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„LaisvaLaikio“ interviu

AprAngA yrA 
vAizdinis kiekvieno 
žmogAus pAsAulio 
suvokimAs   

Agnė 

Agnė ir AlgirdAs - 
Dizainerė Agnė Deveikytė (30) ir jos mylimasis vyrų stiliaus konsultantas 
AlgirDAs gricius (35) gali ir paprastą dieną išeiti pasivaikščioti dailiai 
pasipuošę, tarsi džentelmenas ir jo dama iš senų Holivudo filmų.  
Juos pažįstančių tai nestebina - stilius, elegantiškos suknelės ir dailūs  
kostiumai yra ir jųdviejų klasika dvelkianti kasdienybė, ir mėgstama veikla, 
o romantiški poros santykiai jau virto tvirtu stilistų duetu.

Eimantė Juršėnaitė
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„LaisvaLaikio“ interviu

Jei žmogus savo 
vidumi yra tuščias, 
tuomet  
ir aprangoJe  
tai matysis  

AlgirdAs

duetas ir darbe, ir namuose
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Agnė Deveikytė
n gimimo data: 1986 m. kovo 1 d. 
Panevėžyje
n Studijos: 2005-2011 m. Vilniaus dailės 
akademijoje apgynė kostiumo dizaino  
bakalauro ir magistro diplomus
n 2011 m. įkūrė savo prekės ženklą 
„Agne Fashion“
AlgirDAS griciuS
n gimimo data: 1981 m. gruodžio 7 d. 
Kaune
n Studijos: 2001-2007 m. Vilniaus 
universiteto Kauno humanitariniame 
fakultete įgijo verslo informatikos bakalauro 
ir magistro laipsnius
n 2014 m. įkūrė svetainę www.vyrostilius.lt, o 2016 m. gruodį pasirodė ir jo knyga 
„Idealiai tinkantis kostiumas. Vyriško stiliaus gidas nuo kaklaraiščio iki batų“ 

Dosjė
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Judu suvedė stilius ir mada? 
Algirdas: Tiesą sakant, susipažinome ne 

per stilių ir madą, o per informacines tech-
nologijas. Pirmoji mūsų pažintis užsimezgė 
išmaniojoje programėlėje „Tinder“ kiek dau-
giau nei prieš metus.

Agnė: Algirdas iš karto pasisiūlė užsukti 
pas mane į studiją ir susipažinti gyvai, užuot 
susirašinėjus. Man tai buvo netikėta ir kelias 
dienas susitikimą vis atidėliojau. Tačiau ga-
liausiai susitikome restorane ir labai smagiai 
praleidome laiką. 

- Tapote ir profesiniu duetu, kartu 
rengiate įvairius projektus, puošiate 
poras... 

Agnė: Taip, vis dažniau tenka dirbti kar-
tu, ypač su vestuviniais ir šventiniais įvaiz-
džiais. Aš rūpinuosi jaunosios suknele ir sti-
liumi, o Algirdas - jaunikiu, padėdamas jam 
išsirinkti tinkamą kostiumą, batus, marški-
nius ir visus kitus aksesuarus.

Algirdas: Šio bendro mūsų darbo rezul-
tatas - puikiai atrodanti ir tarpusavyje deran-
ti pora šventės, renginio ar vestuvių metu. 

- Nebijote, kad bendras darbas įsisuks 
į jųdviejų kasdienybę, o darbiniai ginčai 
gali kiek sudrumsti asmeninius santy-
kius?

Algirdas: Ne, nes jis jau yra įsisukęs į 
mūsų kasdienybę. Tiek Agnė, tiek aš galime 
bet kurią dieną sugalvoti kokią naują idėją, ir 
ją iš karto stengiamės įgyvendinti.

Agnė: Kartais pasitaiko ir nuomonių su-
sikirtimo, nes esame skirtingi, bet tai yra 
labai gerai, nes sugalvotas idėjas ir sprendi-
mus galime įvertinti įvairiais pjūviais.

- Agnė yra sakiusi, kad nuo vaikystės 
lankė dailės mokyklą, paauglystėje - siu-
vimo būrelį, tad baigusi mokyklą ilgai 
galvos nesuko ir pasirinko kostiumo di-
zaino studijas Vilniaus dailės akademi-
joje. Algirdai, kaip nutiko, kad tu tapai 
vyrų stiliaus konsultantu ir įkūrei vyrų 
stiliaus svetainę www.vyrostilius.lt, nors 
tavo specialybė yra informacinės tech-
nologijos? 

Algirdas: Turbūt atėjo laikas išbandyti ką 
nors naujo. Pamaniau, kad būtų visai įdomu 
išmokti gerai rengtis, nes tai padeda atverti 
nemažai durų, o ir pačiam geriau jaustis. Tai-
gi viskas prasidėjo nuo hobio ir pamažu per-
augo į gerokai platesnę veiklą. Nors pagrin-

dine ji dar netapo, džiugu matyti, kad vyrai 
domisi mano veikla ir nori tobulėti stiliaus 
srityje.

- Neseniai pasirodė ir tavo knyga 
„Idea liai tinkantis kostiumas. Vyriško sti-
liaus gidas nuo kaklaraiščio iki batų“. Kas 
paskatino rašyti knygą? Tiesa, kad tai 
pirmasis toks vyriško stiliaus vadovas?

Algirdas: Apie knygos parašymą minčių 
buvo, tačiau šiuos darbus vis atidėliodavau, 
nes nelabai išmaniau, kaip viską daryti. Po-
stūmį pirmyn padėjo padaryti leidykla, ji ir 
pasiūlė išleisti knygą.  Knygą „Idealiai tin-
kantis kostiumas. Vyriško stiliaus gidas nuo 
kaklaraiščio iki batų“ turbūt būtų galima pa-
vadinti klasikinio stiliaus pradžiamoksliu, kur 
sudėta pagrindinė ir svarbiausia informacija 
apie vyrų aprangą. Nors panašių knygų anks-
čiau gal ir buvo, maniškė išsiskiria tuo, kad 
konsultavausi su specialistais, rinkau naujau-
sią ir moderniausią medžiagą ir viską rašiau 
pats. Taigi čia nėra jokių neteisingai atliktų 
vertimų iš kitų kalbų - viskas yra taip, kaip 
ir turi būti.

- Agne, esi žinoma dizainerė ir savo 
prekės ženklo „Agne Fashion“ įkūrėja, 
kurios vizitinė kortelė - rankų darbo py-
nimai. Geriausiai esi žinoma dėl elegan-
tiškų suknelių, stilingų megztinių ir šiltų 
paltų, tačiau kuri ir vyrams? 

Agnė: Anksčiau bandžiau kurti ir vyrams, 
tačiau nusprendžiau, kad noriu sutelkti savo 
dėmesį į vieną sritį - elegantišką moterų sti-
lių. Vyrų kostiumais rūpinasi tik Algirdas, 
tačiau jo dėka apie juos ir aš sužinojau labai 
daug naujo.

- Kaip manote, ar vyrai šiais laikais 
pakankamai dėmesio skiria savo garde-
robui?

Agnė: Manau, kad sostinėje, ypač tarp 
jaunimo, stilingų žmonių daugėja, tačiau jie 
dažniausiai renkasi greitosios mados diktuo-
jamą stilių, todėl visi atrodo panašiai.

Algirdas: Jaunimas savo stiliumi rūpinasi 
labiau, tačiau to tikrai negalima pasakyti apie 
brandesnio amžiaus vyrus. Stiliaus problema 
vis dar yra labai aktuali ir dėmesio savo gar-
derobui šie vyrai dažniausiai skiria per mažai.

- Moterims nuolat tenka keisti sukne-
les, o vyrams, rodos, lengviau. Vyrauja 
nuomonė, kad jiems pakanka turėti vie-
ną kostiumą, tik ar tiek ne per mažai? 

Agnė: Manau, kad vienas kostiumas yra 
per mažai tiek kalbant apie praktinius daly-
kus, tiek apie stilių. Norisi, kad vyrai neatsi-
liktų nuo moterų ir papildytų poros įvaizdį.

Algirdas: Vienas, gerai tinkantis kostiu-
mas yra privaloma garderobo dalis, tačiau ne-
pakankama. Be abejo, viskas priklauso nuo 
to, kaip dažnai jis yra vilkimas, tačiau bent 

jau du užtikrins, kad nereikės vilktis to paties 
kostiumo dvi dienas iš eilės.

- Kokių auksinių taisyklių rinkdamie-
si aprangą laikotės?

Agnė: Man labai svarbu, kad drabužis bū-
tų kokybiškas, nes pati tokius kuriu, kreip-
dama didelį dėmesį į audinį, konstrukcijas ir 
pasiuvimą. Stengiuosi, kad drabužiai pabrėž-
tų moteriškumą, todėl renkuosi įvairių spalvų 
sukneles ir sijonus.

Algirdas: Man svarbu kokybė, universa-
lumas ir dydis. Pirkdamas naujus drabužius 
noriu, kad jie man ilgai laikytų, nesusitrauk-
tų ar neišbluktų pirmąkart išskalbti ir būtų 
lengvai priderinami prie mano jau turimų. Ir, 
be abejo, drabužis turi būti tinkamo dydžio.

- Kai kas pasakytų, kad rūpinimasis 
savo išvaizda yra tuštybė, ar jūs prita-
riate tokiai nuomonei? 

Agnė: Nepritariu, nes apranga yra vaiz-
dinis kiekvieno žmogaus pasaulio suvokimas. 
Per savo išvaizdą galima išreikšti save, savo 
vertybes ir požiūrį į aplinką.

Algirdas: Aprangą kiekvienas renkasi pa-
gal savo vertybes, pagal tai, kas jis yra ar kuo 
nori būti. Jei žmogus savo vidumi yra tuščias, 
tuomet ir aprangoje tai matysis. Na, nebent 
jį rengia savo darbo neišmanantis stilistas.

- Sakoma, kad apranga daro įtaką ir 
žmonių savijautai, ir netgi elgesiui ar 
manieroms, kaip manote, ar tikrai?

Agnė: Taip, drabužiai tikrai daro įtaką. 
Moteris, pasipuošusi suknele ir avinti aukš-
takulnius, bus pasitempusi, elegantiška, eis 
mažais žingsneliais ir spinduliuos visai kitą 
energiją nei mūvėdama laisvalaikio drabužius.

Algirdas: Visiškai pritariu. Tą patį galima 
pasakyti ir apie vyrus - vilkėdamas kostiumą 
irgi pasitempi, stengiesi maloniau bendrauti, 
būti džentelmenu.

- Kai stiliaus paieškos yra ir darbas, 
ar pačių spintos lūžta nuo drabužių? 

Algirdas: Na, spinta dar nelūžta, tačiau 
drabužių, ko gero, turiu tikrai daugiau nei 
vidutinis vyras. Tiesa, dabar ją pildau vis re-
čiau, nes turiu sukaupęs nemažai universalių 
drabužių, kuriuos lengva derinti tarpusavyje. 
Kadangi dauguma jų yra kokybiški ir klasiki-
niai, tai juos dar tikai dėvėsiu bent keletą 
metų.

Norisi, kad vyrai 
Neatsiliktų 
Nuo moterų ir 
papildytų  
poros įvaizdį 

Agnė 

mada yra tai, 
ką siūlo prekės 
žeNklai, o stilius -  
gebėjimas iš 
jų sukurti 
harmoNiją

AlgirdAs
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Agnė: Kai spintos pilnos Algirdo kostiu-
mų, mano suknelėms, kurių turiu nemažai, 
tenka pasispausti. (Juokiasi.) Mėgstu puoštis 
savo kuriamais drabužiais, todėl jie mano 
spintoje užima didžiąją dalį vietos.

- Mada daugeliui suprantama sąvoka, 
o štai stiliaus apibrėžimų daugybė. Kas 
jums yra asmeninis stilius ir kaip jį iš-
gryninti?

Agnė: Man asmeninis stilius yra tas, ku-
ris labiausiai parodo ir pabrėžia asmenybę, 
pomėgius ir vertybes. Stilius formuojasi visą 
gyvenimą, nes žmogus irgi keičiasi ir auga. 
Svarbu stebėti save ir atkreipti dėmesį į tai, 
kas patinka, tinka ir paryškina privalumus bei 
slepia trūkumus.

Algirdas: Asmeninis stilius yra tai, ką 
vilkėdamas jautiesi ir atrodai geriausiai. Svar-
bu nepainioti stiliaus ir mados. Mada yra tai, 
ką siūlo prekės ženklai, o stilius - gebėjimas 
iš jų sukurti harmoniją. Stilius turėtų būti 
kuriamas orientuojantis ne į tai, kas šiuo me-
tu yra madinga, o į tai, kas tu esi ar kuo nori 
būti. Juk tam tikros tendencijos gali visiškai 
netikti žmogui pagal jo charakterį, kūno su-
dėjimą ar aplinką, kurioje jis gyvena, todėl 
nereikėtų jomis aklai sekti.

- Atrodo, kad stiliaus klausimu esate 
labai panašūs - abu mėgstate klasiką ir 
kiek skeptiškai vertinate „unisex“ tipo 
drabužius. Tai tiesa?

Agnė: Tikrai taip. Vyriškumas ir mote-
riškumas mums yra svarbios vertybės, o 
klasikiniai drabužiai padeda jas išreikšti ge-
riausiai.

Algirdas: „Unisex“ drabužiai nepatinka 
nei Agnei, nei man, todėl mėgstame klasiki-
nius drabužius, atskleidžiančius moteriškumą 
ir vyriškumą.

- Ar visose srityse esate tokia harmo-
ninga pora? Galbūt yra dalykų, kur esa-
te visiškai skirtingi?

Agnė: Galbūt labiausiai skiriasi mūsų pa-
saulio suvokimas. Aš viską labiau vertinu 
emocijomis, vaizdiniais ir patyrimais.

Algirdas: O man svarbu faktai, argu-
mentai ir logika, todėl kartais tenka gerokai 
padiskutuoti, kol surandame bendrą spren-
dimą.

Stilingų žmonių 
daugėja, tačiau 
jie dažniauSiai 
renkaSi 
greitoSioS madoS 
diktuojamą Stilių, 
todėl viSi  
atrodo panašiai

Agnė 

mano koStiumaS 
būtų nieko 
vertaS, jei šalia 
manęS nebūtų 
agnėS, vilkinčioS 
nuoStabią 
Suknelę

AlgirdAs

„LaisvaLaikio“ interviu

laisvalaikis 2 0 1 7  v a s a r i o  1 0 9

M
ak

ia
ža

s: 
N

or
a 

Va
na

ga
it

yt
ė 

(„
G

at
in

ea
u“

 g
ro

ži
o 

sa
lo

na
s)

. Š
uk

uo
se

na
: N

in
a 

M
ar

ke
vi

č 
(„

G
at

in
ea

u“
 g

ro
ži

o 
sa

lo
na

s)
. S

uk
ne

lė
: A

gn
ė 

D
ev

ei
ky

tė
 („

A
gn

e 
Fa

sh
io

n“
). 

Fo
to

gr
af

uo
ta

: „
Ba

rs
el

on
a 

Li
vi

ng
“ 

(„
D

om
us

 g
al

er
ija

“, 
Lu

kš
io

 g
. 3

2,
 V

iln
iu

s)
. F

ot
og

ra
fij

a:
 S

ta
sy

s 
Žu

m
by

s

„LaisvaLaikio“ interviu



laisvalaikis 2 0 1 7  v a s a r i o  1 0 11

„LaisvaLaikio“ interviu

- Ar lengva sukurti įvaizdį klien-
tams? Veikiausiai nepakanka suprasti 
apie kūno proporcijas, spalvų derinimą 
ir pan.? Kaip įžvelgti kliento individua-
lumą ir atskleisti charakterį bei įtikti jo 
įnoriams?

Agnė: Dažniausiai būna gana lengva, 
tačiau su įnoringomis klientėmis kartais 
tenka padirbėti ir kiek daugiau. Geriausias 
jausmas būna tuomet, kai pasiūlau spren-
dimą, apie kurį klientė net negalvojo, o jį 
įgyvendinus rezultatas pranoksta jos lū-
kesčius.

Algirdas: Per pirmą susitikimą su klien
tais visuomet bandau kuo daugiau sužinoti 
apie jų darbą, laisvalaikį, pomėgius, vertybes 
ar gyvenimo būdą. Kūno proporcijas ir de-
rančias spalvas galima matyti iš karto, tačiau 
sužinoti, kad klientas nemėgsta plėšytų 
džinsų ar žalios spalvos, galima tik su juo 
susipažinus. O būtent tai ir lemia, ar jis bus 
patenkintas savo naujai įsigytais drabužiais, 
ar ne. Kiekvienas žmogus skirtingas, todėl 
parinkti jam tinkančius ir patinkančius dra-
bužius galima tik tuomet, kai jį bent šiek 
tiek pažįsti.

- Keliaudami žmonės neretai ren-
kasi patogius drabužius, o jūs ir ke-
liaudami primenate filmo herojus... 
Net ir atostogaudami stengiatės pasi-
puošti: Algirdas miesto gatvėmis 
vaikštinėja su kostiumu, o Agnė - dai-
lia suknele?

Agnė: Pasipuošti mes tikrai mėgstame. 
Kelionės į Italiją metu į Algirdo kostiumą, 
kurį jis pasiėmė kartu su savimi, žiūrėjau 
skeptiškai, tačiau vis tiek įsidėjau suknelių, 
norėdama nuo jo neatsilikti. Ir buvo labai 
smagu, kai Florencijoje ir Venecijoje sulau-
kėme pagyrimų ir komplimentų iš vietinių 
gyventojų.

Algirdas: O taip. Net ir ten, kur šilta, 
aš visuomet pasiimu bent vieną lininį kos-
tiumą, kuris visuomet praverčia vaikšti-
nėjant miesto gatvėmis ar vakarieniaujant 
restorane. Be abejo, mano kostiumas būtų 
nieko vertas, jei šalia manęs nebūtų 
Agnės, vilkinčios nuostabią suknelę. (Šyp-
sosi.)

- Kokias klaidas dažniausiai paste-
bite moterų ir vyrų aprangoje?

Agnė: Turbūt labiausiai pastebiu netin-
kamai pasirinktą moterų aprangą. Pavyz-
džiui, renginio metu pasipuošia nepakanka-
mai arba per daug, o darbinėje aplinkoje ren-
kasi aprangą, kuri neparodo jos užimamos 
pozicijos ir atsakomybės. Kitaip tariant, ne-
supranta aprangos kodo.

Algirdas: Turbūt aš dažniausiai paste-
biu kostiumo klaidų trio: per ilgos kelnės, 
per ilgos rankovės ir užsegta apatinė švar-
ko saga. Džiugu matyti, kad kojinės su 
šlepetėmis ar basutėmis jau, atrodo, pa-
mažu nyksta. Su aprangos kodo nepaisy-
mu jau susitaikiau ir nesitikiu, kad tai 
greitai pasikeis. Bent jau tol, kol renginio 
dalyvių pagrindinis noras bus ne parodyti 
pagarbą organizatoriams, o pasirodyti ir 
išsiskirti. Deja, tačiau dažniausiai blogąja 
prasme.

- Agne, kai kurios moterys jaučia 
silp nybę uniformuotiems vyrams, o kaip 
yra tau? Geriausiai vyrai atrodo, kai 
dėvi kostiumą?

Agnė: Esu iš tų moterų, kuriai vyras, 
vilkintis kostiumą, atrodo gražiausiai, todėl 
labai džiaugiuosi, kad Algirdas kostiumų tu-
ri ir vilki juos su malonumu.

- Algirdai, kokia suknelė nuginkluo-
tų tave?

Algirdas: Bet kuri, subtiliai parodanti 
moters figūrą. Labiausiai man imponuoja 
šeštojo dešimtmečio mada ir tų laikų sukne-
lės. Kažkas panašaus kaip Agnės kurta rau-
dona aksominė suknelė. (Šypsosi.)

- Poros, eidamos į renginius, neretai 
stengiasi tarpusavyje suderinti aprangą. 
Kaip tai padaryti skoningai? 

Agnė: Mano nuomone, svarbu, kad po-
ra suderintų savo aprangos stilių. Tikrai 
nebus gražu ir stilinga, jeigu mergina vilkės 
elegantišką suknelę ir aukštakulnius, o vy-
ras mūvės džinsus ir avės sportinius bate-
lius. Deja, tačiau tokį vaizdą neretai tenka 
pamatyti.

Algirdas: Svarbiausia  nepersistengti. 
Nereikia eiti iš proto bandant surasti tokią 
pačią marškinių spalvą kaip moters sukne-
lės. Dažniausiai kur kas gražiau atrodys bal-
ti marškiniai ir panašios spalvos kaklaraištis 
ar švarko nosinaitė. Ir reikia nepamiršti, kad 
pastangų renkantis ir derinant aprangą ren-
giniui ar šventei turi įdėti ne tik moteris, bet 
ir vyras.

- Veiklos judviem netrūksta, o kaip 
leidžiate laisvalaikį, kokių turite pomė-
gių? Ar klasika vyrauja ir jūsų laisva-
laikiu? 

Agnė: Turime yra įvairių pomėgių. 
Mėgstame pasipuošti ir keliauti į teatrą, res-
toraną ar koncertą. Man patinka sportas  
lankau pilateso, kalanetikos ir jogos treni-

ruotes. Savaitgaliais mėgstu kartu su Algir-
du pasivaikščioti po parką ar miestą.

Algirdas: Eksperimentuojame virtuvė-
je, išbandydami vis naujus receptus, ir vis 
bandome atrasti laiko šokių pamokoms, apie 
kurias galvojame jau seniai. Kadangi esu fil-
mų ir įvairių serialų gerbėjas, šiai veiklai 
užverbavau ir Agnę: kine žiūrime filmus, o 
namie  serialus.

- Viena iš jųdviejų aistrų - kelionės? 
Kurie metų laikai yra jūsų atostogos, 
juk vasara ar žiemos šventės veikiausiai 
pats darbymetis...

Agnė: Galėčiau keliauti kiekvieną mė-
nesį. Labiausiai patinka tai daryti šaltuoju 
metų laiku  mėgstu saulę, kurios žiemą 
Lietuvoje labai trūksta. Vasarą, deja, keliau-
ti daug negalime, nes yra pats darbų įkarš-
tis  kuriu vestuvines sukneles, o Algirdas 
rūpinasi jaunikių išvaizda.

Algirdas: O man metų laikas nesvarbu. 
Svarbu, kad kelionė būtų įdomi. Gulėti vien 
paplūdimyje ir degintis tikrai nėra ta veikla, 
kuri man yra svarbiausia atostogų metu. 
Man patinka architektūra, gamta ir istorija. 
Keliaudamas noriu ne tik gulėti ant smėlio, 
bet ir susipažinti su šalimi.

- Atrodo, kad abu gyvenime neven-
giate ryžtingų sprendimų. Ar mėgstate 
iššūkius?

Algirdas: Mėgstu nuolatos išbandyti 
ką nors naujo, o iššūkiai ir pokyčiai yra 
tai, kas mane motyvuoja. Nemėgstu sė-
dėti vienoje vietoje ir monotonijos  man 
tai greitai pabosta, todėl stengiuosi, kad 
mano veikla būtų kuo įdomesnė ir nenu-
spėjama.

Agnė: Esu pastovesnė ir mėgstu mažes-
nius pokyčius bei iššūkius. Man norisi ra-
mesnio ir harmoningesnio gyvenimo, dau-
giau laiko sau.

- Ar viską gyvenime stengiatės da-
ryti stilingai?

Agnė: Galbūt ne tiek stilingai, kiek ko-
kybiškai. Mums svarbu, kad daroma veikla 
mus džiugintų ir mums patiktų.

Algirdas: Kadangi šiuo metu neturime 
labai daug laisvo laiko, stengiamės kiekvie-
ną laisvą minutę išnaudoti taip, kad ji atneš-
tų mums daugiausia džiaugsmo ir teigiamų 
emocijų.

Vyriškumas ir 
moteriškumas 
mums yra sVarbios 
Vertybės, o 
klasikiniai 
drabužiai padeda 
jas išreikšti 
geriausiai

Agnė 

Vilkėdamas 
kostiumą 
pasitempi, 
stengiesi 
maloniau 
bendrauti, būti 
džentelmenas  

AlgirdAs
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TV3 eterio žvaigždės filmavosi iškilmingame ir jaudinančiame klipe, 
skirtame laikotarpiui nuo Vasario 16-osios - Valstybės atkūrimo die-
nos iki Kovo 11-osios - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos. 

Klipas nuolat suksis eteryje primindamas artėjančias šventes. Į filma-
vimo vietą atvykusius žinomus televizijos laidų vedėjus gerokai nustebino 
jų laukiantys garbės sargybos kuopos kariai. Nuotaika akimirksniu tapo 
iškilmingesnė, nebe taip gąsdino ir į kaulus besismelkiantis drėgnas šaltis. 
Televizijos laidų vedėjai per filmavimą vis bėgo į namo vidų pasišildyti, o 
kariai visą laiką išbuvo lauke, nuoširdžiai atliko savo vaidmenį ir klausė 
klipo režisieriaus Mindaugo Rainio nurodymų.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Žinių vedėjas Rokas Petkevičius
TV3 nuotr.

Veidai

Žvaigždės kviečia švęsti
Nepriklausomybę

Aktorius Marius Jampolskis
Laidos „Prieš srovę“  

vedėja Audrė Kudabienė
Aktoriai Aušra Štukytė  

ir Šarūnas Banevičius

Klipo režisierius - prodiuseris 

Mindaugas Rainys

  laisvalaikis 2 0 1 7  v a s a r i o  1 0 13

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

  n
uo

tr.

Veidai

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

LRT laidų vedėja GeRūTa GRiniūTė (28) yra atradusi 
keletą taisyklių, kurios ne tik padeda sustyguoti  
gyvenimą, bet ir jį nuspalvina. Tiesa, Gerūta neslepia, 
kai kurios taisyklės gyvenime atsiranda bėgant laikui.  
Tad kaip gyvena Gerūta?

Finansai
Posakis „dirbk tai, ką labiausiai mėgsti, ir pinigai atkeliaus 

patys“ tikrai turi racijos. Kai ko nors imiesi su užsidegimu ir 
aistra, tai galiausiai būna įvertinta. O tada jau svarbu finansus 
prižiūrėti: neištaškyti, bet ir nekaupti jų „į kojinę“. Prasmin-
gai veiklai ar svarbiems žmonėms man pinigų negaila.

SPOrtaS 
Judėjimas - geros savijautos variklis. anksčiau mėgau bė-

gioti gryname ore ir vengdavau sportuoti patalpose. Bet džiau-
giuosi, kad draugė parodė kelią į sporto salę, - dabar galiu 
drąsiai sau paprieštarauti: treniruotės kilnojant štangas veža.

MityBa 
Sakoma, esame tokie, ką valgome. tada, matyt, esu gri-

kių laukas. Jau daugelį metų maitinuosi vegetariškai ir tuo 
džiaugiuosi. taip pat niekada nepraleidžiu pusryčių (mėgs-
tamiausias patiekalas - kaip netikėta - grikių košė). Nors 
anksčiau maniau, kad rytais valgyti nebūtina, nuomonę pa-
keičiau: rytiniai „degalai“ tapo geros savijautos ir energijos 
šaltiniu. tiesa, jei pasaulyje vieną dieną nebeliktų kavos, 
jausčiau didelę tuštumą.

LaiKO PLaNaviMaS 
tai vienas svarbiausių dalykų, siekiant gerų rezultatų. 

visgi nesu iš tų, kurie skrupulingai planuoja, o tada viską 
papunkčiui įgyvendina. Mėgstu pasilikti vietos improvizacijai. 

Saviugda
tai sveiko gyvenimo būdo rodiklis. Pasaulis didelis ir 

jame per daug įdomių dalykų, kad leistume sau gyventi su 
pakinktais. ieškoti, atrasti, išbandyti, išmokti, stebėti ir ste-
bėtis - tai juk įdomaus gyvenimo receptas ir būdas išlaikyti 
šviesų protą. 

tradiciJa
tarp savų tradicijų turiu ir tokių, kurių su draugėmis 

nelaužome kelis dešimtmečius. viena linksmiausių - mažos 
kalėdinės dovanėlės iki žiemos švenčių likus mėnesiui su 
užrašu „Nekišk nagučių iki pat šv.Kūčių“. 

StiLiuS
Svarbus gyvenimo elementas. Juk ir skaitant knygą ne-

retai patraukia įdomus rašytojo kalbos stilius, o ką jau kal-
bėti apie stilingą gyvenimo būdą. Manau, svarbu atrasti ir 
puoselėti savą stilių visose gyvenimo srityse ir nesistengti 
kopijuoti kitų. 

SOciaLiNiai tiNKLai 
Socialiniams tinklams sakau taiP, nes tai puiki komuni-

kacijos erdvė ir žinių sklaidos priemonė.

Gyvenimo 
taisyklės pagal 

Gerūtą Griniūtę



14 laisvalaikis 2 0 1 7  v a s a r i o  1 0

Neringa Šiaudikytė: 
naujas etapas - naujas įvaizdis

Veidai

„Įvaizdžio paieškos užtruko gerokai ilgiau, 
nei būna įprastai. Tiesiog sprendimą norėjau 
priimti kruopščiai. Ir tiksliai žinau - šiame gy-
venimo etape blizgučių nenoriu“, - patvirtino 

Neringa. Juodas, šiuolaikiškas, šiek tiek avan-
gardinių detalių turintis trijų dalių kostiumas - 
tokį dizainerės Airidos Skrickienės kūrinį scenai 
pasirinko dainininkė. Ji su šypsena tvirtina ne-

pamiršianti ir mėgstamų gražiųjų suknelių, ta-
čiau joms gali tekti kurį laiką pakabėti spintoje. 

N.Šiaudikytė šįmet taip pat ketina pristaty-
ti keletą naujų dainų. Kiekvieną jų lydės nauji 
dizainerių, muzikos kūrėjų ir vaizdo klipų auto-
rių sprendimai. „Kelią, kuriuo žengsiu, jau pa-
sirinkau. Nebesiblaškysiu. Bet prieskonių ma-
no atliekamuose kūriniuose tikrai netrūks“, - 
užtikrino ji.

Šiuo metu nacionalinėse „Eurovizijos“ atrankose dalyvaujanti atlikėja NEriNga 
Šiaudikytė (26) pradeda naują muzikinį etapą. karjeros pokyčius atspindi ir naujas 
atlikėjos įvaizdis. Nuo šiol blizgučius jos apdaruose keičia avangardas.
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Veidai

Matyt, meilė knygoms ir literatūrai už-
koduoda garsaus modelio SolveigoS 
MykolaitytėS (31) genuose. Ji neseniai 
atskleidė, kad žinomas rašytojas vincas 
Mykolaitis-Putinas - jos senelio brolis. 
Solveiga neatmeta galimybės pasekti ži-
nomo giminaičio pėdomis ir kada nors 
parašyti knygą.  

„Vinco Mykolaičio-Putino jaunystės nuot-
raukų išliko nedaug. Tačiau tose, kur jis pa-
našaus amžiaus, kaip dabar aš, tam tikrų pa-
našumų tikrai galima atrasti. Panaši mūsų 
veido ovalo forma,  žandikaulis, viršutinė 
lūpa, nosis, akys ir žvilgsnis. Abiejų viena 
ausis kiek nuleipusi, - vardijo Solveiga. - Mo-
kykloje Putinas pasižymėjo gera klausa, tu-
rėjo gražų balsą ir dainavo chore. Aš taip pat 
lankiau muzikos mokyklą, dainavau, grojau 
fortepijonu. Be to, mokykloje man visada 
patiko lietuvių kalbos pamokos, ypač kūrinių 
analizės.“

Į žinomą rašytoją labai panašus ir Solvei-
gos tėtis - Putino sūnėnas. „Tėvas man pasa-
kojo, kad vaikystėje Putinas jam padovanojęs 
mokyklinę kuprinę. Deja, kai mirė senelis, 
man tebuvo dveji. Įdomu tai, kad tais laikais 
dėl pamestų dokumentų ar įsivėlusios klaidos 
mano senelio dokumentuose buvo įrašyta ki-
ta data, jis buvo „pasendintas“ 7 metais. Tarp 
mano senelio ir jo garsiojo brolio buvo 10 
metų skirtumas. Tiesa, mano senelis turėjo 
gausią šeimą, tėtis - 6-as vaikas iš 7. Kaip 
žinoma, Putinas taip pat buvo iš gausios šei-
mos“, - apie savo genealogiją pasakojo gra-
žuolė. 

