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Artėjant Vasario 16-ajai „Laisvalaikis“ domėjosi, kaip Lietuvą ir lietuvius mato čia gyvenantys, 
bet svetur gimę žinomi žmonės. Ir kodėl latvių aktorė Viktorija Streiča sako, jog „latvis yra 
išgąsdintas lietuvis“.  10 p.
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svajotoja iš prigimties

Žinomi žmonės - apie lietuvą ir lietuvius

rankose užkodavo aistrą



�

Eimantė Juršėnaitė

- Neseniai Majamyje su dar 87 gra-
žuolėmis varžeisi dėl konkurso „Mis 
Visata“ karūnos. Kokių įspūdžių parsi-
vežei?

- Tik pačių geriausių. Patiko kiekviena 
konkurso akimirka nuo atvykimo iki išvažia-
vimo. Organizatoriai stebėjosi mano grožiu 
ir, žinoma, negailėjo šiltų žodžių Lietuvai. Kai 
buvau konkurse, buvau ne Patricija, o „Mis 
Lietuva“. Būdama su juosta, kurioje parašytas 
tavo šalies pavadinimas, esi labai gerbiama, 
nesvarbu iš kur atvykai. Dalyvėmis buvo pa-
sirūpinta kaip tikromis princesėmis: daug 
žmonių dirbo, kad merginoms nieko netrūk-
tų ir būtų kuo geriau. Visi malonūs, draugiš-
ki ir mieli! Nustebino aukšto lygio organiza-
cija - viskas buvo gerai apgalvota ir suplanuo-
ta. Sužavėjo Majamyje supanti prabanga. Bu-
vo nuostabu!

- Nors karūnos ir neparsivežei, neli-
kai nepastebėta. Ką laikai didžiausiais 
savo pasiekimais?

- Didžiausias pasiekimas - nauja patirtis 
ir naujos pažintys iš viso pasaulio. Maloniau-
sia buvo su konkurso dalyvėmis dirbusių 
žmonių nuomonė ir atsiliepimai - nuo jų nie-
kas nepriklausė, tad jie galėjo vertinti nuo-
širdžiai, o jų nuomonė buvo tikra - be pinigų, 
be politikos. Rodos, visi jie buvo už Lietuvą! 
Pamenu, prieš preliminarų finalo vakarą ga-
vau pagrindinės konkurso rėmėjos dizainerės 
Šeri Hil (Sherri Hill) pasiūlymą - vilkėti jos 
kurtas sukneles preliminariame vakare ir fi-
nale. Atsisakiau jos pasiūlymo, nes jau turė-
jau lietuvių kūrėjo Liutauro Salasevičiaus ap-
darus. Po finalo sužinojau, jog Š.Hil savo suk-
neles siūlė tik toms merginoms, kurias no-
rėjo matyti finale tarp 15 gražiausių merginų. 
Labai pamalonino ir vienos konkurso teisėjų 
Mišelės Maklin Beili (Michelle Mclean-Bai-

ley, „Mis Visata 1992“) žodžiai. Po finalo ji 
priėjo ir sakė, kad labai jai patikau ir gaila, 
kad nepatekau į gražiausiųjų penkioliktuką.

- Ar tiesa, kad konkurse daug dalyvių 
naudoja dirbtines grožio priemones savo 
įvaizdžiui kurti?

- Pamačiau nemažai. Kai kurios merginos 
naudojo viską, ką tik galėjo naudoti: turėjo 
silikono implantus, dirbtinius plaukus, nagus 
ar net dantis! Buvo akivaizdu, jog grožis ku-
riamas tokiomis priemonėmis. Nemanau, 
kad tai buvo tų merginų pranašumai. Be to, 
tai kiek nesąžininga: kaip sportininkams ne-
valia vartoti dopingo, manau, ir grožio kon-
kursų dalyvėms dirbtinės grožio priemonės 
turėtų būti uždraustos. Vertinti reikėtų na-
tūralų grožį.

- Išskirtiniu dėmesiu tave apdovano-
jo ir žinomas JAV verslininkas ir milijar-
dierius Donaldas Trampas (Donald 
Trump), grožio šventei „Mis Visata“ di-
riguojantis jau 18 metų. Koks buvo jūsų 
susitikimas?

- Pažintis tikrai išskirtinė. Su kitomis da-
lyvėmis pusryčiavome viešbučio restorane, 
kai atėjo D.Trampas. Kitos merginos puolė 
su juo fotografuotis, o aš ne. Tačiau jis pats 
priėjo prie manęs ir tarė: „Mis Lietuva“, su 
jumis dar nesifotografavome!“ ir pakvietė 
mane bendrai nuotraukai. D.Trampas yra iš-
ties maloniai bendraujantis ir simpatiškas 
žmogus.

- Ar manai, kad kolumbietė Paulina 
Vega pelnytai tapo „Mis Visata“? 

- Manau, kad ji yra verta karūnos, bet man 
joje kiek trūksta moteriško švelnumo. Labai 

„LaisvaLaikio“ interviu
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Gyvenimas yra 
judesys, o šokantis 
žmoGus visuomet 
atrodo Gražiai ir 
jaučiasi ypatinGai

Spindinti tituluotos gražuolės  
Patricijos Belousovos kasdienybė
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n Gimė 1995 m. vasario 3 dieną Vilniuje

n Konkurso „Mis Lietuva 2014“ pirmoji vicemis

n Tarptautinio grožio konkurso „Mis Visata 2014“ 

dalyvė
n Aukščiausios klasės tarptautinių sportinių šokių 

varžybų prizininkė
n Daugkartinė Lietuvos sportinių šokių 

vicečempionė
n Vokietijos sportinių šokių vicečempionė

n Pasaulio sportinių šokių čempionato finalininkė

dosjė

Šypsena ir garbanos - vizitinė konkurso „Mis Lietuva 2014“ pirmosios vicemis PatricijoS BeLouSovoS (20) kortelė.  
iš pažiūros trapios merginos venomis, rodos, teka geležinė valia ir užsispyrimas. užkariauti pasaulį Patricija pasiryžusi visai  
ne grožiu, o šokiu, kurį vadina savo gyvenimo meile. Nors grožio konkursų įspūdžiai ir staiga užgriuvęs populiarumas dar  
neišblėso, tituluota gražuolė jau gyvena naujais siekiais ir tiki, kad didžiausios gyvenimo pergalės bei titulai dar ateity.

�

patiko „Mis Jamaika“, tiesiog spindėjusi ele-
gancija, ir „Mis Nyderlandai“ - geros, atviros 
širdies mergina. 

- Kaip manai, ar gražiam žmogui gy-
venti lengviau?

- Šokių treneriai kartais net pajuokauda-
vo, kad pirmuosius šokių varžybų etapus ga-
lima pereiti dėl grožio, o vėliau teks parody-
ti sugebėjimus. Manau, gražiam žmogui gy-
venime kiek lengviau, tačiau norint pasiekti 
didelių pergalių ir tikslų reikia daug dirbti. 
Kuo daugiau, tuo geriau. (Šypsosi.) Vis dėlto 
vidinis grožis kur kas svarbesnis, tad pirmiau-
sia reikia pasirūpinti juo.

- Visi nori daugiau sužinoti, kokia ta 
graži mergina, atstovavusi Lietuvai kon-
kurse „Mis Visata“. Kas tavo vizitinė 
kortelė? 

- Esu paprasta ir nuoširdi mergina iš sos-
tinės. Turiu be galo mylinčią šeimą ir tuo 
labai didžiuojuosi. Nors kalbu keturiomis kal-
bomis, didžiausias mano talentas - šokiai. Bū-
tent iš jų semiuosi energijos ir entuziazmo 
dalyvauti įvairiuose konkursuose, grožio taip 
pat. Mano galva - gyvenimas yra judesys, o 
šokantis žmogus visuomet atrodo gražiai ir 
jaučiasi ypatingai. Mano vizitinė kortelė - šyp-
sena, rodanti, kad esu miela ir atvira. Bent 
jau taip apie mane sako kiti. Veikiausiai taip 
ir yra. (Šypsosi.)

- Esi profesionali šokėja, studijuoji 
treniravimo sistemas. Savo ateitį sieji su 
šokiu?

- Visi mano gyvenimo tikslai bei svajonės 
susijusios su šokiais. Šokti pradėjau prieš 15 
metų, kai tėvai mudu su broliu atvedė į šokių 
mokyklą. Jie tiesiog norėjo, kad būtume užim-
ti, aktyviai leistume laiką, gražiai judėtume, 
bet šokių būrelis peraugo į gyvenimo būdą ir 
amžiną meilę. Kaip ir kiekvienas sportininkas 
noriu pasiekti aukščiausią rezultatą - pasaulio 
čempionės titulą. Ateityje svajoju atidaryti 
savo šokių studiją, kurioje galėčiau mokyti ir 
suaugusiuosius, ir vaikus, taip pat neįgaliuo-
sius. Norėčiau, kad jų gyvenime atsirastų 
šviesa, viltis bei džiaugsmas.

- Jei reikėtų save palyginti su kokiu 
nors šokiu, kurį pasirinktum? 

- Manau, esu panaši į lėtą valsą. Tai roman-
tiškas ir švelnus šokis, kuris reikalauja ramy-
bės. Dėl jos jis tampa dar elegantiškesnis. Lė-

Konkurse „Mis Visata“ Patricija  
pristatė originalią ir netradicinę 
tautinio kostiumo interpretaciją - 
Jūratės kostiumą iš legendos 
apie Jūratę ir Kastytį

„LaisvaLaikio“ interviu

Gražiam žmoGui 
Gyvenime kiek 
lenGviau, tačiau 
norint pasiekti 
didelių perGalių ir 
tikslų reikia dauG 
dirbti
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Esu panaši  
į lėtą valsą

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

tas valsas visada buvo mano mėgstamiausias 
šokis, tiesa, pastaruoju metu pradėjo patikti 
tango. Galbūt aš keičiuosi? (Šypsosi.)

- Kartais atrodo, kad šokių pasaulyje, 
kaip ir grožio konkursuose, yra daugybė 
spindesio, ryškių apdarų, muzikos, šou. 
Ar tikrai šokių varžybos tik žėrinčios ir 
gražios? 

- Šiuo metu mano partneris Sergejus Ko-
novalcevas - labai tituluotas šokėjas. Mes 
abu siekiame aukščiausių tikslų, tad beveik 
visą savo laiką praleidžiame treniruodamie-
si. Visi šokėjai daug dirba: treniruotės kas-
dien trunka po 4-5 valandas, savaitgaliais 
dažniausiai vyksta varžybos. Nemažai laiko 
pareikalauja ir sceninis įvaizdis - svarbu pa-
sirūpinti drabužiais, šukuosena, makiažu. 
Labai padeda šokėjų dizainerė Eglė Modze-
liauskienė, kurios dėka lietuviai užsienio 
varžybose visuomet atrodo puikiai ir išsiski-
ria iš kitų porų. Ji kūrė ir mano tautinį kos-

tiumą konkursui „Mis Visata“. Daug juodo 
darbo, graži išvaizda ir charizma, suteikian-
ti individualumo - būtent tai daro šokius to-
kius įspūdingus.

- Siekti titulų padeda ir moko šokėja, 
daugkartinė Lietuvos, Europos ir pasau-
lio čempionė Edita Daniūtė, neretai pa-
vadinama „geležine ledi“. Ji tikrai tokia 
griežta ir reikli?

- Edita Daniūtė yra pati geriausia šokėja 
pasaulyje, galiu tik džiaugtis, kad turiu tokį 
pavyzdį. Su didele pagarba galiu pasakyti, kad 
ji - mano autoritetas. Editos vidus dar gra-
žesnis nei išorė, o ji pati visada atrodo puikiai 
ir yra labai stipri. Tokių rezultatų, kokių pa-
siekė ši šokėja, gali pasiekti tik labai discipli-
nuotas ir daug iš savęs reikalaujantis žmogus. 
Savo mokiniams trenerė taip pat labai reikli, 
galbūt todėl dažnai yra pavadinama geležine 
ledi. Kartu ji yra labai geros, atviros širdies 
žmogus, visuomet pasiryžusi padėti. Nors 
pati yra labai užimta, Edita visuomet randa 
laiko kitiems. Kartais sunku patikėti, kiek 
daug vienas žmogus gali padaryti dėl kito. 
Mano šeima jai labai dėkinga, nes ji daug pa-
dėjo ir šokti išmokė ne tik mane, bet ir mano 
brolį, taip pat šokėją Edviną. 

- Net ir karalienės neatsispiria mote-
riškiems grožio ritualams. Kokių turi tu? 

- Jokių grožio ritualų neturiu. Tiesiog vi-
sada stengiuosi atrodyti tvarkingai ir gražiai. 
Kasdienai renkuosi kuklų makiažą, labai pa-
tinka „Dior“ kosmetika: pudra, blakstienų tu-
šas, lūpų blizgesys. Plaukus palepinu „Keras-
te“ produktais, kurie atgaivina ir mano natū-
ralioms garbanoms suteikia taisyklingumo bei 
laisvo kritimo įspūdį. Jau daug metų esu išti-
kima klasikiniams „Burberry“ kvepalams. Po 
„Mis Lietuva“ ir „Mis Visata“ konkursų mano 
gyvenime padaugėjo viešų renginių, tad dabar 
grožiui reikia kiek daugiau laiko nei įprastai.

- Kaip manai, kas labiausiai puošia 
moterį?

- Kiekvieną žmogų labiausiai puošia kuk-
lumas. Jei žmogus savo darbais ir elgesiu 
yra nusipelnęs dėmesio, gerų žodžių ar pri-
pažinimo, tegul apie jo vertę kalba aplinki-
niai, ne jis pats. Tiesa, grožio konkursuose 
kuklumui - ne vieta. Ten svarbu būti paste-
bėtai per trumpą laiką. Taip pat labai vertinu 
žmonių ištikimybę - savybę, kuri yra reika-
linga ir laimėje, ir bėdoje. Tai svarbi, tačiau 
reta savybė.

Kaip sportininKams 
nevalia vartoti 
dopingo, manau, ir 
grožio KonKursų 
dalyvėms dirbtinės 
grožio priemonės 
turėtų būti 
uždraustos
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Po grožio konkursų užgriuvus populiarumui, Patricija dažniau 
pasirodo viešuose renginiuose, dalyvauja įvairiose fotosesijose



� laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  1 3

- Rodos, esi labai užimta. Lieka laisvo 
laiko? 

- Laisvalaikio turiu nedaug. Labiausiai 
vertinu akimirkas, kai susirenka visa mano 

šeima. Neretai tenka treniruotis užsienyje, 
tad labai pasiilgstu savo tėvų, brolio. Mano 
brolis Edvinas yra mano stiprybė, mano sie-
na. Labai myliu savo šeimą! Kai galiu, su bro-
liu žaidžiame tenisą, mielai susitinku su drau-
gais, einu į kiną.

- Gyvenime vadovaujiesi kokiu nors 
kredo?

- Pagrindinis mano kredo, tikriausiai kaip 
ir kiekvieno sportininko, - „Niekada nenu-
leisk rankų, tu gali! Svarbiau kiek tu nori“. 
Tačiau eidama į grožio konkursus turėjau ki-
tokį šūkį - labiausiai rizikuoja tas, kas nieka-
da nerizikuoja. Todėl tikrai paskatinčiau ir 
kitas bandyti, dalyvauti ir galbūt jau kitais 
metais pasipuošus gražuolės karūna atsto-
vauti šaliai konkurse „Mis Visata“!

„LaisvaLaikio“ interviu

Labiausiai rizikuoja 
tas, kas niekada 
nerizikuoja

Su 87 gražuolėmis besivaržiusi dėl karūnos, 
Patricija su kai kuriomis iš jų susidraugavo

EPA-Eltos nuotr.

Patricija Belousova konkurse 
„Mis Visata“ Majamyje

Asmeninio Patricijos  
Belousovos albumo nuotr.
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TEMA

Dainininkė Baiba Skurstenė: 
Lietuviai labai didžiuojasi savimi

Iš Latvijos į Lietuvą BaIBa SkurStenė (30) atvyko prieš 
11 metų. Mergina prisipažįsta, kad anuomet daug žinių apie šalį 
kaimynę neturėjo, tačiau jų įgijo čia pagyvenusi. „Latvija ir Lietu-
va yra labai artimos šalys, todėl sunku išskirti kokius nors pana-
šumus ar skirtumus. turime skirtingų švenčių. Pavyzdžiui, Latvi-
joje nėra užgavėnių. Prieš Velykas jūs perkate verbas, mes - 
ne. kita vertus, gal tai labiau susiję su religija, nes Latvijoje nėra 
daug katalikų. Mes ir mėsą galime valgyti per kūčias“, - skirtu-
mus tarp lietuvių ir latvių gyvenimo būdo pasakojo Baiba.

anot dainininkės, išskirtinis lietuvių bruožas - pasididžia-
vimas savimi. „Latviai tokios savybės neturi. Gal dėl to, kad 
mūsų apskritai yra mažiau“, - svarstė atlikėja.

nors ji Lietuvoje gyvena jau daugiau nei dešimtmetį, savo 
šaknų nepamiršta ir labiausiai pasiilgsta gimtosios kalbos. „nese-
niai teko bendrauti su muzikantais latviais, jaučiau, kaip stringa 
žodžiai. kadangi retai kalbu latviškai, mano kalba truputį paseno, 
nebežinau šiandienių žargonų. Lietuvoje turiu tik vieną draugę, 
su kuria galiu pasikalbėti latviškai“, - pasakojo dainininkė.

tiesa, kadangi lietuvių ir latvių kalbos yra panašios, Baiba prisi-
mena ne vieną dėl to kilusią komišką situaciją. „kai tik atvažiavau į 
Lietuvą, labai juokingas žodis man buvo „bauda“, nes latviškai tai 
reiškia „kaifas“. kai važiuodavau troleibuse, ten būdavo užrašas: 
„Važiavimas be bilieto - 15 litų bauda.“ atrodydavo labai juokin- 
gai“, - pasakojo šiandien ir toliau šaknis Lietuvoje leidžianti B.Skurs-
tenė. Praėjusį rudenį dainininkė čia sumainė aukso žiedus su kikbok-
sininku Mykolu Serdiuku ir bent jau kol kas niekur išvykti neketina.

kitų akimis
Daugelis jų Lietuvą vadina jei ne pirmąja, tai bent 
jau antrąja Tėvyne. Prieš daugybę metų Lietuvoje 
nusprendę leisti savo šaknis, dabar jie žinomi dėl savo 
darbų ir didelių ambicijų. Artėjant Vasario 16-ajai - 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai - „Laisvalaikis“ 
domėjosi, kaip Lietuvą ir lietuvius mato čia 
gyvenantys, bet svetur gimę žinomi žmonės.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Viktorija Streiča:
Latvis yra išgąsdintas lietuvis

Latvių aktorė Viktorija Streiča (34), šiandien dir-
banti kauno muzikiniame teatre, į Lietuvą atvyko suviliota 
meilės. ji - žinomo aktoriaus kęstučio jakšto žmona. tačiau 
apie Lietuvą moteris savo namuose girdėdavo nuo mažens. 
„kadangi mano mama yra lietuvė, vasaras praleisdavau Lietu-
voje. Be abejo, lietuviai ir latviai skiriasi vieni nuo kitų, bet 
kadangi dabar nuo Latvijos esu nutolusi, negalėčiau konkre-
čiai įvardyti tų skirtumų. Man patinka tik vienas pasakymas, 
kad latvis yra išgąsdintas lietuvis. Latviai santūresni, labiau 
bijo rizikuoti“, - šypsojosi aktorė.

anot jos, kiekviena šalis turi savų pranašumų ir trūkumų. 
„Lietuvoje stiprus krepšinis, o Latvijoje - ledo ritulys. Latviai 
gerai moka organizuoti patriotinius renginius, o Lietuvoje kita 
pramogų pusė stipresnė“, - pasakojo V.Streiča. Lietuvoje ją ža-
vi didesnis žmonių laisvumas ir atvirumas. „Gal man tik taip 
atrodo, nes tik čia pradėjau savarankišką gyvenimą, bet lietuviai 
yra šiek tiek laisvesni. Man patinka jūsų krepšinis. Visiems 
sakau, kad esu didelė Lietuvos patriotė ir tik dėl laiko stokos 
dar neturiu Lietuvos pilietybės. Gyvenu čia jau 14 metų, myliu 
Lietuvą kaip savo šalį“, - sakė aktorė.

kadangi V.Streiča Lietuvoje dirba ne tik teatre, bet ir akto-
rystės moko vaikus, ji pastebi, kad jaunoji karta labai skiriasi nuo 
vyresniosios. „tie vaikai, kurie į mokyklą pradėjo eiti 2000-aisiais, 
skiriasi nuo tų, kurie nuėjo prieš metus. jie laisvesni ir visiškai 
kitokie. jie yra naujoji karta - Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
Džiugu matyti, kad jie smalsūs, protingi ir laisvi“, - sakė aktorė.
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kitų akimis

Seržas Gandžumianas: 
Lietuva - mano Tėvynė

armėnų kilmės dizaineris SeržaS Gan-
DžuMianaS (52) į Lietuvą atvyko 1989 m. ka-
dangi interneto anuomet nebuvo, o informacijos 
pasklidimo greitis buvo lėtas, apie Lietuvą jis 
žinojo tik iš savo pusbrolio žmonos, kuri buvo 
lietuvė. Būsimas dizaineris nusprendė parašyti 
laišką į tuometį Dailės institutą, o gavęs atsaky-
mą, kad gali atvažiuoti parodyti savo darbų ir, jei 
pavyks, studijuoti, susikrovė daiktus ir išvyko.

„Be abejo, turėjome susikūrę tam tikrus 
stereotipus apie jūsų šalį. Man sakė, kad dėl 
tokio karšto temperamento bus sunku, niekas 
manęs nesupras. aš mąstau ir viską darau labai 
greitai, o čia žmonės iš tiesų buvo lėtesni. Prieš 
priimdami bet kokį sprendimą, jie turėdavo daug 
abejonių, galvodavo, reikia ar ne. tiesa, šiandien 
viskas jau yra pasikeitę“, - pirmuosius įspūdžius 
apie Lietuvą pasakojo S.Gandžumianas.

anot jo, sunkiausia priprasti buvo prie vienat-
vės. „žmonės čia labai vieniši, bendravo nenoriai. 
anuomet buvo labai akcentuojama šalies neprik-
lausomybė, bet aš pastebėjau, kad žmonės čia no-
ri būti nepriklausomi vienas nuo kito, apskritai nuo 
visko. o man norėjosi bendrauti, įsilieti į visuome-
nę, socializuotis“, - pasakojo dizaineris. jis akcen-
tavo, kad nėra klasikinis savo tautos atstovas. „esu 
kitokios erudicijos ir mąstymo žmogus. esu kos-
mopolitas, matau daugiau, negu mato lietuvis ar 
armėnas. išvažiavau iš armėnijos, nes norėjau pa-
siekti daugiau. Matau, koks svarbus yra nacionali-
nis identitetas, bet nacionaliniai prioritetai man - 
per mažai“, - teigė S.Gandžumianas. jis tvirtino, 
kad per tiek metų Lietuva tapo didesne jo tėvyne 
negu armėnija. „Geriausi mano pasiekimai įvyko 
būtent čia - čia mano šeima, darbai. kita vertus, be 
pamatų, įgytų armėnijoje ir rusijoje, nebūtų ir 
šiandienos rezultatų, todėl vertinu bet kurį savo 
gyvenimo periodą“, - sakė dizaineris.

TEMA
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TEMA

Maratas Sargsyanas: 
Lietuviai moka susivienyti

Armėnijoje gimęs režisierius MArAtAs sArgsyAnAs (36) apie 
Lietuvą pirmą kartą išgirdo 1988 m., kai po Armėnijoje įvykusio žemės 
drebėjimo lietuviai rinko drabužius ir daiktus ir gabeno juos armėnams 
traukiniais.

Artimiau su lietuviais režisierius susipažino dėl savo senelio. „Jis dažnai 
lankydavosi Lietuvoje verslo reikalais. Į Armėniją pas jį dažnai atvažiuodavo 
sunkvežimiai, jų vairuotojai likdavo nakvoti ir pasakodavo apie Lietuvą. Jie 
pasakodavo, kad vaikštant Baltijos jūros pakrante galima rasti gintaro, tada 
sužinojau pirmą lietuvišką posakį „į sveikatą“. Žinojau, kad lietuviai yra kur 
kas aukštesni už armėnus. Visi namuose žinojo, kas yra „Žalgiris“ ir Arvydas 
sabonis. Žinojau, kad vos atvykę lietuviai bendrauja gana šaltai, bet paskui 
jie tampa šilti, mieli ir atviri kaip armėnai“, - pasakojo režisierius.

tiesa, kai jis atvyko čia gyventi, gintaro pajūryje nerado, o prie lietu-
vių bendravimo būdo greitai prisitaikė. Vos atvažiavęs režisierius įsikūrė 
Šiauliuose, kur, kaip pats sakė, pasitaikydavo visko. „Iš pradžių labai truk-
dė kalbos barjeras. Buvo atvejų, kai man sakė „varyk iš čia“, bet kai iš-
mokau lietuviškai, nebesijautė, kad esu kitatautis. Pradėjau dirbti Šiaulių 
televizijoje, ten buvo gana inteligentiški kolegos, jie stengėsi, kad greičiau 
adaptuočiausi“, - prisiminimais dalijosi M.sargsyanas.

