 d. 14.30 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., Vokietija) - 8 d. 12 val. 
11 d. 15 val.
„Šlovė“ (komiška drama, Bulgarija, Graikija) - 
8 d. 13.50 val. 11-12 d. 21 val.

„Seni lapinai“ 
„Going in Style“

Vilis, Džo ir Albertas (aktoriai Morga-
nas Frymanas, Maiklas Keinas ir Alanas 
Arkinas) - draugai nuo neatmenamų laikų, 
jau besimėgaujantys užtarnautu poilsiu. 
Vieną dieną vyrų mėgavimąsi paprastais 
gyvenimo malonumais nutraukia itin nema-
loni žinia: jų pensinio fondo bankrotas. Tie-
sa, iš karto pasklinda gandai, kad fondo pi-
nigus finansinių machinacijų pagalba pasi-
savino jį valdęs bankas.

Atsigavę po pirmojo šoko, trys bičiuliai 
vienbalsiai nusprendžia, kad gyvi į žemę tai 

jau tikrai nelįs. Ir ima planuoti banko api-
plėšimą. Žinoma, visą gyvenimą sąžiningai 
pragyvenusiems pensininkams tai nėra taip 
jau paprasta. Tačiau Vilis, Džo ir Albertas 
tikrai ne iš tų, kurie pasiduoda iškilus pir-

majai kliūčiai. Net ir atkreipę policijos bei 
FTB dėmesį ir priversti išradingai suktis 
iš nenumatytų situacijų, vyrai nenuleidžia 
rankų.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo balandžio 7 d.

n Komedija, JAV, 2017

n Režisierius: Zach Braff, Arthur Lewis

n Vaidina: Morgan Freeman, Michael Caine, 

Christopher Lloyd, Alan Arkin

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Sieranevada“ (drama, Rumunija, Prancūzija, Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija, Makedonija) - 8 d. 15.50 val. 10 d. 
17.50 val. 13 d. 17.30 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (fantastinis miuziklas, JAV) - 
9 d. 12 val.
„Šokėja“ (biografinė drama, Prancūzija) - 9 d. 16.30 val. 
10 d. 15.30 val. 11 d. 16.50 val.
„Moliūgėlio gyvenimas“ (drama, Šveicarija, 
Prancūzija) - 10 d. 14 val.
„Palaukit mūsų!“ (drama, Vokietija) - 12 d. 15 val.
Retrospektyva „Juoda ir balta“. „Gražuolė ir pabaisa“ 
(drama, Prancūzija) - 13 d. 15 val.

MULTIKINO OZAS
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
7 d. 12.45, 15, 17.15, 18.30, 19.30, 21, 22 val. 8 d. 12.15, 
14.45, 17.15, 18.30, 19.30, 21, 22 val. 9 d. 12.15, 14.45, 
17.15, 18.30, 19.30, 21.50 val. 10-12 d. 12.15, 14.45, 
17.15, 18.45, 21.15, 22 val. 13 d. 12.15, 14.45, 17.15, 
18.45, 21.15 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 7-8, 10-12 d. 
11.45, 14, 16.30, 19, 21.50 val. 9 d. 11.45, 14, 16.30, 19, 
21.45 val. 13 d. 11.45, 14, 16.30, 18.30, 21.45 val.
„Mergina su principais. Kerė Pilbė“ (komiška 
drama, JAV, N-13) - 7-12 d. 13.30, 19.45, 21.30 val. 13 d. 
19.45, 21.30 val.
„Seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 7-8, 10-13 d. 
14.45, 17, 19.15, 21.30 val. 9 d. 17, 19.15, 21.30 val.
„Ponas kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9 d. 14 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 13 d. 14 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 11.30, 15.15 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 7 d. 10, 10.45, 12, 13, 
14.15, 16.30, 17.30, 18.45 val. 8 d. 10, 12, 13, 14.15, 
16.30, 17.30, 18.45 val. 9 d. 10, 10.45, 12, 13, 14.30, 
17.30 val. 10-11, 13 d. 10, 10.45, 12, 13, 14.15, 16.30, 
17.30, 19 val. 12 d. 10, 12, 14.15, 16.30, 17.30, 19 val.
„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
Kanada, N-13) - 10-12 d. 18.30 val.

„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 7-8, 10-12 d. 17, 19.15, 21.45 val. 
9, 13 d. 17, 19.15, 22 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 7-12 d. 
11.15, 15.45 val. 13 d. 11.15 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 7-8 d. 21.15 val. 9-13 d. 21 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
7-8, 10-13 d. 10.15, 12.30, 14.30 val. 9 d. 10.15, 12.30, 
14.45 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 8 d. 11 val. (specialus 
seansas mažiukams).
„Mergina su principais. Kerė Pilbė“ (drama, JAV, 
N-13) - 12 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su 
mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva) - 7 d. 17 val. 8 d. 
16.20 val. 11 d. 18.30 val. 12 d. 20 val. 13 d. 16.30 val.
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė, JAV) - 8 d. 
14 val.
„Francas“ (drama, Prancūzija, Vokietija) - 8 d. 18 val. 
12 d. 18 val.
„Nekaltosios“ (drama, Lenkija, Prancūzija) - 8 d. 20 val.
„Dvi naktys iki ryto“ (drama, Lietuva, Suomija) - 
11 d. 17 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 13 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
7-13 d. 10.20, 12.45, 15.45, 18.50, 21.20, 21.55,  
23.50 val. (13 d. 18.50, 21.20 val. seansai nevyks; 21.55 val.  
seansas vyks 13 d.; 23.50 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 7-13 d. 13.20, 
15.30, 18.10, 20.30, 22.45 val.
„Seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 7-13 d. 18, 
20.20, 20.55, 22.55 val. (13 d. 18, 20.20 val. seansai 
nevyks; 20.55 val. seansas vyks 13 d.).