S.Mykolaitytė tvirtino tik dabar pradėju-
si nuodugniau domėtis šeimos istorija: „Tur-
būt atėjo laikas, kai tai tapo įdomu ir aktualu. 
Vaikystėje žinojau, kad garsusis rašytojas - 
senelio brolis, tačiau būdama vaikas šio fakto 
nesureikšminau, o po mokyklos daugumą jo 
biografijos faktų primiršau.“ Ji prisipažįsta, 
kad ir visų klasiko kūrinių nėra perskaičiusi: 
„Į atmintį įstrigo knyga „Altorių šešėly“, ku-
rią skaičiau būdama mokinė, bet žinau, kad 
dabar, paėmusi šią knygą į rankas, skaitydama 
matysiu viską visai kitomis akimis. Mano 
meilė literatūrai didelė. Norėčiau ne tik skai-
tyti, bet ir pati sukurti ką nors gražaus“, - 
sakė Solveiga.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

kas bendra tarp S.Mykolaitytės
ir lietuvių literatūros klasiko?
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- Neseniai prisijungėte ir prie mamas 
vienijančio judėjimo „Mamų partija“. 
Kuo jus patraukė ši iniciatyva?

- Per gyvenimą teko sutikti karjeros aukš-
tumų pasiekusių moterų, mamų, kurios augina 
vieną ar kelis vaikučius. Tačiau gerokai daugiau 
tų, kurios puikios žmonos, mamos, visa širdimi 
atsidavusios šeimai, bet jos turi savo norų, sva-
jonių, net puikių idėjų, tik nežino, kaip tai įgy-
vendinti, nepasitiki savimi, kažko bijo, todėl 
nieko nedaro. Manau, joms trūksta tik men-
kiausio impulso, įkvepiančio pavyzdžio, patari-
mo, palaikymo. Šią būseną puikiai žinau, nes 
pati kažkada buvau svajonių turinti mama ir tos 
svajonės tuo laiku atrodė tokios nerealios. „Ma-

mų partijos“ judėjimas atskleidžia moters gali-
mybes kitų moterų, mamų pavyzdžiais. Šis pro-
jektas gali paskatinti moteris drąsiau siekti sa-
vo svajonių.

Aš turiu dukrą, ji jau pilnametė. Skaičiau 
apie projekte dalyvaujančias mamas. Daugu-
ma jų turi du, tris ar net devynis vaikučius ir 
tai netrukdo joms turėti savo pomėgių, sie-
kių, tikslų, prisidėti prie šeimos gerovės ir 
kartu būti įdomiomis asmenybėmis. Argi tai 
ne puikūs pavyzdžiai? Tikiu, kad iš šios ini-
ciatyvos išaugs kažkas gero ir gražaus, tad 
kviečiu moteris, mamas jungtis prie „Mamų 
partijos“, iš pradžių bent jau socialiniame 
tink le „Facebook“.  

- Kokia yra jūsų pagrindinė veikla? 
- Mano dabartinė veikla nėra susijusi vien 

su tuo, ką studijavau. O studijavau informati-
kos inžineriją. Tai daugiau techniniai dalykai, 
informacinių technologijų ir kompiuterinių sis-
temų projektavimas, kūrimas, diegimas ir eks-
ploatavimas. Visgi bakalauro studijos buvo ma-
no dabartinės veiklos pagrindas. Be šiose stu-
dijose įgytų žinių nebūčiau sukūrusi interneto 
svetainės. Teko nemažai mokytis papildomai. 
Neužtenka vien sukurti svetainę, reikia, kad 
ji „prigytų“, patektų į kuo aukštesnes paieškos 
sistemų (tokių kaip „Google“) pozicijas. Dabar 
pati rašau straipsnius, receptus ir tiesiog pri-
žiūriu, kad svetainė gyvuotų. Tad, trumpai ta-

Kada pildosi moters
svajos?

Kiekviena moteris turi norų, poreikių,  
idėjų ir dar neįgyvendintų siekių,  
tačiau ne visos ryžtasi imtis to, kas  
kirba giliai širdyje. Su tokiais pat jausmais 
susidūrusi ir juos nugalėjusi moteris -  
Renata KaRKliuvienė. Ji - mama, 
it specialistė ir vienos itin moteris  
traukiančios interneto svetainės kūrėja. 
Kokia jos istorija? Susipažinkite.

Ringailė stulpinaitė-gvildė

Pažintis
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riant, pagrindinė mano veikla dabar yra senos 
svajonės - interneto svetainės kūrimo - įgy-
vendinimas ir plėtojimas.

- Neretai IT specialybė siejama su 
vyrais. Kuo ji patraukė jus?

- Manau, kad tai užkoduota genuose. Mano 
mama ir tėtis yra baigę radiotechnikos moks-
lus, kurį laiką šioje srityje ir dirbo. Daugelis 
moterų pirmiausia perka rūbus, aksesuarus, 
kosmetiką, o man labiau reikia geresnio kom-
piuterio, telefono, automobilio, o toliau jau vi-
si moteriški dalykėliai. Nežinau, kodėl taip yra, 
gal tiesiog įdomu. Domiuosi naujausiomis 
technologijomis. 

- Galiausiai vis dėlto išpildėte svajonę 
turėti savo interneto svetainę, tai – „Pata-
rimupasaulis.lt“. Kaip, kada kilo toks noras? 

- Idėja kilo maždaug prieš 6 metus. Bank-
rutavus įmonei, kurioje dirbau, ieškojau nau-
jo darbo, turėjau daug gražaus laiko permąs-
tyti, ko noriu iš gyvenimo. Perskaičiau nema-
žai saviugdos knygų, bandžiau suprasti, kokia 
veikla man patiktų, ką geriausiai moku, ko-
kioje veikloje galėčiau pritaikyti iki šiol įgytas 
žinias. Atrodo, viskas paprasta, bet šie apmąs-
tymai užtruko beveik metus, kol supratau, kad 
turiu polinkį viskuo domėtis. Tad kodėl įgy-
tomis žiniomis nepasidalijus su kitais? Tai ne-
buvo komercinis projektas, iš pradžių net ne-
supratau, kaip iš to galima užsidirbti, tiesiog 
buvo įdomu kažką kurti. Pirmoji svetainė pa-
leista 2012 metais. Tuo metu dar daug ko ne-
mokėjau, nesupratau, tad ją ne kartą teko per-
daryti, tobulinti. 

- Tai šventai tikite, kad svajonės pildosi?
- Taip. Pastebėjau, kad svajonės pildosi, 

reikia tik teisingai svajoti. Tikiu minties galia. 
Kai kažko labai norime, mūsų pasąmonė atlie-
ka rimtą darbą, lyg klotų pamatus svajonės 
išsipildymui. Kyla naujos idėjos, norai, į mūsų 
gyvenimą pritraukiami žmonės, įvykiai, neju-
čia vedantys prie svajonės išsipildymo. Reikia 
tik siekti, nebijoti veikti. Deja, dažnai žmonės 
bijo išeiti iš savo komforto zonos, bijo naujovių, 
iššūkių. Manau, dėl to kartais svajonės ir lieka 
tik svajonėmis.

Kažkada, dar augindama dukrą, dažnai pa-
galvodavau, kaip norėčiau gyventi, ką norėčiau 
dirbti, koks darbas man patiktų... Juk ne veltui 
sakoma, daryk tai, ką mėgsti, ir nereikės dirb-
ti. Mintys sukosi apie darbą, kuriame nepri-
klausyčiau nuo savo miesto, nuo darbo valan-
dų, tik niekaip nesupratau, ką tokio galėčiau 
veikti. Ir, atrodo, nieko nedariau, tik galvojau. 
Bet tik dabar supratau, kad mano mintys at-
liko viską už mane. Kelias buvo ilgas, bet re-
zultatas būtent toks, kokio tada norėjau. Ma-
no darbas man patinka, galiu dirbti bet kur ir 
bet kada, reikia tik kompiuterio ir interneto.

- Kodėl nusprendėte svetainėje daly-
tis būtent patarimais?

- Pirmoji mintis buvo kitokia. Į svetainę 
norėjau kelti vaizdo įrašus su įvairiausiais pa-
tarimais, bet idėjai įgyvendinti reikėjo tam tik-
ros įrangos, papildomų žinių ir bendraminčių, 
nes viena tokių filmukų nesukursiu. Tai atrodė 
per daug sudėtinga, todėl pasirinkau papras-
tesnį variantą, į tinklalapį pradėjau dėti straips-
nius. Kodėl patarimai? Nes esu be galo smalsi, 
man viskas įdomu, tad pamaniau, kad aš tokia 
ne viena, ir ši mintis, pasirodo, buvo teisinga.

Tiesa, dabar svetainėje galima rasti ir įvai-
resnio turinio. Kažkada pamėginau įkelti ke-
lis įdomius straipsnius, nors jie ir neatitiko 
mano svetainės tematikos (patarimų). Skai-
tytojams patiko, tad tokių atsiranda ir dabar.

- Ar tokios svetainės administravimas 
nesuryja viso laiko? Jo dar lieka laisva-
laikiui? 

- Darbo daug, tai užima didelę dalį mano 
laisvalaikio, nes dar dirbu ir kitur. Kada pa-
skutinį kartą tikrai atostogavau, net nepame-
nu. Tačiau tai nėra vien darbas, tai savotiškas 
pomėgis. Žinoma, būna dienų, kai į kompiu-
terį net pažiūrėti nesinori, tada ir nedirbu. 
Tokios pertraukos geros tuo, kad kyla naujų 
minčių, naujų idėjų. Dalį darbų perduodu duk-
rai, taip ji gali papildomai pinigų užsidirbti.

- Kokių patarimų pati dažniausiai ieš-
kote ar ieškodavote interneto platybėse?

- Labai įvairių, bet turbūt dažniausiai tai 
susiję su grožiu ar sveikata. Veido, plaukų kau-
kės, odos šveitikliai, juk tiek galima pasigamin-
ti tiesiog namuose iš produktų, kuriuos turime 
savo virtuvėje. Domiuosi natūraliais augaliniais 
aliejais, tad draugai žino, ką man parvežti lauk-
tuvių iš svečių šalių. Pavyzdžiui, arganai papli-
tę tik pietvakarių Maroke, tad iš šios šalies 
parvežtas arganų aliejus, manau, geriausias.

- Kaip manote, kokio pobūdžio infor-
macija internete tikėti neverta ir kaip 
atsirinkti, kurie šaltiniai tikrai patikimi 
dabar, informacinio pertekliaus laikais?

- Informacijos internete labai daug, kartais 
tikrai sunku atsirinkti. Domėdamasi kokiais nors 
dalykais paprastai ieškau ne vieno šaltinio, žiū-
riu, kad svetainė būtų didesnė, seniau plėtojama. 
Bet kartais aptinki paprasčiausią asmeninį tink-
laraštį, kuriame įkūrėjas rašo apie tai, kuo tikrai 
domisi, ir straipsniai būna geresni nei didžiuo-
siuose portaluose. Tad kokių konkrečių taisyklių 
čia, manau, nėra. Tiesiog skaitai ir jauti, kad 
žmogus nusimano apie tai, ką rašo. Dažnai po 
straipsniais galime rasti vieną ar kitą dalyką iš-
bandžiusių skaitytojų komentarų, o kartais iš 
tokių atsiliepimų galima sužinoti daugiau nei iš 
paties straipsnio, nes juose žmonės dalijasi savo 
asmenine patirtimi, ir tai puiku.

- Galbūt esate sukūrusi ir daugiau pa-
našių puslapių, kitų IT projektų?

- Prieš kelerius metus buvau įkūrusi interne-
to svetainę, kurioje žmonės galėjo įkelti skelbimus 
apie parduodamus ar dovanojamus gyvūnus. Pro-
jektas lyg ir prigijo, tačiau man pačiai veiklos jau 
buvo per daug, pritrūko laisvo laiko plėtoti abu 
projektus, tad pasirinkau tą, kuris man atrodė įdo-
mesnis ir jau turėjo platesnę auditoriją - 
„Patarimupasaulis.lt“. Turiu nemažai naujų idėjų, 
bet visos jos susijusios su šiuo mano „kūriniu“. 
Tad svarbiausia buvo pradėti, nebijoti ir siekti. 
O dabar jau užsiimu tik svajonės tobulinimu.

SvajonėS pildoSi, 
reikia tik teiSingai 
Svajoti. tikiu 
mintieS galia

n Gimimo data: Renata Karkliuvienė gimė 1975 m. gruodžio 10 d.
n Išsilavinimas: informatikos inžinerijos bakalau-ras ir nebaigta vadybos magistrantūra
n Dabartinė veikla: interneto svetainės „Patarimupasaulis.lt“ administravimas. Esu šios svetainės įkūrėja. Dar dirbu elektroninės prekybos baldais pardavimų vadybininke
n Gyvenimo kredo: turiu net du. Tai, kas mūsų nenužudo, padaro mus stipresnius. Ir - kiekviename neigiamame įvykyje yra tokios pat ar net didesnės naudos užuomazgų
n Didžiausia svajonė: neturiu vienos didelės svajonės, turiu daug mažų ir jos labai įvairios
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JAV atlikėja BiJonsė (Beyonce, 35) su 
vyru Jay Z (47) socialinio tinklo „Instagram“ 
paskyroje pranešė esą palaiminti du kartus, nes 
dainininkė laukiasi dvynukų. 

„Esame nepaprastai dėkingi, kad mūsų 
šeima pagausės dviem asmenimis“, - rašė 
pora ir dėkojo visiems už geriausius linkėji-

mus. Tačiau garsūs atlikėjai neatskleidė dvy-
nukų gimimo datos.

Bijonsė ir Jay Z jau augina penkerių me-
tų dukterį Blu Aivi (Blue ivy).

Atlikėja taip pat aktyviai užsiima mu-
zikine veikla. 2017 metų „Grammy“ ap-
dovanojimuose ji pretenduoja susišluoti 

net devynis apdovanojimus. Bijonsė - 
daugiausiai nominacijų pelniusi moteris 
per visą „Grammy“ apdovanojimų isto-
riją.

Bijonsė - balandį Pietų Kalifornijoje 
vyksiančio muzikos festivalio „Coachella“ 
pagrindinė žvaigždė.

Dainininkui F.Viljamsui 
gimė trynukai

Garsiam JAV dainininkui ir dainų kūrėjui FareluI VIlJamsuI (Pharrell Williams, 43) ir jo žmonai HElEn lEisiKEn (Helen lasichanh, 37) gimė trynukai.
F.Viljamso atstovė teigė, kad visi laimingos šeimos nariai jaučiasi gerai. Ji nepatikslino, kur, kada ir kokių lyčių atžalos gimė dainininkui ir jo žmonai. Pora taip pat turi 8-erių sūnų Ro-ketą (Rocket). Dainininkas ilgametę draugę manekenę H.leisi-ken vedė 2013-aisiais.
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ŽvaigŽdės

Prabangus garsaus aktoriaus Džonio Depo (Johnny Depp, 53) 
gyvenimo būdas privedė jį prie finansinės pražūties. per du dešimtme-
čius, anot valdymo grupės, padavusios aktorių į teismą dėl nemokamos 
paskolos, didžiąją laiko dalį jis per mėnesį išleisdavo 2 mln. dolerių.

Kino filmo „Karibų piratai“ („pirates of the Caribbean“) žvaigždė 
Dž.Depas už 14 namų, tarp kurių 18 hektarų prancūzijos pilis, keli 
namai Holivude ir arklių ferma Kentukyje, iš viso paklojo 75 mln. 
dolerių.

nuo 2000 metų „oskarui“ nominuotas aktorius jachtai išleido 18 
mln. dolerių, įsigijo 45 prabangius automobilius ir beveik kiekvieną 
mėnesį vynui, privatiems lėktuvams ir 40 darbuotojų skyrė 700 tūkst. 
dolerių.

Beverli Hilse įsikūrusios valdymo grupės duomenimis, aktorius 
sukaupė daugiau kaip 200 menininkų endžio Varholo (Andy Warhol), 
Gustavo Klimto (Gustav Klimt) ir kitų žymių kūrinių kolekciją, įsi-
gijo 70 kolekcionuojamų gitarų ir kita. Be kita ko, po skyrybų su 
aktore ember Herd (Amber Heard) aktorius privalo sumokėti jai 7 
mln. dolerių.

Dž.Depas sausio 13 dieną pats pateikė valdymo grupei 25 mln. 
dolerių ieškinį, kaltindamas grupę blogu aktoriaus finansų tvarkymu, 
paskolų ėmimu be aktoriaus sutikimo ir slėpus informaciją apie fi-
nansinį žlugimą.

Tačiau valdymo grupė teigia per 17 metų padariusi viską, kas 
įmanoma, kad apsaugotų aktorių nuo jo paties. Anot grupės, ji ne 
kartą įspėjo Dž.Depą apie beprasmiškas išlaidas.

Parengta pagal užsienio spaudą ir Eltos inf.

Prabangus gyvenimas Dž.Depą įstūmė į finansinę pražūtį

14 namų, 45 automobiliai ir kas mėnesį 
išleidžiami 2 mln. dolerių - toks gyvenimo būdas 
Džonį Depą (Johnny Depp) veda link bankroto

EPA-Eltos nuotr.



20 LAISVALAIKIS 2 0 1 7  v a s a r i o  1 0

ŽVAIGŽDĖS

LAUKIAME JŪSŲ

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas
Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

90-metė britų karalienė ELŽBIETA II 
(Elizabeth II) jau yra seniausia valdanti pasau-
lio monarchė, o sausio 6 dieną ji paminėjo ir 
savo safyrinį - 65 metų buvimo soste - jubi-
liejų. Karalienė metinių dieną praleido savo 
Sandringamo dvare, didesnis viešas jos pasi-
rodymas nebuvo numatytas. Praėjusį sek-
madienį karalienė po apsilankymo bažnyčioje 

šypsodamasi priiminėjo sveikintojų gėles.
Prie Tauerio Londone ir daugelyje kitų Jung-

tinės Karalystės vietų sausio 6 dieną monarchės 
garbei aidėjo saliuto salvės. Jubiliejaus proga 
buvo nukaldinta ir serija monetų. Vertingiau-
sia - auksinė 1000 svarų moneta pardavinėjama 
už 50 000 svarų. Britų paštas išleido safyro mė-
lynumo pašto ženklą karalienės garbei.

Jubiliejaus proga rūmai dar kartą paskel-
bė karalienės nuotrauką, kurią 2014-aisiais 
padarė fotografas Deividas Beilis (David Bai-
ley). Joje Elžbieta pasipuošusi safyro papuo-
šalu, kurį tėvas jai padovanojo per vestuves 
1947-aisiais. Elžbieta į sostą sėdo 1952 me-
tais po savo tėvo Jurgio VI (George VI) mir-
ties. Tuomet jai tebuvo 25-eri.

Karalienė Elžbieta II
mini dar vieną įspūdingą sukaktį
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ŽVAIGŽDĖS

LAUKIAME JŪSŲ

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas
Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Smūgis Deivido
Bekhemo reputacijai

Didžiosios Britanijos kultūros ikona vadinamo DEI-
VIDO BEKHEMO (David Beckham, 41) reputacijai buvo 
suduotas smūgis, kai paviešinti jo elektroniniai laiškai. 
Juose, panašu, futbolininkas plūdosi liedamas įniršį dėl 
to, kad nebuvo įšventintas į riterius.

Teigiama, kad elektroniniuose laiškuose, kuriuos savo 
viešųjų ryšių komandai rašė po to, kai sužinojo, jog kara-
lienė Elžbieta II (Elizabeth II) jo neįšventins „seru Deividu“ 
dėl su jo mokesčių mokėjimu susijusių klausimų, buvęs 
Anglijos rinktinės kapitonas plūdosi necenzūriniais žodžiais.

Karjerą baigusio sportininko atstovas teigė, esą elektro-
niniai laiškai, kuriuos paskelbė futbolo pasaulio paslaptis vie-
šinanti interneto svetainė „Football Leaks“, buvo pavogti prog-
ramišių ir pataisyti taip, kad „tyčia sudarytų netikslų vaizdą“.

Neseniai pasirodė pranešimai, esą buvęs „Manchester 
United“ ir „Real Madrid“ žaidėjas atsisakė į savo paties 
įsteigtą humanitarinės pagalbos fondą „7“ įnešti asmeninių 
lėšų bei mėgino pasiekti, kad jo rėmėjų patirtas išlaidas 
kompensuotų Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF).

Dėl šių istorijų D.Bekhemas sulaukė žiniasklaidos ir 
kitų įžymybių kritikos. Pavyzdžiui, televizijos laidų ve-
dėjas Pirsas Morganas (Piers Morgan) socialiniame tinkle 
„Twitter“ parašė, kad ši informacija „kelia pasibjaurėjimą“ 
ir atskleidė, kad D.Bekhemas yra „apgavikas“.

Nužengusi 
nuo podiumo

Tradiciniai „Oskarų“ nominantų 
pietūs su JAV kino meno ir mokslo 
akademijos nariais vyko vasario 6 die-
ną Beverli Hilso viešbutyje „Beverly 
Hilton“. Į juos atvykusi garsioji aust-
ralų aktorė NIKOLĖ KIDMAN (Ni-
cole Kidman, 49) buvo lyg nužengusi 
nuo podiumo. Jos dėvima „Chanel“ 
suknelė vos prieš keletą savaičių bu-
vo pademonstruota Paryžiaus aukš-
tosios mados savaitėje per „Chanel“ 
aukštosios mados kolekcijos 2017 m. 
pavasariui ir vasarai pristatymą.
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Parengta pagal Eltos inf. ir užsienio spaudą
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Deimantė Andriuškaitė:

aliuzija į natūralumą
Modelis ir diplomuota kosmetologė Deimantė įsitikinusi: oda - 

mūsų organizmo atspindys. Todėl ji labai rūpinasi savo oda, kruopščiai 
atsirenka tinkamas priemones ir geros kokybės dekoratyvinę kosmetiką. 

Deimantės siekis - visada atrodyti natūraliai ir gaiviai, tad ir jos makiažas 
yra švelnesnis, o akcentas - ryškios lūpos.

Kokį makiažą 
renkasi žinomos gražuolės
Profesionalūs modeliai Deimantė anDriuškaitė (24) ir Simona Starkutė (31) yra geros draugės, kurios laiką leidžia kartu 
ne tik vakarėliuose, bet ir jaukiai besisvečiuodamos viena pas kitą. neseniai jos nusprendė įsiamžinti ir jaukioje mergaitiškoje  
fotosesijoje.  Įsisukusios į šiltus rankų darbo kostiumėlius jos pozavo prieš objektyvą tiesiog Deimantės namuose.  
Besirengdamos fotosesijai draugės atskleidė, koks makiažas joms patinka labiausiai.

Simona Starkutė:

griežtesnis stilius
Modelis ir „SbyS“ prekės ženklo įkūrėja Simona sako esanti 

tvirto charakterio, nors dirbdama stengiasi jo per daug nede-
monstruoti. Vis dėlto ne vienus metus mados ir verslo pasau-
lyje besisukanti Simona mėgsta ir griežtesnį stilių bei makia-
žą. Atsižvelgiant į jos norus, ruošiantis fotosesijai jai atliktas 
ryškesnis tamsesnių spalvų makiažas

grožio paletė
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grožio paletė

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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„iksir“ - rytietiškas atradimas 
lietuviškoje rinkoje 

Be žinomų prekės ženklų, „Ne-
oparfum.lt“ parduotuvėje yra ir apie 
250 skirtingų kvapų, atkeliavusių iš 
saulėtosios Turkijos, o tiksliau, iš 
rožynais garsėjančio miesto Ispar-
tos. Būtent ten aliejaus pagrindu 
gaminami „Iksir“ kvepalai, tapę ti-
kru atradimu lietuviams. „Prieš 
šešerius metus atvežusi „Iksir“ į 
Lietuvą, iki šiol „Neoparfum.lt“ - 
vienintelė parduotuvė šalyje, kur 
galima įsigyti šio prekės ženklo 
kvepalų. Visi, kurie juos išbandė, 
įsitikino, kad tai kokybiški, ilgai 
išliekantys kvepalai už prieinamą 
kainą. Kaip žinoma, dauguma 
kvepalų ekspertų rekomenduoja 
būtent aliejaus pagrindo kvepa-
lus, nes jie atskleidžia kiekvieno 

individualumą ir pabrėžia žavesį. Įdomu ir tai, 
jog „Iksir“ kvepalus galima purkšti ne tik ant 
odos, bet ir ant drabužių“, - sakė V.Grauslys. 
100 ml šių kvepalų kainuoja 21 Eur, 50 ml - 
14 Eur, o kelioniniai 8 ml buteliukai - 3 Eur. 
Pastarųjų galima įsigyti ir daugumoje lietu-
viškų degalinių esančiuose „Neoparfum.lt“ 
stenduose. Kvepalų prekyba degalinėse - 
naujiena ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Be to, tai 
labai patogu - kiekvienas gali užsukti ir įsi-
gyti savo mėgstamų kvepalų. 

Ne tik kvepalai

Ir praktiška, ir romantiška idėja Valentino 
dienai - dovanų rinkiniai. Dažniausiai į rinkinius 
įeina buteliukas kvepalų ir to paties kvapo kūno 
losjonas bei dušo želė. Internetinėje parduotu-
vėje neoparfum.lt galite įsigyti ir jau minėtųjų 
„Iksir“ prekės ženklo rinkinių. Valentino dienos 
proga klientų lauks nuolaidos, tad nepražiopso-
kite progos pasveikinti ir nustebinti mylimą 
žmogų. Prie dovanų rinkinio galite išrinkti ir dar 
kokią nors praktišką dovanėlę -  neoparfum.lt 
rasite ir kūno bei veido kremų, losjonų ir platų 

dekoratyvinės kosmetikos pasirinkimą. 

kvepalų sezonai

Pasak V.Grauslio, kvapų pasaulyje madų 
neegzistuoja. Neretai žmonės vedami smal-
sumo nori išbandyti naujai rinkoje pasirodžiu-
sius kvapus, bet vargu ar tai galima pavadinti 
mados tendencija. Dažniausiai atrastus mėgs-
tamus kvepalus žmonės naudoja ne vienus 
metus. Metų laikai kvapų pasirinkimui turi dau-
giau įtakos. „Kaitinant saulei norisi gaivesnių, 
šaltesnių kvapų, o šaltuoju metų laiku klien tai 
mieliau renkasi sodresnius, saldesnius ir šiltes-
nius kvapus. Matyt, kai už lango 15 laipsnių 
šalčio, šilti kvapai bent truputį sušildo ir pakelia 
nuotaiką. Tokius kvapus patarčiau rinktis ir 
tiems, kurie Valentino dieną nori palepinti my-
limuosius“, - sakė „Neoparfum.lt“ vadovas.

„Neoparfum.lt“ parduotuves rasite:
PC BIG, Taikos pr. 139, Klaipėda
PLC Tilžė, Tilžės g. 225, Šiauliai

PC IKI, Gardino g. 2, Šiauliai
Facebook: Iksir parfum

„Iksir“: atrask 
meilės kvapą

Valentino doVanos

Valentino diena - puiki proga pakviesti mylimąjį romantiš-
kos vakarienės ir palepinti dovanomis. Kaip žinoma, batų ir 
kvepalų moterims niekada nebus per daug, tad jei nežinote, 
kuo nustebinti mylimą moterį, - puiki dovana jai bus koky-
biški kvepalai ar dovanų rinkinys. Tiesa, tokia staigmena ga-
li pradžiuginti ne tik moteris, bet ir vyrus. Anot „Neoparfum.
lt“ vadovo Vido Grauslio, tiems, kurie dar neišbandė „Iksir“ 
prekės ženklo kvepalų, Valentino diena yra puiki proga at-
rasti kokybiškus kvepalus.

Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Valentino doVanos

Meilės prisipažinimas su „Vilniaus Juvelyrika“
Ne paslaptis, kad deimantai yra geri merginų draugai, o auksas visada simbolizavo karališ-
ką prabangą, todėl  padovanotas papuošalas yra bene geriausias būdas mylimai moteriai 
parodyti, kokia ji ypatinga. Tad nesvarbu, ar ieškote išskirtinės dovanos, ar planuojate pasi-
piršti per Valentino dieną, „Vilniaus Juvelyrikos“ salonuose rasite papuošalą tai vienintelei.

n 1215 m. popiežius Inocentas III paskelbė, kad 
jaunikis savo būsimai nuotakai turi dovanoti žiedą, 
taip išreikšdamas norą su ja kurti šeimą. Nuo to 
laiko ir prasidėjo visa sužadėtuvių žiedų tradicija. 
Tais ir vėlesniais amžiais buvo įprasta mylimosios 
ranką puošti žiedu, inkrustuotu jos, jaunikio ir jų 
tėvų Zodiako ženklus atitinkančiais akmenimis.
n Pats pirmasis sužadėtuvių žiedas su deimantu buvo 
padovanotas 1477 m. austro erhercogo Maksimiliano 
sužadėtinei Merei iš Burgundijos. Tame pačiame amžiuje 
nuotakai buvo įprasta dovanoti „linkėjimų žiedą“ (angl. 
„regard ring“), pagamintą iš daugybės mažų deimantų, o 
jį įteikiant pasakyti ir trumpą palinkėjimą.

sėkmingų paieškų garantas -  
didelis pasirinkimas

Juvelyrikos dirbinys gali būti ne tik puiki dovana, bet 
ir nebylus meilės prisipažinimas. Juk papuošalus vyrai 
dovanoja tik ypatingoms moterims. Vilniuje ir Kaune 
esančiuose salonuose „Vilniaus Juvelyrika“ yra platus  
pasirinkimas - subtilesnių ir prabangesnių grandinėlių, 
pakabučių, auskarų, apyrankių, tad norėdami nustebinti 
savo moterį tikrai rasite jos būdą ir įnorius bei savo gali-
mybes atitinkančių dirbinių,  įvairaus dizaino, skirtingų 
akmenų ir spalvų kompozicijų. Galbūt šis papuošalas 
bus ne tik mo ters stiliaus akcentas, bet vieną dieną 
taps ir šeimos relikvija, perduodama iš kartos į kartą. 
Juk juvelyrikos dirbiniai niekada nesensta ir neišeina iš 
mados. Be to, vitrinose jau puikuojasi ir naujos kole-
kcijos, o šiuo metu auksui bei sidabrui taikoma 35%, 
o vasario 10-12 dienomis brangakmeniams - net 40% 
nuolaida.  Jei turite savo viziją, „Vilniaus Juvelyrikos“ 
meistrai gali pagaminti ir vienetinius papuošalus pagal 
individualius užsakymus. 

Daugiau nei papuošalas
Įsimylėjėlių dieną planuojantys pasipiršti  
tikrai išsirinks ypatingą žiedą viename iš 
24 „Vilniaus Juvelyrikos“ salonų. Moters 
gyvenime tai bene svarbiausias papuošalas, 
kurį ji galbūt nešios ne vieną dešimtmetį, tad 
investuoti į tokią dovaną tikrai verta. „Vilniaus 
Juvelyrikos“ konsultantai visuo met pasiruošę 
profesionaliai patarti ir padėti išsirinkti 
ypatingą papuošalą. Tačiau svarbu  nepamiršti 
kelių detalių: 

n Renkant mylimajai žiedą patartina į saloną 
atsinešti kelis jos žiedus, taip ne tik bus lengva 
parinkti tinkamą dydį, bet ir bus aišku, kokio 
stiliaus papuošalus ji mėgsta.

n Ne pro šalį iš anksto paklausinėti išrinktosios 
draugių, o jei norite išsaugoti paslaptį iki svar-
biosios dienos, neapsiriksite pasirinkę visuomet 
madingą klasikinio dizaino žiedą. 

ĮDomu
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StiliuS

Modeliai gausiai puošti topazais, 
perlais, stiklo siuvinėjimais

tobulas žongliravimas tarp raudonojo 
kilimo stiliaus ir kasdienos

„Ralph & Russo“

StiliuS

Britų dizainerių duetas Tamara Ralf 
(Tamara Ralph) ir Maiklas Ruso 

(Michael Russo) sužavėjo Paryžių
EPA-Eltos nuotr.

