
Nr. 10 (885)   2015 m. kovo 6-12 d. su

Agnės Gilytės
spintos mokslai



laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  6 �

4-7 IntervIu
Agnė Gilytė

8-10 veIdaI
Katažina Zvonkuvienė, 
Gabrielius Liaudanskas, 
Jonas Nainys, Martynas 
Kavaliauskas

14-17 StIlIuS
Vestuvinės suknelės  
pagal Aureliją Beliakaitę 
Odos improvizacijos

19 ŽvaIgŽdėS
Keit Blanšet,  
Ema Votson

21 KonKurSaS
22-2� groŽIo paletė
24-25 pSIchologIjoS KodaS

Kritika. Ar mokame ją 
priimti ir reaguoti?

27 SveIKatoS KodaS
Gerumo dieta

28-29 KaleIdoSKopaS
�1 rIngaS

Ignas Barysas

�� Scena
�4-�5 gIdaS

Ką veikti savaitgalį?

�6 datoS
Olivija Vaild

�7-5� eterIo ŽmonėS,  
tv programa
Monika Linkytė

54 KInaS Su ŽvaIgŽde
Raminta Naujalytė-Bjellė

55-59 „laISvalaIKIo“ gIdaS
Kinas, teatras, koncertai

60-6� „laISvalaIKIo“ KlubaS
64-65 horoSKopaS, 

KryŽIaŽodIS,  SudoKu
66 beprotIšKaS paSaulIS

redaktorė

Irena BaBkauskIenė 
laisvalaikis@respublika.net
tel. (8 5) 212 36 26

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė 
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė 
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė 
agne.vaitasiute@respublika.net

dIzaInerės
liuda MackevIčIenė 
liudam@respublika.net
adelė dagelIenė  
adele.dageliene@respublika.net
neringa serŽanIenė 
neringa.serzaniene@respublika.net

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

koordinatorė  tel. (8 5) 212 31 00 
apskaitininkė tel. (8 5) 212 31 21

Faksas (8 5) 261 72 88, 
reklama@respublika.net

a.sMetonos g. 2, lt-01115 vIlnIus 

šIame numeryje

Šokėjas ir šokių mokytojas Marius Gaižauskas - apie svajonių automobilius ir vairavimo  
Lietuvoje kultūrą.  12 p.

■

Naujame seriale „Tobula kopija“ besifil-
muojančiai Sandrai Daukšaitei-Petrulė-
nei kurti personažus padeda asmeninė 
patirtis. �9 p.

■

Su kuo „radistas“ Rolandas Mackevi-
čius norėtų atsigerti kavos ir kokios jo 
silpnybės?  11 p.

■

Nr. 10 (885)   2015 m. kovo 6-12 d. su

Agnės Gilytės
spintos mokslai vi

rš
el

yje
: a

gn
ė g

ily
tė

Fo
to

gr
af

ija
: I

rm
an

ta
s S

id
ar

ev
iči

us

Ko nežinojome apie 
rolandą mackevičių

marius gaižauskas vairuodamas sugeba ir persirengti

aktorystės suviliota



� laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  6

„LaisvaLaikio“ interviu

Stilistei Agnei gilytei (32), rodos, gali 
pavydėti ne viena dailiosios lyties atstovė. 
Juk ji, kaip pati juokauja, kasdien kuičiasi 
tarp daugybės drabužių, batų ir aksesua
rų. Kadangi žino, kaip nepasiklysti spintos  
labirintuose, Agnė vis dažniau juokais  
pavadinama naujo mokslo  spintologijos  
pradininke, o jos knyga apie stilių „Spinto
logija“ atranda vietos ne tik dėl mados ir 
stiliaus pakvaišusių moterų lentynėlėse. 

Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Kas ta spintologija? Naujas mokslas?
- Tai mokslas, kurio pradininkė Agnė Gily-

tė (juokiasi). Kai gimė mintis išleisti knygą apie 
stilių, nuo pat pradžių žinojau, kaip ji atrodys, 
koks bus turinys ar iliustracijos, bet ši knyga 
neturėjo pavadinimo. Kadangi žodis „stilius“ 
atrodė kiek nuvalkiotas, norėjau sugalvoti kaž-
ką naujo, mintyse dėliojau įvairiausius žodžių 
junginius. Netyčia į galvą šovusi „spintologija“, 
manau, puikiai atspindi knygos temą. Juk ji apie 
tai, kas yra kiekvieno iš mūsų spintoje, savo-
tiška spintos logika, mokslas.

- Laikais, kai populiarūs tinklalapiai, 
ypač apie stilių ir nuolat kintančią madą, 
popierinė knyga jau pradeda atrodyti 
kaip gan nestandartinis sprendimas...

- Galvojau apie elektroninę knygą ar kažką 
panašaus, bet pati labai mėgstu popierines kny-
gas. Jei užsuktumėte į mano namus, mano dar-
bo kambarį pamatytumėte, kiek daug jame kny-
gų, ypač profesinės literatūros. Dirbu su apčiuo-
piamais daiktais, man svarbus ir vaizdas, ir ga-
limybė daiktą pačiupinėti, pajusti audinį, jo fak-
tūrą. Be to, viskas, ką perskaitai internete, 
tarsi neturi išliekamosios vertės. Ateina ir iš-
eina. Su knygomis kitaip. Savo „Spintologijoje“ 
aš surašiau tokius fundamentalius, bazinius da-
lykus, kurie ir po 20 ar 50 metų bus tiesa. 

- Knygos - dažnos laisvalaikio paly-
dovės? Kokias skaitote? 

- Anksčiau labai daug skaičiau, negalėdavau 
užmigti neperskaičiusi bent poros puslapių ar 
be knygos rankinėje išeiti iš namų. Tačiau kai 

atsirado sūnus Hubertas, mano rutina labai pa-
sikeitė, dabar pakanka padėti galvą ant pagalvės 
ir užmiegu. Vis dėlto savaitgaliais stengiuosi 
surasti laiko knygai. Dažniausiai skaitau apie 
stilių, madą, vartau fotografijų albumus, kuriuo-
se randu įkvėpimo, inspiracijų. Kai norisi kiek 
pailsėti nuo darbo, ieškau ko nors visiškai kito-
kio, pavyzdžiui, mėgstu biografijas, o kartais į 
rankas paimu meilės romaną, kurį skaitau kaip 
kokį filmą ir negalvoju. Turiu tradiciją. Kai vyks-
tu į kelionę, niekada iš namų nepasiimu knygos. 
Kadangi dažniausiai, kur bevyktum, pirmas per-
sėdimas būna Europoje, oro uostuose randu 
knygų anglų kalba, tad įsigyju kokį nors lengvą 
skaitalą minkštais viršeliais. Perskaičiusi kny-
goje parašau, kad ją skaitė Agnė Gilytė, nuro-
dau, kur ir kada pirko, ir palieku viešbutyje, 
nuomojamame bute, name ar bet kur kitur, kur 
tuo metu būname apsistoję. Jei mano kelionė 
perskaičius knygą nesibaigia, pasiimu kitų žmo-
nių ten pat paliktas knygas, pabuvojusias įvai-
riuose pasaulio kampeliuose.

- Daugelis imasi darbo, kai tiki jo sėk-
me. Vis dėlto ar tikėjotės, kad knygą 
graibstyte graibstys, prireiks net kelių 
leidimų?

- Esu optimistė, į viską žiūriu pozityviai, 
bet tokio pasisekimo tikrai nesitikėjau. Jau 
po pirmo leidimo žinojau, kad bus ir antrasis, 
nes išankstinės prekybos internete metu bu-
vo parduota pusė tiražo. Dabar parduotuvė-
se - ketvirtas leidimas, tačiau tikiu, kad jei 
būtume prekiavę Kalėdų laikotarpiu, dabar 
būtų ir penktasis. Greitai bus parduotas tas 
knygų skaičius, kuris buvo numatytas par-
duoti per visą knygos gyvavimo laikotarpį. 
Man labai gera, kad knyga yra aktuali ir įdo-
mi. Apskritai mane džiugina, kad moterys tuo 
domisi, bando taikyti mano patarimus ir spin-
tos logiką. Aš labai nuoširdžiai rašiau šią kny-
gą. Nieko nekritikuoju ir nesityčioju, tiesiog 
noriu, kad „Spintologija“ būtų patarėja, lyg 
špargalė, padedanti nepasimesti kasdieniuose 
spintos labirintuose.

- Ar nedarote sau meškos paslaugos? 
- Šiek tiek, tačiau jei kieno nors spintoje 

bėda - padėsiu ją išspręsti. Svarbiausia, kad 
moterys nebūtų sau tokios griežtos. Jos turi 
suprasti, kad nereikia pirmiausia griebtis 
drastiškų dietų, o tada bėgti į parduotuves 
atnaujinti garderobo. Jei moteris nėra visiškai 
patenkinta savo figūra ar kuria nors kūno da-
limi, vis tiek reikia priimti faktą kaip blyną ir 
nusipirkus gražų drabužį džiaugtis gyvenimu, 
o ne patirti stresą, kad netelpa į studijų laikų 
džinsus. Na ir kas, jei tenka pirkti dydžiu di-
desnius drabužius ar mažesnę liemenėlę? Aš 
čia problemos nematau ir noriu, kad kiti taip 
pat nematytų. Nereikia sureikšminti rūbų, jie 
negali užvaldyti viso laiko, minčių, energijos 
ir pinigų. Juk ne žmogus turi vergauti drabu-
žiui, bet drabužis žmogui. Kiekvienas mūsų 
vilkėdamas drabužį turi atrodyti gražesnis ir 
jaustis geriau. Gražus paltas ir ant pakabo 
gražus, tačiau ar tu su juo atrodysi gražesnis? 
Svarbu suvokti, kad rūbas tėra priemonė 
jaustis geriau.

- Tas nenugalimas noras gražiai atro-
dyti - tuštybė?

- Jei taip yra, mano darbas - visiška tuš-
tybė (juokiasi). Visą laiką kuičiuosi tarp 
drabužių, batų, papuošalų... Labiau pavir-
šutiniško darbo turbūt nebuvo įmanoma 
sugalvoti. Tačiau nemanau, kad tai tuštybė. 
Paklauskite savęs: ar yra skirtumas, kai į 
patalpą įsliūkina akis nuleidęs žmogus di-
doka striuke ir kai įeina savimi pasitikintis, 
pasitempęs, švytintis? Gerai jaustis reikia 
kasdien. Mano darbas - kad žmogų pagirtų, 
tačiau ne už mano jam parinktus drabužius, 
bet už tai, kad jis gerai atrodo, gerai jau-
čiasi. Rūbas padeda jaustis savimi, atsi-
skleisti. Jei žmogus gerai jaučiasi, niekas 
tų drabužių netgi nemato, mato tik žmo-
gaus grožį. Taigi geras aprangos ansamblis 
suteikia pasitikėjimo savimi, blizgesio 
akims, todėl nemanau, kad mano darbas tik 
paviršutiniškas.

Agnė Gilytė 
komforto zonoje neužsibūna

Mažiausia galiMybė 
suklysti tada, 
kai viską darai 
paprastai

Jei turėčiau 18 porų 
džinsų ir 53 švarkus, 
pati nežinočiau,  
kuo rengtis

laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  6 5

„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimė 1983 12 25 (per šv. Kalėdas)
n Studijų metais įkūrė laikraštį 
„Studentų era“
n Studijavo VU lietuvių filologiją
n 2006-2009 m. Tarptautiniame mados 
ir dizaino institute Italijoje studijavo 
mados rinkodarą, dirbo vyriškos mados 
namuose Florencijoje 
n 2010 m. drauge su Kęstu Rimdžiumi 
įkūrė įvaizdžio namus „Kukla Beauty Box“
n 2014 m. išleido knygą „Spintologija“

dosjė

Drabužių Agnės spintoje tiek, kiek 
reikia, - nei per daug, nei per mažai

Luko Griciaus nuotr.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Ne žmogus turi 
vergauti drabužiui, 
bet drabužis  
žmogui

Luko Griciaus nuotr. laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  6 �

„LaisvaLaikio“ interviu

- Ar pačios spinta lūžta nuo visokių 
drabužių? 

- Tikrai nelūžta. Mano spinta švari, tvarkin-
ga, minimalistiška. Viskas, ką rašau knygoje 
„Spintologija“, yra išbandyta mano kailiu, tokia 
yra mano spintos filosofija, aš taip ir rengiuosi. 
Drabužių mano spintoje tiek, kiek reikia, - nei 
per daug, nei per mažai. Nemėgstu turėti daug 
daiktų, tai tik apsunkina pasirinkimą. Jei turė-
čiau 18 porų džinsų ir 53 švarkus, pati nežino-
čiau, kuo rengtis. Reikia supaprastinti savo ru-
tiną ir turėti tiek daiktų, kiek reikia sukurti 
komfortui, o ne stresui. Mažiausia galimybė 
suklysti tada, kai viską darai paprastai. Tarkim, 
jei žmogus ketina vilkėti juodą švarką, nereikia 
per daug galvoti apie gausybę aksesuarų - juo-
do švarko pakanka, kad atrodytum stilingai. Pa-
ti labai mėgstu paprastus baltus, šviesius marš-
kinius, džinsus, švarkus - jų turiu kokius penkis, 
prisijaukinau megztinius, o vasarą labai mėgstu 
sukneles, „Converse“ sportinius batelius. 

- Važinėjate po pasaulį, domitės ma-
da. Kaip vertinate lietuvių stilių?

- Nenorėčiau imtis absoliutinti, tačiau ma-
nau, kad iš to, ką matau spaudoje, televizijoje 
ar bendraudama su žmonėmis, pastebiu, kad 
lietuviai stengiasi atrodyti gerai. Atrodo, kad 
jie supranta, ką daro su drabužiais ir kaip juos 
dėvėti. Svarbu, kad nesimato įdėtų pastangų. 
Parduotuvių asortimentas taip pat nėra pras-
tas, mažai jose beliko neskoningų rūbų. Kaip 
ir visur kitur pasaulyje, vieni žmonės stilingai 

atrodo todėl, kad yra kitokie, kiti todėl, kad 
renkasi konceptualesnį stilių ir panašiai. 

- Priminkite, kaip filologė virto spin-
tologe? 

- Mano kelias nebuvo trumpas, tačiau buvo 
labai tikslingas. Būdama 13 metų svajojau apie 
drabužių dizainą, mokiausi Giedrės Fledžins-
kienės menų mokykloje. Pati Giedrė apie mane 
sakė, kad esu gabi, tačiau nepakankamai kruopš-
ti. Atrodė, kad man tiktų mados žurnalistės pro-
fesija. Stojau į žurnalistiką, tačiau priėmė 40 
žmonių, o aš buvau 41. Tikriausiai nepasiro-
džiau jiems rimta, nes per stojamuosius pasa-
kiau, kad noriu rašyti apie madą. Taigi pradėjau 
studijuoti lietuvių filologiją, įkūriau ir keletą 
metų vadovavau laikraščiui „Studentų era“. Ga-
liausiai išdrįsau parašyti vieno žurnalo redak-
torei - pasiprašyti priimama į jų komandą. Dir-
bau stilisto asistente. Vėliau trejus metus pra-
leidau Italijoje, kur studijavau mados rinkodarą. 
Grįžusi į Lietuvą galvojau, ką daryti toliau, min-
tį pakišo mano rašytas kursinis darbas apie tai, 
kaip galima sujungti mados ir grožio sritis. Taip 
gimė mano ir Kęsto Rimdžiaus įvaizdžio namai 
„Kukla Beauty Box“. Gimus Hubertui, kol dar 

auginau jį namuose ir nedirbau, mano tempai 
kiek sulėtėjo, tad trūko veiklos, bet tuomet 
gavau pasiūlymą rašyti knygą. 

- Atrodo, kad negalite gyventi be iš-
šūkių...

- Taip ir yra. Man labai patinka išlipti iš 
komforto zonos. Pavyzdžiui, jei pas mane at-
eina klientė, kurios figūra nestandartinė, man 
labai įdomu, o ir galutinis rezultatas labiau 
matomas. Todėl, kad mėgstu iššūkius, mano 
gyvenime labai daug permainų: mokykla, uni-
versitetas, studentų laikraštis, žurnalas, Ita-
lija, sūnus ir „Spintologija“. Dabar esu toje 
patogioje zonoje: dirbu prie labai skirtingų 
projektų, vedu seminarus ir man smagu, ta-
čiau manau, kad po poros metų vėl norėsis 
ko nors naujo. Nepatinka rutina, man reikia 
permainų, o kartais ir trupučio streso.

- Kas jūsų vizitinė kortelė?
- Mano klientai. Nors niekas nežino, kas 

jie. Manau, kad kiekvienas stilistas turi savo 
braižą, tačiau jis negali būti lengvai atpažįs-
tamas. Dar viena kortelė - „Spintologija“. Ją 
rašiau labai nuoširdžiai. Visi, kas mane pažįs-
ta ir kas skaitė knygą, sako, kad akivaizdu, 
jog jos autorė esu aš.

- Vedate seminarus, dirbate su priva-
čiais klientais, įvairiais projektais. Kaip 
sekasi visa tai suderinti su mamos ir 
žmonos pareigomis?

- Savaitgaliai ir vakarai - mano ir niekam 
neleidžiu jų liesti. Mano klientai dažnai nori, 
kad seminarai, spintos tvarkymai, fotosesijos 
ar renginiai vyktų savaitgaliais, tačiau šeimo-
je galioja nerašytas susitarimas, kad maždaug 
7 vakaro susitinkame. Aš keliuosi apie 7 ryto, 
kad spėčiau kuo daugiau visko nuveikti, ir 
vakare skubu ten, kur mano vyrai. Kartą per 
metus stengiuosi gerai pailsėti, turiu mėnesio 
atostogas. Taigi, laisvalaikio turiu nedaug, bet 
visą jį skiriu šeimai. Jei pati nenustatyčiau 
sau darbo valandų, veikiausiai dirbčiau ir va-
karais, ir savaitgaliais, nes man labai patinka 
tai, ką darau. Tačiau tiesa ir tai, kad kai dirbi 
be atokvėpio, savotiškai „zombėji“, išsisemi, 
tad poilsis - labai svarbus.

- O ar lepinatės įvairiomis grožio pro-
cedūromis?

- Kas mėnesį apsilankau pas kosmetologę 
ir kirpykloje, kai reikia - pas manikiūrininkę. 
Labai mėgstu masažus. Labiau mėgstu save 
palepinti grožio procedūromis nei pirkdama 
drabužius. Žinoma, visur turi būti harmonija, 
sveikas protas.

- Kokių turite silpnybių?
- Saldumynai ir skanus maistas. Abu su 

vyru labai mėgstame gardžiai pavalgyti, tad 
kai vykstu į keliones, visuomet pasiteirauju 
draugų, ko verta paragauti, kokiuose resto-
ranuose apsilankyti.

Viskas, ką perskaitai 
internete, tarsi neturi 
išliekamosios Vertės. 
ateina ir išeina.  
su knygomis kitaip

Neseniai pasirodė ketvirtasis, 
tik praėjusių metų pabaigoje 
pristatytos Agnės Gilytės 
knygos „Spintologija“, leidimas

Stasio Žumbio nuotr.
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Akcijos metu, iki kovo 12 d., mokiniai, ryšintys trispalves  apyrankes, bus nemokamai įleidžiami į muziejus. 

Vaikai –  
tėvų atspindys

Atlikėjas Gabrielius 
Liaudanskas-Svaras:

Mūsų jaunimas yra toks, 
kokį mes jį auklėjame. Taigi 
yra ir labai patriotiškų jaunuo-
lių, ir neapsisprendusių, ne-
žinančių. Daugeliu atvejų jau-
nimas yra savo tėvų veidro-
dis. Nemanau, kad jaunoji 
karta nepatriotiška. Mane la-
bai džiugina, kad jaunesni mo-
kinukai noriai prie to priside-
da ir labai entuziastingai da-
lyvauja, o vyresni entuziastin-
gai diskutuoja apie savo šalį, 
situaciją pasaulyje. Nesuabe-
jočiau jaunimo dauguma. 

„Kadaise aš ir „Pop Ladies“ merginos su-
sipažinome koncerte. Veikiausiai ši pažintis ir 
buvo lemtinga, nes jos pačios mane pakvietė į 
grupę. Dar tik bandau įsilieti į darnų jų kolek-
tyvą, tačiau galiu drąsiai teigti, kad merginos 
draugiškos, mielos ir dirbti su jomis vienas ma-
lonumas.  Dabar laukia intensyvus pasiruoši-
mas, tačiau turiu daug energijos, esu nusiteiku-
si eiti tik pirmyn. Juk darbų laukia nemažai“, - 
entuziazmo nestokojo Anžela. Skelbiama, kad 

Anžela grupėje pakeitė motinystės atostogų 
išėjusią Oksaną Pikul-Jasaitienę, tačiau pati at-
likėja taip nemano. „Nemanau, kad grupėje esu 
vietoj Oksanos, aš tiesiog esu nauja grupės na-
rė. Galbūt ji dar sugrįš. Jei mudvi lygins, tegul, 
nuo to niekas nepasikeis. Tikiuosi, kad į „Pop 
Ladies“ kolektyvą įnešiu savo charakterio. Vi-
sos grupės merginos savitos, visos viena kitą 
kažkuo papildo“, - įsitikinusi mergina.

Anžela pripažįsta, kad iki šiol dažniau klausy-

davosi užsienietiškos muzikos, tad ne tik dabar-
tinių scenos partnerių „Pop Ladies“, bet ir kitų 
šalies grupių muzikos klausydavosi retai. „Roko 
ir metalo stiliai man arčiau širdies, tačiau popmu-
ziką pamėgau, nes jos nuolat klausosi mano drau-
gas. Atradau man patinkančių populiariosios mu-
zikos pusių, todėl ir sutikau prisijungti prie gru-
pės. Nėra net minčių, kad norėčiau ko nors 
kito!“ - šypsojosi atlikėja, nežadanti apleisti ir 
savo solo karjeros bei projekto „Stiliagos“. „Ma-
no atliekama muzika kiek kitokio stiliaus, ji kiek 
griežtesnė, tad galėsiu save atskleisti ir parodyti 
kiek skirtingais amplua“, - sakė ji. Nesikrato mer-
gina ir lietuviškosios Merlin Monro etiketės. Anot 
jos, šis amplua ją tiesiog persekioja, tačiau ji ne-
neigia esanti panaši į legendinę aktorę ir mėgau-
jasi kartais dainuodama jos dainas. 

Anžela Adamovič - nauja ledi

Žymūs Lietuvos dainininkai, sportininkai, menininkai ir pramogų pa-
saulio atstovai neatsitiktinai puošiasi trispalvėmis apyrankėmis. Šie-
met Lietuva 25 kartą minės Kovo 11-ąją -  Nepriklausomybės atkūrimo 
dieną. Šia proga su Nepriklausomybe užaugęs jaunimas inicijavo akciją 
„Lietuvai ir man“. Nuo vasario 16 dienos visi mūsų šalies piliečiai Lietu-
voje ir užsienyje kviečiami nupinti 250 000 apyrankių, simbolizuojančių 
Tautos vienybę. Įsitraukti į akciją kviečiantys jos ambasadoriai džiaugia-
si, kad jaunimas noriai dalyvauja, o visuomenė augina patriotišką kartą.

Patriotiškumo 
ambasadoriai

Trispalves apyrankes visi norintieji kviečiami atvežti į Vilnių, į Nacionalinę dailės galeriją (Konstitucijos pr.22). Iki kovo 11 d.  pačių pintomis apyrankėmis tautiečiai galės puošti specialiai šiai akcijai paruoštą Gediminaičių stulpų konstrukciją. 
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Veidai

Projekte „X faktorius“ stipriu balsu ir charizma klausytojus sužavėjusi dainininkė  
ANŽeLA AdAmovič (27), panašu, pro akis nepraslydo ir scenos kolegėms.  
Grupės „Pop Ladies“ senbuvės įvertino atlikėjos talentą ir pakvietė prisijungti 
prie kolektyvo. Jau nuo kovo merginos koncertuos su naująja ledi Anžela.
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Akcijos metu, iki kovo 12 d., mokiniai, ryšintys trispalves  apyrankes, bus nemokamai įleidžiami į muziejus. 

Vaikai –  
tėvų atspindys

Atlikėjas Gabrielius 
Liaudanskas-Svaras:

Mūsų jaunimas yra toks, 
kokį mes jį auklėjame. Taigi 
yra ir labai patriotiškų jaunuo-
lių, ir neapsisprendusių, ne-
žinančių. Daugeliu atvejų jau-
nimas yra savo tėvų veidro-
dis. Nemanau, kad jaunoji 
karta nepatriotiška. Mane la-
bai džiugina, kad jaunesni mo-
kinukai noriai prie to priside-
da ir labai entuziastingai da-
lyvauja, o vyresni entuziastin-
gai diskutuoja apie savo šalį, 
situaciją pasaulyje. Nesuabe-
jočiau jaunimo dauguma. 

Įvertinti tai, ką turime  

Dainininkė 
Katažina Zvonkuvienė: 

Patriotiškumas - 
labai svarbus daly-
kas ir apie jį reikia 
priminti dažniau. 
Manau, prie to pri-
sideda ir žinomi 
žmonės, dalyvaujan-
tys šioje bei pana-
šiose akcijose. Vien 
to, ką mokytoja pa-
sako per pamokas, 
ar datų paminėjimo 
nepakanka. Įvykiai 
pasaulyje skatina 
susimąstyti, ar tik-
rai įvertiname tai, 
ką turime. Aš džiau-
giuosi, būdama Lie-
tuvos Respublikos 
pilietė. Respublikos, 
kurioje laisvai ir ne-
varžomai galiu rea-
lizuoti savo svajo-
nes, dainuoti, kurti 
ir džiaugtis gyveni-
mu. Tik kartais įsi-
sukę į kasdienius 
darbus apie tai ne-
susimąstome. Pana-

šios akcijos visuomet priverčia į 
patriotiškumą pažvelgti kitomis 
akimis, pagalvoti.

veidai

Trispalves apyrankes visi norintieji kviečiami atvežti į Vilnių, į Nacionalinę dailės galeriją (Konstitucijos pr.22). Iki kovo 11 d.  pačių pintomis apyrankėmis tautiečiai galės puošti specialiai šiai akcijai paruoštą Gediminaičių stulpų konstrukciją. 

Piktina priekaištai jaunimui  

Radijo laidų vedėjas Jonas Nainys:

Esu patriotas ir man svarbu viskas, kas susiję su mano gim-

tine. Stengiuosi būti pilietiškas ir noriai prisidedu prie panašių 

akcijų. Mane labai džiugina, kad ir jaunimas noriai dalyvauja, 

matau daug jaunuolių, ryšinčių trispalves apyrankes, akcija be-

sidominčių socialiniuose tinkluose. Kovo 11-oji - tai istorija, 

diena, dėl kurios esame nepriklausomi. Pikta, kai išgirstu kal-

bant, kad šalies jaunimas abejingas ar nepatriotiškas. Dažnai 

kaip „radistas“ esu kviečiamas į įvairias paskaitas, susitikimus 

su moksleiviais ar studentais. Labai džiugina, kad yra daugybė 

aktyvaus, iniciatyvaus ir patriotiško jaunimo. Jie nori, kad šaliai 

būtų gerai, todėl matau gražias ateities perspektyvas.
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Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Prie grupės „Pop Ladies“ prisijungusi 
Anžela Adamovič vis labiau pamėgsta 

populiariąją muziką
Viktorijos Kuhlins nuotr.



10 laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  6

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Mada yra gyvas organizmas, nestovintis 
vietoje. Šiandien matome, kad festivalį štur-
muoja nauja dizainerių karta - drąsūs, imlūs, 
savo tikslams įgyvendinti sumaniai pasitel-
kiantys šiuolaikines technologijas, draugiški 
aplinkai ir kolegoms“, - apie šiųmetį festiva-
lį spaudos konferencijoje sakė jo idėjinė vadė 
Sandra Straukaitė. „Mados infekcijoje“ ji ir 
pati pristatys naujausią savo kolekciją.

Be jos ir svečių iš užsienio, festivalyje 
pasirodys jau žinomos dizainerės Laura Dai-
lidėnienė (Daili), Kristina Kruopienytė, Lili-
ja Larionova. Tiesa, šiemet tarp dizainerių - 
nė vieno vyro, nors kolekcijų stipriosios ly-
ties atstovams netrūks. Naujausias vyrų ma-
dos tendencijas atskleis L.Larionova, viešnia 
iš Prancūzijos Sandrin Filip (Sandrine Philip-
pe) ir konkurso „Injekcija“ laimėtoja Liucija 
Kvašytė. Šiemet kaip „Injekcijos“ nugalėtojai 
festivalyje pasirodys net 7 dizaineriai.

Likus savaitei iki festivalio tradiciškai 
vyks modelių atranka „Infekcijos kastingas“. 
Aštuntą kartą festivalio dizaineriai viešai at-
sirinks modelius, kurie demonstruos jų ko-
lekcijas ant podiumo.

VEIDAI

Kasmetiniame menų festivalyje „Sla-
vianskij Bazar“ Lietuvai šiemet atsto-
vaus MartynaS KavaLiauSKaS (22).

Jis išrinktas neseniai vykusioje atrankoje 
suaugusiųjų kategorijoje, o tarp vaikų atlikėjų 
ši garbė atiteko jauniausiai dalyvei - charizma-
tiškajai septynerių metų Olgai Vasilevskytei.

Dėl galimybės atstovauti Lietuvai run-
gėsi iš viso 12 suaugusių, taip pat 14 mažų-
jų atlikėjų 7-11 metų amžiaus vaikų katego-
rijoje. Antrąją vietą suaugusiųjų kategorijo-
je užėmė atlikėja Neringa Šiaudikytė.

„Priimti sprendimą, kas vyks atstovau-
ti Lietuvai, buvo išties nelengva. Kandidatai 
buvo išties stiprūs. Vieno favorito nebuvo, 
tad iki pat atrankos pabaigos išliko intriga. 
Daugumos dainininkų vokalinis pasirengi-
mas buvo labai stiprus, todėl pagrindiniu 
sprendimą nulėmusiu kriterijumi tapo atli-
kėjo charizma ir jo pasirodymo atitiktis kon-
kurso formatui“, - teigė oficialios festivalio 
„Slavianskij Bazar“ atstovės Lietuvoje VšĮ 
„Bona familia“ vadovė Mariana Slėnienė.

Vietinė atranka organizuota pirmą kartą. 
Atrankoje ir vertinimo komisijoje dalyvavo ir 
paties „Slavianskij Bazar“ atstovė, tarptauti-

nio skyriaus vadovė Sviatlana Audzejeva, ofi-
ciali „Slavianskij Bazar“ atstovė M.Slėnienė, 
oficiali atrankų organizavimo partnerė Asta 

Bagdonavičienė, 2013 m. „Slavianskij Bazar“ 
komisijos narė Birutė Petrikytė.

„Laisvalaikio“ inf.

17-ojoje „Mados infekcijoje“ - mados vitaminų užtaisas

Šiųmetė 17-oji „Mados infekcija“ tradiciškai žada nustebinti visus mados gurmanus. 
Kovo 27-28 d. Šiuolaikinio meno centre vyksiančiame mados festivalyje iš viso bus  
pristatytos 16 dizainerių kolekcijos, tarp jų svečiai iš Prancūzijos, vokietijos, Belgijos, 
Latvijos ir rusijos. Organizatoriai žada, kad šiemet ką nors savo atras visi - tiek vyrai, 
tiek moterys, tiek originalių idėjų ieškotojai, tiek klasikos mėgėjai.

Festivalio „Mados infekcija“ organizatorės Sandra Straukaitė 
ir Renata Mikailionytė šiemet žada įvairų ir originalų renginį

Eltos nuotr.

Į „Slavianskij Bazar“ važiuos M.Kavaliauskas
l Kasmet daugiau nei 6000 daly- 

vių iš daugiau nei 30 šalių sutrau- 

kiantis festivalis „Slavianskij Bazar“ 

Vitebske šiemet liepos 7-12 d. 

vyks dvidešimt ketvirtąjį kartą.

l Iki šiol aukščiausią 

apdovanojimą tarp lietuvių 

šiame renginyje yra pelnęs 

Donatas Montvydas: 2008 m. 

atlikėjas iškovojo „Grand Prix“ 

apdovanojimą. Vaikų kategorijoje 

Lietuvos atstovai ne kartą pelnė 

prizines vietas.

Faktai
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Veidai

10 faktų, 
kurių nežinojote apie 
Rolandą Mackevičių

Linksmas, drąsus, o kartais ir kiek įžūlus radijo bei 
televizijos laidų vedėjas RoLandas Mackevičius 
(30) - spalvinga asmenybė, kurios gyvenime nuo-
boduliui vietos, rodos, nėra. nuotykius mėgstantis 
„radistas“ atskleidė keletą faktų, kurių apie jį dau-
gelis iki šiol galbūt nežinojo. 

n Rolando ūgis 186 cm, batų dydis 46.
n Bitboksas (vokalinė perkusija) - senas jo pomėgis. Da-
bar žinomas „radistas“ kažkada netgi dalyvavo Lietuvos 
bitbokso čempionate ir finale su kitu atlikėju pasidalijo 3-
4 vietas. „Dabar „bitboksinu“ laisvalaikiu, nes mano sūnui 
Motiejui (labai patinka, kai tai darau, jis visuomet šypsosi, 
o kartais netgi bando pakartoti“, - šypsojosi vyras.
n Radijo laidų vedėjas dažniausiai užmiega su ausinė-
mis klausydamas muzikos.
n Rolandas mielai atsigertų kavos su Merlin Monro ir 
Elviu Presliu. „Tai ikonos. Kai buvau paauglys, labai mėgau 
rokenrolą, atmintinai mokėjau visas Elvio dainas, nors ne-
supratau angliškai, rinkau iškarpas su jo interviu. Manau, 
mūsų susitikimas būtų labai smagus“, - įsitikinęs jis. 
n Gyvenimo kredo: geriau gailėtis to, ką padarei, nei 
dėl to, ko nepadarei.
n Rolando silpnybė - bandelės, o kaip pats juokauja, 
jo žmona visas nuodėmes atleidžia už vyro gamintą 
purų omletą su žydiška duonele - macu.
n Kadangi Mackevičių šeima labai mėgsta avokadus, 
vienas auga ir jų namuose. „Kažkada pabandžiau pa-
sodinti kauliuką ir jis prigijo, tad jau trečius metus 
auginame avokadą. Matyt, jam labai gera ir jauku mū-
sų namuose“, - džiaugėsi Rolandas.
n Linksmų plaučių „radistas“ neabejingas ir ekstre-
malioms pramogoms: jėgos aitvarams, nardymui ir kt. 
Ekstremaliausias jo atsiminimas - šuolis parašiutu iš 
3,5 kilometro aukščio. „Tai buvo gera adrenalino dozė. 
Kadangi leidausi pajūryje, turėjau galimybę pasimė-
gauti gražiais vaizdais, o nusileidau paplūdimyje. Taigi 
tai buvo trigubas malonumas“, - patikino jis.
n Drauge su žmona žinomas vyras kolekcionuoja pe-
lėdžiukus. „Turime labai gražią pelėdą taupyklę. Kai 
šalyje pasikeitė valiuta, buvo gaila ją daužyti, tad litus 
teko ištraukti kitais būdais“, - prisiminė vyras, neat-
metantis galimybės, kad galbūt kada nors jo namuose 
gyvens ir naminė pelėda.
n Vaikystėje draugai Rolandą vadino Skeitu, Roliku, 
Olandu.