„Mergina su principais. Kerė Pilbė“ (komiška 
drama, JAV, N-13) - 7-13 d. 13.10, 18.20 val. 7 d.  
18.20 val.
„Idomenėjas“ (originalo k.) - 8 d. 18.55 val. 
(Tiesioginės premjeros transliacijos įrašas iš Niujorko 
Metropolitano operos).
„Mūsų laikų herojus“ (baletas) - 9 d. 18 val. 
(Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro).
„Ponas kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 9 d. 12.20 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, 
Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) - 13 d. 19 val.  
(LNK kino startas).
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.10, 12.20, 
14.30, 16.40 val. (9 d. 12.20 val. seansas nevyks).
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 11.30, 13.40 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 7-13 d. 19, 20.40 val. 
(8-9 d. 19 val. seansas nevyks).
„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
Kanada, N-13) - 7-8, 10-13 d. 16.15 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 7-13 d. 
13.30, 15.10 val.
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
8, 10, 12 d. 22.30 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 7, 9, 11 d. 22.30 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 7-13 d. 15.40 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
7-13 d. 10.40, 21.20 val. (21.20 val. seansas vyks  
7, 11, 13 d.).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
7-13 d. 10.30 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 10, 12 d. 21.20 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 7-13 d. 11 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 7-8 d. 23.50 val.

„Pradink“
„Get Out“

Jauna, žavi baltaodė mergina kviečia sa-
vo juodaodį vaikiną savaitgalį aplankyti jos 
tėvus, kurie gyvena nuošalioje vietoje už-
miestyje. Vaikinas jaudinasi, kaip jį - juoda-
odį - priims merginos tėvai. Iš pradžių vis-
kas klostosi labai lengvai, šiltai ir liberaliai. 
Tačiau po kurio laiko, vaikiną ima trikdyti 
daugelis keistų dalykų, vykstančių tuose 
namuose. Jis supranta, kad visi ten sutikti 
juodaodžiai yra dingę asmenys realiame gy-
venime. Tiesa pamažu iškyla į paviršių, kai 
vaikinas nusprendžia iš ten dingti. Tada ir 
paaiškėja, kad visa šeima, o kartu ir jo mer-

gina yra įkūrę juodaodžių pardavimo turtin-
giems amerikiečiams versliuką. Mergina 
verbuodavo juodaodžius vaikinus ir mergi-
nas, kad pristatytų savo tėvams, o šie par-

duotų juo „rinkoje“ kaip organų donorus. 
Ar pavyks vaikinui ištrūkti gyvam, priklau-
sys tik nuo sėkmės ir atsitiktinumų.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo balandžio 7 d.

n Siaubo komedija, JAV, 2017

n Režisierius: Jordan Peele

n Vaidina: Daniel Kaluuya, Allison Williams, 

Bradley Whitford ir kiti

„Forum Cinemas“ nuotr.
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 Kinas/Koncertai

CINAMON
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (drama, 
Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV) - 12 d. 19.15 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 13 d. 19.30 val.
„Mergina su principais. Kerė Pilbė“ (komiška 
drama, JAV, N-13) - 7 d. 14.45, 19.15 val. 8-11 d. 14.45, 
19.10 val. 12-13 d. 14.45, 19 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 7-8, 11 d. 
18.15, 21.30 val. 9-10 d. 17, 21.30 val. 12-13 d. 16.50, 
21.30 val.
„Seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 7-13 d. 
21.15 val.
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
7-8, 11 d. 15.10, 17, 19.40, 22 val. 9-10 d. 15.10, 18.15, 
19.40, 22 val. 12 d. 15.10, 20.20, 22 val. 13 d. 15.10, 
20.20, 22.20 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 7-11 d. 10.30, 11.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 17.30 val. 12-13 d. 10.30, 11, 13, 
14.30, 15, 17 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 12.30,  
16.30 val.
„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Kanada) - 7-13 d. 13.15 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 7-11 d. 20.25 val.  
12-13 d. 18.15 val.
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 7-13 d. 
22.30 val.

„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 7-12 d. 
15.45, 18.30 val. 13 d. 15.50, 18.30 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 
7-13 d. 12 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 7-13 d. 22.10 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 7-13 d. 19.50 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) -  
7-13 d. 10.45 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
7-13 d. 12.45, 17.20 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
7-11 d. 11 val. 12-13 d. 11.15 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 7-13 d. 10.50, 13.30, 16, 19, 21.30, 21.50 val.  
(13 d. 21.30 val. seansas nevyks; 21.50 val. seansas  
vyks 13 d.).
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 7-13 d. 13.10, 
15.40, 18.20, 21 val.
„Seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 7-13 d. 18, 
20.20 val.
„Mergina su principais. Kerė Pilbė“ (komiška 
drama, JAV, N-13) - 7 d. 19.10 val.
„Ponas kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 9 d. 12.30 val. (TAVO VAIKAS premjera).

„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, 
Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) - 13 d. 19 val.  
(LNK kino startas).
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.10, 12.20, 
14.30, 14.45, 16.50 val. (9 d. 12.20, 14.30 val. seansai 
nevyks; 14.45 val. seansas vyks 9 d.).
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 11.30,  
13.40, 15.50 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 7-13 d. 18.40,  
21.10 val.
„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
Kanada, N-13) - 7-13 d. 16.10 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 7-13 d. 
10.20, 13.20 val.
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 7-13 d. 
19.10, 21.40 val. (7, 13 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 7-13 d. 20.50 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
7-13 d. 10.30, 18.10 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
7-13 d. 12.40 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.20 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 7-13 d. 15.20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Vlado Bagdono muzikinė dovana gerbėjams
Geros muzikos ekspertai „Bardai LT“ pasitinka pavasarį su puikia žinia, 
verčiančia suklusti visus aktoriaus Vlado Bagdono muzikinio talento ger-
bėjus. Balandžio 13 d. 19 val. Vilniaus Keistuolių teatre bus pristatytas 
ilgai lauktas, tiek pat ilgai brandintas V.Bagdono dainų rinkinys - kom-
paktinė plokštelė. Pristatymo koncerte kartu su autoriumi dalyvaus ir 
įrašuose talkinę muzikantai: gitaristas Gintaras Šulinskas, smuikininkas 
Vytautas Mikeliūnas ir kontrabosininkas Eugenijus Kanevičius. 