Dizainerių duetas Tamara ralf (Tamara 
ralph) ir maiklas ruso (michael russo),
Paryžiaus aukštosios mados savaitėje  
pristatę savo kolekciją 2017 m. pavasariui  
ir vasarai, įrodė, kad yra verti tos garbės  
dalyvauti aukštosios mados savaitėje.  
Jų kolekcija sulaukė susižavėjimo. Palygin-
ti neseniai (tik 2007 metais) įkūrę mados 
namus „ralph & russo“, dizaineriai pasie-
kė svaiginančio pasisekimo - britų prekės 
ženklas pirmąkart per daugybę metų gavo 
teisę dalyvauti Paryžiaus aukštosios mados 
savaitėje šalia tokių garsių prekės ženklų 
kaip „Chanel“, „Dior“, „Valentino“. kolekcijoje 
dominuoja baltas ar pastelinių spalvų šil-
kas, krepas, puoštas topazais, perlais, stiklo 
siuvinėjimais. kai kurios suknelės tiesiog 
apipiltos gėlėmis. Dauguma modelių tiesiog 
skirti iškilmingo renginio raudonajam kili-
mui, bet yra ir kasdienai skirtų modelių - 
dizaineriai sugeba tobulai žongliruoti tarp 
prabangaus raudonojo kilimo stiliaus ma-
dos ir kasdienės aprangos.
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StiliuS
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Kolekcijoje - daug 
seksualių ir nuogą kūną 

atidengiančių modelių
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stilius

Suknelės tiesiog apipiltos gėlėmis
EPA-Eltos nuotr.

Prabangios chalato 
tipo suknelės

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Scena

Šis koncertas yra bandymas menininko min-
tis išreikšti ne tik balsu, bet ir vaizdu. Tai tikrai 
nebus šabloninis klasikinės muzikos koncertas. 
Tai novatoriškas menininkų saviraiškos būdas, 
pasitelkiant šiuolaikines technologijas. Koncer-
te skambės populiarioji pasaulio kompozitorių 
klasika, apipinta šiam koncertui specialiai su-
kurtais žodžių ir vaizdų momentais, kurie padės 
klausytojams nukeliauti į labai įvairų jų pačių 
vidinį pasaulį ir tarp eilučių atpažinti save... Va-
karo metu dominuos romantinė nuotaika. Klau-
sytojų taip pat laukia staigmena - pasirodys vie-
nas ryškiausių šių dienų Lietuvos sopranų, ku-
rio vardas tegul išliks paslaptis. Tai puiki proga 
paversti kiekvieno kasdienybę į ypatingą ir ilgai 
įsimintiną vakarą.

„Muzikos galerija“, įsikūrusi Vilniuje (Gedi-
mino pr.37), - nauja kultūros renginių vieta. Ji 
unikali tuo, kad čia yra galimybė išgirsti dauge-
lį šių dienų Lietuvos atlikėjų kur kas intymes-
nėje erdvėje, kurioje reguliariai eksponuojami 
mūsų šalies tapytojų darbai. Šios galerijos jauki 
atmosfera visada palieka malonų įspūdį ir tikrai 
padeda puoselėti menu besidominčių žmonių 
skonį.

„Laisvalaikio“ inf.

Valentino dienai - 
naujomis spalvomis žėrėsianti pasaulio klasika

Organizatorių nuotr.Vienas iš ryškiausių „Muzikos galerijos“  
vasario renginių yra Valentino dienai  
skirtas koncertas, kurio metu dainuos  
Lietuvos ir Australijos tenoras  
AntAnAs ZAkArAuskAs.

A.Zakarausko koncertas  

„Muzikos galerijoje“ (Gedimino pr.37, Vilnius) -  

vasario 14 d. 19 val.
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apie gimtadienio dovanas

Tikrasis O.Vyšniausko gimtadienis - kovo 
19 d. Kaune su šeima gyvenantis atlikėjas 
jokių išskirtinių iškilmių tą vakarą neorgani-
zuoja. „Švęsiu artimiausių draugų būryje, 
nors mielai pabėgčiau į gamtą, pabūčiau vie-
nas“, - sakė jubiliatas.

Kalbant apie gimtadienį O.Vyšniauską už-
klumpa prieštaringi jausmai. Jis tvirtina nemėgs-
tąs minėti sukakčių, nes tuomet reikia su visais 
atėjusiaisiais pasisveikinti ir jais rūpintis, tačiau 
vertina galimybę pabendrauti, kartu pabūti su 
mylimais bičiuliais. „Būtinai svečius pavaišinu 
kuo nors, ką esu sumedžiojęs pats. Moku pa-
ruošti ir sužvejotą žuvį. Tačiau virtuvėje dažnai 
nesisukinėju“, - patikino pašnekovas.

O.Vyšniauskas iki šiol prisimena vieną 
dovaną, gautą gimtadienio proga. Tuomet ket-
virtąją klasę lankančiam vaikinui bendra-

mokslė įteikė storą Karlo Markso knygą. 
„Knyga buvo gerokai rimtesnė nei aš tuo-
met!“ - juoku netvėrė dainininkas. Gimtadie-
nius O.Vyšniauskas yra sutikęs įvairiausiose 
vietose ir šalyse. Dažniausiai - scenoje.

Gyvena ne „pagal pasą“

Atlikėjas šypsodamasis sako gyvenąs ne 
„pagal pasą“. „Sau vis dar atrodau jaunas ir 
aktyvus. Vis bėgu, skubu, neturiu laiko, daug 
dirbu. Kartais pagalvoju apie tai, jog būtų ge-
rai „pristabdyti arklius“, pasidžiaugti akimir-
ka, bet šio troškimo kol kas neįgyvendinu“, - 
patikino pašnekovas. Jis iki šiol „girdi“ švie-
saus atminimo senelio žodžius: „Skubėkite, 
vaikai, tik ne zovada (šuoliais - aut. past.).“ 
„Elementus pasikraunu gamtoje. Pabūnu ty-
liai ir vėl galiu grįžti pas publiką!“ - tvirtino 
O.Vyšniauskas.

Daugiau kaip 40 metų scenoje

Jis sakė, jog geriausios jubiliejaus iškil-
mės bus Kauno ir Klaipėdos arenose. Kon-
certiniame ture „Scenos legenda Ovidijus 
Vyšniauskas - 60“ skambės geriausios visų 
laikų dainos: „Saulė leidžias“, „Mažytė“, „Iš-
dalinau“, „Žvaigždė rūke“, „Žemyn upe“, „Už 
tuos, kuriuos mylim“, „Mamai“ ir daugelis 
kitų.

Scenoje Ovidijui akompanuos charizma-
tiškasis dirigentas Vytautas Lukočius ir jo 
vadovaujamas orkestras „Vilniaus sinfoniet-
ta“. Kartu su atlikėju šventę kurs ritmo gru-
pės muzikantai ir kviestiniai kol kas paslap-
tyje laikomi renginio svečiai. „Kaip švęsiu? 
Publika dainuos, o aš jai plosiu!“ - nedvejojo 
O.Vyšniauskas.

Per daugiau nei 40 metų išskirtinio balso 
tembro savininkas yra išleidęs dešimtį solinių 
albumų, koncertavęs visoje Lietuvoje ir su 
savo dainomis aplankęs pusę pasaulio. Kom-
pozitorius ir liaudies dainų aranžuotojas, ku-
rio dainas dainuoja garsiausi Lietuvos atlikė-
jai, - maestro O.Vyšniauskas - savo ištiki-
miems gerbėjams padovanos pačias geriau-
sias akimirkas, pristatys naujausias dainas ir 
sudainuos žymiausius savo hitus.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Balandžio 8 d. Kaune ir balandžio 22 d. Klaipėdoje scenos legenda Ovidijus 
vyšniausKas savo ištikimiausius gerbėjus pakvies į ypatingą, jo 60-ajam jubiliejui 
skirtą koncertą. „Man voriukai per nugarą laksto, kai matau žmones, dainuojančius  
kartu su manimi. Tai geriausia dovana, kurios dainininkas gali sulaukti jubiliejaus  
proga!“ - patikino daugiau nei 40 metų savo atliekama muzika publiką džiuginantis 
sukaktuvininkas.

 Jubiliejų scenos legenda 
Ovidijus vyšniauskas švęs didžiosiose arenose
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Iš arčIau

Dar prieš metus elektroninės popmuzikos 
dueto „Lemon Joy“ ateitis atrodė miglota, ta-
čiau per 2016-uosius grupė ryžtingai atsitiesė 
ir sugrįžo su nauju penkerius metus brandin-
tu albumu „Willkommen“. Ne be pagrindo „Le-
mon Joy“ lyderis praėjusius metus vadina vie-
nais sunkiausių, bet ir svarbiausiais per savo 
karjerą. Laimei, dainininkui pavyko atlaikyti 
išbandymus ir pakilti į naujas aukštumas.

Reikia palaikymo

Prieš metus svaigalų visiškai atsisakiu-
siam dainininkui likimas pažėrė dovanų dar 
prieš Kalėdas - rudenį radijo stotis pasiekęs 
radijo singlas „Be atšvaitų“ sėkmingai sukosi 
eteryje, kai kuriose stotyse užkariaudamas 
aukščiausias pozicijas. Prieš porą savaičių ši 
daina grupei pelnė M.A.M.A. apdovanojimą 
AGATA įkurtos muzikos platformos „Pakar-
tot!“ grojamiausios metų dainos nominacijoje.

„Apie šią interneto platformą sužinojau pa-
lyginti neseniai - kai atėjo pasiūlymas paviešinti 
joje naują albumą. Be abejonės, sutikau: AGATA 
aš pasitikiu, o juk dainos tam ir kuriamos, kad 
būtų klausomos visur ir bet kokiu pavidalu, bet 
kokiu formatu. Be to, dabar daug veiklos per-
sikelia į internetą. Svarbiausia, kad kūriniai bū-
tų naudojami legaliai“, - sako I.Kofas.

Pasak jo, apdovanojimas yra dar viena pui-
ki proga užlipti ant didelės scenos ir garsiai 
padėkoti savo klausytojams. „Bet koks įverti-
nimas yra labai malonus ir reikalingas. Meni-
ninkui reikia palaikymo žodžių ir šiek tiek pa-
gyrų. Man tai suteikia pasitikėjimo savimi: nors 
ir ne pirmus metus kuriu dainas, visada turiu 
sau pastabų, kritikos ir abejonių. Kita vertus, 
aš veikiausiai dainuočiau ir keturioms sienoms, 
nes man įdomus pats kūrybos procesas. Jis 
man tarsi leidžia atsidurti kitoje erdvėje, kur 
nėra ribos tarp dienos ir nakties, yra tik muzi-
ka ir aš“, - šypsosi žinomas dainininkas.

O ką Igoris norėjo pasakyti, kokią žinutę pa-
siųsti savo gerbėjams lapkričio gale išleisto al-
bumo „Willkommen“ dainomis? „Willkommen“ - 
tai yra daugiau nei penkerių metų kūryba, kurio-
je - mano ir artimų žmonių gyvenimo situacijos, 
tikros ir išgalvotos, pagražintos ar atvirkščiai. Ir 
nors dainų nuotaikos skirtingos (nuo liūdnų iki 
ironiškų), mano manymu, pavyko sukurti gana 
vientisą albumą“, - dėsto atlikėjas.

Patriotiškas romantikas

Jis sutinka, kad iš pradžių naujos dainos 
pirmiausia kuriamos sau, nes žiūrovai koncer-
tuose reikalauja senų, jiems gerai žinomų dainų. 
Vis dėlto jis tikisi, kad per būsimą koncertų 
turą, kurio metu grupė aplankys Vilnių, Kauną, 
Klaipėdą ir Šiaulius, gerbėjai jau bus išmokę ir 
naujus kūrinius. „Nuostabus jausmas yra dai-
nuoti tūkstančiams tau pritariančių žmonių, kai 
žiūrovai tampa vienu organizmu, laukiančiu iš 
tavęs dėmesio ir ženklų. Tai tas pats, kaip kal-
bėti su žmogumi akis į akį“, - sako I.Kofas.

Turas prasidės vasario 15 d. koncertu 
„Compensa“ salėje - taigi pirmojo koncerto 
data lyg tyčia įsprausta tarp dviejų švenčių - 
Šv.Valentino dienos ir Valstybės atkūrimo. Dai-
nininkas sako, kad ši data pasirinkta neatsitik-

Igoris Kofas: 
Reikėjo nukristi, kad galėčiau pakilti
Jokio alkoholio, aktyvus sportas, naujo albumo „Willkommen“ leidyba ir pasiruošimas 
vasario 15 d. prasidedančiam didžiausiam „Lemon Joy“ biografijoje koncertiniam tu-
rui - tuo jau ilgą laiką gyvena romantiškų, tačiau jokiu būdu nebanalių dainų kūrėjas ir 
atlikėjas IgoRIs Kofas (41).

„Lemon Joy“ pradeda savo koncertų turą 
„Willkommen“, kuriame atliks naujas 

dainas ir didžiausius hitus
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tinai: juk jo dainos, nors ir liūdnos, bet kartu 
labai romantiškos. O Vasario 16-oji jam taip pat 
yra svarbi, nors savo dainose jis meilės Tėvy-
nei, pilietiškumo temų, kaip Marijonas Miku-
tavičius ar Andrius Mamontovas, ir neakcen-
tuoja. „Dainas dažniausiai kuriu Lietuvos mo-
terims, tai ir yra mano pilietinė pozicija, - šyp-
sosi dainininkas. - Aš nefotografuoju savęs prie 
balsavimo dėžių, bet į rinkimus einu visada. 
Nevagiu ir moku mokesčius, nors ir nevaikštau 
su trispalve. Moteris praleidžiu į priekį, o 
šiukšles išmetu į šiukšliadėžę. Kitaip tariant, 
mano patriotiškumas ir pilietiškumas yra tylus 
ir nerėkiantis“, - aiškina jis.

Žinomas atlikėjas neslepia, kad kartais 
dalyvauja ir įvairiose labdaringose akcijose. 
„Anksčiau buvo daugybė neaiškios paskirties 
labdaros renginių, kur nelabai galėjai būti už-
tikrintas, ar surinkti pinigai atiteks našlai-
čiams remti, ar - naujam akcijos organizatorių 

džipui pirkti. Nuo to laiko atsargiai renkuosi 
labdaros koncertus ir idėjas. Paskutinė akci-
ja, kurioje dalyvavau, buvo skirta neišnešiotų 
naujagimių medicinos aparatūrai pirkti. Ją or-
ganizavo ir man pasiūlė prisidėti senas bičiu-
lis Tomas Augulis, kuriuo aš pasitikiu, todėl 
iškart sutikau. Be to, aš ir pats atėjau į šį pa-
saulį truputį per anksti, tad renginio idėja 
man buvo artima“, - pasakoja I.Kofas.

Pasinėrė į sportą

Skirtingai nei daugelis alkoholio atsisa-
kiusių pramogų pasaulio atstovų, šis atlikė-
jas garsiai neagituoja nevartoti svaigalų ir 
tam turi paaiškinimą. „Nematau jokios agi-
tacijos prasmės. Mane ji nuteikia veikti prie-
šingai dar nuo vaikystės. Kai mokykloje liep-
davo kirptis plaukus, aš juos specialiai au-
gindavau. Kai aiškindavo, kad esu tarybinis 
pionierius, todėl turiu elgtis pavyzdingai, aš 
konstruodavau elektrines gitaras ir sąsiuvi-
niuose piešdavau Sąjūdžio simbolius, nors 
mano mokykla buvo itin tarybinė. Esu įsiti-
kinęs, kad gerus dalykus atskirti nuo blogų 
gali padėti tik asmeninė patirtis. Matyt, man 
reikėjo nukristi, kad galėčiau pakilti“, - kal-
ba I.Kofas.

Atsisakęs žalingo įpročio dainininkas pa-
juto, kad atsirado daug daugiau laiko, kurį 
gali skirti mėgstamiausiam savo užsiėmimui - 
kūrybai. „Mano gyvenimas ir yra laisvalaikis, 
juk kurti ir groti savo dainas vis dar yra di-
džiulis malonumas. Kartais pavargstu fiziškai, 
bet šis nuovargis yra toks pat malonus kaip 
tas, kurį jaučiame po bemiegės meilės nak-
ties“, - juokiasi jis. Surimtėjęs priduria, kad 
ėmė daugiau sportuoti. Dabar ne tik važinė-
ja dviračiu, bet ir plaukioja baseine bei mankš-
tinasi sporto salėje: „Nei baseinas, nei treni-
ruokliai neatstos svaiginančio polėkio jaus-
mo, kurį patiriu mindamas dviračio pedalus. 
Važiavimas dviračiu yra tobulas santykis tarp 
fizinės veiklos ir malonumo. Tik žiemą spor-
to salėje mankštinuosi daugiau. Bet kartais 
širdis neatlaiko ir sėdęs ant dviračio išvažiuo-
ju į miestą, nors ir yra sniego.“

Parengė Jurga KVILIŪNAITĖ

ESU ĮSITIKINĘS, 
KAD GERUS DALYKUS 
ATSKIRTI NUO 
BLOGŲ GALI PADĖTI 
ASMENINĖ PATIRTIS

Igoris Kofas: 
Reikėjo nukristi, kad galėčiau pakilti
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● Vasario 15 d. Vilniuje, „Compensa“ sal�je“

● Vasario 25 d. Klaip�doje (bilietai jau i�pirkti)

● Kovo 3 d. Kaune (bilietai jau i�pirkti, tod�l 

grup� paskelb� papildom� koncert� Kauno 

„Rengini� oaz�je“, kuris vyks kovo 2 d.)

● Kovo 10 d. �iauliuose, „Saul�je“

„LEMON JOY“ KONCERTŲ TURAS
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Įdomybės

Hiustone (JAV) vykusiame 51-ajame NFL 
finale „New England Patriots“ klubas panaiki-
no 25 taškų deficitą, po pratęsimo 34:28 (0:0, 
3:21, 6:7, 19:0; 6:0) nugalėjo „Atlanta Falcons“ 
ekipą ir penktąjį kartą triumfavo didžiausiame 
JAV sporto renginyje.

Mažiau žiūrovų prie televizijų ekranų pa-
skutinį kartą sutraukė 2013 metų finalas tarp 
„Baltimore Ravens“ ir „San Francisco 49ers“ 
ekipų. Tuomet mačą stebėjo 108,7 mln. žiūrovų.

Per šių metų finalo pertrauką vykęs įspū-
dingas JAV muzikos žvaigždės Lady Gaga pa-
sirodymas sulaukė 117,5 mln. žiūrovų dėmesio.

Praėjusių metų „Super Bowl“ rungtynes 
stebėjo 111,9 mln. žmonių, o rekordas užfik-
suotas 2015 metais, kuomet televizijos audi-
torija siekė net 114,4 mln. žmonių.

Nepaisant sumažėjusios auditorijos, finale 
vykęs pratęsimas leido televizijai parodyti dar 
keturias reklamas, kas turėjo leisti sugeneruo-
ti gerokai daugiau pajamų. Skelbiama, kad 30 
sek. reklamos kaina „Super Bowl“ rungtynių 
metu kainavo 5 mln. JAV dolerių. Visos pajamos 
už transliaciją turėtų siekti 509,6 mln. dolerių.

Lady Gaga 
užgožė „Super Bowl“ finalo rungtynes
„Fox“ televizijos transliuotas Šiaurės Amerikos Nacionalinės futbolo lygos (NFL) finalo („Super Bowl“) rungtynes,  
pagal „Nielsen“ duomenis, praėjusį sekmadienį stebėjo 111,3 mln. žiūrovų. Tai yra prasčiausias rezultatas per pastaruosius  
ketverius metus - smuko „Super Bowl“ žiūrimumo reitingai.

„New England Patriots“ žaidėją Tomą Bredį (Tom Brady) sveikino žmona 

modelis Žizelė Biundchen (Gisele Bundchen) su dukrele Vivjena (Vivian)

Lady Gaga surengė įspūdingą 
pasirodymą per „Super Bowl“ finalo 
rungtynių pertrauką

EPA-Eltos nuotr.

Eltos inf.
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Rastas seniausias  
žinomas žmogaus pRotėvis

Tarptautinė mokslininkų grupė Ki-
nijoje aptiko, kaip jie teigia, seniausią 
žinomą žmogaus protėvį.

Tyrėjams pavyko rasti 540 mln. me-
tų amžiaus suakmenėjusį mikroskopinį 
jūrų gyvūną, kurio dydis - vos vienas 
milimetras. „Saccothytus“ vadinamas 
gyvūnas rastas Vidurio Kinijoje.

Tyrėjų iš Kinijos, Jungtinės Karalystės 
ir Vokietijos komanda teigia, kad šis gyvū-
nas priklauso antriniaburnių šeimai, o šiai 
šeimai priskiriami gyvūnai dažnai būna 
įvairių gyvūnų rūšių protėviai, pavyzdžiui, 
stuburinių gyvūnų ar net žmonių.

Anot vieno tyrėjo, „Saccothytus“ „su-
teikia jiems ypatingą galimybę išnagri-
nėti pirmuosius šios gyvūnų grupės, iš 
kurių išsivystė žuvys ir galiausiai mes, 
evoliucijos etapus“.

Rastos fosilijos yra tokios mažos, jog 
plika akimi jos atrodė kaip maži juodi 
grūdai. Tačiau, pritraukus mikroskopu, 
radinys atėmė žadą.

„Saccothytus“ yra padengtas tampria 
oda ir turi raumenis. Tačiau didžiausią 
nuostabą tyrėjų komandai padarė gyvūno 
burna, kuri, palyginti su visu kūnu, yra 
labai didelė. Be to, gyvūnas neturi išan-
gės, todėl prieita prie išvados, kad jis per 
tą pačią angą ir maitinosi, ir tuštinosi.

kaip vienuolė  
šokiRavo Bažnyčią

Katalikė vienuolė Ispanijoje sukėlė 
pasipiktinimą, kai pareiškė, kad Merge-
lė Marija galėjo visai nebūti skaisti. Vie-
nuolė baisiai supykdė katalikų Bažnyčią 
ir sulaukė pikto jos atsako.

Vienuolė Liusija Karam (Lucia Ca-
ram) neseniai dalyvavo vienoje pokalbių 
laidoje ir leido sau atskleisti įsitikinimą, 
kuris prieštarauja pagrindiniams išpa-
žįstamo tikėjimo įsitikinimams. „Manau, 
kad Marija buvo įsimylėjusi Juozapą, ir 
jie buvo normali pora, ir visai normalu 
yra lytiškai santykiauti“, - sakė vienuolė.

Pagal Romos katalikų tikėjimą, Mer-
gelės Marijos sūnus Jėzus gimė iš nekal-
to prasidėjimo, o Marija buvo skaisti. 
Anot vienuolės, sunku tuo tikėti, žmoni-
ja sustojo ties išgalvotais įsitikinimais 
ir nebando išsiaiškinti tikrosios žinios.

Vienuolė taip pat atskleidė savo po-
žiūrį į seksą: „Seksas - būdas išreikšti 
jausmus ir meilę. Bažnyčia tai laiko 
slaptu ir purvinu dalyku, o aš manau, 
kad tai yra palaiminimas“.

ĮDomu

apkaltinti „skaitmenine 
silpnaprotyste“

Vos gimusi Z karta įgijo prastą reputaciją: 
buvo apkaltinta „skaitmenine silpnaprotyste“, 
t.y. negebėjimu įsiminti gausios informacijos 
ir sutelkti dėmesį į sudėtingą problemą. Išties, 
jie neįsimena draugų ir pažįstamų telefonų, 
neįsidėmi istorinių datų, iš interneto siunčia-
si gatavus tekstus, užuot savarankiškai rašę 
rašinėlius ir referatus. Neskubėkite apverkti 
savo vaikų ir anūkų intelekto! Jeigu Pirmojo 
pasaulinio karo kavaleristų vadai šiandien pa-
tikrintų mūsų kariuomenės dalinius, jiems 
sukeltų siaubą fizinis karių pasirengimas. Bet 
tai visai nereiškia, kad šiuolaikinė armija ko-
viniu pajėgumu nusileidžia savo pirmtakėms. 
Nebūkime it seni kavaleristai, o paklausyki-
me, ką apie Z kartą sako mokslininkai. Juolab, 
kaip rodo testai, Z kartos atstovų IQ yra aukš-
čiausias tarp įvairių kartų atstovų.

interneto vaikai pakeis pasaulį

Kartų teorijos kūrėjai tvirtina: kartos for-
muojasi todėl, kad žmonės jaučia tų pačių 
istorinių įvykių ir visuomeninių reiškinių įta-
ką. Todėl formuojasi tam tik ras elgesio mo-
delis ir vertybių sistema.

Kai kurie mokslininkai Z kartai priskiria 
revoliucionierių, pakeisiančių pasaulį, mi-
siją. Tarp jų - garsus Kanados tyrinėtojas 
Donas Tapskotas (Don Tapscott). Jo nuo-

„Televizijos 
karTa“ yra 
pasyvi - jie priima 
informaciją, kurią 
jiems formuoja 
kiTi žmonės

„Televizoriaus kartą“ keičia skaitmeninė karta

Kuo „skaitmeniniai vaikai“ skiriasi nuo mūsų? Labai daug kuo, tvirtina mokslininkai.  
„Z kartos“ - taip vadinami jauni žmonės, gimstantys 2000-2020 metų laikotarpiu, -  
atstovų laukia ypatinga istorinė misija!
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mone, ypatingas XXI a. vaikų statusas yra 
susijęs su nauja komunikacijos priemone - 
internetu. Ankstesnių kartų atstovai taip 
pat moka baksnoti pirštu į sensorinį ekra-
ną, bet būtent „zetai“ yra pirmoji visiškai 
skait meninė karta. Žmonių sąmonė antro-
joje XX a. pusėje formavosi veikiant tele-
vizijai, teigia D.Tapskotas. Vyresniųjų kar-
tų atstovams žydrasis ekranas išlieka svar-
biausias informacijos šaltinis. O štai Z kar-
tai televizorius - jau senamadiškas ir atgy-
venęs žaisliukas, jų kelrodė žvaigždė - pa-
saulinis žiniatinklis. Čia svarbu suprasti, 
kad televizinė kultūra ir internetas formuo-
ja visiškai skirtingo tipo asmenybes. „Te-
levizijos karta“ yra pasyvi - jie priima in-
formaciją, kurią jiems formuoja kiti žmonės.  
O „interneto kartos“ atstovai yra aktyviau-
si informacijos ieškotojai. Naudotojai patys 
renkasi tinklalapį, kurio perduodamas ži-
nias norėtų gauti. Sprendžia, pas ką „bels-
tis“ socialiniuose tinkluose, su kuo dalintis 
naujienomis. Taip kultivuojamas naujas 
mąstymo tipas ir dedami naujo pasaulio 
ekonomikos modelio, grindžiamo masiniu 
bendradarbiavimu, pamatai.

Pikčiausi  
biurokratijos priešai

Kas tai per „žvėris“ - masinio bendradar-
biavimo ekonomika? Iš tiesų ir patys puikiai 
žinote. Štai vienas sėkmingiausių šiuolaikinių 
projektų - „Facebook“, per kurį 32 metų Mar-
kas Cukerbergas (Mark Zuckerberg) tapo jau-
niausiu pasaulio milijardieriumi. Bet kas pri-
pildo „Facebook“ turinio? Tik patys vartoto-
jai, ir niekas daugiau. Kitas pavyzdys - elekt-
roninės enciklopedijos „Vikipedija“ projektas. 
Tai didžiausias žmonijos sukurtas informaci-
nis resursas. Bet „Vikipedijoje“ dirba 5 eta-
tiniai darbuotojai! O visus straipsnius parašė 
savanoriai.

Nauji vėjai pučia ne tik informacinių tech-
nologijų srityje. Jie sukėlė tikrą audrą įvai-
riausiose gyvenimo srityse. Štai kad ir taksi 
iškvietimo programėlės „Gett“, „Uber“... Jų 
apyvarta vertinama milijardais. O sveikatos 
apsaugos srityje panašią revoliuciją sukels 
tokie servisai kaip „PatientsLikeMe“. Ten 
šimtai tūkstančių pacientų dalijasi savo ligos 
istorijų duomenimis su gydytojais, moksli-
ninkais ir farmacininkais. Medikai turi gali-

mybę prieiti prie unikalios duomenų bazės, 
o pacientai gauna efektyviausią gydymo sche-
mą ir geriausių gydytojų konsultacijas. O kaip 
neprisiminti trumpalaikės būsto nuomos pa-
slaugos „AirBnb“, kuri sudavė triuškinamą 
smūgį viešbučių verslui? Paslauga suveda ke-
liautojus ir namų bei butų savininkus. Turis-
tai už nakvynę moka kelis kartus mažiau ne-
gu viešbučiuose.

Na, ir esminis momentas: ieškant inves-
ticijų dabar nebėra reikalo minti valstybės 
įstaigų slenksčius arba lankstytis verslo ryk-
liams. Milijonines investicijas galima gauti 
savanoriškų įnašų rinkimo platformose, kaip 
„Kickstarter“. Pavyzdžiui, šis tinklalapis su-
rinko 2,5 mln. dolerių virtualiosios tikrovės 
akiniams „Oculus Rift“ kurti. Tokia ekono-
mikos sandara yra nenaudinga įtakingai vals-
tybės biurokratijai, nes be tarpininkų suveda 
vartotoją ir paslaugų tiekėją. Galbūt skaitme-
ninės epochos vaikams pavyks padaryti re-
voliuciją, apie kurią taip ilgai kalbėjo socialis-
tai utopistai, - sukurti pasaulį, grįstą teisin-
gumu ir protu. Jie tai lengvai padarys, jei tik 
atsitrauks nuo kompiuterinių žaisliukų.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

„Interneto 
kartos“ atstovaI 
yra aktyvIausI 
InformacIjos 
IeškotojaI

Kol kas „revoliucionieriai“ laksto su trumpomis 

kelnytėmis, bet praeis pora dešimčių metų ir maž-

daug po 2040-ųjų jie nustums mus nuo scenos. 

Kuo skaitmeniniai vaikai skiriasi nuo mūsų?

l Išsivysčius biotechnologijoms, vidutinė gyve-

nimo trukmė pasieks 100 metų. Todėl pasikeis 

ir skirstymas į amžiaus grupes. Paauglystė tęsis 

iki 30 metų, nes jaunimui teks perprasti gerokai 

daugiau žinių. Brandaus, aktyvaus amžiaus ribos 

apims laikotarpį nuo 30 iki 80 metų.

l Z epochoje bus palaidota televizija, bent dabar-

tinio formato. Skaitmeninės epochos vaikai laidas, 

filmus ir muzikinius klipus siųsis iš interneto.

l Nors daug amžių truko tėvų patirties perdavimo 

vaikams praktika, Z kartos atstovai, gimę su plan-

šete rankoje, geriau už tėvus orientuojasi naujųjų 

technologijų pasaulyje. Vyresnės kartos jau 

nebeturi ankstesnio autoriteto, jų patirtis nebėra 

vertinga.

l Apskaičiuota, kad iki 21 gyvenimo metų sta-

tistinis „skaitmeninis“ individas vienas su savo 

išmaniuoju praleis 10 tūkst. valandų.