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Aš turiu vieną labai realią svajonę, įgy-

vendinamą. Man patinka „Audi A5“ arba „Au-
di S5“ automobiliai. Labai traukia akį šie au-
tomobiliai ir pati markė man patinka. Tiesa, 
jeigu jau galima svajoti, tai yra ir kur kas įspū-
dingesnių markių automobilių, tačiau tokias 
svajones įgyvendinti gerokai sudėtingiau. 

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Vieną kartą, važiuojant į Trakus, buvo 
žiema ir aš norėjau aplenkti vieną automobilį. 
O iš priekio, tačiau dar tolumoje važiavo kitas 
automobilis. O tas, kurį norėjau aplenkti, man 
darant lenkimo manevrą taip pat padidindavo 
greitį, man lėtinant, jis taip pat pradėjo stab-
dyti. Per tokį nesmagų  „žaidimą“ priešinga 
eismo juosta važiavęs automobilis visiškai pri-
artėjo ir man teko sukti į kairę pusę. Visa 
laimė, kad ten buvo pagreitėjimo juosta, tad 
sėkmingai išsisukau. O jei ne ta juosta, tai 
neįsivaizduoju, kaip viskas galėjo pasibaigti.

- Ką rastume jūsų daiktadėžėje?
- Šiuo metu rastumėte draudimą ir kitų 

su automobiliu susijusių dalykų, taip pat ten 
yra kompaktinių diskų dėklas, kalendorius 
(neįsivaizduoju, koks ir kam jis man ten rei-
kalingas), auskaras, taip pat nežinau, iš kur. 
Dar yra ausinės ir jau apmokėtas baudos kvi-
tas už stovėjimą neleistinoje vietoje. 

- Mėgstate greitį ar esate ramus vai-
ruotojas?

- Na, greitis man net labai patinka, bet vai-
ruoju tokį automobilį, su kuriuo tiesiog neišeina 
važiuoti itin dideliu greičiu. O jeigu galėčiau va-
žiuoti dideliu greičiu, tai leistų kelių eismo taisy-
klės ir mūsų įstatymai, tikrai pasimėgaučiau. Se-
niau, važiuojant iš Trakų į Vilnių, Dvarkiemyje 
vykdavo įvairūs slalomai, man patikdavo ten su-
stoti, pažiūrėti. Taip pat smagu stebėti ralį, būtų 
smagu ir pačiam išbandyti jėgas. Tiesa, gebėjimų 
galbūt mažoka, bet mėgėjiškai, kodėl ne.  

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Smagiausias kelias - į namus, nes žinau, 

kad visi dienos darbai jau baigti. Netoli Alan-

tos yra senas vinguriuojantis kelias. Kiek 
žinau, tas kelias buvo reikalingas tam, kad 
jei sovietiniais laikais kas nors būtų šaudęs 
į automobilį, būtų buvę sunkiau pataikyti. 
Tai labai įdomus kelias. O užsienyje keliau-
jant man itin smagu važiuoti serpantinais. 
Važiavimas tokiais keliais suteikia šiokį tokį 
ekstremalų pojūtį, tačiau ir vaizdai ten už-
buriantys.

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

- Na, kol kas, kol esu jaunas, man svar-
biausia, kad automobilis būtų praktiškas ir 
ekonomiškas. Tiesa, svarbu ir tai, kad jis ne-
būtų prancūziškas. (Šypsosi.) Patirtis rodo, 
kad tokius automobilius tenka taisyti dažniau 
nei jais važinėtis. Dabartinis mano automo-
bilis taip pat yra gana ekonomiškas. 

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Net neįsivaizduoju. Reikėtų gerai pagal-
voti. Man yra tekę net ir persirengti vairuo-
jant automobilį. 

- Kiek automobilių esate turėjęs?
- Šiuo metu vairuoju jau trečią automobilį. 

Aš gal jų taip dažnai ir nekeisčiau, jei ne viso-
kie neplanuoti nutikimai. Pirmam mano auto-
mobiliui sprogo turbina, tad labiau apsimokėjo 
tiesiog nusipirkti naują automobilį. O antrąjį 

Vyrai kelyje 
dažnai būna 
karštakošiai, dėl 
to pridaro aVarijų

Marius Gaižauskas 
vairuodamas sugeba net  ir persirengti

Ratai

Nors šokėjas, TV3 projektų „Šok su mani-
mi“ bei „Šuolis“ dalyvis, šokių mokyklų 
„Soul Lounge“ ir „DaVi“ treneris MariuS 
GaižauSkaS (22) dar jaunas, jo požiūris 
į vairavimą ir automobilio pasirinkimą la-
bai brandus. Vyrui svarbiausia, kad auto-
mobilis būtų praktiškas ir ekonomiškas, 
o viduje vyrautų Mariaus sukurta tvarka. 
Tiesa, nuotykių, susijusių su automobiliais 
ir vairavimu, būta visokių.
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Ratai

mano automobilį per avariją tiesiog sudaužė, 
visą priekį, tad tiesiog ir vėl pirkau naują.

- Ar skolintumėte savo automobilį 
draugams?

- Aš ir skolinu, jeigu kam nors reikia. Juk yra 
toks dalykas, kaip draudimas, kuris ir saugo nuo 
visokių negerų nutikimų. Neskolinu jo bet kam, 
tik artimiems draugams, kuriais pasitikiu. Ir ne 
ilgam laikui, o kokiam pusdieniui. Tačiau, skolin-
damas automobilį, turiu vieną labai aiškų prašymą 
ir pageidavimą. Automobilį aš turiu atgauti lygiai 
tokį pat, kokį paskolinau, jokių šiukšlių, jokios 
netvarkos ar kitų dalykų. Kartą draugui buvau 
paskolinęs savo mašiną ir ją atgavęs radau nuo-
rūkų, tokiems vairuotojams savo automobilio 
greičiausiai jau ir nebenorėsiu skolinti. Beje, tvar-
ka mano automobilio viduje yra būtent tokia, ko-
kios man reikia, ir jos keisti nevalia. (Šypsosi.)

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

- Man kelia įtarimą vairuotojai, kurie va-
žiuoja bent 10 km/h lėčiau, nei yra nurodytas 
leistinas greitis tame kelio ruože. Tai reiškia, 
kad vairuotojas tiesiog nesugeba suvaldyti 
greičio. Taip pat man nepatinka, kai vairuo-
tojai mėtosi po kelią ir neapsisprendžia, kaip 
ir kur jie nori važiuoti. Dar vienas rodiklis - 
jeigu du automobiliai šalia vienas kito skir-
tingose eismo juostose važiuoja absoliučiai 
vienodu greičiu, manau, kad kairiąja puse 
važiuojantis vairuotojas nėra labai įgudęs. 
Posūkių nerodymas, mano manymu, nebū-
tinai yra prasto vairuotojo rodiklis. Jie kar-
tais vairuoja geriau nei tie, kurie posūkius 
rodo, nes tiesiog kelyje pagalvoja apie gali-
mas situacijas į priekį tiek už save, tiek už 
kitus.

- Gėdingiausias epizodas jūsų vaira-
vimo istorijoje?

- Pamenu, kartą iš galo privažiavau auto-
mobilį, kuris rodė posūkį į vieną pusę, o man 
reikėjo sukti į kitą. Ir jis tiesiog stovėjo. Aš 
pradėjau jam signalizuoti, kad pagaliau važiuo-
tų, o jis vis tiek nekreipė dėmesio. Galiausiai 
aš išlipau iš automobilio ir nuėjau išsiaiškinti, 
kodėl jis niekur nevažiuoja. Tiesą sakant, gėda, 
bet aiškinausi pakeltu tonu. O tas žmogus man 
tiesiog parodė, kodėl jis negali važiuoti. Toje 
pusėje, į kurią jam reikėjo sukti, dirbo šiukšlių 

surinkimo mašina. Jam net nebuvo galimybės 
kur nors pavažiuoti. Pasijutau labai nesmagiai, 
nuraudau ir buvo gėda. Atsiprašiau. 

- Kokius išskirtumėte pagrindinius 
vyrų ir moterų vairavimo skirtumus?

- Atvirai sakant, aš žinau nemažai moterų, 
kurios vairuoja daug geriau nei vyrai. Vyrai 
kelyje viską daro labai užtikrintai, jų reakcija 
geresnė, greitesnė, būtent dėl to vyrai kelyje 
vairuoja aštriau, staigiau. Vyrai kelyje dažnai 
būna karštakošiai, dėl to pridaro avarijų. O mo-
terys yra ramesnės, lėtesnės, tad spėja viską 
apgalvoti. Manau, kad jos vairuoja saugiau. 

- Tolimiausia kelionė automobiliu?
- Greičiausiai tai buvo tik Lietuvos ribose. 

Jeigu reikia vykti kur nors toliau, renkuosi 
keliones lėktuvu. 

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

- Vairuojant man reikalingos tik teisės 
piniginėje. Jokių šuniukų, linksinčių galvomis, 
savo mašinoje neturiu. 

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

- Man labai patiko filmas „Dingti per 60 
sekundžių“. Čia man patiko siužetas. O paga-
nyti akis į gražius automobilius galima žiūrint 
filmą „Greiti ir įsiutę“. Kaip filmas jis nėra įspū-
dingas, bet automobiliai ten tikrai gražūs.  

- Gal pasakytumėte anekdotą apie au-
tomobilius?

- Žmona klausia vyro:
- Ar kada nors matei sulamdytus 10 000 

eurų?
- Ne, nemačiau.
- Tai pažiūrėk, - atsako žmona atidaryda-

ma garažą.

l Šiuo metu vairuoja: „Opel Astra GTC“

l Svajonių automobilis: „Audi A5“ arba „Audi S5“

l Eismo įvykių skaičius: nėra

l Vairavimo stažas: penkeri metai

l Dažniausias prietaras: pamatęs juodą katę, 

spjaunu per petį ir ją pamirštu. Prietarai manęs neveikia

l Gražiausia automobilio spalva: šokolado, 

tamsiai ruda

Dosjė

Marius Gaižauskas 
vairuodamas sugeba net  ir persirengti

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Marius Gaižauskas nevengia 
skolinti savo automobilio draugams
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StiliuS

Tarp tūkstančio orchidėjų pražydo 
vestuvinės suknelės

Dizainerė, 2015 m. vestuvinio 
įvaizdžio konkurso nugalėtoja  
AurelijA BeliAkAitė pristatė 
savo debiutinę 2015 m. 
pavasario-vasaros vestuvinių 
suknelių kolekciją. tūkstančiais 
orchidėjų išpuoštu „Pirklių rū-
mų“ podiumu žengė garsiau-
sios šalies manekenės, pasi-
puošusios elegantiškais ir  
rafinuotais apdarais.
Eimantės Juršėnaitės ir 
stasio Žumbio fotoreportažas

Kuklios elegancijos suteikia 
romantiški nėriniai ir rankų 
darbo detalės

Drabužių dizainerė Aurelija Beliakaitė pristatė 
debiutinę vestuvių suknelių kolekciją

Šį sezoną itin madingas 
sprendimas – kiek platėjantys, 
lengvai krentantys prabangių 
audinių suknelių sijonai

Originalus, kiek neįprastas 
suknelės modelis

Kolekcijoje ne vien pieno bal
tumo suknelės – kūrėja siūlo 
šampano, perlo atspalvius, 
derina kitokių spalvų diržus
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Tarp tūkstančio orchidėjų pražydo 
vestuvinės suknelės

stilius

A.Beliakaitės stilius išsiskiria rafinuotumu, 
kuklia elegancija ir lengvumu. „Kartais susidaro 
iliuzija, kad merginos, dėvinčios mano sukneles, 
atrodo tarsi nuogos, rūbas joms  tarsi antra oda. 
Vestuvinė suknelė turi papuošti jaunąją, o ne ją 
užgožti. Vengiu nereikalingų detalių ir stengiuosi 
išryškinti kiekvienos moters pranašumus“, - sako 
kūryboje daug rankų darbo naudojanti dizainerė. 
Nors jai vos 25-eri, dizainerė jau gali pasigirti įspū-
dingu klienčių sąrašu: nuo Gruzijos ambasados 
atstovų ir kitų užsakovų iš užsienio iki ryškiausių 
Lietuvos scenos žvaigždžių. A.Beliakaitės sukne-
les vilkėjo Oksana Pikul-Jasaitienė, Natalija Bun-
kė, šių metų „Eurovizijos“ atrankoje dalyvavusi 
dainininkė Mia ir kitos. Vakaro svečiai negalėjo 
atsižavėti gėlių gausa, kuriomis buvo papuošti rū-
mai. Pasak dizainerės, dešimt tūkstančių baltų 
orchidėjų buvo užsakytos Europos aukcione ir iš 
Olandijos atgabentos net keliomis mašinomis. 

Vengiama 
nereikalingų detalių

Lengvumo ir trapumo įspūdį sukuria nėriniai 
ir plazdantys, lengvai krentantys audiniai

Šį sezoną itin madingas 
sprendimas – kiek platėjantys, 
lengvai krentantys prabangių 
audinių suknelių sijonai
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Praėjusį penktadienį viename Vilniaus automobilių salone 
buvo pristatyta naujausia „Vilniaus kailių“ kolekcija. Šian-
dien, kai daugelis stilistų į privalomųjų moters spintoje dra-
bužių sąrašą įtraukia odinį sijoną, „Vilniaus kailiai“ puikiai 
įrodė, kad oda tinkama ne tik jiems ar aksesuarams gaminti. 
Sijonai, kelnės, liemenės, suknelės, apykaklės, švarkeliai - vi-
sa tai siūloma drąsioms ir iššūkių nebijančioms moterims. O 
vyrams? „Šalia šitaip pasipuošusios moters kiekvienas vyras 
jausis nuostabiai“, - per kolekcijos pristatymą sakė „Vilniaus 
kailių“ vadovė Neila Šveikauskaitė. Kolekciją pristatė žinomi 
modeliai ir tituluotos gražuolės: Gritė Maruškevičiūtė, Justi-
na Ieva Steponavičiūtė, Ernesta Elzbergaitė, Laura Kuliešaitė, 
Ernesta Kalinauskaitė, Dileta Meškaitė ir kitos.

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS  
ir Stasio ŽUMBIO fotoreportažas

STILIUS

Pavasario mados klyksmas - odiniai drabužiai drąsioms

Odinių drabužių kolekcijoje - 
ir rokeriškas įvaizdis
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STILIUS

Pavasario mados klyksmas - odiniai drabužiai drąsioms

Prabangios apykaklės papuoš 
išrankiausias moteris

Naujoje 
„Vilniaus 
kailių“ 
kolekcijoje - 
drabužiai ir 
darbui, ir 
laisvalaikiui
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ŽvaigŽdės

Šviesiausius, �ražiais darbais šaliai nusipelniusius žmones pa�erbsime 
kovo 11 d. trečiadienį 19.00 iškilmin�oje apdovanojimų ceremonijoje

LIETUVOS GARBĖ 2015

Gera kartu!
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 ŽvaigŽdės

Kino žvaigždė Keit Blanšet (Cate Blanchett, 45) 
su šeima dar šiais metais ketina iš australijos persi-
kraustyti į JaV. „tai buvo labai sunkus sprendimas, - 
pareiškė aktorės vyras endriu aptonas (andrew Up-
ton). - tačiau dabar mūsų vaikų amžius dar toks, kad 
jie nesusidurdami su didesnėmis problemomis dėl 
savo mokslų gali kraustytis“.

Australijoje gimusi K.Blanšet savo karjerą pra-
dėjo Sidnėjaus teatre ir greitai tapo publikos ir kri-
tikų numylėtine. Taip pat puikiai jai sekėsi ir Ho-
livude. Čia ji, be kita ko, yra laimėjusi du „Oskarus“ 
už vaidmenis Martino Skorsezės (Martin Scorsese) 
filme „Aviatorius“ („Aviator“) ir Vudžio Aleno (Woo
dy Allen) juostoje „Džesmina“ („Blue Jasmine“).

K.Blanšet ir scenaristas E.Aptonas, susituokę 
nuo 1997 metų, augina tris sūnus.

Em
ai

 Vo
tso

n p
ak

an
ka

 vi
en

o H
ar

io Ema Votson (Emma 
Watson) neigia slapta 

susitikinėjanti su 
princu Hariu (Harry)

EPA-Eltos nuotr.

Keit Blanšet su šeima iš 
Australijos keliasi į JAV

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Filmo „Haris Poteris“ („Harry Potter“) žvaigždė ema Votson (emma Watson, 
24) paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad slapta susitikinėja su britų princu 
Hariu (Harry, 30). 

„Pasauli, ar prisimeni mažą mūsų pokalbį apie tai, kad nereikia tikėti 
viskuo, ką skelbia žiniasklaida?!“  rašo aktorė „Twitter“ tinkle. Prieš tai 
įvairios bulvarinės žiniasklaidos priemonės spėliojo apie tariamą meilę tarp 
abiejų žinomų britų. „Kad būtum princese, nebūtina ištekėti už princo“,  
rašė E.Votson. Pernai su drauge Kresida Bonas (Cressida Bonas) išsiskyręs 
princas Haris yra vienas Didžiosios Britanijos svajonių jaunikių. E.Votson 
taip pat šiuo metu vieniša: prieš kelis mėnesius ji nutraukė santykius su 
regbio žaidėju Metju Džeiniu (Matthew Janney).
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KonKursas

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Vienas įtakingiausių planetos di-
džėjų savo ilgamete patirtimi dalysis 
stovykloje Ibisoje, į kurią pateks kon-
kurso finalininkai. Jiems Carl Cox pa-
siūlys savo globą, draugystę ir žinias, 
kurias įgijo pastaruosius 14 metų rezi-
duodamas Ibisos saloje ir vadovauda-
mas „Intec Digital“ įrašų kompanijai.

Nėra jokių abejonių, kad būtent šis 
mokytojas talentingiems jauniems di-
džėjams gali geriausiai atskleisti klubi-
nės industrijos subtilybes ir iššūkius. 
Mat Carl Cox savo kailiu patyrė visas 
didžėjaus karjeros pakopas - nuo nie-
kam nežinomo muzikanto iki mega-
žvaigždės.

Legendiniam Carl Cox talkins mo-
dernios didžėjų kultūros siela, įrašų 
kompanijos „Circus Recordings“ savi-
ninkas Yousef, kuris kasdien dirbs su 
konkurso finalininkais.

Ketvirtus metus iš eilės vykstantis 
„burn Residency“ šiemet dalyviams 
siūlo tapti DJ superžvaigžde ir laimėti 
100 tūkstančių eurų vertės sutartį.

Pirmojo, dabar vykstančio, konkur-
so etapo metu didžėjams reikia pateik-
ti 15-20 minučių trukmės šokių muzi-
kos mikso įrašą. Penkių geriausių mik-
sų autoriai iš Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos susikaus finale, o laimėtojas užsi-
tikrins bilietą į Ibisą.

Tarptautiniam didžėjų konkursui „burn Residency“
diriguos legendinis Carl Cox

Vaizdo įrašai: 
l Carl Cox paskaita 2014 metų konkurso finale  
http://youtu.be/iBOGGsA8nzA?t=9s
l Carl Cox šokdina Ibisą http://youtu.be/vy-k0FopsmY

Iš viso pasaulio plūstant dalyvių paraiškoms, tarptautinis didžėjų konkursas 
„burn Residency“ skelbia, kad šiemet konkursui vėl diriguos technomuzikos 
karalius CaRl Cox. Gyva klubinė legenda prie konkurso vairo stos antrus 
metus iš eilės.

„Laisvalaikio“ inf.
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Grožio paletė

Visais laikais žmonės norėjo būti gražūs ir imdavosi įvairiausių gražinimosi procedūrų. 
Kai kurios, aprašytos senose knygose, šiandien kelia nuostabą, o kai kurios senųjų laikų 
kosmetinės procedūros naudojamos ir šiandien.

Neįprastos kosmetinės procedūros nuo seniausių laikų iki mūsų dienų
senovės Graikija ir Roma 
JauninamoJi vonia

Kad atjaunėtų ir pagražėtų, moterys maudydavosi vonioje iš krokodilų ekskre-mentų, sumaišytų su šiltu purvu.

viduramžiai, italija  
Plaukų šviesinimas

Norėdamos pašviesinti plaukus, Veneci-
jos moterys ištrindavo juos liūto šlapimu ir 
paskui pasėdėdavo saulėje.

Renesansas, europa  
odos balinimas

Kad išgautų pageidaujamą odos baltu-

mą, moterys tepdavosi mišiniu, į kurį įei-

davo siera, ir dėl to neretai apsinuodydavo, 

sirgdavo įvairiomis odos ligomis.
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Parengė Milda KUNSKAITĖ

Grožio paletė

Neįprastos kosmetinės procedūros nuo seniausių laikų iki mūsų dienų
senovės Graikija ir Roma 
JauninamoJi vonia

Kad atjaunėtų ir pagražėtų, moterys maudydavosi vonioje iš krokodilų ekskre-mentų, sumaišytų su šiltu purvu.

XX amžiaus pradžia, Prancūzija 
veido PRiežiūRa

Kad oda būtų švelni, aksominė, moterys vie-
toj kaukės naudodavo žalią mėsą. Buvo manoma, 
kad žalia mėsa jaunina ir maitina odą.

XX a. pabaiga, iki mūsų dienų 
PedikiūRas

Iš pradžių Japonijoje ir Kinijoje, o paskui ir 
daugelyje kitų šalių paplito procedūra, kai kojos 
įkišamos į akvariumą su gėlavandenėmis žuvelė-
mis garra rufa, kurios maitinasi negyvais odos 
žvyneliais. Procedūra neskausminga, bet kai ku-
riose šalyse yra uždrausta higienos sumetimais.

XX a. pabaiga, iki mūsų dienų, didžioji Britanija  
sPenelių tatuažas

Moterys griebiasi šios neįprastos procedūros, kuri sukėlė tikrą 
bumą ir vis populiarėja, kad spalva ir kontūrai taptų ryškesni.

mūsų laikai, Japonija  
veido masažas sRaiGėmis

Gyvos sraigės, šliaužiodamos po veidą, palieka gleivių pėdsaką, o jose yra vei-
dui naudingo kokteilio, kurį sudaro baltymai, antioksidantai ir hialurono rūgštis.

mūsų laikai, izraelis  
Gyvačių masažas

Atliekant procedūrą ant kūno dedamos 
įvairių rūšių gyvatės ir šios šliaužioja per kūną 
jį masažuodamos. Didžiausios malšina raume-
nų skausmą, mažos - apskritai atpalaiduoja.

mūsų laikai, kinija  
dePiliaciJa uGnimi vyRams

Norint atsikratyti nepageidaujamų 
plaukų ant nugaros, ant jos dedamas spi-
ritu suvilgytas rankšluostis ir padegamas. 
Ugnis dega kelias sekundes, paskui ji ge-
sinama kitu rankšluosčiu.
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Ringailė Stulpinaitė

- Kritiką neretai painiojame su įžei-
dimu ar nuomone. Ar įmanoma konkre-
čiai apibrėžti, kas yra kritika?

- Mes visi skirtingai suprantame, kas yra 
kritika. Vieni kritiką supranta kaip priekaiš-
tus, blogų dalykų pastebėjimą ir išsakymą 
kitam žmogui, įžeidimą. Natūralu, kad gavęs 
tokios kritikos strėlių žmogus reaguoja nei-
giamai. Būna ir taip, kad žmonės kritiką pai-
nioja su nuomonių nesutapimu, kai mano nuo-
monė nesutampa su jūsų, o aš, išgirdęs jūsų 
nuomonę, galiu tai priimti kaip kritiką mano 
atžvilgiu. O iš tiesų jūs viso labo išsakote sa-
vo nuomonę ir ji neturėtų būti laikoma kriti-

ka. Geriausiu atveju tai yra pseudokritika. 
Deja, priešingą nei savo nuomonę žmonės 
dažniau yra linkę vertinti būtent kaip kritiką. 
Kritika yra pastabos dėl kito žmogaus kon-
krečių neteisingų veiksmų ar elgesio dalykų 
ir ji turi būti detali iki smulkmenų.

- Ką bendro turi kritika ir kritiškas 
mąstymas?

- Klasikiniame moksle, psichologijoje ar 
filosofijoje, yra tokia sąvoka - kritiškas mąs-
tymas. Ir ši sąvoka neturi nieko bendro su 
priekaištais. Kritiškai mąstyti reiškia mąsty-
ti adekvačiai, faktais, atsižvelgiant į realybę. 
Kritiškas mąstymas taip pat nieko bendro 
neturi ir su pačiu kritikos suvokimu. 

- Kaip žmonėms bendraujant atskirti 
objektyvią kritiką nuo subjektyvaus nuo-
monės reiškimo?

- Šiuos dalykus atskirti gana lengva. Kons-
truktyvi kritika visuomet yra susijusi su labai 
konkrečiais aspektais, konkrečiais veiklos ar 
elgesio dalykais. Pavyzdžiui, galima kritikuoti 
žmogų už tai, kad jis nuolat vėluoja. Įsivaizduo-
kime, kad tokią kritiką žmogui išsako darbe jo 
vadovas. Ir tai būtų normali kritika, aiškus prie-
kaištas dėl numatyto darbo laiko, darbo grafiko 
nesilaikymo. Jeigu darbdavys ar vadovas žmogui 
pasakys: „Jūs esate visiškai netvarkingas ir ne-
disciplinuotas“, tai jau bus ne kritika, o tiesiog 
neigiamas vertinimas. Čia ir yra didžiausias skir-
tumas. Neigiamas vertinimas yra tiesiog abs-

Psichologijos kodas

Kritika. 
Ar mokame ją priimti ir reaguoti?

Kritika mūsų gyvenime nėra labai retas svečias. Su vienokiomis ar kitokiomis jos išraiš-
komis susiduriame tiek asmeniniuose santykiuose, tiek darbo aplinkoje. Kokia kritika 
yra naudinga ir kada kritika painiojama su nuomonės reiškimu? Kokie žmonės kritikos 
priimti nemoka apskritai ir kada tai atskleidžia mūsų kompleksus? Apie tai „Laisvalai-
kis“ kalbėjosi su psichologu Andriumi KALuginu, kuris neseniai pristatė savo knygą 
apie bendruosius ir seksualinius žmonių kompleksus.

Perfekcionistui 
bet kokia kritikos 
forma, net ir Pati 
objektyviausia, 
bus tarsi Peilis į 
Paširdžius
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traktus ir apibendrintas. Pasakymas, kad žmo-
gus yra nedisciplinuotas, yra vertinimas. Jeigu 
tai būtų objektyvi kritika, žmogus turėtų išskir-
ti, ką būtent reiškia „nedisciplinuotas“ - laiku 
neatlieka pavestų užduočių, vėluoja laiku pra-
dėti ar pabaigti darbą. Kritika yra labai konkretus 
dalykas. Konstruktyvi kritika yra skirta ne kaž-
ką apibendrintai vertinti, o tam, kad žmogus 
ištaisytų gautas pastabas dėl konkrečių faktų. 
Pasakymas, kad „tu esi bloga žmona“ yra ver-
tinamojo pobūdžio, o ne kritika. Išsakydami kri-
tiką, mes turime įvertinti ne žmogų, o labai aiš-
kų ir konkretų jo elgesį ar veiksmus. 

- Kaip priimti kritiką, jos per daug 
nesureikšminant?

- Mokėti kritiką priimti taip pat yra gana 
lengva. Idealiausias kritikos priėmimo būdas - 
jos nesuasmeninimas. Jeigu kritikuodamas 
darbdavys sako darbuotojui, kad nepatinka pas-
tarojo nuolatinis vėlavimas, tai tėra elementa-
ri kritika. Bet jei žmogus sau pasidaro asme-
nines išvadas ir pats susigalvoja, kad yra pras-
tas darbuotojas, nevykėlis, netikęs apskritai 
kaip žmogus, ir mano, kad vėlavimas į darbą 

yra tik vienas iš galimų priekaištų, tai čia jau 
paties kritikos priėmėjo problema. Nes tie da-
lykai nebuvo išsakyti ir greičiausiai net netu-
rėti galvoje. Šiuo atveju darbuotojas viršininko 
pastabą suasmenintų ir labai ją išpūstų. Taigi 
teisingas kritikos priėmimas būtų priimti tik 
tai, kas mums sakoma, ir ne daugiau. 

- Kada kritika yra naudinga, kada ža-
linga?

- Kritika naudinga tuomet, kai yra reali 
galimybė ištaisyti pareikštas pretenzijas ar 
priekaištus. Jeigu žmogus, tarkime, krepši-
ninkas, yra kritikuojamas dėl savo aukšto ar 
žemo ūgio, tai yra konkretu, tačiau nekons-
truktyvu, nes ūgio pakeisti mes negalime. 
Bet jeigu kritika reiškiama dėl vėlavimo į 
darbą, tai yra ir konkretu, ir konstruktyvu, 
nes tai galima ištaisyti ir pakeisti. Tad kritika 
ir būna žalinga tik tuomet, kai žmogus nieko 
negali padaryti, kad būtų kas nors kitaip. O 
naudinga tik tais atvejais, kai įmanoma pa-
siekti kitokių, geresnių, rezultatų. 

- Ką reikia žinoti apie asmeninę kri-
tiką, jos reiškimą ir priėmimą? 

- Geriausia susilaikyti nuo asmeninių savy-
bių kritikos. Tokia kritika gali būti konstruktyvi, 
bet čia yra labai trapi riba, kad žmogus neįsižeis-
tų. Kalbant apie žmogaus asmenines savybes, 
tarkime, „tu esi truputį per lėtas“, tai nebus 
visiškai kritika. Jau minėjau, kad kritika turi bū-
ti reiškiama apie labai konkretų dalyką, konkre-
čius poelgius. Teisinga kritika tokiu atveju būtų 
ne pasakyti, kad žmogus yra lėtas, o konkreti-
zuoti: „Tu nespėjai laiku sutvarkyti dokumentų.“ 
Asmeninės savybės jau yra arti vertinimo, o ne 
kritikos. Jautrus žmogus gali labai greitai įsižeis-
ti. Jeigu norime, kad tai būtų konstruktyvi kri-
tika, turime paryškinti, kokiais konkrečiais as-
pektais mums trukdo viena ar kita žmogaus 
savybė, įprotis. Kritikuojant vienam kitą poroje 
reikėtų pažymėti, kad partnerio lėtumas kokiu 
nors klausimu trukdo tik jųdviejų bendravime 
ir santykiuose, tačiau tai nėra trukdys ar neigia-
mybė jo gyvenime apskritai. „Tu per lėtai verdi 
vakarienę“ arba „Per lėtai tvarkaisi namus,“ - ir 
tai bus tik tarp tų dviejų žmonių, nes kitam tokie 
maisto gaminimo ar namų tvarkymo tempai bus 
pakankamai greiti ir priimtini. Tai būtų kons-
truktyvu, o kitu atveju tai būtų tiesiog jūsų iš-
reiškiamas kito žmogaus vertinimas. Reikia vis-
ką sukonkretinti iki menkiausių detalių, kad 
nesumenkintume kito žmogaus ir jo ego. 

- Kokios ribos atsiranda, kai kalbame 
apie kritiką darbe?

- Darbinė kritika ir turi būti reiškiama tik 
dėl darbo reikalų: užduoties įvykdymas ar 
neįvykdymas, vėlavimas ir panašiai. Tokia 
kritika nuo kritikos, reiškiamos santykiuose, 
skiriasi kaip diena ir naktis. Darbinėje kriti-
koje negali būti jokių asmeniškumų. Kritika 
yra labai konkretus ir detalus dalykas, o jos 
priėmimas neturi būti suasmenintas.

- Bet gyvo pokalbio metu kritika bū-
na spontaniška jau vien dėl to, kad nėra 
kada apgalvoti visų smulkmenų.

- Deja, taip dažniausiai ir būna. Tuomet 
tokia kritika tampa konflikto židiniu. Ypač 
jeigu susitinka du karštakošiai. Tokiu atveju 
apskritai daug ką aiškintis būtų geriausia raš-
tu. Raštiškai išreikštos pretenzijos dažnai bū-
na konkretesnės nei išreikštos žodžiais. Ra-
šymo procesas priverčia apgalvoti, pristabdy-
ti emocijas ir išgryninti mintį. O neapgalvoti 
ir paskubomis išsakyti žodžiai tikrai gali įžeis-
ti, nors siekiama visai ne to. 

- Ar kritikos priėmimas susijęs su 
mūsų charakteriu? Galbūt yra žmonių, 
kurie tiesiog nesugeba priimti kritikos, 
nesvarbu - ji objektyvi ar ne?

- Yra du žmonių tipai, kurie yra absoliučiai 
nepakantūs kritikai. Tai yra arba žmonės nar-
cizai, arba žmonės perfekcionistai. Antrojo 
tipo atstovui - perfekcionistui bet kokia kriti-
kos forma, net ir pati objektyviausia, kons-
truktyviausia, bus tarsi peilis į paširdžius. Šio 
tipo žmogui svarbu viską gyvenime daryti pui-
kiai, nepriekaištingai, visu šimtu procentų, 
tad jį kritika sužlugdytų, jis užsisklęstų savy-
je, nes jam griūva visas pasaulis. O narcizas 
tiesiog mano, kad jis pats savaime yra tobulas 
ir todėl į bet kokią kritiką jis reaguos perdėtai. 
Jis tiesiog kritiką išreiškusiam žmogui pasa-
kys, kad šis neturi nė menkiausio supratimo, 
apie ką pats kalba, tad gali nė nesivarginti. 
Taigi iš kritikos ir jos priėmimo mes galime 
suprasti vieną ar kitą žmogaus turimą ben-
drojo tipo kompleksą. Tokiems žmonėms rei-
kia sakyti ne kritines pastabas, kurių jie vis 
tiek nemoka priimti, o teikti, išreikšti pagei-
davimą daryti ką nors kitaip. Viskas priklauso 
nuo formulavimo, tarkime: „Aš norėčiau, kad 
tu dar patobulintum savo stilių“, „Norėčiau, 
kad geriau atliktum duotą užduotį.“ 

Psichologijos kodas

Kritika. 
Ar mokame ją priimti ir reaguoti?

Andrius Kaluginas
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Veidai

Gerumo dieta. 
Ko mums trūksta iki laimės?
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laimės ir streso hormonai

Laimės hormono arba serotonino sintezei 
naudingi angliavandeniai, B grupės vitaminai, 
magnis ir cinkas. Jei visų šių medžiagų trūks-
ta, triptofanui bus sunku pasiekti smegenis 
ir pradėti gaminti serotoniną. Pakankamas 
triptofano kiekis organizme neleis kankintis 
dėl nemigos, padės atsikratyti nervinės įtam-
pos, sumažinti dirglumą ir agresyvumą, iš-
vengti depresijos, padidinti darbingumą, 
įveikti migreną ir net kovoti su polinkiu į al-
koholizmą.

Kitas svarbus veiksnys - kortizolis. Tai 
streso hormonas, jis išskiriamas pavojaus 
minutėmis ir kai žmogus yra alkanas. Šio 
hormono kiekį kraujyje būtina mažinti. Juk 
kai jo daug, žmogus nuolatos jaučia stresą, 
pablogėja medžiagų apykaita, didėja nervin-
gumas. Šį hormoną paveldėjome iš pirmykš-
čių žmonių: kadaise jis buvo būtinas, norint 
priversti juos veikti - bėgti nuo laukinių 
žvėrių arba, priešingai, pajutus alkį eiti me-
džioti. Gyvenimas pasikeitė, ir streso aki-

mirkomis nebereikia kur nors galvotrūk-
čiais bėgti, bet kraujyje esantis kortizolis 
reikalauja judėjimo ir maisto. Būtent todėl 
jausdami nuolatinį stresą pradedame priaug-
ti svorio.

speciali „gerumo dieta“

Sumažinti nervingumą, nusiraminti ir su-
švelninti stresą, taip pat pagerinti nuotaiką 
padės speciali „gerumo dieta“. Jos pagrindas 
turėtų būti tokie produktai:

iKrai. Žinoma, jų valgome retai, bet se-
niai įrodyta, kad jie yra vienas naudingiausių 
produktų. ir ne tik brangūs raudonieji, lyde-
kų arba kitų žuvų yra taip pat labai vertingi. 
Juose gausu naudingų medžiagų, kurios yra 
lengvai pasisavinamos. Be vitaminų ir mine-
ralų, raudonuosiuose ikruose yra ir triptofa-
no, iš kurio gaminamas „laimės hormonas“ 
serotoninas, taip pat cholesterolis, kuris sti-
prina nervų sistemą.