Bilietų kainos: 10, 12, 15 Eur.

Bilietus platina TIKETA ir Keistuolių teatro kasa

Nuo 2013 m. aktyviai pradėjęs koncertuoti ir rengti au-
torinius vakarus V.Bagdonas kaskart nustebindavo publiką 
naujomis dainomis. Produktyvus laikotarpis davė savo vaisių 
- pribrendo medžiaga dainų rinkiniui. Tuo labiau ir žiūrovai 
buvo nekantrūs, vis klausinėdami apie diską. Palyginti su 
2009 m. išleista plokštele „Žingsniai dainoje“, kurioje skam-
ba kitų autorių sukurti kūriniai, naujas albumas turi būti 
įdomus vien tuo, kad jame skamba išskirtinai V.Bagdono 
parašytos dainos, pasodrintos smuiko, kontraboso, gitaros ir 
fortepijono garsais. Dainose atsirado naujos temos, pakito 
stilistika, bet kūrėjo braižas išliko tas pats - gilus, hipnoti-
zuojantis balsas, neįkyriai, jautriai skambanti gitara, ironiškos 
ir rimtos, daugiabriaunės dainos-pasakojimai. Toks bus ir 
koncertas - pokalbis su žiūrovu: įtaigus, išmintingas, subti-
lus, melodingas ir viltingas. 

V.Bagdonas - aktorius, palikęs ryškius pėdsakus teatro 
ir kino istorijoje, Lietuvos kultūroje. Profesijos fanatikas, 
kurio gyvenimas neįsivaizduojamas be scenos, o susitikimai 
su žiūrovais yra kaip gryno oro gurkšnis, jau ilgus dešimt-
mečius ištikimai tarnauja scenai ir jos mūzoms. Jo sukurti 
vaidmenys sukrečia ir apvalo, neša šviesą, apnuogina sti-
priausias ir silpniausias žmogaus savybes ir, kas svarbiau-
sia kūrėjui, niekada nepalieka žiūrovo abejingo. Artisto 
dainos, tokios kaip „Vaikystės šviesa“, „Mano senai moky-
klai“, „Sapnas apie motiną“, yra klausomos ir mylimos, o 
susitikimai su Meistru laukiami ir praturtinantys. 

Prie Keistuolių teatro kokybiškų muzikos vakarų rengi-
mo iniciatyvos „Miegamieji nemiega“ prisijungę „Bardai LT“ 
ragina nedvejoti ir pasinaudoti išskirtine proga apsilankyti 
V.Bagdono kompaktinės plokštelės pristatymo koncerte. 
Kompaktinės plokštelės leidybą iš dalies finansuoja LATGA.

„Laisvalaikio“ inf.

Organizatorių nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 7  b a l a n d ž i o  7 59

„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ  
FilHARMOniJA

8 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Pokalbiai su fortepijo-
nu“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, solistas 
Gabrielius Alekna (fortepijonas). Dir. Ch.Lyndon-Gee.
11 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Planeta orkestras“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.  
Dir. T.Ambrozaitis. Muzikologė Jurgita Skiotytė-
Norvaišienė.
12 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Septyni žodžiai“. 
Lietuvos kamerinis orkestras, Naujojo muzikos forumo 
choras, Marta Niedzwiecka (vargonai). Dir. A.Kosendiak.

TAiKOMOsiOs DAilĖs  
MuZiEJus

9 d. 16 val. - „Žmogaus sielos liūdesys ir džiaugsmas“. 
Ansamblis „Musica humana“, solistai: S.Liamo (sopranas), 
V.Mikštaitė (mecosopranas), I.Girdžiūnaitė (smuikas), 
R.Beinaris (obojus). Dir. A.Vizgirda.

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
11 d. 19 val. - R.Difartas ir A.Difartė: „Muzika, 
suradusi mus“. Atlikėjai: R.Difartas (vokalas, gita-
ra), A.Difartė (vokalas), L.Žilinskaitė (kanklės), 
R.Vaicekauskienė (smuikas).

ARKiKATEDRA BAZiliKA
9 d. 16 val. - Susikaupimo muzikos valanda. Valstybinis 
Vilniaus kvartetas. Įėjimas - nemokamas.

TRAKAi

uŽuTRAKiO DVARAs
9 d. 15 val. - „Pavasario svajos“. Anmira Dou, Anton 
Abanovič (fleita), Marija Mkrovskaja (fortepijonas).

TRAKŲ Pilis
9 d. 15 val. Pilies Didžiojoje menėje - „Gražiausi garso 
takeliai iš kino filmų“. Čiurlionio kvartetas, Aurelija 
Matulevičiūtė (akordeonas).