Palyginkime

„Televizoriaus kartą“ keičia skaitmeninė karta

EPA-Eltos nuotr.
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apie šlovės kainą

Tikriausiai anokia naujiena, kad ne visos 
žvaigždės mėgsta viešumą, nors jų darbas 
nuo viešumos niekaip neatsiejamas. Bet šlo-
vė, kaip ir grožis, reikalauja aukų. „Galėčiau 
nesustodamas pasakoti, kiek kartų yra tekę 
naudotis viešbučių ar restoranų galiniais, pa-
galbiniais išėjimais, slėpti veidą ar akis nuo 
paparacų. Patikėkite, tikrai nėra malonu at-
vykus į viešbutį eiti ne pro pagrindines duris, 
kaip tą daro paprasti žmonės, o pro virtuvę 
ar skalbimo patalpas. Ir tai dar ne viskas. Man 
jau kone įprastas vaizdas pro langą - bent ke-
li paparacų automobiliai, „stovyklaujantys“ 
mano kieme arba šalia jo kiaurą parą. Ir jei 
einu kur nors aš, eina ir jie, kai važiuoju aš, 
ir jie važiuoja iš paskos. Čia nėra jokio žvaigž-
diško žavesio, o tik nepatogumai, švelniai ta-
riant“, - atviravo aktorius.

apie svajones

„Na, manau, visi žmonės savo gyvenime 
turi siekiamybių, tikslų ir norų. Man tai būtų 
„Oskaro“ statulėlė. Tikriausiai apie momen-
tą atsiimant „Oskarą“ - didžiausią aktorinio 
meistriškumo įvertinimą - svajoja daugelis. 
Aš nesu išimtis. Tai mano tikslas, aš to noriu 
ir tikiuosi, kad ta sėkmės diena anksčiau ar 
vėliau ateis“, - pasakojo Teiloras.

apie keliones

Rodos, aktoriaus darbas turi be galo daug 
pranašumų. Vienas jų - kelionės. Juk tenka 
dalyvauti filmų premjerose, apdovanojimuo-
se, galiausiai net filmo scenos kartais filmuo-
jamos skirtingose šalyse. Bet ir čia klystame 
manydami, kad aktoriams sekasi. „O, taip, 
aktoriams tikrai tenka daug keliauti. Pamenu, 

atvykome į Paryžių ir aš labai džiaugiausi, 
planavau apžiūrėti miestą, pakilti į Eifelio 
bokštą... Deja, kitą rytą teko skubiai skristi 
atgal. Taigi esu aplankęs kone pusę pasaulio 
ir turiu apgailestauti, kad nieko taip ir nepa-
mačiau dorai“, - apie svają kada nors pake-
liauti savo malonumui kalbėjo aktorius.

apie save

„Manau, esu labai lojalus žmogus, tikrai 
ištikimas ir nuoširdus. Esu ir jausmingas, 
meile apgaubiu visus mane supančius žmo-
nes, nuo šeimos iki draugų. Be to, džiau-
giuosi, kad žinomumas manęs neatplėšė nuo 
žemės. Sugrįžęs pas tėvus vis dar nešu 
šiukšles ir padedu nupjauti žolę“, - atviravo 
T.Lautneris.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė
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Per kančias - į žvaigždes
Tikriausiai vien išgirdus posakį „per kančias - į 
žvaigždes“ garsų amerikiečių aktorių  
Teilorą lauTnerį (Taylor lautner) nu-
purto šiurpas. Gana jaunas staiga išgarsėjęs 
aktorius po sagos apie vampyrus „Jaunatis“ 
(„Twinlight“) gavo iš karto susipažinti su  
šlove - jos spindesiu ir jos kaina. Holivude  
viena neatsiejama nuo kito, tik kiek ilgai  
savo kieme paparacus toleruos vasario 11-ąją 
25 metų jubiliejų švęsiantis aktorius?

FakTai

n Teiloras gimė 1992-ųjų vasario 11-ąją Jungtinėse Amerikos 

Valstijose
n Visas aktoriaus vardas yra: Teiloras Danielis Lautneris 

(Taylor Daniel Lautner)

n Nuo šešerių metų pradėjo lankyti kovos menus ir netrukus jis pats 

ir jo tėvai pastebėjo, kad Teiloras turi talentą greitai perprasti kovų 

menus. Jį treniravo septyniskart pasaulio karatė čempionas ir buvo 

tikimasi, jog vieną dieną kovos menų karjeros sieks ir Teiloras

n Beveik tuo pat metu, mokydamasis kovos menų paslapčių, 

Teiloras išmėgino savo jėgas ir vaidyboje. Tiesa, iš pradžių tik 

reklaminiuose klipuose

n Be kovos menų, aktoriui patinka ir futbolas

n Blogas įprotis - nuolat trepsėti koja

n Viena jam labiausiai patinkančių muzikos grupių - 

„Kings of Leon“
n Labiausiai patinkančiais aktoriais ir sektinais pavyzdžiais 

įvardija Metą Deimoną (Matt Damon), Bredą Pitą (Brad Pitt), Tomą 

Kruzą (Tom Cruise) bei Denzelį Vašingtoną (Denzel Washington)

n Beprotiškai bijo roplių ir ryklių

n Aktoriaus hobiai: bėgioti, klausytis muzikos, užsiimti kovos 

menais, dalyvauti sporto varžybose ir jas stebėti, mėgsta piešti

n Gražiausia spalva - šviesiai mėlyna

n Labiausiai patinkančios pasaulio virtuvės - kinų ir meksikiečių

n Aktorius sako esąs abstinentas

n Yra socialinių tinklų skeptikas, tad neturi savo paskyrų nei 

„Facebook“, nei „Twitter“

DATOS
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2017 m. vasario 10-16 d.

TV3 nuotr.
Plačiau apie realybės šou „Aš - superhitas“ - 41 p.

Muzikiniam realybės šou 
diriguos vedėjų trio
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Esu... NEPASTOVUS  televizijos žiūrovas...

Lietuvos rytas TV 4,9%
TV1 3,6%
TV6 3%
NTV Mir Lietuva 2,9%
TV8 2,8%

Info TV 2,2%
PBK 1,9%
LRT Kultūra 0,7%
REN Lietuva 0,6%
Liuks! 0,2%

Lietuvos rytas TV 5,4%
TV1 3,5%
TV6 3,1%
NTV Mir Lietuva 2,8%
Info TV 2,8%

TV8 2,6%
PBK 1,6%
LRT Kultūra 1,1%
REN Lietuva 0,7%
Liuks! 0,2%

TV3 16,3%

LNK 15,7%

Atidėtas 
žiūrėjimas 6,7%

TV3 19,6%

LNK 19,1%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 LIETUVOS TALENTAI TV3 18,3

2 KK2 PENKTADIENIS LNK 13,5

3 KK2 LNK 12,7

4 TV3 ŽINIOS TV3 11,4

5 LNK ŽINIOS LNK 10,3

6 ANAPUS NEŽINOMYBĖS LNK 10,3

7 NUO...IKI LNK 10,2

8 FARAI TV3 9,9

9 GERO VAKARO ŠOU TV3 9,5

10 VALANDA SU RŪTA LNK 9,5

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. sausio 30 - vasario 5 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 6,1%BTV 6,5%

Atidėtas  
žiūrėjimas 6,6%

LRT Televizija 
8,9%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
8,2%

Kiti  
kanalai 22,2%

Kiti  
kanalai 17,7%

✔ Dažniausiai per televiziją žiūriu...
žinias. Nepaisant to, kad blogų naujienų dažniausiai rodoma dau-

giau, vis tiek įdomu sužinoti, kas naujo įvyko. Patinka kai kurie tele-
vizijos projektai. Šį sezoną mielai žiūrėjau „X Faktorių“, kartais įsi-
jungiu humoro laidą „Gero vakaro šou“. Jeigu nutinka taip, kad dieną 
leidžiu namuose ir nėra, ką veikti, įsijungiu ir „Discovery“ arba patik
rinu, ką rodo per sporto kanalus.  Nemeluosiu, kartais televizorius 
būna įjungtas ir kaip fonas. 

✔ nemėgstu...
žiūrėti televizijos serialų.

✔ labiausiai patinkantis laiDų veDėjas...
iš lietuviškų televizijų  Martynas Starkus. Man patinka jo ramybė, 

stabilumas, humoro jausmas. Turime tikrai puikių laidų vedėjų, tai 
yra ir Marijonas Mikutavičius, ir Justinas Jankevičius, ir Vytautas 
Rumšas jaunesnysis, Indrė KavaliauskaitėMorkūnienė. Manau, Lie-
tuvoje turime daug profesionalių laidų vedėjų. 

✔ televizijoje per Daug...
visokių serialų. Tuo laiku, kai grįžtu iš darbo, juos rodo vieną po 

kito kone visos televizijos. Kur tik jungi  ten serialas. O aš jų labai 
nemėgstu, todėl man susidaro įspūdis, kad tam tikru dienos metu visai 
neturi pasirinkimo, ką žiūrėti. Taip pat pasigendu pozityvo, nes nega-
tyvios naujienos tikrai ima viršų. Kartais būna per daug visokių rea-
lybės šou ar pokalbių laidų, padarytų nekokybiškai, o kartais tokias 
laidas žiūrėdamas jaučiu svetimą gėdą. Nei jos mus kuo praturtina, 
nei edukuoja. 

✔ reklamos...
manęs neerzina. Man dar geriau, jų metu einu į virtuvę ir tęsiu 

vakarienės gaminimą ar dar kuo užsiimu ir nieko nepraleidžiu. 

✔ jei būtų galimybė vesti autorinę laiDą,  tai būtų...
sunku išsirinkti temą, nes man įdomu daug kas... Galbūt tai bū-

tų laida apie sportą, galbūt apie šokius. Bet ne konkursas, o edukuo-
janti laida apie šokius, tik su profesionalais, kurie ir patys parodytų, 
ką moka, ir supažindintų žiūrovus su šokių paslaptimis. Galiausiai, 
būtų galima parodyti, kokių turime talentingų šokėjų.

Parengė 
 Ringailė STuLPINaITėGVILDė

Šokėjas DEIVIDAS MEŠKAUSKAS (29) tikina, kad jis priklauso-
mybės nuo televizijos tikrai neturi. Įvairioms laidoms ar projek-
tams žiūrėti neskiria labai daug laiko, o galiausiai yra ir kritiškas. 
Jei laida nepatinka, nors seniau buvo puiki, Deividas be gailesčio 
perjungia kanalą. Svarbiausia šokėjui, kad turinys būtų kokybiš-
kas ir visuomet būtų gausus pasirinkimas, ką žiūrėti.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Iš karto po tiesioginės transliacijos dešimt 
talentingų, energingų ir charizmatiškų jaunuo-
lių buvo atskirti nuo viso pasaulio ir apsigyve-
no visiškai nepažįstamoje aplinkoje. Realybės 
šou „Aš - superhitas“ kūrėjai net neabejoja, 
kad jau nuo pat pirmųjų dienų užvirs nuožmi 
kova, mat visi dalyviai tikrai išskirtiniai, juolab 
kad kovoti tikrai yra dėl ko. Šou laimėtojas 
namo išvažiuos su 10 tūkst. eurų prizu, kurį 
įsteigė verslo ir kultūros parkas „Gariūnai“.

„Iš savo patirties galiu pasakyti, kad bus 
labai labai sunku. Tai yra gyvas garsas, gyvas 
eteris“, - sveikindamasis su projekto daly-
viais juos įspėjo pats muzikiniame realybės 
šou dalyvavęs vienas iš projekto „Aš - super-
hitas“ vedėjų V.Baumila.

Realybės šou premjeroje žiūrovai išgirdo 
visų dalyvių balsus, mat projekto dešimtukas 
atliko savo prisistatymo dainas. Visiems šou 
dalyviams didžioji scena - siekiamybė, tad 
nieko keisto, kad tiesioginio eterio metu ne-
trūko jaudulio.

Tačiau premjeroje žiūrovai išvydo ir kelis 
linksmus akibrokštus: vienas iš šou vedėjų 
aktorius M.Repšys kartu su skaistuole šou 
dalyve Dovile demonstravo špagatus, 
I.Kavaliauskaitė-Morkūnienė repavo, o dėl 
projekto iš Anglijos į Lietuvą grįžęs projekto 
dalyvis Silvestras tryško pasitikėjimu: „Tikrai 
galiu drąsiai pasakyti - esu geriausias.“

Triukšmingoje „Aš - superhitas“ premje-
roje žiūrovams garsiausius hitus dovanojo ne 
tik išgarsėti trokštantys ir projektą laimėti 
nusiteikę dalyviai, bet ir „X Faktoriaus“ nu-
galėtoja Iglė - ji scenoje atliko realybės šou 
himną. Į pirmąją tiesioginę projekto translia-
ciją susirinko gausus būrys žiūrovų, dalyvių 
artimieji ir draugai.

Muzikaliausio realybės šou „Aš - super-
hitas“ dalyvių dešimtukas kovos dėl didžiojo 
prizo ir šlovės, o juos 24 valandas per parą 
filmuos kameros ir stebės portalo tv3.lt lan-
kytojai. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 
TV6 žiūrovai sužinos įdomiausius realybės 
šou dienos įvykius, specialiose radijo „Gold 
FM“ laidose pirmadieniais-ketvirtadieniais 
17.10 val. išgirs pokalbius su dalyviais, o 
kiek vieną šeštadienį tiesioginės transliacijos 
metu, kuri vyks tiesiai iš verslo ir kultūros 
parko „Gariūnai“, dalyviai susikaus įnirtin-
goje išlikimo kovoje, kur vienam iš jų teks 
atsisveikinti su projektu.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Aš - superhitas“ - nuo vasario 4 d. per TV3!

TELEVIZIJAEtErio žmonės

Linksmi premjeros  
„Aš - superhitas“ akibrokštai

Praėjusio šeštadienio vakarą TV3 žiūrovai sulaukė triukšmingos naujo muzikinio realybės šou 
„Aš - superhitas“ premjeros. Verslo ir kultūros parke „Gariūnai“ buvo pristatyti visi dešimt pro-
jekto dalyvių, kurie stos į konkurencingą kovą dėl projekto nugalėtojo vardo ir įspūdingo pini-
ginio prizo. Televizijos laidų vedėjos Indrės KAVAlIAusKAITės-MorKūnIenės, dainininko 
VAIdo BAuMIlos ir aktoriaus MArIAus rePšIo trio tiesioginiame eteryje užkūrė tikrą pirtį.

Tarp laidos akibrokštų - 
Mariaus Repšio špagatas...

Realybės šou premjeroje Vaidas Baumila 
debiutavo vedėjo amplua

...Indrės Kavaliauskaitės-Morkūnienės repas
TV3 nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 14.50   „Tokia tarnyba“  16.50  „Neišsižadėk“ 6.05  Labas rytas, Lietuva 19.30  KK2 penktadienis 19.30   „Madagaskaras 2“

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Linksmieji trau-
kinukai“. 9.10 Ką pasakė Kakė Makė? 9.25 Se-
noji animacija. 10.10 Drama „Atsitiktinė meilė“ 
(N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 13.00 
„Žiemos saulė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio patiekalai per 
pusvalandį. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Žiemos saulė“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Premjera! 
Romantinė komedija „Nekenčiu Valentino die-
nos“ (N-7). 22.50 „Žiemos saulė“ (N-7). 1.10 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.15 Beatos 
virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Pasienio 
sargyba (N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 
Nuo... Iki. 14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dokumentinis f. „Metrinės sistemos pra-
džia“. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.35 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00 Naujie-
nos. 6.35 Vaikų klubas: animacija. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Tegul kalba. 
13.20 „Graikė“. 15.15 Kartu su visais. 16.05 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.05 Lauk 
manęs. 19.00 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.00 Jumorina. 22.55 Vakaras su 
Urgantu. 23.40 Saša Sokolovas. Paskutinis rusų 
rašytojas. 1.05 „Atostogos savo sąskaita“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 „Vasilisa“. 
13.40 Pėsčiomis. 14.05 „Statūs krantai“. 16.40 
Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 Petro-
siano šou. 22.05 „Meilės amžius“. 24.00 „Atos-
togos rugsėjį“. 2.35 „Dovana“. 3.25 Pėsčiomis. 

 Ren
6.45 „Bernardas“. 6.50 Afro-maskvietis. 7.35 
Kviestinė vakarienė. 8.25 Tinkama priemonė. 9.20 
„Šeimos dramos“. 11.05 Mums net nesisapnavo. 
13.50 Pati naudingiausia programa. 14.45 Gobšu-
mas. 15.40 „Atspindžiai“. 17.30 Tinkama priemonė. 
18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Mums net nesisapnavo. 0.05 „Atspindžiai“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05 Dalykiškas 
rytas. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Biti-
ninkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Ypa-
tingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo vieta“. 
15.50 Kalbame ir rodome. 17.25 Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga. 19.00 „Gurnovo tiesa“. 20.05 
„Trio“. 22.20 „Vyras pagal iškvietimą“. 0.05 
„Holokaustas - klijai tapetams?“ 1.25 „Susitiki-
mo vieta“. 3.25 „Nusikaltimas bus atskleistas“. 

 TV PolonIa
7.05 „Namas prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Buvo, nepraėjo. 8.30 Naminukai. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 12.05, 22.50, 5.20 Poloni-
ja 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 
12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.20, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.25 „Komisaras Aleksas“. 16.20 Verta 
kalbėti. 17.20 Okrasa laužo taisykles. 17.55, 
2.15 Naminukai. 18.30 TV ekspresas. 18.50 
Valstybės interesai. 19.45, 2.45 Animacinis f. 
20.00 Šv.Mišios Smolensko aukų pagerbimo 
intencija. 21.15, 3.00 Žinios. 22.00, 3.45 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 0.15 Pramoginė laida. 1.15 
Valstybės interesai. 1.45 Miškas arčiau mūsų. 

 TV1000
7.10 „Planeta 51“. 8.55 „Istviko raganos“. 11.10 
„Rašalo širdis“. 13.10 „Pradžia“. 16.00 „Paš-
tininkas“. 19.10 „Atgal į ateitį I“. 21.20 „Trolių 
medžiotojai“. 23.20 „Ispangliška“. 1.40 „Dide-
lės akys“. 3.30 „Džekas ir Džilė“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 Sunk-
vežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Perdirbimas. 
8.15, 17.15 Svajonių automobiliai. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 San-
dėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo 
turto karai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Moto-
ciklai. 21.00, 2.50 Pasaulio blogiausieji. 22.00, 
3.40 Jukono vyrai. 23.00, 4.30 Aliaska: paskutinė 
riba. 24.00 Kas dedasi Žemėje? 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00, 22.00, 3.00 
Statybos Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 
12.00, 2.00 Didžiosios paslaptys. 17.00 Neįprastas 
maistas. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 23.00 Aliaska. 4.00 Turto gelbėtojai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“ 
(N-7).

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

„Bruto ir Neto“ 
(N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

10.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

„Madagaskaras 2“ 
(N-7).

21.10 Premjera! Mokslinės 
fantastikos trileris 
„Insurgentė“ (N-14).

23.30 Komedija 
„Blogas senelis 0.5“ 
(S).

1.15 Komedija 
„Gražuolė ir  
bastūnas“ (N-14).

6.30 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.00 Animacinis f. 
„Robomobilis Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

9.45 24 valandos 
(N-7).

10.30 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.35 Nuo... Iki.
13.30 Būk mano meile 

(N-7).
14.25 „Nakties karalienė“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos 

(N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Tik nesijuok 

(N-7).
22.00 Veiksmo trileris 

„Terminatorius 3. 
Mašinų prisikėlimas“ 
(N-14).

0.10 Siaubo trileris 
„Kruvinoji Valentino 
naktis“ (S).

2.00 Veiksmo trileris 
„Invazija“  
(N-14).

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

(N-7).
10.00 „Ten, kur namai 3“ 

(N-7).
10.50 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Ten, kur namai 3“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 „Muškietininkai 2“ 

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

Johanson“ (N-14).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 Keliai. Mašinos. 

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

(N-7).

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

7.10 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.05 „Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

10.00 „Voratinklis“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

(N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Vanity Fair. 

Visiškai slaptai“ 
(N-7).

19.30 Amerikietiškos 
imtynės (N-7).

21.30 Veiksmo f. 
„Blyksnis“  
(N-14).

23.15 Veiksmo ir nuotykių f.
„Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias“ 
(N-7).

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

2.25 „Dalasas“ (N-7).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.10 „Gamtos magija“.
7.20 Šiandien kimba.
7.50 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
8.20 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
9.20 „Miškinis“ 

(N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ 

(N-7).
13.35 „Chiromantas“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“ 

(N-7).
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Trileris „Visi esam 

melagiai“ (N-14).
1.00 Siaubo f. 

„Uždraustoji  
mergina“ (S).

2.55 Trileris „Visi esam 
melagiai“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Kultūros 

akademija.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.45 „Riteris Rūdžius“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Lotynų muzika JAV“.

„Salsos revoliucija“.
13.15 Gimtoji žemė.
13.45 Atspindžiai.
14.15 Rašytojo Tomo 

Saka laus  ko 
85-osioms gimimo 
metinėms. Kultūra. 

14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 Gala koncertas 

K.Pastoro jubiliejui.
21.00 Biografinė drama 

„Geležinė ledi“ (N-7).
22.45 Dalia Kutraitė kalbi-

na... rašytoją Tomą 
Sakalauską. 1998 m.

23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.50 LRT Kultūros 

akademija.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.

 21.00   „Geležinė ledi“
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vasario 10 d.

 23.15  Robbie Williams 
            koncertas

 23.00  Eurolygos 
             rungtynės

 15.35   „Rožinė pantera“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas

(N-7).
7.40 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie 

šeimininkas?“
10.50 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 „Būrėja“.
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.35 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
15.05 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisaras Falkė. 
Žmogžudystė 
Langeoge“ (N-7).

22.55 Snobo kinas. 
Biografinė drama 
„Nuostabus protas“ 
(N-14).

1.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

2.15 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
10.55 Aukščiausia pavara. 

Top 41.
12.05 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai (N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
23.00 Eurolygos rungtynės. 

Pirėjo „Olympiacos“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.

0.55 Animacinė komedija 
„Čyčo ir Čongo 
animacinis filmas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Skaniausias
gatvės maistas.

10.30 „Siaubingi namai“.
11.30 „Ema“.
12.40 Kriminalinė 

veiksmo komedija 
„Banditės“  
(N-7).

14.20 Pinigai iš nieko.
15.20 „Dikensiada“ 

(N-7).
16.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
17.00 „Judriausios 

pasaulio vietos“.
18.00 „Noriu šio 

automobilio“.
19.00 „Robinzonas Kruzas“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
21.00 Pagaliau 

penktadienis! 
„Prancūzai  
Niujorke“  
(N-7).

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 Robbie Williams 
koncertas  
„One Night at the 
Palladium“.  
2013 m.

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Šunys. 8.15, 12.50 Veterinarų gyveni-
mas. 9.10, 14.40, 20.10 Žymiausi pabėgę gyvūnai. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50 Upių pabaisos. 
17.25, 21.05, 1.40, 5.49 Pietų Afrika. Mirtinas gyvatės 
įkandimas. 18.20, 22.00 Laukiniai Zoltano gyvūnai. 

 SPort1
5.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterda-
mo „Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 7.40 NBA krepši-
nio lyga. Niujorko „Knicks“ - Klivlando „Cavaliers“. 
9.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos 
„CAI“ - „Barcelona“. 11.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Vitorijos „Baskonia“ - Madrido 
„Real“. 13.15 NBA krepšinio lyga. Oklando „War-
riors“ - Los Andželo „Clippers“. 15.30 KOK World 
Series. Bušido kovos. 17.50 NBA krepšinio lyga. 
Niujorko „Knicks“ - Klivlando „Cavaliers“. 20.00 
NBA Action. Premjera. 20.30 KOK World Series. 
Bušido kovos. Vilnius 2016. 1 d. 22.30 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 23.30 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Murcia - Baskonijos 
„Saski Baskonia“. 1.10 Pasaulio rali-kroso čem-
pionatas. 3.10 NBA krepšinio lyga. Sakramento 
„Kings“ - Memfio „Grizzlies“. 5.20 Čempionai LT. 
Grappling Šakiai 2016. 5.50 „Penktasis kėlinys“. 

 ViASAt SPort BAltic
6.55 Futbolas. Vokietijos taurė. „Borussia“ - 
„Hertha“. 8.45, 16.25 Eurolyga. „Panathinaikos“ 
- „Brose“. 10.35 Smiginis. Premier lyga. 13.35 
Regbis. Šešių nacijų čempionatas. Anglija - Pran-
cūzija. 15.25, 0.50 „Trans World Sport“ žurnalas. 
18.15 UEFA Čempionų lygos žurnalas. 18.45 
Eurolyga. „Darussafaka“ - „Fenerbahce“. Tiesio-
ginė transliacija. 20.55 Eurolyga. „Olympiacos“ 
- „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 23.00 Euroly-
ga. „Darussafaka“ - „Fenerbahce“. 2.00 Boksas. 
Sammy Vazquezas, Jr. - Luisas Collazo. 2.40 Bok-
sas. Yordenis Ugas - Levanas Ghvamichava. 3.20 
Boksas. Ryanas Carlas - Eddie Ramirezas. 4.00 
Boksas. Robertas Easteris - Luisas Cruzas. Tiesio-
ginė transliacija. 5.00 Boksas. Rau’shee Warrenas 
- Zhanatas Zhakiyanovas. Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
 6.15, 7.30, 10.15, 13.45, 19.30, 0.30 Kalnų slidinė-
jimas. 7.00 Slidžių krosas. Universiada. 8.30, 15.30, 
18.30, 1.45, 4.00 Biatlonas. Pasaulio čempionatas. 
9.30, 19.45, 1.00, 5.00 Žiemos sporto apžvalga. 
12.30, 15.00, 3.00, 5.45 Šiaurės dvikovė. Pasaulio 
taurė. 17.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pa-
saulio taurė. 18.00, 20.30 Žiemos sportas. Univer-
siada. 20.55, 0.25 Sporto naujienos. 21.00 Angliš-
kasis biliardas. 2.30 Žiemos sportas. Universiada.

„KruVinoJi VAlentino nAKtiS“
Siaubo trileriS. JAV. 2009.
Režisierius: Patrick Lussier.
Vaidina: Jensen Ackles, Jaime King, Kerr Smith.

Po 10 metų Tomas Hanigeris grįžta į Harmonijos miestelį Valentino dienos 
proga. Kamuojamas užplūdusių jausmų savo buvusiai merginai Sarai, kuri 
dabar ištekėjusi už jo geriausio draugo Akselio, Tomas net nenutuokia, 
kad tai gali būti paskutinė Valentino diena jo gyvenime. Šiąnakt, po ilgų 
ramybės metų, kažkas baisaus grįžta į Harmonijos miestelį.

lnK
0.10

rekomenduoja

„neKenČiu  
VAlentino DienoS“
romantinė komedija. JAV. 2009.
Režisierė: Nia Vardalos.
Vaidina: Nia Vardalos, John 
Corbett, Judah Friedlander.

Gėlių krautuvėlės savininkė Ženev-
jeva tiesiog spinduliuoja gyvenimo 
džiaugsmą. Ji turi paprastą taisyklę: 
kad ir koks žavus būtų vaikinas, su 
juo ji eina tik į penkis pasimatymus.

„terminAtoriuS 3. 
mAŠinŲ PriSiKĖlimAS“
VeikSmo trileriS. Didžioji 
Britanija, JAV, Vokietija. 2003.
Režisierius: Jonathan Mostow.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger,
Nick Stahl, Claire Danes.

Praėjo dešimtmetis, kai Džonas 
Konoras sutrukdė Teismo dienai, 
taip apsaugodamas žmoniją nuo 
sunaikinimo. Dabar Konoras gyvena 
be namų, be telefono ir be darbo. 

„inSurGentĖ“
mokSlinėS fantaStikoS trileriS.
JAV. 2015.
Režisierius: Robert Schwentke.
Vaidina: Naomi Watts, 
Kate Winslet, Ray Stevenson.

Beatrisės įstojimo į frakciją diena 
turėjo būti pergalę žyminti šventė. 
Tačiau ši diena buvo paženklinta 
nenusakomomis baisybėmis. Gresia 
karas ir konfliktas tarp frakcijų auga...

tV8
21.00

tV3
21.10

lnK
22.00
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Grožio mėnuo (N-7).
10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Komedija „Šoklusis 

bičiulis. Pasaulio 
čempionas“.

12.40 Komedija 
„Žiurkių lenktynės“ 
(N-7).

14.50 Veiksmo f. 
„Greitis 2. Laivo 
užgrobimas“  
(N-7).

17.20 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Aš - superhitas 

(N-7).
21.30 Mokslinės fantastikos f.

„Žvaigždžių kelias“ 
(N-7).

24.00 Siaubo trileris 
„Lemtingas posūkis 4. 
Kruvinoji pradžia“ (S).

1.45 Komedija „Išsigel bė-
jimo bulvaras“ (N-14).

6.25 „Robomobilis Polis“.
6.55 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Linksmieji 

detektyvai“.
8.35 „Džiumandži“.
9.00 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.30 „Ponas Bynas“.
9.55 Filmas šeimai 

„Sniego žmogus 
Jokas“.

11.50 Veiksmo komedija 
„Nacionalinis  
saugumas“ (N-7).

13.35 „Ieškokit Gudručio!“ 
(N-7).

15.45 Komedija „Žandaras 
veda“ (N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 Filmas šeimai 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis 2“.

21.15 Veiksmo komedija 
„Aš - šnipas (N-7).

23.10 Veiksmo komedija 
„Mari Huanos  
ekspresas“ (S).

1.15 Veiksmo trileris 
„Terminatorius 3. 
Mašinų prisikėlimas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 Lietuvos kolumbai.
7.55 „Tobotai 1“.
8.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
8.45 „Džiunglių knyga 1“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. 
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Įdomiausios pasau-

lio keistenybės“. 5 d. 
13.05 „Slėpiningoji Indija“. 

„Permainingas kraštas“.
14.05 „Džesika Flečer“ 

(N-7).
15.45 Žinios. 
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Eurovizija 2017. 

Nacionalinė atranka.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 „Bridžitos Džouns 

dienoraštis.  
Ties proto riba“.

 14.05   „Džesika Flečer“ 9.30   „Grožio mėnuo“

ŠeŠtadienis

„AŠ - ŠNIPAS“
Veiksmo komedija. JAV. 2002.
Režisierius: Betty Thomas.
Vaidina: Owen Wilson, Famke Janssen, Malcolm McDowell.

Kai iš JAV karo pajėgų pavagiamas ypatingas technikos laimėjimas - rada-
rams nematomas žvalgybinis lėktuvas „Svičbleidas“, vyriausybė kviečiasi 
ypatingai užduočiai atlikti unikalųjį šnipą Aleksą Skotą. Vogtąjį technikos 
šedevrą ketinama parduoti daugiausia pasiūliusiam už jį teroristui. O šis 
turi slaptą tikslą - paversti lėktuvą masinio sunaikinimo įrankiu.

rekomenduoja

„STIKLO NAMAI“
Trileris. JAV. 2001.
Režisierius: Daniel Sackheim.
Vaidina: Leelee Sobieski, 
Diane Lane, Stellan Skarsgard.

Rubės ir Reto tėvai žūsta autoava-
rijoje. Vaikai po tokios tragedijos 
jaučiasi esantys bejėgiai. Tačiau 
nelaimėje jų nepalieka geriausi 
šeimos draugai Glasai. Jie pažada 
našlaičiams saldų ir turtingą gyve-
nimą saulėtoje Kalifornijoje. Netru-
kus iškyla daug klausimų, į kuriuos 
vaikams niekas negali atsakyti.

„NUOSTABUS PROTAS“
Biografinė drama. JAV. 2001.
Režisierius: Ron Howard.
Vaidina: Russell Crowe,
Jennifer Connelly, Ed Harris.

Tai tikra istorija apie netikėtą 
Džono Forbso Nešo jaunes-
niojo išgarsėjimą. Nepaprastai 
gabus matematikas sprendžia 
didžiuosius pasaulio protus 
sugluminusius uždavinius. Il-
gai sirgęs šizofrenija jis galiau-
siai apdovanojamas Nobelio 
premija.

 „ŠALUTINIS EFEKTAS“
Trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Neil Burger.
Vaidina: Robert De Niro, 
Bradley Cooper, Abbie Cornish.

Kai bedarbį rašytoją Edį Morą pa-
lieka jo draugė Lindė, jis įsitikinęs, 
kad jo ateitis beviltiška. Tačiau tai 
pasikeičia, kai senas draugas pasiū-
lo jam išbandyti naujovišką prepa-
ratą, nuo kurio jo protas pasidaro 
ypač aštrus, o jis pats įgauna beribį 
pasitikėjimą savimi...