Anot jo, sunkiausia buvo priprasti prie dviejų dalykų - kad Lietuvoje 
nėra kalnų ir kad dangus dažnai būna pilkas. „Be to, labai pasiilgdavau 
namų ir tamsių veidų. Kai pamatydavau kokį nors tamsaus gymio žmogų, 
nepraleisdavau progos prieiti ir pabendrauti“, - pasakojo režisierius.

Šiandien Lietuvoje jį labiausiai žavi tautos sugebėjimas susivienyti. 
„Atrodo, kad jūs turite tokį daviklį - vos atsiranda kokia nors grėsmė, vi-
si susivienija, tautos organizmas pradeda kvėpuoti vienu ritmu, taip pat 
mąstyti. Mane tai sužavėjo, nes man atrodo, kad tai pagrindinis dalykas, 
dėl kurio tauta niekada neišnyks“, - tvirtino M.sargsyanas.

Stanislovas Stavickis-Stano: 
Lietuviai yra darbštūs ir tikslo siekiantys žmonės

Prieš daugiau nei 20 metų į Lietuvą iš rusijos atvykęs 
dainininkas stAnIsLoVAs stAVIcKIs-stAno (33) iki šiol 
prisimena, kaip tėtis jį mokė lietuvių kalbos. „Mano tėtis 
lietuvis, todėl jis man pasakodavo apie Lietuvą, mokė lietu-
vių kalbos. Pamenu, prieš miegą reikėdavo pasakyti tam tik-
ras frazes, už tai gaudavau kokių nors skanėstų. Lietuviškus 
žodžius kartodavau savo kiemo draugams, jie sakydavo, kad 
išsigalvoju, kad tokios kalbos nebūna, kad tie žodžiai skam-
ba per gražiai, per dainingai, kad čia gal ištraukos iš kokių 
nors užsienio dainų“, - pasakojo žinomas dainininkas.

Jis akcentavo, kad jam liūdna dėl to, jog iki šiol egzistuo-
ja požiūris, kad jei gimei ne Lietuvoje, jei pirmoji gimtoji 
kalba ne lietuvių, nesi lietuvis. „tokį stereotipą jau seniai 
paneigiau savo viduje, supratęs, kad esu didesnis lietuvis 
negu kai kurie gimę, augę ir niekada neišvažiavę iš savo 
gimtojo miesto. Juk dabar daugiau nei 30 proc. naujagimių 
lietuvių šeimose gimsta ne Lietuvoje. tai kas jie yra? Jei 
galvosime, kad jie nėra lietuviai, užaugę jie nebenorės nieko 
bendro turėti su Lietuva ir lietuvybe“, - tvirtino stano.

Jis džiaugėsi, kad turėjo tokį tėtį, kuris net ir sovietų 
sąjungoje jautė pareigą puoselėti lietuvybę. „Manau, kad 
lietuviu reikia vadinti tą, kuris Lietuvą vadina savo tėvyne 
ir jaučiasi esantis lietuvis“, - teigė atlikėjas. Paklaustas, ko-
kiomis savybėmis išsiskiria lietuviai, stano sakė, kad jie yra 
labai darbštūs, aiškiai savo tikslo siekiantys, bet vis dar švie-
sios pusės matyti nemokantys žmonės. „Aš pažinau tokius 
lietuvius ir tokius juos matau“, - tvirtino dainininkas.
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Alicija Džijan: 
Trukdė kalbos barjeras  
ir žmonių šaltumas

Iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Lietuvą prieš 7 metus atvykusi 
aktorė ALIcIJA DžIJAn (Alicia Gian, 33) prisipažįsta, kad tuomet apie 
mūsų šalį žinojo tik tiek, kiek pasakojo jos profesorius. „Amerikoje 
studijavau aktorystę ir dainavimą, vienas mano dėstytojas tuo metu 
bendradarbiavo su Lietuvos muzikos ir teatro akademija, todėl dažnai 
lankydavosi Lietuvoje. Grįžęs pasakodavo apie tai, kokias stiprias dra-
mos tradicijas turi Lietuva“, - savo prisiminimais dalijosi aktorė.

Pirmą kartą Lietuvą įvertinti savo akimis A.Džijan turėjo pro-
gą, kai čia atvyko prieš 8 metus. „Dalyvavau tarptautiniame teatro 
projekte. Pamenu, kad tai buvo viena šilčiausių žiemų, matyt, per 
visą Lietuvos istoriją. Buvo net 7 laipsniai šilumos, Kalėdos, mies-
tas gražiai pasipuošęs, žmonės mūsų laukė, todėl buvome sutikti 
labai šiltai ir draugiškai. Buvau sužavėta“, - pasakojo aktorė.

Tiesa, kai ji nutarė čia kraustytis gyventi, viskas pasirodė kiek 
kitaip. „Kai atvykau čia gyventi, supratau, kad lietuviai yra šiek 
tiek susikaustę, tačiau, kai juos geriau pažįsti, tampa šilti ir drau-
giški. Atvirkščiai yra Amerikoje: vos sutikti amerikiečiai yra šilti, 
bet su jais pabendravus gali pasirodyti nebe tokie draugiški“, - 
skirtumus tarp lietuvių ir amerikiečių pastebėjo aktorė. Būtent 
prie tokių bendravimo ypatumų jai buvo sunkiausia priprasti. „Esu 
atviras ir šiltas žmogus, todėl iš pradžių galvojau, kad gal manęs 
nemėgsta, gal dar kas nors nepatinka. Paskui supratau, kad viskas 
taip ir turi būti“, - šypsojosi A.Džijan.

Dar vienas galvos skausmas aktorei buvo kalbos barjeras. 
„žmonės kalbėjo su manimi angliškai, bet ne taip, kaip norėjau. 
Galiausiai nuėjau studijuoti lietuvių kalbos ir susikalbėti tapo daug 
lengviau“, - pasakojo moteris. Tiesa, šalta ir ilga žiema jos taip pat 
nesužavėjo, bet, nepaisant visko, ji čia ištekėjo už aktoriaus Ma-
riaus Mačiulio ir liko gyventi. „Mane žavi tai, kad čia yra Europos 
centras, daug gražių vietovių aplink Vilnių. Be to, per tuos septy-
nerius metus, kai čia gyvenu, daug kas pasikeitė. Dabar matau 
labai daug dinamiškų, ambicijų kupinų jaunų žmonių. Tai labai įdo-
mu“, - sakė aktorė.

TEMA

Eduardas Chimenesas: 
Dėl bučinio į žandą moterys 
manęs išsigąsdavo

Tango guru Lietuvoje tituluojamas urugvajietis EDuArDAs chI-
MEnEsAs (Eduardo Gimenez, 44) čia gyvena jau 16 metų. „nors gi-
miau urugvajuje, mano seneliai iš tėčio pusės - lietuviai, todėl apie 
Lietuvą man daug pasakojo močiutė. Kartais važiuodavome į lietuvių 
bendruomenės susitikimus, ten vykdavo šokiai, šventės. Man pačiam 
teko diriguoti lietuvių bendruomenės chorui. Kai Lietuva atgavo ne-
priklausomybę, ėmiau ja domėtis stropiau“, - pasakojo E.chimenesas.

Jis prisipažįsta, kad lyginti lietuvius su Pietų Amerikos gyvento-
jais yra sudėtinga. Kadangi urugvajuje šiltesnis klimatas, bendravimas 
taip pat daug laisvesnis. „Pamenu, kai tik atvykau, žmonėms buvo 
labai keista, jei pasisveikindamas ar atsisveikindamas pabučiuoji į 
žandą. Moterys net išsigąsdavo, o juk aš neturėjau jokių blogų keti-
nimų. Kai kuriems tai ir šiandien yra nepriimtina“, - apie lietuvių 
bendravimo ypatumus pasakojo šokėjas.

Lietuvoje jį labiausiai žavi lietuvių stiprybė. „Čia gyvena labai daug 
psichologiškai stiprių, užsispyrusių žmonių. Jie protingi. Ir nors Lie-
tuva yra labai maža šalis, žmonės elgiasi ir galvoja taip, lyg Lietuva 
būtų 20 kartų didesnė. žinoma, taip yra ir dėl to, kad turite labai dide-
lį istorinį pagrindą. Jis sukuria atitinkamą mentalitetą“, - svarstė 
E.chimenesas. Šiandien Lietuvą jis jau drąsiai vadina savo šalimi. „Čia 
gyvenu ir jaučiuosi laimingas. Pamenu, kai tik atvykau, važiuodamas 
į urugvajų sakydavau, kad „grįžtu“, dabar sakau, kad „važiuoju“. Man 
čia nieko netrūksta. Gal kartais norėtųsi, kad žmonės būtų mandages-
ni, bet gal tam dar reikia laiko“, - sakė aistringojo tango mokytojas.

„Pasaulio virtuvės“ nuotr.
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Veidai

Akvilė savo rankas papuošė įspūdingomis 
chna tatuiruotėmis. Tai dar kitaip vadinamos 
biotatuiruotės, piešiamos natūralios kilmės 
dažais, todėl nedirgina odos ir neturi žalingo 
poveikio. „Vis pagalvodavau, kad galbūt man 
būtų smagu turėti tikrą tatuiruotę, bet mintis, 
kad ji liks visam gyvenimui, šiek tiek gąsdino, 
tad pastaruoju metu pradėjau daugiau domė-
tis laikinosiomis tatuiruotėmis. Mane pir-
miausia ramino tai, kad šis eksperimentas 
laikinas, tik savaitei. Visam gyvenimui pasi-
daryti tatuiruotę, matyt, būtų gana rizikinga, 
nes tai, kas gražu šiandien, gali taip neatro-
dyti rytoj ar po kelerių metų. Vėliau tai ir 
būna vadinama jaunystės klaidomis, o tokių 
aš noriu išvengti“, - pasakojo Akvilė. Mergi-
na įsitikinusi, kad norint išbandyti naujus da-
lykus, eksperimentuoti su išvaizda galima ir 
be drastiškų priemonių. Pasak Akvilės, lūpas 

putlinti galima specialiu blizgiu, o krūtinę pa-
brėžti ir be plastinių operacijų. Ta pati taisyk-
lė tinka ir kalbant apie tatuiruotes. Visi spren-
dimai turi būti apgalvoti.

„Su Azijos šalių kultūra iki šiol neturėjau 
nieko bendro, nebuvau susipažinusi ir su šių 
kraštų tradicijomis, filosofija. Tačiau tai, ką 
sužinojau apie tapybos chna dažais reikšmę, 
paliko didelį įspūdį. Svarbiausia visuomet bus 
ornamento, simbolių reikšmė, o tik tuomet - 
grožis. Viskas, kas nugula ant tavo kūno, tu-
ri savo reikšmę, dėl to pasirinkti tinkamą 
meistrą ir jam patikėti savo kūną labai svar-
bu“, - kalbėjo Akvilė. 

Chna tatuiruotės, kurias išbandė daininin-
kė, yra kilusios iš Indijos. Jos daromos dide-
lių švenčių, vestuvių progomis. Akvilė sako, 
jog net yra tradicija, kad jaunoji tuose chna 
raštuose ant rankų paslepia vyro inicialus, o 

šis vestuvių naktį juos turi surasti. Jeigu ne-
suranda, vadinasi, šeimoje valdys moteris, o 
tai Indijoje jau yra gana blogai. Į tas tatuiruo-
tes sudedama daug reikšmių, gero gyvenimo, 
sėkmės, meilės ir kitų linkėjimų. „Man buvo 
svarbu, kad tai nebūtų kokie nors bereikšmiai 
piešinukai, drugeliai ir panašiai. Norėjau ta-
tuiruotės, kuri turi kokią nors reikšmę ir ku-
ri yra su turiniu. Piešimas chna - ne tik or-
namentai, juos piešiant reikia būti tinkamos 
dvasinės būsenos, kad žmogui būtų perduo-
damos tik teigiamos emocijos. Kiekvienas 
taškelis, kryželis, lašelis ar linija Rytų tradi-
cijoje turi savo reikšmę, kaip raidės, iš kurių 
dėliojame žodžius, sakinius. Ant mano rankų 
tapytas povas padeda apsisaugoti nuo nužiū-
rėjimo, simbolizuoja meilę ir aistrą“, - pasa-
kojo A.Matukaitė. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Akvilė savo rankose užkodavo 
meilę ir aistrą

Visuomet įdomu išbandyti ką nors naujo, ta-
čiau jei jau eksperimentuoti, tai tik atsargiai 
ir apgalvotai - tuo įsitikinusi merginų grupės 
„4 Roses“ narė AkVilė MAtukAitė (25). 
Mergina ryžosi pasidaryti tatuiruotes ne 
bet kur, o ant rankų, matomiausioje vietoje. 
tiesa, Akvilės tatuiruotės laikinos ir slepia 
įdomias reikšmes. 

Akvilės Matukaitės asmeninio albumo nuotr.

Akvilė Matukaitė  
išbandė biotatuiruotes
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veidai

Dainininkas SauliuS PrūSaitiS (37) televizijos ekra-
nuose dažnai būna šmaikštus, o koncertuose - lyriškas 
ir jausmingas. Jis yra laimingas įgyvendinęs visas savo 
vaikystės svajones ir kai kuriais klausimais mąstantis 
netradiciškai, giliau, tačiau mokantis į gyvenimą pasi-
žiūrėti su šypsena. tai ko mes dar nežinome apie Saulių?

Saulius yra įsitikinęs, kad retas žmogus gerai moka 
kokią nors užsienio kalbą, o juolab kelias. „Aš galiu 
bendrauti rusų, lenkų, anglų kalbomis, tačiau neva-
dinčiau to tikruoju kalbos mokėjimu. Norint  gerai 
mokėti kalbą, reikia ja kalbėti kiekvieną dieną nuo 
pat mažumės. Tad manau, kad mažai kas moka už-
sienio kalbas puikiai. Juk net vaikai, žaisdami dar-
želyje, jau ima turėti savo posakius, o jei tu kalbą 
pradedi mokytis mokykloje ar tiesiog būdamas vy-
resnis, jau esi praradęs tam tikrus etapus ir į juos 
jau neturi galimybių grįžti, nes reikia judėti vis pir-
myn“, - sakė dainininkas.
Dalykas, kurio iki šiol pasaulyje Saulius nesupran-
ta, yra pavydas ir kam žmonėms jis reikalingas. 
Jeigu būtų galima pakartoti kokį nors gyvenimo 
įvykį, Saulius rinktųsi vaikelio atsiradimą: „Manau, 
kad pats gražiausias įvykis mano gyvenime buvo 
dukros atsiradimas. Vaiko atėjimas į šį pasaulį.“ 
S.Prūsaitis yra kairiarankis, tačiau gitara groja de-
šine ranka. O vienos labiausiai jam patinkančių mu-
zikos grupių yra „Rolling Stones“, „The Beatles“, 
„Red Hot Chili Peppers“, „Depeche Mode“ ir dar 
daug kitų.
Geros knygos yra tikras gėris, įsitikinęs Saulius: 
„Vienintelė knyga, kurią perskaitęs pabučiavau, bu-
vo Michailo Bulgakovo „Meistras ir Margarita“. Ją 
perskaitęs supratau, kad prieš mane atsivėrė visiš-
kai kitoks gyvenimo supratimo kampas, minties 
laisvė, kokios dar nebuvau pajutęs ir man niekas 
anksčiau nebuvo parodęs. Šioje knygoje yra viskas, 
ir sarkazmo, ir satyros. Tai unikalu.“ 
Sauliaus šaldytuve visada galima rasti sūrio, o rytą 
tradiciškai jis pradeda gamindamas kiaušinienę.
Situacija, kai dainininkas susigėsta ir parausta, buvo 
jau seniai. Saulius tiesiog stengiasi nepatekti į tokias 
situacijas, kuriose jam tektų raudonuoti iš gėdos.
Vienas prietaras, kuriuo tiki Saulius, yra juoda katė: 
„Aš tikiu juoda kate. Nežinau kodėl, gal tai yra tėvų 
įskiepytas prietaras, o galbūt man pats ritualas pa-
tinka - spjauti per petį ją pamačius.“ 
Jeigu S.Prūsaitis galėtų išsirinkti vieną ypatingą 
galią, jis būtų nematomas: „Ir tada jūs pamatytu-
mėte, ką aš su ta galia galiu nuveikti.“ (Juokiasi.)
Londonas, Niujorkas ar Maču Pikču nėra tos vietos, 
kurias Saulius norėtų aplankyti daug kartų. Daini-
ninkas sako, kad yra gerokai svarbesnė vieta: „Aš 
norėčiau turėti tiek sveikatos ir laimės dar tūkstan-
čius kartų aplankyti tą vietą, kurioje man yra ge-
riausia, - mano šeimos židinį, - ir būti kartu.“ 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

10 faktų, kurių nežinojote  
apie Saulių Prūsaitį

Parengė Ringailė StulPinaitė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



16 laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  1 3

ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį ir apie 
kokius automobilius svajodavote vaikys-
tėje?

- Neturiu, nes man gerai toks, koks yra 
dabar. Svarbiau, kad jis būtų naujas, tvarkingas 
ir saugus. O mano automobilis saugus. Vaikys-
tėje labai patiko viešasis transportas, troleibu-
sai, nes jų linijas matydavau pro langą. Kai tė-
vai kur nors išeidavo, aš žiūrėdamas į troleibu-
sus įsijungdavau ventiliatorių ir žaisdavau tro-
leibuso vairuotoją. Net dviračiu važinėdamas 
miške skelbdavau stoteles. O kai Nemunu 
plaukdavau šilumlaiviu „Raketa“, pasvajodavau 
pavairuoti povandeninį laivą, kokį nors hidro-
planą. Man tai atrodė labai romantiška.  

- Ar prisimenate ką nors iš pirmųjų 
vairavimo pamokų?

- Mokykloje buvo tokia pamoka - automo-
bilizmas. Mokiausi vairuoti sunkvežimį, o jame 
buvo sudvejinti pedalai, kad instruktorius galė-
tų sustabdyti mašiną, jei aš padaryčiau ką nors 
negerai. Pamenu, jis staigiai sustabdė sunkve-
žimį, mat aš vos pėsčiosios neaptaškiau važiuo-
damas per balą. Tad aš iki šiol, kai būna balų, 
stengiuosi neaptaškyti pėsčiųjų. Beje, kadangi 
mokiausi vairuoti sunkvežimį, tai turiu B ir C 
kategorijos teises. Tad jei kada pabaigsiu žur-
nalistinę karjerą, galėsiu dirbti sunkvežimio 
vairuotoju. Tik klausimas, ar būčiau aš čia labai 
verslus sunkvežimio vairuotojas, jei visus pės-
čiuosius prie balų praleisčiau. (Šypsosi.)

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Kasmet vis kas nors nutinka. Noriu pa-
sakyti, kad visos mano patirtos ir matytos 
bent kiek ekstremalesnės situacijos nutikda-
vo tamsiu paros metu, tad raginčiau visus 
stengtis važiuoti, kol šviesu. Kitados vakare 
važiavau iš pajūrio autostrada - viena kelio 
dalis buvo remontuojama, sustatyti tie skiria-
mieji ženklai - stulpeliai. Prieš mane važiuo-
jantis sunkvežimis vieną užkliudė, šis rikoše-
tu atsitrenkė į mano automobilio variklio 
dangtį, bamperį, o sunkvežimis... nuvažiavo. 
Gal tai nebuvo labai ekstremalu, tačiau gana 
pavojinga. O atostogaujant vienoje iš dvylikos 
Kanarų salų  teko važiuoti siauručiais serpan-
tinų keliais nuomotu automobiliu ir sulūžo 
mašinos paleidimo raktelis. Vėjas mašiną siū-
buoja, o mobilusis ryšys neveikia... Visa laimė, 
kad raktelį surinkti pavyko, tiesa, vairavimas 
tuomet jau buvo gana ekstremalus.

- Mėgstate greitį ar esate ramus vai-
ruotojas?

- Nors stengiuosi važinėti ramiai, esu po-
rą kartų viršijęs greitį ir nubaustas. Tai yra 
puiki pamoka, nėra ko lakstyti. Dar mano mo-
čiutė sakydavo, kad reikia neskubėti - ir būsiu 
pirmas.  

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Kuršių nerijoje itin graži gamta, taip pat 

smagu važiuoti nedideliais keliukais, mažiau 
urbanizuotais, žvyrkeliais.    

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

- Svarbiausia, kad norai sutaptų su galimy-
bėmis. Norisi, kad automobilis būtų ir šiuolai-
kiškas, ir spalva graži. Visuomet vairuodavau 
automobilius su mechanine pavarų dėže, bet 
dabar, rinkdamasis naują, galbūt pasvarstyčiau 
ir apie automatinę pavarų dėžę. Pirmenybę 
teikiu benzinu varomam automobiliui, nes ir 
garsas malonesnis, ir važiavimas lygesnis. 

- Rodikliai, pagal kuriuos nuspren-
džiate, kad prieš jus važiuoja prastas vai-
ruotojas?

- Mūsų šalis yra tarsi tarp Rytų ir Vakarų, 
panašu, kad tai kartais galima pastebėti ir gat-
vėse. Nors lietuviai vairuoja ir važinėja gana 
neblogai, yra ir erzinančių dalykų. Apie prastą 
vairuotoją byloja kelio ženklų nepaisymas, len-
kimas iš abiejų pusių, posūkių nerodymas.  Ne-
degantis vienas žibintas rodo neatsakingą vai-
ruotojo požiūrį į savo transporto priemonę. 

TV3 žinių vedėjas Rokas PeTkeVičius (47) televizijos ekranuose dažniau matomas 
rimtas ir susikaupęs, tačiau jei turėtumėte galimybę su juo pakalbėti apie automobi-
lius, jis papasakotų ne vieną smagią istoriją ar nuotykį. Pasirodo, Rokas yra ragavęs ir 
taksisto duonos, tiesa, neilgai.

teko paragauti taksisto duonos
Rokui Petkevičiui 

Vaikystėje Rokas Petkevičius 
mėgo žaisti troleibuso vairuotoją 
ir svajojo vairuoti hidroplaną
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- Kurioziškiausias epizodas jūsų vai-
ravimo istorijoje?

- Pamenu, kadaise bandžiau tapti tokiu 
verslininku pogrindininku. Buvau studentas, 
Vilniuje jau buvo atsiradę privatūs taksistai, 
taip pat buvo populiaru stabdomam sustoti ir 
pavežant žmogų užsidirbti papildomą rublį. 
Mano tėvai turėjo du automobilius „Žiguli“, 
buvo kažkur išvykę, taigi aš sumaniau pabūti 
taksistas ir šiek tiek užsidirbti. Per vieną va-
karą pavežiau kelis žmones, vienas jų buvo 
išgėręs ir rūkė. Kadangi vis nepataikydavo 
krėsti pelenų į peleninę, ją išlupau ir jam pa-
daviau. O išleidęs tą žmogų pastebėjau, kad 
peleninė liko su juo. Buvo labai didelis galvos 
skausmas, kaip grąžinti tėvams automobilį be 
vienos dalies. Galiausiai viskas baigėsi tuo, 
kad šis „verslas“ man buvo stipriai nuostolin-
gas. (Šypsosi.)

- Kokius išskirtumėte pagrindinius 
vyrų ir moterų vairavimo skirtumus?

- Manau, kad vairavimo įpročiai ar skir-
tumai dažniau priklauso nuo žmogaus cha-
rakterio, o ne nuo lyties. Juk nebūtinai visos 
moterys yra nepastabios ir ne kiekvienas 
senjoras yra lėtas vairuotojas. 

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

- Automobilyje turiu „Bluetooth“ įrangą, 
kuri man leidžia kalbėti telefonu neatitraukiant 
rankų nuo vairo ir nudirbti daug kitų dalykų. 

- Gal žinote anekdotų, susijusių su 
vairuotojais? 

- Išvažiuoja viršininkas į Japoniją ir sek-
retorės klausia, ką šiai parvežti lauktuvių? O 
sekretorė sako: - Ai, nieko nereikia, nebent 
„Toyotą“. 