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ  
FilHARMOniJA

7 d. 18 val. - „Jaunieji talentai“. Lietuvos muzikos ir 
Teatro akademijos simfoninis orkestras (meno vadovas ir 
dir. M.Staškus). Solistai: D.Šeibokaitė (fleita), I.Daniulis 
(klarnetas), J.Morkėnas (klarnetas), E.Dvarionaitė (fortepi-
jonas), S.Kašėtaitė (fortepijonas), V.Šležas (kontrabosas). 
Dir. M.Staškus.
8 d. 17 val. - „Viva la Voce“. Dalyvauja: E.Daunytė 
(violončelė), B.Sekonaitė (smuikas). Koncertmeisterės: 
N.Ralytė ir E.Pilipavičiutė.
9 d. 16.30 val. Kauno Šv.Petro ir Povilo arkikatedroje 
bazilikoje - „Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai“. 
Kauno styginių kvartetas: K.Beinarytė-Palekauskienė  
(I smuikas), A.Mikutytė (II smuikas), E.Lapinskė (altas), 
S.Bartulis (violončelė).
9 d. 17 val. - Martynas Kuliavas ir draugai koncerte 
„Netikėti prisilietimai“. Atlikėjai: M.Kuliavas, A.Ščiuka, 
E.Oikonomou, M.Horne.

11 d. 18 val. - „Šventų Velykų belaukiant“. Lietuvos 
kamerinis orkestras (meno vadovas S.Krylov), Vraclavo 
naujojo muzikos forumo choras (meno vadovas ir  
vyr. dir. A.Kosendiak, Lenkija).
13 d. 18 val. - Operos solistės Irenos Milkevičiūtės 
jubiliejinis vakaras. Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras (meno vadovas ir vyr. dir. G.Rinkevičius). 
Solistai: I.Milkevičiūtė (sopranas), A.Grigorian (sopra-
nas), J.Gedmintaitė (sopranas), S.Janušaitė (sopranas), 
S.Liamo (sopranas), V.Vyšniauskas (tenoras).  
Dir. G.Rinkevičius.

KlAiPĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
Balandžio 7-13 d. XLII festivalis „Klaipėdos muzikos 
pavasaris“
7 d. 18.30 val. - „Pasija pagal Joną“. Klaipėdos kame-
rinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Talino berniukų 
choras (Estija). Meno vadovė ir vyr. dir. L.Rahula.  
Dir. A.Mustonen (Estija).

ŽVEJŲ RŪMAi
8 d. 18 val. KU Menų akademijos koncertų salė-
je - Chorinės muzikos koncertas „Po „Aukso paukštės“ 
sparnu“. Dalyvauja: Klaipėdos Žvejų rūmų moterų choras 
„Dangė“ (vadovė J.Kiaulakytė), Zalcburgo (Austrija) moterų 
choras „Vocal Orange“ (vadovas A.Pečiulis), Liepojos 
(Latvija) universiteto moterų choras „Atbalss“ (vadovė 
I.Valce), Vilniaus universiteto moterų choras „Virgo“ 
(vadovė R.Gelgotienė). Solistės E.Ostrenkova (sopranas), 
A.Januškaitė (sopranas).

LAUKIAME JŪSŲ

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

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

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
7 d. 18.30 val. - S.Prokofjev „Romeo ir Džuljeta“. 
2 v. baletas. Dir. M.Pitrėnas.
8 d. 12 ir 15 val. Kamerinėje salėje - S.Mickis 
„Zuikis Puikis“. Kamerinė opera. Dir. J.M.Jauniškis.
8 d. 18.30 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“. 
3 v. operetė Dir. M.Staškus.
9 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni 
nykštukai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
12 d. 18.30 val. - Liudwig van Beethoven „Fidelijus“. 
2 v. opera vokiečių kalba. Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
7 d. 13 ir 19 val. Studijoje - I.Šeinius „Kuprelis“. 
Rež. P.Markevičius.
7 d. 19 val. Mažojoje salėje - I.Bergman „Intymūs pokal-
biai“. Rež. V.Rumšas.
7 d. 17.30 ir 21.30 val.; 8 d. 18 ir 20.30 val.; 
9 d. 18 ir 21 val. įvairiose teatro erdvėse - Audiovizualinių 
potyrių spektaklis „Juoda saulė“. Rež. L.Twakrowski.
8 d. 16 val. Mažojoje salėje - I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. G.Kriaučionytė.
8 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
9 d. 16 ir 19 val. Fojė - Pojūčių spektaklis pagal 
C.G.Jungo biografiją ir idėjas „Pirmapradis“. Rež. K.Žernytė.
11, 12 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Šokio spektaklis 
„Otelas“ (ACH teatras). Rež. A.Cholina.
12 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Laiškai į niekur“ 
(R.M.Rilkės, M.Cvetajevos ir B.Pasternako laiškų moty-
vais). Rež. B.Mar.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
8 d. 14 ir 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

7, 8 d. 18 val. - M.Nastaravičius „Pasirinkimas“. 
Rež. V.Bareikis.
9 d. 15 val. - „Coliukė“ (pagal H.Christianą Anderseną). 
Rež. R.Matačius.
12 d. 18 val. - D.Loher „Pabaigos ugnis“. Rež. G.Varnas.

salė 99
8 d. 16 val. - „Jis ir Ji“ (pagal J.Biliūno ir J.Janulaitytės-
Biliūnienės laiškus ir kūrybą). Rež. B.Mar (Valstybinis 
jaunimo teatras ir VšĮ „Naujosios muzikos komunikacijos 
centras“).

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
7 d. 16 val. Mažojoje salėje - V.Nabokov „Camera obs-
cura“. Rež. S.Varnas.
7 d. 18.30 val. - J.M.Chevret „Sveiki, emigrantai! 
(SQUAT)“. Rež. M.Poliščiuk.
8 d. 18.30 val. - P.Priažko „Puikus gyvenimas“ 
(su lietuviškais titrais; N-18). Rež. T.Jašinskas.
9 d. 12 val. - J.Ščiuckij „Coliukė“ (rusų k.). 
Rež. J.Ščiuckij.
9 d. 18.30 val. - M.Macevičius „Prakeikta meilė“ 
(su lietuviškais titrais, N-18). Rež. A.Jankevičius.
13 d. 18.30 val. - V.Gavrilin „Rusiškas sąsiuvinis“. 
Rež. O.Lapina.