BTV
23.30

TV6
22.30

 TV8
6.30 Aš - Lietuvos pilietis. 7.00 „Didvyrių 
draugužiai“. 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 
„Mažosios kerėtojos“. 9.30 „Linksmieji trauki-
nukai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 Mamyčių 
klubas. 11.30 Kulinariniai triukai. 12.00 Pen-
kių žvaigždučių būstas. 12.30 Svajonių sodai. 
13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
(N-7). 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja 
Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt Sejitas ir 
Šura“ (N-7). 17.00 Džeimio Oliverio patiekalai 
per pusvalandį. 17.30 Lietuvos talentai (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animaci-
ja. 21.00 Romantinė drama „Svajonių laivas. 
Mauricijus“ (N-7). 23.00 Romantinė komedija 
„Nekenčiu Valentino dienos“ (N-7). 0.45 „Kurt 
Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 INFO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.40 Dviračio šou. 19.30 Dokumentinis 
f. „Metrinės sistemos pradžia“. 20.30 Nuo... Iki. 
21.30 Vilniečiai. 22.00 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 
Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 
Už vaikystę. 1.00 Yra, kaip yra (N-7). 2.00 24 
valandos (N-7). 2.55 Bus visko. 3.40 Valanda 
su Rūta. 5.05 Ne vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00, 23.50 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 16.50 
Naujienos. 6.40 Grok mylimas, akordeone! 7.15 
Vaikų klubas. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 
Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.20 
Skanėstas. 11.30 S.Žilino ir orkestro „Fonogra-
fas“ koncertas. 13.45 „Policininkai iš Peretopo“. 
15.55 „Meilė dideliame mieste 3“. 18.00 Juoktis 
leidžiama. 20.00 Laikas. 20.20 Šlovės minutė. 
Naujas sezonas. 22.10 Šiandien vakare. 0.20 
„Artistė iš Gribovo“. 2.35 „Dėdė Vania“. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.30, 7.20 Tyrimą atlieka žinovai. 7.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Žinios. 8.15 Gyvos istorijos. 9.05 Šeimos 
albumas. 10.40 Izmailovo parkas. 13.20 „Laužas 
sniege“. 17.00 Šeštadienio vakaras. 20.00 „Kiek kai-
nuoja laimė“. 23.50 „Paprasta istorija“. 1.30 „Tik tu“. 

 REN
7.30 Paklydimų teritorija su Igoriu Prokopenka. 
13.05 Rusiškas vairavimas. 13.30 „Kiekvienam po 
katinėlį“. 14.00 „Mintransas“. 14.45 Sąžiningas 
remontas. 15.30 Pati naudingiausia programa. 
16.30 Jaunystės eliksyras. 17.25 „Pėdsekiai“. 19.25 
Prajuokink komiką. 20.00 „Praeities vaikymasis“. 
21.50 „Pamestinukas“. 1.15 Žiūrėti visiems! 

TV1
1.10

 17.30    Bus visko

LNK
21.15
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6.15 „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.10 „Blogas šuo!“
11.00 Tarptautinis 

galiūnų turnyras 
„Savickas Classic“.

12.05 Savaitės kriminalai 
(N-7).

12.35 Mistinės istorijos 
(N-7).

14.45 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ 
(N-7).

15.45 „Kas žudikas?“ 
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ 
(N-7).

17.55 „Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.00 „Ponas Bynas“ 
(N-7).

19.30 Muzikinis 
iššūkis.

21.30 Veiksmo trileris 
„Mirties traukinys“ 
(N-14).

23.30 Trileris 
„Stiklo namai“ 
(N-14).

1.30 „Dalasas“ 
(N-7).

3.00 Muzikinis iššūkis.
4.35 „Blogas šuo!“

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Bekraštė Kanada“.
8.25 „Dykumos“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Dokumentinis f. 

„Mainai gamtoje“ 
(N-7).

11.00 „Detektyvas Linlis 
(3)“ (N-7).

13.00 „Šetlando 
žmogžudystės“ 
(N-7).

15.20 Dokumentinis f. 
„Jaunikliai“.

16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Moterų balsas.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Paslapčių sala“ 

(1) (N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Paslapčių sala“ 

(2, 3) (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 Kriminalinis 

detektyvas  
„Šetlando žmog-
žudystės. Raudoni 
kaulai“ (N-7).

1.10 „Mafijos kronikos“ 
(N-14).

2.10 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

3.40 Moterų balsas.

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

kitaip.
11.00 Chorui 

„Ąžuoliukas“ - 55.
12.30 „Šokių akademija 3“.
13.30 Komedija 

„Kaip jums patinka“.
16.00 „Kūrybos mįslė“.
17.00 Poeto Kazio Bradūno 

100-osioms gimimo 
metinėms. Tiesiogiai 
iš Valdovų rūmų.

18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasau-

liai. Laidos svečias - 
smuiko žvaigždė 
Gidon Kremer. 2 d.

21.00 Kriminalinė drama 
„Krantinėje“ (N-7).

22.45 Koncertuoja LKO, 
Sergej Krylov ir 
„Giunter Percussion“. 

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Šokių akademija 3“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ar jūsų šuo - 

genijus?“
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai 
(N-7).

10.30 „Ar jūsų šuo - 
genijus?“

11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Silvijos itališki 

valgiai.
12.30 Reičelės Alen 

pyragų dienoraštis.
13.00 „Kas namie 

šeimininkas?“
14.00 Pasisvėrę ir laimingi.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 Vesternas 

„Didžiosios  
lokės sūnūs“.

18.55 „Didingasis amžius. 
Jos didenybė 
Kiosem“  
(N-7).

21.00 „Bekas 2. Vyriškis 
pagal skelbimą“ 
(N-14).

22.50 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.15 „Kas aprengs 
nuotaką?“

1.10 Biografinė drama 
„Nuostabus protas“ 
(N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės. Lietuva.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 Gyvenimas iš naujo 

(N-7).
15.00 Pragaro kelias 

(N-7).
16.00 „LTeam“ žiemos 

olimpinis festivalis.
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungty-
nės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ -  
Utenos „Juventus“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Trileris „Šalutinis 

efektas“ (N-14).
0.40 Komedija „Sveiki 

atvykę į džiungles“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

10.30 „Noriu šio 
automobilio“.

11.30 „Ema“.
12.40 Pinigai 

iš nieko.
13.40 „Dikensiada“ 

(N-7).
14.20 „Siaubingi 

namai“.
15.20 Veiksmo 

komedija  
„Taksi 2“  
(N-7).

16.55 Skaniausias 
gatvės maistas.

17.55 „Virtuvė“ 
(N-7).

18.25 Šeimos vakaras. 
„Kelionė į mėnulį“.

20.00 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

21.00 Peter Gabriel 
koncertas  
„Back to Front -  
live in London“. 
2013 m.

23.25 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

23.55 „Į pasaulio kraštą“ 
(N-7).

0.55 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

 20.00   Gidon Kremer 18.55  0 laipsnių 19.00   „Ponas Bynas“  21.00   Peter Gabriel 
    koncertas

 19.00    X Faktorius 17.05    „Didžiosios 
    lokės sūnūs“

TV PROGRAMAvasario 11 d.

 NTV Mir
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl sveiki! 
7.50 Gaminame su A.Zyminu. 8.15 Kūdikio 
lūpomis. 9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 Gyvas 
ir negyvas maistas. 11.00 Buto klausimas. 
12.05 Dvigubi standartai. 13.05 Važiuosime, 
pavalgysime! 14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
15.20 Kartą... 16.00 Milijono verta paslaptis. 
18.00 Centrinė televizija. 19.00 Tu šaunuolis! 
21.30 Tu nepatikėsi! 22.30 „Iš Kapitono Čer-
niajevo gyvenimo“. 2.25 Tarptautinė pjūklo-
rama su T.Koesajanu. 3.20 „Nusikaltimas bus 
atskleistas“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Polonijos 
pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.05 
Pramoginė laida. 16.05 Okrasa laužo taisykles. 
16.30 Šokantis su gamta. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 
Pramoginė laida. 20.10, 2.45 Animacinis f.
20.30, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.30 „Euro-
vizijos“ konkurso atranka. 23.15, 4.50 „Atgavi-
mas“. 3.45 „Pažinčių skelbimai“. 6.45 A.Rojeko 
koncertas. 

 TV1000
7.40 „Trolių medžiotojai“. 9.40 „Ispangliška“. 
12.10 „Atgal į ateitį I“. 14.30 „Didelės akys“. 
16.40 „Ilgos sužadėtuvės“. 19.10 „Atgal į ateitį 
II“. 21.10 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“. 
23.10 „Pabudimas“. 1.10 „Kelias į žvaigždes“.  

 DiscoVery 
7.25, 16.20 Aukso karštinė. 8.15, 18.10 Įšalusio 
aukso prakeiksmas. 9.10 Aliaska: paskutinė riba. 
10.05 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 10.55 
Dalaso automobilių rykliai. 11.50 Sandoriai, ratai 
ir vagystės. 12.40 Senienų medžiotojai. Didžioji 
Britanija. 13.35 Mirtinas laimikis. 15.25 Novato-
riai. 19.05 Pragaro keliai. 20.00 Megatraukiniai. 
21.00, 2.50 Greiti ir triukšmingi. 22.00, 3.40 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 23.00, 4.30 Gatvių 
lenktynės. 24.00, 5.20 Kryžminė ugnis. 

 TraVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00, 16.00 Neįprastas maistas. 
10.00 Viešbučių verslas. 12.00, 20.00 Kelionės 
Amazone. 18.00, 1.00 Ginčai. Itališka jautiena. 
21.00 Sunki kelionė traukiniais. 22.00, 3.00 
Nežinoma ekspedicija. 23.00, 4.00 Everestas. 
24.00 Endriu Zimernas Nešvilyje.

 aNiMal PlaNeT
9.10, 20.10 Australija nenori tavęs užmušti. 10.05 
Veterinarų gyvenimas. 11.00, 21.05 Namai me-
džiuose. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 
0.45 Žmogaus ir šimpanzės panašumai. 13.45, 
1.40 Šimpanzės išgelbėjimas. 17.25, 5.02 Lau-
kinė prigimtis su Deivu Salmoniu. 18.20, 22.00 
Gaudant monstrus. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.50 NBA krepšinio lyga. Denverio „Nuggets“ - 
Indianos „Pacers“. 2017-01-12. 9.00 NBA Action. 
9.30 „Vienas prie eglutės“. A.Palšytė. 10.00 Olan-
dijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Alkmaar „AZ“- Eind-
hoveno „PSV“. 12.00 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Klivlando „Cavaliers“. 14.10 NBA krep-
šinio lyga. Oklahoma Sičio „Thunder“ - Portlando 
„Trail Blazers“. 16.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Barselonos „Barcelona“ - Bilbao „Berri“. 18.00 
Europos taurė. II etapas. Ulmo „Ratiopharm“ - Pa-
nevėžio „Lietkabelis“. 19.45 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lygos apžvalga. 20.45 Tiesiogiai. Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - 
FC Groningen. 22.45 „Penktasis kėlinys“. 23.30 
NBA Action. 23.55 Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. 
Šarlotės „Hornets“ - Los Andželo „Clippers“. 2.40 
NBA krepšinio lyga. Bostono „Celtics“ - Portlando 
„Trail Blazers“. 4.50 Čempionai LT. Golfas.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Boksas. Robertas Easteris - Luisas Cruzas. 
8.00 Boksas. Rau’shee Warrenas - Zhanatas 
Zhakiyanovas. 9.00 Eurolyga. „Darussafaka“ - 
„Fenerbahce“. 10.50 Eurolyga. „Olympiacos“ -
„Žalgiris“. 12.40 Boksas. Robertas Easteris - 
Luisas Cruzas. 13.55, 3.00 Premier lygos apž-
valga. 14.25 Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ -
„Hull“. Tiesioginė transliacija. 16.30 Boksas. 
16.55 Anglijos Premier lyga. „Manchester Uni-
ted“ - „Watford“. Tiesioginė transliacija. 19.00 
Anglijos premier lygos žurnalas. 19.25 Anglijos 
Premier lyga. „Liverpool“ - „Tottenham“. Tiesio-
ginė transliacija. 21.30 Regbis. Šešių nacijų čem-
pionatas. Velsas - Anglija. 23.20 Regbis. Šešių 
nacijų čempionatas. Italija - Airija. 1.10 Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Hull“. 5.10 Anglijos 
Premier lyga. „Manchester United“ - „Watford“. 

 eurosPorT
6.15, 12.15, 18.00, 0.30 Kalnų slidinėjimas. Pa-
saulio čempionatas. Šveicarija. 7.00, 11.00, 3.30 
Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. Japonija. 7.30, 
14.30 Biatlonas. Pasaulio čempionatas. Austrija. 
8.30, 2.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Japonija. 17.00 Jojimas. 19.45, 
1.30 Žiemos sporto apžvalga. 20.40, 0.25 Sporto 
naujienos. 20.45 Angliškasis biliardas. 
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 23.40  „Sekso magistrai“  20.00  „Izabela Roselini. 
Mano audringas gyvenimas“

 14.50  „Meilės punšas“ 7.30  „Vėžliukai 
  nindzės“

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Komedija „Šoklusis 

bičiulis. Septinto 
padavimo smūgis“.

12.50 Komedija „Mažylio 
atostogos“.

14.50 Romantinė komedija 
„Trys vyrai ir mažoji 
dama“ (N-7).

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

16.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Lietuvos talentai.
22.00 Premjera! Veiksmo f. 

„Legenda. Drakono 
imperatoriaus kapas“ 
(N-14).

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

6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
6.55 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
7.20  „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Linksmieji 

detektyvai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 Animacinis f. 

„Peliukas  
Stiuartas Litlis“.

10.00 Romantinė komedija 
„Sidnė Vait“ (N-7).

12.05 Nuotykių f. „Laikrodžių 
stabdytojai“.

13.50 Pričiupom (N-7).
14.50 Komedija „Meilės 

punšas“ (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Premjera! Mes vieno 

kraujo. Muzikinis 
talentų šou. 

22.10 Premjera! Veiksmo 
trileris „Pagrobtas 
gyvenimas“ (N-14).

0.15 Trileris „Europa“ (N-7).
1.55 Veiksmo komedija 

„Aš - šnipas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 „Tobotai 1“.
9.25 „Džiunglių knyga 1“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Nepažinti Indokinijos 

kampeliai“. 1 d. 
13.00 „Didžiųjų medžiotojų 

sugrįžimas“.
14.00 TV serialas „Puaro“. 
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.30 Karinės paslaptys.
17.15 Auksinis protas.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 TV serialas „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi 3“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Romantinė komedija 

„Tai nutiko Jemene“.
23.40 Trumposios žinios.
23.45 Kriminalinė drama 

„Krantinėje“ (N-7).

6.30 Tarptautinis galiūnų 
turnyras „Savickas 
Classic“. 2016 m.

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

visus“ (N-7).
10.10 TV serialas 

„Blogas šuo!“
11.15 Dokumentinis f. 

„Džekas Hana kviečia 
į gamtą“.

13.15 Sveikinimų koncertas.
15.50 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

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

17.55 TV serialas 
„Paskutinis  
faras“ (9) (N-7).

19.00 TV serialas „Ponas 
Bynas“ (N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.30 Veiksmo f. „Kerštas“ 
(N-14).

23.40 TV serialas „Sekso 
magistrai“ (N-14).

1.45 Veiksmo trileris 
„Mirties traukinys“ 
(N-14).

3.20 Trileris „Stiklo 
namai“ (N-14).

5.00 TV serialas „Blogas 
šuo!“

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.25 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Dokumentinis f. 

„Nepaliesta planeta“.
10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 Ekovizija.
10.40 Auksinė daina.
12.40 „Moterų daktaras“.
14.40 Dokumentinis f. 

„Safaris džiunglėse“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Tobulas meniu.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Kartą Rostove...“ 
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Kartą Rostove...“ 
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Pėdsakas“ (N-7).
0.50 Auksinė daina.
2.20 „Kartą Rostove...“ 
3.50 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
4.40 Dokumentinis f. 

„Safaris džiunglėse“.
5.40 „Gamtos magija“.
6.00 „Bekraštė Kanada“.

6.55 ARTi.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“. 
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 XIX tarptautinis akor-

deono festivalis. 
12.05 Atspindžiai.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
13.30 A.Vivaldi. Opera 

„Ištikimoji nimfa“. 
15.20 Poetas K.Bradūnas. 
16.00 „Keliaukime kartu. 

Mykolajivas“.
16.30 „Keliaukime kartu. 

Charkovas“.
17.00 Algimanto Zurbos 

kūrybos vakaras.
18.10 Kazio Bradūno 

eilėraščiai.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Izabela Roselini. 

Mano audringas 
gyvenimas“.

21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE. 
23.15 ARTi.
23.30 Dabar pasaulyje.

 16.20  Krepšinio 
pasaulyje su V.Mačiuliu

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 „Mano ma-
žasis ponis“. 9.00 „Mažosios kerėtojos“. 9.30 
„Linksmieji traukinukai“. 10.00 Senoji anima-
cija. 11.00 Aš - Lietuvos pilietis. 11.30 Virtuvės 
istorijos. 12.00 Grožio mėnuo (N-7). 12.30 
Pasaulis pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 
13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
(N-7). 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja 
Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ 
(N-7). 17.00 Džeimio Oliverio patiekalai per 
pusvalandį. 18.00 „Bruto ir Neto“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Filmas šeimai „Romantiški pašnekesiai“ (N-7). 
22.50 Romantinė drama „Svajonių laivas. Mau-
ricijus“ (N-7). 0.50 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 Tauro 
ragas (N-7). 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 (N-7). 10.30 
Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 13.40 Bus 
visko. 14.30 24 valandos (N-7). 16.30 Yra, kaip 
yra (N-7). 19.30 Beatos virtuvė. 20.30 Savaitės kri-
minalai (N-7). 21.00 „Alfa“ savaitė. 21.30 Pasienio 
sargyba (N-7). 22.00 Valanda su Rūta. 23.30 „Alfa“ 
savaitė. 24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios 
rusų k. 0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 1.20 Ne 
vienas kelyje. 2.00 KK2 (N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Sargy-
binis. 7.05 Vaikų klubas. 7.35 Kinijos atradimas. 
8.05 Sveikata. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Kol 
visi namie. 10.00 Vaikų klubas. 10.25 Fazenda. 
11.35 „Šlovė“. 15.50 Jumorina. Sočis. 17.40 Kas 
nori tapti milijonieriumi? 18.40 Premjera. „Visų 
geriausias! Auklėjimo receptai“. 20.25 Premjera. 
„Visų geriausias!“ 22.00 Laikas. 23.35 Premjera. 
Staso Michailovo koncertas. 1.15 EURONEWS. 
1.45 „Volga-Volga“. 3.25 „Artistė iš Gribovo“. 
5.35 Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 „Kiek kainuoja laimė“. 7.20 Pats sau režisie-
rius. 8.10 J.Petrosiano humoro laida. 8.40 Ryti-
nis paštas. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 
19.00 Žinios. 10.20 Juoktis leidžiama. 13.20 
„Vyresnioji žmona“. 17.00 „Atsargiai! Įeiti leidžia-
ma“. 21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
23.30 „Žvalgo amžius“. 0.20 „Moterys ties riba“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. „Bernardas“. 7.05 Pažink 
mūsiškius! 7.50 Rusiškas vairavimas. 8.45-
20.55 „Kamenskaja“. 0.40 Druska. Muzikinis 
Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.25 Apžiūra. 7.55 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 8.25 Valgome namie! 
9.20 Pirmoji pavara. 10.00 Technikos stebuklai. 
10.55 Sodininkų atsakas. 12.00 Vartotojų priežiū-
ra. 13.05 Broliai Safranovai „Taip pat žmonės“. 
14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.25 „Antrasis 
smūgis. Išduota Vlasovo armija“. 17.00 Tyrimą 
atliko... 18.00 Savaitės apžvalga. 19.30 Naujos 
rusiškos sensacijos. 20.30 „Sprogimo banga“. 
22.35 „Senis Mazaevas ir Zaicevai“. 

 TV PolonIa
8.40 Giminės saga. 9.10 1200 muziejų. 9.40 
Lenkų valgiai. 10.05 Laisvasis ekranas. 10.20, 
18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 10.30 Grūdas. 
11.00 Laukinių gyvūnų paslaptys. 11.15 Peters-
burskio muzikinis šou. 11.45 „Brakonierius“. 
12.50, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 14.00 Šv.Mišios. 15.20 
Žiemos kelionė. 15.40 „Cezario pjūvis“. 17.30 
„Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.35 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.40 Akis į akį. 
20.25, 2.25 Laukinių gyvūnų paslaptys. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.45 „Ranča“. 22.40, 5.20 „C. K. 
dezertyrai“. 24.00 Opolė 2013 - dainos apie 
meilę. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
7.10 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“. 9.10 
„Pabudimas“. 11.10 „Atgal į ateitį II“. 13.10 
„Hercogienė“. 15.15 „Kiti“. 17.15 „Planeta 51“. 
19.10 „Atgal į ateitį III“. 21.20 „Apalosa“. 23.20 
„Kai ateina ji“. 1.00 „Hipnotizuotojas“. 

 DIscoVeRy 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10, 19.05 Automobi-
lių perpardavinėtojai. 10.05 Superautomobiliai. 
10.55, 22.00 Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 
Likviduotojas. 15.25 Paskui klasikinius automobi-
lius. 16.20 Miestas. 17.15 Akropolio istorija. 18.10 
Svajonių automobiliai. 20.00 Aliaska: šeima iš 
miško. 23.00 Išgyventi drauge. 24.00 Lobių ieš-
kotojai. Gyvačių sala. 1.00 Vyro nuotykiai Sibire. 

 TRaVel
6.00, 24.00 Nežinoma ekspedicija. 7.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00 Neįprastas maistas. 10.00, 
18.00 Viešbučių verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 
12.00, 20.00 Everestas. 13.00 Statybos Aliaskoje. 
15.00 Namų medžiuose gyventojai. 16.00 Turto 
gelbėtojai. 17.00 Pamiršta ir palaidota. 19.00, 23.00 
Aliaska. 21.00 Muziejų paslaptys. 22.00 Kelionės 
Amazone. 1.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

 21.00  „Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3“
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vasario 12 d. 

 17.10  „Nedrįsk bučiuoti 
  nuotakos!“

 8.30  Ekstremali žvejyba 17.00  „Senojo Tilto 
  paslaptis“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ar jūsų šuo - 

genijus?“
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Įdomiausi faktai 
apie gyvūnus“.

11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Silvijos itališki valgiai.
12.30 Reičelės Alen pyragų 

dienoraštis.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.00 Pasisvėrę ir laimingi.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.10 Nemarus kinas. 

Kriminalinė komedija 
„Pigus detektyvas“ 
(N-7).

21.00 „Bekas 2. Berniukas 
stiklo rutuly“ (N-14).

22.50 Komedija „Kino 
debiutantas“ (N-14).

0.40 „Kas aprengs
nuotaką?“

1.35 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

2.50 „Bekas 2. Vyriškis 
pagal skelbimą“ 
(N-14).

4.20 Komedija „Kino 
debiutantas“ (N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

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

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

nės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 Gyvenimas iš naujo 

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

lygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Alytaus „Dzūkija“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 Aš - superhitas 
(N-7).

21.00 Nakties TOP (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 „Nuodėmių daktaras“ 

(N-14).
23.30 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Judriausios 
pasaulio  
vietos“.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

12.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

13.30 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

14.00 Romantinė 
komedija  
„Smūgiuok kaip 
Bekhemas“.

16.00 „Ema“.
17.10 Romantinė 

veiksmo  
komedija  
„Nedrįsk  
bučiuoti nuotakos!“ 
(N-7).

19.00 „Siaubingi 
namai“.

20.00 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Saliamonas  
Keinas“ (N-14).

22.50 „Judriausios 
pasaulio  
vietos“.

23.50 Pinigai iš nieko.
0.50 „Noriu šio 

automobilio“.

„KERŠTAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2002.
Režisierius: Andrew Davis.
Vaidina: Elias Koteas, Francesca Neri, Arnold Schwarzenegger.

Gordonas Briuveris - Los Andželo gaisrininkas, kurio žmona ir sūnus 
žuvo per teroristų išpuolį. Trokšdamas keršto, Gordonas vyksta į Cent-
rinę Ameriką, kur tikisi surasti teroristų vadeivą. Tačiau paaiškėja, kad 
pastarasis taip pat turi žmoną ir vaiką, todėl Gordonas suabejoja savo 
veiksmų teisingumu.

BTV
21.30

rekomenduoja

„ROMANTIŠKI PAŠNEKESIAI“
filmas šeimai. JAV. 2015.
Režisierius: Ron Oliver.
Vaidina: Ryan Michelle Bathe, 
Jonathan Bennett, Jordan Black.

Santykių ekspertė Arielė veda radijo 
laidą, kur klausytojams dalija pata-
rimus, remdamasi savo asmenine 
patirtimi. Deja, prieš pat tiesioginį 
eterį ją palieka vaikinas Džonatanas. 
Arielė siaubingai sutrinka...

„KINO DEBIUTANTAS“
komedija. Prancūzija. 1976.
Režisierius: Georges Lautner.
Vaidina: Pierre Richard, 
Miou-Miou, Jean-Pierre Marielle.

Reklamos fotografas Fransua sutiko 
parduoti draugo scenarijų porno-
grafijos kūrėjams be jo sutikimo. Bet 
Fransua sužadėtinė Kristina nenori, 
kad jis sutiktų, ypač todėl, kad naivusis 
draugas sėkmingai įtikino savo darb-
davio dukrą vaidinti filme „apie meilę“.

„PAGROBTAS GYVENIMAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: John Singleton.
Vaidina: Taylor Lautner, Sigourney 
Weaver, Alfred Molina.

Koks jausmas, visą gyvenimą pra-
leidus su savo tėvais, vieną gražią 
dieną sužinoti, kas iš tiesų yra tavo 
gimdytojai? Neitonas, radęs savo 
nuotrauką dingusių ir pagrobtų 
vaikų portale, labai susikremta. 

TV8
21.00

LNK
22.10

TV1
22.50

 ANIMAL PLANET
6.36 Šimpanzė. 7.25, 21.05 Daktarė Dy. 8.15, 
18.20, 22.00 Namai medžiuose. 9.10, 20.10 Vete-
rinarų gyvenimas. 10.05 Gaudant monstrus. 11.00 
Pietų Afrika. Mirtinas gyvatės įkandimas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50-17.50 Žymiausi 
pabėgę gyvūnai. 19.15 Dr.Džefas. 22.55 Aligatorių 
tramdytojai. 0.45-5.25 Žymiausi pabėgę gyvūnai. 

 SPORT1
8.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apž-
valga. 9.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Roterdamo „Feyenoord“ - FC Groningen. Vakar. 
11.20 NBA krepšinio lyga. Šarlotės „Hornets“ 
- Los Andželo „Clippers“. Vakar. 13.30 Tiesio-
giai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Sevilijos 
„Real Betis“ - Madrido „Estudiantes“. 15.30 
Tiesiogiai. Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Amsterdamo „Ajax“ - Roterdamo „Sparta“. 17.30 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo 
„Feyenoord“ - Tilburgo „Willem II“. 2017-01-
21. 19.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Malagos „Unicaja“ - Madrido „Real“. 
21.30 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 22.30 Tiesiogiai. NBA 
krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - San Antonijo 
„Spurs“. 0.40 NBA Action. Krepšinio lygos apž-
valga. Devyniolikta laida. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liver-
pool“ - „Tottenham“. 8.50 Regbis. Šešių nacijų 
čempionatas. Velsas - Anglija. 10.40 Regbis. 
Šešių nacijų čempionatas. Italija - Airija. 12.30 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
United“ - „Watford“. 14.20 Boksas. Rober-
tas Easteris - Luisas Cruzas. 15.00 Boksas. 
Rau’shee Warrenas - Zhanatas Zhakiyanovas. 
15.55 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 16.55 
Regbis. Šešių nacijų čempionatas. Prancūzija -  
Škotija. Tiesioginė transliacija. 19.00, 0.30 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Burnley“ -  
„Chelsea“. 20.50, 2.20 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Swansea“ - „Leicester“. 22.40, 5.10 
Regbis. Šešių nacijų čempionatas. Prancūzija -  
Škotija. 

 EUROSPORT
6.00, 11.00, 15.30, 0.05, 3.30 Biatlonas. Pasau-
lio čempionatas. Austrija. 7.00, 12.30, 18.00, 
2.30, 4.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempi-
onatas. Šveicarija. 8.30 Šiaurės dvikovė. Pasau-
lio taurė. Japonija. 9.00 Jojimas. 14.30, 17.00, 
2.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasau-
lio taurė. Japonija. 19.45, 1.00, 5.00 Žiemos 
sporto apžvalga. 20.40, 23.55 Sporto naujienos. 
20.50 Angliškasis biliardas. Didysis prizas. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.55 Animacinis f. 

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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria.
11.05 Komedija „Mažylio 

atostogos“.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas „Bruto ir 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Komedija „Beverli 

Hilso policininkas 2“ 
(N-14).

0.35 TV serialas 
„Skandalas“ (N-7).

1.30 TV serialas „Kerštas“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. 

„Robomobilis  
Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

9.45 24 valandos (N-7).
10.30 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Bus visko.
13.30 Būk mano meile! 

(N-7).
14.25 TV serialas „Nakties 

karalienė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

Orai.
22.15 Trileris „Desperado“ 

(N-7).
0.20 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).
1.15 TV serialas „Strėlė“ 

(N-7).
2.05 TV serialas 

„Kortų namelis“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 3“.
10.55 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.20 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai 3“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 Dokumentinis f. 

„Ukrainiečių balsai“.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
0.30 Laisvės vėliavnešiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

 19.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 20.00  „Apie mus ir 
  Kazlauskus“

 19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažosios ke-
rėtojos“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 Filmas 
šeimai „Romantiški pašnekesiai“ (N-7). 12.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 13.00 „Žiemos saulė“ 
(N-7). 15.25 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai (N-7). 16.00 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį. 17.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 18.00 Premjera! Romantinė drama „Mei-
lės žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Premjera! Drama „Įsi-
mylėti vienuolę“ (N-7). 22.55 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 0.55 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės kri-
minalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki. 11.25 Savaitės kriminalai 
(N-7). 11.50 Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ 
savaitė. 12.55 Apie žūklę. 13.25 24 valandos 
(N-7). 14.10 Pasienio sargyba (N-7). 14.40 
Bus visko. 15.30 „Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.05 Gy-
venk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 „Policinin-
kai iš Peretopo“. 14.15 Juoktis leidžiama. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.05 Eurologija. 
Baltijos kelias. 21.30 „Graikė“. 23.25 Vakaras su 
Urgantu. 24.00 Pozneris. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 10.55 
„Vasilisa“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 
„Statūs krantai“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 
60 minučių. 20.00 „Širšių lizdas“. 22.15 Vakaras 
su V.Solovjovu. 1.00 „Volfas Mesingas“. 

 Ren
6.40 Vaikų klubas. 6.45 „Afro-maskvietis“. 7.35 
Kviestinė vakarienė. 8.25 Tinkama priemonė. 9.20 
„Šeimos dramos“. 11.05 Mums net nesisapnavo. 
14.00 Geriausias šefas. 16.20 „Atspindžiai“. 17.20 
Tinkama priemonė. 18.20 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.30 Izmailovo parkas. 23.20 
„Praeities vaikymasis“. 0.55 „Atspindžiai“. 

„aKIS“
Siaubo trileriS. JAV, Kanada. 2008.
Režisieriai: David Moreau, Xavier Palud.
Vaidina: Jessica Alba, Alessandro Nivola, Parker Posey.

Po nelaimingo atsitikimo vaikystėje apakusi smuikininkė Sidnė ryžtasi 
akių transplantacijai. Tačiau kartu su jai atsivėrusiu vaizdų ir spalvų 
pasauliu ją ima persekioti kraupūs mirties reginiai. Ties pamišimo 
riba atsidūrusi mergina pasiryžta išsiaiškinti, kieno akys jai buvo 
persodintos...

TV6
23.00

„DeSPeRaDo“
trileriS. JAV. 1995.
Režisierius: Robert Rodriguez.
Vaidina: Antonio Banderas, 
Salma Hayek, Quentin Tarantino.

El Mariachis žemyn galva panyra į 
nusikaltėlių pasaulį, sekdamas pas
kutinio įžymaus Meksikos narkoti
kų barono Bucho kraujo pėdsakais. 
Jis siekia keršto už savo rankos su
žalojimą, po kurio nebegali groti 
gitara, ir už jo merginos nužudymą. 
Su geriausio draugo ir patrauk
lios knygyno savininkės pagalba 
El Mariachis suseka Bucho armiją.