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

Man patinka geras klasikinis kinas, tad 
puikų įspūdį paliko Bilio Vailderio (Billy Wil-
der) drama „Sunset Boulevard“. Tai yra 
šeštojo dešimtmečio kino perlas su neby-
laus kino žvaigžde Glorija Svenson (Gloria 
Swanson). Tai šiame filme jaunas scena-
ristas su tų laikų automobiliu bėga nuo 
kreditorių. Labai geras filmas. Taip pat 
pamenu filmą „Saugokis automobilio“, ku-
riame Donatas Banionis vaidino lietuvių 
kunigą. 

l Šiuo metu vairuoja: „Toyota Auris“

l Svajonių automobilis: naujas, tvarkingas ir 

saugus
l Eismo įvykių skaičius: 1

l Vairavimo stažas: nuo 18 metų

l Dažniausias prietaras: juoda katė; jos ven-

giu, spjaunu per petį ir skaičiuoju iki dešimties

l Gražiausia automobilio spalva: juoda ir balta

Dosjė

teko paragauti taksisto duonos

ratai
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Rokui Petkevičiui 
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ŽvaigŽdės

Los Andžele sekmadienį vykusioje prestižiškiausių muzikos apdovanojimų „Grammy“ cere-
monijoje veiksmas vyko ne tik ant scenos, bet ir ant raudonojo kilimo. Vienos žvaigždės žavėjo 
elegancija, kitos šokiravo ir stebino, na o dauguma dailiosios lyties atstovių pasirinko krūtinės 
apnuoginimo taktiką. Kalbant apie apdovanojimus, labiausiai pasisekė britų atlikėjui Semui 
Smitui (Sam Smith). Jis iškovojo net keturias „Grammy“ statulėles geriausio įrašo, metų  
dainos, geriausio popmuzikos vokalinio albumo ir geriausio naujo atlikėjo kategorijoje. „G
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Lady Gaga su 
„Brandon  

Maxwell“ suknia

Teilor Svift (Taylor Swift)  
su „Elie Saab“ suknele

Keiti Peri 
(Katy Perry) 

pasirinko 
„Zuhair 
Murad“ 
suknelę

Kim Kardašian (Kim 
Kardarshian) su Žano 
Polio Gotjė (Jean Paul 
Gaultier) „chalatu“

Gven Stefani (Gwen 
Stefani) rinkosi ne 

suknelę, bet kelnes

Kontroversiškų komentarų  
sulaukė Džoi Vila (Joy Villa)

EPA- Eltos nuotr.
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žvaigždės
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os l Metų daina
Sam Smith - „Stay With Me“
l Metų naujokas
Sam Smith
l Metų albumas
Beck - „Morning Phase“
l Geriausias popmuzikos albumas
Sam Smith - „In The Lonely Hour“
l Geriausias solinis popmuzikos atlikimas
Pharrell Williams - „Happy“
l Geriausias tradicinio popvokalo albumas
Lady Gaga & Tony Bennett - „Cheek To Cheek“
l Geriausia R&B daina
„Drunk In Love“ - Beyonce ft. Jay Z
l Geriausias R&B pasirodymas
Beyonce Feat. Jay-Z - „Drunk In Love“
l Geriausias repo albumas
Eminem - „The Marshall Mathers LP 2“
l Geriausia repo daina
Kendrick Lamar - „I“
l Geriausia roko daina
„Paramore“ - „Ain’t It Fun“
l Geriausias šokių muzikos įrašas
Clean Bandit Feat. Jess Glynne - „Rather Be“
l Geriausias muzikos vaizdo klipas
Pharrell Williams - „Happy“

svarbiausi apdovanojimai

Bijonsė (Beyonce) su 
„Proenza Schouler“ suknia

Daugelį nustebino Rijanos (Rihanna) pasirinkta 
suknelė iš naujausios „Giambattista Valli“ 
aukštosios mados kolekcijos

Keli Osburn (Kelly 
Osbourne) su 

ypatingu aksesuaru

Pasirinkusi „Mulen ružo“ 
stilių Madona (Madonna) 

nevengė ir provokacijų
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Vienas seniausių SPA SHANTI klientų SAulIuS urboNAVIčIuS-SAmAS, grupės „bix“ lyderis, garsių televizijos 
projektų prodiuseris, šį SPA centrą atrado drauge su žmona Kristina. Pasiteiravus, kokia dovana Šv.Valentino 
dienos proga šiemet palepins savo žmoną, Samas nedvejodamas atsako: „Vienareikšmiškai jau išrinktas Kristinos 
mėgstamiausias dviejų su puse valandos SHANTI atpalaiduojamasis ajurvedinis SPA ritualas. Kas galėtų būti geresnė 
dovana, nei dovanoti mylimam žmogui sveikatą ir pelnytą poilsį?“

Grožio paletė

Ką jūs renkatės meilės laisvalaikiui?
Pasitikdamas šv.Valentino mėnesį, „Laisvalaikis“ nusprendė paklausti vieno seniau-
sių ir ištikimiausių savo partnerių SPA SHANTI, ajurvedos ir indiško masažo centro, 
klientų apie čia teikiamas paslaugas ir jų kokybę. Pasirodo, tarp SPA SHANTI klientų 
knibždėte knibžda gausus būrys žinomų Lietuvos žmonių.
SPA SHANTI centras garsėja išskirtiniu puošnumu ir prabanga: penkeri karališki SPA 
apartamentai, iš jų trys dvivietės salės ir dvi vienvietės, kurios nė iš tolo neprimena 
įprastinio masažo kambario, tai tikrų tikriausi ištaigingi Indijos karalių apartamen-
tai, išpuošti autentišku senovės Indijos rūmų dekoru. Atėjus į masažą, kojos nu-
plaunamos šiltu pienu (toks ritualas atliekamas senovės Indijos karalių rūmuose, 
kai priimami ypatingi svečiai, - red. past.), kedriniai masažo stalai kviečia pailsinti 
kūną dviese ar po vieną atskirai, o didžiulės vario vonios - paskandinti visą kūne, 
prote ir sieloje susikaupusią įtampą, mat varis, sakoma, turi gydomųjų savybių.

Aktorė AuŠrA ŠTuKyTė, ištikima ne tik SPA 
SHANTI klientė, bet ir centro organizuojamų poilsio 
stovyklų dalyvė, atvirauja, kad meilės dienos proga 
dovaną renka ne tik mylimam vyrui, bet ir brangiau-
siems žmonėms: „Pati labai mėgstu masažus ir tai 
tikrai užkrečiama, todėl mamai ir geriausiai savo 
draugei išrinkau „Shanti“ karališkoji pančakarma“, 
trijų valandų SPA procedūrą, kai, be viso kūno 
masažo, plona srovele pilamas aliejus į „trečiąją“ 
akį. Sako, ši procedūra ne tik nuramina, bet ir 
jaunina“, - atvirauja aktorė.

„Shanti“ karališkoji pančakarma“ su aliejaus pylimu į „trečiąją“ akį
SPA SHANTI archyvo nuotr.
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Grožio paletė

Tendencijos

Ką jūs renkatės meilės laisvalaikiui?

Indiškas ritualas dviem

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Daugiau apie SPA SHANTI ir „Laisvalaikio“ 

pasiūlymus www.ajurveda.lt

Gulera Atajeva
Austėjos Lapėnaitės (studija „Fotolobis“) nuotr.

Pėdų vonelė

SPA SHANTI centro plėtros vadovė GuLerA 
ATAjevA dalijasi mintimis apie SPA paslaugų ten-
dencijas: „Pastaraisiais metais stebime, kad klientai 
stengiasi išrinkti ne tik materialiai vertingą dovaną. 
Svarbu, kad tokios dovanos, kaip Šv.valentino 
dienos proga, skiriamos ne tik mylimajai ar myli-
majam, bet ir kaip padėkos ir atpildo už tam tikrus 
darbus išraiška artimiesiems, vadovai vis dažniau 
jas teikia savo darbuotojams - kaip motyvavimo 
priemonę. Džiaugiamės, kad galime prisidėti prie 
klientų vertybių ir auginti jas drauge, dovanodami 
artimiesiems sveikatą, taip reikiamą dėmesį, kuris ir 
yra viena iš meilės formų. Ar ne taip?“

Žinomas atlikėjas, dainininkas ir kompozitorius, 
„Auksinio balso“ projekto ir šių metų nacionalinės 
„eurovizijos“ atrankos lyderis eDGArAS LubyS 
sako SPA SHANTI atradęs neseniai, kai ieškojo 
išskirtinės dovanos savo mylimai žmonai Živilei 
vaškytei-Lubienei gimtadienio proga. edgaras 
atskleidžia: „vasario 14 dieną sutiksime drauge 
su Živile SPA SHANTI, išsirinkome jau ne kartą 
išbandytą „Shanti“   indišką ritualą dviem“, tai tikra 
trijų valandų relaksacija“, - išduoda atlikėjas ir 
priduria, kad po masažo tiesiai į varinę vonią patie-
kiama šviežių vaisių ir imbierinių kokteilių.
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Originali retro stiliaus šukuosena
Šukuosena: Ana Bartaševič
Makiažas: Andis Kicanovas

Grožio paletė

Vestuvės – ypatingas įvykis kiekvienos moters gyvenime, tad šią dieną 
norisi atrodyti tiesiog nepriekaištingai, kiekviena stiliaus detalė turi būti 
gerai apgalvota ir suderinta. Kadangi nuotakos šukuosena svarbiausių 
šventės darbų sąraše užima toli gražu ne paskutinę vietą, salono „Bo-
mond“ meistrai siūlo kelias stulbinančias vestuvinio įvaizdžio idėjas.

Šukuosenų idėjos nuotakoms
Puošnumo vestuvinei šukuosenai suteikia tvarkingos garbanos
Šukuosena: Sandra Noreikaitė
Makiažas: Andis Kicanovas

Madinga šukuosenas puošti gyvomis 

ar dizainerių sukurtomis gėlėmis ir 

sagėmis 
Šukuosena: Olga Krupičovič

Makiažas: Andis Kicanovas

Vestuvių dieną puikiai tinka romantiškos garbanos, dekoruotos gyvomis orchidėjomis
Šukuosena: Aušrinė Trimonienė
Makiažas: Andis Kicanovas
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Salono meistrai įvaizdį sukūrė Lietuvos ir Europos 
tinklinio čempionei Monikai Povilaitytei
Šukuosena: Sandra Noreikaitė
Makiažas: Andis Kicanovas

Įmantrius kuodus galima dekoruoti ne tik gėlėmis, 
bet ir kitokiais aksesuarais
Šukuosena: Olga Krupičovič
Makiažas: Jelena Klasinskaja

grožio paletė

Vestuvės – ypatingas įvykis kiekvienos moters gyvenime, tad šią dieną 
norisi atrodyti tiesiog nepriekaištingai, kiekviena stiliaus detalė turi būti 
gerai apgalvota ir suderinta. Kadangi nuotakos šukuosena svarbiausių 
šventės darbų sąraše užima toli gražu ne paskutinę vietą, salono „Bo-
mond“ meistrai siūlo kelias stulbinančias vestuvinio įvaizdžio idėjas.

Šukuosenų idėjos nuotakoms

Renkantis šukuoseną, reikia atsižvelgti į:
l Nuotakos veido formą ir plaukų ilgį.
l Kuriamą nuotakos įvaizdį: suknelės stilių ir modelį, nuotakos pageida-
vimus, charakterį, pasirinktą spalvų gamą ir pan. Jeigu suknelės nugara 
dekoruota, patartina sukelti plaukus, kad atsiskleistų drabužis.
l Kuodelio padėtį taip pat lemia nuometo tipas. 
l Apsispręsti gali padėti bendra vestuvių tematika, renginio vieta ir panašiai.

Trumpai

Stilingas žemai suformuotas elegantiškas 
kuodas tiks ir retro stiliaus vestuvėms
Šukuosena: Ana Bartaševič
Makiažas: Andis Kicanovas

Originaliai atrodo 
šone suformuotas 
kuodas 
Šukuosena:  
Aušrinė Trimonienė
Makiažas:  
Andis Kicanovas

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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StiliuS

Aleksio Mabij (Alexis 
Mabille) 2015 m. 
pavasario ir vasaros 
kolekcijoje - ryški 
lyg gėlė pražydusi 
moteris

EPA-Eltos nuotr.
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Prancūzų dizaineris Aleksis Mabij (Alexis Mabille),  
Paryžiaus aukštosios mados savaitėje pristatęs naujau-
sią savo kolekciją 2015 m. pavasariui-vasarai, išaukštino 
moteriškumą. Tad įspūdingų vakarinių suknelių akcentai 
buvo skirti moters figūros matomiausioms sritims - klu-
bams, juosmeniui, krūtinės iškirptės zonai. Suknelė tam-
pa lyg korseto tąsa, kaspinas išryškina klubų linkį - klasi-
kinių formų suknia įgauna subtilaus seksualumo. Moters 
grožis lyg gėlė, kuri kartais išsiuvinėjama tiesiai ant au-
dinio. Ir, žinoma, spalvos - ryškios, traukiančios akį.

Suknelė - lyg 
korseto tąsa
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Futuristinis viešbutis su jam tinkančiu 
pavadinimu „henna hoteru“ („keistas 
viešbutis“) įsikurs Nagasakio provincijoje 
esančiame laisvalaikio parke „Huis Ten 
Bosch“. Robotai nebus vien atrakcija. Taip 
pirmiausiai tikimasi sumažinti personalo 

išlaikymo išlaidas. Pavyzdžiui, planuojama, 
kad jaunos japonės išvaizdos androidas 
„dirbs“ viešbučio registratūroje.

Pirmasis viešbučio kompleksas su 72 
kambariais duris turėtų atverti liepą. 
Klientai, čia, be kita ko, vietoj raktų naudos 
veidų atpažinimo sistemą, kad patektų į 
savo numerius. Viešbutyje bus naudojama 
speciali energijos taupymo įranga. Taip 
tikimasi personalo išlaikymo ir energijos 
išlaidas sumažinti iki trečdalio įprasto 
viešbučio kaštų.

Įdomybės

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Piemuo kinijoje rado  
8 kg aukso luitą

Vienas piemuo lauke Kinijos Sin
dziango provincijoje rado 8 kg aukso lui
tą. Jo vertė - 218 000 eurų.

Aukso luitas „tam tikra prasme gulėjo 
tiesiog ant žemės“, sakė kazachų kilmės 
Berekas Savutas. Spėjama, kad 23 cm ilgio 
ir 18 cm pločio luitas yra 80 proc. grynumo. 
Vienas aukso ekspertas žiniasklaidai sakė, 
kad natūralaus grynuolio kaina daug kar
tų viršija apdirbto aukso kainą. Kol kas 
neaišku, ar piemuo galės pasilikt Altay pre
fektūroje aptiktą radinį. Beje, Altay mon
golų kalba reiškia „auksas“.

abejonės: rasta mumija ar 
transo būsenos vienuolis?

Mongolijoje rasta vienuolio mumija 
visus nustebino. Budistų vienuoliai tei
gia, kad sėdintis lotoso poza rastas vie
nuolis nėra miręs, jis - transo būsenos.

Teismo ekspertizės specialistai vis dar 
tiria kūną, kuris buvo rastas įvyniotas į 
galvijų odas Šiaurės Mongolijoje. Moks
lininkai nustatys, kodėl kūnas yra taip 
gerai išsilaikęs, vienas iš galimų paaiški
nimų - šaltis. Tibeto dvasinio lyderio Da
lai Lamos gydytojas teigia, kad rastas vie
nuolis nėra miręs, bet pasiekęs labai retą 
meditacijos stadiją, vadinamą „tukdam“. 
Jei žmogus sugeba pakankamai ilgai pa
silikti šioje stadijoje, gali tapti Buda.

Vienuolio kūnas buvo rastas visiškai 
atsitiktinai, kai vienas prekeivis jį pavogė, 
norėdamas pasipelnyti juodojoje rinkoje. 
Mongolijos policija suėmė nusikaltėlį, o 
vienuolio mumija dabar saugoma Nacio-
naliniame teismo ekspertizės centre.

Žmogaus tapatybė dar nenustatyta, 
tačiau manoma, kad jis galėjo būti gar
siojo Lamos Daši-Doržo Itigilovo (Dashi-
Dorzho Itigilov), kurio mumija irgi buvo 
rasta, mokytojas.

Įdomu

Meksikos sostinės Meksiko valdžia 

sugalvojo naują būdą, kaip kovoti su gy-

ventojų antsvoriu. Už dešimt pritūpimų 

jie gauna nemokamą metro bilietą. Nuo 

praėjusios savaitės dešimtyse metro sto-

čių įrengti specialūs prietaisai, fiksuojan-

tys keleivių tūpsnius. Už dešimt pritūpi-

mų automatas „išspjauna“ nemokamą bi-

lietą. Be to, jis apskaičiuoja, kiek trumpas 

sportas sudegino kalorijų. Pirmieji 80 000 

asmenų taip pat gaus žingsniamačius, kaip 

paskatinimą toliau sportuoti.
Oficiali statistika rodo, kad Meksiko-

je 70 proc. suaugusiųjų ir beveik trečdalis 

vaikų turi antsvorį arba net yra nutukę. 

Tai dar didesni skaičiai nei JAV, kurios 

tradiciškai laikomos šalimi, kur antsvorio 

problema itin opi.

Nemokamas metro bilietas - už 10 pritūpimų

Viename Japonijos  
viešbutyje „dirbs“ robotai

EPA-Eltos nuotr.

Japonijoje bus atidarytas viešbutis, kurio 
personalą sudarys robotai. Jie, be kita ko, 
priiminės svečius, valys kambarius ir pa-
tieks kavą.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  1 3 27

Grožio paletė
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 KaleidosKopas
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Bet kurioje kultūringoje visuomenėje būtina 
laikytis etiketo. Todėl vykstant į kitą šalį pir-
miausia reikia išstudijuoti visus svarbiausius 
vienos ar kitos kultūros elgesio aspektus. Juk 
kai kada jums visiškai įprasti veiksmai gali 
būti įvertinti kaip nemandagumas ir nepa-
garba... Nederėtų ignoruoti ir užstalės etike-
to taisyklių. Kaip žinoma, bendras valgymas 
žmones suartina, o elementarių papročių ne-
žinojimas gali sukelti nesusipratimų.

Įdomybės

Įvairių šalių užstalės etiketas
l Kinijoje neleistina valgant pjaus-

tyti makaronų. Ilgi makaronai simboli-
zuoja ilgaamžiškumą. Jei žmogus per-
pjauna makaronus, jis neva trumpina 
gyvenimą. Taip pat Kinijoje nedera val-
gymo lazdelėmis į ką nors rodyti. Tai 
yra storžieviška.

l Vokietijoje duona - vienintelis 
produktas, kurį galima valgyti ran-
komis.

l Anglijoje neišauklėtu laikomas 

žmogus, šaukštu semiantis sriubą į sa-

vo pusę.
l Nigerijoje vaikams neduodama 

valgyti vištų kiaušinių, kitaip jie atseit 

taps vagimis. Taigi nebandykite vaikui 

iš Nigerijos siūlyti kiaušinienės!

l Jamaikoje vaikams, kurie dar ne-

moka kalbėti, neduodama valgyti viš-

tienos. Manoma, kad užvalgęs šios mė-

sos mažylis niekada nekalbės.

l Prancūzijoje paskubomis kimšti 
maistą yra laikoma prastu tonu. Jei ry-
te rysite pietus, aplinkiniai į jus žiūrės 
paniekinamai.

l Korėjoje neleistina pradėti val-
gyti anksčiau, negu tai padarys seniau-
sias žmogus prie stalo.

l Italijoje yra nemandagu prašyti 
daugiau sūrio. Panašus prašymas yra 
virėjo įžeidimas.

l Nesistebėkite, jei viešint Kazach-
stane jums bus paduotas puodelis arba-
tos, pripiltas tik iki pusės. Jokiu būdu 
neprašykite pripilti daugiau, nes sklidi-
nas puodelis reiškia, kad šeimininkas 
nori jus greičiau išprašyti laukan.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

EPA-Eltos nuotr.

30%

Akcija vyksta 02 12–02 25 dienomis

30%

Kainos lentynoje jau su pritaikyta nuolaida.
Akcijos preki  skai ius ribotas. Papildomos nuolaidos netaikomos.

URT S duonai ir batonui
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Ringailė Stulpinaitė

- Baimės ir fobijos - kuo jos skiriasi?
- Ta riba tarp baimės ir fobijos yra labiau filo-

sofinė, tačiau, paprastai tariant, baimė yra apsau-
ginė žmogaus reakcija, savisaugos instinktas. 
Baimė saugo žmogų nuo įvairiausių pavojų gy-
vybei, sveikatai ir panašiai. Baimė iš principo ir 
yra išankstinis nusistatymas, tik suformuota ne 
proto, o jausmų. O fobija - tokia baimė, kai žmo-
gus kaip ir protu suvokia, kad pavojus realiai ne-
didelis arba jo visai nėra, bet baimė vis tiek yra. 
Fobiška baimė peržengia sveiko proto ribas.

- Tai kaip žinoti, kada dar normalu 
bijoti, o kada mūsų baimė jau perdėta, 
linkusi į fobiją?

- Yra normalu bijoti vaikščioti 9 aukšto bal-
kono turėklais, tačiau bijoti pažiūrėti pro langą 
arba net užlipti į 9 aukštą, užkilti liftu - jau fo-
bija. Jeigu žmogus bijo agresyvaus šuns, kuris 
jį puola, tai normali baimė, savisauga. Tačiau 
jei bijoma mažo pririšto šunelio ir jį gąsdina 
pats vaizdas - tuomet tai bus fobija. 

- Tačiau galima bijoti daug paprastes-
nių dalykų, kad ir viešo kalbėjimo.

- Viešo kalbėjimo baimė, jei tai yra atsa-
kingas momentas, nuo kurio gali priklausyti 
tolesnė karjera, yra normali. O jei vestuvėse 
baisu pasakyti tostą, tai jau arčiau fobijos, nes 
pastaruoju atveju juk nieko blogo nutikti ne-
gali. Galima sakyti, kad neretai fobija yra tie-
siog nepagrįsta baimė. 

Psichologijos kodas

Gyvenimo stabdžiai - baimės ir fobijos. Kaip jas įveikti?

Kartais visi save pagauname ko nors bijant, nenorint daryti, sąmoningai ar ne vengiant 
tam tikrų veiklų. Galbūt sau to tiksliai neįvardijame ir nepripažįstame, tačiau mus  
sustabdo būtent mūsų baimės ir fobijos. Kaip jas atskirti? Kodėl jos mums trukdo ir 
kaip jų atsikratyti, „Laisvalaikis“ kalbėjosi su psichologu MariuMi DauGeLavičiuMi.
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Marius Daugelavičius
irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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- Kokios yra didžiausios žmonių bai-
mės ir fobijos?

- Fobijos kiekvienam žmogui labai skir-
tingos ir atsiradusios dėl skirtingų priežasčių. 
Tačiau galima išskirti tris didžiausias žmo-
gaus baimės kryptis. Tai yra nežinomybės, 
nesėkmės arba klaidos baimė ir sėkmės bai-
mė. Pastaroji gana paradoksali.

Nežinomybės baimė. Žmogus bijo to, 
ko nepažįsta ir nežino. Metaforiškai kalbant, 
tai gali būti tamsos baimė. Nes nematau, ne-
žinau, kas ten yra, vadinasi, potencialiai gali 
būti kas nors blogo. Ir dėl visa ko geriau rei-
kia to saugotis. 

Nesėkmės arba klaidos baimė. Žmo-
gus bijo ką nors daryti vien dėl to, kad gali 
nepavykti. Bijoma suklysti. Tarkime, žmogus 
nori išmokti čiuožti, bet bijo stoti ant pačiūžų, 
nes yra išankstinis nusistatymas, kad nukris, 
nepasiseks. Kuo labiau žmogus bijo padaryti 
klaidą, yra išauklėtas visuomet daryti tik tai, 
ką reikia ir tik gerai, baimė jį stabdo ir auga. 
Jeigu jam buvo įskiepyta, kad klysti negalima, 

rizikuoti nesaugu, žmogus pradeda bijoti labai 
daugelio dalykų: padaryti klaidą, svetimų 
žmonių, eksperimentuoti ir t.t. Taip užauga 
perfekcionistai. Kuo žmogaus klaidos buvo 
labiau smerkiamos vaikystėje, tuo labiau jis 
bijo suklysti suaugęs.

Sėkmės baimė. Ši baimė gali būti api-
būdinama posakiu „neturėk daugiau už kitus, 
būk toks, kaip visi“. Jei žmogui pasiseks, jis 
išsiskirs iš minios, bus kitoks. O kiti į tokius 
žmones ne visada žiūri teigiamai. Ir tuomet 
jungiasi stabdžiai, kad nebūtumei geresnis už 
kitus, ir puiki karjera tau nereikalinga. Baimė 
žmogų palieka tokioje teritorijoje, kai jis yra 
nei geresnis už kitus, nei blogesnis. 

- Kas lemia baimių atsiradimą žmo-
gaus sąmonėje?

- Baimių atsiradimas yra susijęs su mūsų 
pasąmone, o ne su protu. Tai sunkiai protu 
valdomas procesas. Baimės ir fobijos atsiran-
da dviem keliais. Pirmuoju - per mūsų patir-
tį, kuri, tarkime, buvo nesėkminga. Pavyz-
džiui, vaikas kišo pirštus į ugnį, nusidegino 
ir taip įgijo patirtį, kad ugnies reikia bijoti. 
Antrasis kelias - auklėjimas. Kai tėvai nuo 
mažens gąsdina, kad neitum į mišką, nes at-
eis vilkas arba baubas išsineš. Nedaryk to, 
nes bus blogai, nedaryk ano ir t.t. Kaip ir pa-
tirties nėra, bet yra auklėjimas. Žmogui įskie-
pytos baimės, nes augdamas jis tikėjo tuo, ką 
jam sako autoritetai - tėvai. 

- Kalbant apie tėvų skiepijamas bai-
mes, kodėl ne visi žmonės užauga ko 
nors bijodami?