MiGdoLai. Migdoluose yra labai vertin-
go vitamino E, kuris pasižymi raminamuoju 
poveikiu ir mažina streso hormonų kiekį. Taip 
pat juose gausu mononesočiųjų riebalų, kurie 
padeda mažinti cholesterolio kiekį.

PiSTaciJoS. Kaip ir kituose riešutuose, 
jose yra mononesočiųjų riebiųjų rūgščių - me-
džiagų, susijusių su žvalumu ir teigiamu nu-
siteikimu. dar pistacijos mažina kraujospūdį, 

padeda išvengti per didelio adrenalino išsis-
kyrimo ir mažina stresą.

PuPELėS. Pagrindinis pupelių turtas - 
magnis, kuris atpalaiduoja raumenis ir rami-
na. Juk atsipalaidavus kūnui nervų sistema 
nurimsta savaime. dar magnis padeda regu-
liuoti kortizolio kiekį.

MEduS. Jis stiprina ne tik nervų siste-
mą, bet ir visą organizmą. Medaus atpalai-
duojamasis poveikis toks stiprus, kad jis net 
migdo, taigi šilta žolelių arbata - pirmasis 
vaistas nuo nemigos.

ŽoLELių arBaToS. Puikiai ramina ra-
munėlės ir mėtos. Pastarosios dar padeda 
pabusti ir pasikrauti energijos. Kartu mažina 
nervingumą ir nuovargį.

ŠoKoLadaS. Nepralenkiamas nuotaikos 
gerintojas ir kovotojas su piktumu bei dirglu-
mu, gerina nuotaiką ir suteikia žvalumo. Jame 
yra serotonino, kuris padeda jaustis laimin-
gesniems ir geresniems, taip pat yra šiek tiek 
kanabinoidų - medžiagų, sukeliančių euforiją 
ir laimės pojūtį.

PiENaS. Jis padeda atsipalaiduoti, pail-
sėti, užmigti. ramina nervų sistemą, maži-
na dirglumą. Piene yra baltymo, kuris pasi-
žymi raminamuoju poveikiu, mažina krau-
jospūdį ir kortizolio kiekį, išskiriamą apė-
mus stresui.

SūriS. Jame yra daug vitaminų a ir E, taip 
pat riebiųjų rūgščių - medžiagų, kurios yra va-
dinamos natūraliais antidepresantais. dar sū-
ryje yra triptofano, mažinančio stresą, dirglumą 
ir pyktį. Taip pat sūris padeda ramiai išmiego-
ti visą naktį, mokslininkai net rekomenduoja 
prieš naktį suvalgyti mažą gabalėlį sūrio, tik 
reikia nepamiršti, kad sūris - itin kaloringas. 
Todėl gabalėlis turi būti labai jau mažas!

Parengė Milda KUNSKAITĖ

SveikatoS kodaS

Regis, tiek nedaug reikia norint būti geram - tiesiog nebūti piktam ir neprarasti geros 
nuotaikos. Bet dėl nuolatinio skubėjimo ir laiko trūkumo stresinėmis didmiesčių sąly-
gomis tiesiog būti ramiam ir atsipalaidavusiam nepavyksta beveik niekam. O visa es-
mė yra ta, kad mums dažnai trūksta triptofano - aminorūgšties, kuri padeda gamintis 
serotoninui, vadinamajam laimės hormonui.

Jausdami 
nuolatinį stresą 
pradedame 
priaugti svorio

Gerumo dieta. 
Ko mums trūksta iki laimės?
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KaleidosKopas

Didingieji rūmai vėl atvėrė duris

Sirijos salė
EPA-Eltos nuotr.

Japonijos istorinių sodų žavesys

EPA-Eltos nuotr.

Benamiui - išskirtinė vieta 
vatikano kapinėse

Benamis buvo palaidotas išskirtinė-
se Teutonų kapinėse Vatikane - tai dar 
vienas popiežiaus Pranciškaus būdų pa-
rodyti, kad visuomenė privalo rūpintis 
silpniausiais.

Benamis belgas Vilis (Willie) iki pat 
mirties gyveno šalia Šv. Petro aikštės. Žie-
mą jis mirė ir buvo palaidotas kapinėse, 
kurios rezervuotos vyresniesiems Vokieti-
jos dvasininkams. Šios iniciatyvos ėmėsi 
ir finansavo viena vokiečių šeima.

Kalbėdamas apie šį atvejį popiežius 
akcentavo teisių gynimą, skurstančiųjų 
garbę bei žmonių gerovę. Iš Argentinos 
kilusio pontifiko prašymu anksčiau neto-
li Šv. Petro aikštės viešuosiuose tualetuose 
buvo įrengti dušai. Gruodį švęsdamas sa-
vo gimtadienį, popiežius dalijo miegmai-
šius benamiams visoje Romoje.

statuloje - 1000 metų 
senumo vienuolio mumija

Atskleista auksinės sėdinčio Budos 
skulptūros, pavogtos iš šventyklos Kini-
joje ir parduotos Nyderlanduose, paslap-
tis. Jos viduje rasta 1000 metų senumo 
vienuolio mumija.

Mumija buvo atrasta visiškai atsi-
tiktinai, kai statulą įsigijęs vyras ją at-
nešė restauruoti į muziejų Nyderlanduo-
se. Ekspertų komanda nuskenavo meno 
kūrinį ir išsiaiškino, kad viduje slėpėsi 
mumifikuoto vienuolio kūnas. Moksli-
ninkai rado ir popieriaus skiaučių, pri-
margintų kiniškais hieroglifais.

Iš šių užrašų buvo išsiaiškinta, kad 
tai - budistų vienuolio palaikai. Gyveni-
mą jis buvo paskyręs meditavimui ir sa-
vo kūno ruošimui pomirtiniam gyveni-
mui. Ši praktika prieš tūkstantį metų 
buvo plačiai paplitusi Japonijoje, Tailan-
de ir Kinijoje. Tokį kelią pasirinkę žmonės 
valgydavo specialų maistą ir gerdavo nuo-
dingą arbatą, kad kūnas būtų prisisunkęs 
nuodų ir po mirties juo nesimaitintų ler-
vos. Keli vienuoliai, kuriems pavyko pa-
siekti savo tikslą, buvo itin gerbiami.

Tyrėjai mano, kad ši vienuolio mu-
mija pirmuosius 200 metų buvo ekspo-
nuojama ir garbinama budistų šventyk-
loje Kinijoje. Keturioliktame amžiuje 
palaikus įdėjo į skulptūros vidų. Kol kas 
bandoma išsiaiškinti, iš kurios konkre-
čios Kinijos vietos kilęs mumifikuotas 
vienuolis.

Šiuo metu eksponatą galima pama-
tyti Budapešte, o gegužės mėnesį jis ke-
liaus į muziejų Liuksemburge.

Įdomu
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Egipto sostinėje Kaire po dešimtmetį trukusių restauravimo darbų vėl ati-
daryti princo Mohamedo Ali (1875-1955) rūmai, dar vadinami „Manial“ rūmais. 
Šis didingas statinys - puikus įvairių architektūrinių stilių (įskaitant osmanų, 
Andalūzijos, persų ir Europos rokoko stilių) derinimo pavyzdys. Rūmuose gau-
su rankraščių, kilimų, tekstilės, žalvario darbų ir krištolo kolekcijų.

Sosto kambarys

KaleidosKopas

Turistų gausiai lankomas „Ritsurin“ parkas Takamatsu mieste - vienas didžiau-

sių ir žinomiausių istorinių Japonijos sodų - įvertinas 3 „Michelin Green Guide“ 

žvaigždutėmis. 75 ha plotą užimančiuose soduose gausu arbatos namų, liaudies 

meno ir amatų eksponatų, įvairių tiltų, pėsčiųjų takų ir mažų kalvų, nuo kurių 

atsiveria puikus vaizdas į atskiras sodo dalis. Kelionė per istorinį žaliąjį sodą pa-

prastai trunka keletą valandų. Japonija garsėja aukštu kultūros bei estetikos lygiu, 

čia daug meno rūšių ir formų, viena iš jų - sodai. Sodų tradicija atkeliavo iš šalies 

istorijos bei filosofijos, tokie žalieji plotai (tiek gamtovaizdžių parkai, tiek tradici-

niai akmenų/smėlio parkai) labai populiarūs visoje šalyje.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Ringas

Daugkartinis bušido turnyrų nugalėto-
jas, Lietuvos ir Europos kudo čempionas 
Ignas Barysas prisipažįsta, kad šį kartą 
pasiruošimas didžiausiam turnyrui Lie-
tuvoje KOK WOrLD gP 2015 yra sunkus ir 
neapsieina be traumų. „Bet aš atlaikysiu, 
skausmas laikinas, o triumfas - amži-
nas“, - sakė sporto klubo „Cunamis“ ko-
votojas.

Ignas Barysas atsako į „Laisvalaikio“  
klausimus.

- KOK WORLD GP - jau kovo 14 die-
ną. Laiko liko visai nedaug. Ar jautiesi 
pasiruošęs?

- Neslėpsiu, pasiruošimo pradžia buvo tik-
rai sunki. Atsinaujino dar Japonijoje prieš ke-
tverius metus patirtos traumos. Bet kuo to-
liau, tuo geriau. Stengiuosi negalvoti apie 
skausmą, ruošiuosi kiekvieną dieną. Gal jau-
čiuosi truputį išvargęs, bet kita savaitė bus 
skirta organizmo būklei atkurti. Tikiu, kad 
kovo 14 dieną jausiuosi stiprus.

- Užsiminei apie Japoniją, kokią trau-
mą ten patyrei?

- 2011 metais Japonijoje kovojau su vietiniu 
kovotoju. Man tuo metu buvo tik 19 metų, o 
jam - 37-eri. Nepaisant aiškaus amžiaus ir pa-
tirties skirtumo, stengiausi kovoti kaip lygus 
su lygiu. Kova tęsėsi visus tris raundus. Tre-
čiajame raunde japonas taip stipriai man užlau-
žė koją, kad tai galiausiai baigėsi menisko ope-
racija. Nors esu toks užsispyręs, kad prieš ope-
raciją dar sugebėjau išsilaikyti juodąjį diržą. 
Operuojamas leidausi tik kai juodas diržas buvo 
mano rankose.

- Kaip manai, tai didelis ryžtas ar jau-
natviškas užsispyrimas? Juk sveikata 
svarbiausia?

- Šitas sportas yra mano gyvenimas. Spor-
to klubas - mano antroji šeima. Suprantu, kad 
jei nebus sveikatos, nebus ir kovų. Kol galiu 
kovoti - kovoju. Kartais pagalvoju, galbūt reikė-
tų stengtis šiek tiek save riboti, o kas, jei kokia 
rimtesnė trauma? Bet tokios mintys dingsta tik 
įžengus į ringą. Ten nemoku spausti stabdžių.

- Nuo kelerių metų pradėjai sportuoti?
- Sportuoju nuo 14 metų. Ir kuo toliau, 

tuo daugiau. Tikrai drąsiai galėčiau pasakyti, 

kad be sporto esu kaip be maisto. Net ir da-
bar, atiduodamas beveik visas jėgas pasiruo-
šimui, stengiuosi suspėti ir rasti laiko jaunimo 
treniruotėms.

- Ar jauti, kad bėgant metams keitiesi?
- Vienas dalykas nesikeičia - esu maksi-

malistas, jei jau darau, tai darau, kad ir nega-
lėdamas. Gal suveikia adrenalinas, bet tikrai 
kovoje, kaip ir karjeros pradžioje, vis dar ne-
galvoju apie skausmą. Į ringą einu turėdamas 
vieną mintį - nugalėti.

- Kovo 14 d. kovosi su Airijos čempio-
nu Patriku Vikstedu (Patrick Wixted), ką 
galvoji apie savo priešininką?

- Žinau, kad jis treniruojasi klube su Nilu 
Siriu (Neil Seery), UFC kovotoju. Manau, bus 
ypač stipri ir įdomi kova.

- Kas kovoje tau svarbiausia?
- Susikoncentruoti į vieną vienintelį 

žmogų, kuris stovi priešais tave. Jei nors 
truputį suabejosi savimi arba netikėsi per-
gale, dalis laimėjimo jau priešininko ranko-
se. Tikrai labai daug ruošiuosi šiai kovai, 
noriu ringe jaustis užtikrintas. Kviečiu vi-
sus ateiti palaikyti ne tik manęs, bet ir visų 
Lietuvos kovotojų. Palaikymas arenoje - di-
delė motyvacija.

Parengė Indrė KavalIausKaItė

Ignas Barysas 
turnyrui KOK WORLD GP 2015 pasiruošęs

 Kovo 14 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje jūsų 

palaikymo lauks Ignas Barysas, Sergejus 

Maslobojevas, Karolis Liukaitis, Igoris Osininas, 

Tomas Pakutinskas ir kiti stipriausi Lietuvos 

kovotojai

Daugkartinis bušido turnyrų nugalėtojas 
Ignas Barysas bandys vėl nugalėti

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



32 laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  6

reklama

laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  6 33

Scena

Narplios painią istoriją

Istorijas apie genialiojo austrų kompozi-
toriaus didžiausio varžovo Antonijaus Saljerio 
(Antonio Salieri) pakištus nuodus, juodai ap-
sirengusį nepažįstamąjį, užsakiusį gedulingą-
ją kompoziciją, apie V.A.Mocarto išgąstį ir 
blogas nuojautas po jo apsilankymo žino kone 
kiekvienas. Vis dėlto argi ne smalsu - kas 
buvo tas keistasis lankytojas, užsakęs gedu-
lingas mišias, kodėl V.A.Mocartas nepabaigė 
kūrinio ir kodėl jo žmona šį faktą slėpė? At-
sakyti į šiuos klausimus bei išnarplioti painią 
istoriją klausytojų akivaizdoje pasiryžo jung-
tinės atlikėjų pajėgos.

Jungtinės atlikėjų pajėgos

Vadovaujami režisierės Jūratės Vansk 
„Requiem“ atliks solistai Joana Gedmintaitė, 
Karolina Glinskaitė, Kęstutis Alčauskis, Egi-
dijus Dauskurdis, kamerinis choras „Aidija“ 

(vadovas Romualdas Gražinis), Šv.Kristoforo 
kamerinis orkestras (meno vadovas ir diri-
gentas Donatas Katkus) bei dirigentas Mo-
destas Barkauskas.

Atlikėjai susibūrė išskirtiniam tikslui - 
pirmą kartą šalyje atlikti originaliąją 
V.A.Mocarto „Requiem“ versiją. Ji nuskam-
bės kovo 19 d. Šv.Kotrynos bažnyčioje, kartu 
su VšĮ „Artis opera“ rengiamame projekte 
„Mocarto detektyvas: tikroji „Requiem“ is-
torija“. Pasak atlikėjų, tikroji kūrinio istorija 
neatsilieka nuo legendų ir yra verta žymiau-
sių detektyvų rašytojų plunksnos, tad vakaras 
bus intriguojantis.

Sodriu sopranu Lietuvos ir užsienio pub-
liką žavinčios J.Gedmintaitės pristatinėti ne-
reikia - talentinga primadonos Irenos Milke-
vičiūtės mokinė atlieka pagrindinius vaidme-
nis operos spektakliuose, 2004 m. ir 2014 m. 
tapo metų operos soliste, 2009 m. tapo tele-
vizijos projekto „Triumfo arka“ nugalėtoja.

„Muzika yra pirmoji mano meilė“, - sako 
dainininkė K.Glinskaitė. Daugkartinė kon-
kursų laureatė magistro studijas baigė Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijoje, kur mo-
kėsi pas profesorių Virgilijų Noreiką.

Vienu universaliausių operos solistų vadi-
namas tenoras K.Alčauskis sukūrė daugybę 
vaidmenų operetėse, miuzikluose, spektak-
liuose vaikams ir itin sudėtinguose prestižinių 

operų teatrų spektakliuose. Dainininkas du kar-
tus (2002 m. ir 2004 m.) buvo įvertintas Kauno 
profesionalaus teatro kūrėjų prizo „Fortūna“ 
diplomu, o atlikęs Evangelisto partiją J.S.Bacho 
„Pasijoje pagal Joną“, 2008 m. pelnė „Auksinį 
scenos kryžių“ operos nominacijoje.

Sceninės patirties nestokojantį boso savi-
ninką E.Dauskurdį išvysti galima kone visose 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 
operose ir operetėse, o svarbiausiais vaidme-
nimis laikomi Figaras „Figaro vedybose“, Gre-
minas „Eugenijuje Onegine“, Dalandas „Skra-
jojančiame olande“, Cuniga operoje „Karmen“ 
ir kt. Dainininkas 2002 m. tapo Stasio Baro 
dainininkų konkurso laureatu, o 2005 m. buvo 
pripažintas „Operos švyturių“ nominacijos 
„Metų operos viltis“ laureatu.

Šalia solistų scenoje rikiuosis meistriš-
kumu ir muzikalumu žavintys, aktyvūs Lie-
tuvos muzikinio gyvenimo dalyviai - kameri-
nis choras „Aidija“ bei Šv.Kristoforo kameri-
nis orkestras.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Su „Laisvalaikio” kortele

25%
nuolaida 2 bilietams

Nepraleiskite progos įminti muzikos genijaus 

paliktą paslaptį koncerte  

„Mocarto detektyvas: tikroji „Requiem“ istorija“  

kovo 19 d., ketvirtadienį, 19 val.  

Šv.Kotrynos bažnyčioje.

Šalia solistų scenoje rikiuosis  
Šv. Kristoforo kamerinio orkestro 

muzikantai, vadovaujami Donato Katkaus
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Originali Mocarto „Requiem“ versija
Lietuvoje skambės pirmą kartą
Apie vieną žymiausių kompozitoriaus 
Volfgango Amadėjaus Mocarto (Wolfgang 
Amadeus Mozart) kūrinių „Requiem“  
legendos sklando dar ir šiandien.  Jas ga-
lima ir išgirsti.



34

gidas

rekomenduoja

laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  6

Kas? „Žirklės“.

Komedijos „Žirklės“ veiksmas vyksta kirpykloje, virš 
kurios gyvena garsi pianistė. Vieną dieną kirpykloje 
apsilanko inspektorius ir praneša, kad muzikantė nu-
žudyta. Įtariamaisiais tampa visi kirpykloje esantys 
žmonės, o kas kaltas... Šito nežino nei aktoriai, nei 
režisieriai, nes tai sprendžia žiūrovai! Todėl į spektaklį 
galima eiti net kelis kartus ir dalyvauti vis kitokioje 
komedijoje, nes finalas kaskart vis kitoks, priklauso 
nuo susirinkusios publikos! Dėmesį kaustančios įta-
riamųjų apklausos, painūs alibi, intriguojanti aktorių 
ir žiūrovų akistata - tai daugiau nei 2 valandų juoko 
ir azarto dozė! Šis spektaklis pastatytas pagal vokiečių 
rašytojo ir psichologo Paulo Portnerio scenarijų. Juo 
buvo tiriama, kaip žmonės suvokia realybę. 

Kur? „Domino“ teatras  (Kino teatre „Forum Ci-
nemas Vingis“, Savanorių pr. 7, Vilnius).
KaDa? Kovo 7 d. 13 val.
Už KieK? Suaugusiajam 9-17 eur - 31,08-58,70 Lt 
(Bilietai.lt bei kasos punktuose).     

Kas? Kaziuko mugė.

Kiekvienais metais kovo pirmomis dienomis Vil-
niaus senamiesčio gatves užlieja šurmuliuojantis 
Kaziuko savaitgalis. Tai pats gausiausias tautodai-
lininkų ir liaudies meistrų sambūris. Į Kaziuko 
mugę suguža ne tik atokiausių Lietuvos kampelių, 
bet ir kaimynių šalių amatininkai. Be tradicinių 
mugės akcentų, Kaziuko mugėje prekiaujama socia-
liai remtinų asmenų, globos namų auklėtinių dir-
biniais. Mugėje visada gausu ne tik liaudies meistrų 
pagamintų daiktų, bet ir renginių.
Lietuvos globėjo Šv.Kazimiero šventė gimė XVII a., 
o XIX a. peraugo į mugę. Ji yra viena ryškiausių 
kalendorinių švenčių, turinti šimtmečių tradicijas, 
kiekvieną kartą pristatanti išmoningus rankų dar-
bo gaminius ir neturinti lygių aplinkiniuose kraš-
tuose. Mugė pritraukia kelis šimtus tūkstančių lan-
kytojų. Antrąją mugės dieną vyksta šventinės teat-
ralizuotos eitynės, kuriose dalyvauja, kaip ir senais 
laikais, žymiausi amatininkai, liaudies meno, se-
novės amatų propaguotojai. Amatininkų, tautodai-
lininkų eitynės Vilniaus gatvėmis ypatingos dėl to, 
kad reiškia meistrų vienybę ir nusiteikimą kartu 
siekti bendrų tikslų.

Kur? Vilniaus senamiestis.
KaDa? Kovo 6-8 d. 
Už KieK? Renginys nemokamas.

TeaTro gerbėjams

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Ką veikti savaitgalį?
ŠurmuliuojanTiems

Aktorius Eimutis Kvoščiauskas
Stasio Žumbio nuotr.
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Parengė Ringailė StulPinaitė

Kas? Piano Night | Donatas 
Montvydas.

Kovo 8-ąją, tarptautinę moters dieną, „Piano 
night“ scenoje pasirodys vienas išraiškingiausių 
ir veržliausių lietuvos atlikėjų - Donatas Mont-
vydas. Projekto „lietuvos balsas“ mokytojas, lie-
tuvos atstovas Eurovizijos dainų konkurse ir dau-
gelio projektų dalyvis šį kartą suspindės naujomis 
lyrinėmis spalvomis ir dar kartą parodys, kad 
muzika gali būti gyvenimo pulsacijos pagrindas, 
verčiantis mylėti ir svajoti. Donatas padovanos 
gražiausius muzikos žiedus visoms moterims. 
Sakoma, kad vyro grožis pagrįstas jo siela, o mo-
ters siela remiasi jos grožiu. Šis koncertas - tai 
gaivi pavasarinė dovana Moters dienos proga bei 
puiki galimybė pagražinti ir praturtinti savo sie-
las lengvumu ir muzikos magija.

Kur? Koncertų salė „Compensa“ (Kernavės 
g.84, Vilnius).
Kada? Kovo 8 d. 19 val. 
Už KieK? Suaugusiajam 18,50-32,40 eur -  
63,88-111,87 Lt.

Kas? „Džiazuojanti  
klasika 2“.

Seserys muzikantės, maestro Gintaro 
Rinkevičiaus dukterys, pianistė Rūta 
Buškevics ir smuikininkė Saulė Rinke-
vičiūtė sukūrusios kolektyvą pavadinimu 
„Džiazuojanti klasika“ tęsia savo muzi-
kinį kelią su nauja dar negirdėta pro-
grama. Virtuoziškas fortepijono ir smui-
kų duetas, akordeono improvizacijos, 
amžinosios klasikos melodijos nuskam-
bės visiškai kitaip. Šį kartą seserų scenos 
partneriai: vienas geriausių jaunosios 
kartos lietuvos džiazo smuikininkų ta-
das Dešukas bei improvizacijų meistras 
tarptautinių konkursų laureatas akor-
deonistas nerijus Bakula. O šio projek-
to artistams pritars žymūs lietuvos džia-
zo atlikėjai: Vytis nivinskas (kontrabo-
sas) bei Vytis Vainilaitis (perkusija, mu-
šamieji).

Kur? Kongresų rūmai (Vilniaus g. 
6/16, Vilnius).
Kada? Kovo 7 d. 18 val.
Už KieK? Suaugusiajam 4,92-10,72 
eur - 16,99-37,01 Lt.

MoteriMs

MėgstantieMs klasiką

Ką veikti savaitgalį?
Kovo 6 d. (penktadienis)

GEDIMINO PROSPEKTO PRADŽIA

12-13 val. Kaziuko mugės atidarymo ceremonija

ARKIKATEDROS AIKŠTĖ

13-17 val. Meno kolektyvų pasirodymai

V.KUDIRKOS AIKŠTĖ

12-17 val. Vaikų ir jaunimo kiemas

PRIE NACIONALINIO DRAMOS TEATRO

13-17 val. Meno kolektyvų ir teatrų pasirodymai

Kovo 7 d. (šeštadienis)
ARKIKATEDROS AIKŠTĖ

12-13 val. Teatralizuotos mugės eitynės (nuo 

Nepriklausomybės aikštės Gedimino prospektu į 

Katedros aikštę)
13-17 val. Meno kolektyvų pasirodymai

V.KUDIRKOS AIKŠTĖ

12-17 val. Vaikų ir jaunimo kiemas

PRIE NACIONALINIO DRAMOS TEATRO

13-17 val. Meno kolektyvų ir teatrų pasirodymai

ROTUŠĖS AIKŠTĖ

13-17 val. Meno kolektyvų pasirodymai

Kovo 8 d. (sekmadienis)
ARKIKATEDROS AIKŠTĖ

14.30-16.30 val. Meno kolektyvų pasirodymai

V.KUDIRKOS AIKŠTĖ

10-15.30 val. Vaikų ir jaunimo kiemas

PRIE NACIONALINIO DRAMOS TEATRO

12-16 val. Meno kolektyvų ir teatrų pasirodymai

ROTUŠĖS AIKŠTĖ

12-16 val. Meno kolektyvų pasirodymai

mugės programa

Pianistė Rūta Buškevics ir  
smuikininkė Saulė Rinkevičiūtė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dainininkas  
Donatas Montvydas
Redakcijos archyvo nuotr.
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S.Daukšaitė-Petrulėnė - 
aktorystės suviliota

l Išbandyčiau - burleską, nebandyčiau - koridos
l Mano gyvenime per daug - el.laiškų, nepakanka - 
„Burrata“ (itališkas sūris)
l Įveikta baimė - vaiko gimimas, neįveikta baimė - 
balso paštas
l Rizikuoju - keliaudama, nerizikuoju - valgyti 
Niujorko indų kvartalo mėsos
l Tobulėju - keisdama sauskelnes, pamirštu - kaip 
padaryti špagatą
l Atsiranda įgūdžių - verdant barščius, 
neįveikiamas iššūkis - breikas
l Džiaugiuosi, kad manęs dar laukia - ketvirtas 
dešimtmetis, džiaugiuosi, kad jau praeityje - breketai
l Mokėčiau didelius pinigus už - miniatiūrinių kėdžių 
kolekciją, neimčiau net nemokamai - automobilio 
„hamerio“
l Didžiausias karjeros pasiekimas - darbas su Miku 
Džegeriu (Mick Jagger), žemiausias karjeros taškas - 
2002 m. dalyvavau atrankoje į tamponų reklamą
l Visuomet pasiruošusi - šokių vakarėliams, 
niekada nepasiruošusi - arbatos vakarėliui
l Patinka - gyvūnų cirkas, nepatinka - NRA 
(Nacionalinė ginklų asociacija)
l Verta laukti - tavo vaiko pirmojo juoko, neverta 
eikvoti kantrybės - nekantriems žmonėms

OlivijOs vaild „taip“ ir „ne“

Televizijos seriale „Daktaras Hausas“ iš-
garsėjusi aktorė šiandien gali pasigirti ne vie-
nu pagrindiniu vaidmeniu populiariausiuose 
kino filmuose. Dabar nedaug kas bežino, kad 
kitados O.Vaild svajojo apie žurnalistės darbą. 
Žinomi žurnalistai yra ne tik jos tėvai, bet ir 
artimi giminaičiai. Nepaisant to, O.Vaild pa-
suko aktorės keliu.

Šiandien ji džiaugiasi ne tik laiminga kar-
jera, bet ir sėkmingu šeimyniniu gyvenimu. 
„Meilė manyje atrakino duris į laimingiausias 
kerteles. Kalbu ne tik apie meilę savo suža-
dėtiniui, bet ir savo sūnui. Motinystė šį jaus-
mą pakylėjo į visiškai kitą lygį. Aš atradau 
savo įkvėpimo šaltinį“, - sakė O.Vaild.

Nors aktorei dar anksti sukti galvą dėl 
raukšlių ar žilų plaukų, ji pripažįsta, kad Ho-
livude ypač jaučiamas jaunystės ir grožio kul-
tas. „Manau, kad žmonės į grožį pastaruoju 
metu ėmė žiūrėti daug realistiškiau. Aš pati 
dabar dėl išvaizdos jaudinuosi daug mažiau. 
Toks susitaikymas su bėgančiu laiku ir prio-
ritetų paskirstymas - brandos pranašumas. 
Man patinka gražiai apsirengti, pasidažyti ir 
kur nors nueiti, bet nebejaučiu spaudimo, kad 
turiu nuolatos atrodyti gražiai“, - apie savo 
išvaizdą sakė aktorė.

Ir nors O.Vaild po gimdymo gana greitai 
atgavo buvusias formas, ji teigė, kad visuo-
menės spaudimas kuo greičiau po gimdymo 
vėl atrodyti kaip paauglei yra absurdiškas. 
„Aš nuo to atsiriboju. Man svarbu, kad jaus-
čiausi gerai“, - šypsojosi Holivudo žvaigždė.

O.Vaild džiaugiasi nauju gyvenimo etapu

l Aktorės tikrasis vardas Olivija 

Džein Kokburn (Olivia Jane 

Cockburn).
l Ji gimė 1984 m. kovo 10 d.

l Aktorės karjerą pradėjo 2003 m.

l Šiuo metu Holivudo žvaigždė yra 

susižadėjusi su aktoriumi Džeisonu 

(Jason) Sudeikiu.
l Praėjusių metų balandį jiems gimė 

sūnus Otis.

dOsjĖ

Kitą savaitę 31-ąjį gimtadienį švęsiančią aktorę Oliviją vaild (Olivia Wilde) galima drąsiai va-
dinti supermama. Praėjusių metų balandį sūnų pagimdžiusi Holivudo žvaigždė greitai atgavo 
buvusias formas, įsisuko į naujų filmavimų verpetą, bet nepamiršta ir naujų pareigų - anot jos, 
motinystė jai padėjo atrasti naujas vertybes ir kitaip pažvelgti į kasdienes smulkmenas.

Aktorė Olivija 
Vaild (Olivia Wilde) 
nebejaučia pareigos 
nuolatos atrodyti 
gražiai

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

TV3 nuotr.

S.Daukšaitė-Petrulėnė - 
aktorystės suviliota

Interviu su aktore S.Daukšaite-Petrulėne - 39 p.

2015 m. kovo 6-12 d.
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Dainininkė Monika Linkytė (22) šiuo 
metu užsiėmusi pasirengimu „Eurovizijai“, 
todėl prie televizoriaus praleidžia labai ne-
daug laiko, tačiau mergina turi tvirtą nuo-
monę apie rodomas laidas bei projektus. 
Ji viliasi, kad televizijoje daugės kokybiškų 
muzikinių laidų, kurios ne tik skatins dai-
nuoti jau žinomus atlikėjus, bet ir padės 
atrasti naujų.

Tikras dainavimas 

Vertinu tai, kad Lietuvos televizijose 
pastaraisiais metais ima populiarėti tikras 
dainų atlikimas. Muzikiniuose konkursuose 
groja tikra grupė.

PlaTforma naujiems  
aTlikėjams 

Didelis pranašumas yra tai, kad nepatyrę 
atlikėjai televizijoje turi gerą progą pasireikšti. 
Šitaip atrandame nemažai naujų, gerai 
dainuojančių žmonių.

informacinės laidos 

Jei būnu namuose, pažiūriu žinias, nes tai 
yra greita svarbiausių tos dienos įvykių 
apžvalga. Juk žmogui svarbu būti išprususiam 
ne vien savo srityje. Politinės, ekonomikos, 
pasaulio ir kitos naujienos yra naudingos.

Pokalbių laidų Temos 

Kartais pasižiūriu. Nors šiuo metu ypač 
neturiu laiko, yra pora laidų, kurios kartais 
nagrinėja visai įdomias temas.

nekomPeTenTingi 
Pašnekovai 

Dažnai pokalbių laidose dalyvauja muzikos 
atstovai, kurie, matyt, daugiau kalba, negu 
dainuoja. Man nelabai aktuali jų nuomonė kai 
kuriais klausimais.

reklamos kiekis 

Labai teisingą sprendimą priėmė LRT ir 
atsisakė reklamos. Bet tai valstybės 
finansuojamas nacionalinis kanalas. Suprantu 
komercines televizijas, joms būtų sunku 
išsiversti be reklamos. Bet turiu prisipažinti, 
kad jos kiekis kartais tikrai erzina.

muzikinių laidų lygis 

Nors tam tikrais atvejais muzikos lygis 
televizijoje yra keliamas, vis dar yra tokių 
laidų, kurios ima tą lygį ir sugriauna, 
prisikviečia tokių atlikėjų, kurie nesugeba net 
trijų natų sudainuoti. Gaila, kad vienos 
televizijos augina, o kitos - griauna.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS
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tV6  4,4 %
tV1  4,1 %
Lietuvos rytas tV  3,6 %
tV8  3,4 %
PBk  2,9 %

info tV  1,8 %
REn Lietuva  1,3 %
Video ir DVD  1,2 %
LRt kultūra  1,1 %
Liuks!  0,4 %

tV6  4,1 %
Lietuvos rytas tV  3,6 %
tV1  3,2 %
PBk  3,1 %
info tV  2,7 %

tV8  2,4 %
REn Lietuva  1,8 %
LRt kultūra  1,3 %
Video ir DVD  1,2 %
Liuks!  0,6 %

Lnk 17,2 %

TrumPai

 

Sporto laidų vedėja Vlada MusVydaitė (31) 
aktyviam laisvalaikiui neabejingiems žiūrovams turi 
gerų žinių: į TV3 eterį grįžta penkis sezonus gyvavęs 
projektas „Sportuok su mumis“. Tiesa, laida grįžta 
pakeitusi ne tik savo formatą, bet ir pavadinimą. 
Nuo šiol visą valandą truksiantis TV projektas 
vadinsis „Mitybos ir sporto balansas“. Laidos vedėja 
V.Musvydaitė jau nekantrauja toliau mėginti vis nau-
jas sporto šakas. Šiuo metu ji skaičiuoja išmėginusi 
jų jau apie 60, bet tai - dar ne pabaiga.