RAGAniuKĖs TEATRAs
8 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Batuotas katinas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
8 d. 12 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Princesė ir Varlius“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
8 d. 17 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Geras šuo Fredis“. Rež. K.Grabnickienė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

8 d. 12 val. - „Dainuojantis ir šokantis mergaitės viever-
sėlis“ (su vertimu į gestų k.). Rež. A.Mikutis.
9 d. 12 val. - „Ga-Ra-Rar“. Rež. O.Lapina.

Mažoji salė
8 d. 14 val. - „Silvestras Dūdelė“. Rež. R.Driežis.
9 d. 14 val. - „Gėlių istorijos“. Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
7 d. 19 val. - „Prie dangaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.
9 d. 12 val. - „Bučiuoju, Oskaras“. Rež. C.Graužinis.
9 d. 18 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.

MEnŲ sPAusTuVĖ
7 d. 19 val. Juodojoje salėje - LOW AIR: „Šventasis 
pavasaris“. Šiuolaikinio ir gatvės šokio spektaklis. 
Choreografai: L.Žakevičius, A.Gudaitė.
9 d. 19 val. Juodojoje salėje - CEZARIO GRUPĖ: 
„Arabiška naktis“ (N-16). Rež. C.Graužinis.
11, 13 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - Premjera! 
ATVIRAS RATAS: „Identify“ (N-16). Rež. I.Stundžytė.
12 d. 19 val. Juodojoje salėje - ATVIRA ERDVĖ’16: 
„Partners“. Atlikėjai: A.Jasiūnas, K.Pundziūtė, E.Stasiulytė, 
A.Tamulionis, T.Vasiliauskas, E.Višnevskytė.

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

KEisTuOliŲ TEATRAs
7 d. 19 val. - „Varnas“. Rež. A.Giniotis.
8 d. 12 val. - „Kai aš mažas buvau“. Rež. V.Žitkus.
8 d. 19 val. - „Edis Agregatas, arba Nemirštančio opti-
misto gyvenimas ir mirtis“. Rež. A.Giniotis.
9 d. 12 val. - Premjera! M.Macourek „Ilgoji pertrauka“. 
Rež. O.Lapina.
9 d. 15 val. - „Geltonų Plytų kelias“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
7 d. 19 val. - J.Thompson „Žudikas manyje“. Rež. N.Walker.

Eksperimentinės roko muzikos, gyvai 
atliekamos aktorių scenoje, ir pirmą kar-
tą Lietuvos teatrų istorijoje pasirodančios 
steampunk scenografijos fone besisklei-
džianti nemirštančio optimisto istorija 
sužavės ne tik  „Da Vinčio kodo“ ir al-
ternatyviosios istorijos gerbėjus, bet ir 
visus, pasiruošusius nerti į mechaniškos 
ir užburiančios atmosferos, pomirtinio 
gyvenimo bei visų svarbiausia - amžino-
sios laimės paslapties kupiną teatro įvy-
kį. Projekto kūrėjai šį savo kūrinį įvar-
dija netikėtu žanru - roko fantasmagori-
ja, kurioje art roko muzika darniai sugy-
vena su naujų teatrinių formų paieško-
mis, besiskleidžiančiomis scenoje nau-
ja ir nematyta stilistika. 

Sceninio vyksmo dėmesio centre, išlai-
kant geriausias Keistuolių teatro tradicijas 
(kurios tęsiasi nuo roko operos „Daktaras 
Stasys“ iki legendinės ir daugybę „Auksinių 
scenos kryžių“ apdovanojimų pelniusios 
„Meilė ir mirtis Veronoje“), įtaigiai muzikine 
forma pasakojama mistinės figūros Edžio 
Agregato (ne)sibaigianti gyvenimo istorija. 
Jam suteiktas unikalus šansas pakartoti gy-
venimą dar sykį, apie vertybes ir prasmes 
mąstant jau iš anapusybės perspektyvos. Ar 
viskas būtų taip pat, ar viskas būtų kitaip, jei 
būtų leista kartoti ir rinktis? - to klausia ir 
mėgina iššifruoti šio performanso kūrėjai, 
nebijantys drąsiai nerti į gyvenimo pakraščius 
ir mirties prieigas, nebijantys ryškių charak-
terių, iškalbaus grimo ir metalu džerškančių 

„Edis Agregatas, arba Nemirštančio optimisto gyvenimas ir mirtis“
Į keistuolių teatro sceną žengia neabejotinai grandioziškiausias, įspūdingiausias ir 
dar niekada Lietuvoje nematytas teatro įvykis - roko fantasmagorija „Edis Agrega-
tas, arba Nemirštančio optimisto gyvenimas ir mirtis”. Šiuo skirtingus žanrus -  
teatrą ir gyvai atliekamą muziką - jungiančiu sceniniu veikalu į sceną visa galia ir 
naujomis jėgomis bei netikėtomis raiškos formomis sugrįžta muzikinė Keistuolių 
teatro pusė, aktorių orkestras, diriguojamas teatro spiritus movens Aido Giniočio. 

Keistuolių teatro aktoriai 
Aidas Giniotis...

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

„LAISVALAIKIO“ GIDASTeaTras

61

Kaunas

KaunO DRaMOs  
TEaTRas

7 d. 18 val. Rūtos salėje - „Tegyvuoja Bušonas!“ 
Rež. R.Vitkaitis.
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
9 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Gay „Vargšų opera“ 
(N-16). Rež. A.Kurienius.
11 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“ 
(pagal I.Simonaitytės „Aukštųjų Šimonių likimas“).  
Rež. A.Jankevičius.
13 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Loher „Klaros santykiai“ 
(N-18). Rež. R.Atkočiūnas.