- Todėl, kad vienų patirtis yra vienokia, o 
kitų - kitokia. Skirtingi tėvai, skirtingas auk-
lėjimas. Daug kas priklauso nuo to, kiek vai-
kas jau yra prikaupęs baimių - daug ar mažai. 
Vieni vaikai yra daugiau pratę klausyti tėvų, 
o kiti maištauti ir patikrinti, ar gąsdinimai 
pasitvirtins. Vaikas, kuris labiau linkęs galvo-
ti savo galva, turi daugiau charizmos, tikėtina, 
turės mažiau baimių nei paklusnusis vykdy-
tojas. Pastarasis greičiausiai ir bijos žengti 
žingsnį į kairę ar dešinę, ypač tuomet, kai 
nėra aiškių nurodymų, kaip elgtis konkrečio-
se gyvenimo situacijose. Mes visi turime sa-
vo komforto zonos ribas, tačiau kiekvieno 
žmogaus jos skirtingos. Klausimas, ar žmo-
gus sėdi tik savo komforto zonoje, ar tas ribas 
kažkaip peržengia; klauso savo baimių, kurios 
jį riboja ir liepia niekad nerizikuoti, nedaryti 
to, kas nežinoma, dar neaišku, ar renkasi ri-
ziką. O rizika reiškia tai, kad žmogus net ir 
suvokdamas savo baimę vis tiek imasi veiks-
mų ir daro būtent tai, ko bijo. Tačiau svarbu, 
kad baimes žmogus peržengtų ir įveiktų savo 

noru, o ne kieno nors verčiamas. Jei žmogus 
įpranta peržengti savo ribas, baimė po trupu-
tį traukiasi. 

- Kada baimė virsta fobija?
- Visi žmonės bijo, tik nevienodų dalykų 

ir nevienodai stipriai. Gal tiksliausia sakyti, 
kad problema ir fobija jau yra tada, kai baimė 
pradeda žmogui trukdyti. Baimės mus riboja 
ir trukdo. Kaip minėjau, kiekvienas žmogus 
turi savo komforto zoną, kurioje jaučiasi gerai 
ir patogiai, maloniai. Toje zonoje jis viską su-
pranta, išmano ir moka. Kažkur ta komforto 
zona baigiasi ir prasideda teritorija, kuri 
mums svetima, nežinoma, ten ko nors nemo-
kame ar kas nors jau yra nepasisekę. Ir tuo-
met atsiranda apsauga, kurią vadiname baime. 
Baimės į fobijas transformuojasi su laiku ir 
neigiama patirtimi. Kuo žmogus prikaupia 
daugiau neigiamos patirties, nesėkmių, tuo 
daugiau baimių ir fobijų išsiaugina savyje. 
Taip yra dėl to, kad jis kaupdamas patirtį mo-
kosi, ko reikia nedaryti, o ne ką reikia daryti. 
Tokiu atveju komforto zona mažėja ir tai, kas 
seniau buvo gana komfortiška, tampa nekom-
fortiška. Kuo mažiau žmogus rizikuoja, tuo 
labiau jis bėga nuo savo baimių. O baimė yra 
lyg šuo, vejasi ir skaudžiausiai kanda tuomet, 
kai nuo jos bėgame. 

- Kaip įveikti baimes ir ar įmanoma 
įveikti fobijas?

- Įmanoma įveikti tiek baimes, tiek fobijas. 
Baimė juk nuo fobijos labiausiai skiriasi savo 
intensyvumu. Vienas iš metodų įveikti savo 
baimes - reikia pradėti nuo pažinties su savo 
baimėmis. Kartais žmonės net nemoka įvar-
dyti, ko bijo ir kad bijo apskritai. Jie sako, kad 
tam tikrų veiklų daryti nemėgsta, jiems tiesiog 
nepatinka. Taigi, kai susiduriama su baime, 
reikia sau pačiam atsakyti į klausimą, kokia tai 
baimė, kodėl mes bijome, kas nutiks. Ir tuomet 
jau mažais žingsneliais galima pradėti rizikuo-
ti, išbandyti ką nors, ko bijome, plečiant savo 
komforto ribas. Tačiau čia kalbame apie tokius 
kasdienius dalykus, kaip viešas kalbėjimas, 
pokalbiai dėl darbo ir panašiai, apie tai, kas 
niekaip nekenkia žmogaus gyvybei. O kovojant 
su didesnėmis baimėmis ir fobijomis derėtų 
kreiptis į specialistus, nes terapijos, gydymai, 
įveikimo procesai yra pritaikomi kiekvienam 
žmogui asmeniškai, pagal jo galimybes. 

Psichologijos kodas

Gyvenimo stabdžiai - baimės ir fobijos. Kaip jas įveikti?

l Stenofobija - ankštų daiktų ar vietų baimė.

l Agorafobija - atvirų erdvių baimė.

l Akrofobija - atvirų aukštų vietų baimė.

l Achluofobija - tamsos baimė.

l Arachnifobija - vorų baimė.

l Bacilofobija - mikrobų baimė.

l Eneklofobija - minios baimė.

l Erotofobija - sekso baimė.

l Fotofobija - šviesos baimė.

l Glosofobija - baimė kalbėti viešai. 

l Hemofobija - kraujo baimė. 

l Isolofobija - vienatvės baimė. 

l Karnofobija - mėsos baimė. 

l Klaustrofobija - uždarų erdvių baimė. 

l Olfaktofobija - kvapų ar smarvės baimė.

l Oneirofobija - sapnų baimė.

l Papirofobija - popieriaus baimė.

l Pirofobija - ugnies baimė. 

l Pteronofobija - kutenimo, plunksnų baimė. 

l Skopofobija - baimė būti stebimam.

l Tachofobija - greičio baimė. 

l Triskadekafobija - skaičiaus 13 baimė.

l Topofobija - scenos baimė. 

Populiariausios ir keisčiausios          

fobijos

Baimių 
atsiradimas  
yra susijęs su 
mūsų pasąmone,  
o ne su protu
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Scena

Organizatoriai melomanams pasiūlys pa-
sinerti į įvairiausių žanrų muzikos klodus - 
tūkstančius naujausių ir kolekcinių ar išskir-
tinių įrašų, o atlikėjų ir leidėjų stenduose - 
išsamiau susipažinti su jais pačiais, jų kūrybos 
užkulisiais ir muzikos atsiradimo procesu. Be 
to, čia autografus dalins daugiau nei keturias-
dešimt populiarių šalies muzikantų, didžioji 
jų dalis pasirodys ir scenoje.

koncertuos atlikėjai

Bendra Muzikos salės erdvė sieks 700 
kvadratinių metrų, joje bus įrengta pasirody-
mų scena ir dalyvių stendai, veiks poilsio zo-
na. Lankytojams čia skambės lietuviškas 
džiazas, klasika, folko, hiphopo, pop-, roko, 
sunkiojo metalo ir pasaulio muzika, dainuo-
jamoji poezija. Naujausių albumų pristatymus 
jau rengia tokie šalies atlikėjai kaip Linas 
Adomaitis, Ieva Narkutė, Kęstutis Vaiginis ir 
Dmitrijus Golovanovas, Saulius Petreikis, 
Gediminas ir Ainis Storpirščiai, MC Mesijus, 
grupės „Biplan“, „G&G Sindikatas“, „Žalva-
rinis“, „Colours of Bubbles“, kūrybinio folk-
loro grupės „ByTikZyz“ ir „Sedula“ ir kt.

Pagrindiniu netikėtumu taps specialiai šiam 
renginiui ruošiami penktadienio ir šeštadienio 
vakaro projektai, kuriuose pasirodys LRT 
„Opus Ore“ koncertų ciklo dalyviai ir „Auksi-
nio disko“ laureatai. Knygų mugės svečiai 
penktadienio ir šeštadienio vakarais Muzikos 
salėje bus laukiami net iki 22 val. Po koncertų 

specialioje autografų zonoje atlikėjai bendraus 
su gerbėjais, dalys parašus, fotografuosis.

Muzikos salėje veiks 23 stendai, juose įsi-
kurs žinomi šalies atlikėjai ir grupės, leidybos 
kompanijos, organizacijos.

Dėmesio centre bus ir Lietuvos muzikos 
istorija. Leidykla „Semplice“ kartu su tarp-
tautiniu senosios muzikos ansambliu „Canto 
Fiorito“ pristatys LDK muzikos albumą, ku-
riame skamba XVII a. italų kompozitoriaus 
Džovanio Batistos Kočiolos (Giovanni Bat-
tista Cocciola) kūriniai.

Naujienos kolekcionieriams

Muzikos kolekcionieriams organizatoriai taip 
pat žada gerų naujienų: bus galima įsigyti naujai 
perleistų pamėgtų lietuviškos muzikos albumų 
ir išskirtinių leidinių. Rūdninkų knygyno stende 

melomanų lauks itin solidus asortimentas: nuo 
užsienio vinilinių plokštelių kolekcijos, rinktinių 
lietuviškos muzikos diskų iki muzikos žurnalų ir 
knygų. Asociacijos AGATA stende savo kolek-
ciją pristatys muzikos kritikas, įrašų kompanijos 
„Zona Records“ vadovas Dovydas Bluvšteinas. 
O Sauliaus Petreikio stende bus galima išvysti 
neįprastus muzikos instrumentus.

Lankytojai mugėje galės nusipirkti piges-
nių bilietų į „Bardai.lt“ koncertus ir vasarą 
Anykščiuose vyksiantį festivalį „Purpurinis 
vakaras“. Lietuvos valstybinis simfoninis or-
kestras platins bilietus į 26-ojo sezono kon-
certus - nuolaidos jiems sieks iki 50 proc.

Patekti į Muzikos salę bus galima su Vil-
niaus knygų mugės bilietu - jų galima įsigyti 
„Bilietai.lt“ prekybos vietose ir Vilniaus kny-
gų mugės interneto puslapyje.

„Laisvalaikio“ inf.

Knygų mugės Muzikos salė 
kvies atskleisti lietuviškos muzikos paslaptį
Detektyvo temą pristatanti 16-oji Vilniaus 
knygų mugė vasario 19-22 dienomis kvies 
atskleisti ir lietuviškos muzikos paslaptį. 
Antroje Lietuvos parodų ir kongresų centro 
„Litexpo“ salėje šiemet įsikursianti Muzikos 
salė rengia ypatingą susitikimą su lietuviš-
ka muzika, jos kūrėjais ir leidėjais. 

„Žalvarinis“
Lino Mažono nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  1 3 33

Trio - lyg orkestras

Šį kolektyvą sudaro Semas Karpienia 
(Sam Karpienia, Prancūzija), Ulasas Ozdemi-
ras (Turkija) bei Vasimas Halalas (Wassim 
Halal, Libanas) - trys muzikantai, trykštantys 
energija, nesustabdomu veržlumu bei kurian-
tys labai galingą muziką.

Išskirtinėje „Forabandit“ kūryboje iš-
aukštinama turtinga Oksitanijos (Prancūzijos, 
Italijos, Ispanijos ir Monako dalis) bei Anato-
lijos (Turkija) regionų poezija. Masyvūs, tur-
tingi akustinių styginių bei perkusinių instru-
mentų garsai skamba mums neįprastai, tačiau 
vilioja jais sekti ir mėgautis nauja muzikine 
patirtimi. Grupė turi tokių stiprių ir išraiš-
kingų kūrinių, kurie kelia įspūdį, kad groja ne 
trys atlikėjai, o visas orkestras.

Netikėta kūrinių struktūra

Ulasas Ozdemiras mums pasakoja apie gru-
pės susibūrimą: „Forabandit“ gimė 2009 m., 
visiems atlikėjams susitikus Marselyje bendro 
draugo organizuotame projekte „Sublimes 
Portes“, kurio tikslas buvo suburti tolimas 
muzikines tradicijas. „Asik“ kūryba yra ypač 
brangi Anatolijos muzikai, nes tik šie bardai 
apdainavo socialinę tikrovę, kuri kitu atveju 
būtų likusi užmarštyje. Jų dainos yra apie kan-
čią, džiaugsmą, solidarumą. „Asik“ išsaugojo 
žinias, istorijas bei jausmus.“

Šiame trio dainas turkų kalba parašė Ula-
sas Ozdemiras, oksitanų - Semas Karpienia, 
o tekstai kurdų kalba yra puikaus XVII a. poe-
to Achmedo Chanio (Ehmede Xani). „Pagrin-
dinė kūrinių ir naujausio albumo tema yra 
uostas ir visi mūsų skrydžiai bei išgalvoti 
išvykimai iš jo“, - sako Ulasas Ozdemiras. 
Atlikėjui antrina kitas trio narys Semas Kar-
pienia: „Forabandit“ ir reiškia keliavimą iš 
uosto į uostą. Uoste viskas turi aiškias savo 

reikšmes: žmonės, jūra, žvaigždės. Bet tikro-
ji jo „galia“ kyla iš daugybės pojūčių, patiria-
mų lankantis čia pačiomis įvairiausiomis 
aplinkybėmis, ir, paradoksalu, jūra visuomet 
puikiai atitinka mūsų jausmus.“

Išskirtinę „Forabandit“ estetiką kuria 
draugėn sutekančios ypatingų spalvų melo-
dijos, netikėta kūrinių struktūra, ritminė ir 
vokalinė darna bei psichodelinio roko užuo-
mazgos. Trijų dinamiškų atlikėjų draugystė 
per spontaniškus muzikinius tyrinėjimus ku-
ria netikėtas staigmenas, kurių žada pažerti 
pasirodymų Lietuvoje metu.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Scena

„Forabandit“ - iš uosto  
į uostą keliaujantys muzikos „banditai“
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Vasario mėnesio pabaigoje Lietuvoje lan-
kysis daugiakultūrė grupė „Forabandit“, 
mistiškai jungianti realiai niekada nesu-
sidūrusių Oksitanijos trubadūrų ir Turkijos 
bardų klajoklių „asik“ muzikines tradicijas 
bei pasaulius.

l Vasario 26 d. 20 val. Nacionaliniame Kauno 

dramos teatre
l Vasario 28 d. 18 val. Šv.Kotrynos bažnyčioje 

Vilniuje
l Daugiau informacijos: www.gmgyvai.lt 

koNcerTai vyks
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KAS? Užgavėnės.

Siautulingos, linksmos ir meile trykštančios Užgavėnės Vilniuje vasario 14 d. kvie-
čia vilniečius ir miesto svečius į dideles storas lietuviškas Morės ir Gavėno vestu-
ves, kurios visą dieną be atvangos šurmuliuos V.Kudirkos aikštėje ir  Gedimino 
prospekte. Kedenk plunksnas, čiupk kaukę, antrą pusę ir čiuožk į vestuves.
GediMino proSpeKte
10-20 val. Užgavėnių mugė su meilės blynais ir muzika.
14-15 val. Morės ir Gavėno špacierius po prospektą su simboline Žemaitijos ir 
Aukštaitijos palyda.
15-16 val. „Kas ką myli, tas tą veda - už ko nori, už to teka“ - vedybų ceremo-
nialas (tuokiasi visi norintys).
16-17.15 val. „Concerti gruossu“ (sveikinimai visiems jaunavedžiams).
17.30-18 val. Vestuvių procesija (visaliaudinės karnavalinės eitynės į tauro kalną).
Ant tAUro KAlno
18-18.30 val. Karštos išleistuvės į povestuvinę kelionę.
18.30-22 val. Jaunųjų valsas (tradicinių šokių maratonas).

KUR? Gedimino prospekte, ant Tauro kalno Vilniuje.
KADA? Vasario 14 d. nuo 10 val. 
UŽ KIEK? Renginys nemokamas.

KAS? Valentino dienos  
koncertas.

Švęskite romantiškiausią metų šventę 
kartu su lietuvos valstybiniu simfoni-
niu orkestru. Šį nuostabų vakarą len-
gvi, melodingi kūriniai pakvies mus 
svajoti, o publikos mylimi solistai eve-
lina Sašenko ir Jeronimas Milius atliks 
žinomus Stingo, Adelės, U2, rėjaus 
Charlzo (ray Charles), Selin dion (Ce-
line dion), Andrėjos Bočelio (Andrea 
Boccelli), Kristinos Agileros (Christina 
Aguilera) ir kitų atlikėjų kūrinius.

KUR? Kongresų rūmai (Vilniaus g.6/16). 
KADA? Vasario 14 d. 19 val. 
UŽ KIEK? 8,69-28,96 Eur - 30-99,99 Lt.

Ką veikti savaitgalį?
melomanams

KAS? Vasario 16-osios  
koncertas „Broliai“.

Valstybės gimtadienis - ir kiekvieno piliečio asme-
ninė šventė. tokio tikslo siekia žinoma lietuvos 
roko grupė „Skylė“ ir atlikėja Aistė Smilgevičiūtė, 
vasario 16-ąją ir vėl kviečiantys į pilietinį bei tarp-
tautinį koncertą „Broliai“.
Grupės albumas „Broliai“, skirtas lietuvos po-
kario partizanų, miško brolių kovai ir įkvėptas 
vieno iš jų vadų liongino Baliukevičiaus-dzū-
ko „partizano dienoraščio“, sulaukė didžiulio 
publikos pripažinimo ir valstybės apdovanojimų. 
didingas paminklas laisvės kovotojams specia-
liame koncerte sušvinta visomis savo spalvomis - 
didvyriškumo, Meilės, Gyvenimo, Kovos, Aukos, 
Mirties.

ŠeImaI

romantIkams

Redakcijos archyvo nuotr.

Redakcijos archyvo nuotr.
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Parengė Eimantė Juršėnaitė

gidas

Kas? Arbatvakaris „Lig Tave 
sulauksim“.

arbatvakariai - tai tokie XX a. pra-
džioje lietuvių rengti slapti ar pusiau 
slapti susibūrimai, kur buvo dainuo-
jamos lietuviškos dainos, šokami tau-
tiniai šokiai, vyko susipažinimai ir 
suartėjimai. Visi šie lietuviški vakarai 
buvo gausiai lankomi, turėjo didžiulį 
pasisekimą. anų laikų Vilniaus gyven-
tojai, be tautos ir padėties visuomenė-
je skirtumo - ir lietuviai, ir ne lietu-
viai - visi gausiai susirinkdavo. Po šių 
vakarų atsirasdavo nemažai jaunimo 
iš sulenkėjusių lietuvių šeimų, norin-
čių išmokti lietuvių kalbos.
Marijos ir Jurgio šlapelių name-mu-
ziejuje laukiami visi, norintys paklai-
džioti senojo Vilniaus gatvėmis, susi-
tikti iškilias sostinės asmenybes.

 

Arbatvakariuose vaidina: Eglė tu-
levičiūtė, Virginija Kuklytė, muzikuoja: 
Vilhelma Mončytė, Milda Pleitaitė. 

KUR? Marijos ir Jurgio Šlapelių na-
mas-muziejus (Pilies g.40, Vilnius). 
KaDa? Vasario 15 ir 16 d. nuo 18 val. 
UŽ KIEK? 11 Eur - 37,98 Lt.

Kas? Valentino naktis:  
maskaradas.

Visi ištikimi elektroninės šokių muzikos 
gerbėjai vasario 14 dieną laukiami 
trankiame vakarėlyje. šį renginį imasi 
organizuoti „Sound traffik“ komanda, 
žadanti, kad jis pranoks šio stiliaus 
pirmtakus! širdys plaks elektroninės 
muzikos stilių ritmu. Kelios dešimtys 
geriausių pasaulio diskžokėjų, specia-
liai šiam renginiui paruoštos dekoraci-
jos, vaizdo efektai ir galingas garsas.
Skirsime daugiau dėmesio kiekvienos 

erdvės paruošimui, taisysime praeities 
klaidas, dalysimės meile ir geros kokybės 
muzika, stengsimės, kad šitas renginys 
išliktų ilgam visų reiverių širdyse!
VaLEntinE’S niGHt - tai nepamirš-
tamas Valentino dienos maskaradas, ku-
riame vyraus meilės tematika, raudona 
spalva ir pasiaukojimas tikram reivui.

KUR? Vilniaus kultūros, pramogų ir 
sporto rūmai (Žirmūnų g.1E, Vilnius).
KaDa? Vasario 14 d. 18 val. 
UŽ KIEK? Suaugusiajam 11,29 Eur - 
38,98 Lt.

Ką veikti savaitgalį?
Dar vienas išskirtinis šių metų koncerto bruožas - jis 
turės ryškų tarptautinį matmenį. Planuojama, kad kar-
tu su grupe ir aiste „Brolių“ dainas savo nacionalinėmis 
kalbomis atliks ir Lietuvos nepriklausomybę pagerbs 
žinomi Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos ir, žinoma, 
ukrainos atlikėjai - Piotr Karpenia iš Lenkijos, latvių 
grupės „Skyforger“, baltarusių kolektyvo „trubeckoy“ ir 
ukrainiečių „taruta“ nariai.
Prie gausaus svečių iš užsienio būrio prisijungs ir 
Lietuvos kviestiniai atlikėjai - Saulius urbonavičius-
Samas ir Gabrielius Liaudanskas-Svaras, kurių in-
dėlis į Lietuvos pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą 
taip pat negali likti nepastebėtas. 

KUR? Koncertų salė „Compensa“ (Kernavės g.84, 
Vilnius). 
KaDa? Vasario 16 d. 19 val. 
UŽ KIEK? 8-11 Eur - 27,62-37,98 Lt.

SMALSIEMS

KLUBINĖTOJAMS

Stasio Žumbio nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Rita Žliobaitė -
į aktorystę su psichologijos išsilavinimu

- Kuo skiriasi tikroji Peris Hilton nuo 
tos, kuri puikuojasi žurnalų puslapiuose?

- Aš esu visiškai kitokia negu tas įvaizdis, 
kurį apie mane kuria žiniasklaida. Gyvenime 
esu rimta ir atsakinga verslininkė, daug dirbu.

- Ar per tiek metų įgijote tam tikrą 
imunitetą paskaloms?

- Taip ilgai sukuosi šou versle, kad galiausiai 
pripratau prie įvairių gandų, nekreipiu į juos 
jokio dėmesio. Skaičiau labai daug melagingų 
istorijų apie save, todėl galiausiai lioviausi į jas 
žiūrėti rimtai. Mano gyvenime vyksta daug įdo-
mių dalykų, todėl koncentruojuosi į juos.

- Kokia jūsų savybė jums atrodo ge-
riausia?

- Turiu didelę širdį ir esu laimingas žmo-
gus. Jaučiuosi palaiminta ir dėkinga.

- Jūs įvardijama ir kaip dainininkė, ir 
modelis, ir aktorė. Kuri veiklos sritis 
jums artimiausia širdžiai?

- Be jokios abejonės, didžiausia mano ais-
tra yra muzika. Nuo 12 metų groju smuiku ir 
dainuoju. Tačiau man patinka ir verslauti. 
Šiuo metu susižavėjau nekilnojamojo turto 
verslu. Tikiuosi, man pavyks šioje srityje pa-
siekti savo tikslų.

- Dažnai turtingų tėvų vaikai stokoja 
jų dėmesio. Kaip buvo su jumis - ar tėvai 
daug laiko praleisdavo kartu?

- Man labai pasisekė, kad užaugau su nuos-
tabiais tėvais. Jie mane visada palaikė ir negai-
lėjo gerų patarimų. Pamenu, mano realybės šou 
„The Simple Life“ pasirodymo TV eteryje iš-
vakarėse pas mane atėjo mama ir pasakė: „Pe-
ris, tu esi labai miela mergaitė, tavo širdis labai 
didelė. Tavo televizijos projektas pasirodys ry-
toj ir tai visam laikui pakeis tavo gyvenimą. Aš 
tenoriu, kad tu nepaisant nieko visada liktum 
tokia pati miela mergaitė“.

- Teko girdėti tokią istoriją, kad jūsų 
mama ir dainininkas Maiklas Džeksonas 
(Michael Jackson) buvo labai geri drau-
gai. Jiedu sutarė, kad abu savo dukras 
pavadins vardu Peris. Tai tiesa?

- Taip, kai jie buvo paaugliai, jie sutarė - ku-
riam pirmam gims mergaitė, tas ir pavadins ją 
„Peris“. Aš gimiau pirma. Kai Maiklui gimė duk-
ra, jis paskambino mano mamai ir pasakė: „Aš 
žinau, kad mes sutarėme, bet man labai patinka 
šitas vardas. Ar tu neprieštarausi, jei ir savo dukrą 
taip pavadinsiu?“ Mano mama neprieštaravo.

P.Hilton šlovės fenomenas

Amerikiečių žvaigždė Peris Hilton (Paris Hilton) puikus pavyzdys, kaip be ypatingų talentų 
galima lengvai išgarsėti. Kitą savaitę 34 metų gimtadienį švęsianti įžymybė jau daugybę metų 
puikuojasi skaitomiausių žurnalų puslapiuose. tiesa, už tai, matyt, reikėtų dėkoti jos tėvams, kurie 
yra „Hilton“ viešbučių tinklo savininkai. Kad ir kaip būtų, pati P.Hilton irgi nesėdi sudėjusi rankų. 
Apie save ir savo gyvenimą ji pasakojo viename interviu.

l Jei kam nors kyla klausimas, o kas gi toji Peris 
Hilton, apibūdinimų jai netrūksta. Ji yra paveldėtoja, 
modelis, aktorė, socialinių tinklų įžymybė, 
dainininkė, dainų autorė ir entreprenerė.
l Amerikos žvaigždė tvirtina, kad ji puiki virėja. Jos 
firminis patiekalas - lazanija.
l 2004 m. kai Jungtinėse Amerikos Valstijose vyko 
prezidento rinkimai, P.Hilton inicijavo akciją, kuria 
ragino jaunimą eiti balsuoti. Tokia jos iniciatyva 
staigiai buvo sukritikuota, kai žiniasklaida suuodė, 
jog pati P.Hilton niekada nebalsavo ir net nebuvo 
tam užsiregistravusi.
l Visame pasaulyje yra 44 Peris Hilton parduotuvės, 
kuriose prekiaujama pačios žvaigždės kurtomis rankinė-
mis, kvepalais, batais, laikrodžiais ir kitais produktais. 
Kasmet P.Hilton iš savo parduodamos produkcijos 
uždirba apie 10 mln. dolerių (8,85 mln. eurų).
l 2007 m. P.Hilton buvo atimtos vairavimo teisės, 
nes ji vairuodama dvigubai viršijo leistiną greitį 
ir tamsiu paros metu važiavo be šviesų. Už tokį 
nusižengimą ji praleido 45 dienas kalėjime.
l 2007 m. ji pelnė Pasaulio Gineso rekordą kaip 
labiausiai pervertinta įžymybė.
l Nors bene visas pasaulis žino garsiąją P.Hilton ir 
jos sesę Niki (Nicky), bet jos turi ir du brolius - 
Baroną (Barron) ir Konradą (Conrad). P.Hilton yra 
vyriausia savo šeimoje.
l Įžymybė taip ilgai nešioja mėlynus lęšius, kad 
niekas jau, matyt, ir nepamena, kad tikroji jos akių 
spalva yra ruda.
l Ji turi 17 augintinių, kurie gyvena atskirame 
name. Tarp jų ir dekoratyvinė kiaulė, ir ponis, ir 
šunys, ir triušiai.
l Jos ūgis - 172 cm, batų dydis 41.