TV3 nuo šiol kvies visus žiūrovus dar aktyviau 
įsitraukti ir tiesiogiai televizijai išsakyti savo pagei-
davimus bei nuomonę. Specialiai sukurtame Myliu.tv 
portale nuolat bus rengiamos žiūrovų apklausos apie 
laidų turinį, informacines kampanijas, žiniasklaidos 
kanalų darbą ir kitas aktualijas. Atsižvelgiant į išsa-
kytą nuomonę, bus priimami atitinkami sprendimai 
dėl transliuojamo turinio. UAB „TELE-3“ generalinė 
direktorė laura BlažeVičiūtė sakė, kad tokiu 
būdu ir toliau stengsis pateisinti žiūrovų lūkesčius.

tV3 16,4 %

LRt televizija 
9,1 %

BtV 7,6 %

ntV Mir Lietuva 5 %

Lnk 19,2 %

tV3 18,4 %

LRt televizija 
9,2 %

BtV 6,7 %

ntV Mir Lietuva 4,7 %

nr. Laida            tV     Reitingas

1 kk2 inFo Lnk 10,8

2 tV3 ŽinioS tV3 9,5

3 kk2 Lnk 9,4

4 nUo...iki Lnk 9,3

5 VaLanDa SU RŪta Lnk 9,2

6 SPECiaLi ŽiniŲ iR  

 aLFa SaVaitėS LaiDa Lnk 8,9

7 Lnk ŽinioS Lnk 8,8

8 MonStRai PRiEŠ atEiViUS tV3 8,7

9 PRiEŠ SRoVĘ tV3 8,3

10 PakaRtok  tV3 8,3

Duomenys: TNS LT, 2015 m. vasario 23 - kovo 1 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Moniką Linkytę

reiTingai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

kiti  
kanalai 17,8 %

kiti  
kanalai 20,7 %
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Netrukus TV3 eteryje 
pasirodys naujas serialas 
„Tobula kopija“. Kuo šis dar-
bas jus suintrigavo?

- Visų pirma tuo, kad čia tenka 
vaidinti ne vieną personažą, kaip 
įprasta, o du. Tai yra daug sudėtin-
giau, kartais ir aš, ir režisieriai net 
susipainiojame, kurį kada vaidinu. 
Be to, man labai patiko serialo sce-
narijus. Filmas kuriamas pagal 
amerikiečių serialą, todėl tikiu, 
kad bus įdomus ir intriguojantis.

- Seriale vaidinsite dvi 
seseris dvynes. Kuri jų yra 
panašesnė į jus pačią?

- Visi mano vaidinami perso-
nažai turi dalelę manęs. Kiekvie-
name jų galiu atrasti tam tikrų 
savo savybių ir visiškai priešingų. 
Tiek mano vaidinama Brigita, tiek 
Džaneta turi po dalelę manęs.

- Kiek žinau, tikrame gy-
venime sesers dvynės netu-
rite, bet gal seseriški jaus-
mai jums nesvetimi?

- Tikrai nesvetimi. Turiu 
penkeriais metais jaunesnę se-
serį, todėl žinau, ką reiškia se-
seriški jausmai, problemos, gin-
čai. Tai man padeda geriau kurti 
savo personažus, į juos įsijausti 
ir suprasti.

- Vaidinote ne viename seriale. Pagal 
ką atsirenkate, kur vaidinti, o kur ne?

- Pagrindinis kriterijus yra scenarijus. Jei 
jis įdomus, nekyla klausimų, sutikti ar ne. 
Visa kita neturi tokios didelės reikšmės.

- Filmuojatės ne tik serialuose, bet ir 
filmuose. Kuo skiriasi filmų ir serialų 
filmavimo aikštelė?

- Labai skiriasi laiko atžvilgiu. Filmuojantis 

filme turi daugiau laiko susipažinti su savo 
personažu, pasiruošti vienai ar kitai scenai. O 
seriale viskas vyksta labai greitai. Per dieną 
filmuojamos kelios scenos, o filme galima skir-
ti visą dieną vos vienai scenai.

- Jūsų akimis žiūrint, kuo patobulėjo 
lietuvių serialai?

- Labai patobulėjo. Dabar ir 
scenarijai yra geresnės kokybės, 
ir patirties žmonės įgijo daugiau. 
Juk per metus išleidžiamas ne vie-
nas ir ne du serialai, kiekvienas jų 
būna vis geresnis.

- O kaip vertinate jauną-
ją kartą, pradedančiuosius 
aktorius?

- Nenorėčiau savęs priskirti 
prie senosios kartos aktorių, todėl 
galiu pasakyti tik tiek, kad visi 
žmonės, su kuriais dirbu, yra labai 
talentingi ir įdomūs. Su jais dirbti 
man labai malonu ir įdomu.

- Kas aktorystėje jus la-
biausiai žavi?

- Tai, kad kaskart turi gali-
mybę pabūti vis kitu žmogumi. 
Kitos profesijos atstovai tokios 
galimybės neturi, o gal ir neno-
ri turėti. Aktoriai filmavimo 
aikštelėje gali daryti tai, ko gal-
būt gyvenime niekada neišdrįs-
tų. Per trumpą laiką įsijauti į la-
bai daug personažų.

- O ar nėra pavojaus pa-
simesti tarp to, kas tu esi iš 
tiesų, ir to, kas yra tavo per-
sonažas?

- Visa laimė, kad pasiklysti ne-
leidžia mano labai mylima šeima. 
Jie mane sugrąžina į realybę. Tie-
sa, kartais būna sunku atsisvei-
kinti su personažais, bet tenka.

- Kokie artimiausi darbai jūsų laukia?
- Kai baigsime serialo filmavimus, vyk-

siu į Armėniją. Ten filmuosiuosi viename 
armėnų režisieriaus filme. Filmavimo darbai 
vyks vasarą. Gegužę važiuosime apsižiūrė-
ti, o liepą - filmuotis. Vaidinsiu pagrindinį 
vaidmenį - tokią išprotėjusią moterį. Manau, 
bus labai įdomu. Laukiu tokios netikėtos 
patirties.

S.Daukšaitei-Petrulėnei kurti 
personažus padeda asmeninė patirtis
Aktorė SAndrA dAukšAitė-Petrulėnė (33) netrukus vėl džiugins televizijos žiūrovų akis 
ir širdis. šiuo metu ji filmuojasi naujame seriale „tobula kopija“. tV3 eteryje pasirodysiantis 
televizijos filmas kuriamas pagal pasaulyje žinomą Holivudo serialą. Pagrindinį vaidmenį 
atliekančiai aktorei S.daukšaitei-Petrulėnei teko ypatinga užduotis. Žinoma moteris pirmą 
kartą kuria ne vieną, o du personažus - seseris dvynes. kaip jai sekasi, su kokiais sunkumais 
susiduria ir kokie darbai vasarą jos laukia Armėnijoje, - aktorė pasakojo interviu.

Aktorei Sandrai Daukšaitei-Petrulėnei pasiklysti 
tarp savęs ir personažų neleidžia šeima

TV3 nuotr.

AktoriAi 
filmAvimo 
Aikštelėje 
gAli DAryti 
tAi, ko gAlbūt 
gyvenime niekADA 
neišDrįStų
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 9.00  „Turi mylėti šunis“  14.50  „Vandens žiurkės“  20.30  Labanaktukas 10.40  Bėdų turgus 11.45  „Gyvenimo 
  receptai 2“

 15.30   „Laukinė 
  Esmeralda“

 TV8
7.50, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.40 „Mis Marpl“. 9.50 
„Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji animacija. 11.00 „Ji 
varo mane iš proto“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 
20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.50 Pasikeisk! 18.00, 
22.55 „Medikai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.05 
Drama „Aštuonios dienos iki mirties“. 0.50 Gydytojai. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Apie žūklę. 11.05 
Tauro ragas. 11.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu. 11.55, 14.10 24 valandos. 13.05 Nuo... Iki. 
13.40, 15.25 Dviračio šou. 15.55 Pagalbos skambu-
tis. 16.30 Arčiau mūsų. 17.00, 22.00 Info diena. 21.00 
Ne vienas kelyje. 21.30 Dabar pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
5.50, 20.40 Lietuvos laikas. 6.00 „EURONEWS“. 6.30, 
9.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.00, 14.00, 17.00 Naujienos (su subtitrais). 11.35 
Kontrolinis pirkinys. 12.00 Gyvenk sveikai! 13.05 
Padriki užrašai su D.Krylovu. 13.35, 14.20 Kartu su 
visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 15.55, 3.15 Mados 
nuosprendis. 17.50 „Lauk manęs“. 18.55 Stebuklų 
laukas. 20.00 Laikas. 21.15 „Šok!“ 23.35 „Vakaras su 
Urgantu“. 0.30 „EURONEWS“. 1.00 „SinCity“.

 REn
7.00 „Bernardas“. 7.05 „Žvėreliai“. 7.35 „Mano tiesa“. 
8.35 „Žvaigždžių gyvenimas“. 9.25, 17.35 „Bučinys 
2“. 11.05 „Šiaurės vėjas“. 12.45 „Gyvenimo taisy-
klės“. 13.35, 22.40 Ekstrasensų mūšis. 15.35 „Žvaigž-
džių gyvenimas“. 19.25 „Belaisvė“. 20.55 „Ieškokite 
mamos“. 0.40 „Žvaigždžių gyvenimas“. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 Nugalėję 
mirtį. 8.45 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.10 Gyvenimas apkasuose. 10.40 Bet kuriuo 
metu. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.30 Ypatingas 
įvykis. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 15.25 Pirmoji 
pavara. 16.05 „Bombila. Tęsinys“. 18.40 Kalbame 
ir rodome. 19.45 „Teisėjas“. 23.25 „Ženia Belouso-
vas. Berniuko - žvaigždės sugrįžimas“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Prancūzų kalbos pamoka. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.30, 19.00 Žinios. 11.00 
Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas 
atvejis. 14.05 „Ten, kur tu“. 15.00, 4.10 „Kol stanica 
miega“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Pagrindinė 
scena“. 22.25 „Rojaus kampelis“. 0.20 „Blogas 
gerasis žmogus“. 2.20 Prancūzų kalbos pamoka. 

 TV PolonIa
7.05, 17.20 A la show. 7.40 Sveikatos ir grožio 
alchemija. 8.00 KucinAlina. 8.30 „Žilvičių įlankos 
paslaptys“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 
Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 1.45 „Proga“. 13.05 
„Pagalbos signalas“. 13.25, 18.50, 21.45, 2.10 Gal-
vosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.50 
„Paradoksas“. 15.40 Klajūno užrašai. 15.55 „Janas 
Novakas Jezioranskis - įvykių užkulisiai“. 16.30 
Tyrėjų TV: mada. 17.00 „Ex Libris“. 18.20, 22.45, 
5.10 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
2.15 XX a. sensacijos. 19.25 Kultūros laida. 19.55, 
4.45 „Pagalbos signalas“. 20.25 „Cafe Historia:. 
Pinigų klastotojai. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Ži-
nios. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 23.00, 5.20 
„Lenkai pasaulio akyse“. 0.40, 6.45 Vakaras su 
H.Banašak „Meilė tau viską paskirs“.

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 12.10, 20.00, 
0.15 Išskirtiniai. 6.30, 12.55, 18.20, 21.35, 1.50 Va-
karėlių sūkuryje. 6.55, 13.20, 18.45, 3.05 Auksinis 
Beverli Hilso jaunimas. 7.15, 19.10, 4.15 Išmoky-
siu būti žvaigžde. 8.00, 13.45, 17.30, 22.00 Tikroji 
Holivudo istorija. 8.45, 14.30 Ieškau topmodelio! 
9.30, 12.30, 22.00 Mados pasaulyje. 9.55, 15.15, 
3.30 Džuliana ir Bilas. 10.40 Nuotaka milijonieriui. 
16.00 Mados projektas. 21.15 Mados kontrolė. 

 TV1000
7.30 „Vaiduoklis“. 9.45 „Vaikinams tai patinka“. 11.30 
„Meilutė“. 13.30 „Mano liūdna meilės istorija“. 15.30 
„Sviestas“. 17.15 „Savaitgalis Paryžiuje“. 19.00 „Vai-
kinams tai patinka“. 20.45 „Dorianas Grėjus“. 22.35 
„Neįtariamasis“. 0.15 „Laiko mašina“. 2.05 „Bušas“. 

 TRaVEl
8.00, 13.30 Gyvenimas po katastrofos. 8.30 Naujo 
būsto paieška. 9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. 10.30 
Didžiosios pasaulio paslaptys. 11.30, 16.00 Senos 
pilies legendos. 12.30 Pamesto bagažo aukcionai. 
14.00 Naujo būsto paieška. 15.00 Neįtikėtinos 
istorijos. 18.00 Išgelbėkite mano verslą! 19.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 20.00 Naujo būsto 
paieška. 21.00 Lėktuvų paroda. 22.00 A.Ričmanas. 
22.30 Kulinarinės kovos. 23.00 Brangenybių 
paieškos. 24.00 Neįtikėtinos istorijos.

 anIMal PlanET
8.15, 11.55, 15.35 Gorilų gydytojai. 9.10, 5.02 
Iškviečiamas tramdytojas. 10.05, 22.55 Aligatorių 
tramdytojai. 12.50, 17.25, 21.05, 4.15 Namai me-
džiuose. 13.45 Naujagimiai gamtoje. 14.40, 19.15, 
1.40 Akvariumų verslas. 16.30 Dramblių gelbėji-
mas. 18.20 Upių pabaisos. 20.10, 2.35 Žmogus, 
gepardas, gamta. 22.00, 0.45, 3.25 Upių pabaisos.  

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 

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

geriau“ (N-7).
8.55 TV serialas  

„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Aistros 

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

sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
14.00 „Kempiniukas 

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

„Laukinė  
Esmeralda“ (N-7).

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

„Bitės filmas“.
21.15 Nuotykių f. „Legenda 

apie Heraklį“ (N-7).
23.10 Trileris „Įsiveržimas į 

JAV“ (N-14).
1.20 Kriminalinis trileris 

„Gundanti klasta“ 
(N-14).

3.10 Romantinė drama 
„Prisijaukinimo 
menas“ (N-7).

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.55 K11: Komisarai tiria. 

Klyksmas (N-7).
9.35 K11: Komisarai tiria. 

Nuotaka, kuri žinojo 
per daug (N-7).

10.20 Yra kaip yra (N-7).
11.45 „Gyvenimo  

receptai 2“ (N-7).
12.50 KK2 (N-7).
13.25 „Tomas ir Džeris“.
13.55 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.20 „Bėgantis laikas“  

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Mano vyras gali.
22.20 Kriminalinis  

veiksmo f. „Žaibiškas 
kerštas“ (N-14).

0.20 Siaubo f. „Žuvis - 
Frankenšteinas“ (S).

2.00 Veiksmo f. „Kryžius“ 
(N-14).

4.00 Programos pabaiga.
4.05 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 TV serialas 

„Komisaras Reksas“ 
(N-7).

9.50 TV serialas „Mies-
telio ligoninė 5“.

10.40 Bėdų turgus.
11.30 Stilius.
12.20 Ryto suktinis su  

Zita Kelmickaite.
13.10 Tikri vyrai. Realybės 

dokumentika.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas „Nuodė-

minga meilė“ (N-7).
17.00 TV serialas „Akis  

už akį 4“ (N-7).
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.45 Delfinai ir žvaigždės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Veiksmo drama 

„Rokis“ (N-14).
0.40 „Akis už akį 4“ (N-7).
1.25 A.Raudonikio jubi-

liejinis koncertas 
„Skinsiu raudoną 
rožę“. 2014 m.

3.50 Tautos balsas.
4.20 Duokim garo!

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

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

9.00 Romantinė komedija 
„Turi mylėti šunis“ 
(N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

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

14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

17.00 „Davis’o taurės“  
teniso turnyras. 
Lietuva - Lenkija. 
2015 m. Tiesioginė 
transliacija.

22.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

22.30 Veiksmo f. „Žmogus 
šešėlis“ (N-14).

0.25 Komedija „Eimosas 
ir Endriu“ (N-7).

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

3.30 Bamba TV (S).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.40 Keliauk! Pažink! 

Pasidalink! Ištisus 
metus. Speciali laida.

7.45 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“ (N-7).

8.45 „Albanas“ (N-7).
9.50 „Likvidacija“ (N-7).
10.55 „Iššūkis“ (N-7).
11.55 Taip gyvena  

žvaigždės! (N-7).
12.55, 6.30  

Šeima - jėga! 2.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 „Viskas apie gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
19.50 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose 
T.Vaškevičiūtė (N-7).

20.50 Pasaulis X (N-7).
21.50, 4.00  

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

23.35, 5.20  
Komedija „Mano 
mama - nuotaka“ 
(N-7).

1.00 Biografinis f. 
„Kinsis“ (N-14).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Konferencija „25 

laisvės metai. Patirtis 
ir perspektyvos“. 
1 dalis. Tiesioginė 
transliacija iš LR 
Seimo posėdžių salės.

12.45 Žinios. Ukraina.
13.00 Konferencija „25 

laisvės metai. Patirtis 
ir perspektyvos“.  
1 dalis. (tęsinys).

15.30 Kultūros savanoriai.
16.00 Lietuvių dokumenti-

ka. „Marinos namai“.
17.00 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. „Trys tigrai“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Šiaurietiškas būdas“.
18.40 Pagauk kampą.
19.15 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
20.00 Gustavo enciklopedija.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Durys atsidaro.
21.30 M.Giedrys. Psicho-

loginis detektyvas 
„Vyrų vasara“ (N-7).

23.00 Lietuvių kinas trum-
pai. „Vakar bus rytoj“.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.30 Prisiminkime. Ansamblis 

„Estradinės melodijos“.
0.45 Legendos.
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 16.20  „Beveik 
  ištekėjusios“

 13.00  Gražiausi žemės
  kampeliai

 13.55  Parduotuvių
  karalienė

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

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

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

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

karalienė.
14.55 Būrėja.
15.25 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

15.55 Griežčiausi tėvai.
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“  

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

Komisaras Borovskis 
ir jūra“ (N-7).

22.45 Drama 
„Nenuoramos“  
(N-14).

0.25 „Viešbutis  
„Grand Hotel“  
(N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

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

kampeliai.
13.30 „Saša ir Tania“  

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Pelkė“ (N-14).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“  

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

gelbėtojai (N-7).
22.00 Rizikingiausi  

policijos darbo  
epizodai  
(N-14).

23.00 Veiksmo f. „Delta“ 
būrys“ (N-14).

1.35 Trileris „Didysis  
apiplėšimas“  
(N-14).

3.10 „Vilfredas“ (N-7).
4.00 „Rimti reikalai“  

(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 Karštos senos  
sėdynės.

10.00 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

11.00 „Leonardas  
Cohenas.  
Aš - tavo vyras“.

12.50 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

13.50 „Priedangoje“  
(N-7).

14.50 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

15.20 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

16.20 „Beveik  
ištekėjusios“.

18.00 „80 traukinių  
aplink pasaulį“.

18.30 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

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

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau  

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

22.50 Balticum TV  
žinios.

23.20 „Mergina, kuri 
užkliudė širšių lizdą“ 
(N-14).

„LEGENDA APIE HERAKLĮ“
Nuotykių filmas. JAV. 2014.
Režisierius R.Harlinas.
Vaidina K.Lacas, G.Vais, S.Adkinsas.

Antikinės Graikijos mitas apie legendinį Heraklį yra perduodamas iš kar-
tos į kartą. Tūkstančius metų žavinti legenda, paversta filmu, vaizdingai 
perteiks mitologinius nuotykius ir kitokią didvyrio pusę. Heraklio istorija 
šiame filme bus papasakota per jo meilę Kretos princesei Hebei. Gavęs 
įsakymą nugabenti ją savo broliui, kuriam yra pažadėta, garbingas karys 
Heraklis turės rinktis - paklusti savo širdžiai ar aukštesniam tikslui.

TV3
21.15

rekomenduoja

„AŠTUONIOS DIENOS  
IKI MIRTIES“
Drama. Kanada, JAV. 2006.
Režisierė N.Beili.
Vaidina K.Rouen, Š.Doilas, 
D.Miligan.

Kai paaiškėja, kad Teresos sūnus Džo 
taip ir neatvyko į vakarėlį, į kurį jį išlei-
do, moteris pati imasi iniciatyvos tirti 
bylą. Aišku tik tiek, kad pakeliui į šven-
tę vaikinas buvo pas savo merginą...

„ŽUVIS - FRANKENŠTEINAS“
siaubo filmas. JAV. 2004.
Režisierius M.Dipė.
Vaidina T.Kitlzas, Č.Čau, D.Biskou.

Luizianos pelkėse siautėja paslap-
tingas žudikas. Po keleto kraupių 
užpuolimų į nelaimės vietą pa-
siunčiamas tyrėjas ir gamtininkė. 
Jie privalo išsiaiškinti, kas puola 
žmones ir kelia grėsmę aplinki-
niams. Paaiškėja, kad siautėja ne-
paprasto dydžio žuvis mutantė...

„ŽAIBIŠKAS KERŠTAS“
krimiNaliNis veiksmo filmas. 
JAV. 2010.
Režisierius Dž.Tilmanas jaunesn.
Vaidina D.Džonsonas, 
B.B.Torntonas, K.Gudžino.

Prieš dešimt metų du broliai rezgė 
banko grobimo aferą ir įkliuvo į 
spąstus. Atsėdėjęs priteistas dienas 
už grotų, buvęs nusikaltėlis griebia 
teisėsaugos vairą į rankas...

TV8
21.30

LNK
22.20

LNK
0.20

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.30 „Sportas“. Die-
nos naujienos. 7.15, 19.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos 22 turo apžvalga. Premjera. 
8.00 „Burton European Open“. Snieglentės. 
Moterų akrobatinis nusileidimas. 9.00 „Burton 
European Open“. Snieglentės. Vyrų akroba-
tinis nusileidimas. 10.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Madrido 
„Real“. 12.15 „Road To Glory“. Kovinio sporto 
žurnalas. 13.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Vitesse“ - „AFC Ajax“. 2014/2015 m. se-
zonas. 15.00 NBA krepšinio lyga. Milvokio 
„Bucks“ - Atlantos „Hawks“. 2014/2015 m. 
sezonas. 17.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 19.30 Tiesioginė transliacija. „Burton 
US Open“. Snieglentės. Moterų akrobatinis 
nusileidimas. Finalas. 20.30 „NBA World“. 
Speciali krepšinio laida. 21.15 Geriausi NBA 
sezono metimai TOP100. 22.00 Tiesioginė 
transliacija. „Burton US Open“. Snieglentės. 
Vyrų akrobatinis nusileidimas. Finalas. 23.40 
NBA „Visų žvaigždžių“ šeštadienio šou. 3.00 
NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalio varžybos. 
5.30 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio 
lyga. Ouklendo „Warriors“ - Dalaso „Mave-
ricks“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Eurolyga. „Fenerbahce Ulker“ - „Nizhny 
Novgorod“. 8.50 Eurolyga. „Panathinaikos“ - 
„Barcelona“. 10.40 Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - 
CSKA. 12.45 Premier lygos apžvalga. 13.45 KHL 
atkrintamosios varžybos. 15.45 Eurolyga. „Alba“ - 
„Žalgiris“. 17.35 Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Bar-
celona“. 19.25 UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
19.55 Eurolyga. „Galatasaray“ - „Real“. Tiesioginė 
transliacija. 21.55 Eurolyga. „Unicaja“ - „Anadolu 
Efes“. Tiesioginė transliacija. 24.00 Anglijos FA 
taurės apžvalga. 0.30 Eurolyga. „Galatasaray“ - 
„Real“. 2.20 Eurolyga. „Unicaja“ - „Anadolu Efes“. 
5.10 KHL atkrintamosios varžybos. 

 EUROSPORT
9.30 Futbolas. Algarvės taurės moterų turnyras. 
Japonija - Danija. 10.30 Biatlonas. Pasaulio čem-
pionatas. 11.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
14.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. 15.00 Fut-
bolas. Algarvės taurės moterų turnyras. Vokietija - 
Kinija. 17.00 Futbolas. Algarvės taurės moterų tur-
nyras. Prancūzija - Danija. 19.00 Šuoliai nuo tram-
plino. Pasaulio taurė. 20.00 Lengvoji atletika. Uždarų 
patalų Europos čempionatas. 21.00 Medkirčių spor-
tas. Pasaulio čempionatas. 22.00 Sporto žvaigždės 
iš arti. 22.30 Boksas. Sunkiasvorių vakaras. 0.30 
Lengvoji atletika.
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Redakajus“ (N-7).
7.00 „Bidamanų turnyras“ 

(N-7).
7.30 „Mažylių nuotykiai“.
8.00 Juokingiausi 

Amerikos namų vaiz-
deliai.

8.30 „Būrys“ (N-7).
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Mitybos balansas.
11.00 Laikas keistis.
11.30 Komedija „Vaikų dar-

želio policininkas“ 
(N-7).

13.45 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.20 Ekstrasensai detekty-
vai (N-7).

17.20 Svajonių  
nuotaka (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Nuotykių f. „Narnijos 
kronikos. Aušros 
užkariautojo kelionė“.

19.30 Filmo pertraukoje -  
Eurojackpot.

21.20 Veiksmo f. 
„Transporteris 3“.

23.25 Nuotykių komedija 
„Džiunglės“ (N-7).

1.05 Trileris „Mirtinas 
smūgis“ (N-14).

2.50 Romantinė drama 
„Kaip pamišę“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Smalsutė Dora. 

Pasakų šalyje“.
7.20 „Nickelodeon“  

valanda. Smalsutė 
Dora“ (1).

7.45 „Agentas  
Šunytis“ (1).

8.10 „Madagaskaro  
pingvinai“ (1).

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 „Ponas Bynas“.
10.00 Nuotykių komedija 

„Kaukės sūnus.
11.45 Nuotykių komedija 

„Šaunioji beždžionė“.
13.30 Romantinė komedija 

„Visados kaip pirmą 
kartą“ (N-7).

15.20 „Čiauškutė“ (1)  
(N-7).

17.40 „Didingojo amžiaus 
paslaptys. Istoriją 
pakeitusi meilė I“.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 „Rifo pasaka 2“.
20.35 Romantinė komedija 

„Suvaidink mano 
žmoną“ (N-7).

22.50 Veiksmo f. „Mirtina 
jungtis“ (N-14).

0.40 Kriminalinis veiksmo 
f. „Žaibiškas kerštas“ 
(N-14).

2.35 Programos pabaiga.
2.40 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
6.55 Emigrantai.
7.45 Specialus tyrimas.
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
9.30 Pasimatuok  

profesiją.
10.15 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro.
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Gyvenimo kelias“.
13.00 „Inspektorius Luisas 3“.
14.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
15.00 Lietuvos nepriklauso-

mybės atkūrimo  
25-mečiui. Mūsų  
laisvės metai. 1996 m.

16.00 Žinios. Orai.
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Monikos Linkytės 

ir Vaido Baumilos 
palaikymo koncertas.

22.40 „Da Vinčio demonai 1“.
0.25 Lino Adomaičio 

naujausio albumo 
pristatymo koncertas. 

2.05 „Inspektorius Luisas 3“.
3.40 Klausimėlis.lt.

 16.15  Sveikinimų 
 koncertas

 17.20  Svajonių nuotaka

ŠeŠtadienis

„VISADOS KAIP PIRMĄ KARTĄ“
Romantinė komedija. JAV. 2004.
Režisierius P.Segalas.
Vaidina A.Sandleris, D.Berimor, R.Šnaideris.

Havajuose gyvenantis jūrų zoologas Henris visą savo laisvalaikį skiria į Ha-
vajus atostogauti atvykusioms moterims vilioti. Tačiau vieną dieną mergi-
šius sutinka mielą ir žavią Liusę ir ją įsimyli iš pirmo žvilgsnio. Tačiau Liusė 
kenčia nuo trumpalaikio atminties praradimo po autoavarijos. Ji atsimena 
tik vienos dienos įvykius. Jai kiekvienas rytas - tai rytas po avarijos.

rekomenduoja

„TAKSI“
Veiksmo filmas. JAV. 2004.
Režisierius T.Storis.
Vaidina D.E.Ovens, Dž.Falonas, 
H.Simonsas.

Keturios seksualios brazilės, važinė-
jančios juodais BMW, apiplėšinėja 
Niujorko bankus. Joms ant kulnų 
lipa jaunas ir drąsus detektyvas En-
dis Vašburnas. Bėda ta, kad jis pats 
prasčiausias vairuotojas Niujorke, 
todėl jam reikia gero vairuotojo. Ir 
jis randa. Ji - didžiausia nutrūktgalvė 
taksi vairuotoja mieste. Belė kaip tik 
tokia ir yra.

„SAMDINIAI“
Veiksmo dRama. Jungtinė 
Karalystė. 2011.
Režisierius P.Leontis.
Vaidina R.Fučila, K.Mičel,.

Pasakojimas apie tai, kaip vienos 
Balkanų šalies teritorijoje po kari-
nio perversmo buvo nusiųsta spe-
ciali grupė. Maža grupelė herojų, 
kurie nepriklauso kariuomenei, 
yra vadovaujama Endžio Marlou. 
Jo vyrams nurodyta gelbėti diplo-
matinį personalą, taip pat sučiupti 
karo nusikaltėlį, kuris atsakingas 
už nusikaltimus žmonėms.

„ĮTARIAMASIS. DRIU 
PITERSONO GYVENIMAS“
kRiminalinė dRama. JAV. 2012.
Režisierius M.Salomonas.
Vaidina R.Lou, K.Kuoko, K.Dent.

Žavuolis Čikagos apylinkių polici-
jos seržantas Driu Pitersonas su-
sižavi perpus jaunesne gražuole 
Steise. Driu ketina skirtis su trečią-
ja žmona. Deja, skyrybos baigiasi 
tragiškai: moteris randama negyva 
tuščioje vonioje. Netrukus Driu ir 
Steisi susituokia...

TV6
19.00

 TV8
10.00 Menų sala. 10.30 Statybų TV. 11.00 VIP. 
11.30 Virtuvės istorijos. 12.00 „Linksmieji drau-
gai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 „Tėvas Braunas“. 
16.00 „Frosto prisilietimas“. 17.30 „Mis Marpl“. 
18.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 19.30 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Komedija „Valstybinis romanas“. 
22.50 Drama „Aštuonios dienos iki mirties“.

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Ar-
čiau namų. 15.30 Arčiau mūsų. 16.00 Padėkime 
augti. 16.30 Šefas rekomenduoja. 17.00 Mes pa-
čios. 17.25 KK2. 19.00 Dviračio šou. 21.00 „Nuos-
tabiausia diena pasaulyje“. 22.00 „Žiedų ritmai“.  

 PBK
6.40, 14.00 Naujienos. 7.05 Grok, mylimas akor-
deone! 7.40 „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuoty-
kiai“. 7.55 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
8.20 „Gudručiai ir gudrutės“. 9.00, 11.00, 17.00 
Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35, 11.25 „Fik-
sikai“. 10.05 Padriki užrašai su Dmitrijumi Krylo-
vu. 10.25 Skanėstas. 11.45 „Idealus remontas“. 
12.40, 14.20 „Manekenė“. 17.30 „Kas nori tapti 
milijonieriumi?“ 18.35, 20.25 Pasverti ir laimingi 3. 
20.00 Laikas. 22.50 Šiandien vakare. 

 REN
7.00 „Bernardas“. 7.10 „Žvėreliai“. 7.35, 18.20 
Tėtis turi rūpesčių. 9.00 Gyvenimo taisyklės. 
9.50 „Belaisvė“. 11.15 „Ieškokite mamos“. 
13.00 „Mano tiesa“. 14.50 „Marionečių šokiai“. 
20.00 Ekstrasensai detektyvai. 22.35 Ekstra-
sensų mūšis. Apokalipsė. 0.30 „Žvaigždžių 
gyvenimas“. 

 NTV MIR
6.40 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 7.00, 
9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.50 
Rusiškas įdaras. 8.25 Gaminame su Aleksėju-
mi Ziminu. 9.25 Pagrindinis kelias! 9.55 Va-
žiuosime, pavalgysime! 10.55 Buto klausimas. 
12.25 Medicinos paslaptys. 13.00 Aš lieknėju. 
13.55 Ar rusai moka rusiškai? 14.05 „Sindbado 
metas“. 18.40 Naujos rusiškos sensacijos. 
21.00 Tu nepatikėsi! 22.25 Nikolajus Basko-
vas. „Aš amžiams susižadėjęs su muzika“. 
24.00 „GRU: Karinės žvalgybos paslaptys“. 
0.55 „Jūrų velniai. Likimai 2“. 2.50 „Liejyklos 
gatvė 4“. 

BTV
21.00

 15.20  „Čiauškutė“

LNK
13.30

TV1
22.55
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7.00 Amerikos talentai.
9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas rekomenduoja.
11.00 Žiemos galiūnas. 

2015 m.
12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Statyk!
13.00 „Džiunglių princesė 

Šina“ (N-7).
14.00 „Šeimynėlė“ (N-7).
15.00 „Davis’o taurės“ teni-

so turnyras. Lietuva -  
Lenkija. 2015 m. 
Tiesioginė  
transliacija.

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

21.00 Veiksmo drama 
„Samdiniai“ (N-14).

23.00 Siaubo trileris „Mirties 
motelis 2. Pirmasis 
kirtis“ (N-14).

0.40 „Afigiena mokytoja“ 
(N-7).

1.30 Bamba TV.  
2013 m. (S).

7.35 Programa.
7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.00 Kitoks pokalbis.  
Svečiuose 
T.Vaškevičiūtė (N-7).

10.00 Taip gyvena žvaigž-
dės! (N-7).

11.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.

12.00 Spąstai tėčiui.
13.50 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
16.00, 17.00, 19.00 Žinios. 

Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

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

„Laukinis pasaulis“.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 2.00, 5.05 „Netikęs 

auklėjimas“ (N-14).
22.10 „Delikati byla. 

Išsigelbėjimas“ (1) 
(N-14).

0.15 Siaubo f. „Nevaikiški 
žaidimai“ (S).

2.30 Amerikos muzikos 
„Grammy“ apdova-
nojimai. 2015 m.

5.35 Spąstai tėčiui.

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

Gerulaičiu.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas.
13.15 Kasdienybės aitvarai.
14.00 Pasaulio biatlono 

čempionatas. Vyrų 
10 km sprintas. 

15.30 Būtovės slėpiniai. 
16.30 Lietuvių dokumentikos 

meistrai. Gediminas 
Skvarnavičius. 

17.30 Pasaulio biatlono 
čempionatas. 

18.30 Žinios. Orai.
18.45 Mokslo sriuba.
19.00 Muzika gyvai. 

Lietuvos kamerinio 
orkestro koncertas. 

20.30 Dokumentinis f. 
„Vakar bus rytoj“.

21.00 Veiksmo drama 
„Rokis“ (N-14).

23.00 Panorama. 
23.30 Grupės „Žalvarinis“ 

koncertas Šv.Kotrynos 
bažnyčioje. 

1.00 Psichologinis detek-
tyvas „Vyrų vasara“.

6.40 Dienos programa.
6.45 „Žiedų ritmai“.
7.45 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Gelbėkim  
pingvinus“.

11.00 „Gepardų  
dienoraščiai“.

11.30 „Trento ir laukinių 
kačių nuotykiai“.

12.00 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 Magijos  

meistrai (N-7).
16.00 Būrėja (N-7).
17.05 „Dvidešimt  

minučių“ (N-7).
19.05 Romantinė drama 

„Rosamunde  
Pilcher. Širdies rei-
kalai“ (N-7).

21.00 Komedija  
„Alfredo nesėkmės“ 
(N-7).

22.55 „Įtariamasis. Driu 
Pitersono gyveni-
mas“ (N-14).

0.35 „Atpildas“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale  

kablys.
9.30 Universitetai.lt.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Kovotojas  

nindzė (N-7).
12.00 Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu 
(N-7).

13.00 Džeimio  
Oliverio maisto  
revoliucija.

14.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

15.00 Ledo kelias  
(N-7).

16.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

17.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

18.00 „6 kadrai“  
(N-7).

19.00 Veiksmo f.  
„Taksi“ (N-7).

21.00 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

22.00 „Amerikiečiai“  
(N-14).