KaunO MuZIKInIs TEaTRas
7, 8 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Karmen“. 2 d. miuziklas. 
Rež. K.S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
9 d. 12 val. - Z.Bružaitė „Grybų karas ir taika“. 
2 v. operėlė-parodija. Rež. A.Giniotis. Dir. V.Visockis.
9 d. 18 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.

KaunO KaMERInIs TEaTRas
7, 8 d. 18 val. - J.Keleras „58 sapnai“. Rež. R.Bartulis.
9 d. 12 ir 16 val. - Premjera! STALO TEATRAS: 
„Dangaus virėja“ Rež. S.Degutytė.
9 d. 18 val. - M.Duras „Hirošima, mano meile“. 
Rež. R.Abukevičius.
11 d. 18 val. - Ž.Petan „Atranka“.
12 d. 13 val. - „Alksniškės“. Rež. G.Padegimas.
13 d. 18 val. - D.Zelčiūtė „Kūno vartai“. Rež. A.Dilytė.

KaunO MaŽasIs TEaTRas
7 d. 19 val. - Lucas Foss „Mano aš“. Rež. A.Lebeliūnas.
8 d. 12 val. - A.Dilytė „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.
12 d. 19 val. - „Tikiu visa apimančia tavo meile“ 
(pagal Aldyth Morris pjesę „Damien“). Rež. A.Lebeliūnas.

KaunO LĖLIŲ  
TEaTRas

8 d. 12 val. - „Molinis sapnas“. Rež. A.Žiurauskas.
9 d. 12 val. - „Katės namai“. Rež. A.Stankevičius.

KuLTŪROs CEnTRas  
„GIRsTuTIs“

10 d. 18.30 val. - „Prie dangaus vartų“. 
Rež. M.Slavinskis.
13 d. 18.30 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.

KLaIpĖDa

KLaIpĖDOs DRaMOs  
TEaTRas

7 d. 18.30 val. - G.Grajauskas „Pašaliniams draudžia-
ma“. Rež. O.Koršunovas.
8 d. 18.30 val. - I.Turgenev „Įnamis“. Rež. A.Lebeliūnas.
9 d. 17 val. - Premjera! P.Priažko „Juoda dėžutė“. 
Rež. D.Rabašauskas.
12 d. 12 val. - K.Macijauskas „Nutikimai Smaližių šaly-
je“. Rež. K.Macijauskas.
13 d. 18.30 val. - A.Strindberg „Tėvas“. Rež. M.Kimele.

KLaIpĖDOs MuZIKInIs TEaTRas
8 d. 18.30 val. - P.Čaikovskio muzikos koncertas.
9 d. 13 val. - „Ten, kur gyvena pabaisos“. 
Choreogr. D.Bakėjus.

KLaIpĖDOs LĖLIŲ 
TEaTRas

8 d. 12 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMaI
10 d. 19 val. Didžiojoje salėje - V.Mucharjanovas 
„Džekpotas su pristatymu į namus“ (rusų k.).  
Rež. V.Ustiugov (Maskva, Rusijos Federacija).
11 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Toks“ albumo pristaty-
mas. Rolandas Kazlas ir „Pakeleiviai“.
12 d. 19 val. Teatro salėje - Premjera! H.Levinas „Vienišiai 
ir vienišės“. Rež. A.Vizgirda (Klaipėdos pilies teatras).

ŠIauLIaI

ŠIauLIŲ DRaMOs TEaTRas
13 d. 18 val. - Premjera! Marius von Mayenburgas 
„Skulptūra“. Rež. P.Ignatavičius.

panEVĖŽys

J.MILTInIO DRaMOs TEaTRas
7 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! D.Kantervo 
„Siena“. Rež. A.Dežonovas.

panEVĖŽIO MuZIKInIs TEaTRas
8 d. 18 val. - Koncertas. V.Iljinaitė „Iš širdies į 
širdį“. Dalyvauja: E.Sabilo (fortepijonas), D.Keršytė, 
L.Nanartavičiūtė, E.Iljinas (pritariantieji vokalai), J.Juodytė 
(smuikas), J.Petrauskaitė, R.Sutkus (pramoginių šokių pora).

KITI MIEsTaI

7 d. 18 val. Mažeikiai, kultūros centre; 11 d. 18 val. 
Tauragė, kultūros rūmuose; 12 d. 18 val. Plungė, kultūros 
centre - P.Lellouche „Žaidimas nebaigtas“. Rež. K.Smoriginas.
10 d. 18 val. Šiauliai, kultūros centre; 11 d. 18 val. 
Šilutė, kultūros ir pramogų centre - V.Sigarev „Loto“ 
(N-18). Rež. O.Šapošnikovas.
12 d. 18 val. Panevėžys, bendruomenių rūmuose - 
L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. Rež. O.Šapošnikovas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Edis Agregatas, arba Nemirštančio optimisto gyvenimas ir mirtis“
akordų. Nežinomame amžiuje post
apokaliptiniame laike skirtingose pasaulio 
vietose atrandamos mitinio žmogaus, legen
dinio pranašo Edžio Agregato, pagarsėjusio 
amžinai laimingu gyvenimu, relikvijos. At
rastosios relikvijos  Edžio atvaizdas ar jo 
paties dalys, tarsi Turino drobulė ar Budos 
pėdsakas,  dar ir pasižymi ypatingomis ga
liomis. Relikvijoms atsirandant vis kituose 
pasaulio kampeliuose susiburia grupė žmo
nių, pasiryžusių išsiaiškinti, kas gi iš tiesų 
buvo toji mistinė figūra. Entuziastingai kom
panijai pasitarnauja svarbiausias radinys  
Edžio Agregato psalmynas, į kurį psalmių 
forma nugulė visi svarbiausi laimingojo pra
našo gyvenimo įvykiai  nuo jo neįprasto gi
mimo, neįtikėtinos kasdienybės mechaniš
koje kruopščiai apskaičiuotoje visuomenėje 
iki mirties, netikėtai tapusios naujos istorijos 
pradžia. 