FakTai

l Peris Hilton gimė 1981 m. vasario 17 d. 

Niujorke
l Jos tėvai Rikas (Rick) ir Keti (Kathy) 

Hiltonai (Hilton)
l Aktyviai sukasi pramogų pasaulyje nuo 2000 m.
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Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Rita Žliobaitė -
į aktorystę su psichologijos išsilavinimu

2015 m. vasario 13-19 d.

Interviu su aktore Rita Žliobaite - 39 p.



38 laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  1 3

Užsienio programos 

Daugiausiai žiūriu televiziją internete. Pa-
tinka „The Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon“, žiūriu NBA apžvalgą, nes esu didelis NBA 
gerbėjas. Patinka dokumentiniai filmai apie An-
trąjį pasaulinį karą. Ši tema mane kažkodėl 
apsėdo. Šis periodas mane ir gąsdina, ir žavi.

Televizija inTerneTe 

Kadangi namuose būnu retai, televizorių 
įjungiame nebent tada, kai tvarkome namus, 
kad būtų toks jaukus fonas. Bet nėra taip, kad 
laukčiau kokių nors laidų. Viską gaunu inter-
netu. Net ir visas naujienas.

sporTas 

Negaliu be sporto. Esame geri draugai su 
Jonu Valančiūnu, todėl iš pat ryto noriu atsi-
kelti ir pažiūrėti, kaip jam sekasi, parašyti 
žinutę „chebra, gerai varote“.

radijo laidos 

Klausau BBC radijo. Ten ne tik gaunu 
daug žinių, bet ir anglų kalbą patobulinu.

HUmoro laidų sTygiUs 

Ar yra bent viena lietuviška humoro lai-
da televizijoje? Ne. Jų reikėtų, bet interneto 
galiūnai kažkodėl ten neina, jiems užtenka 
„Youtube“, „Facebook“. Ten jie gali reikštis 
kaip nori, be jokių taisyklių, jiems ten geriau. 
Televizija gal turi per daug rėmų, tampi su-
varžytas, turi daryti taip, kaip liepia prodiu-
seriai. Tai nėra blogai, bet humoras nuo to 
nukenčia.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

TV
 Au

di
To

ri
jA

TV
 To

P1
0

NTV Mir Lietuva 4,8 %
Lietuvos rytas TV 3,7 %
PBK 3,6 %
TV1 4,3 %
TV8 4,1 %

Info TV 1,8 %
REN Lietuva 1,6 %
LRT Kultūra 1,3 %
Video ir DVD 1,3 %
Liuks! 0,7 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

TV6 4,6 %
PBK 4 %
Lietuvos rytas TV 3,8 %
TV1 3,3 %
TV8 3 %

Info TV 2,5 %
REN Lietuva 2,1 %
LRT Kultūra 1,4 %
Video ir DVD 1 %
Liuks! 0,7 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 16,8 %

TrUmpai

n Vasario 18 d. TV3 eteryje pasirodys naujo formato 
laida - parodijų šou „Pakartok!“ Čia šeši garsūs 
aktoriai - Ramūnas Rudokas, Kirilas Glušajevas, 
Ramūnas Šimukauskas, Rūta Marazaitė, AušrA 
štukytė ir Vitalijus Cololo - susirungs dėl geriau-
sio parodijuotojo vardo. Kaskart jie parodijuos vis 
kitus personažus - vaidins žymius žmones, pasaulio 
ir mūsų šalies muzikos žvaigždes, aktorius, sporti-
ninkus, politikus, laidų vedėjus. Juos vertins aktoriai 
Kristina Kazlauskaitė ir Robertas Aleksaitis.

n Praėjusią savaitę paaiškėjo visi 7 generolai, kurie 
netrukus TV3 projekte „Chorų karai“ į pergalę ves 
savo miestų komandas. Kauno chorui vadovaus 
grupė „Thundertale“, Tauragės choro generolė-
mis tapo merginų grupė „MAgnit“, Jonavos 
choro generolas - Arvydas Vilčinskas, Klaipėdos 
choro vedlys - Edgaras Lubys, Jonavos choro 
generolas - Arvydas Vilčinskas, Panevėžio choro 
generolas - Virgis Valuntonis, Šiaulių choro vedlė - 
Laura Remeikienė. Ypatingajam septintajam chorui 
vadovaus Stano.

TV3 16,4 %

LRT Televizija 
9,2 %

BTV 6,8 %

NTV Mir Lietuva 5 %
Kiti  
kanalai 19,2 %

LNK 19,5 %

TV3 19 %

LRT Televizija 
8,8 %

BTV 5,3 %

TV6 5,2 %
Kiti 
kanalai 15,1 % 

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 11,5

2 KK2 LNK 10,1

3 TV3 ŽINIOS TV3 9,8 

4 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,5 

5 NUO...IKI LNK 9,4 

6 ŠUOLIS TV3 9,3 

7 LNK ŽINIOS LNK 9,0 

8 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 8,7 

9 PRIEŠ SROVĘ TV3 8,5 

10 FARAI TV3 8,0

Duomenys: TNS LT, 2015 m. vasario 2-8 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Radijo ir televizijos laidų vedėją JONą 
NAINį (31) galima vadinti internetinės 
kartos atstovu. Viską, kas jam įdomu, jis 
randa internete, todėl televizorių įjungia 
nebent kaip foną, o televizijos kėlimuisi į 
internetą deda didelį pliusą.

Joną  
Nainį

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

reiTingai
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAUŽ KADRO

 Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kino aikštelėje esi naujokė. Papasa-
kok, kaip patekai į šį filmą?

- Prieš tai epizodinį vaidmenį atlikau Ri-
čardo Marcinkaus filme „Pakeliui“. Ieškoda-
mi aktorių filmui „Traukinio apiplėšimas, ku-
rį įvykdė Saulius ir Paulius“, režisieriai ma-
ne susirado ir pasiūlė išbandyti jėgas. Per-
skaičiau scenarijų, man patiko, susigundžiau 
ir neprašoviau pro šalį.

- Kokius įspūdžius paliko darbas šia-
me filme?

- Pats filmavimasis buvo labai smagus. Man 
patinka vaidinti, stebėti visos komandos dar-

bus. Smagu buvo žiūrėti, kaip tiek daug žmonių 
dirba dėl vieno tikslo. Tai neeilinė patirtis.

- Kas buvo sunkiausia filmuojantis?
- Sunkiausia buvo derinti studijas ir filmavi-

mus, nes reikėjo iš Anykščių važiuoti į Vilnių ir 
atgal. Bet pavyko. Esu dėkinga filmavimo grupei 
už tai, kad jie prie manęs prisiderino. Dar buvo 
sunku ištverti šaltį, bet jį jutau vos poroje scenų, 
kur turėjau būti su vestuvine suknele.

- Kokių panašumų atrandi tarp savęs 
ir savo herojės?

- Tiek ji, tiek aš esame svajotojos, daug 
norime iš gyvenimo.

- Ko tikiesi iš premjeros?
- Bus keista į save žiūrėti, bet kartu ir 

labai smalsu. Nemačiau galutinio varianto, 
todėl truputį nerimauju, ar viską padariau ge-
rai, bet pamatysime.

- Ar komedijos žanras tau artimas?
- Manau, kad taip. Kai filmavomės, labai 

prisijuokėme. Giedrius su Mariumi (aktoriai 
Giedrius Savickas ir Marius Repšys - red. 
past.) nuolat laidydavo visokius pokštus. Dra-
mos žanro dar niekada nebandžiau, todėl sun-
ku ką nors pasakyti. Manau, kad būtų įdomu.

- O televizijos serialai ar tave suviliotų?
- Gal. Aš visada atvira pasiūlymams. Man 

patinka filmuotis, patinka filmai, patinka tai, kas 
jais norima pasakyti. Smagu būti to dalimi.

- Ar dabar jau turi kokių nors planų 
kino aikštelėje?

- Yra vienas pasiūlymas pasirodyti seriale, 
bet kol kas dar filmavimai neprasidėjo, todėl ne-
noriu nieko atskleisti. Bet ateityje, jei bus kokių 
nors pasiūlymų, manau, kad neatsisakysiu.

- Pramogų pasaulio užkulisiuose esi dar 
naujokė. Kas tave nustebino toje virtuvėje?

- Mane ne nustebino, o pradžiugino tai, 
kad tie žmonės, kurie sukasi šiame pasauly-
je, visai nėra „pasikėlę“, o yra nuoširdūs, šil-
ti, draugiški ir daug dirba.

- Šiuo metu trečiame kurse studijuo-
ji psichologiją. Kaip šios žinios tau pade-
da filmavimo aikštelėje?

- Iš tiesų mane galima būtų apibūdinti kaip 
aktorę-psichologę, nes pati niekaip nepri-
prantu prie to, kai mane kas nors pavadina 
aktore. Bet žmogaus apskritai negalima api-
būdinti vienu žodžiu. Kad ir kaip būtų, šios 
dvi specialybės man turi panašių aspektų. 
Teatre reikia psichologijos žinių, kad suvok-
tum ir perprastum savo personažą. Psicholo-
gijoje aktorinių sugebėjimų gal ir nelabai pa-
naudosi, bet ta harmonija tarp mokslo ir me-
no padeda išlaikyti pusiausvyrą gyvenime.

- Vis dėl to esi bandžiusi studijuoti ir 
aktorystę, tiesa?

- Taip, metus studijavau aktorystę Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijoje, todėl esu 
šiek tiek susipažinusi su šios profesijos už-
kulisiais. Kadangi studijose buvo akcentuo-
jama teatro vaidyba, supratau, kad tai ne visai 
mano sritis, todėl mečiau.

- Ką veiki laisvalaikiu?
- Mėgstu šokti. Nemažai dirbu, rašau 

straipsnius, susijusius su psichologija.

Rita Žliobaitė - svajotoja iš prigimties

Smulki, tamsiaplaukė, gilių akių mergina vos pasirodė didžiuosiuose kino ekranuose, 
iškart sulaukė susidomėjimo. Kartu su aktoriais Giedriumi Savicku ir Mariumi Repšiu 
komedijoje „Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius“ vieną pagrindinių vaid
menų atlikusi kino naujokė Rita Žliobaitė (23) į komplimentus atsako tik kuklia šypsena. 
Iš Lentvario kilusi mergina šiuo metu studijuoja psichologiją. Apie tai, kaip jai pavyko 
prasimušti į kino aikštelę ir ar žiūrovai dar pamatys ją ekrane  atvirame interviu.

Psichologiją studijuojanti aktorė Rita Žliobaitė ateityje 
tikisi dar ne kartą pasirodyti didžiuosiuose kino ekranuose

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 9.00  „Kieta palyda“  13.30  Sąmokslo teorija  17.00  Sigitas Parulskis 22.40  „Konanas 
  griovėjas“

 18.30  Žinios 16.30   TV Pagalba

 TV8
8.00, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.50 „Mis Marpl“. 
9.55 „Šunyčiai patruliai“. 10.25 Senoji animacija. 
11.00 „Rutos knyga“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis ange-
las“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.30 
Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 18.00, 22.35 
„Meilė gyventi“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Komedija „Beveik ištekėjusios“. 0.30 Gydytojai. 

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

 PBK
5.50, 20.45 Lietuvos laikas. 6.00, 1.15 „EURO-
NEWS“. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 6.55, 
9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 
11.35 Gyvenk sveikai! 12.40 „Bučinys 2“. 13.35, 
14.20 Kartu su visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 
15.55 Mados nuosprendis. 17.45 „Lauk manęs“. 
18.45 „Jūrmala 2013“. 20.00 Laikas. 21.15 Stebu-
klų laukas. 22.25 „Respublikos pasididžiavimas“.

 REn
7.50 „Mano tiesa“. 8.40 „Žvaigždžių gyveni-
mas“. 9.40 „Bučinys 2“. 11.20 „Legalus dopin-
gas“. 13.05, 23.05 Pasverti ir laimingi 2. 16.05 
„Žvaigždžių gyvenimas“. 17.40 „Bučinys 2“. 19.25 
„Milijonierius“. 21.25 „Mylėti negalima pamiršti“. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 „Gyvena 
gi žmonės!“ 8.45 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 10.10 „Važiuosime, pavalgysime!“ 
10.55 Prisiekusiųjų teismas. 13.30 Ypatingas 
įvykis. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 15.25 „Ka-
rinė medicina“. 15.55 „Bombila“. 16.55 Kalbame 
ir rodome. 18.45 „Svetimas“. 22.40 „Viačeslavas 
Dobryninas. Biografija dainose“. 0.30 „Šiaurės 
vėjas“. 2.30 „Ypatinga situacija“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Keturi kareivio medaliai. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 11.00 Apie tai, 
kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 
14.05 „Būrimas žvakių šviesoje“. 15.00, 4.10 „Kol 
stanica miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis ete-
ris. 20.00 „Pagrindinė scena“. 22.15 „Saulės ratas“. 
23.55 „Rumiancevo byla“. 2.00 Lemtingi skaičiai. 

 TV PolonIa
7.05 „A la show“: M.Čubašek. 7.40 Sveikatos ir 
grožio alchemija. 8.00 KucinAlina. 8.30 „Žilvičių 
įlankos paslaptys“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.45 Kultūros informacija. 12.00 Sveika, Poloni-
ja. 12.40, 1.45 Šios dienos užduotys. 13.05 „Pa-
galbos signalas“. 13.25, 18.50, 21.40, 2.10 Galvo-
sūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 
14.50 „Paradoksas“. 15.40 Klajūno užrašai. 15.55 
„Janas Novakas Jezioranskis - įvykių užkulisiai“. 
16.30 Tyrėjų TV - kompiuterinė priešistorė. 17.00 
„Ex Libris“. 17.20 A la show: M.Čubašek. 17.55 
Šios dienos užduotys. 18.20, 22.45, 5.10 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 Kultūros laida. 19.55, 
4.45 „Pagalbos signalas“. 20.25 „Cafe Historia“ 
- Lenkijos internetinis biografinis žodynas. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 23.00, 5.20 „Enakas“. 

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 8.45, 11.00, 
18.45, 2.35 Išskirtiniai. 6.30, 8.00, 12.10, 17.30, 
0.20, 4.10 Tikroji Holivudo istorija. 7.15 Erikas ir 
Džesė. 7.40 Svajonių namai. 9.30, 13.40, 19.35, 
22.00 Raudonasis takelis. 12.55, 16.00 Nuotaka 
milijonieriui. 15.15, 3.25 Džuliana ir Bilas. 18.20 
Mados pasaulyje. 21.15, 23.35 Mados kontrolė. 

 TV1000
7.00 „Oušeno tryliktukas“. 9.10 „Mano liūdna mei-
lės istorija“. 11.10 „Geras vyrukas“. 12.50 „Penkta-
dienio vakaro žiburiai“. 14.50 „Tai, kas tikra“. 17.05 
„Mano liūdna meilės istorija“. 19.00 „Gerasis dakta-
ras“. 20.30 „Labai geros mergaitės“. 22.15 „Bušas“. 
0.30 „Muzika, suradusi mus“. 3.00 „Meilutė“. 

 TRaVEl
8.00, 13.30 Turto gelbėtojai. 8.30, 14.00 Naujo būsto 
paieška. 9.30, 17.00 Nepaprasti bunkeriai. 10.30, 
15.00, 24.00 Didžiosios pasaulio paslaptys. 11.30, 
16.00 Amerikos paslaptys ir mįslės. 12.30 Pamesto 
bagažo aukcionai. 18.00 Išgelbėkite mano verslą! 
19.00 Amerikos maistas. Dalasas. 20.00 Naujo būsto 
paieška. 21.00 Surūdijęs auksas. 22.00 Adamas 
Ričmanas. Kaubojai ir kiaušinių festivalis. 22.30 
Kulinarinės dvikovos. 23.00 Neįtikėtinos istorijos.

 anIMal PlanET
8.15, 11.55, 15.35 Gyvenimas laisvėje. 9.10, 5.02 
Iškviečiamas tramdytojas. 10.05, 22.55 Aligatorių 
tramdytojai. 12.50, 17.25, 21.05, 4.15 Namai me-
džiuose. 13.45 Pražūtingos salos. 14.40, 19.15, 
1.40 Akvariumų verslas. 16.30 Povandeninis pėd-
sekys. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Laukinės būtybės. 
20.10, 2.35, 5.49 Laukinės gamtos gangsteriai. 

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

geriau“ (N-7).
8.55 TV serialas  

„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Aistros 

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

„Ančiukas Donaldas 
ir draugai“.

13.30 Animacinis f. „Legen-
da apie Korą“ (N-7).

14.00 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

15.30 TV serialas 
„Nemylima“ (N-7).

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

Kaip ant delno.
18.15 Euras 2015. Interak-

tyvi laida, skirta euro 
įvedimo viešinimui.

18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f.  

„Dama ir valkata“.
21.05 Veiksmo f.  

„Iksmenai 2“ (N-7).
23.50 Trileris „Atleidžia tik 

dievas“ (N-14).
1.35 Nuotykių drama 

„Tikras išbandymas“ 
(N-7).

6.30 „Žuviukai  
burbuliukai“.

6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Pagalbos skambutis 

(N-7).
9.45 Yra kaip yra (N-7).
10.50 K11. Komisarai  

tiria (N-7).
12.00 KK2 (N-7).
12.45 Laba diena (N-7).
13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.40 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

14.05 „Na, palauk!“
14.20 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Mano vyras gali.
22.20 Romantinė komedija 

„Draugiškas seksas“ 
(N-14).

0.25 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas. Brolija“ 
(N-7).

2.05 Veiksmo f. 
„Maksimali rizika“ 
(N-7).

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

Reksas“ (N-7).
9.50 TV serialas „Mies-

telio ligoninė 4“.
10.40 Savivaldybių tarybų 

rinkimai 2015.
12.20 Ryto suktinis su  

Zita Kelmickaite.
13.10 „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 TV serialas „Hart-

lando užuovėja 7“.
17.00 TV serialas „Akis už 

akį 3“ (N-7).
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien (su vertimu 

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

„Konanas griovėjas“ 
(N-14).

0.30 „Akis už akį 3“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Duokim garo!
4.50 Bėdų turgus.
5.35 Mokslo ekspresas.

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“  
(N-7).

9.00 Veiksmo komedija 
„Kieta palyda“ (N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.55 „Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

13.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

14.00 „Komisaras Aleksas“ 
(N-7).

15.00 Amerikos talentai.
16.00 „Prokurorų  

patikrinimas“  
(N-7).

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

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Vedęs ir 

turi vaikų“ (N-7).
19.00 Amerikietiškos  

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Nusidėjėliai ir  
šventieji“ (N-14).

23.35 „Spartakas. 
Prakeiktųjų karas“ 
(N-14).

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

2.50 Bamba TV (S).

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

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

Svečiuose Dalius 
Mertinas (N-7).

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

mai 2015. Raseinių 
rajono meras.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rinkimai 

2015. (tęsinys).
19.20 „Laukinis pasaulis“.
19.50 Kitoks pokalbis. Sve-

čiuose O.Koršunovas 
(N-7).

20.50 Pasaulis X. „Astrologi-
nė prognozė Medinės 
Ožkos metams“ (N-7).

21.50, 2.50 Romantinė 
komedija „Meilė yra 
viskas, ko reikia“ (N-7).

0.05, 4.30 Romantinė 
komedija „Manęs 
neteiskite“ (N-14).

2.05, 6.10 „Miestelio  
patruliai“ (N-7).

8.05 Žurnalistės I.Drąsutienės 
kūrybos retrospektyva.

8.45 TVR lengvosios muzi-
kos orkestras ir solistai.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Kolektyvizacija. Iš vien-

kiemių į gyvenvietes.
12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Š.Barto filmas „Mūsų 

nedaug“ (N-14).
14.20 Drama „Degantis 

krūmas“ (N-7).
15.40 Istorijos detektyvai.
16.30 Poeto Vytauto Bložės 

85-mečiui. Brydė. 
17.00 Kultūra. Sigitas Parulskis.
17.15 Kolektyvizacija. Iš vien-

kiemių į gyvenvietes.
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Šiaurietiškas būdas“
18.45 Poetas A.Baltakis.
19.10 Koncertuoja S.Povilaitis.
20.00 Gustavo enciklopedija.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Durys atsidaro.
21.30 Arūnas Žebriūnas. 

„Riešutų duona“.
22.40 Poetas Algimantas 

Baltakis. 2000 m.
23.05 „Baltos dėmės mėly-

name“ (N-14).
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.30 Mokslo sriuba.
0.45 Legendos.

laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  1 3 41

vasario 13 d. 

 15.15  „Kvartetas“ 21.30  Ugniagesiai
  gelbėtojai

 15.00  Natūralioji 
  kulinarija

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

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

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

(N-7).
10.15 „Stulbinamas  

gyvūnijos pasaulis“.
10.45 „Karadajus“ (N-7).
11.40 „Griežčiausi tėvai“.
12.45 „Alabama - namai 

namučiai“ (N-7).
13.35 „Audra“ (N-7).
14.30 „Būrėja“.
15.00 Natūralioji  

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

15.30 „Griežčiausi tėvai“.
16.40 „Burbulų šou“.
17.10 „Mano puikioji 

auklė“.
18.10 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.05 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisaras Borovskis 
ir laisvasis kritimas“ 
(N-7).

22.45 Melodrama  
„Tarp dviejų  
mylimųjų“ (N-14).

0.45 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

(N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-7).
13.00 „Fizrukas“ (N-7).
13.30 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 Farai (N-7).
21.30 Ugniagesiai  

gelbėtojai  
(N-7).

22.00 Rizikingiausi  
policijos darbo  
epizodai (N-14).

23.00 Veiksmo f. 
„Raudonosios  
uodegos“ (N-14).

1.25 Veiksmo drama 
„Atominė  
apokalipsė“ (N-14).

2.55 „Klyvlendo šou“  
(N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 Karštos senos  
sėdynės.

9.45 „Komisaras  
Manara 2“ (N-7).

10.45 „Komanda Č“  
(N-7).

11.45 „Laukinės  
gamtos ginklai“.

12.45 „Priedangoje“ 
 (N-7).

13.45 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

14.15 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

15.15 „Kvartetas“.
17.00 „80 traukinių  

aplink pasaulį“.
17.30 Reidas. Eismo  

įvykių kronika.
18.00 „Trauma“  

(N-7).
19.00 „Komanda Č“  

(N-7).
 20.00 Balticum TV  

žinios.
20.20 „Tėvai už borto“.
21.00 Pagaliau  

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

22.45 Balticum TV  
žinios.

23.00 „Mielas draugas“  
(N-14).

„BEVEIK IŠTEKĖJUSIOS“
Komedija. JAV. 2013.
Režisierius M.Grifitsas.
Vaidina D.Panabeiker, Dž.P.Kenedi, B.Irvin.

Trys ką tik ištekėjusios draugės sužino, kad jų santuokos dėl kažkokios 
biurokratinės klaidos nėra įteisintos. Gal tai katastrofa, o gal šansas 
pradėti viską nuo nulio? Erina kaip tik vargsta konkuruodama su savo 
anyta, Keisė abejoja mylimojo ištikimybe, o Stela nori siekti karjeros, 
nors jos išrinktasis prašo rūpintis namais.

TV8
21.00

rekomenduoja

„VEDĘS IR TURI VAIKŲ“
Situacijų Komedija. JAV. 1990.
Režisieriai B.Levantas, Z.Bazbi, 
L.Dei.
Vaidina E.O‘Nilas, K.Seigal, 
K.Eplgeit.

Elas Bandis prieš vedybas negal-
vojo, koks gali būti sunkus gyve-
nimas susituokus. Žmona ir vaikai 
siurbia viską, o kažkur šalia gyvena 
pakvaišę kaimynai...

„TIKRAS TEISINGUMAS. 
BROLIJA“
VeiKSmo filmaS. JAV, Kanada. 2010.
Režisierius V.Rouzas.
Vaidina S.Sigalas, S.Lind, M.Ori.

Brolija valdo Sietlą, kuriame kau-
nasi japonų mafiozai jakudzos ir 
meksikiečių gauja „MS-13“. Brolijai 
vadovauja E.Keinas. Jis vienas pats 
tvarko finansų krizę, savo gyveni-
mą. Viską kadaise praradęs vyras 
yra brolijos autoritetas...