22.55 Veiksmo f.  
„Kietas  
riešutėlis 4.0“  
(N-14).

1.20 Trileris „Neįmanoma 
misija 2“ (N-7).

3.50 „Rimti reikalai“  
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

10.30 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

11.30 Karštos  
senos sėdynės.

12.00 „Pasaulis pro  
traukinio  
langą“.

13.00 „80 traukinių  
aplink pasaulį“.

13.30 „Niagaros magija“ 
(N-7).

14.30 „Trauma“  
(N-7).

15.30 „Kapitono  
dukra“ (N-7).

17.25 „Verbo“ (N-7).
19.00 „Priedangoje“  

(N-7).
20.00 Klaipėdos  

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Lelijos“ (N-7).
21.35 Take That  

koncertas  
„Beautiful World“. 
2008 m.

23.35 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika.

0.05 „Albertas  
Nobsas“ (N-14).

 23.30  Grupės „Žalvarinis“ 
 koncertas

 17.30  Nuoga tiesa 10.00  Padėkime augti  21.35  Take That 
 koncertas

 12.00  Po pasaulį su 
 Anthony Bourdainu

 19.05  „Rosamunde  
Pilcher. Širdies reikalai“
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 RTR PlaneTa (BalTija)
5.15, 7.15 „Bobų vasara“. 7.00, 10.00, 13.00 Ži-
nios. 8.40 Šeštadienio talka. 9.20 Rytas su Gal-
kinu. 10.10, 13.20 Žinios. Maskva. 10.25 Didy-
sis šuolis. 10.55 Animacinis f. 11.15 „Blondinė 
už kampo“. 13.30 „Rojaus kampelis“. 15.20 
Šeštadienio vakaras. 17.05, 1.10 „Atvykęs šau-
nuolis“. 19.00 Šeštadienio žinios. 19.45 „Šokiai 
su Žvaigždėmis“. 23.00 „Ta moteris pas mane“. 
3.00 Šeštadienio vakaras. 

 TV Polonia
7.35 „Laimės spalvos“. 9.20 „Pagalbos signa-
las“. 9.50 Miško bičiuliai. 10.05 Kultūros laida. 
10.35 ABC viską žino. 10.55 Ir gauruoti, ir 
margi. 11.10 Kodėl? Kam? Kaip? 11.25 Tyrėjų 
TV. 12.00 „Janosikas“. 12.55 Regionų istorija. 
13.10, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.20, 21.00, 4.30 
Sveikinimų koncertas. 13.40 „Tėvas Mateušas“. 
14.30 KucinAlina. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
16.00 „Rachelė Gdansko stotyje“. 17.00 Kultū-
ringieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 
Juoko medžiotojai - G.Halama. 20.45 Labanak-
tukas. 21.20 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
22.10, 3.40 „Garbės laikas. Sukilimas“. 23.00, 
4.50 Lenkai čia ir ten. 23.40, 5.25 „Benamių 
rinktinė“. 2.40 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 DiVa UniVeRsal TV
9.30 Mados pasaulyje. 9.55 Nuotaka milijonie-
riui. 11.25, 18.20 Kortnė ir Chloja užkariauja 
Hemptonsą. 12.10, 4.10 Dianos fon Fiursten-
berg namas. 19.10 Mados pasaulyje. 19.55 
Ruduo Niujorke. 20.00 Trijų merginų vasara 
amerikiečių šeimoje. 21.40 Išskirtiniai. 22.05 
Projektas „Vestuvės“. 

 TV1000
8.00 „Kai aš gulėjau mirties patale“. 10.00 „Ir 
kaip ji viską suspėja?“ (N-7). 11.30 „Vaikas 
iš Marso“. 13.15 „Mes tikime meile“ (N-14). 
15.15 „Laiko mašina“. 17.00 „Ieškokit Gudru-
čio!“ 19.00 „Geriausias pasiūlymas“. 21.15 
„Medžioklė“. 23.15 „Bušas“. 

 TRaVel
10.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 11.00 Lau-
kiniai Amerikos keliai. 12.00 Lėktuvų paroda. 
13.00 Išgelbėkite mano verslą! Šeimos verslas. 
14.00 Naujo būsto paieška. 15.00 Nepaprasti už-
miesčio namai. 16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. 18.00 Mano 
namelis ant ratų. 19.00, 21.00 Pamesto bagažo 
aukcionai. 20.00 Lobių karalius. 20.30 Lobių 
medžioklė. 22.00 Išgelbėkite mano verslą! 

 animal PlaneT
7.25, 3.25 Akvariumų verslas. 11.55, 22.55 
Juros periodas. 12.50, 18.20, 1.40, 5.02 Gorilų 
gydytojai. 13.45 Žmogus, gepardas, gamta. 
14.40 Šaunusis septynetas. 15.35 Afrikos at-
stumtieji. 16.30 Liūtų karalienė. 17.25, 22.00, 
2.35, 5.45 Dramblių gelbėjimas. 19.15 Žmo-
gus, gepardas, gamta. 20.10 Rykliai. 21.05, 
4.15 Aliaska: šeima iš miško. 23.50 Upių 
pabaisos. 0.45 Pavojingiausios gyvatės. 6.36 
Ginant laukinę gamtą. 

 sPoRT1
9.15 „Burton US Open“. Snieglentės. Mote-
rų akrobatinis nusileidimas. 10.30 „Burton US 
Open“. Snieglentės. Vyrų akrobatinis nusilei-
dimas. Finalas. 12.15 Geriausi NBA sezono 
metimai TOP100. 12.45 NBA krepšinio lyga. Ou-
klendo „Warriors“ - Dalaso „Mavericks“. 15.00 
Rusijos „Premier League“. „Terek“ - CSKA. 
17.00 „Road To Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 
18.00 Rusijos „Premier League“. „Zenit“ - „Ural“. 
19.50 „Burton US Open“. Snieglentės. Moterų 
pusvamzdžio rungtis. 20.30 Olandijos „Eredivi-
sie“ lyga. „Go Ahead Eagles“ - „PSV Eindhoven“ 
(nuo 2 kėl). 21.20 „NBA World“. Speciali krepši-
nio laida. 22.00 „Burton US Open“. Snieglentės. 
Vyrų pusvamzdžio rungtis. Finalas. 

 ViasaT sPoRT BalTic
7.10 Krepšinis. Eurolyga. „Galatasaray“ - „Real“. 
9.00 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - „Anadolu 
Efes“. 10.50 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 11.20 „Trans World Sport“ žurnalas. 
12.20 Krepšinis. Eurolyga. „Alba“ - „Žalgiris“. 
14.10 Futbolas. Anglijos FA taurės apžvalga. 
14.40 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės. 
Tiesioginė transliacija. 16.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. QPR - „Tottenham“. Tiesioginė 
transliacija. 19.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 19.25 Futbolas. Anglijos FA 
taurės rungtynės. Tiesioginė transliacija. 21.30 
Boksas. Tommy Coyle’as - Martinas Gethinas. 
Tiesioginė transliacija. 1.00, 2.50 Futbolas. 
Anglijos FA taurės rungtynės. 

 eURosPoRT
9.30 Sporto linksmybės. 9.45, 18.45, 1.00 
Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė. 10.45 
Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. 11.45 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. 14.15, 17.15, 
20.45 Biatlonas. Pasaulio čempionatas. 15.15 
Slidinėjimas. Pasaulio taurė. 21.45 Jojimo 
žurnalas. 22.00 Kovinis sportas. „SuperKombat 
World Grand Prix Series“. 24.00 Lengvoji atle-
tika. Uždarų patalų Europos čempionatas. 2.00 
Biatlonas. Pasaulio čempionatas. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 9.30  Krepšinio pasaulyje 
 su Vidu Mačiuliu

 20.30  „Pasaulio virtuvė“ 19.30  Pasaulio 
 panorama

 19.30  Lietuvos 
 supermiestas

 17.55  Aš - stilistas!

 TV8
9.30 Žvagulio klanas (N-7). 10.00 Svajonių 
sodai. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Mankš-
tinkitės. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 „Ana 
ir meilė“ (N-7). 15.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 
16.00 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 17.30 „Mis 
Marpl“ (N-7). 18.35 Filmas šeimai „Šunų vieš-
butis“ (N-7). 20.25 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Drama „Titanikas“ (N-7). 0.40 Menų sala. 1.10 
Komedija „Valstybinis romanas“ (N-7). 2.50 
„Frosto prisilietimas“ (N-7). 

 Info TV
5.25, 0.10 Nuo... Iki. 6.00, 13.25 Apie žūklę. 
6.25 Sveikatos ABC televitrina. 6.50, 23.00 
Valanda su Rūta. 7.55 Mes pačios. 8.20, 2.25 
KK2 (N-7). 9.55, 4.00 Dviračio šou. 11.55 
Statyk! 12.25 Ne vienas kelyje. 12.55 Tauro 
ragas (N-7). 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Yra 
kaip yra (N-7). 18.00 24 valandos (N-7). 20.20 
Pagalbos skambutis (N-7). 21.00 „Nuosta-
biausia diena pasaulyje“. 22.00 „Žiedų ritmai“. 
0.50 Šefas rekomenduoja. 1.25 Arčiau mūsų. 
1.55 Padėkime augti. 

 PBK
6.45 Naujienos. 7.10 Padriki užrašai su Dmitri-
jumi Krylovu. 7.45 „Juokingi kamuoliukai. Pin 
kodas“. 7.55 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynė-
lė“. 8.10 „Ko nori moterys“. 9.00, 11.00 Naujienos 
(su subtitrais). 9.10, 11.15 „Fiksikai“. 9.20 „Būkite 
mano vyru“. 11.35 „Mano antroji pusė“. 14.55 
Respublikos pasididžiavimas. Ala Pugačiova. 
17.20 „Maskva netiki ašaromis“. 20.00 Laikas. 
20.20 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas. Aukš-
čiausioji lyga“. 22.30 „Retro FM“ legendos. 

 REn
7.30, 18.10 Tėtis turi rūpesčių. 9.05, 23.30 
Gyvenimo taisyklės. 9.50 „Gyvenimas po gy-
venimo“. 11.35 „Žvaigždžių gyvenimas“. 13.35 
Ekstrasensai detektyvai. 16.05 Ekstrasensų 
mūšis. Apokalipsė. 20.00 „Aš - šalia“ 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 14.30, 18.00 Šiandien. 7.20 Jų 
papročiai. 7.50 Ekskliuzyvas. 8.25 Valgome namie! 
9.25 Pirmoji pavara. 10.05 Technikos stebuklas. 
10.55 Sodininkų atsakas. 12.25 „Mūsiškiai“. 13.15 
„Būna juk taip!“ 13.50, 14.50 „Sindbado metas“. 
18.40 „Teisėjas 2“. 22.25 „Daugiau - mažiau“. 0.45 
„Kovo 8-oji dideliame mieste“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 „Tigrų tramdytoja“. 6.35 „Gydytoja“. 13.00 
Žinios. 13.20 „Gydytoja“. 14.30, 2.55 „Staigmena 
mylimajam“. 16.30 Humoro laida. 19.00 Savaitės 
žinios. 21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
22.50 V.Judaškino šou. 1.00 „Naktinis svečias“. 

 TV PolonIa
8.50 1200 muziejų. 9.20 Lenkai čia ir ten. 9.50 
Klajūno užrašai. 10.00, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 
10.05 Petersburski Music Show. 10.40 Grūdas. 
11.10 „Komediantė“. 12.15, 22.40, 4.30 Sveiki-
nimų koncertas. 12.35 Mano šuo ir kiti gyvūnai. 
12.55 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties 
Angelas. 13.10 Tarp žemės ir dangaus. 13.30 
„Notacijos. Andžejus Severynas“. 13.45 Prie 
Tatrų. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.20 Kon-
certas „Piknikas Mrongove 2005“. 16.20 Okrasa 
laužo taisykles. 16.50 Sveikatos ir grožio alche-
mija. 17.05 Provincijos lobiai. 17.25 Rinktiniai 
gamtos kūriniai: Piotrkuvas. 17.55 Made in 
Poland. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.45 Tiek saulės. A.Jantar dainų 
koncertas. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.45, 3.40 „Blondinė“. 
23.00, 4.50 Savaitraštis.pl. 24.00 „Komediantė“. 
1.05 „Petersburski Music Show“. 1.35 Prie 
Tatrų. 2.40 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 DIVa UnIVERsal TV
8.45, 22.55 Išskirtiniai. 9.55 Nuotaka milijonie-
riui. 11.25, 1.40, 2.45 Tikroji Holivudo istorija. 
12.10 Atviri pašnekesiai su Džuliana. 12.55 
Kortnė ir Kim užkariauja Hemptonsą. 21.30 
Naktinis skrydis. 2.25 Išskirtiniai. Mano tiesa. 

 TV1000
9.30 „Mes tikime meile“. 11.30 „Ieškokit Gu-
dručio!“ 13.30 „Visados kaip pirmą kartą“. 
15.15 „Mano liūdna meilės istorija“. 17.15 
„Pašėlę pirmieji metai“. 19.00 „Džeinė Eir“. 
21.15 „Džobsas“. 23.30 „Varnas“. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Patagonija. 8.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 9.00 Muziejų mįslės. 
10.00, 24.00 Didžiosios pasaulio paslaptys. 
11.00 Gelbėtojai. 12.00 Oro uostas 24.7: Ma-
jamis. 13.00 Brangenybių pasaulyje. Šri Lanka: 
safyras ir mėnulio akmuo. 14.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. Nešvilis; Dalasas. 16.00 Lau-
kiniai Amerikos keliai. 17.00 Lėktuvų paroda. 
18.00 Ekstremali statyba. 19.30 Pamesto bagažo 
aukcionai. 21.00 Lobių karalius. 21.30 Lobių 
medžioklė. 22.00 Muziejų paslaptys. 23.00 Le-
gendiniai viešbučiai. 1.00 Nakties programa. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Redakajus“ (N-7).
7.00 „Bidamanų  

turnyras“ (N-7).
7.30 „Mažylių  

nuotykiai“.
8.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

8.30 „Būrys“ (N-7).
9.00 Statybų TV.
9.30 Nepaprasti  

daiktai.
10.00 Virtuvės  

istorijos.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Nykštukas  

Nosis“.
13.10 „Gyvenimo bangos“ 

(N-7).
15.55 Ekstrasensai  

detektyvai (N-7).
17.55 Aš - stilistas!
18.30 TV3 žinios.  

TV3 sportas. TV3 
orai.

19.00 Savaitės komentarai. 
Politinių įvykių  
apžvalga.

19.30 Šuolis! (N-7).
22.30 Trileris  

„Kulka“ (N-14).
0.15 Trileris „Kibernetinis 

persekiotojas“  
(N-14).

2.00 Veiksmo komedija 
„Tigro širdis“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“ (1).
6.55 „Žmogus-voras“ (1).
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Smalsutė Dora“.
7.45 „Agentas Šunytis“.
8.10 „Madagaskaro  

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC  

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Nuotykių filmas 

šeimai „Artūras ir 
minimukai“.

11.55 Romantinė komedija 
„Teisė tuoktis“ (N-7).

13.35 Romantinė kome-
dija „Aeroplanas 2. 
Tęsinys“ (N-7).

15.15 „Čiauškutė“ (N-7).
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 „Alfa“ savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.30 Lietuvos  
supermiestas.

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

0.55 Komedija „Pavasario 
„atostogos“ (N-14).

2.40 Programos pabaiga.
2.45 Lietuva Tavo delne.

6.35 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu.

7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
8.30 Girių horizontai.
9.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
9.25 „Vakavilis“.
9.50 „Džeronimas 2“.
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Leonardas 1“.
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.00 „Puaro 13“. 
14.30 „Dujos - Rusijos 

ginklas“.
15.30 Tautos balsas.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Krepšinis. Vilniaus 

„Lietuvos rytas“ - 
Kauno „Žalgiris“. 

18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.

18.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

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

Gyvenimas tęsiasi“.
21.50 Koncertas „Gražiausios 

dainos moterims“.
22.55 Drama „Šokis ant 

ašmenų“. 1 s. (N-7).
0.30 Auksinis protas.
1.40 „Puaro 13“. 

7.00 Mistinės  
istorijos (N-7).

8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde (N-7).

8.30 Tauro ragas  
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio  

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Pasaulis X (N-7).
11.00 Sveikatos  

kodas.
12.00 Dokumentinis f.  

„Nacionalinė 
Geografija.  
Pasaulio keistuoliai“ 
(N-7).

13.00 Sveikinimai. 
Sveikinimų  
koncertas.

15.00  „Davis’o taurės“  
teniso turnyras. 
Lietuva - Lenkija. 
2015 m. Tiesioginė 
transliacija.

20.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

21.00 „Kortų namelis“  
(N-14).

23.00 Veiksmo f.  
„Absoliuti  
valdžia“ (N-14).

1.25 „Afigiena mokytoja“ 
(N-7).

2.15 Bamba TV.  
2013 m. (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.30 Kaimo  
akademija.

9.00 Girių takais.
9.35 Namų daktaras.
10.10 Vantos lapas.
10.40 Šiandien  

kimba.
11.10 Gamink  

sveikiau!
11.45 Nacionalinė  

loterija.
11.48 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
12.45 „Klounas“ (N-7).
16.00, 17.00, 19.00 Žinios. 

Orai.
16.20, 5.25 Dokumentinis f.  

„Tigrų sala“.
17.30, 4.20 Šeima -  

jėga! 2.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X  

(N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 1.20, 5.55 24/7.
22.30 „Nebylus  

liudijimas“ (N-14).
23.30, 2.55 Siaubo f. 

„Slaugė“ (S).
2.00 „Nebylus  

liudijimas“ 

8.05 Koncertuoja Lauros 
studija. 2013 m.

9.40 Koncertuoja Eglė 
Jakštytė. 2014 m.

10.30 Kelias į namus. 
Edgaras Montvidas.

11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.

11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas.
13.15 Septynios Kauno 

dienos.
13.45 Šventadienio mintys.
14.15 Pasaulio biatlono 

čempionatas. 
15.00 J.Štrauso operetė 

„Čigonų baronas“. 
16.45 Galerija.
17.00 Pasaulio biatlono 

čempionatas. 
17.45 ...formatas. Poetas 

Ernestas Noreika.
18.00 Žinios. Orai.
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 Mokslo sriuba.
19.00 Poeto Algimanto 

Baltakio jubiliejinis 
kūrybos vakaras.

20.30 „Pasaulio virtuvė“.
21.45 Visu garsu.
22.30 Panorama. 
23.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
24.00 „Šiaurietiškas būdas“.
0.25 Evelina Sašenko 

atlieka Edith Piaf 
dainas. 2011 m.

 22.30  „Nebylus 
 liudijimas“
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 21.00  „Meilės virtuvė“ 17.00  Jokių kliūčių!  8.45  Daktaras Ozas

 AnimAl PlAnet
7.25 Namai medžiuose. 11.00 Slaptas augintinių 
gyvenimas. 11.55, 22.55 Juros periodas. 12.50 
Pavojingiausios gyvatės. 13.45, 18.20 Gamta su 
D.Salmoniu. 14.40 Upių pabaisos. 15.35, 19.15 
Laukinis gyvenimas. 16.30 Dramblių gelbėjimas. 
17.25 Pavojingiausios gyvatės. 20.10 Palau ry-
kliai. 21.05 Aliaska: šeima iš miško. 22.00 Upių 
pabaisos. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.55 Rusijos „Premier League“. „Zenit“ - „Ural“. 
8.45 Rusijos „Premier League“. „Terek“ - CSKA. 
10.35 „Burton US Open“. Snieglentės. Moterų 
pusvamzdžio rungtis. Finalas. 11.50 „Burton US 
Open“. Snieglentės. Vyrų pusvamzdžio rungtis. 
Finalas. 13.40 Tiesioginė transliacija. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Joventut“ - Madrido 
„Real“. 15.30 Tiesioginė transliacija. Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „Excelsior“. 17.20, 
3.30 KOK World series. Bušido kovos. Premjera. 
19.30 NBA krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ -  
Dalaso „Mavericks“. 2014/2015 m. sezonas. 
21.30 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. 
Ouklendo „Warrios“ - Los Andželo „Clippers“. 
24.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Joven-
tut“ - Madrido „Real“. 1.45 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „AFC Ajax“ - „Excelsior“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Alba“ - „Žalgiris“. 
8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - 
„Barcelona“. 10.40 Boksas. Tommy Coyle’as -  
Martinas Gethinas. 12.55 Ledo ritulys. KHL at-
krintamosios varžybos. Tiesioginė transliacija. 
15.30 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės. 
17.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. QPR -  
„Tottenham“. 19.10 Futbolas. Anglijos FA tau-
rės rungtynės. 21.00 Motosportas. Nascar 400 
mylių lenktynės. Tiesioginė transliacija. 0.30 
Ledo ritulys. KHL atkrintamosios varžybos. 
2.30 Futbolas. Anglijos FA taurės rungty-
nės. 5.10 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ -  
„Anadolu Efes“. 

 euroSPort
9.30, 15.00, 22.00, 1.30 Šuoliai nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. 10.00 Slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. 11.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
14.15, 16.45, 23.15 Biatlonas. Pasaulio čem-
pionatas. 17.45 Anglijos futbolo asociacijos 
taurė. „FC Liverpool“ - „Blackburn Rovers“. 
20.00 Motosportas. FIA pasaulio čempionatas. 
0.30 Greitasis čiuožimas. Daugiakovė. Pasaulio 
čempionatas. 

6.45 Dienos programa.
6.50 „Mylėk savo  

sodą“.
7.45 „Stulbinamas  

gyvūnijos pasaulis“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Gelbėkim  
pingvinus“.

11.00 „Gepardų  
dienoraščiai“.

11.30 „Trento ir laukinių 
kačių nuotykiai“.

12.00 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 Magijos  

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

(N-7).
18.05 „Keistenybės. Dono 

Poleko pasaulis“.
19.05 Nustebink mane.
21.00 „Niro Vulfo mįslės. 

Išlaikytinės mirtis“ 
(N-14).

22.45 Siaubo f. „Šmėklų 
audra“ (N-14).

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

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale  

kablys.
10.00 Ledo kelias.
11.00 Kovotojas  

nindzė.
12.00 Adrenalinas.
12.30 „Simpsonai“  

(N-7).
13.00 Džeimio  

Oliverio  
maisto  
revoliucija.

14.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

15.00 Iš peties (N-7).
16.00 Gražiausi  

žemės  
kampeliai.

17.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Nuotykių f. 

„Prarastasis“  
(N-7).

22.00 Amerikiečiai  
(N-14).

23.00 „Transporteris“  
(N-14).

1.00 Veiksmo f. „Taksi“ 
(N-7).

2.35 „24 valandos“  
(N-14).

3.25 „Vilfredas“ (N-7).
4.10 „Rimti reikalai“  

(N-14).

9.00 Klaipėdos  
savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

10.30 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

11.00 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika.

11.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“ (1).

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

savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.40 „Tai bent  

mamytė!“ (N-7).
16.20 „Raudonasis  

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

Manara 2“ (N-7).
20.00 „Aivenhas“ (1)  

(N-7).
21.00 VIP seansas.  

„Meilės virtuvė“.
22.40 Klaipėdos  

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.10 „Titnagas“ (N-14).
0.10 „Transporteris“ (1) 

(N-7).

„melo PinKlĖS“
Veiksmo trileris. JAV. 2008.
Režisierius R.Skotas.
Vaidina L.Dikaprijas, R.Krou, G.Farahani.

CŽV agentas, buvęs žurnalistas Rodžeris Feris atskleidžia neginčijamus 
įrodymus, kad Jordanijoje veikia teroristinės organizacijos lyderis ir ruošia 
teroro aktą Jungtinėse Valstijose. Patyręs CŽV agentas, puikiai manipu-
liuoti žmonėmis mokantis, savimi pasitikintis ir nuolat derybas vedantis 
Edas Hofmanas patiki Ferio pateiktais įrodymais. Visus Ferio menkiausius 
judesius Jordanijoje jis reguliuoja iš savo namų telefonu.

lnK
22.25

rekomenduoja

„KulKA“
trileris. JAV. 2014.
Režisierius N.Lajonas.
Vaidina D.Trechas, T.Vougsas.

Pensijai besiruošiantis Los Andželo 
detektyvas pasamdomas sugauti 
narkotikų baroną Karlitą Keiną. 
Įtampa išauga, kai Keinas pagro-
bia Kalifornijos senatoriaus dukrą 
ir jos vaikiną, siekdamas išgelbėti 
myriop nuteistą savo sūnų.

„ABSoliuti VAlDŽiA“
Veiksmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius K.Istvudas.
Vaidina K.Istvudas, 
Dž.Hekmanas, E.Harisas.

Prezidentas įtikėjo esąs tobulas ir 
kad visi jo darbai yra nepriekaiš-
tingi. Visi sprendimai teisingi, net 
tie, kurie prieštarauja įstatymui. Jis 
pateisina net savo nusikalstamus 
veiksmus. Ir visas jo kabinetas turi 
panaikinti nusikaltimo pėdsakus. 

„ŠmĖKlŲ AuDrA“
siaubo filmas. JAV, Kanada. 2012.
Režisierius P.Zileris.
Vaidina K.Bernardas, K.Alen.

Žaibui trenkus į monumentą kapi-
nėse, piktosios šmėklos pasprunka 
vien tam, kad įvykdytų savo niek-
šingą keršto planą per siaubingą 
audrą. Miestelio šerifas į pagalbą 
pasitelkia savo buvusią žmoną ir 
ekstrasensą, kol dar nevėlu. 

tV3
22.30

tV1
22.45

BtV
23.00



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi 

Amerikos namų vaiz-
deliai.

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

meluoja geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“.
11.00 Nuotykių f. „Narnijos 

kronikos. Aušros 
užkariautojo kelionė“.

13.30 „Legenda apie Korą“.
14.00 „Kempiniukas 

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

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Puolusių angelų 

miestas“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas 

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

nės“ (N-14).
23.10 „Privati praktika“ (N-7).
0.10 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“.
1.10 TV serialas „Kerštas“.
2.00 „Aferistas“ (1) (N-7).
2.50 „Paskutinis iš vyrų“.
3.40 TV serialas „Choras“.
4.30 Nepaprasti daiktai.
4.55 Programos pabaiga.

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ .
8.50 Romantinė komedija 

„Suvaidink mano 
žmoną“ (N-7).

11.05 Nuotykių komedija 
„Kaukės sūnus“.

12.50 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio pasakos“.

13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.45 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

katės“ (N-7).
21.30 Žinios. 
22.10 Trileris „12 vilties 

valandų“ (N-14).
0.05 TV serialas „Ties 

riba“ (N-14).
1.00 TV serialas „Nikita“ .
1.55 „Karališkos kančios“.
2.50 Programos pabaiga.
2.55 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Pasaulio panorama.
11.10 Savaitė.
11.40 „Dujos - Rusijos 

ginklas“.
12.35 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
13.05 Istorijos detektyvai.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Nuodėminga meilė.
17.00 „Akis už akį“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara“.
18.15 Šiandien.
18.45 Mūsų laisvės metai. 

Pokyčiai politikoje.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 Pinigų karta.
23.10 Vakaro žinios.
23.40 Mūsų laisvės metai. 

Pokyčiai politikoje.
0.30 „Akis už akį“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

 9.50  „Miestelio 
 ligoninė“

 8.55  „Meilės sūkuryje“  11.05  „Kaukės sūnus“

Pirmadienis

 TV8
6.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 6.50 Mano vaikas. 
7.50 „Linksmieji draugai“. 8.20 Senoji anima-
cija. 9.00 „Titanikas“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“. 14.30 
„Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ 
(N-7). 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 
Pasikeisk! (N-7) 18.00 Medikai (N-7). 19.00 
„Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. 20.35 Pamiršk mane“ (N-7). 21.05 Ro-
mantinė drama „Susitikimas prie jūros“ (N-7). 
22.55 „Medikai“ (N-7). 23.50 Pasikeisk! (N-7) 
0.50 Gydytojai (N-7). 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 7.30 
Statyk! 8.00 Autopilotas. 8.30 Ne vienas kelyje. 
9.00 Mes pačios. 9.30 Žinios. 10.00, 15.25 
„Alfa“ savaitė. 10.25 Pasaulis X (N-7). 11.20 
24 valandos (N-7). 12.30 Valanda su Rūta. 
13.40 Padėkime augti. 14.10 Yra kaip yra  
(N-7). 15.55 KK2 (N-7). 16.30 Statyk! 17.00, 
22.00 Info diena. 21.00 Dviračio šou. 21.30 
Dabar pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Sveikata. 10.25 Padriki už-
rašai su D.Krylovu. 11.00 Naujienos. 11.30 Šian-
dien vakare. 12.50 „Dainos mylimiesiems“. 14.00 
„Maskva netiki ašaromis“. 15.05 „Pati žaviausia ir 
patraukliausia“. 16.35 „Vėl vienas visiems“. 20.00 
Laikas. 21.10 Lietuvos laikas. (rusų k.). 21.35 „Ilgas 
kelias namo“. 23.40 Lietuvos laikas (lietuvių k.).  
23.55 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 

 REn
8.10 Mano tiesa. 8.55 „Žvaigždžių gyvenimas“. 
9.45 „Bučinys 2“. 11.25 Tėtis turi rūpesčių. 
13.05 Gyvenimo taisyklės. 13.55 „Aš - šalia“. 
17.25 „Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 19.25 „Teisin-
goji Maša“. 21.20 Pasverti ir laimingi 3. 22.25 
„Mano merginos nuotrauka“. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 „Dievų 
kapavietės“. 8.15 „Atspindžiai“. 8.45, 9.25 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 10.10 A.Žurbino melodijos. 
10.55 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.30 „Vanečka“. 15.45 Beprotiška diena. 
16.05 „Bombila. Tęsinys“. 18.30 „Piatnickis. Antra 
dalis“. 20.25 „Voratinklis 8“. 22.20 „Natalija Gun-
dareva. Asmeninis aktorės gyvenimas“. 

„SUSITIKIMAS PRIE JŪRoS“
Romantinė dRama. Vokietija. 2004.
Režisierė K.Mėder.
Vaidina T.Vedhorn, A.Briukeris, K.Griunertas.

Sėkmingą profesinį ir asmeninį gyvenimą turinčiai Lindai trūksta tik vie-
no - susitaikymo su savo tėvu Lenartu. Šis iki šiol jaučiasi įskaudintas, 
kad dukra nepasuko jo pėdomis ir neperėmė stambios laivų statyklos 
verslo reikalų. Linda ketina tėtį pakviesti į savo tuoktuves, bet pirmasis 
susitikimas po daugelio metų yra visai kitoks, nei ji tikėjosi...

TV8
21.05

„12 VILTIES VALAnDŲ“
tRileRis. Jungtinė Karalystė. 2012.
Režisierius H.Dalija.
Vaidina A.Seifild, D.Sandžata, 
Dž.Karpenter.

Grįžusi po naktinės pamainos dar-
be Džilė randa tuščius namus. Pa-
sisvečiuoti atvykusi jos sesuo Molė 
kažkur išėjo niekam nepasakiusi ir 
dingo be žinios. Kaimynai nepaste-
bėjo nieko įtartino ir negirdėjo pa-
šalinio triukšmo. Nuovokioji Džilė 
neabejoja, kad Molė buvo pagrob-
ta. Mergina neturi konkrečių įrody-
mų ir negali pateikti įkalčių.

„fARŲ ŠEIMA“
KRiminalinė dRama. JAV. 2012.
Režisieriai M.Berdžesas, R.Grinas.
Vaidina D.Volberg, 
B.Moinahan, T.Selekas.

Ši drama pasakoja apie Niujorke 
gyvenančius airių kilmės Reiga-
nus - policininkų dinastiją. Šeimos 
galva Frenkas yra Niujorko policijos 
vadas. Jo vyriausias sūnus Denis - 
policijos detektyvas, dukra Erin - 
apygardos prokurorė, jaunėlis Dže-
mis - teisės mokyklos absolventas. 
Dar vienas sūnus policininkas Džo 
žuvo atlikdamas pareigą.

„PRARASTASIS“
dRama. JAV. 2000.
Režisierius R.Zemeckis.
Vaidina J.Popovič, V.Ananjina, 
T.Henksas.

Čakas Nolanas - skubių siuntų 
tarnybos darbuotojas. Jis - tipiškas 
šiuolaikinės civilizacijos atstovas: 
jo laikas suskirstytas valandomis 
ir minutėmis. Čakas rengiasi 
vesti mylimą merginą. Bet vieno 
skrydžio metu lėktuvas priverstas 
tūpti ant vandens... 

LnK
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

8.00 Mistinės istorijos.
9.00 „Bosas“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

14.10 Patrulis (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 „Visa menanti“ (N-7).
19.25 TV serialas „Policija 

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

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo komedija 

„Mirtinas ginklas“.
23.45 TV serialas „Strėlė“ 

(1) (N-7).
0.45 „Visa menanti“ (N-7).
1.40 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.45 Bamba TV (S).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Namų daktaras.
7.25 Vantos lapas.
7.55 Girių takais.
8.25 Šiandien kimba.
8.55 Nuoga tiesa (N-7).
9.55 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
T.Vaškevičiūtė (N-7).

10.55 Pasaulis X. 
11.55 24/7.
12.55 „Magda M.“ (N-7).
14.00 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 „Viskas apie gyvūnus“.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.45 Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Slaptieji agentai“ 

(1) (N-14).
20.20 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.20 Pasaulis X.
0.20 „Albanas“ (N-7).
1.20, 3.35 Reporteris.
2.00, 4.30 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
2.45, 5.15 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
3.05 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
4.10, 5.35 Dokumentinis f. 

„Viskas apie gyvūnus“.
5.55 „Miestai ir žmonės“.

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

žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Šventė Kvėdarnoje. 

Koncertuoja Eglė 
Jakštytė.

13.40 ...formatas. Poetas 
Ernestas Noreika.

14.00 Evelina Sašenko atlie-
ka Edith Piaf dainas.

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

žvaigždės. 
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.25 Krepšinis. Šiaulių 

„Šiauliai“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 

20.30 Labanaktukas.
21.00 Kultūra +.
21.30 „Da Vinčio demonai“.
23.10 A.Latėnas skaito 

Antano Strazdo eiles. 
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. Verslas. 

Kultūra.
0.35 Dėmesio centre. 
1.00 Kultūros savanoriai.
1.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

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

Tenas.  
Supervisata“.

9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji  

sėkmė“.
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

12.00 Griežčiausi  
tėvai.

12.55 „Audra“ (N-7).
13.45 Parduotuvių  

karalienė.
14.55 Būrėja.
15.25 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
15.55 Griežčiausi tėvai.
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės  

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

burundukai“.
22.50 „Grubus žaidimas“ 

(N-14).
23.45 „Farų šeima“ (N-7).
0.40 „Užribis“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt.
11.00 „Las Vegasas“  

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

Amerikos  
namų  
vaizdeliai.

13.30 „Saša ir  
Tania“ (N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas  

(N-7).
16.00 Topmodeliai  

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Pelkė“ (N-7).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“  

(N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 Nepaprasti  

rusiški kadrai  
(N-7).

22.30 „6 kadrai“  
(N-7).

23.00 Siaubo trileris 
„Klyksmas 4“  
(S).

1.10 „Prarastasis“.
3.35 „Vilfredas“  

(N-7).
4.00 „Rimti reikalai“  

(N-14).

9.00  Klaipėdos  
savaitė. Savaitės 
įvykių  
apžvalga.

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

Žemėje“.
11.30 „Laukiant  

amžinybės“.
13.15 „Pasaulis pro  

traukinio langą“.
14.15 Karštos senos  

sėdynės.
14.45 Klaipėdos  

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.15 „Tėvai už borto“.
15.55 „Vanduo“ (N-7).
18.00 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
18.30 Klaipėdos  

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Aivenhas“ (1)  
(N-7).