„BeVeRlI HIlSo 
PolICInInKaS 2“
Komedija. JAV. 1987.
Režisierius: Tony Scott.
Vaidina: Eddie Murphy, Judge 
Reinhold, Jurgen Prochnow.

Beverli Hilse nusikaltėlių gauja 
plėšia juvelyrines parduotuves. Jų 
grobiu tampa nepaprastai vertingi 
papuošalai. Akselis priverstas mes
ti savo bylą ir vėl skubėti į Pietų Ka
liforniją pagelbėti draugams. Kaip 
visada, šis policininkas patenka į 
įvykių sūkurį. Kumščiais ir ginklu jis 
greitai sutvarko visus piktadarius.

„PaSlaPTYS“
tV SerialaS. Turkija. 2013.
Režisierius: Irfan Sahin.
Vaidina: Mete Horozoglu, 
Asli Enver, Kaan Tasaner.

Jauna ir laiminga šeima turėjo viską, 
bet sūnaus pagrobimas sugriovė 
idilę. Pamažu išaiškėja paslaptys   
kas jų neturi? Kam jos nekaitina krau
jo ir netrumpina gyvenimo? Dėl jų 
melagingai prisipažįstama apie meilę, 
kad jos būtų išsaugotos, mokamos 
išpirkos ir net paleidžiamos kulkos.

lnK
22.15

TV1
22.50

rekomenduoja

TV3
22.30
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6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

6.45 TV serialas „Ponas 
Bynas“ (N-7).

7.10 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.05 „Farų karai“ (N-7).
9.05 TV serialas „Muchtaro 

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

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

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

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

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

tarnyba“ (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas 

„Voratinklis. Miegantis 
protas. I dalis“ (N-7).

19.30 TV serialas „Farų 
karai. Išlikimo lenk-
tynės. I dalis“ (N-7).

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Veiksmo f. „Atpildas“.
23.40 Veiksmo f. „Kerštas“.
1.40 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N-14).

6.00 Dokumentinis f. 
„Bekraštė Kanada“.

6.50 Dokumentinis f. 
„Gamtos magija“.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Pasaulis nuostabus.
8.20 Moterų balsas.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Chiromantas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Mafijos kronikos“ 

(N-14).
0.45 „Miškinis“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Chiromantas“ (N-7).
3.40 „Gluchariovas“ (N-7).
4.30 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.20 „Bitininkas“ (N-7).
6.05 „Gamtos magija“.

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Pranciškonų kelias 

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

su Nomeda Kazlaus. 
15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė).
17.30 Išsiveržę iš SSSR.
18.25 Poezija. 
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 „Bridžitos Džouns 

dienoraštis. Ties 
proto riba“.

22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 Auginantiems savo 
kraštą.

8.05 Silvijos itališki valgiai.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
10.50 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 „Būrėja“.
13.00 „Akloji“.
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.35 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
15.05 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Detektyvas 

Kolambas. Keista 
partnerystė“ (N-7).

22.50 „Paslaptys“ (N-14).
0.40 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.15 „Mentalistė“ (N-7).
3.05 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.50 „Bekas 2. Berniukas 
stiklo rutuly“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
10.55 Aukščiausia 

pavara. Top 41.
13.00 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis 

be galvos“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Farai (N-14).
23.00 Siaubo trileris 

„Akis“ (S).
0.55 Aš - superhitas 

(N-7).
1.45 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).

9.00 „Virtuvė“ (N-7).
9.30 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
10.30 „Judriausios 

pasaulio  
vietos“.

11.30 Pinigai iš 
nieko.

12.30 „Siaubingi 
namai“.

13.30 Veiksmo 
komedija  
„Taksi 2“  
(N-7).

15.05 Skaniausias 
gatvės  
maistas.

16.05 Romantinė 
komedija 
„Mėnesienos  
magija“.

17.50 „Ema“.
19.00 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Dikensiada“ 

(N-7).
21.30 Kino akademija. 

„Jonvabaliai  
sode“ (N-7).

23.20 Balticum TV 
žinios.

23.50 Kriminalinė 
drama 
„Nežinomasis“ 
(N-14).

 14.30  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 18.40  Lietuva tiesiogiai 13.20  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 10.30  „Judriausios 
  pasaulio vietos“

 20.00  Aš - superhitas 20.00  „CSI. Niujorkas“
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 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05 Dalykiškas 
rytas. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Bi-
tininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 
16.35 Kalbame ir rodome. 17.35 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 18.50 „Parakas ir šratai“. 
20.40 „Kazokai“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 
Pozdniakovas. 23.25 „Valstybinė apsauga 3“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.15 Knygų kandys. 
8.30, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.00 Gyvoji istorija. Žeč-
pospolitos poste. 12.35 Sakyk man, Maestro. 
13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Ranča“. 15.20 Akis į akį. 15.50 1200 muziejų. 
16.20 Lenkų valgiai. 16.40, 6.50 Medicina ir tu. 
16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Galerija“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.50, 5.20 
Polonija 24. 23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 
23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 0.15 „Sendlerovos 
sąrašas“. 1.10 Šokantis su gamta. 

 TV1000
9.15 „Kai ateina ji“. 11.05 „Atgal į ateitį III“. 13.20 
„Planeta 51“. 15.05 „Istviko raganos“. 17.15 „Ra-
šalo širdis“. 19.10 „Bremo Stokerio „Drakula“. 
21.35 „Scenos gražuolė“. 23.40 „Miesto legenda“. 

 DiscoVery 
6.10, 22.00 Aliaska: šeima iš miško. 7.00, 13.35 
Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Perdirbimas. 
8.15, 17.15 Svajonių automobiliai. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 San-
dėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo 
turto karai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Nemėginki-
te pakartoti. 20.30 Kaip tai pagaminta. 21.00 Lobių 
ieškotojai. Gyvačių sala. 23.00 Aukso karštinė. 
24.00 Jukono vyrai. 1.00 Brangenybių paieškos. 

 TraVel
6.00 Aliaska. 7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto 
paieška. 9.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 10.00, 
15.00 Viešbučių verslas. 11.00, 23.00 Muziejų 
paslaptys. 12.00, 2.00 Nežinomos ekspedi-
cijos. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 24.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Įdomiau-
sios kelionės motociklu. 1.00 Pilies paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Šunys: konkursas. 8.15, 12.50 
Pietų Afrika: mirtinas gyvatės įkandimas. 9.10, 
14.40 Žymiausi pabėgę gyvūnai. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 Aliga-
torių tramdytojai. 16.30, 23.50 Upių pabaisos. 
17.25, 21.05 Dr. Džefas. 18.20, 22.00, 1.40 
Daktarė Dy. 20.10 Iškviečiami tramdytojai. 

 sPorT1
7.20, 20.30 NBA Action. Krepšinio lygos apžval-
ga. Devyniolikta laida. 7.50, 21.00 NBA krepšinio 
lyga. Niujorko „Knicks“ - San Antonijo „Spurs“. 
Vakar. 10.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 10.55 Pasaulio rali-kroso čempiona-
tas. 12.55 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Saski Baskonia - FC Barcelona. 2017-01-29. 
14.40 NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cava-
liers“ - Oklahoma Sičio „Thunder“. 2017-01-29. 
16.50 KOK World Series. Moldova 2016. 18.50 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lygos apžvalga. 19.30 Road to Glory. Kovinio 
sporto žurnalas. 20.00 Pasaulio galiūnų čempi-
onatas. 4 d. 23.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Murcia - Madrido „Real“. 2017-02-05. 
0.55 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. „Az Alk-
maar“ - Roterdamo „Feyenoord“. 2016-12-11. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Burnley“ - 
„Chelsea“. 8.45 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Swansea“ - „Leicester“. 10.35 Krepšinis. 
Eurolyga. „Darussafaka“ - „Fenerbahce“. 12.25 
Krepšinis. Eurolyga. „Olympiacos“ - „Žalgiris“. 
14.15 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. Velsas - 
Anglija. 16.05 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. 
Prancūzija - Škotija. 17.55 Ledo ritulys. KHL. 
„Lokomotiv“ - „Admiral“. Tiesioginė transliacija. 
20.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
21.00 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 21.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Bournemouth“ -  
„Manchester City“. Tiesioginė transliacija. 24.00, 
5.00 Ledo ritulys. KHL. „Lokomotiv“ - „Admiral“. 
2.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Bour-
nemouth“ - „Manchester City“. 3.50 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos žurnalas. 

 eurosPorT
6.00, 8.30, 12.30, 16.30, 1.05 Šuoliai su slidė-
mis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Japonija. 
7.00, 15.00, 2.30, 5.30 Biatlonas. Pasaulio 
čempionatas. Austrija. 9.30, 19.45, 2.00, 5.00 
Žiemos sporto apžvalga. 10.30, 13.45, 18.00, 
4.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. 
Šveicarija. 20.15, 0.55 Sporto naujienos. 20.25 
Angliškasis biliardas. Didžioji Britanija.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 21.00  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

 18.00  Reporteris  15.30  „Meilė kaip 
  mėnulis“

 22.30  Istorijos 
  detektyvai

 17.35  Yra, kaip yra 20.00  Prieš srovę

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažosios ke-
rėtojos“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Drama 
„Įsimylėti vienuolę“ (N-7). 12.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio 
Oliverio patiekalai per pusvalandį. 17.00 „Apka-
bink mane“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Premjera! Komedija „Valentino dienos 
rūpesčiai“ (N-7). 22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 
0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Tauro ragas 
(N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.50 Au-
topilotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.50 Dvi-
račio šou. 15.15 Pagalbos skambutis (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 Gy-
venk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 Tegul kalba. 
13.25 „Graikė“. 15.10 Kartu su visais. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 Už kadro. 
21.30 „Graikė“. 23.05 „Pelėdos klyksmas“. 0.10 
Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 
10.55 „Vasilisa“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 „Privati detektyvė Tatjana Ivanova“. 16.40 
Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 
„Širšių lizdas“. 22.15 Vakaras su V.Solovjovu. 
1.00 „Volfas Mesingas“. 

 Ren
7.35 Kviestinė vakarienė. 8.25 Tinkama priemonė. 
9.20 „Šeimos dramos“. 11.10 Mums net nesi-
sapnavo. 13.50 Izmailovo parkas. 15.45 „Atspin-
džiai“. 17.35 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Geriau-
sias šefas. 23.50 „Atspindžiai“. 1.30 „Pagunda“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05 Dalykiškas 
rytas. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Bi-
tininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 
16.35 Kalbame ir rodome. 17.35 Yaptingas įvy-
kis. Apžvalga. 18.50 „Parakas ir šratai“. 20.40 
„Kazokai“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 „Vals-
tybinė apsauga 3“. 1.05 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Namas prie užliejamosios pievos“. 7.55, 
16.25 Įsimylėk Lenkijoje. 8.30, 17.55, 2.15 Ma-
žieji pasauliečiai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 
Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, 
Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Ugniagesiai“. 15.30 „Sendlerovos 
sąrašas“. 16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Galerija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 2.10, 5.10 Lenkija 
su Miodeku. 18.55 Sekmadienis su... 19.40 Prie 
Tatrų. 20.25 Istorijos aktualijos. 20.45, 2.45 Ani-
macinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Tėvas 
Mateušas“. 0.15 Istorijos ratas. Moršynas. 0.45 
Kažkas matė, kažkas žino. 1.15 1200 muziejų. 

 TV1000
9.20 „Meškiukas Padingtonas“. 11.10 „Ji“. 
13.30 „Mirusi nuotaka“. 15.10 „Išsiskyrimas“. 
17.15 „Sensacija“. 19.10 „Mirtis jai tinka“. 23.10 
„Nužudyk mane švelniai“. 1.10 „Pabudimas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 Sun-
kvežimių vairuotojai. 7.50 Perdirbimas. 8.15 Sva-
jonių automobiliai. 8.40, 17.40 Sandėlių medžio-
tojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 
18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05, 21.00 
Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Turto gelbėtojai. 17.15 
Svajonių automobiliai. 20.00 Kaip tai veikia? 
22.00 Lobių ieškotojai. 23.00 B.Grilsas. Sala. 
24.00 Edas Stafordas. Į nežinomybę.  

 TRaVel
6.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Statybos Alias-
koje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 11.00 Muzie-
jų paslaptys. 12.00, 2.00 Nežinomos ekspedicijos. 
17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 24.00, 5.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 22.00 Endriu Zimernas 
Našvilyje. 23.00 Ginčai: itališka jautiena. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-)7
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria.
11.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
12.00 Aš - superhitas.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

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

Neto“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Romantinė drama 

„Puikybė ir prietarai“ 
(N-7).

1.05 TV serialas 
„Skandalas“ (N-7).

1.55 TV serialas „Kerštas“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
7.30 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.55 TV serialas 

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

9.45 24 valandos (N-7).
10.30 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 KK2 (N-7).
13.30 Būk mano meile! 

(N-7).
14.25 TV serialas „Nakties 

karalienė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Premjera! Komedija 

„O, ne! O, taip! 
(N-14). 2016 m.  
Rež. J.Paulikas. 

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

1.20 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 3“.
11.00 Klausimėlis.lt.
11.25 Dokumentinis f. 

„Ukrainiečių balsai“.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai 3“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos kolumbai.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Da 

Vinčio demonai 2“.
0.15 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

7.10 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.05 „Farų karai“ (N-7).
9.05 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
10.05 TV serialas 

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

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

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

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

visus“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas 

„Voratinklis. Miegantis 
protas. II dalis“ (N-7).

19.30 TV serialas „Farų 
karai. Išlikimo lenk-
tynės. II dalis“ (N-7).

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

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

„Be įsipareigojimų“.
23.40 Veiksmo f. „Atpildas“.
1.40 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.25 „Dalasas“ (N-7).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Chiromantas“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Moterų balsas.
0.45 „Miškinis“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Chiromantas“ (N-7).
3.40 „Gluchariovas“ (N-7).
4.30 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.20 „Bitininkas“ (N-7).
6.05 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.

6.00 LR himnas.
6.05 Išsiveržę iš SSSR.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai. 
13.00 XIX tarptautinis akor-

deono festivalis. 
14.00 Kelias į namus.
14.35 „Izabela Roselini. 

Mano audringas 
gyvenimas“.

15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 „Jungtinių Amerikos 

Valstijų prezidentai“. 
18.15 Meilės lyrika.
18.30 Labanaktukas. 
19.10 Valentino diena 

kitaip. Krisk į meilę. 
21.45 V.Šekspyras. 

„Įstabioji ir grau-
džioji Romeo ir 
Džiuljetos istorija“. 

0.40 DW naujienos rusų k.
0.50 Dabar pasaulyje.
1.20 LRT Kultūros akade-

mija.
2.05 Laba diena, Lietuva.
3.50 Linija, spalva, forma.
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vasario 14 d.

 17.30  Pinigai iš nieko 15.00  Topmodeliai 22.50  „Paslaptys“

 AnimAl PlAnet
6.36 Šimpanzė. 7.25, 11.00 Šunys: konkursas. 
8.15, 12.50 Daktarė Dy. 9.10, 14.40, 20.10 
Iškviečiami tramdytojai. 10.05, 15.35, 19.15 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdyto-
jai. 16.30, 23.50 Upių pabaisos. 17.25 Kova 
su brakonieriais. 18.20, 22.00, 1.40 Gaudant 
monstrus. 21.05 Kova su brakonieriais. 

 SPort1
7.05, 23.15 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lygos apžvalga. 7.50, 20.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Malagos „Unicaja“ - Ma-
drido „Real“. 2017-02-12. 9.30 „Penktasis kėli-
nys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
10.00 NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - 
Oklahoma Sičio „Thunder“. 2017-01-29. 12.10 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. 14.10 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“ - 
ADO Den Haag SC. 2017-01-29. 16.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Va-
lencia. 2017-01-22. 17.50 NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Toronto „Raptors“. 2017-01-08. 
20.00 Čempionai LT. Grapplingas. Vilnius. 2 d. 
22.15. Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžval-
ga. 24.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Ams-
terdamo „Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 2016-12-18.  

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Bour-
nemouth“ - „Manchester City“. 8.50 Krepšinis. 
Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Brose“. 10.40 Fut-
bolas. Vokietijos taurė. „Bayern“ - „Wolfsburg“. 
12.30 Futbolas. Vokietijos taurė. „Borussia“ - 
„Hertha“. 14.25 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 14.55 Futbolas. Premier lygos apžval-
ga. 15.55 Ledo ritulys. KHL. „Salavat Julaev“ - 
„Ak Bars“. Tiesioginė transliacija. 18.25 Ledo ri-
tulys. KHL. „Jokerit“ - „Neftekhimik“. Tiesioginė 
transliacija. 21.00 Boksas. 21.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. PSG - „Barcelona“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Benfica“ - „Borussia“. 1.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 

 euroSPort
6.15, 9.00, 16.30 Biatlonas. Pasaulio čempio-
natas. Austrija. 7.00, 10.00, Šuoliai su slidė-
mis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Japonija. 
8.00, 11.00, 15.30, 18.00, 2.30, 5.45 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. Šveicarija. 
9.30, 19.45, 1.45, 5.00 Žiemos sporto apžvalga. 
14.30, 1.00, 4.00 Šuoliai su slidėmis nuo tram-
plino. Pasaulio taurė. Pietų Korėja. 20.25, 0.55 
Sporto naujienos. 20.30 Angliškasis biliardas. 
Didžioji Britanija. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 „Pasisvėrę ir laimingi“.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
10.50 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 „Būrėja“.
13.00 „Akloji“.
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Detektyvas 

Kolambas. Meilė - 
ne amžina“ (N-7).

22.50 „Paslaptys“ (N-14).
0.40 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.15 „Mentalistė“ (N-7).
3.10 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.55 „Detektyvas Kolambas. 
Keista partnerystė“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ (N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.00 Aukščiausia pavara. 

Geriausi epizodai 
(N-7).

12.25 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai (N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės.  
„SL Benfica“ -  
„Borussia 
Dortmund“. 
Tiesioginė trans-
liacija.

23.40 Aš - superhitas 
(N-7).

0.40 „Nematoma riba“ 
(N-14).

1.50 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

10.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

11.30 „Virtuvė“ (N-7).
12.00 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
13.00 „Judriausios 

pasaulio  
vietos“.

14.00 Romantinė 
komedija  
„Smūgiuok kaip 
Bekhemas“.

16.00 Animacinis f. 
„Ernestas ir 
Selestina:  
meškučio ir pelytės 
nuotykiai“.

17.30 Pinigai iš nieko.
18.30 Skaniausias gatvės 

maistas.
19.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

inios.
20.30 „Kino automobiliai“.
21.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 Romantinė 

komedija  
„Mano didysis O!“ 
(N-14).

„VAlentino DienoS rŪPeSČiAi“
Komedija. JAV. 2016.
Režisierius: Gary Harvey.
Vaidina: Sarah Rafferty, Sam Page, Jeremy Guilbaut.

Ciniška tinklaraščio autorė Eiveri pakeičia savo ironišką gaidą, kai sutinka 
žavų veterinarą Brendaną. Pagaliau ir ji ima tikėti, kad meilė egzistuoja. 
Pasirodo, Brendanas dėl savo skyrybų kaltina būtent Eiveri tinklaraštį, 
ir neapykantos kupinus komentarus rašinėjo būtent jis. Ar jų santykiai 
grįsti nauja meile, ar praeities nuoskaudomis?

tV8
21.00

„o, ne! o, tAiP!“
Komedija. Lietuva. 2016.
Režisierius: Julius Paulikas.
Vaidina: Giedrius Savickas, Ineta 
Stasiulytė, Rimantė Valiukaitė.

Iš pirmo žvilgsnio visų mūsų gy-
venimai labai panašūs. Vienintelė 
paslaptis, kuri mums dar liko, - tai, 
kas vyksta už mūsų miegamojo 
durų. Komedijos centre - penkių 
labai skirtingų porų santykiai. lnK

22.15

„PuiKYBĖ ir PrietArAi“
Romantinė dRama. Prancūzija, 
Jungtinė Karalystė. 2005.
Režisierius: Joe Wright.
Vaidina: Keira Knightley, Donald 
Sutherland, Rosamund Pike.

Penkias dukteris užauginę Benetai 
nepriklauso aukštuomenei. Tačiau 
šios šeimos gyvenimas pasikeičia, kai 
vasaros atostogų į miestelį atvyksta 
turtingas viengungis ponas Binglis.tV3

22.30

„cSi. niuJorKAS“
deteKtyvinis seRialas. 
JAV, Kanada. 2007.
Režisierės: Ann Donahue, 
Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine 
Giovinazzo, Hill Harper.

Mekas Teiloras - nusikaltimo vietos 
tyrėjas, manantis, kad viskas susiję ir 
visi turi savo istoriją. Jo darbas - jo 
gyvenimas: jis skiria visą savo dė-
mesį byloms tol, kol jas išnarplioja. tV1

20.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria 

(N-7).
11.00 Prieš srovę (N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

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

(N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Bruto ir Neto“ 

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

„Tomo Krauno afera“ 
(N-7).

0.50 „Skandalas“ 
(N-7).

1.40 „Kerštas“ (N-7).

6.30 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.00 Animacinis f. 
„Robomobilis Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

9.45 24 valandos
(N-7).

10.30 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.35 KK2 (N-7).
13.30 Būk mano meile! 

(N-7).
14.25 „Nakties karalienė“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Blogiausias

Lietuvos 
vairuotojas 2  
(N-7).

21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Paskutinė kulka“ 
(N-14).

24.00 „Mentalistas“ 
(N-7).

0.55 „Strėlė“ (N-7).
1.45 „Kortų namelis“ 

(N-14).

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

(N-7).
10.00 „Ten, kur namai 3“ 

(N-7).
10.50 Emigrantai.
11.45 Lietuvos kolumbai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.20 „Ten, kur namai 3“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Premjera! Drama 

„Pianinas“  
(N-14).

0.50 Trumposios žinios.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

 17.10  Klauskite daktaro 20.00  Gero vakaro šou  17.35  Yra, kaip yra

trečiadienis

 „ŠIRDELE MANO“
TV serialas. Turkija. 2016.
Režisieriai: Fulya Yavuzoglu, Oguz Ayaz.
Vaidina: Isabella Damla Guvenilir, Cemre Melis Cinar.

Piktoji Arzu iki šiol grasino visiems, dabar ji pati užspeista į kampą, jai 
grasinama. Kartu su savo tėvu Nedždetu Arzu bando nuslėpti didžiąją 
paslaptį nuo savo vyro Kenano. O šis visomis pastangomis siekia iš-
siaiškinti tiesą apie savo dukterį Tučę. Tai sukelia didelių bėdų. Ar kas 
nors pažabos blogį?

rekomenduoja

TV1
17.55

„VALENTINO DIENOS 
PASIMATYMAS“
Komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Michael Feifer.
Vaidina: Elisa Donovan, 
Brad Rowe, Tom Skerritt.

Laura ir Dilanas, įsimylėję vienas 
kitą mokykloje, dabar gyvena ats-
kirai. Po skyrybų banke dirbanti 
Laura su dukrele persikraustė į 
Niujorką, kad pradėtų naują gy-
venimo etapą. Tačiau tarp daugy-
bės darbo dokumentų pasimetė 
skyrybų dokumentai, kurių ji taip 
ir nepasirašė...

„TOMO KRAUNO AFERA“
Kriminalinis filmas. JAV. 1999.
Režisierius: John McTiernan.
Vaidina: Pierce Brosnan, 
Rene Russo, Denis Leary.

Kai didžiulio muziejaus signalizaci-
ja nerimastingu kauksmu praneša 
pasauliui, kad kažkas nakties tam-
soje išsigabeno neįkainojamą Klodo 
Monė paveikslą, sukyla visa Niujorko 
policija. Turtingas, įtakingas ir visų 
gerbiamas Tomas Kraunas detek-
tyvams atrodo niekaip negalįs būti 
vagis. Vis dėlto kai kas jį įtaria. Pra-
sideda įtampos kupinas žaidimas.

„PASKUTINĖ KULKA“
VeiKsmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: William Kaufman.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Cuba Gooding Jr., Bill Murray.

Čekijos sostinėje Prahoje veikia 
dvi nusikalstamos grupuotės, ku-
rios iki šiol bendradarbiavo. Tačiau 
po nesutarimų jos pradėjo karą 
tarpusavyje. Profesionalus sam-
domas žudikas Rėjus Karveris po 
eilinio užsakymo tampa vienos iš 
nusikalstamų grupuočių taikiniu.

TV8
21.00

TV3
22.30

LNK
22.15

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 Komedi-
ja „Valentino dienos rūpesčiai“ (N-7). 12.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimio Oliverio patiekalai per pusvalandį. 
17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Premjera! Komedija „Valenti-
no dienos pasimatymas“ (N-7). 22.45 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INFO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Doku-
mentinis f. „Metrinės sistemos pradžia“. 12.05 
Dviračio šou. 12.35 Ne vienas kelyje. 13.10 
24 valandos (N-7). 13.55 Beatos virtuvė. 14.50 
Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.00 Yra, kaip 
yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos ko-
mentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info diena. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.00, 0.50 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00 Naujie-
nos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.20 Tegul kalba. 13.25 „Graikė“. 
15.05 Kartu su visais. 15.55 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.05 „Graikė“. 23.00 „Pelėdos klyksmas“. 
24.00 Vakaras su Urgantu. 0.35 Nakties naujienos. 
1.20 „Ištikimi draugai“. 2.55 „Kelias į prieplauką“. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 10.55 „Va-
silisa“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 „Privati 
detektyvė Tatjana Ivanova“. 16.40 Tiesioginis ete-
ris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Širšių lizdas“. 22.15 
Vakaras su V.Solovjovu. 1.00 „Volfas Mesingas“. 

 REN
6.50 „Afro-maskvietis“. 7.30 Kviestinė vakarienė. 
8.20 Tinkama priemonė. 9.20 „Šeimos dramos“. 
11.00 Mums net nesisapnavo. 13.40 Pati nau-
dingiausia programa. 15.35 „Atspindžiai“. 17.25 
Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Slaptosios te-
ritorijos. 23.15 „Atspindžiai“. 1.05 „Pagunda“. 
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6.15 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

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

(N-7).
10.05 „Voratinklis“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.20 „Viena už visus“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Voratinklis. 

Miegantis protas.  
III dalis“ (N-7).

19.30 „Farų karai. Išlikimo 
lenktynės. III dalis“ 
(N-7).

20.30 Savaitės kriminalai 
(N-7).

21.00 „Visi vyrai - 
kiaulės... 2“ (N-7).

21.30 Kriminalinis trileris 
„Nuopuolis“ (N-7).

23.45 Romantinė komedija 
„Be įsipareigojimų“ 
(N-14).

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

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.20 Auksinė daina.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 Komedija „Mama 

detektyvė“ (1).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ 

(N-7).
13.35 „Chiromantas“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 „Miškinis“ 

(N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Chiromantas“ 

(N-7).
3.40 „Gluchariovas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
8.00 „Kūrybos mįslė“.
8.55 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „JAV prezidentai“. 

„Valdžią - žmonėms“.
12.55 Lietuva mūsų lūpose.
13.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.05 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
14.35 „Mykolajivas“.
15.00 Lietuvos nacionalinių 

kultūros ir meno premi-
jų įteikimo iškilmės LR 
Prezidento rūmuose. 
Tiesioginė transliacija.

16.00 „Charkovas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.20 Muzikos istorijos.
17.50 „Deividas Bekhemas. 

Kelionė į nežinomybę“.
19.20 Labanaktukas.
19.50 „Šimtas reginių seno-

viniame mieste“. 2 d. 
20.20 Nes man tai rūpi.
21.05 Drama „Vandenyno 

spalva“ (N-14).
22.45 Stambiu planu.
23.15 DW naujienos rusų k.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 „Pasisvėrę ir laimingi“.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie 

šeimininkas?“
10.50 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 „Būrėja“.
13.00 „Akloji“.
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Detektyvas 

Kolambas. Pelenai 
virš Holivudo“  
(N-7).

22.50 „Paslaptys“ (N-14).
0.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.35 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.20 „Mentalistė“ (N-7).
3.15 Daktaras Ozas (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ (N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės. Lietuva, 
2016.

9.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

10.30 „Moderni šeima“ 
(N-7).

11.00 Aukščiausia pavara. 
Geriausi epizodai 
(N-7).

12.25 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai (N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. „FC 
Bayern Munchen“ - 
„Arsenal FC“. 
Tiesioginė transliacija.

23.40 Aš - superhitas 
(N-7).

0.40 „Nematoma riba“ 
(N-14).

1.50 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kino automobiliai“.
10.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
11.00 Animacinis f. 

„Ozo legendos. 
Sugrįžimas į 
Smaragdo miestą“.

12.45 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

13.15 „Ema“.
14.25 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
15.25 Fantastinė 

nuotykių drama  
„Krabatas: burtininko 
mokinys“  
(N-7).

17.30 „Siaubingi namai“.
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Judriausios 

pasaulio vietos“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Į pasaulio kraštą“ 

(N-7).
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
0.30 „Robinzonas Kruzas“ 

(N-7).

 6.55  „Meilė kaip 
   mėnulis“

 18.40  Lietuva tiesiogiai 1.45   „Džeikas, 
   Storulis ir šuo“

 9.30  „Kino automobiliai“ 19.00   „CSI kriminalistai“ 6.50  Daktaras Ozas
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 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05 Dalykiškas 
rytas. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Bi-
tininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 
16.35 Kalbame ir rodome. 17.35 Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga. 18.50 „Parakas ir šratai“. 20.40 
„Kazokai“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 „Vals-
tybinė apsauga 3“. 1.05 „Susitikimo vieta“.  

 TV PoloNia
7.05 „Namas prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Ekumeninė laida. 8.30, 2.15 ABC viską žino. 
8.45, 18.05, 2.30 Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 
12.25, 23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 
23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 „Notacijos“. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirū-
pink“. 15.25, 0.15 „Mečyslavas Paluchas. Žmo-
gus, sukilėlis, vadas“. 16.25 Šokantis su gamta. 
16.55 Astronariumas. 17.30, 1.45 „Galerija“. 
17.55 Knygų kandys. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Baltijos jūra. 19.25, 1.10 Rytų studija. 20.25, 
6.40 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 

 TV1000
9.10 „Pelėdų karalystės sargai“. 11.10 „Sensa-
cija“. 13.10 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“. 
15.10 „Pabudimas“. 17.10 „Atgal į ateitį II“. 19.10 
„Pianistas“. 22.05 „Pasimatymas“. 23.40 „Mano 
stora, amžinai bjauri draugė“. 1.30 „Kai ateina ji“.