„ATLEIDŽIA TIK DIEVAS“
KriminaliniS trileriS. Danija, 
JAV. 2013.
Režisierius N.V.Refnas.
Vaidina R.Goslingas, K.S.Tomas, 
V.Pansringarmas.

Bankoko nusikaltėlių pasaulyje ger-
biamas asmuo Džiulianas kartu su 
broliu Biliu vadovauja kontrabandi-
ninkų gaujai. Bilis nužudomas, o jų 
motina Kristel atvyksta iš Londono...

BTV
18.25

TV3
23.50

LNK
0.25

 SpORT1
7.00, 12.00, 19.00, 23.00 „Sportas“. Dienos nau-
jienos 7.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
20 turo apžvalga. Premjera. 8.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „AZ Alkmaar“. 
2014/2015 m. sezonas. 10.00 Olandijos  
„Eredivisie“ lyga. „Go Ahead Eagles“ -  
„AFC Ajax“. 2014/2015 m. sezonas. 12.15 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga.  
13.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - 
Klyvlendo „Cavaliers“. 2014/2015 m. sezo-
nas. 15.00 ATP 250 Brisbane International 
Open. Vyrų tenisas. Roger Federer - Milos 
Raonic. 17.15 ATP 250 Apia International 
Sydney. Vyrų tenisas. Mikhail Kukushkin - 
Viktor Troicki. 19.15 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos 20 turo apžvalga. Premjera. 20.00 
„Burton European Open“. Snieglentės. Moterų  
pusvamzdžio rungtis. 21.00 Tiesioginė 
transliacija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AZ  
Alkmaar“ - „PSV Eindhoven“. 23.10 NBA krep-
šinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Dalaso „War-
riors“. 2014/2015 m. sezonas. 1.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - Te-
nerifės „Iberostar“. 3.00 NBA Action. Krepšinio 
lygos apžvalga. 4.00 Tiesioginė transliacija. 
NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis. Kylančių 
žvaigždžių rungtynės. 6.30 KOK World series. 
Bušido kovos. 

 VIASAT SpORT BALTIc
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Nizhny Novgorod“ - 
„Olympiacos“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Real“. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - 
„Galatasaray“. 12.30 Ledo ritulys. SKA - Rygos 
„Dinamo“. 14.35 Golfas. PGA turo apžvalga. 15.05 
Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Real“. 16.55 
Premier lygos apžvalga. 17.55 Futbolas. Anglijos 
FA taurės apžvalga. 18.25 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lygos apžvalga. 18.55 Krepšinis. Eurolyga. 
CSKA - „Emporio Armani“. Tiesioginė transliaci-
ja. 20.55 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - 
„Fenerbahce Ulker“. Tiesioginė transliacija. 22.10 
Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Unicaja“. 
Tiesioginė transliacija. 23.30 Krepšinis. Eurolyga. 
CSKA - „Emporio Armani“. 1.20 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Laboral Kutxa“ - „Unicaja“. 3.10 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 5.10 Krepšinis. Eurolyga. 
„Anadolu Efes“ - „Fenerbahce Ulker“. 

 EUROSpORT
9.30, 13.00, 18.00, 22.30 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio čempionatas. 10.45, 15.00 Kalnų slidi-
nėjimas. Pasaulio čempionato apžvalga. 11.00, 
13.45 Žiemos universiada. 12.00, 16.30, 21.30, 
1.15 Biatlonas. Pasaulio taurė. 15.15 Jojimas su 
kliūtimis. „Masters Grand Slam Indoor“. 20.15, 
0.15 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė.
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Redakajus“ (N-7).
7.25 „Bidamanų turnyras“ 

(N-7).
8.00 „Mažylių nuotykiai“.
8.30 „Būrys“ (N-7).
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Mitybos balansas.
10.30 „Barbė fėja  

undinių šalyje“.
12.00 Komedija „Naktis 

„Roksberio“ klube“ 
(N-7).

13.45 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“ 
(N-7).

17.20 Ekstrasensai  
detektyvai  
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Romantinė komedija 
„Ilgai ir laimingai. 
Pelenės istorija“  
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

21.30 Fantastinė drama 
„Saulėlydis“  
(N-7).

24.00 „Valentinas už 2rų“ 
(S).

2.10 Mistinė drama 
„Balsas iš ateities“ 
(N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Superdidvyrių 
komanda“.

7.20 „Kaukė“.
7.45 „Kas naujo,  

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

nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Na, palauk!“
10.00 Komedija  

„Sniego diena“.
11.40 Romantinė  

komedija  
„Ir riteriai įsimyli“ 
(N-7).

13.50 „Mano puikioji 
auklė“.

14.50 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

16.55 Šventę švęsti.
18.30 Žinios.  

Sportas. Orai.
19.00 Animacinis f. 

„Pelėdų karalystės 
sargai“.

20.50 Romantinė komedija 
„Piršlybos“  
(N-7).

23.00 Romantinė komedija 
„Valentino diena“  
(N-7).

1.20 Romantinė komedija 
„Draugiškas seksas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

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

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

Zita Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro.
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Didžiosios migracijos“. 

„Puota arba badas“.
13.00 „Inspektorius  

Luisas 2“ (N-7).
14.30 Popietė su  

Algimantu Čekuoliu 
(subtitruota).

15.00 Mūsų laisvės metai. 
1993 m.

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

Nacionalinė atranka.
22.40 Romantinė komedija 

„Kai Haris sutiko Sali“ 
(subtitruota, N-7).

0.15 Pinigų karta.
1.00 Mūsų laisvės metai. 

1993 m.

 10.15  Ryto suktinis su 
  Zita Kelmickaite

 10.00  Mitybos balansas

ŠeŠtadienis

„SAULĖLYDIS“
Fantastinė drama. JAV. 2008.
Režisierė K.Hardvik.
Vaidina K.Stiuart, R.Patinsonas, E.Grin.

Bela Svon visada buvo šiek tiek kitokia nei jos bendraamžės. Ji niekada ne-
troško būti populiari ir nesivaikė madų. Kai Belos mama antrąkart ištekėjo, 
mergina pasirinko gyventi su tėčiu mažame, nuolatos lietuje skendinčiame 
Forkso miestelyje. Bela nesitikėjo, kad jos gyvenimas dėl to labai pasikeis. 
Tačiau nykiame miestelyje ji sutinka akinamai žavų vaikiną.

rekomenduoja

„AŠMENYS 2“
Veiksmo Filmas. JAV, Vokietija.
2002.
Režisierius G.del Toras.
Vaidina V.Snaipsas, L.Varela,
K.Kristofersonas.

Kraugerių vampyrų medžiotojas, 
pusiau žmogus, pusiau vampyras 
Bleidas sužino apie kraujo virusą, 
paverčiantį visus žmones ir vam-
pyrus baisiais monstrais. Drąsusis 
Bleidas ryžtasi išgelbėti pasaulį nuo 
pražūties ir sustabdyti vampyrus 
mutantus. Jis sudaro sandėrį su am-
žinaisiais savo priešais - vampyrais.

„MEILĖ HORIZONTE“
romantinė drama. Vokietija. 2010.
Režisierė K.Miuler.
Vaidina Z.Gartner, J.Horstas,
S.Bach.

Praėjus metams nuo vyro mirties 
Helena Byfort grįžta iš Honkongo 
į Angliją, tikėdamasi gimtinėje at-
versti naują gyvenimo lapą. Atsitik-
tinai ji susipažįsta su paslaptingu 
menininku Malkolmu Kaplanu. 
Nors jis bjauriai elgiasi, abipusės 
traukos nuslėpti nepavyksta. Tačiau 
jiems reikia nepasiduoti buvusios 
Malkolmo mylimosios intrigoms.

„VALENTINO DIENA“
romantinė komedija. JAV. 2010.
Režisierius G.Maršalas.
Vaidina Dž.Alba, B.Kuperis,
K.Beits.

Net penkios jaudinančios istorijos 
Los Andžele, kur žmonių likimai 
susipina laukiant tos vienintelės 
dienos, kai visų mintys sukasi apie 
meilę. Įsimylėję ar vieniši - jie des-
peratiškai ieško meilės ir artumo, 
nes nė vienas nenori Valentino 
dieną būti vienas.

BTV
22.40

LNK
23.00

 TV8
9.00 LR savivaldybių tarybų rinkimai. 2015. 
12.00 „Šunyčiai patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“ 
(N-7). 15.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 16.00 
„Frosto prisilietimas“ (N-7). 18.00 „Mis Marpl“ 
(N-7). 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė drama 
„Paskutinis Valentinas“ (N-7). 22.50 Komedija 
„Beveik ištekėjusios“ (N-7). 0.25 „Frosto prisi-
lietimas“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Arčiau namų. 15.20 Sekmadienio rytas. 16.10 
Lietuvos sprendimas. 18.30 Dviračio šou. 
19.00, 1.15 24 valandos (N-7). 20.00 Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 20.30 Autopilotas 
(N-7). 21.00 „Pasaulis iš skrydžio oro balionu“. 
22.00 „Žiedų ritmai“. 23.00 Pagalbos skambutis 
(N-7). 23.50 Valanda su Rūta. 2.10 Yra kaip 
yra (N-7). 3.05 Sveikatos ABC televitrina. 3.30 
Tauro ragas (N-7). 4.00 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta. 2014 m. 4.30 Nuo... Iki. 

 PBK
6.10, 1.40 „EURONEWS“. 6.40, 14.00 Naujie-
nos. 7.05 „Grok, mylimas akordeone!“ 7.40 
„Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 7.55 
„Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 8.15 
„Gudručiai ir gudrutės“. 9.00, 11.00, 17.00 
Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35, 11.20 
„Fiksikai“. 10.00 Padriki užrašai su D.Krylovu. 
10.20 Skanėstas. 12.00 „Idealus remontas“. 
12.55 „Ilja Kabakovas. Į ateitį paims ne visus“. 
14.20, 2.10 „Dešimt negriukų“. 17.20 „Kas nori 
tapti milijonieriumi?“ 18.25, 20.40 Pasverti ir 
laimingi 3. 20.00 Laikas. 23.25 Šiandien vakare. 
1.15 „Tylus namas“ Berlyno kino festivalio išva-
dos Sergėjaus Šolochovo programoje. 

 REN
7.00 „Bernardas“. 7.25 „Čimos legendos“. 7.50 
Tėtis turi rūpesčių. 8.45 Gyvenimo taisyklės. 
9.25 „Milijonierius“. 11.20 „Mylėti negalima 
pamiršti“. 13.05 „Mano tiesa“. 15.40-18.15 „Aš 
- šalia“. 19.10 Tėtis turi rūpesčių. 20.00-21.50 
Ekstrasensai detektyvai. 22.40 Ekstrasensų 
mūšis. Apokalipsė. 

TV1
19.05

 10.00  „Sniego diena“

TV3
21.30
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7.00 Amerikos talentai.
9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas rekomenduoja.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
finalas Malaizijoje. 
2014 m.

12.00 Arčiau mūsų.  
2014 m.

12.30 Patrulis (N-7).
13.00 „Melagių žaidimas“ 

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

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

(N-7).
19.00 Dainuok mano dainą. 

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

21.00 Veiksmo trileris 
„Snaiperis“ (N-14).

22.40 Veiksmo f.  
„Ašmenys 2“  
(N-14).

0.55 „Mano tėtis kalba 
„š...“

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

7.39 TV parduotuvė.
7.55 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.00 Kitoks pokalbis. Svečiuo-

se O.Koršunovas (N-7).
10.00 Taip gyvena  

žvaigždės! (N-7).
11.00 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
12.00 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Kupiškio 
rajono meras.

13.20 Savivaldybių rinki-
mai 2015. Kėdainių 
rajono meras.

14.40 Savivaldybių rinki-
mai 2015. Anykščių 
rajono meras.

16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Varėnos 
rajono taryba.

17.30 Savivaldybių rinkimai 
2015. Varėnos rajono 
taryba (tęsinys).

18.00 Nuoga tiesa (N-7).
19.00, 21.00 Žinios. Orai.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30 „Netikęs auklėjimas“ 

(N-14).
22.10 Vakar. Gyvai. Artūro 

Orlausko šou (N-14).
22.40 Amerikos muzikos 

„Grammy“ apdova-
nojimai. 2015 m.

2.00 Šeima - jėga! 2.

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

Viktoru Gerulaičiu.
11.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.00 ...formatas. Poetė 

Elena Karnauskaitė.
12.15 Pasaulio biatlono taurė. 

Moterų 7,5 km sprintas. 
Tiesioginė transliacija.

13.30 Poeto A.Baltakio 85-
mečiui. Po jubiliejaus.

14.00 ARTi. Knygrišystė.
14.30 Būtovės slėpiniai.
15.15 Pasaulio biatlono taurė. 

Vyrų 10 km sprintas. 
Tiesioginė transliacija.

16.50 Prisiminkime. TVR 
lengvosios muzikos 
orkestras ir solistai.

17.00 Henrikas Šablevičius. 
„Imu jūsų duoną“.

18.00 Žinios.
18.15 Legendos.
19.00 Groja Lietuvos  

kamerinis orkestras.
20.35 „Kaip išauginti pla-

kančią širdį“.
21.20, 22.57 Šv.Valentino 

diena kitaip 2015. 
22.30 Panorama.

6.45 „Gepardų  
dienoraščiai“.

7.45 „Stulbinamas  
gyvūnijos pasaulis“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Korio gyvūnijos 
pasaulis“.

11.30 „Trento ir laukinių 
kačių nuotykiai“.

12.00 Natūralioji  
kulinarija su  
Anabele Lengbein.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Keistenybės.  

Dono Poleko  
pasaulis“.

14.00 „Superauklė“  
(1) (N-7).

15.00 „Magijos meistrai“ 
(N-7).

16.00 „Būrėja“.
17.05 „Dvidešimt  

minučių“ (N-7).
19.05 Rosamunde Pilcher. 

Romantinė drama 
„Meilė horizonte“ 
(N-7).

21.00 Nemarus kinas. 
Komedija 
„Aksominės  
rankelės“.

22.55 „Atpildas“ (N-7).
0.55 „Agentai“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale  

kablys.
9.30 Universitetai.lt.
10.00 Pragaro kelias  

(N-7).
11.00 Kovotojas  

nindzė  
(N-7).

13.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos  
klubas.

14.00 Jokių kliūčių!  
(N-7)

15.00 Ledo kelias“  
(N-7).

16.00 Gamtos jėgos  
(N-7).

17.00 Jokių kliūčių!
18.00 6 kadrai (N-7).
19.00 Romantinė  

komedija  
„Jokio supratimo“ 
(N-7).

21.00 „Pavojingiausias 
karys“ (N-7).

22.00 „Amerikiečiai“  
(N-7).

23.00 Komedija  
„Beverli Hilso  
policininkas 2“ 
(N-7).

1.05 Romantinė komedija 
„Jokio supratimo“ 
(N-7).

2.40 „Gatvės vaikai“  
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 „Laukinės  
gamtos ginklai“.

10.15 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

11.15 Karštos senos  
sėdynės.

11.45 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

12.45 „80 traukinių  
aplink pasaulį“.

13.15 „Niagaros magija“ 
(N-7).

14.15 „Trauma“ (N-7).
15.15 „Plėšikų vadas“  

(1) (N-7).
17.10 „7 dienos ir  

naktys su Marilyn 
Monroe“ (N-7).

19.00 „Priedangoje“  
(N-7).

20.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Lelijos“ (N-7).
21.35 Beyonce  

koncertas 
„The Beyonce 
Experience“.  
2007 m.

23.55 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika.

0.25 „Spąstai“  
(N-14).

 18.15  Legendos 11.00  Drąsūs. Stiprūs. 
  Vikrūs

 1.45  „Dviese geriau“  21.35  „The Beyonce
  Experience“

 11.00  Kovotojas nindzė 8.45  Daktaras Ozas
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 NTV Mir
7.00, 9.00, 12.00 Šiandien. 7.50 Eksliuzyvas. 8.25 Me-
dicinos paslaptys. 9.25 „Gaminame su A.Ziminu“. 9.55 
„Mirtis nuo peršalimo“. 10.55 Buto klausimas. 12.25 
A.Žurbino melodijos. 13.10 Važiuosime, pavalgysime! 
14.30 Pagrindinis kelias. 15.15 Mūsiškiai. 16.05 „Gyvos 
legendos“. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 Centrinė televizija. 
19.00 Naujos rusiškos sensacijos. 21.00 Tu nepatikėsi. 
21.55 Kriminalinė Rusija. 23.00 Vyriškas pasididžiavimas.

 rTr PlaNeTa (BalTija)
7.00, 10.00, 13.00 Žinios. 8.45 Šunų planeta. 9.15 Šeš-
tadienio talka. 10.25 Mano planeta. 11.00 „Negaliu ištarti 
„sudie“. 13.30 „Saulės ratas“. 15.05 Šeštadienio vakaras. 
17.00, 1.25 „Šeši arai laimės“. 19.00 Šeštadienio žinios. 
19.45 „Pilis ant smėlio“. 23.35 „Naktinė žibuoklė“.

 TV PoloNia
9.20 „Pagalbos signalas“. 10.05 Kultūros laida. 10.35 
ABC viską žino. 11.25 Tyrėjų TV. 12.00 „Kopernikas“. 
12.55 Regionų istorija. 13.20, 22.35 Sveikinimų koncer-
tas. 13.40 „Tėvas Mateušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
16.00 „Lenkijos pradžios paslaptys“. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00, 6.35 Lenkų-lenkų žodynas. 18.55, 2.05 „M, 
kaip meilė“. 19.45 Įsimylėjusieji yra tarp mūsų. 20.40 
Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.45 „Garbės laikas. Suki-
limas“. 23.00 Lenkai čia ir ten. 23.40 „Janosikas“.

 DiVa UNiVersal TV
5.00, 8.00 Išskirtiniai. 6.30 Svajonių namai. 6.55, 12.10 
Tikroji Holivudo istorija. 7.40, 4.30 Mados pasaulyje. 
8.45, 10.40, 20.00 Raudonasis takelis. 10.15, 21.35 
Mados kontrolė. 12.55, 22.20 Nuotaka milijonieriui. 

 TV1000
7.30 „Muzika, suradusi mus“. 9.30 „Tarp dviejų 
pasaulių“. 11.30 „Vidurnaktis Paryžiuje“. 13.15 „Pa-
slaptingas langas“. 15.00 „Muzika, suradusi mus“. 
17.00 „Meilutė“. 19.00 „Savas žmogus“. 21.15 „Priė-
mimas“. 23.15 „Gėlėti sapnai“. 1.30 „Laiko mašina“.

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Londonas. 8.00 Naujo 
būsto paieška. Londonas; Ispanija; Belizas; Nepa-
las. 9.30 Namas pasaulio pakraštyje. 10.30 Kelionė 
po prieskonių pasaulį. Turkija. 12.00 Naujo būsto 
paieška. Gyvenimas Australijos džiunglėse; antra-
sis šansas Amsterdame. 13.00, 22.00 Išgelbėkite 
mano verslą! 14.00 Amerikos maistas. Meksikos 
įlanka. 15.00 Gelbėtojai. 16.00 Statybos Aliasko-
je. 17.00, 23.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
Naujoji Zelandija. 18.00 Mano namelis ant ratų. 
19.00, 21.30 Pamesto bagažo aukcionai. 20.00 
Lobių karalius. 20.30 Lobių medžioklė. 21.00 Gel-
bėtojai. 24.00 Didžiosios pasaulio paslaptys.

 aNiMal PlaNeT
7.00, 2.35, 5.49 Laukinis gyvenimas. 7.25, 3.25 
Akvariumų verslas. 11.55, 22.55 Kai klajojo dino-
zaurai. 12.50, 17.25, 1.40, 5.02 Gyvenimas laisvėje. 
13.45, 18.20 Laukinės gamtos gangsteriai. 14.40, 
19.15 Afrikoje. 15.35 Mano namuose apsigyveno 
raganosis! 16.30 Drambliai. 20.10 Povandeninis 
pėdsekys. 22.00, 4.15 Namai medžiuose. 23.50 
Gyvųjų numirėlių įkandimas. 0.45 Po užpuolimo. 

 sPorT1
9.00 „Sportas“. 9.15 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 10.00 NBA krepšinio lyga. Toronto „Rap-
tors“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 2014/2015 m. 
sezonas. 12.00 NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis. 
Kylančių žvaigždžių rungtynės. 14.30 „Eurocup“ 
krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - Izmiro 
„Pinar Karsiyaka“. 16.15 KOK World series. Bu-
šido kovos. 19.30 Tiesioginė transliacija. Olan-
dijos „Eredivisie“ lyga. „Heracles“ - „Feyenoord“. 
21.20 NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis. Kylančių 
žvaigždžių rungtynės. 24.00 „Mammoth Moun-
tain“. Snieglentės. Vyrų akrobatinis nusileidimas. 
1.30 „Mammoth Mountain“. Snieglentės. Vyrų 
pusvamzdžio rungtis. 3.00 Tiesioginė transliacija. 
NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis. Šeštadienio 
nakties šou. 6.30 NBA „Visų žvaigždžių“ savaitga-
lis. Kylančių žvaigždžių rungtynės.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Real“. 8.50 
Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Emporio Armani“. 
10.40 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Fe-
nerbahce Ulker“. 12.30 Krepšinis. Eurolyga. „La-
boral Kutxa“ - „Unicaja“. 14.25 Ledo ritulys. SKA 
- Rygos „Dinamo“. 16.25 Futbolas. Anglijos FA 
taurės apžvalga. 16.55, 19.30 Futbolas. Anglijos 
FA taurės rungtynės. Tiesioginė transliacija. 19.00 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 21.30 
Boksas. Brianas Jonesas - Carsonas Jonesas. 
Tiesioginė transliacija. 1.30 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lygos apžvalga. 2.00 Motosportas. Nascar 
400 mylių lenktynių apžvalga. 3.00 Motosportas. 
Nascar lenktynės. Tiesioginė transliacija. 5.00 
Ledo ritulys. SKA - Rygos „Dinamo“. 

 eUrosPorT
9.30, 18.45, 22.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
čempionatas. 10.15, 11.30 Rogučių sportas. 
Pasaulio čempionatas. 11.15 Kalnų slidinė-
jimas. Pasaulio čempionato apžvalga. 11.15 
Sporto linksmybės. 12.00, 15.15, 20.15 Bi-
atlonas. Pasaulio taurė. 13.30 Slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. 16.45, 21.30, 2.15 Šuoliai nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. 0.15 Jojimas su 
kliūtimis. „Masters Grand Slam Indoor“. 1.15 
Žiemos universiada. 
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 21.00  „Kortų namelis“  23.00  Džiazo muzikos 
 vakaras

 21.00  „Giminės. 
 Gyvenimas tęsiasi“

 11.20  „Laikrodžių 
 stabdytojai“

 16.15  „Kurt Sejitas 
 ir Šura“

 TV8
9.00 LR savivaldybių tarybų rinkimai. 2015. 
11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Mankštinkitės. 
12.00 „Šunyčiai patruliai“ (N-7). 13.00 „Ana 
ir meilė“ (N-7). 15.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 
16.00 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 18.00 „Mis 
Marpl“ (N-7). 19.05 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama 
„Paprasti stebuklai“ (N-7). 22.35 Romantinė 
drama „Paskutinis Valentinas“ (N-7). 0.25 
„Frosto prisilietimas“ (N-7). 

 Info TV
5.15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
5.45 Apie žūklę. 6.15, 3.50 Autopilotas. 6.45 
Valanda su Rūta. 8.20, 9.35, 11.15, 18.30, 
0.50, 3.10 KK2 (N-7). 10.15 Šefas rekomen-
duoja. 10.45 Arčiau mūsų. 12.00, 14.30, 2.15, 
4.50 Yra kaip yra (N-7). 13.00, 23.25 Ne vie-
nas kelyje. 13.30 Dviračio šou. 14.00 Telepar-
duotuvė. 15.35 Retrospektyva. 16.10 Lietuvos 
sprendimas. 19.10 Mes pačios. 19.40 „Alfa“ 
savaitė. 20.10 Pagalbos skambutis (N-7). 
21.00 „Pasaulis iš skrydžio oro balionu“. 
22.00 „Žiedų ritmai“. 23.00, 4.20 Tauro 
ragas (N-7). 23.50 24 valandos (N-7). 1.30 
Nuo... Iki. 

 PBK
6.45, 16.45 Naujienos. 7.10 „Tarnauju tėvynei!“ 7.35 
„Juokingi kamuoliukai. Pin kodas“. 7.50 „Belka ir 
Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 8.05 Sveikata. 9.00, 
11.00 Naujienos. 9.20, 01.20 Vaikų klubas. „Fik-
sikai“. 9.35 Kol visi namie. 10.25 „Fazenda“. 11.50 
„Sąmokslo teorija“. 12.50 „Atspėk melodiją“. 13.30 
Melodrama „Stotis dviem“. 16.20, 17.00 „Auksinio 
gramofono“ įteikimo ceremonija. 20.00 Laikas. 
21.40 „Vienas prie vieno“. 0.35 „Klasiokai“.  