20.00, 23.00 Balticum  
TV žinios.

20.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

21.00 Kinomano  
užrašai.

21.15 Kino akademija. 
„Šiukšlės“.

23.30 „Trauma“ (N-7).
0.30 „Lelijos“ (N-7).

 12.45  Koncertuoja 
 Eglė Jakštytė

 20.20  „Moterų svajos 
apie tolimus kraštus“

 23.45  „Strėlė“  19.00  „Aivenhas“ 20.00  „Saša ir Tania“ 20.00  „Karadajus“
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 RTR PlaneTa (BalTija)
6.50 Pats sau režisierius. 7.40 Humoro laida. 
8.05 Rytinis paštas. 8.45 Gyvūnų pasaulyje. 
9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Ži-
nios. 10.35 Koncertas „Vyriškas žvilgsnis į 
meilę“. 12.15, 13.20 Humoro laida. 14.45 Kai 
dainuoja vyrai. 16.45 „Karoliai“. 19.40 „Vėlyvos 
gėlės“. 23.25 „Nepalik manęs, Meile“. 

 TV Polonia
7.40, 17.05 Kolbergo keliu. „Mela Koteluk“. 8.05 
Prie Nemuno. 8.25 „Janka“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.10 Made in Poland. 12.40, 17.55, 
1.45 „Baronas24“. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Blondinė“. 14.45 
Savaitraštis.pl. 15.40 Kultūringieji PL. 16.50 
„Notacijos“. 17.35 Libera - meno gidas. 18.20, 
22.45, 4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55, 2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 
Rytų studija. 20.25 Prie Nemuno. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.50 „Meilė prie užliejamos pievos“. 23.00, 
5.20 Lenkijos reporteris. 23.45, 5.50 T.Lisas 
gyvai. 0.45 „Naszaarmia.pl“. 1.10 Ir gauruoti, ir 
margi. 1.25 Kodėl? Kam? Kaip? 2.45 Animaci-
nis f. 3.45 „Meilė prie užliejamos pievos“. 6.45 
„Deimantinis Amsterdamas“. Olandija. 

 DiVa UniVeRsal TV
5.00, 10.20, 20.50, 23.55 Išskirtiniai. 5.45 Ieš-
kau topmodelio! 11.05 Kortnė ir Kim užkariauja 
Niujorką. 18.15 Ruduo Niujorke. 20.00 Kortnė ir 
Kim užkariauja Hemptonsą. 21.35, 23.10 Tikroji 
Holivudo istorija. 22.25 Projektas „Vestuvės“. 

 TV1000
6.45 „Aistros žaidimas“. 8.15, 17.05 „Muzika, 
suradusi mus“. 10.15 „Visados kaip pirmą 
kartą“. 12.00 „Širdies ritmu“. 13.35 „Varnas“. 
15.30 „Neįtariamasis“. 19.00 „Blicas“. 20.45 
„Įsimylėjėliai“. 22.30 „Džeinė Eir“. 

 TRaVel
8.00, 13.30 Gyvenimas po katastrofos. Viesulas 
Misisipėje. 8.30, 14.00 Naujo būsto paieška. Ita-
lija; Londonas. 9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. Ma-
jamis. 10.00, 15.00, 24.00 Neįtikėtinos istorijos. 
Bakingamo rūmai, Londonas. 11.30, 16.00 Senos 
pilies legendos. 12.30 Pamesto bagažo aukcionai. 
18.00 Išgelbėkite mano verslą! 19.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. Majamis. 20.00 Naujo būsto 
paieška. Moteris Redinge; rojus Meksikoje. 21.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. PAR. 22.00 Pa-
gaminta Amerikoje. 22.30 Gamybos paslaptys, 
Svajonių vonia. 23.00 Brangenybių paieškos. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 
15.35 Žmogus ir liūtai. 9.10 Iškviečiamas 
tramdytojas. 10.10 Aligatorių tramdytojai. 
12.50, 17.25 Gyvenimas būryje. 13.45 Lau-
kinės būtybės. 14.40, 19.15, 1.40 Akvariumų 
verslas. 16.30 Aligatorių tramdytojai. 18.20 
Laukinis gyvenimas. 20.10, 2.35 Paslaptingi 
Džao salos gyvūnai 21.05 Namai medžiuose. 
22.00, 0.45 Laukinis gyvenimas. 22.55 Gamta 
su D.Salmoniu. 23.50 Nasrai. 

 sPoRT1
7.30 „NBA World“. Speciali krepšinio laida. 
8.00, 20.00, 21.10 NBA krepšinio lyga. Ou-
klendo „Warrios“ - Los Andželo „Clippers“. 
10.00 NBA krepšinio lyga. Detroito „Pistons“ -  
Ouklendo „Warrios“. 2014/2015 m. sezonas. 
12.00 Olandijos „Eredivisie“ 2014/2015 m. lyga. 
Turo apžvalga. 13.00, 2.30 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „AFC Ajax“ - „Excelsior“. 2014/2015 m. 
sezonas. 15.00, 4.30 Rusijos „Premier League“. 
„Terek“ - CSKA. 2014/2015 m. sezonas. 17.00, 
0.10 KOK World series. Bušido kovos. 19.00, 
21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 19.15 
„Road To Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 22.10, 
23.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Jo-
ventut“ - Madrido „Real“. 

 ViasaT sPoRT BalTic
7.15 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurna-
las. 7.45 Boksas. Tommy Coyle’as - Martinas 
Gethinas. 11.45 Krepšinis. Eurolyga. „Alba“ - 
„Žalgiris“. 13.35 Ledo ritulys. KHL ketvirtfinalis. 
15.35 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Liverpool“ -  
„Blackburn“. 17.25 Motosportas. Nascar 400 
mylių lenktynės. 18.25 Ledo ritulys. KHL ketvirt-
finalis. Tiesioginė transliacija. 21.10 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 21.40 Futbo-
las. Anglijos FA taurė. „Manchester United“ - 
„Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Ledo ri-
tulys. KHL ketvirtfinalis. 1.45 Futbolas. Anglijos 
FA taurė. „Manchester United“ - „Arsenal“. 

 eURosPoRT
9.30, 14.00 Dviračių sportas. Paryžius - Nica. 
10.15 Lengvoji atletika. Uždarų patalų Europos 
čempionatas. 11.15 Biatlonas. Pasaulio 
čempionatas. 12.45 Šuoliai nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. 17.00 Dviračių sporto 
apžvalga su Gregu LeMondu. 17.15 Šuoliai 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. 19.00 Futbolo 
apžvalga. 19.30, 0.45 Futbolas. Algarvės taurės 
moterų turnyras. Brazilija - Vokietija. 21.30 
Futbolas. FA taurė. „Manchester United“ - 
„Arsenal London“. 23.45 Futbolas. FA taurė. 
0.30 Jojimo žurnalas. 2.00 Futbolo žurnalas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.25  „Visa menanti“  9.50  „Likvidacija“  8.05  „Namelis 
 prerijose“

 16.15  „Nuodėminga 
 meilė“

 12.50  „Tomo ir Džerio 
 pasakos“

 19.30  „Puolusių angelų 
 miestas“

 TV8
11.00 „Susitikimas prie jūros“. 12.40 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“. 
14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasi-
keisk! 18.00 „Medikai“. 19.00 „Laukinis ange-
las“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Pamiršk 
mane“. 21.05 Romantinė drama „Sodyba prie 
Melareno ežero“. 22.55 „Medikai“. 

 Info TV
10.00 Žinios. 10.40 Pagalbos skambutis. 11.15 
Nuo... Iki. 11.55 Yra kaip yra. 13.05, 15.55 KK2. 
13.40, 21.00 Dviračio šou. 14.10 Yra kaip yra. 15.25 
Dviračio šou. 16.30 Šefas rekomenduoja. 17.00, 
22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
6.30, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 
Kontrolinis pirkinys. 12.05 Gyvenk sveikai! 13.10 
Padriki užrašai su D.Krylovu. 13.25 Nikolajus 
Rybnikovas. Vaikinas iš Užupio gatvės“. 14.55 
Vyriška/Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.40 Lietuvos laikas (rusų k). 21.15 „Ilgas 
kelias namo“. 23.15 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 

 REn
7.00 „Bernardas“. 7.20 „Žvėreliai“. 7.50 Mano 
tiesa. 8.35 „Žvaigždžių gyvenimas“. 10.15 
„Bučinys 2“. 12.00 „Teisingoji Maša“. 13.50 
Gyvenimo taisyklės. 14.40 Pasverti ir laimingi 
3. 15.40 „Mano merginos nuotrauka“. 17.25 
„Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 19.25 „Teisingoji 
Maša“. 21.20 Mano tiesa. 23.05 Ekstrasensų 
mūšis. Apokalipsė. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 „At-
spindžiai“. 8.45 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 10.10 „Medicinos paslaptys“. 
10.40 Bet kuriuo metu. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.25 Prisiekusiųjų teismas. Ga-
lutinis sprendimas. 13.30 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 15.25 
„Pagrindinis kelias“. 16.05 „Bombila. Tęsi-
nys“. 17.05 „Viskas bus gerai“. 18.45 Kalbame 
ir rodome. 19.45 „Piatnickis. Antra dalis“. 
20.45 „Voratinklis 8“. 22.40 Dienos anatomija. 
23.30 „Volkovo valanda“. 1.30 Kalbame ir 
rodome. 2.30 „Valkata“. 3.25 „Kriminalinė 
Rusija. Šiuolaikinės kronikos“. 4.30 „Pirmasis 
kraujas“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Įprastas akademiko 
Zilbero stebuklas“. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Žinios. 10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Mas-
kva. 10.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 
3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 „Liuba. Meilė“. 
15.00, 4.10 „Kol stanica miega“. 16.30 Žinios. 
17.15 Tiesioginis eteris. 19.55 „Žvilgsnis iš 
amžinybės“. 23.40 „Įprastas akademiko Zilbero 
stebuklas“. 0.35 „Kamenskaja“. 

 TV PolonIa
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05 Lenkijos 
reporteris. 12.40, 17.55, 1.45 „Proga“. 13.05, 
19.55 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.45, 21.40, 
2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Gar-
bės laikas. Sukilimas“. 14.50 Gamtos rinktiniai 
kūriniai. Piotrkuvas (2). 15.30 T.Lisas gyvai. 
16.30 „Deimantinis Amsterdamas“. Olandija. 
17.05 Kultūros savaitraštis. 18.20, 22.45 Po-
lonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Petersburski 
Music Show. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų pro-
gnozė. 21.50 „Tėvas Mateušas“. 23.00 Sveika, 
Polonija. 23.45 Kazikas „gyvai“ - koncertas (1). 
0.40 „Janas Novakas Jezioranskis - įvykių užku-
lisiai“. 1.10 Made in Poland. 2.45 Animacinis f. 

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 10.40, 16.00 
Mados projektas. 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 6.30, 
12.55, 18.20 Vakarėlių sūkuryje. 6.55, 13.20, 18.45 
Auksinis Beverli Hilso jaunimas. 7.15, 19.10 Iš-
mokysiu būti žvaigžde. 8.00, 13.45 Kortnė ir 
Chloja užkariauja Hemptonsą. 8.45, 14.30 Ieškau 
topmodelio! 9.30, 23.55 Išskirtiniai. 9.55, 15.15 
Džuliana ir Bilas. 12.10 Atviravimai su Džuliana. 
17.30, 20.50, 23.10 Kortnė ir Kim užkariauja 
Majamį. 20.00 Nuotaka milijonieriui. 21.40,Tikroji 
Holivudo istorija. 22.25 Projektas „Vestuvės“. 

 TV1000
11.30 „Bušas“. 13.45 „Vaikinams tai patinka“. 
15.30 „Savaitgalis Paryžiuje“. 17.05 „Mano liūdna 
meilės istorija“. 19.00 „Pašėlę pirmieji metai“. 
20.45 „Medžiotojas“. 22.30 „Populiari mergina“. 

 TRaVEl
8.00, 13.30 Gyvenimas po katastrofos. 8.30, 14.00 
Naujo būsto paieška. 9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. 
10.30, 15.00 Vatikanas. 11.30, 16.00 Senos pilies 
legendos. 12.30, 21.00 Pamesto bagažo aukcio-
nai. 18.00 Išgelbėkite mano verslą! 19.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 20.00 Naujo būsto paieška. 
22.00 Lobių karalius. 22.30 Lobių medžioklė.  

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 

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

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Aistros 

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 „Puolusių angelų 

miestas“ (N-7).
20.30 Speciali „Prieš 

srovę“ laida (N-7).
21.00 TV serialas 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.10 Drama „Australija“ 

(N-7).
1.30 TV serialas „Kerštas“.
2.20 „Aferistas“ (N-7).
3.10 „Paskutinis iš vyrų“.
4.00 „Choras“ (N-7).
4.55 Programos pabaiga.

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Romantinė komedija 

„Teisė tuoktis“ (N-7).
10.40 Nuotykių f. „Artūras 

ir minimukai“.
12.50 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.45 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

katės“ (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Komedija 

„Ekstraktas“ (N-14).
24.00 Komedija „Pavasario 

„atostogos“ (N-14).
1.35 TV serialas 

„Karališkos kančios“.
2.30 Programos pabaiga.
2.35 Lietuva Tavo delne.

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

tarnyba.
11.30 Monikos Linkytės 

ir Vaido Baumilos 
palaikymo koncertas.

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

Ekonomikos pokyčiai.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 Istorijos detektyvai.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Mūsų laisvės metai. 

Ekonomikos pokyčiai.
0.30 „Akis už akį“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Emigrantai.
4.05 Specialus tyrimas.
4.55 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.

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

8.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
9.00 „Brolis už brolį“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome“.
12.00 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro  

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

turi vaikų“ (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Visa 

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

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

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

„Kritimas aukštyn“.
23.30 TV serialas  

„Strėlė“ (N-7).
0.30 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.30 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

2.35 Bamba TV (S).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.40 „Vandens žiurkės“.
8.45 „Spąstai“ (1) (N-7).
9.50 „Likvidacija“ (N-7).
10.55 „Iššūkis“ (N-7).
11.55 Nuoga tiesa (N-7).
12.55 „Magda M.“ (N-7).
14.00 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 „Viskas apie gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45 Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Slaptieji agentai“.
20.20 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.20 Taip gyvena žvaigž-

dės! (N-7).
0.20 „Albanas“ (N-7).
1.20, 3.35 Reporteris.
2.00, 4.30 „Miestelio  

patruliai“ (N-7).
2.45, 5.15 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
3.05, 6.00 „Genijai iš  

prigimties“.
4.10, 5.35 „Viskas apie 

gyvūnus“.
5.55 „Miestai ir žmonės“.
6.30 „Gamtos pasaulis“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Konferencija „25 

laisvės metai. Patirtis 
ir perspektyvos“. 2 d. 

12.50 Žinios. Ukraina.
13.05 Konferencija „25 

laisvės metai. Patirtis 
ir perspektyvos“. 2 d. 

15.00 Poeto Justino 
Marcinkevičiaus kūry-
bos vakaras. 2010 m.

16.30 Dokumentinis fil-
mas apie Justiną 
Marcinkevičių.

17.30 Žinios. Ukraina.
17.45 Vilniaus albumas.
18.00 ARTi. Tekstilė.
18.30 Justinas 

Marcinkevičius. 
„Kokia čia teisybė?“ 
Poezijos spektaklis.

19.00 Justino Marcinkevi-
čiaus 85-osioms 
gimimo metinėms. 
Dienoraštis be datų. 

19.30 Bet juk šviesa 
nemiršta - pasilieka. 

20.30 Labanaktukas.
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Kultūros savanoriai.
22.00 „Šokis ant ašmenų“.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
0.35 Dėmesio centre. 
1.00 Kelias į namus. 

Edgaras Montvidas.
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kovo 10 d. 

 15.30  „Raudonasis 
 progailis“

 21.00  „Naša Raša“ 24.00  „Farų šeima“ 

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 15.35 
Paslaptingi Džao salos gyventojai. 9.10, 5.02 
Iškviečiamas tramdytojas. 10.05 Aligatorių 
tramdytojai. 11.55 Paslaptingi Džao salos 
gyventojai. 12.50, 17.25, 21.05, 4.15 Namai 
medžiuose. 13.45 Laukinis gyvenimas. 14.40, 
19.15, 1.40 Akvariumų verslas. 16.30 Gamta 
su D.Salmoniu. 18.20 Slaptas augintinių gyve-
nimas. 20.10, 2.35 Savanos karalienės. 22.00, 
0.45, 3.25 Slaptas augintinių gyvenimas. 22.55 
Rykliai. 23.50 Vabalų karai. 

 SPort1
7.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 7.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
8.00, 20.00, 21.10 NBA krepšinio lyga. Ouklen-
do „Warriors“ - Dalaso „Mavericks“. 10.00 NBA 
krepšinio lyga. Klievlendo „Cavaliers“ - Dalaso 
„Mavericks“. 12.00, 5.45 NBA Action. Krepšinio 
lygos apžvalga. 13.00 ATP 250 Malaysia Open. 
Vyrų tenisas. Kei Nishikori - Julien Benneteu. 
Finalas. 15.00, 2.10 Rusijos „Premier League“. 
„Zenit“ - „Ural“. 17.00, 0.10 KOK World series. 
Bušido kovos. 19.15 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. 26 turo apžvalga. Premjera. 22.10, 23.10 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gran Kana-
rijos „Herbalife“ - „FC Barcelona“.  

 ViASAt SPort BAltic
8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Alba“ - „Žalgiris“. 10.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Barcelo-
na“. 12.30 Ledo ritulys. KHL ketvirtfinalis. 14.30 
„Formulė-1“. Abu Dabio GP lenktynių apžvalga. 
15.25 Ledo ritulys. KHL ketvirtfinalis. Tiesiogi-
nė transliacija. 17.55 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 18.25 Krepšinis. BBL pusfinalis. 
Tiesioginė transliacija. 20.50 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 21.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Schalke“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Porto“ - „Basel“. 1.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 

 euroSPort
9.30, 14.00, 2.00 Dviračių sportas. Paryžius - Nica. 
10.15 Dviračių sporto apžvalga su Gregu LeMondu. 
10.30 Futbolas. Algarvės taurės moterų turnyras. 
Brazilija - Vokietija. 11.30 Jojimo žurnalas. 11.45, 
23.15 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė. 12.30 
Biatlonas. Pasaulio čempionatas. 17.00 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurės apžvalga. 17.15 
Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė. 20.15 Teniso 
laida su Matsu Wilanderiu. 20.45 Boksas. WBC 
serija. Odlanier Solis - Tony Thompson. 22.45 
Sporto žvaigždės iš arti. 0.15 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurės apžvalga. 0.30 Motokrosas. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

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

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji  

sėkmė“.
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

12.00 Griežčiausi tėvai.
12.55 „Audra“ (N-7).
13.45 Parduotuvių  

karalienė.
14.55 Būrėja.
15.25 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
15.55 Griežčiausi tėvai.
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 „Šviesos  

žemė“ (N-7).
23.05 „Grubus žaidimas“ 

(N-14).
24.00 „Farų šeima“  

(N-7).
0.55 „Užribis“ (N-7).

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

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

kampeliai.
13.30 „Saša ir  

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Pelkė“ (N-7).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

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

lygos rungtynės.  
„FC Porto“ -  
„FC Basel 1893“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 Nuotykių drama 
„Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio 
sakmė“ (N-14).

1.55 UEFA Čempionų 
lygos apžvalga.

2.10 Veiksmo drama „24 
valandos“ (N-14).

3.00 „Vilfredas“ (N-7).
3.50 „Rimti reikalai“  

(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 „80 traukinių  
aplink pasaulį“.

10.00 „Aivenhas“ (1)  
(N-7).

11.00 „Tėvai už borto“.
11.40, 22.30 Kinomano 

užrašai.
11.55 Keisčiausi  

pasaulio  
restoranai.

12.25 „Komisaras  
Manara 2“ (N-7).

13.25 „Lelijos“ (N-7).
14.30 „Trauma“ (N-7).
15.30 „Raudonasis  

progailis“ (N-7).
17.15 Kinomano  

užrašai.
17.30 Karštos senos  

sėdynės.
18.00 „Pasaulis pro  

traukinio langą“.
19.00 „Priedangoje“  

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

įvykių kronika.
21.00 „Transporteris“  

(N-7).
22.00 Balticum TV žinios.
22.45 „Komisaras  

Manara 2“ (N-7).
23.45 „Aivenhas“ (1)  

(N-7).
0.45 „Titnagas“ (N-14).

„eKStrAKtAS“
Komedija. JAV. 2009.
Režisierius M.Džadžas.
Vaidina Dž.Beitmanas, M.Kunis, K.Vig.

Džoelis - įmonės, gaminančios vaisinius ekstraktus, savininkas. Jam 
nusibodo darbas ir nesutarimai su fabriko darbininkais, įkyrėjo žmona 
ir visas gyvenimas. Džoelio gyvenimas nesaldus ir ateitis vargu ar bus 
geresnė. Vienintelė paguoda - lengvabūdžio draugo patarimai. Prisi-
klausęs jų Džoelis nutaria paflirtuoti su nauja cecho darbininke Sinde, 
o žinomą mergišių įkalba, kad šis suviliotų jo antrąją pusę...

lnK
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„mucHtAro SuGrĮŽimAS“
Kriminalinis serialas. Rusija. 2005.
Režisierius V.Zlatoustovskis.
Vaidina O.Stašenko, 
K.Kostyšinas, O.Maslenikovas.

Vokiečių aviganis Muchtaras - ne-
pakeičiamas milicijos pagalbinin-
kas. Neįtikėtinai greitos reakcijos 
fiziškai stiprus ir protingas šuo turi 
dar vieną pranašumą prieš žmo-
nes - unikalų šeštąjį jausmą. 

„AuStrAliJA“
drama. Australija, JAV. 2008.
Režisierius B.Lurmanas.
Vaidina N.Kidman, 
D.Venhamas, B.Braunas.

Anglų aristokratė ledi Sara Ešli at-
vyksta į Australiją, kur paveldėjo 
įstabaus dydžio rančą. Tačiau nau-
jasis Saros gyvenimo etapas nėra 
lengvas: stambūs galvijų augintojai 
prieš moterį rezga sąmokslą ir keti-
na atimti žemę. 

„SoDYBA Prie  
melAreno eŽero“
romantinė drama. Vokietija. 2004.
Režisierė K.Mėder.
Vaidina F.Lamė, H.Kriugeris 
jaunesn., Ž.Rauch.

Jauna tekstilės dizainerė Eva Vinklung 
išsiruošia į kaimelį, kuriame gyvena 
jos draugė, besirengianti gimdyti. 
Eva tikisi ne tik padėti draugei, bet ir 
parduoti keletą savo kūrybos darbų. 

BtV
17.00

tV8
21.05

tV3
22.10

rekomenduoja
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7.00 Teleparduotuvė.
7.15 Animacinis f. „Ozo 

legendos. Sugrįžimas 
į Smaragdo miestą“.

9.10 Fantastinė nuotykių 
komedija „Brangioji, 
aš padidinau vaiką“ 
(N-7).

11.00 Nuotykių komedija 
„102 dalmatinai“.

13.00 Komedija „Kaimiečiai 
Beverlyje“.

14.50 Nuotykių komedija 
„Nimės sala“  
(N-7).

16.45 Fantastinis trileris 
„Drakonų kova. 
Evoliucija“ (N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.00 Lietuvos garbė 2015. 

Apdovanojimų  
ceremonija. 
Tiesioginė  
transliacija.

22.05 Vikingų loto.
22.10 Karo drama 

„Pasipriešinimas“ 
(N-14).

1.00 TV serialas  
„Kerštas“ (N-14).

1.50 TV serialas 
„Aferistas“ (N-7).

2.40 TV serialas 
„Paskutinis iš vyrų“ 
(N-7).

3.30 TV serialas „Choras“ 
(N-7).

6.30 Animacinis f. 
„Skūbis Dū. 
Paslapčių  
biuras“.

7.05 Animacinis f.  
„Atgal į jūrą“.

9.00 Komedija  
„Margi, pirmyn!“

10.50 Komedija  
„Ponas auklė“.

12.25 Komedija šeimai  
„Skūbis-Dū! 
Paslaptinga  
pradžia“.

14.00 Nuotykų  
komedija 
„Džiumandži“.

16.05 Romantinė  
komedija  
„Po vienu stogu“  
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Mano Lietuva.
22.10 Veiksmo f. 

„Nesunaikinami 2“ 
(N-14).

0.10 Veiksmo trileris 
„Skiriamoji juosta“ 
(N-7).

2.10 TV serialas 
„Karališkos  
kančios“  
(N-7).

3.05 Programos  
pabaiga.

3.10 Lietuva  
Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos valstybės 

atkūrimo kronika. 
7.30 Delfinai ir žvaigždės.
9.30 „Animalija“.
10.00 LR Seimo iškilmingas 

posėdis. Tiesioginė 
transliacija.

11.30 Koncertas „Yra šalis“.
12.00 Baltijos valstybių vėliavų 

pakėlimo ceremonija. 
12.30 Iškilmingas paradas. 

Tiesioginė transliacija.
13.00 Šv.Mišios. Tiesioginė 

transliacija iš 
Vilniaus arkikatedros.

14.10 „Gražuolė ir pabaisa“.
15.40 Koncertas „Yra šalis“.
16.15 „Nematomas frontas“.
17.45 „Kraujo broliai? Kodėl lietu-

viai jaučia Ukrainos skaus-
mą ir kaip jiems pavyko 
išvengti tokio likimo“.

18.15 Šiandien.
18.30 Mūsų laisvės metai.
19.15 „Tie, kurie išdrįsta“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Kovo 11-oji - Lietuvos 

nepriklausomybės atkū-
rimo diena. Koncertas 
Katedros aikštėje. 
Tiesioginė transliacija.

23.00 „Misija Sibiras’14. 
Krasnojarskas“.

24.00 Mūsų laisvės metai.

   

Trečiadienis

„NESUNAIKINAMI 2“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius S.Vestas.
Vaidina S.Stalonė, Dž.Stathamas, Dž.Li.

Šį kartą nesunaikinamų vyrų užduotis bus asmeninio pobūdžio. Barnis 
ir jo kompanija vėl susiburia, kad atliktų, jų manymu, eilinę užduotį. 
Tačiau lengvas darbas pasirodo esąs spąstai, ir kai vienas komandos 
narys žiauriai nužudomas, nesunaikinami vyrai v yksta į priešo teritori-
ją atkeršyti. Paaiškėja, kad vyrams teks kariauti prieš visą šalį. O priešas 
disponuoja net masinio naikinimo ginklu.

rekomenduoja

LNK
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„KLYKSMAS 4“
siaubo trileris. JAV. 2011.
Režisierius V.Kreivenas.
Vaidina D.Arketas, N.Kembel,
K.Koks.

Sidnė Preskot ne sykį akis į akį 
susidūrė su paslaptinguoju žudi-
ku, tačiau ji vis ištrūkdavo iš mirtį 
sėjančių maniako gniaužtų. Kone 
dešimtmetį ramiai gyvenusi Sidnė 
pagaliau įtikėjo, kad šiurpūs įvykiai 
jau praeityje, bet... kaukėtasis žu-
dikas nusprendė grįžti ir užbaigti 
tai, ko nespėjo anksčiau. Ką šįkart 
slepia Helovino kaukės?

„KAIMIEČIAI  
BEVERLYJE“
komedija. JAV. 1993.
Režisierė P.Sfiris.
Vaidina D.Baderis, B.Ebsensas, 
E.Eleniak.

Vienam fermeriui neįtikėtinai pa-
sisekė - jo valdose ištryško naftos 
fontanas. Pardavęs savo gręžinį ir 
tapęs turtingiausiu šalies žmo-
gumi, jis nusprendžia persikelti 
į Beverli Hilsą. Čia jis ne tik nu-
siperka namą, bet ir susiranda 
sužadėtinę. Kaipgi toliau seksis 
kaimiečiams?

 „SKIRIAMOJI JUOSTA“
Veiksmo trileris. JAV. 2002.
Režisierius R.Mičelas.
Vaidina S.L.Džeksonas, 
K.Stonton, B.Aflekas.

Gevinas Banekas ir Doilas Gibsonas 
patenka į avariją. Gevinas paduoda 
Doilui čekį neįrašęs sumos ir pasku-
bomis nuvažiuoja. Doilas važiavo į 
teismo posėdį dėl savo vaikų glo-
bos. Paaiškėja, kad avarijos vietoje 
Gevinas paliko svarbius dokumen-
tus. Tarp vyriškių užverda mūšis...

TV6
1.30

TV3
13.00

LNK
0.10

 TV8
8.00, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.50, 10.20 Senoji 
animacija. 9.50 „Linksmieji draugai“. 11.00 „Sodyba 
prie Melareno ežero“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 
14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 24.00 Pa-
sikeisk! 18.00, 23.00 „Medikai“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.05 „Dauntono abatija“. 1.00 Gydytojai. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 23.10 Valanda 
su Rūta. 11.55, 14.10, 17.35, 19.55, 0.20, 2.30 Yra 
kaip yra. 13.05, 15.55, 18.45, 22.00, 1.25, 4.05 KK2. 
13.40, 15.25, 19.25, 21.00, 2.00, 3.35 Dviračio šou. 
16.25 Pagalbos skambutis. 17.00, 5.05 Nuo... Iki. 
21.30 Dabar pasaulyje. 22.40 Šefas rekomenduoja. 

 PBK
5.50 Lietuvos laikas. 6.00, 23.25 „EURONEWS“. 6.30, 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 
7.00, 9.20 Labas rytas. 11.35 Kontrolinis pirkinys. 12.10 
Gyvenk sveikai! 13.10 Padriki užrašai su D.Krylovu. 
13.35, 14.20 Kartu su visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 
15.55 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 „Ilgas kelias namo“. 
22.50 „Vakaras su Urgantu“. 24.00 Vakarinės naujienos. 
0.15 „Aš bijau, kad mane nustos mylėti. A.Mironovas“. 

 REN
7.00 „Bernardas“. 7.25 „Žvėreliai“. 7.55 Mano 
tiesa. 8.40 Žvaigždžių gyvenimas. 10.20 „Bu-
činys 2“. 12.05 „Teisingoji Maša“. 13.55 Eks-
trasensų mūšis. Apokalipsė. 15.45 Mano tiesa. 
17.25 „Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 19.25 „Tei-
singoji Maša“. 21.20 Ekstrasensų mūšis. Jie 
sugrįžo. 23.20 Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 

 NTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 „At-
spindžiai“. 8.45 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 10.10 Gaminame su A.Ziminu. 
10.40 Bet kuriuo metu. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00 Prokurorų patikrinimas. 15.25 „Tech-
nikos stebuklai“. 16.05 „Bombila. Tęsinys“. 
17.05 „Viskas bus gerai“. 18.40 Kalbame ir 
rodome. 19.35 „Piatnickis. Antra dalis“. 20.40 
„Voratinklis 8“. 22.35 „Keisti žmonės“. 23.25 
„Volkovo valanda“. 1.25 Kalbame ir rodome. 
2.25 „Valkata“. 3.25 „Buto klausimas“. 4.30 
„Pirmasis kraujas“. 

 18.15  Šiandien 14.50  „Nimės sala“  19.30  Mano Lietuva
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7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“  
(N-7).

9.00 „Brolis už brolį“  
(N-7).

11.00 Kalbame ir  
rodome (N-7).

12.00 „Prokurorų  
patikrinimas“  
(N-7).

13.10 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Muchtaro  

sugrįžimas“ (N-7).
17.00 Beprotiškai  

fantastiškos  
Maestro Vytauto 
Kernagio dainos. 
„Naisių vasaros 
teatro“ muzikinis 
spektaklis.

18.40 Animacinis f. „De-
besuota, numatoma 
mėsos kukulių kruša“.

20.20 Veiksmo f. 
„Nokautas“ (N-7).

22.10 Veiksmo f. 
„Išrinktųjų  
medžioklė“ (N-7).

0.20 Veiksmo trileris 
„Bebaimis vairuoto-
jas Dekeris“ (N-7).

2.20 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Patriotai (N-7).
8.00 „Sumaniausi gyvū-

nai“ (1, 2) (N-7).
10.15 „Orbita. Nepaprasta 

Žemės kelionė“ (N-7).
14.00 Komiška melodrama 

„Apelsinų sultys“  
(N-7).

16.00, 17.00 Žinios.
16.20 „Viskas apie  

gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Kandidatai 
į Vilniaus merus.

19.50 Laikas krepšiniui. 
Speciali laida.

20.00 Europos taurė 
2014/2015. Izmiro 
„Pinar Karsiyaka“ 
- Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė 
transliacija iš Turkijos.

21.45 Veiksmo f. „Laisvės 
kirtis“ (N-14).

23.45 Romantinė komedija 
„30 širdies dūžių“ (S).

1.30, 3.35 Reporteris.
2.00, 4.30 „Miestelio  

patruliai“ (N-7).
2.45, 5.15 „Laukinis pasaulis“.
3.05, 6.00  

„Genijai iš prigimties“.
4.10, 5.35  

„Viskas apie gyvūnus“.
5.55 „Miestai ir žmonės“.

8.05 „Volisas ir Gromitas“.
9.00 „Saulės vaikai“ šven-

čia 15-ąjį gimtadienį. 
10.30 Lietuvos nepriklauso-

mybės atkūrimo 25- 
mečiui. Lietuva. Sta-
tusas - nepriklausoma.

11.00 „Volisas ir Gromitas“.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 „Išvarytieji“.
12.40 „Informacinis terorizmas“.
13.15 „Disidentai“.
14.00 „Bilietas vėjui“. V. Pal-

činskaitės eilėmis.
15.00 „Mažosios valstybės 

šiuolaikinėje geopoli-
tinėje erdvėje. Istorijos 
pamokos ir dabarties 
iššūkiai“. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus 
miesto rotušės.

18.30 Trembita.
18.50 Muzika aplink pasaulį. 

Dalyvauja D.Pulausko 
džiazo grupė, V.Povi-
lionienė, D.Montvydas.

19.55 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Naktinis ekspresas.
21.35 Drama „80 milijonų“ 

(N-14).
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.30 Pasaulio biatlono čem-

pionatas. Moterų 15 
km individualios lenk-
tynės. Vaizdo įrašas.

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

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

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

12.00 Griežčiausi  
tėvai.

12.55 „Audra“ (N-7).
13.45 „Parduotuvių  

karalienė“.
14.55 Būrėja.
15.25 Penki ingredientai.
15.55 Griežčiausi tėvai.
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 Veiksmo f. 

„Drąsiaširdis“  
(N-7).

23.05 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

24.00 „Farų šeima“  
(N-7).

0.55 „Užribis“  
(N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas  

(N-7).
10.00 „Kobra 11“  

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

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

kampeliai.
13.30 „Saša ir Tania“  

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

(N-7).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“  

(N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Chelsea FC“ - 
„Paris Saint-Germain 
FC“. Tiesioginė 
transliacija.

23.40 Trileris „Savigyna“ 
(N-7).

1.30 Siaubo trileris 
„Klyksmas 4“ (S).

3.25 „Vilfredas“ (N-7).
3.50 „Rimti reikalai“  

(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

10.00 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

11.00 Kinomano  
užrašai.

11.15 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

12.15 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.15 „Beieškant 
Marsupilamio“.

15.05 „Aivenhas“ 
(1) (N-7).

16.05 „Raudonasis  
erelis“  
(N-7).