Keistuolių teatro inf. 

pREMJERa 
Balandžio 8 d. 19 val. Keistuolių teatre  

(Laisvės pr. 60, Vilnius)

...ir Ieva Stundžytė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

naujiena  
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 

„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com

Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt

Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslauGOsGROžiO PaslauGOs 

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 

Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt

Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt

Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NauJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333,  
www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kuRsai

sveikaTiNGuMO PaslauGOs
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SVEIKINA

             

Būsite kaip niekad žavūs ir lai-
mingi, netrūks priešingos lyties dėmesio. 
Todėl stenkitės būti tolerantiški kitiems, 
naudodamiesi šio mėnesio sėkme. 
Džiaugsitės gana ramiu gyvenimu. Jūsų 
finansinė situacija bus stabili, veiklos 
rezultatai bus geri, todėl pasistenkite 
nuveikti kuo daugiau. Saugokitės per-
šalimo ligų, netinkamas metas laikytis 
dietos ar kitaip alinti organizmą.

JAUČIUI

Daugiau dėmesio skirkite 
sutuoktiniui, būkite ištikimi, nes dabar 
neištikimybė labai įskaudintų jūsų 
antrąją pusę. Vis dažniau susidursite su 
senomis skolomis, gali padidėti darbo 
krūvis. Saugokitės rankų traumų. Pats 
laikas pradėti sportuoti, atminkite: kuo 
aktyviau gyvensite, tuo geriau jausitės, 
dabar netinkamas metas laikytis griežtų 
dietų, venkite alkoholio.

DVYNIAMS

Vienišiems numatomos rimtos 
pažintys. Bendraujant su antrąja puse ypač 
reikės jūsų drąsos, gebėjimo sunkiomis 
aplinkybėmis matyti šviesiąją pusę ir viską 
pradėti iš pradžių. Versle patarčiau vengti 
pasyvumo ir nuobodulio. Užsiimkite 
labdara, dažniau teikite dovanas. Savijauta 
bus gera, o jei sunegaluosite, greitai 
pasveiksite. Stenkitės nepasiduoti emoci-
joms, tai padės jums tvirčiau jaustis.

AVINUI

Prognozė balandžio 7-13 d.

Pastebėsite, kad viskas po 
truputį tampa aišku ir paprasta. 
Bendravimas su antrąja puse suspindės 
vaivorykštės spalvomis, šiuo metu vie-
nas kitą pažinsite tarsi iš naujo, spin-
duliuosite šilumą ir meilę. Grąžinkite 
senas skolas, šią savaitę itin pavojinga 
rizikuoti pinigais, skolinti, investuoti, 
imti kreditą, pradėti naują verslą. 
Išeikite pasivaikščioti, pamedituokite. 

ŠAULIUI

Atėjo metas keistis, permainų 
ypač reikia asmeniniame gyvenime, 
neatidėliokite naujų sprendimų, nes kitaip 
tik pagilinsite įsisenėjusias problemas, 
greičiausiai reikės ko nors atsisakyti, šį tą 
pakeisti nutraukiant santykius. Gali tekti 
pakovoti, kad išsaugotumėte savo darbo 
vietą, tinkamas metas imtis naujos veiklos. 
Sportuokite, šokite, susitikite su draugais, 
daugiau laiko praleiskite gryname ore.

SKORPIONUI

Puikus laikas meilei, jausmai bus 
dar tvirtesni, jeigu nuraminsite sukilu-
sias emocijas, atkursite taiką ir į konflik-
tinę situaciją pažvelgsite nauju aspektu. 
Tinkamas metas imtis naujos veiklos, 
įgyvendinti tai, apie ką seniai svajojote. 
Palankus laikas tvarkyti finansinius rei-
kalus, tačiau neinvestuokite ir neimkite 
kreditų. Nepervarkite darbe, daugiau 
laiko skirkite asmeniniam gyvenimui.

SVARSTYKLĖMS

Galite prarasti savisaugos jausmą 
ir įsivelti į meilės avantiūras. Neskubėkite 
įsimylėti ir nutraukti seną meilės ryšį 
ar ardyti santuoką. Nepervarkite darbe, 
daugiau laiko skirkite asmeniniam gyveni-
mui, savo pomėgiams. Jeigu matote, kad 
darbas lyg vampyras išsiurbė visas jūsų 
jėgas, pagalvokite apie rimtus pokyčius 
planuodami darbo laiką. Finansiniai reika-
lai klostysis gana sėkmingai. 

VĖŽIUI

Tiems, kas sprendžia meilės 
trikampio problemas, bus priverstinio 
apsisprendimo laikas - jūs ar jūsų part-
neris turėsite pasirinkti kurį nors vieną, 
būkite atsargūs įsimylėdami. Atidžiai tvar-
kykite finansinius dokumentus, laikykitės 
diplomatijos, stenkitės be reikalo neišlai-
dauti. Venkite didelės emocinės įtampos, 
mylėkite save tokius, kokie esate, saugo-
kite širdį, skirkite laiko poilsiui.

LIŪTUI

Puoselėkite santykius, tik neper-
sistenkite siekdami tobulumo. Šį mėnesį 
nepatartina pirkti ir parduoti nekilnojamąjį 
turtą, kraustytis į naują gyvenamąją vietą. 
Darbe būsite ne tik puikios nuotaikos, bet 
ir kupini jėgų, šalia jūsų visi jausis labai 
gerai. Dabar pats laikas keisti gyvenimo 
būdą. Rūpinkitės grožiu ir sveikata, dau-
giau dėmesio skirkite imuninei sistemai, 
išsimiegokite.