 REn
9.05 „Atsisveikinimo vėjų rožė“. 10.40-12.30 
„Žvaigždžių gyvenimas“. 13.20-15.05 Ekstrasen-
sai detektyvai. 16.00 Ekstrasensų mūšis. Apo-
kalipsė. 18.25 Tėtis turi rūpesčių. 20.00-22.40 
„Laikas mylėti“. 23.35 Gyvenimo taisyklės. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.25 Jų pa-
pročiai. 8.00 Pirmoji pavara. 8.45 „Ar rusai moka 
rusiškai?“ 9.25 „Valgome namie!“ 10.00 „Techni-
kos stebuklas“. 10.55 Sodininkų atsakas. 12.30 
„Aukso dulkės“. 13.10 Filmas „Dvigubas bliuzas“. 
16.55 Ypatingas įvykis. 19.00 Norkino sąrašas. 
20.15 „Įkaitęs perimetras“. 23.55 Aleksėjaus Po-
borcevo filmas „Angola: Karas, kurio nebuvo“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00 Žinios. 10.15 
Humoro laida. 10.45 Rytinis paštas. 11.25 
Gyvūnijos pasaulyje. 11.55 Chulijus Iglesijas. 
13.20 Žinios. Maskva. 13.30 „Su mylimaisiais 
nesiskirkite“. 14.55 Humoro laida. 17.00 „Mas-
kva - Lopuškai“. 19.00 Savaitės žinios. 21.00 
Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 22.50 
„Privati detektyvė“. 0.35 „Meilė ant šieno“.

 TV PolonIa
9.20 Lenkai čia ir ten. 9.55 Klajūno užrašai. 
10.00, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 10.05, 1.05 Pe-
tersburski Music Show. 10.40 Grūdas. 11.10 
„Komediantė“. 12.15, 22.40 Sveikinimų koncer-
tas. 12.30 Didžiosios Lenkijos gamtos rezervatai. 
Faunos rezervatai. 12.50 Tarp žemės ir dangaus. 
13.00 Viešpaties Angelas. 13.10 Tarp žemės ir 
dangaus. 13.45, 1.30 Prie Tatrų. 14.00 Šv.Mišių 
transliacija. 15.35 Karnavalo ritmu. 16.35 Okrasa 
laužo taisykles. 17.05 Kaip yra su tuo gyvenimu. 
17.30 „Į pagalbą nykstančioms rūšims“. 17.55 
Made in Poland. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
1.50 „M, kaip meilė“. 19.45 Po Paryžiaus stogais. 
Prancūziškų dainų vakaras. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.45 
„Likimo pokštas“. 23.00 Savaitraštis.pl. 24.00 
„Komediantė“. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 9.55 Nuotaka milijonieriui. 8.00, 13.40, 
17.35, 0.15, 1.30 Išskirtiniai. 8.45, 18.45, 22.45, 
0.40 Mados kontrolė. 9.10, 19.10, 22.00, 23.30, 
1.55 Tikroji Holivudo istorija. 11.25 Nuotykiai 
rojuje. 14.25, 21.15 Mados projektas. 15.10 Prie 
ežero. 16.50 Kortnė ir Kim užkariauja Majamį. 
18.20, 2.45 Mados pasaulyje. 20.00 Mano tiesa.  

 TV1000
8.30 „Reičel išteka“. 10.30 „10 arba mažiau“. 
12.00 „Savas žmogus“. 14.30 „Gėlėti sapnai“. 
16.45 „Protas ir jausmai“. 19.00 „Vaikinams tai 
patinka“. 20.45 „Advokatas iš Linkolno“. 22.45 
„Russendisko“. 0.30 „Bušas“. 

 TRaVEl
8.00 Amerikos maistas. Meksikos įlanka. 9.00 
Muziejų mįslės. 10.00, 17.00, 24.00 Didžiosios 
pasaulio paslaptys. 11.00 Gelbėtojai. 12.00 
Oro uostas 24.7: Majamis. 13.00 Brangenybių 
pasaulyje. Brazilijos topazas ir akvamarinas. 
14.00 Amerikos maistas. Klivlandas; Niujorkas. 
16.00, 22.00 Muziejų paslaptys. 18.00 Neįtikėti-
nos istorijos. 19.30 Pamesto bagažo aukcionai. 
21.00 Lobių karalius. 21.30 Lobių medžioklė. 
23.00 Legendiniai viešbučiai. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Redakajus“  

(N-7).
7.25 „Bidamanų  

turnyras“ (N-7).
8.00 „Mažylių  

nuotykiai“.
8.30 „Būrys“ (N-7).
9.00 Svajonių sodai.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 „Barbė 

Auksaplaukė“.
12.10 Nuotykių f.  

„Šnipų vaikučiai 3. 
Žaidimo pabaiga“ 
(N-7).

13.50 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“ 
(N-7).

17.20 Ekstrasensai  
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios.  
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Savaitės komentarai. 
Politinių įvykių  
apžvalga.

19.30 Šuolis! (N-7).
22.30 Kriminalinė  

drama „Teisė  
žudyti“ (N-14).

0.35 Veiksmo f. 
„Patruliai“  
(N-14).

2.30 Trileris „Atleidžia tik 
dievas“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Smalsutė Dora. Į 

pagalbą su šokiu“.
7.20 „Kaukė“.
7.45 „Kas naujo, Skūbi-

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

nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC  

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Komedija „Didžioji 

sėkmė. Didysis fil-
mas“ (N-7).

11.20 Nuotykių f. 
„Laikrodžių  
stabdytojai“.

13.05 Romantinė komedija 
„Nekenčiu Valentino 
dienos“ (N-7).

14.50 „Didingasis amžius“.
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 „Alfa“ savaitė.
19.30 Lietuvos  

supermiestas.
22.00 Komedija 

„Vingiuotas kelias 
namo“ (N-7).

23.50 Komedija 
„Užgavėnės 
Naujajame Orleane“.

1.30 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas. Brolija“ 
(N-14).

7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
8.00 Girių horizontai.
9.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
9.25 „Vakavilis“.
9.50 „Džeronimas“.
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Leonardas 1“.
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.00 „Puaro 13“. 
14.30 Tautos balsas.
15.00 Lietuvos nacionalinių 

kultūros ir meno pre-
mijų įteikimo iškilmės. 

16.00 Žinios. Orai.
16.15 LKL čempionatas. 

Klaipėdos „Neptūnas“ -  
Kauno „Žalgiris“. 

18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.

18.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

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

Gyvenimas tęsiasi“.
21.50 „Žagarė - Lietuvos kul-

tūros sostinė 2015“. 
23.05 „Oliveris ir vaiduoklis“.
0.30 Auksinis protas.
1.40 Mokslo ekspresas.
2.00 „Puaro 13“. 
3.30 Pasaulio panorama.

7.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

8.00 Pirmas  
kartas su žvaigžde 
(N-7).

8.30 Tauro ragas  
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio  

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Pasaulis X.
11.00 Sveikatos  

kodas.
12.00 Arčiau namų.
13.00 „Melagių  

žaidimas“ (N-7).
14.00 Sveikinimai. 

Sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 Romantinė  

drama „Vasara 
Elzase“ (N-7).

21.00 „Kortų  
namelis“ (1)  
(N-14).

23.00 Biografinė drama 
„Socialinis tinklas“ 
(N-14).

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

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

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

kimai 2015. Biržų 
rajono meras.

13.20 Savivaldybių rinki-
mai 2015. Ignalinos 
rajono meras.

14.40 Savivaldybių rinki-
mai 2015. Molėtų 
rajono meras.

16.00, 17.00, 19.00 Žinios. 
16.20 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
17.30, 6.00 Šeima - jėga! 2.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X. 

„Astrologinė  
prognozė Medinės 
Ožkos metams“ 
(N-7).

21.00 Žinios. Orai.
21.30 24/7.
22.30, 2.10 „Nebylus liudi-

jimas“ (N-14).
23.30 Trileris „Kupidonas“.
1.30, 4.35 24/7.
3.05 Trileris „Kupidonas“.
5.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).

8.05 Dainų sūpynės. Mes -  
pasaulis. 2013 m. 

9.40 Koncertuoja Stasys 
Povilaitis. 2014 m.

10.30 Benediktinų kelias 
Lietuvoje.

11.00 Kasdienybės aitvarai.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas. 
13.10 Mūsų miesteliai. 
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 V.A.Mocarto opera 

„Don Žuanas“.
17.00 Kultūros savanoriai.
17.30 Septynios Kauno 

dienos.
18.00 Žinios. Orai..
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 Nacionalinės 

kultūros ir meno 
premijos laureatai. 
Rašytojas Grigorijus 
Kanovičius. 

19.35 Poeto Algimanto 
Baltakio 85-mečiui. 
Legendos.

20.20 Poeto Algimanto 
Baltakio kūrybos 
vakaras. 2007 m.

21.10 Kultūra. Poetas 
Algimantas Baltakis.

21.30 Visu garsu.
22.15 ...formatas. Poetė 

Elena Karnauskaitė.
22.30 Panorama. 
23.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 

 23.30  „Kupidonas“
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vasario 15 d.

 14.40  „Pabaisa“ 2.30  „Lujis“ 11.30  „Trento ir laukinių 
 kačių nuotykiai“

 AnimAl PlAnet
7.00, 12.50, 17.25 Laukinis gyvenimas. 7.25, 
22.00, 4.15 Namai medžiuose. 11.55, 22.55 Kai 
klajojo dinozaurai. 13.45, 18.20, 2.35, 5.49 Pra-
žūtingos salos. 14.40, 19.15 Laukinės būtybės. 
15.35 Artimųjų Rytų gamta. 16.30 Iškviečiamas 
tramdytojas. 20.10 Povandeninis pėdsekys. 
21.05, 3.25 Akvariumų verslas. 23.50 Aliga-
torių tramdytojai. 1.40, 5.02 Laukinės gamtos 
gangsteriai. 

 SPort1
10.00, 20.50 NBA „Visų žvaigždžių“ savaitga-
lis. Šeštadienio nakties šou. 13.30 Tiesiogi-
nė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Joventut“ - „FC Barcelona“. 15.20 KOK 
World series. Bušido kovos. 19.00 Tiesioginė 
transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Valencia“ - Madrido „Real“. 0.30 NBA „Visų 
žvaigždžių diena. Kylančių žvaigždžių rungty-
nės. 3.00 Tiesioginė transliacija. NBA „Visų 
žvaigždžių“ savaitgalio varžybos. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar lenktynės. 9.00, 10.50 
Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės. 12.40 
Boksas. Brianas Jonesas - Carsonas Jonesas. 
14.35 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės. 
16.25 Ledo ritulys. KHL. CSKA - „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 19.00 Krepšinis. 
Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Unicaja“. 20.50 
Motosportas. Nascar lenktynės. 22.50 Ledo 
ritulys. KHL. CSKA - „Dinamo“. 0.50 Futbolas. 
Anglijos FA taurės rungtynės. 2.40 Boksas. 
Brianas Jonesas - Carsonas Jonesas. 5.00 
Motosportas. Nascar lenktynės. 

 euroSPort
9.30, 12.00, 14.30 Rogučių sportas. Pasaulio 
čempionatas. 10.30, 15.00 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio čempionato apžvalga. 10.45 
Slidinėjimas. Pasaulio taurė. 13.00, 15.15, 
20.15, 1.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 16.45, 
21.45 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
18.45, 22.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
čempionatas. 0.30 Jojimas su kliūtimis. 
„Masters Grand Slam Indoor“. 

6.50 Dienos programa.
6.55 „Svajonių sodai“.
7.45 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Korio gyvūnijos 
pasaulis“.

11.30 „Trento ir laukinių 
kačių nuotykiai“.

12.00 Natūralioji  
kulinarija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Penki  
ingredientai.

13.00 „Svajonių sodai“.
14.00 „Superauklė“  

(N-7).
15.00 „Magijos meistrai“ 

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

(N-7).
18.05 „Keistenybės.  

Dono Poleko  
pasaulis“.

19.05 Nustebink mane.
21.00 Detektyvas  

„Niro Vulfo mįslės. 
Vulfas lieka namie“ 
(N-14).

23.00 Komedija  
„Bruno“ (S).

0.30 „Agentai“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo  

augintinis.
9.30 Vienam gale  

kablys.
10.00 Ledo kelias  

(N-7).
11.00 Kovotojas  

nindzė (N-7).
12.00 Adrenalinas  

(N-7).
12.30 „Simpsonai“  

(N-7).
13.00 Džeimio  

Oliverio maisto  
revoliucija.

14.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

15.00 Pragaro kelias.
16.00 Gražiausi  

žemės  
kampeliai.

17.00 Jokių kliūčių!
18.00 „6 kadrai“  

(N-7).
19.00 Veiksmo f.  

„A komanda“  
(N-7).

21.00 „Byvis ir  
Tešlagalvis“  
(N-14).

22.00 „Amerikiečiai“  
(N-14).

22.55 Komedija 
„Liepsnojanti  
meilė 3“ (N-14).

2.30 „Lujis“ (N-7).

9.00 Klaipėdos  
savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

10.00 „Pasaulis  
pro traukinio  
langą“.

11.00 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

11.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

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

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.40 „Pabaisa“.
16.20 „Raudonasis  

progailis“ (1)  
(N-7).

18.00 „Detektyvas  
Džo“ (N-7).

19.00 „Komisaras  
Manara 2“ (N-7).

20.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Plėšikų vadas“  
(N-7).

22.55 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.25 „Edeno muziejus“ 
(N-7).

0.25 „Lelijos“ (N-7).

„VASArA elZASe“
Romantinė dRama. Vokietija. 2012.
Režisierius M.Koišas.
Vaidina T.Vedhorn, Ž.I.Bertlio, R.Vogleris.

Po mamos mirties Dženin paveldi pusę namo idiliškame kaimelyje. 
Kita pusė priklauso jos dėdei batsiuviui Žanui. Dženin nori savo pusę 
namo parduoti ir grįžti į Berlyną, kur moters laukia sužadėtinis. Tačiau 
važinėjant po nuostabaus grožio Elzaso apylinkes sugenda moters au-
tomobilis, o jai padėti jį pataisyti sustoja žavingasis Markas.

BtV
19.00

rekomenduoja

„neKenČiu VAlentino 
DienoS“
Romantinė komedija. JAV. 2009.
Režisierė N.Vardalos.
Vaidina N.Vardalos, Dž.Korbetas.

Ženevjeva turi gėlių parduotuvę 
Brukline. Į pasimatymus ji žvelgia 
savotiškai: su vyrais susitinka tik po 
penkis kartus, kad nebūtų įskaudin-
ta. Vieną dieną Ženevjeva susipažįs-
ta su Gregu. Jis gražus, linksmas...

„PAtruliAi“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius D.Ajeris.
Vaidina Dž.Džilenholas, 
M.Penja, A.Kendrik.

Pietų Los Andželo patruliai Brajenas 
ir Maikas - nuostabūs partneriai, 
kovojantys didelio miesto gatvėse 
prieš įvairaus plauko nusikaltėlius. 
Atlikę keletą sėkmingų operacijų, 
jie užsitraukia didžiulę nusikalsta-
mos grupuotės rūstybę. 

„PAPrASti SteBuKlAi“
dRama. JAV. 2005.
Režisierius M.Šviceris.
Vaidina Ž.Smit, L.Fonseka, 
K.T.Hauelas.

Teisėjas iš San Diego sutvarko 
problemiškos paauglės Sali laiki-
nąją globą, mat Sali liko be tėvų. 
Merginai sapnuose pasirodanti 
motina niekaip negali atleisti jos 
tėvui už tai, kad šis paliko šeimą. 

lnK
13.05

tV8
21.00

tV3
0.35



6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Monstrų  

vidurinė  
mokykla. Keista 
sintezė“  
(N-7).

8.40 Fantastinė drama  
„Edvardas 
Žirkliarankis“  
(N-7).

10.45 Nuotykių f.  
„Galiūnas Džo“.

13.00 „Geležinis Vilis“.
15.15 Romantinė  

drama „Ana ir  
karalius“ (N-7).

18.30 TV3 žinios.  
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 Aš tikrai myliu 
Lietuvą.  
Išskirtinis  
projektas.

21.00 Nuotykių drama 
„Tadas Blinda. 
Pradžia“ (N-7).

23.15 Biografinė  
drama  
„Laiškai Sofijai“ 
(N-7).

1.55 TV serialas 
„Aferistas“ (N-7).

2.45 TV serialas  
„Mažylė Houp“ 
(N-7).

3.35 TV serialas  
„Choras“ (N-7).

6.15 Dienos programa.
6.20 Animacinis f. 

„Žuviukai  
burbuliukai“.

6.45 Animacinis f. 
„Skūbis-Dū baimės 
stovykloje“.

8.05 Animacinis f. 
„Naujieji keršytojai. 
Augantys didvyriai“.

9.25 Animacinis f. 
„Peliukas Stiuartas 
Litlis“.

11.00 Komedija „Sugrįžęs 
iš praeities“ (N-7).

12.55 Romantinė komedija 
„Staiga  
trisdešimties“ (N-7).

14.50 Romantinė komedija 
„Šėtoniškas sandė-
ris“ (N-7).

16.35 Romantinė komedija 
„Uždelsta  
meilė“ (N-7).

18.30 Žinios. Kriminalai. 
Sportas. Orai.

19.30 Laisvės gimimas.
21.20 Romantinė komedija 

„Kvaila, beprotiška 
meilė“ (N-14).

23.35 Trileris „Mirties upė“ 
(N-14).

1.20 Komedija 
„Vingiuotas kelias 
namo“ (N-14).

3.00 Programos pabaiga.
3.05 Lietuva Tavo delne.

6.30 Valstybės atkūrimo 
diena. 

7.45 Lietuvos tūkstantme-
čio datos.

9.00 „Mūsų kaimynai 
marsupilamiai“.

9.25 „Vakavilis“.
9.50 „Džeronimas“.
10.25 „Žiulio Verno 

Paslaptingoji sala“.
12.00 Trijų Baltijos valsty-

bių vėliavų pakėlimo 
ceremonija Vilniuje. 

12.30 Šv.Mišios, skirtos 
Lietuvos Nepriklau-
somybės dienai. 

13.30 Daktaras Jonas 
Basanavičius. 

14.00 Vasario 16-osios 
minėjimas. 

14.30 „Atiduok Tėvynei, ką 
privalai“.

15.10 Arvydas Vilčinskas. 
Koncertas „Grįžtu namo“.

17.15 „Prie rugių ir prie 
ugnies“. 

18.15 Šiandien.
19.00 Iškilmingas Vasario 

16-osios minėjimo 
koncertas. 

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 „Geltona. Žalia. 

Raudona“. 
22.00 „Trispalvis“ (N-7). 
23.20 Istorijos detektyvai. 

 15.10  Arvydas 
 Vilčinskas

 15.15  „Ana ir karalius“  12.55  „Staiga 
 trisdešimties“

Pirmadienis

 TV8
8.10 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 9.00 Mano vai-
kas. 10.00 „Šunyčiai patruliai“. 10.30 Senoji 
animacija. 11.05 „Paprasti stebuklai“ (N-7). 
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 „Lau-
kinis angelas“ (N-7). 14.30 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Martos Stiu-
art kulinarijos mokykla. 18.00 „Meilė gyventi“ 
(N-7). 19.00 „Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 21.00 Drama „Nakties karalienė“ (N-7). 
22.40 „Meilė gyventi“ (N-7). 23.35 Martos 
Stiuart kulinarijos mokykla. 0.35 Gydytojai 
(N-7). 

 Info TV
5.50, 16.55, 3.25 Padėkime augti. 6.15, 10.25, 
17.20, 20.15, 3.50 Pasaulis X (N-7). 7.10, 
18.05, 4.35 Pagalbos skambutis (N-7). 8.00, 
18.50, 5.20 Apie žūklę. 8.30, 19.20 Šefas reko-
menduoja. 9.00, 13.50, 19.50, 0.30 Mes pačios. 
9.30 Žinios. 10.00, 16.30, 3.00 „Alfa“ savaitė. 
Savaitės įvykių apžvalga. 11.20, 22.00 24 valan-
dos (N-7). 12.20, 23.00 Valanda su Rūta. 14.15, 
21.00, 0.55 Autopilotas. 14.45, 1.25 Yra kaip 
yra (N-7). 15.45, 2.20 KK2 (N-7). 21.30 Dabar 
pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
6.30, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 
7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00 Naujienos. 
11.35 Gyvenk sveikai! 12.35, 14.20 Šiandien 
vakare. 15.00 Vyriška/Moteriška. 15.55 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 „Šūvis“. 22.50 „Va-
karas su Urgantu“. 23.20 Informacinė žinių laida 
„EURONEWS“. 23.50 Vakarinės naujienos. 

 REn
8.25 „Žvaigždžių gyvenimas“. 9.15 „Bučinys 2“. 
10.50 Tėtis turi rūpesčių. 13.05 Gyvenimo taisy-
klės. 13.55 „Metas mylėti“. 17.25 „Bučinys 2“. 
19.15 Žinios. 19.25 „Legalus dopingas“. 21.20 
Pasverti ir laimingi 3. 22.25 „Namų valdytojas“. 

 nTV MIR
8.45 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šiandien. 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.10 A.Žurbino melodijos. 10.55 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00 Prokurorų patikrinimas. 15.25 „Rusiškas 
įdaras“. 16.00 „Bombila“. 17.00 Kalbame ir rodo-
me. 18.50 „Svetimas“. 20.45 „Piatnickis“. 22.40 
Dienos anatomija. 23.35 „Pėdsekys“. 

„LAIŠKAI SofIJAI“
Biografinė drama. Lietuva, Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius R.Mulanas.
Vaidina R.Zubovas, M.Korenkaitė, A.Bialobžeskis.

Filme atskleidžiama garsaus kompozitoriaus ir tapytojo Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio ir Sofijos Kymantaitės meilės istorija, atkurta 
iš menininko laiškų savo mylimajai, iš biografijos faktų, iš jo minčių su 
keliomis išgalvotomis interpretacijomis. Pažintis prasideda 1908 metais 
Rusijos caro kontroliuojamame Vilniuje. Nors Sofija turi kitą gerbėją, 
nusprendžia su Mikalojumi keliauti į Sankt Peterburgą.

TV3
23.15

„ŠĖTonIŠKAS SAnDĖRIS“
romantinė komedija. Vokietija, 
JAV. 2000.
Režisierius H.Reimisas.
Vaidina B.Freizeris, E.Herli, 
F.O’Konor.

Eliotui viskas nesiseka, ypač meilė. 
Gražuolė Elison nė nežiūri į jo pusę. 
Todėl Eliotas nepaprastai nustem-
ba, kai labai graži mergina pakviečia 
jį prieiti. Panelė pasisako esanti pats 
velnias ir išpildysianti net septynis 
Elioto norus, jei šis... parduos jai sielą. 
Vaikino padėtis tokia beviltiška, kad 
jam tikrai neberūpi jo nykioji siela. 

„IZoLIACIJA“
SiauBo filmaS. Didžioji Britanija, 
Airija. 2005.
Režisierius B.O’Brajenas.
Vaidina E.Deivis, Š.Harisas, 
M.Jurešis.

Subankrutavęs fermeris Denas nu-
sprendžia išnuomoti fermą moksli-
ninkui genetikui. Šis eksperimentuo-
ja su naminiais gyvuliais ir bandymai 
sukelia pražūtingas mutacijas. Besi-
veršiuojanti karvė ilgai negali paleisti 
į pasaulį palikuonio, o galiausiai už-
gimęs veršelis Denui įkanda. Apkan-
džiojama ir veterinarė Orla. 

„MIRTIES UPĖ“
trileriS. JAV. 1989.
Režisierius S.Kervas.
Vaidina M.Dudikovas, 
D.Plezensas, R.Vonas.

Milijonierius nusamdo keliautoją, kad 
džiunglėse surastų pradingusios indė-
nų civilizacijos miestą. Džonas Hamil-
tonas ir jo bendrakeleiviai leidžiasi į 
kelią. Deja, kelionė virsta tikru košma-
ru: milžiniškos anakondos, kanibalai 
čiabuviai ir slaptas Antrojo pasaulinio 
karo nusikaltėlių nacių miestas.

LnK
14.50

LnK
23.35

rekomenduoja

TV6
23.00
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

mas“ (N-7).
13.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
14.00 „Komisaras Aleksas“.
15.00 Amerikos talentai.
16.00 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

18.00 Autopilotas.
18.25 TV serialas „Visa 

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

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

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Mirtinas 

žaidimas“ (N-14).
23.30 TV serialas 

„Persekiotojai“ (N-7).
0.25 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.20 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.25 Bamba TV (S).

7.10 Programa.
7.14 TV parduotuvė.
7.30 Namų daktaras.
8.05 Dokumentinis f. 

„Mainai gamtoje“.
11.20 Amerikos muzikos 

„Grammy“ apdova-
nojimai. 2015 m.

14.50 Dokumentinis f. 
„Prieš parskrendant į 
Žemę“ (N-7).

16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.15 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Pagėgių 
meras.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Pagėgių 
meras (tęsinys).

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

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Vakar. Gyvai. Artūro 

Orlausko šou (N-14).
23.50 „Netikęs auklėjimas“.
0.20 „Albanas“
1.20, 3.35, 5.25 Reporteris.
2.00, 4.10, 6.00 „Miestelio 

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

„Laukinis pasaulis“.
3.05, 4.55 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.

8.05 „Leonardas 1“.
9.00 Gimtoji žemė.
9.30 Girių horizontai.
10.00 Rusų gatvė. Žinios.
10.30 Žinios. Ukraina.
10.45 Neaprėpiama žemė. 

Dedikacija Česlavui 
Milošui. 