18.15 „Tėvai už borto“.
18.55 „Lelijos“  

(N-7).
20.00 Balticum TV  

žinios.
20.30 Keisčiausi  

pasaulio  
restoranai.

21.00 „Raudonoji aušra“ 
(N-14).

22.40 Balticum TV  
žinios.

23.10 „Transporteris“  
(N-7).

0.10 „Šiąnakt tu  
būsi mano“  
(N-14).

TV PROGRAMAkovo 11 d.

 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Paskutinė „Medžiotojo“ 
užduotis. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 
Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas 
atvejis. 14.05 „Liuba. Meilė“. 15.00, 4.10 „Kol stanica 
miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.55 
„Žvilgsnis iš amžinybės“. 21.50 Specialusis kores-
pondentas. 23.35 Paskutinė „Medžiotojo“ užduotis. 
0.25 „Kamenskaja“. 1.20 „Trise valtyje neskaitant 
šuns“ (2). 

 TV Polonia
7.05 Laukimo salė. 8.00 Mano šuo ir kiti gyvū-
nai. 8.25 „Storas“. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 12.05 Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 1.45 
„Proga“. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50 „Meilė prie užliejamos pie-
vos“. 14.50, 21.50, 5.20 TV teatras: spektaklis 
„Next - Ex“. 2012. 16.35 1200 muziejų. 17.05 
Laukimo salė. 18.20, 23.40, 4.35 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 Ir gauruoti, ir margi. 
19.35 Kodėl? Kam? Kaip? 20.25 „Vilnoteka“. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 23.25, 6.45 Laskovikas ir Malic-
kis. 23.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.45 
„& nes esu iš čia“. 2.45 Animacinis f. 

 DiVa UniVeRsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 10.40, 16.00, 
20.00, 0.20 Mados projektas. 6.30, 12.55, 2.40 Va-
karėlių sūkuryje. 6.55, 13.20, 18.45, 3.05 Auksinis 
Beverli Hilso jaunimas. 7.15, 19.10, 4.15 Išmokysiu 
būti žvaigžde. 8.00 Atviravimai su Džuliana. 8.45, 
14.30 Ieškau topmodelio! 9.30, 20.50, 1.50 Išskirtiniai. 
9.55, 15.15, 3.30 Džuliana ir Bilas. 12.10, 17.30, 23.10 
Kortnė ir Kim užkariauja Majamį. 13.45 Nuotaka mili-
jonieriui. 18.20, 23.55 Madingi tinklaraštininkai. 21.40 
Tikroji Holivudo istorija. 22.25, 1.05 „Vestuvės“. 

 TV1000
6.00 „Meilutė“. 8.00 „Kai aš gulėjau mirties patale“. 
10.00 „Pirmūnai“. 11.30 „Vaikas iš Marso“. 13.15 
„Kosmopolis“. 15.00 „Geriausias pasiūlymas“. 17.15 
„Blicas“. 19.00 „Tavo kompanija“. 21.00 „Medžioklė“. 
23.00 „Džobsas“. 1.15 „Muzika, suradusi mus“.

 TRaVel
8.00, 13.30 Gyvenimas po katastrofos. 8.30, 14.00, 
20.00 Naujo būsto paieška. 9.30, 17.00 Oro uostas 
24/7. 10.30, 15.00, 24.00 Neįtikėtinos istorijos. 
11.30, 16.00 Senos pilies legendos. 12.30 Pa-
mesto bagažo aukcionai. 18.00 Išgelbėkite mano 
verslą! 19.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00 
Laukiniai Amerikos keliai. 22.00 Lėktuvų paroda.

 animal PlaneT
7.00 Ginant laukinę gamtą. 7.25, 11.00 Kačiukai 
ir šunyčiai. 8.15 Afrikos atstumtieji. 9.10, 5.02 
Iškviečiamas tramdytojas. 10.05 Aligatorių tram-
dytojai. 11.55 Savanos karalienės. 12.50, 17.25, 
21.05, 4.15 Namai medžiuose. 13.45 Slaptas 
augintinių gyvenimas. 14.40, 19.15, 1.40 Akva-
riumų verslas. 15.35 Savanos karalienės. 16.30 
Rykliai. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Gyvūnų policija. 
20.10, 2.35, 5.49 Liūtų karalienė. 22.55 Palau 
rykliai. 23.50 Pavojingiausios gyvatės. 

 sPoRT1
7.00 „Sportas“. 7.15 Rusijos „Premier League“. 18 
turo apžvalga. 8.00, 20.00 NBA krepšinio lyga. To-
ronto „Raptors“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 10.00, 
22.35 „Burton US Open“. Snieglentės. Vyrų akroba-
tinis nusileidimas. Finalas. 12.00 „Sportas“. 12.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos turo apžvalga. 
13.00 NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis. Šeštadie-
nio šou. 16.30 KOK World series. Bušido kovos. 
19.15 Rusijos „Premier League“. 18 turo apžvalga. 
22.00 „NBA World“. Speciali krepšinio laida. 22.10 
„Road To Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 4 laida. 
0.20 KOK World series. Bušido kovos. 3.00 NBA 
krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ - Sakramen-
to „Kings“. 5.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - Fuenlabrados „Montakit“. 

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00 Krepšinis. BBL pusfinalis. 8.50 UEFA Čempi-
onų lyga. „Real“ - „Schalke“. 10.40 UEFA Čempi-
onų lyga. „Porto“ - „Basel“. 12.30KHL ketvirtfinalis. 
14.35 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
15.35 Krepšinis. BBL pusfinalis. 17.25 „Formulė-1“. 
Abu Dabio GP lenktynių apžvalga. 18.25 BBL pusfi-
nalis. Tiesioginė transliacija. 20.50 UEFA Čempionų 
lygos dienos apžvalga. 21.35 UEFA Čempionų lyga. 
„Bayern“ - „Shakhtar“. Tiesioginė transliacija. 23.45 
UEFA Čempionų lyga. „Chelsea“ - PSG. 1.35 UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 2.20 „Trans 
World Sport“. 3.20 Golfas. PGA turo apžvalga. 3.50 
Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 

 eURosPoRT
9.30, 20.45 Dviračių sportas. Paryžius - Nica. 
10.30, 18.15 Biatlonas. Pasaulio čempionatas. 
11.15 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė. 12.15 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurės apžvalga. 12.30 
Teniso laida su Matsu Wilanderiu. 13.00 Futbolas. 
Algarvės taurės moterų turnyras. Brazilija - Vokie-
tija. 14.00 Futbolas. Algarvės taurės moterų turny-
ras. Finalas. 16.15 Slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
20.00 Dviračių sportas. „Tirreno - Adriatico“. 21.45 
Dviračių sporto apžvalga su Gregu LeMondu. 
22.00 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 22.05 
Raitelių klubo žurnalas. 22.10 Sporto žvaigždės.

 18.50  Muzika aplink 
  pasaulį

 23.45  „30 širdies dūžių“ 18.40  „Debesuota, numa-
toma mėsos kukulių kruša“

 21.00  „Raudonoji aušra“ 10.00  „Kobra 11“ 23.05  „Grubus žaidimas“
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 18.00   Žinios  21.30  Taip gyvena 
  žvaigždės!

 0.50  „80 milijonų“ 22.15  „Varšuvos šnipai“ 7.50  „Volkeris, Teksaso
 reindžeris“

 15.30   „Laukinė 
  Esmeralda“

 TV8
7.40, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.30 „Mis Marpl“. 9.40 
„Linksmieji draugai“. 10.10 Senoji animacija. 10.50 
„Dauntono abatija“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 
20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.45 „Pasikeisk! 
18.00, 22.45 „Medikai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.05 Drama „Saugus uostas“. 0.45 Gydytojai. 

 Info TV
5.40, 7.55 Yra kaip yra. 6.50, 9.35 KK2. 7.25, 9.05, 
13.40, 15.25, 21.00 Dviračio šou. 10.15 Šefas reko-
menduoja. 10.45 Valanda su Rūta. 11.55 Yra kaip 
yra. 13.05 Pagalbos skambutis. 14.10 24 valandos. 
15.55 Nuo... Iki. 16.30 Mes pačios. 17.00, 22.00 
Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 24.00 „EURONEWS“. 6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.35 Kontrolinis pirkinys. 12.05 Gyvenk svei-
kai! 13.10 Padriki užrašai su D.Krylovu. 13.35, 14.20 
Kartus su visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.45 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40, 23.20 Lietuvos 
laikas. 21.10 „Ilgas kelias namo“. 23.30 „Vakaras su 
Urgantu“. 0.50 „G.Gorinas. „Gyvenkite ilgai“.

 REn
8.00 Mano tiesa. 8.50, 21.20 Žvaigždžių gyvenimas. 
9.40 „Bučinys 2“. 11.20, 19.25 „Teisingoji Maša“. 
13.05 Ekstrasensų mūšis. 17.25 „Bučinys 2“. 18.15 
„Bučinys“. 19.15 Žinios. 23.15 Ekstrasensų mūšis. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 „Atspin-
džiai“. 8.45 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.10 Valgome namie! 10.40 Bet kuriuo metu. 11.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.30 Ypatingas įvykis. 14.00 
Prokurorų patikrinimas. 15.25 Važiuosime, pavalgysi-
me! 16.05 „Gyventojas“. 17.05 Viskas bus gerai. 18.40 
Kalbame ir rodome. 19.35 „Piatnickis. Antra dalis“. 
20.40 „Voratinklis 8“. 22.35 „Kūno sergėtojai“. 23.25 
„Volkovo valanda“. 1.25 Kalbame ir rodome. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Odesa. Požeminės tvirtovės 
didvyriai. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 
Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas 
atvejis. 14.05 „Liuba. Meilė“. 15.00, 4.10 „Kol sta-
nica miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 
19.55 „Žvilgsnis iš amžinybės“. 21.50 Vakaras su 
V.Solovjovu. 23.35 Odesa. Požeminės tvirtovės di-
dvyriai. 0.20 „Kamenskaja“. 1.15 „Meilės formulė“. 

 TV PolonIa
8.00 Reportažas. 8.25 „Saulės ietis“. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 12.10 „Laukinė Lenkija“. 12.40, 
17.55, 1.45 „Proga“. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 13.30, 18.45, 21.35, 2.10 Galvosūkis. 
13.35 „Notacijos“. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.45 
„Gyvenimo egzaminas“. 15.35, 6.50 „Vilnoteka“. 
15.55 „& nes esu iš čia“. 16.50 Regionų legendos. 
Reportažas „Laisvi žmonės“. 17.05 Myliu kiną. 
17.35 Istorijos aktualijos. 18.20, 22.45, 4.35 Polo-
nija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
a. sensacijos. 19.25 KucinAlina. 20.25 Kultūros 
informacija. 20.45 Labanaktukas. 21.00, 5.15 Svei-
ka, Polonija. 21.45, 3.45 „Paradoksas“. 23.00, 3.00 
Žinios. 23.45 „Instinktas“. 0.35, 5.55 „Draugas 
Veslavas - nuo agitatoriaus iki diktatoriaus“.  

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 10.40, 
16.00, 20.50, 0.20 Mados projektas. 6.30, 12.55, 
18.20, 20.25, 23.55, 2.15 Madingi tinklaraštinin-
kai. 6.55, 13.20, 18.45, 3.05 Auksinis Beverli Hilso 
jaunimas. 7.15, 19.10, 4.15 Išmokysiu būti žvaigž-
de. 8.00, 9.30, 21.40, 1.50 Išskirtiniai. 8.45, 14.30 
Ieškau topmodelio! 9.55, 15.15, 3.30 Džuliana ir 
Bilas. 12.10, 17.30, 23.10 Kortnė ir Kim užkariauja 
Majamį. 13.45 Kenedžio vestuvės. 20.00 Svajonių 
namas. 22.25, 1.10 Projektas „Vestuvės“. 

 TV1000
5.00 „Medžiotojas“. 6.45 „Muzika, suradusi 
mus“. 8.45 „Bušas“. 11.00 „Geri vyrukai“. 13.15 
„Meilutė. 15.00 „Muzika, suradusi mus“. 17.00 
„Populiari mergina“. 19.00 „Polokas“. 21.00 
„Pašėlę pirmieji metai“. 22.45 „Gyvenimas yra 
gražus“. 0.30 „Pavojingi žaidimai“. 2.30 „Po-
lokas“. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Antarktida. 8.00, 
13.30 Gyvenimas po katastrofos. 8.30, 14.00 
Naujo būsto paieška. Florencija, Italija; Vidu-
ramžių Italija. 9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. Ma-
jamis. 10.30 Neįtikėtinos istorijos. 11.30, 16.00 
Senos pilies legendos. 12.30 Pamesto bagažo 
aukcionai. 15.00, 24.00 Neįtikėtinos istorijos. 
18.00 Išgelbėkite mano verslą! Nenušlifuotas 
deimantas. 19.00 Neįprastas Amerikos mais-
tas. Las Vegasas. 20.00 Naujo būsto paieška. 
D.Britanija; prabangus būstas Honkonge. 21.00 
Pilių paslaptys. 22.00 Muziejų mįslės. 23.00 
Brangenybių paieškos: Nepalo turmalinas ir 
akvamarinas. 1.00 Nakties programa. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“ (N-7).
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Ragai ir kanopos 

sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
14.00 „Kempiniukas 

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

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

(N-7).
21.00 TV serialas 

„Rezidentai“  
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios.
22.10 Fantastinė nuotykių 

drama „Karaliaus 
Tuto prakeiksmas 2“ 
(N-7).

23.55 „Kaulai“ (N-14).
0.55 „Kerštas“ (N-14).
1.50 „Aferistas“ (N-7).
2.40 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
3.30 „Choras“ (N-7).

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Komedija  
„Po vienu stogu“ 
(N-7).

11.10 Komedija  
„Margi, pirmyn!“

13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.45 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.10 TV serialas  

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 TV serialas  

„Juodos katės“ 
(N-7).

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Atlygis“ (N-14).
0.40 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N-14).
1.45 „Nikita“ (N-7).
2.40 Sveikatos ABC  

televitrina.
3.10 Programos pabaiga.
3.15 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Kovo 11-oji - Lietuvos 

nepriklausomybės atkū-
rimo diena. Koncertas 
Katedros aikštėje.

12.45 Mokslo ekspresas.
13.05 Mūsų laisvės metai. 

1996 m.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.00 „Akis už akį“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara“.
18.15 Šiandien.
18.45 Savivaldybių merų 

rinkimai 2015 m. 
Antrojo turo debatai.

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. 
21.04 Loterija „Perlas“.
21.05 Savivaldybių merų 

rinkimai 2015 m. 
Antrojo turo debatai.

22.15 Istorinė melodrama 
„Varšuvos šnipai“ 
(N-7).

23.50 Vakaro žinios.
0.30 „Akis už akį“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.

7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 Kalbame ir  
rodome (N-7).

9.00 Dainuok mano dainą. 
11.00 Kalbame ir rodome 

(N-7).
12.00 „Prokurorų  

patikrinimas“  
(N-7).

13.10 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

14.10 Laba diena (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro  

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

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“  

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Nuotykių f. 

„Fanfanas Tulpė“  
(N-7).

23.30 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

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

2.40 Bamba TV (S).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.40 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
8.45 „Spąstai“ (N-7).
9.50 „Likvidacija“ (N-7).
10.55 „Iššūkis“ (N-7).
11.55 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
T.Vaškevičiūtė (N-7).

12.55 „Magda M.“ (N-7).
14.00 „Išgyventi Afrikoje“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 „Viskas apie gyvūnus“.
18.00 Reporteris.
18.45 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Kandidatai 
į Klaipėdos merus.

19.50 „Viskas apie gyvūnus“.
20.20 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ (N-7).
21.30 Taip gyvena  

žvaigždės! (N-7).
22.30 Reporteris.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Albanas“ (N-7).
1.20, 3.35 Reporteris.
2.00, 4.30 „Miestelio  

patruliai“ (N-7).
2.45 „Laukinis pasaulis“.
3.05 „Genijai iš prigimties“.
4.10 „Viskas apie gyvūnus“.
5.55 „Miestai ir žmonės“.

8.05 Muzika aplink 
pasaulį.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 „Tie, kurie išdrįsta“ 

(N-7).
13.45 Pasaulio biatlono 

čempionatas. Moterų 
15 km individualios 
lenktynės. Vaizdo 
įrašas iš Kontiolahčio.

16.00 „Džeronimas“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Choro „Brevis“ ir jo 

draugų koncertas. 
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Menora.
18.15 Septynios  

Kauno dienos.
18.45 ...formatas. Poetas 

Tadas Zvirinskis.
19.00 Legendos. 
19.45 Visu garsu.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Pasaulio biatlono 

čempionatas. Vyrų 
20 km individualios 
lenktynės. Vaizdo 
įrašas iš Kontiolahčio.

23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 Panorama.
0.50 Drama „80 milijonų“ 

(N-14).
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kovo 12 d.

 11.00  „Lelijos“ 9.30  Vienam gale kablys 10.00  „Didžioji sėkmė“

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

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

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos pasaulis“.
11.00 „Karadajus“  

(N-7).
12.00 Griežčiausi tėvai.
12.55 „Audra“ (N-7).
13.45 Parduotuvių  

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

auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“  

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

žmogžudystės VIII. 
Midsomerio  
rapsodija“  
(N-14).

23.05 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

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

0.55 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

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

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

kampeliai.
13.30 „Saša ir Tania“  

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Pelkė“ (N-7).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“  

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

„Superpolicininkas“ 
(N-14).

23.15 Komedija  
„Žąsine, kur mano  
automobilis?“  
(N-7).

1.00 Nuotykių drama 
„Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio 
sakmė“ ( 
N-14).

3.05 „24 valandos“  
(N-14).

3.55 „Rimti reikalai“  
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Priedangoje“  
(N-7).

11.00 „Lelijos“  
(N-7).

12.05 „12 kalėdinių  
norų“.

13.45 „Penki  
draugai 2“.

15.25 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika.

15.55 „Nuostabi  
malonė“.

18.00 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“ (1).

19.00 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

20.00 Balticum TV  
žinios.

20.30 Karštos  
senos sėdynės.

21.00 „Trauma“  
(N-7).

22.00 Balticum TV  
žinios.

22.30 „Gainsbourg’as: 
didvyriškas  
gyvenimas“  
(N-14).

0.50 „Tėvai už  
borto“.

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

Bostono policijos detektyvai ir ekspertai naudoja savo talentą ir įgūdžius, 
kad įmintų kraupių žmogžudysčių mįsles. Detektyvė Džein Rizoli - vienin-
telė policininkė Bostono policijos žmogžudysčių skyriuje, ji kietakaktė, o 
medicinos ekspertė Maura Ailz puikiau jaučiasi tarp mirusiųjų nei gyvųjų 
draugijoje. Ir jos tampa geriausiomis draugėmis, palaiko viena kitą.

TV1
23.05

rekomenduoja

„SUPERPOLICININKAS“
veiksmo filmas. Honkongas. 1996.
Režisierius S.Tongas.
Vaidina Dž.Čanas, M.Jeo, M.Čeung.

Honkongo policininkas Ka Kui siun-
čiamas atlikti specialios užduoties 
Kinijoje - jis turi suardyti pavojingą 
narkotikų prekeivių tinklą. Kad infil-
truotųsi į tą grupuotę ir pelnytų pri-
pažinimą, Ka Kui padeda iš kalėjimo 
išlaisvinti narkotikų barono brolį...

„KARALIAUS TUTO 
PRAKEIKSMAS 2“
fantastinė nuotykių Drama. 
JAV. 2006.
Režisierius R.Malkeihis.
Vaidina K.Van Dinas, Dž.Haidas, 
L.Varela.

1922 metais Kaire gyvenantis 
atkaklus archeologas Denis Fri-
montas ieško ketvirtosios paslap-
tingos relikvijos dalies. Galbūt ji 
Tutanchamono kape?

„ATLYGIS“
veiksmo trileris. JAV, Vokietija.
2001.
Režisierius F.Ozas.
Vaidina R.De Niras, E.Nortonas, 
M.Brando.

Nikas užsidirbdavo pragyvenimui 
atlikdamas nešvarius darbelius. Tai 
buvo aferos, apgaulės ir suplanuotos 
vagystės. Vieną dieną vyrukas nu-
sprendžia atsikratyti savo praeities...

TV6
21.30

LNK
22.10

TV3
22.10

 ANIMAL PLANET
8.15, 11.55, 15.35 Liūtų karalienė. 9.10, 5.02 Iš-
kviečiamas tramdytojas. 10.05 Aligatorių tramdy-
tojai. 11.30 Slaptas augintinių gyvenimas. 12.50, 
17.25, 21.05, 4.15 Namai medžiuose. 13.45 Gyvū-
nų policija. 14.40, 19.15, 1.40 Akvariumų verslas. 
16.30 Pavojingiausios gyvatės. 18.20 Naujagimiai 
gamtoje. 20.10, 2.35, 5.49 Leopardų kovos klubas. 
22.00, 0.45, 3.25 Dramblių gelbėjimas. 22.55 Pa-
vojingiausios gyvatės. 23.50 Kalnų pabaisos.

 SPORT1
7.30, 19.40 „NBA World“. Speciali krepšinio laida. 
8.00 Lengendinės kovos. Vankuverio Olimpinės 
žaidynės. Ledo ritulys. JAV - Kanada. Finalas. 10.00 
„Burton US Open“. Snieglentės. Moterų akrobati-
nis nusileidimas. Finalas. 11.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Joventut“ - Madrido „Real“. 13.00 
ATP 250 Brisbane Internetional Open. Vyrų tenisas. 
Roger Federer - Milos Raonic. Finalas. 15.30 
„Eurocup“ krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ 
- Stabmulo „Bešiktaš“. 17.15 „Eurocup“ krepšinio 
lyga. Stabmulo „Bešiktaš“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 
19.00, 21.15, 23.00 „Sportas“. 20.00, 21.25 Le-
gendinė kovos. Vankuverio Olimpinės žaidynės. 
Ledo ritulys. JAV - Kanada. Finalas. 22.25, 23.10 
KOK World series. Bušido kovos. 2.10 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. Turo apžvalga.

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Krepšinis. BBL pusfinalis. 8.50 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - „Shakhtar“. 
10.40 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Chelsea“ - 
PSG. 12.30 Ledo ritulys. KHL ketvirtfinalis. 14.30 
Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - CSKA. 16.20 
Futbolas. Anglijos FA taurės apžvalga. 16.55, 17.40 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 
18.25 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
18.55 Krepšinis. Eurolyga. „Nizhny Novgorod“ - 
„Laboral Kutxa“. Tiesioginė transliacija. 21.10 Gol-
fas. PGA turo apžvalga. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Barcelona“ - „Maccabi“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Alba“. 1.35 
Futbolas. UEFA Europos lyga. „Everton“ - Kijevo 
„Dinamo“. 3.25 „Formulė-1“. Australijos GP treni-
ruotė 1. Tiesioginė transliacija. 

 EUROSPORT
9.30, 21.45 Dviračių sportas. Paryžius - Nica. 
10.30, 13.15 Slidinėjimas. Pasaulio taurė. 11.00, 
14.00, 18.00, 22.45, 1.00 Biatlonas. Pasaulio 
čempionatas. 11.45, 20.00, 23.45 Šuoliai nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. 13.00 Kalnų slidinė-
jimas. Pasaulio taurės apžvalga. 14.45, 17.15 
Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. 15.45 Dviračių 
sportas. „Tirreno - Adriatico“. 0.30 Teniso laida 
su Matsu Wilanderiu. 2.00 Motosporto žurnalas. 
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- Kokį įspūdį paliko „Penkiasdešimt 
pilkų atspalvių“?

- Apie šį filmą girdėjau ir teigiamų, ir nei-
giamų atsiliepimų. Vis dėlto nesijaučiu iš-
švaisčiusi 2 gyvenimo valandas jį žiūrėdama. 
Tiesiog „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“ yra 
kiek kitoks filmas, nei esame įpratę matyti. 
Mane jis tuo ir nudžiugino, kad paieškota nau-
jų aspektų, į kuriuos vertėtų atkreipti dėme-
sį. Seksualumas čia pateikiamas drąsiau, ta-
čiau ne vulgariai ir paveikiai. Smagu, kad į 
kino teatrus įsileidžiame daugiau drąsos.

- Kurio aktoriaus vaidyba patiko la-
biausiai?

- Pagrindinį vaidmenį atlikęs Džeimis Dor-
nanas (Jamie Dornan) puikiai susitvarkė su 
savo vaidmeniu ir mane įtikino. Sutikusi jį gat-
vėje, tikrai galvočiau, kad jis yra toks, kokį 
mačiau filme. Kita vertus, jo vaidmuo buvo kiek 
lengviau įkandamas riešutėlis. Merginai teko 
sudėtingesnė užduotis. Tokį vaidmenį suvai-
dinti ne naiviai, protingai ir išbaigtai vargu ar 
išvis kuriai nors būtų pavykę. Todėl geriau ver-
tinu pagrindinio aktoriaus vyro pasirodymą.

- Kam rekomenduotum šį filmą?
- Vyrams, kurie lenda į pažinčių portalus, 

kad suprastų, ko reikia moterims. Nereko-
menduočiau toms moterims, kurios lengvai 
prisikuria iliuzijų apie princus ant balto žirgo. 
Šis filmas pateikia vyro ir moters charakte-
rius, tarsi atskleisdamas gyvenimiškus jų trū-
kumus. Šiandienei moteriai trūksta nuolan-
kumo, o vyrui valdžios.

- Sakei, kad knygų neskaitei. Po filmo 
paskaityti nepanorai?

- Ne, tačiau ir po filmo nemanau, kad skai-
tysiu. Nebent norėdama sužinoti, kaip toliau 
klostėsi herojų istorija. Vis dėlto manau, kad 
tai užimtų per daug laiko, yra daugybė knygų, 
kurias verčiau perskaitysiu. 

 KINAS SU ŽVAIGŽDE

Daugiau filmo atspalvių

Į kiną su „Laisvalaikiu“ 
ėjo dainininkė Raminta 

Naujanytė-Bjellė
Stasio Žumbio nuotr.

„Penkiasdešimt pilkų 
atspalvių“

n Žanras: romantinė drama, JAV

n Režisierius: Sam Taylor-Johnson 

n Vaidina: Dakota Johnson, Jamie 

Dornan, Rita Ora, Eloise Mumford ir kiti 

Ilgai lauktas filmas „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“, pastatytas pagal britų autorės 
E.L.Džeims (E.L.James) romaną, kino teatruose sukėlė tikrą ažiotažą. Savo įžvalgomis apie 
plačiai aptariamą ir vertinamą filmą sutiko pasidalyti ir kino kritike trumpam tapusi daini-
ninkė RamInta nauJanytė-BJELLė. Pasak jos, tai kitoks filmas, nei esame įpratę matyti.

Filmo Pliusai minusai

Garso takelis.

Filmas gražiai sumontuotas, istorija pateikta 

jautriai. Visų aptarinėjamos sekso scenos, mano 

galva, pateiktos subtiliai, tačiau jaudinančiai.

Gerai parinkti aktoriai, jie puikiai atitiko kuriamus 

herojus. Gaivos suteikė tai, kad juos įkūnijo nenu-

valkioti ir nepabodę aktoriai.

Elito ir paprastų studentų luomai pateikti gražiai, 

be paniekos. Parodyti skirtumai, o kartu ir lygybė. 

Meilei luomai nesvarbūs.

Filme buvo meniškai pateiktų vietų, kurios labai 

sužavėjo.

Buvo scenų, kuriose per daug druskos arba  

per daug cukraus. Manau, kai kurios scenos  

netgi romantikos mėgėjams buvo per daug 

saldžios.

Pagrindinė aktorė ne visose scenose susitvarkė su 

savo vaidmeniu, tarsi nesuvaidino iki galo, atrodė 

kiek tuščia.

Kadangi filmas sukurtas taip, kad norėtųsi 

pamatyti tęsinius, pasigedau pagrindinės minties ir 

išbaigtumo įspūdžio, aiškios pabaigos.

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.10, 12.30, 14.45, 17, 
19.20 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 11.10, 13.30, 15.50, 
18.10 val.
„Vaikinas iš gretimo namo“� (trileris, JAV, N-16) -  
6-12 d. 13, 16.40, 18, 20.30 val.
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
6-12 d. 13.10, 15.10, 18.50, 21.50 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2“� 
(muzikinė komedija, JAV, D.Britanija, N-13) - 6-12 d. 15, 
17.45, 20.40 val.
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV) - 
12 d. 18.50 val. (15 MIN. premjera).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 8 d. 
16.30 val. (COSMO VIP seansas).
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 6-12 d. 
10.50, 15.40, 19, 21.30 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 6-12 d. 11.20, 12.20, 14.30 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 6-12 d. 16, 18.30, 21.20 val. (8 d. 16 val. seansas 
nevyks).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 11, 13.20, 
18.20 val. (12 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 10.20, 
13.40 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 10.40, 
16.10 val. (10.40 val. seansas vyks 7-8, 11 d.).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
6-12 d. 20.20 val.
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 6-12 d. 
21.40 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 6-12 d. 12 val.

„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 6, 8, 10, 12 d. 21 val.
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 7, 9, 11 d. 21 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 11, 13.30, 15.40, 18 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 12, 14.15, 16.30,  
20.20 val. (8 d. 16.30 val. seansas nevyks).
„The SpongeBob movie: Sponge Out of Water“� 
(animacinis f., originalo k., JAV, V) - 6-12 d. 11.10, 16 val.
„Vaikinas iš gretimo namo“� (trileris, JAV, N-16) -  
6-12 d. 11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 20.40 val.
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
6-12 d. 11, 13.40, 16.20, 18.50, 21.30 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2“� 
(muzikinė komedija, JAV, D.Britanija, N-13) - 6-12 d. 
12.15, 15, 18, 20.50 val.
„Romeo ir Džiuljeta“� (baletas) - 8 d. 17 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro).
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV) - 
12 d. 18 val. (15 MIN. premjera).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) -  
8 d. 19 val. (COSMO VIP seansas).
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 6-12 d. 
13.50, 16.15, 18.40, 21.10, 21.45 val. (12 d. 18.40, 21.10 val. 
seansai nevyks; 21.45 val. seansas vyks 12 d.).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 11.30, 16.40, 
18.20, 21.20 val. (11.30 val. seansas vyks 7-8, 11 d.).
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV, N-18) - 
6-12 d. 13.40, 19, 21.45 val. (8 d. 19 val. seansas nevyks).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 11.40, 14, 
16.25 val. (11.40 val. seansas vyks 7-8, 11 d.).
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 6-12 d. 11.20, 13.20, 15.20 val. 
(11.20 val. seansas vyks 7-8, 11 d.).
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 6-12 d. 16.30 val.

„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 6-12 d. 
18.50 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 11.50,  
14.30 val. (11.50 val. seansas vyks 7-8, 11 d.).
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 6-12 d. 17.45, 20.40 val. (12 d. 17.45 val. seansas 
nevyks).
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 6-12 d. 13.10, 18.15 val. (10, 12 d. 18.15 val. 
seansas nevyks).
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 6-12 d. 18.30, 21 val.  
(6, 8-9 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 7-8, 11 d. 12 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
6-12 d. 21.30 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 6-12 d. 20.50 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Force Majeure“� (drama, Švedija, Danija, Prancūzija, 
Norvegija) - 6 d. 16.40 val. 7 d. 18.20 val. 9 d. 21 val.  
11 d. 14.30 val.
„Metų pilietis“� (drama, Norvegija, Švedija, Danija) -  
6 d. 18.50 val. 7 d. 20.40 val. 8 d. 15.40 val. 9 d. 16.30 val. 
10 d. 21.15 val. 11 d. 16.40 val. 12 d. 21.20 val.
„Kelias į žvaigždes“� (drama, Kanada, JAV, Vokietija, 
Prancūzija) - 6 d. 21.10 val. 7 d. 16.10 val. 8 d. 20.40 val. 
9 d. 14.20 val. 9 d. 18.50 val. 10 d. 17 val. 11 d. 21.15 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., Australija, Vokietija) - 7 d. 
14.20 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., D.Britanija, 
Prancūzija, Kanada) - 8 d. 13.50 val.
„Mirtis Venecijoje“� (drama, Italija, Prancūzija) - 8 d. 
18 val.
„Esi Dievas“� (drama, Lenkija) - 10 d. 19.10 val.
„Maidanas“� (dokumentinis f., Nyderlandai, Ukraina) -  
11 d. 18.50 val. 12 d. 16.40 val.
„Rašymo lenta“� (dokumentinis f., Švecarija) - 12 d. 19 val.

„Vaikinas iš 
gretimo namo“

„The Boy Next Door“

Naujajame Robo Koheno (Rob Cohen), 
kūrusio filmą „Greiti ir įsiutę“, psichologi-
niame trileryje, kuriame pagrindinį vaidme-
nį atlieka garsi dainininkė ir aktorė Dženi-
fer Lopes (Jennifer Lopez), rutuliojama už-
drausto potraukio, virtusio pavojingu apsė-
dimu, tema.

Istorija prasideda išsiskyrusios moky-
tojos Klerės kaimynystėje įsikūrus žaviam 
jaunuoliui, našlaičiui Nojui. Jis ne tik greitai 

randa bendrą kalbą su moters sūnumi, bet 
ir junta kylantį potraukį draugo mamai, ku-
rį ji dar labiau paskatina atviru flirtu su jau-
nuoliu. Nekalta simpatija netrunka virsti 
intymiu vienos nakties nuotykiu. Deja, Kle-

rei nusprendus nutraukti nederamus san-
tykius, ima aiškėti, jog žiaurus paauglys 
nėra pasirengęs taip lengvai atsisveikinti 
su naujuoju savo susižavėjimo objektu...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 6 d.

n Psichologinis trileris, JAV, 2015

n Režisierius: Rob Cohen

n Vaidina: Jennifer Lopez, Ryan Guzman, John 

Corbett, Ian Nelson, Kristin Chenoweth ir kiti

n IMDB: 4,3/10

Filmo „Vaikinas iš gretimo namo“  
žvaigždė - Dženifer Lopes (Jennifer Lopez)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Čapis“
„Chappie“

Dirbtinis intelektas yra viena labiausiai 
bet kokio žanro fantastikos kūrėjus viliojan-
čių temų. Tiek literatūroje, tiek kine ši tema 
gvildenta daugybę kartų. Dauguma kūrinių 
leidžia suprasti, kad protaujančios mašinos 
bei robotai gali tapti žmonijos pražūties prie-
žastimi. Naujas vieno geriausiai vertinamų 
jaunosios kartos režisierių Neilo Blomkam-
po (Neill Blomkamp) filmas „Čapis“ siūlo 
mintį, kad gali būti ir priešingai.

Ką tik gimusį Čapį pagrobia nusikaltė-
liai, planuodami jį kada nors panaudoti sa-

viems tikslams. Čapis tampa labai keistos 
šeimos įsūniu, kurio gyvenimas yra kaip ir 
kiekvieno vaiko. Jis auga, mokosi, yra vei-
kiamas savo aplinkos, gėrio ir blogio apraiš-
kų. Čapis yra ypatingas - turintis unikalių 
sugebėjimų, vienintelis toks visame pasau-
lyje. Jis yra robotas. Pirmasis žmonijos is-
torijoje, kuris gali jausti, mąstyti ir mokytis 

savarankiškai. Čapis yra nauja pakopa žmo-
nijos evoliucijos istorijoje.

Laikui bėgant Čapio paslaptis išaiškėja ir 
robotas tampa galingų jėgų taikiniu. Vienų 
tikslas yra jį pražudyti, kitų - išgelbėti. Nes 
visi supranta, kad Čapis yra tas taškas, po 
kurio žmonija niekuomet nebebus tokia pat.