 DiscoVery 
6.10, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 Sunk-
vežimių vairuotojai. 7.50 Perdirbimas. 8.15 Svajo-
nių automobiliai. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Aukso 
karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50, 22.00, 3.40 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 23.00, 4.30 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 14.30 Upių pabaisos. 
17.15 Svajonių automobiliai. 20.00 Kaip tai veikia? 
21.00, 2.50 Nesėkmių garažas. 24.00 Gatvių lenk-
tynės. 1.00 Prabangios jachtos. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00 Statybos Aliaskoje. 10.00, 15.00, 22.00, 3.00 
Viešbučių verslas. 11.00 Muziejų paslaptys. 12.00, 
2.00 Nežinomos ekspedicijos. 17.00 Neįprastas 
maistas. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Gaudant monstrus. 9.10, 14.40, 
20.10, 3.25 Iškviečiami tramdytojai. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50, 5.02 Upių 
pabaisos. 17.25, 21.05, 1.40 Australija nenori 
tavęs užmušti. 18.20, 22.00, 5.49 Tvenkiniai. 

 sPorT1
6.40, 23.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Bar-
selonos „Barcelona“ - Bilbao „Berri“. 8.20, 20.30 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo 
„Ajax“ - Roterdamo „Sparta“. 10.20 NBA krepšinio 
lyga. Niujorko „Knicks“ - Klivlando „Cavaliers“. 
12.30 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos apžvalga. 13.10 Europos taurė. II etapas. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - BC Khimki. 14.55 Road to 
Glory. Kovinio sporto žurnalas. 15.25 NBA krepšinio 
lyga. Oklahoma Sičio „Thunder“ - Portlando „Trail 
Blazers“. 17.35 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lygos apžvalga. 18.30, 4.30 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Enschedės „Twente“ - 
Roterdamo „Feyenoord“. 22.30 NBA Action. Krep-
šinio lygos apžvalga. Devyniolikta laida. 0.40 NBA 
krepšinio lyga. Vašingtono „Wizards“ - Los Andželo 
„Clippers“. 2.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - Andoros „Morabanc“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.05 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG - „Bar-
celona“. 8.55 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Benfica“ - „Borussia“. 10.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 11.15 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 12.15 Regbis. Šešių naci-
jų čempionatas. Velsas - Anglija. 14.05 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Benfica“ - „Borussia“. 
15.55 Ledo ritulys. KHL. „Traktor“ - „Metallurg“. 
Tiesioginė transliacija. 18.30 Boksas. Robertas 
Easteris - Luisas Cruzas. 19.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. PSG - „Barcelona“. 21.35 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Napoli“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Bayern“ - „Arsenal“. 1.35 Futbo-
las. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 2.05 
Ledo ritulys. KHL. „Traktor“ - „Metallurg“. 5.10 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Napoli“. 

 eurosPorT
6.30, 9.30, 14.45, 18.30, 1.00, 4.00 Biatlonas. 
Pasaulio čempionatas. Austrija. 7.00, 10.00, 
17.00, 2.30, 5.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramp lino. Pasaulio taurė. Pietų Korėja. 8.00 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. 
Šveicarija. 8.45, 20.00, 2.00, 5.00 Žiemos 
sporto apžvalga. 20.25, 0.55 Sporto naujienos. 
20.30 Angliškasis biliardas. Didžioji Britanija. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 7.35  Dainuok 
   mano dainą 2

 11.15  „Slaptas augalų 
   gyvenimas. Saulės link“

 20.50   Neda. Koncertas 
  Kauno „Žalgirio“ arenoje

 21.00  Lietuvos patriotai 19.30  Valanda su Rūta 19.30  „Aš tikrai myliu 
    Lietuvą! Vasario 16-oji“

 TV8
7.05 TV Pagalba (N-7). 8.50 „Linksmieji trauki-
nukai“. 9.20 Senoji animacija. 10.15 Komedija 
„Valentino dienos pasimatymas“ (N-7). 12.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimio Oliverio patiekalai per pusvalandį. 17.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 20.15 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Premjera! 
„Pasimatymas su meile“ (N-7). 22.50 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.05 Dviračio šou. 12.35 
Autopilotas. 13.05 24 valandos (N-7). 13.55 Do-
kumentinis f. „Metrinės sistemos pradžia“. 14.50 
Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.00 Yra, kaip 
yra (N-7). 17.00 Dviračio šou. 17.30 Ne vienas 
kelyje. 18.05 24 valandos (N-7). 18.50 Beatos 
virtuvė. 19.35 Dviračio šou. 20.05 Yra, kaip yra 
(N-7). 21.05 Autopilotas. 21.30 „Tėvynė - tai ta 
vieta žemėje, už kurią esi atsakingas“. 23.05 Do-
kumentinis f. „Metrinės sistemos pradžia“. 24.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 KK2 (N-7). 
1.15 Pagalbos skambutis (N-7). 2.00 Dviračio 
šou. 2.25 Autopilotas. 2.50 24 valandos (N-7). 

 PBK
6.00, 0.45 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00 Naujie-
nos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.20 Tegul kalba. 13.20 „Graikė“. 
15.10 Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 
17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 
21.05 Brangi laida. 21.20 „Graikė“. 23.10 „Pelėdos 
klyksmas“. 0.10 Vakaras su Urgantu. 1.15 „Alioš-
kos meilė“. 2.35 „Trys dienos Maskvoje“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Žinios. 10.55 
„Vasilisa“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 „Pri-
vati detektyvė Tatjana Ivanova“. 16.40 Tiesioginis 
eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Širšių lizdas“. 
22.15 „Dvikova“. 0.35 „Volfas Mesingas“.  

 Ren
„6.45 „Afro-maskvietis“. 7.30 Kviestinė vakarienė. 
8.20 Tinkama priemonė. 9.15 „Šeimos dramos“. 
11.10 Mums net nesisapnavo. 13.55 Pati naudin-
giausia programa. 15.35 „Atspindžiai“. 17.30 Tin-
kama priemonė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.30 A.Čapman paslaptys. 
23.25 „Atspindžiai“. 1.05 „Pagunda“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05 Dalykiškas rytas. 7.05 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Bitininkas“. 11.00 
Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Ypatingas įvykis. Ap-
žvalga. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.40 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 14“. 16.35 Kalbame ir rodome. 17.35 
Ypatingas įvykis. 18.50 „Parakas ir šratai“. 20.40 
„Kazokai“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 „Valstybi-
nė apsauga 3“. 1.05 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
8.00 Rytų studija. 8.30, 17.55 Lenkijos gyvūnai 
pavojuje.9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polo-
nijos pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 „Komisa-
ras Aleksas“ - filmavimo paslaptys. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 16.15 Vilnoteka. 
16.35 Miškas arčiau mūsų. 17.00 Kaip tai veikia. 
17.30, 1.45 „Galerija“. 18.10 Animacinis f. 18.30 
TV ekspresas. 18.50, 2.10, 5.10 Lenkija su Mio-
deku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 Gyvoji istorija. 
Žečpospolitos poste. 20.25 Kultūros informacija. 
20.45, 2.30 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.50, 3.45 „Komisaras Aleksas“. 0.15 7-ių kultū-
ros festivalis. 0.45 „6000 km lenkų kančios keliu“. 

 TV1000
9.40 „Pianistas“. 12.30 „Apalūza“. 14.50 „Kai 
ateina ji“. 16.50 „Atgal į ateitį III“. 19.10 „Užda-
ryti susitikimai Trečiojo Kind“. 21.50 „Laimin-
gasis Gilmoras“. 23.40 „Londono bulvaras“. 
1.30 „Miesto legenda“. 3.15 „Scenos gražuolė“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50 Per-
dirbimas. 8.15 Svajonių automobiliai. 8.40, 
17.40, 23.00, 4.30 Sandėlių medžiotojai Britani-
joje. 9.10, 18.10, 24.00 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40, 21.00, 2.50 Nekilnojamojo turto 
karai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 
Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 17.15 Svajonių 
automobiliai. 20.00 Kaip tai veikia? 22.00, 3.40 
Likviduotojas. 1.00 Gatvių lenktynės. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Statybos Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 
11.00 Muziejų paslaptys. 12.00, 2.00 Nežinomos 
ekspedicijos. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 
24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00, 
3.00 Everestas. 23.00, 4.00 Kelionės Amazone. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“ 
(N-7).

7.00 Nuotykių f. 
„Mažojo indėno 
nuotykiai“.

9.15 Komedija 
„Daktaras Dolitlis 2“.

12.15 Fantastinis 
nuotykių f. 
„Eragonas“  
(N-7).

14.25 Komedija 
„Keturkojis  
hercogas“.

16.05 Nuotykių komedija 
„Naktis muziejuje“ 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 „Aš tikrai myliu 

Lietuvą!  
Vasario 16-oji“. 
Šventinis koncertas 
ir viktorina. 
 Vedėjai: M.Stasiulis 
ir M.Rainys. 
Tiesioginė transliacija 
iš Katedros aikštės.

21.00 Fantastinis trileris 
„Nepriklausomybės 
diena“  
(N-7).

23.55 „Skandalas“ 
(N-7).

0.55 „Kerštas“ 
(N-7).

6.10 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

6.40 Animacinis f. 
„Makaka Markas“.

8.00 Animacinis f. 
„Tomas ir Džeris. 
Stebuklingas  
žiedas“.

9.05 Komedija 
„Turtuolis Ričis“.

11.05 Komedija 
„Pelės medžioklė“.

12.55 Veiksmo komedija 
„Vagis policininkas“ 
(N-7).

14.45 Nuotykių komedija 
„Gyvenimas  
ant ratų“  
(N-7).

16.45 Romantinė 
komedija  
„Šėtoniškas sandėris“ 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Premjera! 

Veiksmo trileris 
„Kapitonas Filipsas“ 
(N-14).

0.05 Veiksmo f. 
„Atpildas“  
(N-14).

1.50 Veiksmo f. 
„Paskutinė kulka“ 
(N-14).

3.25 Sveikatos ABC 
televitrina.

6.00 LR himnas.
6.05 „1918 m. Vasario 

16-osios Akto signa-
tarai“.

7.20 „Gustavo nuotykiai“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Trijų Baltijos valstybių 

vėliavų pakėlimo cere-
monija S.Daukanto 
aikštėje Vilniuje. LR 
Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės kalba. 
Tiesioginė transliacija.

12.30 Šv.Mišios.
13.30 Laisvės dainos.
14.00 Vasario 16-osios minė-

  jimas prie Lietuvos ne- 
priklausomybės signa-
tarų namų Vilniuje. 
Tiesioginė transliacija.

14.30 „Nematomas frontas“.
16.00 „Mes nugalėjom“.
16.40 „Žmonės, kurie sukūrė 

Lietuvą. A.Smetona“.
17.30 Šiandien.
18.00 „Aš - dalis Tavęs“. 

Šventinis koncertas 
iš Kauno „Žalgirio“ 
arenos.

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Lietuvos patriotai. 
22.15 Drama „Naujasis 

pasaulis“ (N-7).
24.00 Komedija „Kad ir kas 

nutiktų“ (N-7).

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

7.35 Dainuok mano 
dainą 2. Muzikinis 
šou. Dalyvauja: 
V.Tarasovienė, 
V.Tarasovas, 
G.Karaliūnaitė, 
Deivis, I.Starošaitė, 
V.Burnys, 
V.Malinauskas.

19.30 Veiksmo 
komedija  
„Džekis Čanas. 
Pirmasis smūgis“ 
(N-7).

21.15 Romantinė drama 
„Anglas ligonis“ 
(N-14).

0.25 Dainuok mano 
dainą 2. Muzikinis 
šou. Dalyvauja: 
V.Tarasovienė, 
V.Tarasovas, 
G.Karaliūnaitė, 
Deivis, I.Starošaitė, 
V.Burnys, 
V.Malinauskas.

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

2.55 „Dalasas“ 
(N-7).

3.40 „Diagnozė -
žmogžudystė“  
(N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Gamtos magija“.
7.00 Patriotai (N-7).
8.00 „Dykumos“.
10.10 „Slaptas augalų 

gyvenimas. Kelionės“.
11.15 „Slaptas augalų 

gyvenimas.  
Saulės link“.

12.20 „1410. Žinomas 
nežinomas Žalgiris“.

14.00 „Nepriklausomybės 
kovos Lietuvoje. Vals - 
tybės kūrimasis“ (1).

14.30 „Nepriklausomybės 
kovos Lietuvoje. 
Operacijos bolševikų 
fronte“ (2).

15.00 „Viskas ore!“
16.00 Žinios.
16.25 Veiksmo drama 

„Gvardija“.  
(1) (N-7).

18.00 Žinios. 
18.30 „Gvardija“ (N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Gvardija“ (N-7).
21.30 Moterų balsas.
22.30 Žinios. 
23.00 „Nepriklausomybės 

kovos Lietuvoje. Vals - 
tybės kūrimasis“ (1).

23.30 „Nepriklausomybės 
kovos Lietuvoje. 
Operacijos bolševikų 
fronte“ (2).

24.00 Nuoga tiesa.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
8.15 Poezija.
8.20 Rūta žalioji... Dainuoja 

Veronika Povilionienė.
10.00 Istorinė drama 

„Ekskursantė“. (N-7).
11.50 „Aš už tave pakalbėsiu“.
13.00 Arvydas Vilčinskas. 

„Grįžtu namo“.
15.00 „Prie rugių ir prie ug-

nies“. Dokumentinis f. 
apie J.Marcinkevičių.

16.00 „Aistmarės“. Aistės 
Bružaitės (kanklės) 
koncertas - rečitalis. 

17.10 Poezija.
17.15 Legendos.
18.00 Vasario 16-osios 

iškil  min  gas kon-
certas Lietuvos 
Nepriklausomybės 
99-osioms metinėms.

19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Daktaras Jonas 

Basanavičius.
20.45 Poezija. 
20.50 Neda. Koncertas Kauno 

„Žalgirio“ arenoje.
22.55 Poezija. 
23.00 „Kredo. Demokratas“. 

Dokumentinis f., skirtas 
prezidento K.Griniaus 
150-osioms gimimo 
metinėms.

24.00 DW naujienos rusų k.
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vasario 16 d.

 20.30   Skaniausias
   gatvės maistas

 18.00  „Kaulai“ 16.30  „Mano gyvenimo 
    šviesa“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 Silvijos itališki 
valgiai.

8.10 Reičelės Alen 
pyragų dienoraštis.

8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie 

šeimininkas?“
10.50 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 „Sodo gyventojai“.
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Neramūs 

ir triukšmingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 Premjera! 

Kriminalinis f. 
„Geriausi Švedijos 
detektyvai“ (N-7).

23.25 „Paslaptys“ (N-14).
1.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
2.10 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.00 Aukščiausia pavara. 

Geriausi epizodai 
(N-7).

12.25 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Veiksmo trileris 

„Transporteris“ 
(N-7).

23.50 Aš - superhitas 
(N-7).

0.50 „Nematoma riba“ 
(N-14).

1.50 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai 
iš nieko.

10.30 Animacinė 
nuotykių  
komedija 
„Zambezija“.

12.00 Animacinis 
nuotykių f.  
„Narsusis riteris 
Justinas“.

13.40 „Kino 
automobiliai“.

14.10 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

15.10 Dokumentinis f. 
„Samsara“  
(N-7).

17.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

18.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

21.30 „Ema“.
22.40 Balticum TV 

žinios.
23.10 Muse koncertas 

„Live at Rome 
Olympic Stadium“. 
2013 m.

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Australija nenori tavęs užmušti. 9.10, 
14.40, 20.10, 3.25 Iškviečiami tramdytojai. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50, 5.02 Upių 
pabaisos. 17.25, 21.05 Liūtė karalienė. 18.20, 
22.00, 1.40, 5.49 Veterinarų gyvenimas. 

 SPort1
6.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Argentina. 
Finalas. 8.30, 16.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Sevilijos „Real Betis“ - Madrido „Estudian-
tes“. 10.10 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
Devyniolikta laida. 10.40 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - Arnhemo 
„Vitesse“. 12.30, 0.40 Europos taurė. II etapas. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - Ulmo „Ratiopharm“. 
14.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. FC 
Zwolle - Amsterdamo „Ajax“. 18.00 „Penkta-
sis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. Premjera. 19.00 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lygos apžvalga. Premjera. 20.00 Tiesiogiai. 
Copa del Rey. Vitorijos „Baskonia“ - Tenerifės 
„Iberostar“. 22.00 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 22.30 Tiesiogiai. Copa del Rey. Madrido 
„Real“ - Andoros „Morabanc“. 2.35 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. 4.35 „Penktasis kėlinys“.  

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - 
„Arsenal“. 8.50 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. 
Prancūzija - Škotija. 10.50 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Real“ - „Napoli“. 12.40 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 13.40 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 14.10 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lygos dienos apžvalga. 14.40 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 15.10 Regbis. 
Šešių nacijų čempionatas. Velsas - Anglija. 17.05 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 17.35 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - „Ar-
senal“. 19.25 Ledo ritulys. KHL. „Lada“ - Rygos 
„Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 22.00 Futbolas. 
UEFA Europa lyga. „Manchester United“ - „Saint-
Etienne“. 0.05 Smiginis. Anglijos Premier lyga. 3.05 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 
5.00 Ledo ritulys. KHL. „Lada“ - Rygos „Dinamo“. 

 euroSPort
6.15, 8.30, 15.00, 1.00, 4.00 Biatlonas. Pasau-
lio čempionatas. Austrija. 7.00, 22.45, 17.00, 
5.45 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasau-
lio taurė. Pietų Korėja. 9.30, 19.45, 1.45, 5.00 
Žiemos sporto apžvalga. 10.00, 13.45, 18.00, 
2.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. 
Šveicarija. 20.25, 0.55 Sporto naujienos. 20.30 
Angliškasis biliardas. Didžioji Britanija. 

 

„trAnSPorteriS“
Veiksmo trileris. Prancūzija, JAV. 2002.
Režisierius: Corey Yuen.
Vaidina: Jason Statham, Qi Shu, Matt Schulze.

Buvęs JAV specialiųjų pajėgų operatorius Frenkas Martinas iš pirmo 
žvilgsnio gyvena gana ramiai. Pragyvenimui jis užsidirba saugiai ir kon-
fidencialiai gabendamas krovinius - paslaptingus, o kartais ir pavojingus 
siuntinius. Frenkas lieka ištikimas savo griežtoms taisyklėms. Vis dėlto 
kartą jis nejučia pasiduoda emocijoms.

tV6
22.00

rekomenduoja

„ŠĖtoniŠKAS SAnDĖriS“
romantinė komedija. 
Vokietija, JAV. 2000.
Režisierius: Harold Ramis.
Vaidina: Brendan Fraser, Elizabeth
Hurley, Frances O’Connor.

Eliotui viskas nesiseka, ypač mei-
lė. Gražuolė Elison nė nežiūri į jo 
pusę. Todėl Eliotas nepaprastai 
nustemba, kai labai graži mergina 
pakviečia jį prieiti...

„KAPitonAS FiliPSAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Paul Greengrass.
Vaidina: Tom Hanks, Barkhad 
Abdi, Barkhad Abdirahman.

Krovininis laivas „Alabama“ su JAV 
vėliava plaukė link Kenijos. Prie jo 
greitaeige valtimi priplaukė keturi 
jauni somaliečiai. Tai buvo naujųjų 
laikų piratai. „Alabama“ tapo pir-
muoju piratų užgrobtu amerikie-
čių laivu po daugiau nei 200 metų.

„nePriKlAuSomYBĖS 
DienA“
Fantastinis trileris. JAV. 1996.
Režisierius: Roland Emmerich.
Vaidina: Will Smith, Bill Pullman, 
Jeff Goldblum.

Liepos 2-ąją viso pasaulio ryšių sis-
temose kyla sumaištis dėl keistų 
trukdžių Žemės atmosferoje. JAV ka-
riuomenė išsiaiškina, kad mūsų pla-
netos link artėja milžiniškas objektas. tV3

21.00

lnK
21.30

lnK
16.45
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 10-16 d. 10.40, 13.15, 16.10, 17.20, 
18.50, 20, 21.40, 22.40, 23.30 val. (22.40, 23.30 val. 
seansai vyks 10-11, 14 d.).
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 10-16 d. 10.30, 11.20, 
13.45, 16.40 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 10-16 d. 12.15, 14.35 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
10-16 d. 10.50, 12.45, 15.20, 18.40, 21.10, 23.50 val.  
(11-12 d. 10.50, 12.45 val. seansai nevyks; 23.50 val. 
seansas vyks 10-11, 14 d.).
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
16 d. 19 val.
„Francas“ (drama, Prancūzija, Vokietija, N-13) - 14 d. 
19.05 val.
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (nuotykių drama, JAV) - 
14 d. 17.50 val. (PANELĖS premjera).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 15 d. 
18.30 val. (LNK kino startas).
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 10-16 d. 12.45, 
14.55, 17.10, 19.15, 21.30, 23.40 val. (23.40 val. seansas 
vyks 10-11, 14 d.).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 10-16 d. 10.10, 11.10, 12.55, 
15.05 val. (11.10, 12.55 val. seansai vyks 10-11 d.).
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
originalo k., Rusija, N-7) - 11-12, 14, 16 d. 10.20,  
12.05 val.
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, N-13) - 
10-16 d. 13.05, 14, 21.20 val. (11-12 d. 13.05 val. seansas 
nevyks).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 10-11 d. 10.50, 13.05 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
10-16 d. 17.50, 21.15 val. (14 d. 17.50 val. seansas 
nevyks).
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, 3D, N-16) - 10-16 d. 17, 21.50 val.  
(15 d. 17 val. seansas nevyks).
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, N-16) - 10-16 d. 19.25 val.

„Mančesteris prie jūros“ (drama, JAV, N-13) - 
10, 12 d. 19.05 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 3D, 
N-13) - 11, 13 d. 19.05 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 10, 12, 14, 
16 d. 21.50 val.
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., 
JAV, N-13) - 11, 13, 15 d. 21.50 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
10-11, 14 d. 23.59 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
originalo k., Rusija, N-7) - 10-16 d. 11 val.
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 10-16 d. 13.10 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
10-16 d. 15.50 val.
„skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 10-16 d. 10.20, 15.40 
val. (11-12 d. 10.20 val. seansas nevyks).
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
10-16 d. 18.20 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ 
(romantinė drama, JAV, N-18) - 10-16 d. 11.40, 13.30, 
16.10, 17.40, 18.30, 19.50, 20.20, 21.10, 21.30, 22.30, 23 
val. (15-16 d. 18.30, 21.10 val. seansai nevyks;  
19.50, 21.30 val. seansai vyks 15-16 d.; 22.30, 23 val. 
seansai vyks 11-12 d.).
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 10-16 d. 11, 13.30, 16 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 10-12, 16 d. 12 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 10-16 d. 14.20 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
10-16 d. 16.15, 18.45, 21.20 val.
„Francas“ (drama, Prancūzija, Vokietija) - 10, 12, 14 d. 
19.50 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 15 d. 
19 val. (LNK kino startas).
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (nuotykių drama, JAV) - 
14 d. 17.10 val. (PANELĖS premjera).
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 10-16 d. 13, 15, 
17.10, 18.50, 19.20, 21.40 val. (11-12, 16 d. 13 val. 
seansas nevyks).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 10-16 d. 11.10, 13.20, 15.30 val.

„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
10-16 d. 11.20, 17, 20.20 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 11-12, 16 d. 11.30, 14.30 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Rusija, N-7) - 11-12, 16 d. 13.05 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
originalo k., Rusija, N-7) - 10-16 d. 11.10, 14.40 val. 
(11.10 val. seansas vyks 11-12, 16 d.).
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
10-16 d. 18.50, 21.30 val.
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, 
N-13) - 10-16 d. 11.30, 13.20, 21 val. (11-12, 16 d.  
11.30 val. seansas nevyks; 11 d. 13.20 val. seansas 
nevyks).
„skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 10-16 d. 14.30, 
17.10 val. (11-12, 16 d. 14.30 val. seansas nevyks; 14 d. 
17.10 val. seansas nevyks).
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 10-16 d. 14 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, 3D, N-16) - 10-16 d. 21.45 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, N-16) - 10-16 d. 16.45 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 3D, 
N-13) - 10-16 d. 19.10 val.
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija, N-13) - 
10-16 d. 16.40 val.
„Mančesteris prie jūros“ (drama, JAV, N-13) - 
11, 13 d. 19.50 val.
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 11-12, 16 d. 11.20 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
10-16 d. 11 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Francas“ (drama, Prancūzija, Vokietija) - 10 d. 16 val. 
11 d. 13.30 val. 12 d. 20.30 val.
„Patersonas“ (drama, JAV) - 10 d. 18.10 val. 11 d. 
21 val. 12 d. 15.50 val. 13 d. 17 val. 14 d. 20.50 val. 15 d. 
16 val. 16 d. 21.15 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Meksika, Taivanas) - 10 d. 
20.20 val. 11 d. 18 val. 13 d. 19.10 val. 15 d. 20.10 val. 
16 d. 16 val.
„Ką pašnibždėjo Pelėda“ (animaciniai f., Prancūzija) - 
11 d. 12.50 val.

Antroje „Džono Viko“ dalyje Kianu Ryv-
so (Keanu Reeves) vaidinamas Džonas Vikas 
stoja į kovą su geriausiais pasaulio žudikais. 
Prieš pusantrų metų stilingame keršto trile-
ryje Džonas Vikas nesusivaldė, chuliganams 

Premjera

Kianu Ryvsas (Keanu Reeves) 
filme „Džonas Vikas 2“

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Džonas  
Vikas 2“

„John Wick:Chapter 2“ 

Kino teatruose nuo vasario 10 d.

n Veiksmo trileris, JAV, 2017

n Vaidina: Keanu Reeves, Common, Bridget 

Moynahan, Ian McShane, John Leguizamo, Ruby 

Rose ir kiti

n iMDB: 9,8/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

laisvalaikis 2 0 1 7  v a s a r i o  1 0 57

Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Ateitis“ (drama, Prancūzija) - 11 d. 16 val. 
12 d. 13.50 val. 13 d. 15 val. 14 d. 16.30 val.  
5 d. 18.10 val.
„Tamsta Varlius“ (nuotykių f., Nyderlandai, Belgija) - 
12 d. 12 val.
„Pamišėlis Pjero“ (drama, Prancūzija, Italija) - 12 d. 
18 val.
„Maža išpažintis“ (drama, Lietuva) - 14 d. 18.30 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva) - 16 d. 
19 val.

MULTIKINO OZAS
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 10 d. 11, 13.30, 16.15, 18, 19, 20, 
20.45, 21.45 val. 11 d. 13.15, 16.15, 18, 19, 19.45, 20.45, 
21.45 val. 12, 16 d. 11, 13.30, 16.15, 18, 19, 19.45, 20.45, 
21.45 val. 13, 15 d. 10.45, 13.15, 16.15, 18, 19, 19.45, 
20.45, 21.45 val. 14 d. 11, 13.30, 16.15, 17, 18, 19, 20, 
20.45, 21.45 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 10-13, 15-16 d. 10, 12.15,  
14.30 val. 14 d. 10, 12.15 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 10, 14 d. 10.30,  
11.15, 13.45, 15.30, 17.30 val. 11 d. 10.30, 11.30,  
13.45, 15.30, 17.15 val. 12-13, 16 d. 10.30, 11.15,  
13.45, 15.30, 17.15 val. 15 d. 11.15, 13.45, 15.30,  
17.15 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 10-13, 
15 d. 10.30, 12.45, 18.45, 21.15 val. 14 d. 10.30, 13 val. 
16 d. 10.30, 12.45, 19.15, 21.30 val.
„Patersonas“ (komiška drama, Prancūzija, JAV, 
Vokietija, N-13) - 10-13, 15 d. 21.30 val. 14 d. 18.30,  
21 val. 16 d. 21.45 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
16 d. 19 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, 3D, N-16) - 10-13, 15 d. 17, 19.15 val.  
14 d. 14.30 val. 16 d. 17 val.
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, N-13) - 
10-13, 15 d. 18.30, 21.45 val. 14 d. 21.45 val. 16 d. 18.30, 
21.30 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
10-13, 15-16 d. 15.15, 21 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 10-13, 15-16 d. 13, 
15, 17.15, 19.30, 22.15 val. 14 d. 13, 15, 17.15, 19.30, 
22 val.

„Mančesteris prie jūros“ (drama, JAV, N-13) - 11, 13, 
15 d. 15.45 val. 14 d. 15.30, 21.30 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 10, 14 d. 11, 13.15, 15.15 val. 
11-13, 16 d. 11, 13.15, 15 val. 15 d. 10.45, 15 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 10, 14 d. 10.15, 12.45 val. 11-13, 15-16 d. 
10.15, 12.30 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
10, 12, 16 d. 16 val. 14 d. 16, 19.30, 18.45 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 11 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Patersonas“ (komiška drama, Prancūzija, JAV, 
Vokietija, N-13) - 15 d. 12 val. (specialus seansas 
mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Florence“ (muzikinė komedija, D.Britanija) - 
10 d. 18 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) - 
10 d. 20 val.
„Nekaltosios“ (drama, Lenkija, Prancūzija) - 
11 d. 15 val.
„Francas“ (karinė drama, Prancūzija, Vokietija) - 
11 d. 17 val. 15 d. 19.40 val.
„Trumanas“ (drama, Ispanija, Argentina) - 
11 d. 19 val.
„Dvi naktys iki ryto“ (drama, Lietuva, Suomija) - 
14 d. 17 val.
„Prancūziška porelė“ (romantinė komedija, 
Prancūzija) - 14 d. 18.30 val.
„Asfaltas“ (komiška drama, Prancūzija) - 15 d. 18 val.
Ekskursija po kino archyvą - 16 d. 15 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ 
(romantinė drama, JAV, N-18) - 10-16 d. 11, 13.45,  
15.20, 18, 18.30, 18.50, 19, 20.40, 21.20, 21.45,  
23.20 val. (18.50, 21.20 val. seansai vyks 14 d.;  
15-16 d. 19 val. seansas nevyks; 18.30 val. seansas vyks 
15 d.; 23.20 val. seansas vyks 11-12 d.; 16 d. 11 val. 
seansas nevyks).
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 10-16 d. 11.15, 13.35 val.

„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 10-16 d. 10.20, 12.50, 15.10, 16.30, 
16.15, 17.40 val. (15 d. 16.30 val. seansas nevyks;  
16.15 val. seansas vyks 15 d.).
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
10-16 d. 16.20, 18.50, 21.20, 23.50 val. (14 d. 18.50, 
21.20 val. seansai nevyks; 23.50 val. seansas  
vyks 11-12, 14 d.).
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
16 d. 19 val.
„Francas“ (drama, Prancūzija, Vokietija, N-13) - 14 d. 
20.10 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 15 d. 
18.30 val. (LNK kino startas).
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (nuotykių drama, JAV) - 
14 d. 16.40 val. (PANELĖS premjera).
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 10-16 d. 
10.30, 15, 17.10, 18.40, 19.20, 21.30, 22.45,  
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 11-12 d.;  
11-12 d. 10.30 val. seansas nevyks; 15 d. 18.40 val. 
seansas nevyks).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 10-16 d. 10.10, 12.10,  
14.10 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
10-16 d. 11.45, 19.30 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
10-16 d. 14, 21, 22.50 val. (21 val. seansas vyks 14 d.; 
22.50 val. seansas vyks 10, 12, 14, 16 d.).
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, N-16) - 11-12 d. 23.30 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, 3D, N-16) - 14 d. 21 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 11-12 d. 10.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-12 d. 12.30 val.
„Mančesteris prie jūros“ (drama, JAV, N-13) - 
10-16 d. 16.40, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 14 d.; 
14 d. 16.40 val. seansas nevyks).
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, N-13) - 
10-16 d. 16, 20.10 val. (16 val. seansas vyks 11, 13, 15 d.; 
20.10 val. seansas vyks 10, 12, 16 d.).
„Skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 10-16 d. 16, 20.10 val. 
(20.10 val. seansas vyks 11, 13, 15 d.; 16 val. seansas 
vyks 10, 12, 14, 16 d.).

pavogus jo vintažinį „Mustangą“ ir užmušus 
velionės žmonos dovanotą mylimą šunį. Su-
tvarkęs reikalus, Džonas tenorėjo vieno: kad 
jam leistų ramiai gyventi toliau. Tačiau žmogui 
su tokiais gebėjimais ramiai gyventi tiesiog 
nelemta. Audringa, tamsi ir pavojinga samdo-
mo žudiko Džono Viko praeitis sugrįžta.

Buvęs Džono kolega sukuria planą užval-
dyti ir savo poreikiams pajungti galingą tarp-
tautinę žudikų organizaciją. Suprasdamas, 
kad šiam planui įgyvendinti jam reikia visų 
įmanomų priemonių, pagalbos kreipiasi į bu-
vusį bičiulį Džoną. Abu vyrai kažkada davė 
kraujo priesaiką padėti vienas kitam, tad 
Džonas negali atsisakyti, kad ir kaip norėtų. 
Bičiulio prašymu Džonas Vikas išvyksta į 
Romą. Amžinajame mieste Džonas stoja į 
atvirą kovą su geriausiais pasaulio smogikais. 
Sudužus ramaus gyvenimo iliuzijai, Džonas 
Vikas vėl pavirsta negailestinga žudymo ma-
šina, iš savo kelio šluojančia visas kliūtis.

„Forum Cinemas“ inf.

Filmo premjeroje Los Andžele dalyvavo
Kianu Ryvsas (Keanu Reeves)

EPA-Eltos nuotr.
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Pirmosios dalies pabaigoje išsiskyrę, 
Ana ir Kristijanas netrukus supranta, kad 
negali vienas be kito. Siekdamas susigrą-
žinti mylimąją, Kristijanas sutinka su 
Anos sąlygomis ir apriboja savo seksuali-
nius poreikius vardan normalių, labiau tra-
dicinių santykių. Tačiau naujajame santy-
kių etape netrukus atsiranda ir naujų 
prob lemų. Anos dėmesio ima siekti naujas 
jos viršininkas Džekas, taip sukeldamas 
Kristijano pavydą. Anos problemos įsikū-
nija dviejose moteryse iš mylimojo praei-
ties. Dabartinė Kristijano verslo partnerė 
Elena, kurią vaidina Kim Beisindžer (Kim 

Basinger), kažkada buvo toji moteris, ku-
ri supažindino naivų vaikiną su rafinuotais 
sekso žaidimais. Negana to, į Kristijano 
gyvenimą sugrįžta ir ankstesnė jo simpa-

tija. Ar sugebės mylimieji nugalėti iškilu-
sias problemas ir surasti juos abu tenki-
nantį santykių receptą?