MERGELEI

Galite sutikti žmogų arba lyg 
naujomis akimis išvysti esamą draugą. 
Sulauksite daug priešingos lyties dėme-
sio. Vienišiams yra tikimybė sutikti antrą-
ją pusę, įsimylėti. Nebijokite naujovių, 
jų reikia, kad judėtumėte į priekį, ypač 
palankus metas kelti kvalifikaciją. Puikiai 
seksis taupyti, investuoti. Saugokitės per-
šalimo ligų, stiprinkite imuninę sistemą.

OŽIARAGIUI

Daugiau dėmesio skirkite savo 
antrajai pusei. Jei neturite, atsiras 
galimybė ją sutikti. Būkite atsargūs tvar-
kydami finansinius reikalus. Jeigu turite 
finansinių problemų, nenustumkite jų į 
šalį, pats laikas jas spręsti. Kad ir kas 
nutiktų, didžiausia jūsų paspirtis bus 
šeima, artimieji suteiks jums jėgų ir tik 
namuose atsigausite ir nurimsite. 

ŽUVIMS

Galite įsimylėti ir patirti netikėtą 
aistrą, o tiems, kas turi partnerį, pravartu 
suvokti, kad nauji nuotykiai bus tik laiki-
na ir pavojinga pagunda. Darbe pravers 
profesionalumas, todėl pasikliaukite savo 
sugebėjimais, juk drąsos ir idėjų neturėtų 
stigti, puikiai seksis taupyti ir pelningai 
investuoti. Stiprinkite savo imuninę siste-
mą. Pasistenkite į viską reaguoti ramiau.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Modelis Elita Citovičiūtė
1992 04 11

Laidų vedėja  
Simona Albavičiūtė
1985 04 12

Aktorė Nijolė Narmontaitė
1959 04 12

Sporto žurnalistas  
Saulius Nalivaika
1985 04 10

GEROS DIENOS: balandžio 7, 10, 13 d. BLOGOS DIENOS: balandžio 9, 11 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Padavimas. Riš. 
Raginimas. Viešėti. Baronas.  
Paštas. Iridis. Konvalija. Ražas.  
Pa. Da. Bosai. Pripurvinti. Era.  
Uogos. Iš. Plakimas. Ir. Ana. Palikimo. 
Iena. Diu. Osipenka. Tik. Ag. Dėk. 
Sąsiauris. Lia.
Horizontaliai: Pabiros. Agaras. 
Plok. Dirižablis. Anodai. Akis. Vinis. 
Ekipą. Rimas. Primes. Mas. Pramoni. 
„Žas“. Kai. Ka. Po. Pusiau. Vanduo. 
Išvarginti. Kreta. Vorais. Šaltis. Krėsi. 
Ad. It. Jotiniai. Šiga. Išauga.
Pažymėtuose langeliuose: 
Žentai. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki balandžio 11 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės  
kaina 0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Valerija Jurkaitė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas 
 „Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

Dvi blondinės kalbasi:
- O mane Jonas į žvejybą savaitgaliui 

pakvietė!
- Pasidaryk naują šukuoseną ir nuside-

piliuok kojas.
- Ane?.. O aš, durnė, sliekų prikasiau... 

l

Per pamoką Petriukas labai smarkiai 
nusižiovauja. Mokytoja jam sako:

- Petriuk, nepraryk manęs.
Petriukas atsako:
 - Nebijokit, mokytoja, aš kiaulienos ne-

valgau. 
l

- Tėti, aš alkanas...
- Sveikas, alkanas, aš - tėtis.
- Tėti, aš rimtai!
- Ne, tu alkanas!
- Tu juokauji?
- Ne, aš - tėtis.

l

Sūnus pasakoja tėvui suvalkiečiui:
- Aš šiandien susapnavau sapną, kuria-

me tu man nupirkai šokoladuką.
- O jei gerai elgsies, tai tau prisisapnuos, 

kad nupirkau tau didelį šokoladą. 
l

- Mokytoja, ar galima bausti žmogų už 
tai, ko jis nepadarė? - klausia Petriukas.

- Žinoma, ne, - užtikrina mokytoja.
- Tai gerai, nes aš nepadariau namų 

darbų...
l

Vyras skambina telefonu:
- Alio, ar tai jūsų skelbimas, kad padė-

site atsikratyti bet kokių problemų?
- Taip, mūsų. Kokios jūsų problemos?
- Matote, aš knarkiu, o žmona dėl to ner-

vinasi.
- O ko norėsite atsikratyti - knarkimo ar 

žmonos? 

l

Dama ateina į privačią kliniką ir prašo 
padėti:

- Suprantate, vyras man padovanojo 
nuostabią dovaną, tik aš negaliu į ją įlįsti.

- Ponia, mes jums pažadame, kad jei lai-
kysitės mūsų dietos, po mėnesio galėsite ap-
sivilkti naują suknelę.

- Aš kalbu ne apie suknelę, o apie auto-
mobilį! 

l

- Mama, mama! - šaukia vaikas.
Mama klausia:
- Kas atsitiko?
- Koją susitrenkiau!
- Nieko, iki vestuvių užgis.
- Aaaaaa!
- Kas dabar?
- Ji niekada neužgis.
- Kodėl?
- Aš noriu tapti kunigu. 

aNEkDOTai
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Festivalis. Bangladešo Dakos miestas tiesiog 
pražydo įvairiaspalviais žiedais. Čia jau antrus 
metus surengtas Gėlių festivalis, kurio metu 
prekybininkai ir gėlių augintojai stengėsi  
savo produkciją pristatyti klientams ir  
paskatinti prekybą šalyje užaugintais augalais. 
Kaip žinoma, 24 Bangladešo regionuose  
užauginama ir parduodama gėlių už dešimtis 
milijonų eurų, o šiame versle dirba per  
2 milijonus žmonių.

beprotiškas pasaulis
EP

A-
El

to
s n

uo
tr.