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

MULTIKINO OZAS
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 11.45, 14.15, 16.45, 
18.45 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-7, 9, 12 d. 10.30, 13, 15.30,  
18 val. 8, 11 d. 10.30, 11.15, 13, 15.30, 18 val. 10 d. 
13.15, 15.30, 18 val.
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
6-12 d. 13.15, 16, 19, 21.45 val.
„Vaikinas iš gretimo namo“� (trileris, JAV, N-16) -  
6-12 d. 15.45, 17.45, 19.45, 22 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2“� 
(komiška drama, JAV, D.Britanija, N-13) - 6, 9-10, 12 d. 
11, 13.30, 16, 18.30 val. 7-8, 11 d. 13.30, 16, 18.30 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 6, 8-12 d. 11.15 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 6-12 d. 10.15, 12.30 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 6-12 d. 
16.15, 18.30, 20.30 val.
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 6-12 d. 
21.15 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 6-12 d. 19.15, 21.45 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
6-12 d. 21.30 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6, 8-12 d. 10, 12, 
14 val. 7 d. 11, 13.30, 14.15 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 14.45, 17, 
21 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) -  
6, 8-9, 11-12 d. 11, 13.30 val. 7 d. 11.15 val.  
10 d. 10.45, 13.30 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 7 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).

OZO KINO SALĖ
„Ida“� (drama, Lenkija) - 6 d. 17 val. 12 d. 16.10 val.
„Baltas šešėlis“� (drama, Italija, Tanzanija, Vokietija) -  
6 d. 18.20 val. 7 d. 16.30 val. 10 d. 16 val.
„Atkirtis“� (muzikinė drama, JAV) - 6 d. 20.15 val. 7 d. 
18.30 val.
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV) - 7 d. 14.40 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 10 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.20, 12.30, 14.45, 17, 19.15 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 11.15, 13.30, 16,  
18.20 val. (8 d. 16, 18.20 val. seansai nevyks).
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
6-12 d. 16.40, 20.40, 21.45 val.
„Vaikinas iš gretimo namo“� (trileris, JAV, N-16) -  
6-12 d. 12.20, 15.15, 19.30, 21.40 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2“� 
(muzikinė komedija, JAV, D.Britanija, N-13) - 6-12 d. 
17.50, 20.50 val.
„Romeo ir Džiuljeta“� (baletas) - 8 d. 17 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro).
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV) - 
12 d. 20.30 val. (15 MIN. premjera).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) -  
8 d. 18 val. (COSMO VIP seansas).
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 6-12 d. 10.50, 13, 15.30 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 10.15, 
14.30, 19.30 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 11, 15.40 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 6-12 d. 
13.15, 18 val. (8 d. 18 val. seansas nevyks).
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 6-12 d. 17.30, 21.30 val.

„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 10.40, 
11.45 val. (10.40 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 13.50 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 6-12 d. 12.45 val.
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 6-12 d. 16.45 val.
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 6-12 d. 
20.20 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
6, 8, 10 d. 20.30 val.
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 7, 9, 11 d. 20.30 val.

CINAMON
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 11 d. 
15.15 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 11.45, 13.45, 15.45, 
17.45 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 
18.45 val.
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
6-12 d. 16.30, 21 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2“� (muzi-
kinė komedija, JAV, D.Britanija, N-13) - 6-12 d. 21.15 val.
„Vaikinas iš gretimo namo“� (trileris, JAV, N-16) -  
6-12 d. 14.30, 19.15 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 6-12 d. 
18, 20.10, 22.20 val. (7, 9, 11 d. 22.20 val. seansas nevyks).
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 7, 9, 11 d. 
22.20 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 6-12 d. 13.15 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 6-12 d. 12.15, 14.15, 16.15 val.  
(7-8 d. 16.15 val. seansas nevyks).
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 7, 9, 11 d. 18.20 val.

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 6 d.

n Fantastinis veiksmo filmas, JAV, 

Meksika, 2015
n Režisierius: Neill Blomkamp

n Vaidina: Hugh Jackman, Jose Pablo Cantillo, 

Sigourney Weaver, Dev Patel, Sharlto Copley, 

Miranda Frigon ir kiti

Filme „Čapis“ nagrinėjamos 
 dirbtinio intelekto peripetijos

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV, 
N-18) - 6-12 d. 18.20, 20.45 val. (7, 9, 11 d. 18.20 val. 
seansas nevyks).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 10.30,  
12.30 val. (10.30 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 16.15, 
19.45, 22 val. (16.15 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 6-10, 12 d. 15.15 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 11.15 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 11.15, 13.30, 15.45, 18, 
20.20 val. (8 d. 15.45, 18 val. seansai nevyks).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.10, 12.30, 14.45, 17 val.
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
6-12 d. 15.25, 18.10, 20.50 val. (8 d. 18.10 val. seansas 
nevyks).
„Vaikinas iš gretimo namo“� (trileris, JAV, N-16) -  
6-12 d. 17.10, 19.30, 21.40 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2“� 
(muzikinė komedija, JAV, D.Britanija, N-13) - 6-12 d. 
15.55, 18.50 val.
„Romeo ir Džiuljeta“� (baletas) - 8 d. 17 val. (tiesioginė 
premjeros transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro).
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV) - 
12 d. 18.40 val. (15 MIN. premjera).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 8 d. 
18.10 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 11.30, 
16.30, 19.15 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 6-12 d. 13.45, 21.30 val.

„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 11,  
13.10 val. (11 val. seansas vyks 7-8, 11 d.;  
12 d. 13.10 val. seansas nevyks).
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 6-12 d. 10.40, 15 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 6-12 d. 12.50 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 6-12 d. 
18.40, 21.45 val. (12 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 11.45, 
13.50 val.
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 6-12 d. 
21.10 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 11.15, 13.30, 16, 18.15 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.30, 12.40, 14.55, 17.10 val.
„Vaikinas iš gretimo namo“� (trileris, JAV, N-16) -  
6-12 d. 19, 22 val.
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
6-12 d. 19.30, 21.40 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2“� (muzi-
kinė komedija, JAV, D.Britanija, N-13) - 6-12 d. 18 val.
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV) - 
12 d. 19.05 val. (15 MIN. premjera).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 8 d. 
19.15 val. (COSMO VIP seansas).
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 6-12 d. 10.10, 12.15, 14.20 val. 
(10.10 val. seansas vyks 7-8, 11 d.).
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 6-12 d. 16.30, 20.30, 21.30 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 10.20,  
12.25 val. (10.20 val. seansas vyks 7-8, 11 d.).

„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 11, 14.30 val. 
(11 val. seansas vyks 7-8, 11 d.).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 16.45,  
19.15 val. (8, 12 d. 19.15 val. seansas nevyks).
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 6-12 d. 
13.20, 20.45 val.
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 6-12 d. 
15.45 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 11, 13.20, 15.40, 18.10 val. 
(11 val. seansas vyks 7-8, 11 d.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 12.20, 14.35, 16.55 val.
„Vaikinas iš gretimo namo“� (trileris, JAV, N-16) -  
6-12 d. 19.15 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2“� 
(muzikinė komedija, JAV, D.Britanija, N-13) - 6-11 d. 
18.30 val.
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
6-12 d. 21.15 val.
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV) - 
12 d. 18.30 val. (15 MIN. premjera).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) -  
8 d. 16 val. (COSMO VIP seansas).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 13.40,  
20.40 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 7-8, 11 d. 10.10, 11.30 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 6-12 d. 21.30 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 6-7, 
9-12 d. 16 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“
„SpongeBob Movie:  
Sponge Out of Water“

Kempiniukas Plačiakelnis šiemet va-
sarą atšventė jau 15 metų jubiliejų: pir-
moji animacinio serialo serija buvo paro-
dyta 1999-ųjų liepos 17 dieną. 2004-aisiais 
buvo sukurtas pilnametražis animacinis 
filmas, o naujoji juosta yra minėto filmo 
tęsinys.

Antonijo Banderaso (Antonio Banderas) 
vaidinamas piktasis piratas desperatiškai 
ieško paskutinio trūkstamo magiškos kny-
gos puslapio. Knyga ypatinga tuo, kad joje 
parašius bet kokį planą ar svajonę, jie tam-
pa realybe. Po ilgų paieškų piratas sužino, 
kad ant trūkstamo lapo surašytas slaptasis 
Krabo receptas. Vieną dieną piratui pavyks-

ta pavogti itin saugomą Krabo vertybę.
Kempiniukas ir draugai, sužinoję, kad 

piktasis piratas rengiasi sunaikinti jų namus, 
išsiruošia į gelbėjimo misiją. Įgiję superhe-
rojiškų galių, Kempiniukas ir kompanija mū-
sų pasaulyje stoja į žūtbūtinį mūšį su piratu 
ir jo šutve.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo kovo 6 d.

Nuotykių komedija, JAV, 2014

n Režisieirius: Paul Tibbitt

n Lietuviškai dubliavo: Aleksas 

Kazanavičius, Mantas Zemleckas, Vytautas 

Rašimas, Nerijus Gadliauskas, Sergejus 

Ivanovas, Kristina Savickytė, Neringa 

Varnelytė ir kiti

n IMDB: 6,6/10

Premjera
Filmas „Kempiniukas Plačiakelnis“ 

dubliuotas lietuviškai
„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
6 d. 18.30 val. - G.F.Handel „Aleksandro puota“.  
2 v. odės inscenizacija (anglų k.). Dir. V.Lukočius.
7 d. 18.30 val. - „Raudonoji Žizel“. 2 v. baletas.  
Dir. M.Staškus.
8 d. 12 val. - T.Tamulionio „Bruknelė“. 2 v. opera vai-
kams. Dir. A.Šulčys.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
6 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
6 d. 19 val. Mažojoje salėje - Premjera! Mariaus von 
Mayenburgo „Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
7 d. 16 val. Studijoje - T.Kavtaradzė „Keletas pokalbių 
apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
7 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Sperr „Medžioklės 
scenos“. Rež. R.Atkočiūnas.
8 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Antoine de Saint-Exupery 
„Mažasis princas“. Rež. S.Mykolaitis.
8 d. 16 val. Mažojoje salėje - F.Dostojevskio 
„Nuolankioji“. Rež. V.Masalskis.
8 d. 16 val. Studijoje - „Poetė“ (Salomėjos Nėries dieno-
raščių ir eilėraščių motyvais). Rež. R.Garuolytė.
8 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
10 d. 19 val. Mažojoje salėje - Vytauto V.Landsbergio 
„Bunkeris“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
6 d. 18.30 val. - VMT 25 m. Jubiliejaus renginiai. 
T.Bernhardo „Minetis“. Rež. R.Tuminas.
7 d. 18.30 val. - VMT 25 m. Jubiliejaus renginiai. 
Fausto Latėno autorinis koncertas.
8 d. 18.30 val. - VMT 25 m. Jubiliejaus renginiai. 
Concerto Grosso Bach Plus. D.Gerinas (violončelė, 
Vokietija), V.Tarasovas (perkusija, Lietuva).

10 d. 18.30 val. - „Dėdės ir dėdienės“. Rež. G.Tuminaitė.
12 d. 18.30 val. - Premjera! N.Erdmano „Savižudis“. 
Rež. G.Tuminaitė.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
6 d. 18 val. 99 salėje - H.Ibseno „Šmėklos“.  
Rež. A.Jankevičius.
7, 8 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
7, 8 d. 18 val. - Premjera! R.Thomas „Aštuonios mylin-
čios moterys“. Rež. B.Latėnas.
10 d. 18 val. - A.Čechovo „Vyšnių sodas“. Rež. A.Latėnas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
6 d. 18.30 val. - N.Gogolio „Lošėjai“. Rež. M.Byčkov.
7 d. 18.30 val. - L.Tolstojaus „Ana Karenina“.  
Rež. E.Mitnickij (Ukraina).
8 d. 12 val. - Z.Hopp „Junas ir Sofus, arba Auksinis 
riteris“ (lietuvių k.). Rež. O.Lapina.
8 d. 18.30 val. - N.Simon „Paskutinysis aistringas mei-
lužis“ (su lietuviškais titrais). Rež. O.Lapina, J.Bogdanovič-
Golubeva.
10 d. 18.30 val. - „Saulėtų bardų meilės karavanas“.

RAGANIUKĖS TEATRAS
7 d. 12 val. - „Pifo nuotykiai“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
7 d. 17 val. - „Gražuolė ir Pabaisa“. Rež. A.Pakulevičius 
(Senamiesčio lėlių teatras).
8 d. 12 val. - „Kiko nuotykiai“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžiojoje salėje

8 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
Mažojoje salėje

7 d. 12 val.; 8 d. 14 val. - Premjera! „Saulės vaduoto-
jas“. Rež. R.Driežis.

„DOMINO“� TEATRAS
6 d. 19 val. - Premjera! F.Zeller „Tiesa“.  
Rež. M.Slawinski.
7 d. 13 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
8 d. 19 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“  
Rež. O.Šapošnikov.

MENŲ SPAUSTUVĖ
7 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Dr. Faustas“.  
Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
7 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Mergaitė su degtukais“. 
Rež. Ž.Datenis.
8 d. 15 val. Kišeninėje salėje - Kvapų spektaklis „Vėjų 
motė“. („Stalo teatras“).
8 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Dar viena meilės stai-
gmena“. Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
9 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Pasakų pirmadieniai 
mažyliams. „Lapė ir strazdas“ ir „Čiulbantis medis“.  
(„Stalo teatras“ ir Menų spaustuvė).
10 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Lietaus žemė“  
(N-14). Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
11 d. 13 val. - „Princesė ant žirnio, arba Laimė ir triufe-
liai“. Rež. V.Fijalkauskas.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
6 d. 19 val. - Premjera! „Moteris“. Rež. G.Kriaučionytė.
7 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir gaidelis“.  
Rež. R.Skrebūnaitė.
7 d. 19 val. - „Išėjau aš stotin“. Rež. Vytautas 
V.Landsbergis ir A.Giniotis.
8 d. 12 val. - „Mykolas žvejas“. Rež. A.Giniotis.
11 d. 12 val. - „Kai aš mažas buvau“. Rež. V.Žitkus.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
6 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“. Rež. R.Kazlas.
7 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“.  
Rež. A.Sunklodaitė.
7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“.  
Rež. A.Jankevičius.
8 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“. Rež. 
I.Paliulytė.
8 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - Keturakio „Amerika pir-
tyje“. Rež. V.Lencevičius.
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Grušo „Barbora“. 
Rež. J.Jurašas.

Jubiliejaus proga R.Tuminas grįžo į Vilnių 
iš Maskvos, kur nuo 2007 m. yra Valstybinio 
akademinio J. Vachtangovo teatro meno va-
dovas ir režisierius, ir Mažajame stato spek-
taklį - austrų dramaturgo Tomo Bernhardo 
(Thom Bernhard) pjesę „Minetis“.

Jubiliejų ir jam skirtus renginius žinias-
klaidos atstovams teatras pristatė šio spek-
taklio repeticija. Seno aktoriaus Minečio vaid-
menį atliko Arvydas Dapšys, raginęs uždu-
sinti bukumą dvasingumo gaubtu.

R.Tuminas pasidžiaugė, kad į teatrą atė-
jo jaunoji karta. „Dar jis gyvas, ačiū Dievui. 
Norėtųsi Mažąjį teatrą visada regėti gilų, kad 
jis smogtų į paširdžius,“ - sakė režisierius.

Savo mintis dėstė ir A.Jacovskis: „No-
rėčiau, kad teatre virtų gyvenimas, kad čia 

ateitų jauni režisieriai. Kūrybingi, kurie ne-
bijotų nesėkmių. Tada bus ir sėkmių. Norė-
tųsi, kad mūsų kultūros politika būtų dos-
nesnė menui. Bet pinigų trūksta. Nesinori 
puikių artistų matyti televizijos šou. Įjungi 
televizorių, ir baisu darosi nuo tų šou. Žmo-
gus televizijoje atsidūrė dėl uždarbio“.

Per 25-erius metus Mažajame teatre buvo ir ašarų, ir juoko

Jubiliejiniai renginiai
Kovo 6 dieną - spektaklis „Minetis“

Kovo 7 d. vyks kompozitoriaus F.Latėno 

autorinis koncertas

Kovo 8 d. - CONCERTO GROSSO „Bach Plus“, 

kuriame muzikuos violončelininkas Davidas 

Geringas ir laisvojo džiazo atlikėjas Vladimiras 

Tarasovas su Mažojo teatro trupe.

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras kovo 2 dieną minėjo 25 metų jubiliejų. Tą dieną 
prieš 25-erius metus  jis atsiskyrė nuo Akademinio (dabar - Nacionalinio) dramos  
teatro ir tapo nepriklausomu. Mažąjį teatrą įkūrė trys menininkai - režisierius  
Rimas Tuminas, scenografas Adomas Jacovskis, kompozitorius Faustas Latėnas.

Rimas Tuminas
Stasio Žumbio nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
6, 7, 8 d. 18 val. - Premjera! J.Štrauso „Žydrasis 
Dunojus“. 2 v. baletas. Choreogr. E.Špokaitė. Dir. J.Geniušas.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
6 d. 18 val. - Moliere „Šykštuolis, arba Melo mokykla“. 
Rež. A.Pociūnas.
7 d. 18 val. - V.Klimaček „Supermarketas“ (N-14).  
Rež. A.Veverskis.
8 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Be galo švelni žmogžu-
dystė“. Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
7 d. 18 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16).  
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
8 d. 14 val. - A.Dilytės „Sidabrinis fėjos šaukštelis“.  
Rež. A.Dilytė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
7 d. 12 val. - „Nykštukas Nosis“. Rež. A.Stankevičius.
8 d. 12 val. - „Tigriukas Petrikas“. Rež. A.Stankevičius.
10 d. 12 ir 18 val. - „Kelionė saulės link“.  
Rež. B.Konstantinovas.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
6 d. 18 val. - „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“.  
Rež. K.Smoriginas.
7 d. 18 val. - „Žirklės“. Rež. M.Slawinski („Domino“ 
teatras).
8 d. 17 val. - „Kitais metais, tuo pačiu laiku“.  
Rež. A.Lebeliūnas („Laimingi žmonės“).

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
7 d. 18.30 val. - G.Bizet „Karmen“. 4 v. opera.  
Rež. E.Domarkas. Dir. D.Pavilionis.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
7 d. 12 val.  - Premjera! „Nepaprasta Edvardo Tiuleino 
kelionė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
8 d. 11 ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė - diena/naktis“.  
Rež. D.Savickis.

ŽVEJŲ RŪMAI
6 d. 19 val. - „Ne toks kaip visi“ (N-14). Rež. P.Ursul.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
7 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos 
koncertas „Pavasario simfonija“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistas K.Blacher (smuikas). Dir. 
M.Pitrėnas.
8 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Gražioji čigonė“. Baltijos gitarų kvartetas. 
Eglės Špokaitės baleto mokyklos balerinos. Vadovė 
J.Vymerytė. Muzikologas V.Gerulaitis.
12 d. 10.30 val. Didžiojoje salėje - Ciklo „Muzikos encik-
lopedija gyvai“ programa „Planeta - orkestras“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras (dir. M.Barkauskas).

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
8 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas 
„Divertismentas trims“. I.Armonaitė (smuikas), I.Baikštytė 
(fortepijonas), A.Žiūra (klarnetas).

ARKIKATEDRA BAZILIKA
8 d. 14 val. - Sakralinės muzikos valanda Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Vilniaus Karoliniškių 
muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai. Jaunių choras 
„Cantica“ (vadovė D.Mikienė). Jaunučių choras (vadovė 
G.Gumuliauskienė). Solistai: R.Janutėnaitė (mecosopra-
nas), M.Pogrebniak (tenoras), K.Alejūnaitė (kanklės), 
A.Burbaitė (fleita), A.Daubaris (birbynė), J.Gelgotaitė (obo-
jus), A.Filipenkovas (smuikas), R.Ungurs (akordeonas), 
Vargonininkas B.Vasiliauskas. Įėjimas - nemokamas.

LDK VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS
12 d. 19 val. - V tarptautinio J.S.Bacho muzikos festiva-
lio atidarymas. J.S.Bacho gimimo 330-osioms metinėms. 
Festivalio meno vadovas ir vyr. dir. A.Vizgirda. Festivalio 
orkestras „Musica humana“. Valstybinis choras „Vilnius“ 
(meno vadovas ir vyr. dir. P.Gylys). Solistai: A.Širvinskaitė 
(sopranas), V.Mikštaitė (mecosopranas), M.Zimkus (teno-
ras), S.Skjervold (baritonas-bosas), B.Vaitkus (pozityvas).

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
8 d. 15 val. - „Mano puikiajai ledi“. M.Lukošiūtė (meco-
sopranas), S.Song (vokalas), A.Juozauskaitė (fortepijonas).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
6 d. 18 val. - Iš ciklo „Kauno miesto simfoniniam 
orkestrui - 10“. Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. 
dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija). Vadovas A.Treikauskas. 
Solistas A.Žlabys (fortepijonas). Dir. I.Resnis (Latvija).
7 d. 17 val. - „Tango liepsna“. Dalyvauja: E.Sašenko (voka-
las), N.Bakula (akordeonas), P.Zdanavičius (fortepijonas).
8 d. 15 val. - „Pavasario balsai“. Pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Ąžuolynas“. Dalyvauja Vytauto Didžiojo univer-
siteto Muzikos akademijos Dainavimo katedros studentai. 
Dir. R.Kukulskis.
10 d. 18 val. - Juozas Erlickas „Ne visi namie“.
11 d. 18 val. - „Muzikinis pavasaris“. Dalyvauja: 
K.Anusevičiūtė (altas), R.Bartulis (klarnetas), L.Gedvilas 
(fortepijonas), R.Makštutis (klarnetas), S.Miknius (fortepi-
jonas), G.Sutkutė (fortepijonas), A.Taučaitė (fortepijonas), 
A.Volbergaitė (akordeonas).

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
6 d. 18 val. - „Džiazuojanti klasika II“. R.Rinkevičiūtė 
(fortepijonas), S.Rinkevičiūtė (klasikinis smuikas), 
T.Dešukas (džiazinis smuikas), N.Bakula (akordeonas), 
V.Nivinskas (kontrabosas), V.Vainilaitis (perkusija).
7 d. 18 val. - Romas Dambrauskas „...Jums - Moterys...“ 
8 d. 16 val. - Pavasario melodijos ir romansai. 
N.Gorlovas (baritonas), Z.Levickis (smuikas), A.Globys 
(gitara). Solistės: J.Grikšienė, A.Dovydaitienė.
10 d. 18 val. - „Atverk užmaršties vartus“. Joana Daunytė 
(arfa). Kauno styginių kvartetas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Per 25-erius metus Mažajame teatre buvo ir ašarų, ir juoko
n Per 25 metus teatre sukurta apie 70 spektaklių.

n Šiuo metu Mažojo teatro repertuare - per 20 
spektaklių.

n Mažojo teatro gyvenimas prasidėjo ne pastate 
Gedimino prospekte, kur jis yra dabar, o tuome-
čio Akademinio dramos teatro Mažojoje salėje. 
Pirmiausia toje scenoje R.Tuminui teko pastatyti 
spektaklį „Tyli naktis“, kuriame vaidino du akto-
riai - lietuvių teatro žvaigždė Monika Mironaitė 
ir Mykolas Smagurauskas. Teatre vis klausdavo, 
ką ten „mažiukai“ daro toje Mažojoje salėje. „Ne 
mes taip pasivadinome - mus taip pavadino“, - 
patikslino R.Tuminas ir nupiešė spalvingą to 
spektaklio užkulisių atmosferą.

n Vėliau buvo R.Tumino ir Valdo Kukulo 
spektaklis „Čia nebus mirties“, kuriame vaidino 
režisieriaus studentų kursas.

n „O komedijos „Dvigubas nepastovumas“ 
Akademinio teatro meno taryba nepraleido 
net šešis kartus“, - ir juokėsi, ir baisėjosi 
R.Tuminas, prisimindamas teatro repertuarą.

Faktai

Parengta pagal Eltos inf.

Aktoriai Arvydas Dapšys ir Inga Burneikaitė 
spektaklio „Minetis“ repeticijoje
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur - 100 Lt   
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums  
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111,  
www.pizzatogo.lt

Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526,  
www.salvete.lt 

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina -  
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai

laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  6 63

www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“  
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams  
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,03 Eur - 10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa -  
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Režisierius  
Oskaras Koršunovas
1969 03 06

Atlikėja  
Giedrė Kilčiauskienė
1979 03 06

Astrologė viDa
Tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com

Režisierė, aktorė  
Janina Lapinskaitė
1953 03 08

Aktorė Šeron Stoun 
(Sharon Stone)
1958 03 10

„Galva kojas vaduoja“. 
Jūsų ženklo valdovas Marsas paska-
tins apmąstyti savo profesinį kelią. 
Pasistenkite, kad iš jūsų intymaus 
gyvenimo nedingtų nuoširdumas ir šilu-
ma. Neleiskite problemoms įsišaknyti. 
Žvaigždės sako, kad pokyčius pradėti 
reikia nuo savęs.

AVINuI

„Tyla - gera byla“. Būkite 
pasiruošę: laukia konkurencinė kova, 
kurią laimėsite teisingai įsivertinę savo 
jėgas. Įtemptas Jupiteris skatins jūsų 
savimeilę ir garbės troškimą, suteiks 
jėgų kovai ir laimėjimui. Žvaigždės 
pataria prieš kalbant pagalvoti apie 
pasekmes.

JAUČIUI

„Eina kaip sviestu 
pateptas“. Jūsų gyvenime dabar 
meilės ir romantikos periodas, vei-
kiamas harmoningos Veneros. Darbo 
ir karjeros prasme taip pat seksis 
neblogai. Žvaigždės pataria pasirūpinti 
materialine šeimos gerove.

DVYNIAMS

„Geriau zylė rankoj negu 
briedis lankoj“. Įtempta Venera gali 
sukelti virtinę nemalonių išgyvenimų ir 
meilės nesėkmių. Nesigvieškite nepa-
siekiamo - dėl to patirtumėte vien nema-
lonius išgyvenimus. Turintiems savo 
verslą žvaigždės žada finansine prasme 
palankų periodą.

VĖŽIUI

„Kitų klausyk, savo daryk“. 
Smulkūs rūpesčiai taps jūsų kasdienybe, 
nes dėl įtempto Merkurijaus galimi 
įvairūs netikėtumai. Būsite nepastovūs 
meilėje, tad stenkitės save kontroliuoti, 
kad nesugriautumėte savo laimės. 
Žvaigždės pataria nesiimti keleto darbų 
vienu metu.

LIŪTUI

„Pagal Jurgį ir kepurė“. 
Plutonas pasiūlys įdomių galimybių 
jūsų savirealizacijai. Į gyvenimą gali 
sugrįžti seniai mylėtas žmogus ir pasiū-
lyti viską pradėti iš naujo. Žvaigždės 
perspėja: visi šio meto sprendimai ir 
poelgiai gali būti lemtingi.

MERGELEI

„Kas ieško, tas randa“. 
Harmoningas Merkurijus žada įdomias 
ir malonias naujienas, kurios iš karto 
pakels jums nuotaiką. Be vargo pavyks 
megzti pažintis - tiek asmenines, tiek 
dalykines. Tinkamas metas ilgalai-
kėms ir romantiškoms kelionėms bei 
išvykoms.

SVARSTYKLĖMS

„Akmuo, vis ritamas, 
neapželia, žmogus, bėdų blaš-
komas, nepraturtėja“. Neptūnas 
harmoningas, tad sėkmė meilės fronte 
ir kūryboje garantuota. Būsite jautresni 
ir imlesni nei įprastai. Kūrybinių profe-
sijų atstovams žvaigždės žada aukštus 
pasiekimus.

SKORPIONUI

„Kai meilė ateina, pinigai 
išeina“. Laikas būti pripildytiems 
stiprių meilės išgyvenimų. Venera 
garantuoja, kad jie bus džiugūs. Maloniai 
stebins mylimojo staigmenos, o vienišių 
laukia lemtinga pažintis. Jei turite savo 
verslą, žvaigždės nudžiugins jus išskirti-
nai aukštu pelnu.

ŠAuLIuI

„Nauja šluota švariai 
šluoja“. Veriasi naujos gyvenimo 
perspektyvos, kuriomis pasinaudosite 
arba ne - tai jau jums spręsti. Įtemptas 
Uranas padvelks pavasarinių permainų 
vėju, ir jei jums nuo jų norėsis pasislėpti 
už storos sienos, šį ėjimą pasirinkite 
sąmoningai.

OŽIARAGIUI

„Iš tų šiaudų nebus 
grūdų“. Merkurijus palankus, tad sten-
kitės susirinkti kuo daugiau naudingos 
jums informacijos, atsisijodami grūdus 
nuo pelų. Galima stipri ilgos kelionės ar 
bendravimo su toli gyvenančiais žmonė-
mis įtaka. Žvaigždės pataria atsirinkti, su 
kuo bendrauti.

VANDENIuI

„Ką gali daryti tuoj, 
niekad nesakyk rytoj“. Dėl har-
moningo Plutono jūsų nuotaika bus 
gana pakili, o pasitikėjimo savimi 
jums visi pavydės. Nenumatoma jokių 
ryškių gyvenimiškų pokyčių. Meilėje 
žvaigždės pataria būti objektyviems ir 
teisingiems.

ŽUVIMS

ProGNozė sAvAITGAlIuI (Kovo 6-8 d.)
Visą savaitgalį Avinai bus dirglūs ir sunkiai atskirs grūdus nuo pelų, tad patartina šiomis dienomis nieko nespręsti ir pergalvoti tolesnę veik-
los strategiją. Jaučiams pavyks pasirodyti iš gerosios pusės. Būsite praktiški ir net pragmatiški tiek jausmų, tiek finansų srityse. dvyniams 
trūks energijos darbui, sportui, tad naudinga būtų pailsėti malonioje draugijoje. Sekmadienis palankus naujoms pažintims. vėžiams 
nepavyks nei atsipalaiduoti, nei pailsėti. Spręsite artimųjų problemas. Galimas naudingas sandėris. liūtas gali netikėtai pagerinti savo 
finansinę padėtį: gauti pelno ar surasti papildomą uždarbio šaltinį. Būsite kupinas idėjų ir energijos, ją patartina išnaudoti norimiems poky-
čiams. Mergelės skęs rutinoje, tad ir nuotaika bus prasta. Sekmadienį galimas finansinis netikėtumas ir, beje, nebūtinai su pliuso ženklu. 
svarstyklėms patartina nedaryti staigių judesių ir plaukti pasroviui. Tegu už jus sprendžia aplinkybės ir aplinkiniai. skorpionams likimas 
gali pateikti netikėtą galimybę pasukti savo gyvenimą kitu kampu. Jūsų teisė rinktis. Būtina atsipalaiduoti. Šauliams nepatiks savaitgalio 
chaosas, bet žvaigždės sako, kad sekmadienį būtent dėl jo pamatysite naujų kelių ir galimybių. ožiaragiai turės galimybę kitomis akimis 
pažvelgti į aplinkinius ir net pakeisti savo nuomonę. Sekmadienį galite atsidurti reikiamoje vietoje reikiamu laiku ir gauti iš to nemažai naudos. 
Vandeniai gali atsidurti situacijose, primenančiose praeitį. Aplinkiniai ir aplinkybės mokys jus, tad pasistenkite nekartoti buvusių klaidų. 
Žuvims pozityvus požiūris ir energija padės įgyvendinti senus sumanymus, ir vargas tam, kas mėgins sutrukdyti. Deja, veikti teks vieniems.

ProGNozė Kovo 9-12 d.

AsTrologinė prognozė
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Pakabutis. Votyva. 
Domino. Tyla. Avis. Komija. 
Avinas. Kisa. Mojo. Trakas. Anot. 
Ada. Švinas. Bruko. Čia. Vaidas. 
Pelėkas. Raidės. Polas. Intarpas. 
Daugis. Serumas. Paulas. Be. Getas. 
Vilnis. AR. Sykas. Dingas. Pus. 
Kovas. Spaskis. Smagi. Las. Siera. 
Simbolis.
Horizontaliai: Adomaitis. Sol. 
Komoda. Negyva. Amija. Trekas. 
Bijo. Rautas. LUNA. Varmas. To. 
Šaipas. Si. Tvidas. PE. Askaridės. 
Dar. Vanas. Visa. Tikas. Pink. 
Vynas. Dalgis. Molas. Aunasi. Tas. 
Epulis. Blogas. Sb. Vakarėlis. Mo. 
Kavinukas. PAL. Isokas. Baugi. 
Visatos. Persis.
Pažymėtuose langeliuose: 
SmauglyS.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „Equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki kovo 10 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 Eur - 1 Lt.  
Praeito kryžiažodžio laimėtoja  
Justė Vilkaitytė iš Vilniaus. Jai 
bus įteiktas „Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

 Mama! Mano vyras mane įžeidė. Važiuo-
ju pas tave!

- Ne, dukrele, blogis turi būti nugalėtas! 
Aš važiuoju pas tave!

l

Kur jūsų šeima planuoja praleisti atosto-
gas?

- Dukra - Šveicarijoje, žmona - Paryžiuje, 
sūnus - Amerikoje. Na, o aš už visa tai - 
kalėjime...

l

Inspektorius tardo nusikaltėlį:
- Ar jūs turite alibi?
- Taip, turiu.
- Pateikite.
- O jums būtinai eurais ar galiu ir dole-

riais?
l

Panele, kodėl toks šaltas jūsų žvilgsnis?
- Todėl, kad mano regėjimas - minus penki.

l

- Gydytojau, aš norėčiau gyventi šimtą 
metų.

- O, tai labai paprasta: nevartokite alko-
holio, nerūkykite ir nepersivalgykite!

- Ir jūs manote, kad aš gyvensiu šimtą 
metų?

- Na, to aš nežinau. Bet gyventi jums tik-
rai nusibos.

l

Į gydytojo kabinetą įeina mergina.
- Prašome nusirengti, - sako gydytojas.
- Kam?! Juk man skauda ausį!
- Tuomet jūs ne pas mane. Aš - okulistas.

l

Nuo to laiko, kai televizijos pradėjo cen-
zūruoti filmus (N-7, N-14, S), vaikai tikrai 
žino, kurie filmai geriausi.

l

Egzaminas. Studentas ištraukia bilietą ir 
iškart padeda atgal.

Profesorius: 
- Kodėl padėjai atgal bilietą?
- Tai buvo 13 bilietas. O aš esu be galo 

prietaringas.
- Prietarai? Visa tai didžiausios nesąmo-

nės! Profesorius atverčia bilietus, suranda 
13-ąjį ir grąžina studentui. Studentas susi-
tvardo ir atsako dešimtukui! Koridoriuje jį 
apsuka draugai ir kausia:

- Tu ką, viską iškalei atmintinai?
- Ne, tik 13 bilietą.

l

Kartą liūtas surinko miško žvėris ir sako:
- Šiandien suėsime patį bailiausią.
- Neleisiu skriausti šerniuko! - pasigirsta 

kiškio klyksmas.
l

- Ką žmona gimtadienio proga padovanojo?
- Nieko.
- Mhm... Irgi neblogas daiktas...
- Aha, o svarbiausia - vietos neužima.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

UNDINĖS. Hildesheimo 
(Vokietija) miesto baseine 
plaukimo pamokos 
paįvairinamos originaliais 
pasirodymais.

EPA-Eltos nuotr.

KVIETIMAS. Mongolijos moterys, dėvinčios 
nacionalinius kostiumus, kvietė užsukti 
į Tarptautinę turizmo mugę Berlyne 
(Vokietija) - šiemet tarptautinės mugės 
pagrindiniu svečiu paskelbta Mongolija.