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

 „Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“
„Fifty Shades Darker“

„Forum Cinemas“ nuotr.

Pirmosios dalies pabaigoje išsiskyrę, 

Kino teatruose nuo vasario 10 d.

■ Romantin� drama, JAV, 2016

■ Re�isierius: James Foley

■ Vaidina: Dakota Johnson, Jamie Dornan, 

Kim Basinger, Luke Grimes, Eloise Mumford, 

Max Martini, Hugh Dancy ir kiti

Filmas angl� kalba su lietuvi�kais subtitrais

Premjera

„Kod�l b�tent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 11, 13, 
15 d. 22.50 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
10-16 d. 11.30 val.
„12 k�d�i�“ (komedija, Lietuva, N-16) - 10, 13-16 d. 
12.40 val.

CINAMON
„Penkiasde�imt tamsesni� atspalvi�“ (romantin� 
drama, JAV, N-18) - 10-13, 15 d. 13.30, 16, 17, 18.30, 
19.30, 21, 22 val. 14 d. 13.30, 16, 17, 18.45, 19.45, 21.15, 
22.30 val. 16 d. 13.30, 16, 17, 19.30, 20.40, 22 val.
„Emilija i� Laisv�s al�jos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
16 d. 19 val.

„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 10, 13-16 d. 12.15, 14.30, 15.30 val. 
11-12 d. 12.15, 14.30, 15.30 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 10-16 d. 11.15, 13.15, 
17.40 val.
„Michael Buble - TOUR STOP 148“ (muzikinis 
dokumentinis f., JAV) - 14 d. 19 val.
„Did�ioji siena“ (veiksmo f., Kinija) - 15 d. 19.50 val.
„D�onas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 10-14, 
16 d. 14.20, 19.50, 22.10 val. 15 d. 14.20, 22.10 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, N-16) - 10-16 d. 22.20 val.

„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 10-13, 15 d. 12, 
14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40 val. 14 d. 12, 14.40, 
16.40, 21.30 val. 16 d. 12, 14.40, 16.40, 18.40, 
21.45 val.
„Vikingas“ (istorin� nuotyki� drama, Rusija, N-13) - 
10-16 d. 16.50 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikin� komedija, JAV, N-13) - 
10-16 d. 19.40 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Pranc�zija, Kanada, V) - 10-16 d. 10.40, 12.40 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV, V) - 10-16 d. 11 val.

Redakcija u� repertuaro pakeitimus neatsako
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkinas

„Lego filmui“ sulaukus triuškinančios 
sėkmės visame pasaulyje, iš daugybės jo 
herojų savo atskiro filmo pirmasis sulaukė 
ne kas kitas, o iš pažiūros niūrusis kovoto-
jas su blogiukais - Betmenas.

Gothame bręsta nelinksmos permainos. 
Miesto tvarkai ir ramybei ima grasinti piktasis 
Juokdarys. Šįkart, norėdamas nugalėti blogį, 
Betmenas bus priverstas atsisakyti savo įpro-
čio dirbti vienam ir išmokti dirbti komandoje 

su kitais herojais (ir ne tik). Aišku, tai pada-
ryti jam nebus lengva, tad Betmeno laukia 
daugybė nesusipratimų ir nepatogių situacijų, 
bendraujant su aplinkiniais. Na, bet gal tai - tik 
į gera? Juk net ir niūriausi kovotojai už teisy-
bę bent kartais gali nusišypsoti, ar ne? „Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo vasario 10 d.

n Animacinė komedija, JAV, 2016

Ši filmo versija bus rodoma originalo (anglų) 

kalba, be lietuviškų subtitrų ir 3D formatu

 „Lego Betmenas. Filmas“ (OV) 3D
„Lego Batman. Movie“

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.

Parodos
Vilnius

lDK Valdovų rūmų muziejus
Katedros a. 4

Paroda „Eksponatai. 2009-2015 m. dovanotos ir įsigytos 
vertybės“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Rytų meno parodų ciklo antroji paroda „Nikolajus Rerichas 
ir Latvija“

Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17

Vitalio Čepausko ir Povilo Čepausko paroda „Pokalbis“
Vilniaus grafikos meno centras

Latako g. 3
Grafika / Piešiniai iš Povilo Ričardo Vaitiekūno kolekcijos

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

Paroda „Antanas Mončys (1921-1993) ir jo aplinka“
„Prospekto fotografijos“ galerija

Gedimino pr. 43
Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda „Lietuva - 
praskleidus debesų apklotą“

Energetikos ir technikos muziejus
Rinktinės g. 2

Fotografijų paroda „Indija ir Nepalas: meilė ir sapnas“
nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22
LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys
Paroda „Miesto gamta: pradedant Vilniumi“

senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė
nacionalinis muziejus

Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas
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TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
10 d. 18.30 val. - „Barbora Radvilaitė“. 2 v. baletas. 
Dir. R.Šervenikas.
9 d. 18.30 val. - G.F.Handel „Aleksandro puota“. 
2 v. odės inscenizacija (anglų k.). Dir. R.Beck (Vokietija).
11 d. 18.30 val. P.Čaikovskis „Eugenijus Oneginas“. 
3 v. opera rusų k. Dir. R.Šervenikas.
12 d. 15 val. - „Kalėdų pasaka“ (pagal P.Čaikovskio 
muziką). N.Juškos baleto mokyklos spektaklis.
14 d. 18.30 val. - S.Prokofjev „Romeo ir Džuljeta“. 
2 v. baletas. Dir. M.Pitrėnas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
10 d. 13 ir 19 val. Studijoje - I.Šeinius „Kuprelis“. 
Rež. P.Markevičius.
11 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičius 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
11 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - W.Shakespeare „Įstabioji 
ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“. Rež. O.Koršunovas.
12 d. 15 val. Mažojoje salėje - I.Bergman „Intymūs 
pokalbiai“. Rež. V.Rumšas.
12, 14 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
Moliere „Tartiufas“. Rež. O.Koršunovas.
14 d. 13 val. Mažojoje salėje - O.Wilde „Laimingasis 
princas“. Rež. P.Makauskas.
15 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkis „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
15 d. 19 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken heart 
story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
10 d. 18.30 val. - I.Margalit „Trio (J.Bramso, R.Šumano ir 
Klaros Šuman meilės istorija). Rež. P.Galambosas (Vengrija).
12 d. 12 val. - „Mano batai buvo du“. Rež. G.Latvėnaitė.
14 d. 18.30 val. - P.Pukytė „Bedalis ir Labdarys“. 
Rež. G.Tuminaitė.
15 d. 18.30 val. - N.Erdmanas „Savižudis“. Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

10, 11 d. 18 val. - Premjera! H.Ibsen „Junas Gabrielis 
Borkmanas“. Rež. G.Varnas.
14, 15 d. 18 val. - Premjera! F.Dostojevskis „Broliai 
Karamazovai“. Rež. P.Makauskas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
11 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Ledų rūmai“ (G.Rodario 
pasakų motyvais, rusų k.). Rež. ir dail. M.Sasim.
11 d. 18.30 val. - A.Puškin „Eugenijus Oneginas“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
12 d. 12 val. - J.Ščiuckij „Coliukė“ (rusų k.). Rež. J.Ščiuckij.
12 d. 18.30 val. - J.G.Ferrer „Gronholmo metodas“ (su 
lietuviškais titrais, N-18). Rež. A.Jankevičius.

RAGAniuKĖs TEATRAs
11 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Elenytė ir Kiškis brolis 
narsuolis“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
12 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Miegančioji gražuolė“. 
Rež. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

11 d. 12 val. - „Ga-Ra-Rar“. Rež. O.Lapina.
12 d. 12 val. - „Dainuojantis ir šokantis mergaitės vie-
versėlis“. Rež. A.Mikutis.
15 d. 18.30 val. - „Smėlio žmogus“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

Mažoji salė
11, 12 d. 14 val. - Premjera! „Gėlių istorijos“. 
Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
10 d. 19 val. - Premjera! P.Valentine „Prie dangaus 
vartų“. Rež. M.Slavinskis.
11 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
14 d. 19 val. - „Vyrų laiškai“. Rež. O.Šapošnikovas.
15 d. 19 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikovas.
16 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
10 d. 19 val. - CEZARIO GRUPĖ: „Tamošius Bekepuris“.
11 d. 16 val. - „Nutolę toliai“ (poezijos spektaklis pagal 
P.Širvio eiles). Rež. C.Graužinis.
11 d. 19 val. - „8 minutės“. Rež. S.Pikturnaitė.
12 d. 16 val. - ATVIRAS RATAS: „Tėčio pasaka“.
12 d. 15 val. - STALO TEATRAS: „Dvi sesutės per liepte-
lį“. Rež. S.Degutytė.
14 d. 19 val. - LOW AIR: gatvės šokio spektaklis „Feel-
Link“.

VilniAus KAMERinis  
TEATRAs

12 d. 12 val. - „Emilis iš Lionebergos“. 
Rež. R.Kudzmanaitė.

KEisTuOliŲ TEATRAs
10 d. 19 val. - Premjera! „Heraklis“ (N-18). Rež. G.Aleksa.
11 d. 12 val. - M.Macourek „Ilgoji pertrauka“. Rež. O.Lapina.
11 d. 19 val. - „Varnas“. Rež. A.Giniotis.
12 d. 12 val. - „Kai aš mažas buvau“. Rež. V.Žitkus.
16 d. 19 val. - Šv. Kormorano šešėlinio humoro klubas. 
„Paskalos ir padavimai“. Kūrybinė grupė: A.Giniotis, 
A.Kaniava, D.Miniotas, R.Aleksaitis, D.Auželis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
11 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Įstabioji ir graudžioji 
Romeo ir Džuljetos istorija“. Rež. O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
10 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Loher „Klaros santykiai“ 
(N-18). Rež. R.Atkočiūnas.
11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Mann „Fjorenca“. 
Rež. J.Vaitkus.
12 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytė „Liūdnas 
Dievas“. Rež. I.Paliulytė.
12 d. 17 val. Didžiojoje scenoje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis.
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Gay „Vargšų opera“. 
Rež. A.Kurienius.
15 d. 18 val. Rūtos salėje - S.Oksanen „Apsivalymas“. 
Rež. J.Jurašas.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
14, 15 d. 18 val. - „Adamsų šeimynėlė“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Streiča. Dir. R.Šumila.

KAunO KAMERinis TEATRAs
10 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“.
Rež. G.Padegimas.
12, 14 d. 18 val.; 14 d. 20 val. - Ž.Petan „Atranka“.
16 d. 18 val. - Premjera! „Alksniškės“. Rež. G.Padegimas.

KAunO MAŽAsis TEATRAs
10 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
11 d. 14 val. - I.Lausund „Bestuburiada“. Rež. D.Rabašauskas.
12 d. 12 val. - U.Šimulynaitė „Kotonai Paryžiuje“. 
Rež. R.Kimbraitė.
14 d. 18 val. - N.Kin „Žmogus Skaitantis Jūsų Mintis“.
Rež. N.Kin.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
11 d. 12 val. - „Pūgos durys“. Rež. A.Sunklodaitė.
12 d. 12 val. - „Baltas žvėriūkštis“. Rež. A.Dilytė.

„Ne, scena užimta, dėl to parodyti „Tar-
tiufą“ šį sezoną neįmanoma“, - sakė Lietu-
vos nacionalinio dramos teatro (LNDT), ku-
riame turėjo būti parodyta premjera, gene-
ralinis direktorius Martynas Budraitis.

Teatro išplatintas pranešimas, kad dėl 
režisieriaus O.Koršunovo ligos atšaukiamas 
spektaklis „Tartiufas“, sukėlė kai kurių ne-
aiškumų. Sprendimą „nuimti“ premjerą pri-
ėmė M.Budraitis drauge su teatro Meno 
taryba.

Prancūzų klasiko Moljero (Moliere) ko-
medijos „Tartiufas“ premjera buvo numa-
tyta vasario 4-5 dienomis. Taip pat spekta-

klį buvo planuojama rodyti vasario 12 ir 14 
dienomis, kovo 25-ąją, gegužės 28 ir 30 
dienomis bei birželio 17-ąją. Iki gegužės 
pabaigos - dar daug laiko, o iki birželio vi-
durio - laiko marios. Režisieriui pasveikus, 
užbaigti ir parodyti premjerą gegužės pa-
baigoje ir birželio viduryje, atrodo, tikrai 
įmanoma.

„Ne, scena užimta. Repeticijos prieš 
premjerą scenoje reikalingos mažiausiai sa-
vaitę. Kiekvieną dieną turi būti 6-7 val. re-
petuojama scenoje. Atrasti tą savaitę, kai 
repertuaras suplanuotas, - sudėtinga. Vyks-
ta kiti spektakliai, aktoriai turi kitų planų ir 

tuos visus dalykus suderinti labai sudėtinga. 
Ir jeigu yra koks nors tarpelis, tuomet ak-
toriai negali, nes jie irgi susiplanavę visą 
tolesnę savo veiklą. Kai viskas suplanuota 
pusei metų į priekį, sudėtinga ką nors pa-
keisti. Dėl to rodyti „Tartiufą“ šį sezoną ne-
įmanoma. Tada tenka premjerą „nuimti“. 
„Tartiufą“ parodysime tiktai kitą sezoną, ku-
ris jau dabar planuojamas“, - kalbėjo J.Bud-
raitis.

Kokia liga ištiko režisierių O. Koršunovą, 
M.Budraitis atsisakė komentuoti.

Teatro vadovas sakė, kad spektaklio re-
peticijos vyko, kad teatrui netesėtas reži-
sieriaus įsipareigojimas nesibaigė konflik-
tu. „Tikrai čia nėra jokio konflikto, - tvir-
tino M.Budraitis. - Spektaklio tokio, koks 
jis yra dabar, negalime rodyti norėdami ap-
saugoti režisieriaus reputaciją. Vis dėlto 

Premjera atšaukta - „Tartiufo“ žiūrovams teks ilgai palaukti
Teatras žiūrovams grąžins 35 tūkst. eurų, o Oskaro Koršunovo režisuotą „Tartiufą“ 
bus galima pamatyti tik kitą sezoną, informavo teatro atstovai, pranešę apie vasario 
4 dieną turėjusios įvykti premjeros atšaukimą.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASTeaTras/KoncerTai

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
11 d. 12 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
11 d. 18.30 val. - M.Gungoru „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
12 d. 14 ir 18.30 val. - Premjera! P.Valentine „Prie 
dangaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.
14 d. 18 val. - Premjera! V.Sigarevas „Loto“. 
Rež. O.Šapošnikovas.

VDU TEATRAS
14 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! „Amnezija už 
400 000 Eur“. Rež. A.Cicėnas.

KLAIpėDA

KLAIpėDOS DRAMOS TEATRAS
10 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Paskutinį kartą! 
Marguerite Duras „Savanos įlanka“. Rež. S.Jačėnas.
11 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas 
„Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. Rež. J.Vaitkus.
12 d. 17 val. Didžiojoje salėje - I.Turgenev „Įnamis“. Rež. 
A.Lebeliūnas.
14 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Gavran „Poros“. 
Rež. R.Kudzmanaitė.

KLAIpėDOS MUZIKINIS TEATRAS
10 d. 18.30 val. - G.Donizetti „Meilės eliksyras“. 2 v. 
opera (italų k.). Rež. D.A.Adamkevičiūtė. Dir. M.Staškus.
11 d. 18.30 val. - D.Goggin „Šounuolynas“. 2 v. muzikinė 
komedija. Rež. J.Staniunas (JAV). Dir. V.Konstantinovas.
14 d. 18.30 val. - „O, mielas drauge“. 1 dalies kon-
certas. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistai ir 
instrumentinis ansamblis.

KONCERTŲ SALė
13 d. 18 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.

KLAIpėDOS LėLIŲ TEATRAS
11 d. 12 val. - „Sudaužytas kiaušinis“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
12 d. 12 val. - „Mama“. Rež. A.Bakanaitė.

ŽVEJŲ RŪMAI
11 d. 17 val. - „W(M)atter“ (Lėlių teatro trupė 459).
12 d. 12 val. - „Pepė Ilgakojinė“. Rež. A.Juškevičienė 
(jaunimo teatras „Be durų“).
14 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Mylėk mane kaip aš 
tave“. Rež. N.Bendera (Maskvos komedijos teatras).
14 d. 19 val. Teatro salėje - D.Fo ir F.Rame „Aš laukiu 
tavęs, mielasis“. Rež. A.Vizgirda.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINė  
FILHARMONIJA

11 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Viva il concerto!“ 
Lietuvos kamerinis orkestras, solistas ir dir. S.Krylov 
(smuikas), solistai: P.Vernikov, P.Jankovskytė, S.Makarova 
(smuikai).
16 d. 17.45 val. Didžiojoje salėje - Vasario 16-osios 
iškilmingas koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras, valstybinis choras „Vilnius“, Šiaulių valstybinis 
kamerinis choras „Polifonija“. Dir. R.Šervenikas.

TAIKOMOSIOS DAILėS  
MUZIEJUS

12 d. 16 val. - „Romantikų kvartetai“. Valstybinis 
Vilniaus kvartetas.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
13 d. 19 val. - Jeronimas Milius ir Česlovas Gabalis: 
„Gražiausios baladės“. F.Zakrevski (fortepijonas), A.Piragis 
(gitara).
14 d. 19 val. - Koncertas „Tu ateik į pasimatymą“. 
E.Sašenko (mecosopranas), L.Mikalauskas (bosas), 
Vilniaus miesto sav. Šv.Kristoforo kamerinis orkestras.  
Dir. D.Katkus.
16 d. 19 val. - Ieva Narkutė „Laisvė“. V.Vainilaitis, 
D.Žostautas, R.Semeniukas.

MOKYTOJŲ NAMAI
12 d. 18 val. VMN Didžiojoje salėje - „Moters trapu-
mas“. Atlikėjai: S.Šiaučiulis (fortepijonas), R.Tamo (smui-
kas), V.Smailytė (arfa), K.Paulavičius (fleita).
14 d. 18 val. VMN Svetainėje - Vakaras iš ciklo 
„Pasidainavimai su Veronika“. Dalyvauja Trakų Vokės 
dvaro sodybos folkloro ansamblis „Vija“ (vadovas A.Kirda). 
Vakarą veda V.Povilionienė.
16 d. 16 val. VMN Didžiojoje salėje - Koncertas skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „Žemėj Lietuvos“. 
Dalyvauja: Rygos kultūros ir laisvalaikio centro „Imanta“ 
merginų vokalinis ansamblis „Tu un es“ ir vaikinų vokalinis 
ansamblis „Harmonija Rigai“. Kapela „Duja“ (vadovas 
A.Lunys). Vyrų vokalinis ansamblis „Avanti Vilnius“ 
(vadovė A.Liutkutė). Liaudiškų šokių ansamblis „Šoktinis“ 
(vadovė A.Lomsargė). Įėjimas - nemokamas.

ST.VAINIŪNO NAMAI
10 d. 18 val. - „Nuo meilių strėlių Amūro“. Dalyvauja 
Vilniaus rajono Pagirių muzikos mokyklos mokytojų 
J.Ušinskaitės dainavimo ir L.Klebausko pučiamųjų instru-
mentų klasės mokiniai.

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
12 d. 14 val. - „Tai žavinga!“ D.Kazonaitė (sopranas), 
T.Motiečius (akordeonas), R.Mikelaitytė-Kašubienė (forte-
pijonas). Aktorė Birutė Mar.

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINė FILHARMONIJA
10 d. 18 val. - J.Naujalio muzikos gimnazijos mokinių-
laureatų koncertas. Kauno miesto simfoninis orkestras.  
Dir. V.Kaliūnas.
14 d. 18 val. - J.Tulenova (smuikas), R.Shibutani 
(smuikas), A.Maeda (fortepijonas).

KLAIpėDA

KONCERTŲ SALė
10 d. 18.30 val. - „Smuiko aistra“. Klaipėdos kamerinis 
orkestras (vadovas ir solistas M.Bačkus (violončelė). 
Solistas ir dir. V.Čepinskis (smuikas).
15 d. 18.30 val. - „Virtuozinės muzikos dvelksmas“. 
J.Tulenova (smuikas), R.Shibutani (smuikas), A.Maeda 
(fortepijonas).

KITI MIESTAI

KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
16 d. 13.30 val. Gargždų kultūros centre - Koncertas 
skirtas Vasario 16-ajai paminėti. Valstybinis Vilniaus  
kvartetas, solistė Jomantė Šležaitė (sopranas).
16 d. 14 val. Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų 
galerija“ - P.Vyšniauskas (saksofonas), D.Vyšniauskas 
(trimitas), ansamblis „Blezdinga“.
16 d. 16 val. Merkinės kultūros centre - Vyrų choras 
„Varpas“ (meno vadovas ir dir. J.Kalcas, koncertmeis-
terė V.Pečiukonytė). Vilniaus mokytojų namų romansų 
ansamblis „Juodoji rožė“ (meno vadovas A.Vasiliauskas), 
I.Belickienė (smuikas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera atšaukta - „Tartiufo“ žiūrovams teks ilgai palaukti
O.Koršunovas - turbūt geriausias Lietuvos 
režisierius. Nemanau, kad jo vardu galima 
„išleisti“ tokį spektaklį. Labai tikiuosi, kad 
kitą  sezoną  galėsime  žiūrovams  pristatyti 
spektaklį  visavertį -  tokį,  koks  jis  turėtų 
būti“.
Vis dėlto ar tai - nebaigtas darbas, ar konf-

liktas įvyko dėl režisieriaus sumanytos „aš-
trios“ spektaklio koncepcijos?
„Tikrai  ne,  jokiu  būdu, -  tvirtino  teatro 

direktorius. - Tai - nebaigtas darbas“.
Išklausyti režisieriaus O.Koršunovo ligos 

istorijos ir jos pasekmių nepavyko, - jo mo-
bilusis telefonas visą dieną buvo išjungtas.
„Tartiufo“  pastatymui  buvo  skirta  apie 

150 tūkst. eurų. Į penkis premjerinius spek-
taklius  visi  bilietai  parduoti. Teatras  turės 
grąžinti žiūrovams apie 35 tūkst. eurų.

Parengė  Laima ŽemuLienė
Oskaras Koršunovas

Eltos nuotr.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai  
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179,  
www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 

Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 

Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt

Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt

Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 

„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com

Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt

Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslauGOsGROžiO PaslauGOs 

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 

Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt

Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt

Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradedamos gaminti NauJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kuRsai

sveikaTiNGuMO PaslauGOs
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SVEIKINA

             

Su antrąja puse nesiginčykite 
dėl išlaidų, nemokėjimo gyventi 
ekonomiškai. Netinkamas metas 
išlaidauti, jeigu tvarkote finansinius 
reikalus, būkite atidūs, kontroliuokite 
finansinius srautus. Savaitę praleiskite 
ramiai, klausykitės vidinio balso ir 
širdies poreikių.

JAUČIUI

Seksis tiek imantis veiklos, 
tiek nieko neveikiant, intuicija jus 
ves painiais gyvenimo keliais. Gal ne 
visada sprendimai ateis lengvai, bet 
verta paprakaituoti. Daug energijos 
pareikalaus darbas su žmonėmis. Galite 
sutikti žmogų, susijusį su jūsų karmine 
praeitimi. Galbūt tai leis išspręsti seniai 
įsišaknijusias problemas. 

DVYNIAMS

Asmeniniame gyvenime šiokia 
tokia renovacija jums tikrai praverstų. 
Galite sužinoti mylimo žmogaus praei-
ties paslapčių, kurių nereikėtų sureikš-
minti. Jeigu esate vieniši, ne pats tin-
kamiausias laikas ieškoti antros pusės. 
Puikus laikas valstybės tarnautojams. 
Sveikatą stiprinkite daugiau laiko leis-
dami bundančioje gamtoje.

AVINUI

Prognozė vasario 10-16 d.

Sprendimus priimkite atsakin-
gai, nesivelkite į avantiūras. Tai laikas, 
kai bet koks veiksmas turės pasekmių. 
Net jeigu ir prispaus finansiniai rūpes-
čiai, nepraraskite optimizmo. Viskas 
priklausys nuo vidinio nusiteikimo. 
Susikoncentruokite į veiksmo kokybę, 
nesvarbu, kas tai būtų - darbas, bend-
ravimas ar poilsis.

ŠAULIUI

Dėmesys kryps į jūsų aplinkoje 
esantį širdžiai artimą žmogų, kurio pagal-
ba jums reikalinga kaip oras. Ši pagalba 
ir palaikymas bus ypač reikalingi. 
Užimantiems aukštus postus gyvenimas 
kels naujus išbandymus, todėl skirkite 
dėmesio kolektyvui, kad prireikus 
galėtume juo pasitikėti. Sveikatą stip-
rinkite saunoje ir SPA procedūromis.

SKORPIONUI

Galima pažintis su vyriškiu, 
gyvenančiu svetur. Galite gauti žinią iš 
užsienio arba planuoti tolimesnę kelio-
nę. Sėkmingi bus ilgalaikiai projektai. 
Atsiras netikėtų išlaidų, kurios kaip rei-
kiant išmuš iš pusiausvyros ir apkartins 
gyvenimą. Svarbiausia, neklausykite 
aplinkinių, kurie savo kompleksus ir 
baimes painioja su patarimais.

SVARSTYKLĖMS

Asmeniniame gyvenime būsite 
linkę viską dramatizuoti. Atminkite - 
jūsų kategoriškumas gali sugadinti 
pirmos pažinties įspūdį. Bendraujant 
vertėtų prisiminti, jog tyla - gera byla. 
Antroje savaitės pusėje galite sulaukti 
labai svarbių žinių dėl naujo darbo 
pasiūlymo. Neskubėkite, šią savaitę 
patartina nesiimti nieko naujo.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime vis dar 
skaitomas tas pats knygos puslapis, 
viskas po senovei. Savo darbo vietoje 
jausitės puikiai, nors norėdami įveikti 
užduotis turėsite paplušėti iš peties. 
Būsite imlūs ir stropūs mokiniai. 
Pravartu pasirūpinti savo sveikata, 
išsitirkite echoskopu ar pasidarykite 
plaučių rentgeno nuotrauką.

LIŪTUI

Asmeniniame gyvenime 
viskas juda stabiliai, be rimtesnių 
pokyčių, palankus metas užmegzti 
naujus santykius arba žengti pirmą 
žingsnį patinkančio žmogaus link. 
Geras laikas valstybės struktūrų 
darbuotojams, politikams. Bent 
kelias dienas skirkite sveikatai ir 
sveikatingumo procedūroms.

MERGELEI

Meilės reikaluose vyks svarbus 
apsisprendimo procesas. Kai kas gali 
būti nuspręsta už jus. Tarpusavio 
santykiuose šeimininkaus ponas 
Likimas. Tvarkydami piniginius 
reikalus būkite ypač atsargūs, 
nes galite priimti neadekvačius 
sprendimus, už kuriuos vėliau teks 
brangiai sumokėti. 

OŽIARAGIUI

Jausitės pakylėti, esami 
santykiai spindės naujais atspalviais, 
nauja pažintis tik patvirtins, kad 
egzistuoja meilė. Finansinius reikalus 
tvarkykite klausydamiesi intuicijos, tai 
padės išvengti klaidingų sprendimų. 
Pasilepinkite SPA procedūromis.

ŽUVIMS

Laukia kardinalūs gyvenimo 
pokyčiai. Jeigu jaučiate, kad dabartinis 
jūsų netenkina, išdrįskite apie tai 
pasikalbėti su savo antrąja puse. 
Galbūt jis jaučiasi taip pat, tad jūsų 
išsiskyrimas išeis abiem į naudą. 
Galite gauti kelis naujus pasiūlymus. 
Laikotarpis itin tinkamas naujų darbų 
pradžiai.

VANDENIUI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Aktorė Jūratė Onaitytė
1954 02 11

Atlikėja, laidų vedėja Irūna 
Puzaraitė-Čepononienė
1990 02 12

GEROS DIENOS: vasario 16 d. BLOGOS DIENOS: vasario 11, 14, 15 d.

Aktorė Kristina Kazlauskaitė
1953 02 13

Atlikėja Jurga  
Šeduikytė-Bareikienė
1980 02 10
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Amnestija. Sakė. 
„Krantas“. Mumijos. SKAT. Panipatas. 
Iron. Ašutas. Va. Kadis. Katas. Mar. 
Ae. Polis. Te. Žemas. Brika. Girinis. 
Kranas. Asalis. Piasaba. Sol. Mėsėdis. 
Asas.
Horizontaliai: Raktikaulis. Ra. 
Asoda. Gal. Menkniekis. Ta. RAM. 
Erata. Žilė. Penis. Pakomisė. Mašalas. 
Jaunutis. Pi. Mitas. Kis. Tipas. Bra. 
Jas. Trasa. Ot. Meinas. Kasava. Kaba. 
Sargasas.
Pažymėtuose langeliuose: 
DeVintinės. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki vasario 14 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Agota Virelytė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas 
„Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

- Kaip sužinoti, ar moteriai per 30 
metų?

- Reikia paklausti, kiek jai metų. Jei 
neatsakys, vadinasi, jai per 30.

l

Stiuardesė sako keleiviams:
- Keleiviai, stipriau susiveržkite dir-

žus, mes pamiršome pasiimti pietus.
l

Kalbasi dvi draugės, viena klausia:
- Kaip manai, eiti man su juo į pa-

simatymą ar neiti?
- Aišku, eik, bent pavalgysi.

l

Moterys kaip vaikai: reikalauja dė-
mesio, mėgsta dovanas ir nori ant rankų.

l

18 metų - tai, kai pagal įstatymą vis-
kas galima, bet mama neleidžia.

l

Ką tik ištekėjusi mergina, susitikusi 
draugę, liūdnai skundžiasi:

- Gyvenimas toks brangus, pinigų 
nuolat trūksta, nieko padoraus negalime 
sau leisti.

- Bet argi ne tu sakei, kad tavo jau-
nikis turtingas?

- Ką tu? Aš tik sakiau, kad pinigų 
jis turi daugiau nei proto...

l

Vytukas pareina namo labai išsigan-
dęs ir sako tėvams:

- Mama, tėti, aš manau, kad šian-
dien jums geriau nereikėtų žiūrėti mano 
pažymių knygelės.

Mama griebiasi už širdies, tėvas traukia 
diržą. Pažiūri į knygelę, o ten dešimtukas už 
elgesį. Visi vos ne alpsta. Vytukas liūdnai:

- Va, va, kaip tik šito aš labiausiai 
ir bijojau...

l

Vyras grįžta po darbo namo. Žmona jį 
bučiuoja ir uždega 18 žvakučių ant torto.

- Kažkas švenčia gimtadienį? - ste-
bisi vyras.

- Taip, brangusis, mano kailiniai. 
Jie šiandien sulaukė pilnametystės...

l

Žmona:
- Tu manęs visai nemyli! Galiu pri-

siekti, kad po mano mirties tu jau po 
kelių mėnesių vestum kitą merginą!

Vyras:
- Nereikia prisiekinėti. Aš tavim tikiu!

l

- Jonai, kada geriau vesti - rugpjūtį 
ar rugsėjį?

- Rugsėjį, savaime suprantama.
- O kodėl?
- Jonai, taigi dar visą mėnesį išloštum!

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

ATKIRTIS. Australijos 
senatorius Nikas Ksenofonas  
(Nick Xenophon) pristato durų 
kilimėlį su JAV prezidento  
Donaldo Trampo (Donald 
Trump) atvaizdu ir užrašu: 
„Australija - ne jūsų durų  
kilimėlis“ („Australia:  
Not Your Doormat“).

 FLAMENKO. Sevilijoje 
(Ispanija) per  
Tarptautinį flamenko 
madų šou pristatytos 
flamenko šokėjų  
aprangos naujausios 
mados tendencijos.

EPA-Eltos nuotr.