11.20 Valstybės atkūrimo 
diena. „Pasijutau 
lietuviu esąs“. 

12.15 „Lietuvio namai“. 
13.10 Liaudies instrumentų 

ansamblio „Vaivora“ 
koncertas. 2012 m.

14.45 Poeto Justino 
Marcinkevičiaus kūry-
bos vakaras. 1980 m.

15.40 Lietuvos nacionali-
nių kultūros ir meno 
premijų įteikimo 
iškilmės.

16.45 Dokumentinis f. 
„Lituanicos“ paslaptis. 

17.40 V.Jakubėno baletas 
„Vaivos juosta“. 

19.00 Koncertas „Išsaugota 
per amžius“. 2009 m.

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Vytauto V.Landsbergio 

„Bunkeris“. 
22.30 Iškilmingas Vasario 

16-osios minėjimo 
koncertas. 

23.50 Dabar pasaulyje.
0.20 Panorama. 
0.50 Kultūros savanoriai.

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

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

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Melagių  

žaidimas“ (N-7).
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

11.05 „Karadajus“  
(N-7).

12.05 „Griežčiausi  
tėvai“.

13.05 „Audra“ (N-7).
14.00 „Alabama -  

namai namučiai“ 
(N-7).

14.55 „Būrėja“.
15.30 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
16.00 „Griežčiausi tėvai“.
17.00 „Mano puikioji 

auklė“.
18.10 „Be kaltės  

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

komedija „Uošvio 
tvirtovė“ (N-14).

23.00 „Mafijos daktarė“  
(N-7).

23.55 „Farų šeima“ (N-7).
0.50 „Arti namų“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt.
10.00 „Kobra 11“  

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

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

Amerikos  
namų vaizdeliai.

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

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

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

(N-7).
20.00 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Fizrukas“  
(N-7).

21.30 Nepaprasti  
rusiški kadrai  
(N-7).

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

(N-14).
0.50 Veiksmo f.  

„A komanda“ (N-7).
3.00 „Klyvlendo šou“  

(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

ginklai“.
11.30 „Moljeras: tepraside-

da komedija“.
13.40 Karštos senos  

sėdynės.
14.10 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.40 „Tėvai už borto“.
15.20 „Bibliotekininkas 3:  

Judo taurės pra-
keiksmas“.

17.00 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

17.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

19.00 „Komanda Č“  
(N-7).

20.00, 23.30 Balticum  
TV žinios.

20.20 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

20.50 Kinomano užrašai.
21.05 Kino akademija. 

„Pirmoji eskadrilė“ 
(N-7).

23.45 „Trauma“ (N-7).
0.45 „Detektyvas  

Džo“ (N-7).

 16.45  „Lituanicos“ 
 paslaptis

 19.20  „Albanas“ 21.30  „Mirtinas 
 žaidimas“

 11.30  „Moljeras: tepra-
 sideda komedija“

 15.00  Išlikimas 11.05  „Karadajus“ 

TV PROGRAMAvasario 16 d.

 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Stebuklingos paslap-
tys. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Apie 
tai, kas svarbiausia. 11.55 Ypatingas atvejis. 
14.05 „Būrimas žvakių šviesoje“. 15.00 „Kol 
stanica miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis 
eteris. 19.55 „Likvidacija“. 0.10 „Kamenskaja“.

 TV Polonia
7.40, 17.05 Kolbergo keliu: Mateušas Pospe-
šalskis. 8.05 Abipus Oderio. Kaimynai po lupa. 
8.25 „Janka“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.50 „Cafe Historia“ - Kujavų piramidės. 12.10 
Made in Poland. 12.40, 17.55 „Baronas24“. 
13.05, 19.55 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.52, 
21.40 Galvosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 „Likimo 
pokštas“. 14.45 Savaitraštis.pl. 15.40 Kultūrin-
gieji PL. 16.50 „Notacijos. Kristina Senkevič. 
Didžioji meilė“. 17.35 Libera - meno gidas. 
18.20 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Rytų stu-
dija. 20.25 Abipus Oderio. Kaimynai po lupa. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50 „Meilė prie užliejamos pievos“. 
22.45 Polonija užsienyje. 22.55 Buvo, nepraėjo - 
istorijos žvalgų kronika. Mirtis be vardo ir veido. 
23.25 Istorijos aktualijos. 23.45 T.Lisas gyvai. 

 DiVa UniVeRsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 8.45, 12.10, 
17.30 Tikroji Holivudo istorija. 6.30, 12.55, 18.20 
Nuotykiai rojuje. 7.15, 13.45 Kortnė ir Kim už-
kariauja Majamį. 9.30, 21.40 Mados kontrolė. 
9.55, 15.15 Džuliana ir Bilas. 10.40, 16.00, 22.25 
Nuotaka milijonieriui. 14.25 Vaikantis šlovės. 
Sugrįžimas namo. 14.50, 23.55 Išskirtiniai. 19.10 
Mados fantazijos. 19.35 Svajonių namai. 20.00 
Kortnė ir Chloja užkariauja Hemptonsą. 20.50 
Atviras pokalbis su Džuliana. 23.10 Garsenybės. 

 TV1000
9.00 „Bušas“. 11.15 „Protas ir jausmai“. 13.30 
„Vaikinams tai patinka“. 15.15 „Gerasis dakta-
ras“. 17.00 „Draugai su vaikais“. 19.00 „Kivir-
čas“. 20.30 „Imogene“. 22.30 „Priėmimas“. 

 TRaVel
8.00, 13.30 Turto gelbėtojai. 8.30, 14.00 Naujo 
būsto paieška. 9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 10.30, 15.00 Didžiosios paslaptys. 
11.30, 16.00 Amerikos paslaptys ir mįslės. 12.30 
Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Išgelbėkite 
mano verslą! Graikija. 19.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 20.00 Naujo būsto paieška. 21.00 Nau-
joji Zelandija. 22.00 Naujasis Orleanas. 

 animal PlaneT
7.00, 18.20 Laukinis gyvenimas. 7.25, 11.00 
Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 15.35 Lau-
kinės gamtos gangsteriai. 9.10, 5.02 Iškvie-
čiamas tramdytojas. 10.05, 16.30 Aligatorių 
tramdytojai. 12.50, 17.25 Namai medžiuose. 
13.45 Laukinės būtybės. 14.40, 19.15, 1.40 
Akvariumų verslas. 20.10, 2.35, 5.49 Liūtų 
karalienė. 21.05, 4.15 Liūto riaumojimas. 
22.00, 0.45, 3.25, 6.36 Laukinis gyvenimas. 
22.55 Gamta su D.Salmoniu. 23.50 Rykliai 
puola. 

 sPoRT1
7.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 8.00, 18.15 
NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalio varžybos. 
12.00 Olandijos „Eredivisie“ 2014/2015 m. 
lyga. Turo apžvalga. 13.00 NBA „Visų žvaigž-
džių“ savaitgalis. Kylančių žvaigždžių rung-
tynės. 15.15 NBA „Visų žvaigždžių“ savaitga-
lis. 22.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Joventut“ - „FC Barcelona“. 24.00 „One“. 
Kovos menų turnyras. 2.30 Olandijos „Eredi-
visie“ lyga. „AZ Alkmaar“ - „PSV Eindhoven“. 
2014/2015 m. sezonas. 4.30 Rusijos „Premier 
League“. CSKA - „Kuban“. 2014/2015 m. 
sezonas. 6.30 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00 Ledo ritulys. KHL. CSKA - „Dinamo“. 
9.00 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Crystal 
Palace“ - „Liverpool“. 10.50 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Žalgiris“ - „Real“. 12.40 Premier 
lygos apžvalga. 13.40 Motosportas. Nascar 
lenktynės. 15.40 Futbolas. Anglijos FA taurė. 
„Aston Villa“ - „Leicester“. 17.30 Krepši-
nis. BBL taurė. „Juventus“ - „Barons/LDz“. 
19.20 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Arsenal“ -  
„Middlesbrough“. 21.10 Futbolas. Anglijos 
FA taurės apžvalga. 21.40 Futbolas. Anglijos 
FA taurė. „Preston“ - „Manchester United“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Boksas. Brianas 
Jonesas - Carsonas Jonesas. 0.45 Futbolas. 
Anglijos FA taurė. „Preston“ - „Manchester 
United“. 2.35 Ledo ritulys. SKA - Rygos 
„Dinamo“. 5.10 Futbolas. Anglijos FA taurė. 
„Preston“ - „Manchester United“. 

 eURosPoRT
9.30, 19.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čem-
pionatas. 10.00, 0.45 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
11.30 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
12.30, 21.00 Angliškas biliardas. „World Main 
Tour“. 19.00, 24.00 Futbolo apžvalga. 20.45 
Sporto linksmybės. 1.45 Šuoliai nuo tramplino. 
Keturių kalvų turnyras. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 15.00  Amerikos talentai  14.50  „Vandens žiurkės“  21.30  „Oliveris ir 
 vaiduoklis“

 23.40  „Ten, kur 
 namai 1“

 23.55   „Ties riba“ 18.30  TV3 orai

 TV8
8.30 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 9.20 Mano vai-
kas. 10.00 „Linksmieji draugai“. 10.25 Senoji 
animacija. 11.00 „Nakties karalienė“ (N-7). 
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 „Lau-
kinis angelas“ (N-7). 14.30 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Martos 
Stiuart kulinarijos mokykla. 18.00 „Meilė gy-
venti“ (N-7). 19.00 „Laukinis angelas“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Pamiršk 
mane“ (N-7). 21.00 Romantinė drama „Laikas 
svajoti“ (N-7). 22.40 „Meilė gyventi“ (N-7). 
23.35 Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 0.35 
Gydytojai (N-7). 

 Info TV
5.50 24 valandos (N-7). 6.45 Valanda su Rūta. 
8.10 Mes pačios. 8.35, 16.30 Autopilotas. 
9.05, 12.05, 14.45 Yra kaip yra (N-7). 10.05, 
13.05, 15.45 KK2 (N-7). 10.45 Padėkime augti. 
11.15 Nuo... Iki. 13.45, 21.00 Dviračio šou. 
14.15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje 
(rusų k.). 

 PBK
6.30, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 
7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00 Naujienos. 
11.35 Gyvenk sveikai! 12.40 „Bučinys 2“. 13.35, 
14.20 Kartu su visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 
15.55 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos 
laikas.  21.10 „Aš - meras“. 21.25 „Šūvis“. 23.40 
Lietuvos laikas. 23.50 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
9.05 „Žvaigždžių gyvenimas“. 10.45 „Bučinys 
2“. 12.25 „Legalus dopingas“. 14.15 Pasverti 
ir laimingi 2. 17.25 „Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 
19.25 „Legalus dopingas“. 21.25 „Mano tiesa“. 
23.15 Pasverti ir laimingi 2. 

 nTV MIR
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 10.10 „Pagrindinis kelias“. 
10.55 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Prisiekusiųjų 
teismas. Galutinis sprendimas. 13.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 
15.25 „Medicinos paslaptys“. 16.00 „Bombila“. 
17.00 Kalbame ir rodome. 18.50 „Svetimas“. 
20.45 „Piatnickis“. 22.40 Dienos anatomija. 
23.35 „Gydytojas“. 1.30 Kalbame ir rodome. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Charakteris ir ligos. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 
16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Apie tai, 
kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atve-
jis. 14.05 „Būrimas žvakių šviesoje“. 15.00, 
4.10 „Kol stanica miega“. 16.30 Žinios. 17.15 
Tiesioginis eteris. 19.55 „Likvidacija“. 0.10 
„Kamenskaja“. 1.20 „Auksinė mina“. 

 TV PolonIa
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.50 Kultūros 
informacija. 12.05 Buvo, nepraėjo - istorijos žval-
gų kronika. Mirtis be vardo ir veido. 12.40 Šios 
dienos užduotys. 13.05, 19.55 „Laimės spalvos“. 
13.30, 18.50, 21.40 Galvosūkis. 13.35 Žinios. 
13.50 „Garbės laikas. Sukilimas“. 14.50 „Į pagalbą 
nykstančioms rūšims“. 15.25 Didysis ekonomikos 
testas. 17.05 Kultūros savaitraštis. 17.55 Šios 
dienos užduotys. 18.20, 22.45 Polonija užsienyje. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 XX amžiaus sensacijos. 
19.25 Petersburski Music Show. 20.25 Kultūros 
informacija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.50 „Tėvas Mateušas“. 
23.00 Sveika, Polonija. 23.45 T.Lipinskis ir TILT: 
„Neklausk manęs“ - koncertas. 0.40 „Janas Nova-
kas Jezioranskis - įvykių užkulisiai“. 1.10 Made in 
Poland. 1.45 Šios dienos užduotys. 

 DIVa UnIVERsal TV
8.00, 13.40, 20.50 Kortnė ir Chloja užkariauja 
Hemptonsą. 8.45 Išskirtiniai. 9.55, 15.15 Džuliana 
ir Bilas. 10.40, 16.00, 21.40 Nuotaka milijonieriui. 
11.25, 16.45 Liežuvautoja.  12.10 Tikroji Holivudo 
istorija. 12.55, 18.20 Nuotykiai rojuje. 14.25 Vai-
kantis šlovės. Sunkus pasirinkimas. 14.50, 21.40, 
23.10 Mados kontrolė. 17.30 Vaikiškos užgaidos. 
19.10 Saldus gyvenimas Los Andžele. 19.35 Sva-
jonės namas. 20.00 Mados pasaulyje. 23.55 50 
netikėčiausių istorijų, nutikusių garsenybėms. 

 TV1000
9.30 „Mano geriausio draugo vestuvės“. 11.30 
„Laiko mašina“. 13.15 „Gėlėti sapnai“. 15.30 
„Mano geriausio draugo vestuvės“. 17.15 „Pa-
slaptingas langas“. 19.00 „Advokatas iš Linkol-
no“. 21.00 „Bušas“. 23.15 „Apgaulės meistrai“. 

 TRaVEl
8.00, 13.30 Turto gelbėtojai. 8.30, 14.00 Naujo 
būsto paieška. 9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. Ma-
jamis. 10.30, 15.00, 24.00 Didžiosios paslaptys. 
11.30, 16.00 Amerikos paslaptys ir mįslės. 12.30, 
21.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Išgelbė-
kite mano verslą! 19.00 Lima, Peru. 20.00 Naujo 
būsto paieška. 22.00 Lobių karalius. 

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

meluoja geriau“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“.
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.30 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
12.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
13.30 „Legenda apie Korą“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“ (N-7).
15.30 „Nemylima“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

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

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.10 TV serialas 

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

kriminalistai“ (N-14).
1.10 TV serialas 

„Ieškotojas“ (N-7).
2.00 TV serialas 

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

Houp“ (N-7).
3.40 TV serialas „Choras“.

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

pingvinai“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Romantinė komedija 
„Uždelsta meilė“.

10.35 Romantinė komedija 
„Šėtoniškas sandė-
ris“ (N-7).

12.15 Komedija „Peliukas 
Stiuartas Litlis“.

13.55 „Madagaskaro  
pingvinai“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis.
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Veiksmo trileris 

„Mirties kelias“ (N-14).
23.55 TV serialas „Ties 

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

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė 4“.
10.40 Stilius.
11.30 „Eurovizija 2015“. 

Nacionalinė atranka.
13.05 Bėdų turgus.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Hartlando užuovėja 7“.
17.00 „Akis už akį 3“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara 6“.
18.15 Šiandien.
18.45 „Ten, kur namai 1“.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 

Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 Istorijos detektyvai. 
23.10 Vakaro žinios. 

Sportas. Orai.
23.40 TV serialas „Ten, kur 

namai 1“ (N-7).
0.30 TV serialas „Akis už 

akį 3“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Emigrantai.
4.05 Specialus tyrimas.
4.55 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

už brolį“ (1) (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome.
11.55 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
13.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
14.00 „Komisaras  

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

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Visa 

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

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

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

„Jis sako „Taip!“ (N-7).
23.35 TV serialas 

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

menanti“ (N-7).
1.25 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.30 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.55 „Jermolovai. 

Giminės prakeiks-
mas“ (N-7).

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

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

mai 2015. Raseinių 
rajono meras.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rinkimai 

2015. Raseinių rajo-
no meras (tęsinys).

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

Lietuva. Orai.
23.20 Taip gyvena žvaigž-

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

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

„Laukinis pasaulis“.
3.05, 4.55 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.

8.05 Poeto Justino 
Marcinkevičiaus 
kūrybos vakaras. 

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Laiko ženklai.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Benediktinų kelias 

Lietuvoje.
12.45 V.A.Mocarto opera 

„Don Žuanas“. 
15.15 Būtovės slėpiniai. 
16.00 „Džeronimas“.
16.30 Žurnalistės Inos 

Drąsutienės kūrybos 
retrospektyva. 

17.15 Tūkstantmečio aki-
mirkos. Dviejų meni-
ninkų mokinys emi-
grantas Rimgaudas 
Četkauskas. 2000 m.  
Vieno eilėraščio isto-
rija. 2000 m.

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

akademija. 
19.45 Linija, spalva, forma.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 „Oliveris ir vaiduo-

klis“ (N-7).
23.00 „Jurgis Dovydaitis. 

Palikimas“.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
0.35 Dėmesio centre. 
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 22.20  „Komisaras
 Manara 2“

 21.35  UEFA Čempionų 
 lygos rungtynės

 18.10  „Be kaltės kalta“

 AnimAl PlAnet
7.00, 13.45, 6.36 Laukinis gyvenimas. 7.25, 
11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 16.30, 
20.10, 2.35, 5.49 Liūtų karalienė. 9.10, 18.20, 
22.00, 0.45, 3.25, 5.02 Iškviečiamas tram-
dytojas. 10.05 Aligatorių tramdytojai. 12.50, 
17.25, 21.05, 4.15 Liūto riaumojimas. 14.40, 
19.15, 1.40 Akvariumų verslas. 15.35 Gamta su 
D.Salmoniu. 22.55 Undinės. 

 SPort1
7.00, 19.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 23 turo 
apžvalga. Premjera. 8.00, 20.00, 21.10 NBA 
„Visų žvaigždžių“ savaitgalio varžybos. 11.30 
Geriausi NBA sezono metimai TOP100. 12.00, 
6.00 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
13.00, 4.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „He-
racles“ - „Feyenoord“. 2014/2015 m. sezonas. 
15.00 WTA Baku. Moterų tenisas. Bojana 
Javanovski - Elina Svitolina. Finalas. 16.30 
KOK World series. Bušido kovos. 19.00, 21.00, 
23.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 23.15 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia“ -  
Madrido „Real“. 1.00 „One“. Kovos menų 
turnyras. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Ga-
latasaray“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Nizhny 
Novgorod“ - „Olympiacos“. 10.40 Futbolas. 
Anglijos FA taurė. „West Bromwich“ - „West 
Ham“. 12.35 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dina-
mo“ - Rygos „Dinamo“. 14.35 Futbolas. Angli-
jos FA taurė. „Preston“ - „Manchester United“. 
16.25 Ledo ritulys. KHL. CSKA - „Dinamo“. 
18.25 Ledo ritulys. KHL. „Vytiaz“ - „Medveš-
čak“. Tiesioginė transliacija. 21.10 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 21.35 Futbo-
las. UEFA Čempionų lyga. PSG - „Chelsea“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Shakhtar“ - „Bayern“. 1.35 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 2.10 
Ledo ritulys. KHL. „Vytiaz“ - „Medveščak“. 
5.10 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG -  
„Chelsea“. 

 euroSPort
9.30 Futbolo apžvalga. 10.15, 24.00 Šuoliai nuo 
tramplino. Keturių kalvų turnyras. 11.15, 21.00 
Angliškas biliardas. „World Main Tour“. 18.45 
Futbolas. UEFA jaunimo lyga. „Real Madrid“ -  
„FC Porto“. Aštuntfinalis. 1.00 Šuoliai nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

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

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Melagių  

žaidimas“ (N-7).
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

11.05 „Karadajus“  
(N-7).

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

namai namučiai“ 
(N-7).

14.55 „Būrėja“.
15.30 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
16.00 „Griežčiausi tėvai“.
17.00 „Mano puikioji 

auklė“.
18.10 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.05 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 Drama „Rami mote-

ris“ (N-7).
23.00 „Grubus žaidimas“ 

(N-14).
0.10 „Farų šeima“  

(N-7).
1.05 „Arti namų“ (N-7).

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

(N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-7).
13.00 „Fizrukas“ (N-7).
13.30 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Fizrukas“ (N-7).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„FC Shakhtar 
Donetsk“ - „FC 
Bayern Munchen“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 Crisso Angelo iliuzi-
jų pasaulis (N-7).

0.10 „Dirbtinis intelektas“ 
(N-14).

1.00 Siaubo f. „Izoliacija“ 
(N-14).

2.20 UEFA Čempionų 
lygos apžvalga.

2.35 „Klyvlendo  
šou“ (N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

9.45 „Niagaros magija“ 
(N-7).

10.45 „Komanda Č“  
(N-7).

11.45 „Tėvai už borto“.
12.25 Kinomano  

užrašai.
12.40 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
13.10 „Detektyvas  

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

sėdynės.
17.00 „Pasaulis pro  

traukinio langą“.
18.00 „Priedangoje“  

(N-7).
19.00 „Komanda Č“  

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

kronika.
20.50 „Edeno muziejus“ 

(N-7).
21.50 Balticum TV žinios.
22.05 Kinomano užrašai.
22.20 „Komisaras  

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

(N-7).

„FArŲ ŠeimA“
Kriminalinė drama. JAV. 2012.
Režisieriai M.Berdžesas, R.Grinas.
Vaidina D.Volberg, B.Moinahan, T.Selekas.

Ši drama pasakoja apie Niujorke gyvenančius airių kilmės Reiganus - 
policininkų dinastiją. Šeimos galva Frenkas yra ir visos Niujorko polici-
jos vadas. Jo vyriausias sūnus Denis - policijos detektyvas, dukra Erin - 
apygardos prokurorė, jaunėlis Džemis - teisės mokyklos absolventas ir 
policininkas naujokėlis. Dar vienas sūnus policininkas Džo žuvo atlik-
damas pareigą.

tV1
0.10

„lAiKAS SVAJoti“
romantinė drama. Vokietija. 2009.
Režisierius K.Kazesas.
Vaidina A.Brendler, H.Jėnikė.

Ką daro tėtis, kai jo sūnus gerai pasi-
rodo mokykloje? Tėtis sūnų apdova-
noja! Net jei sūnus dovanų paprašo... 
atostogų! Taip nutiko ir Christianui 
Johansenui, kai jo vienuolikametis 
Paulas užsimanė kelionės į atokią sa-
lą pas senelį Johaną Johanseną.

„ProKurorŲ 
PAtiKrinimAS“
tV serialas. Rusija. 2011.
Režisierius I.Romaščenka.
Vaidina P.Iljinas, D.Belonogovas, 
M.Kondratjevas.

Jeigu byla nepagrįstai nutraukta, 
nuteistas nekaltas, ir tam yra nepa-
neigiamų faktų, o tikrasis nusikaltėlis 
lieka laisvėje; parodymai buvo išgau-
ti spaudimu - visa tai suteikia dingstį 
imtis prokurorų patikrinimo. 

„mirtieS KeliAS“
VeiKsmo trileris. JAV. 2009.
Režisierius F.Kalfunas.
Vaidina K.Gudingas jaunesn., 
M.Fereras, H.Keitelis.

Džošua dirba smogiku pas mafijos 
vadeivą. Gyvenimas, kuriame blizga 
merginų šypsenos ir netrūksta pinigų, 
viliojantis, tačiau labai trapus. Džošua 
žino, kad netinkamas žingsnis gyveni-
mą gali apversti aukštyn kojomis. 

tV8
21.00

lnK
22.10

BtV
1.25

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

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

„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas  

„Aistros spalvos“ 
(N-7).

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

sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
14.00 „Kempiniukas 

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

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

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

viešbutis“ (N-7).
0.35 TV serialas 

„Elementaru“ (N-7).
1.30 TV serialas 

„Ieškotojas“ (N-7).
2.20 TV serialas 

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

Houp“ (N-7).
3.35 „Choras“ (N-7).

6.30 „Žuviukai  
burbuliukai“.

6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 24 valandos (N-7).
10.00 Komedija „Sugrįžęs 

iš praeities“ (N-7).
11.55 Romantinė komedija 

„Staiga trisdešim-
ties“ (N-7).

13.55 Animacinis f. 
„Madagaskaro  
pingvinai“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

„Gyvenimo  
receptai 2“ (N-7).

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. 

„Porininkai“ (N-14).
23.55 TV serialas „Ties 

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

(N-7).
1.45 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

2.45 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
9.50 „Miestelio  

ligoninė 4“.
10.40 Emigrantai.
11.30 Delfinai ir žvaigždės.
13.05 Specialus tyrimas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Hartlando  

užuovėja 7“.
17.00 „Akis už akį 4“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara 6“.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.45 „Ten, kur namai 1“ 

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

Žmonės.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Ten, kur namai 1“ 

(N-7).
0.30 „Akis už akį 4“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Gyvenimas.
4.05 Auksinis protas.

   

Trečiadienis

„RUANDOS VIEŠBUTIS“
Drama. Jungtinė Karalystė, Italija, Pietų Afrika. 2004.
Režisierius T.Džordžas.
Vaidina D.Čidlas, S.Okonedo, N.Noltė.

Tai vieno prabangiausių Ruandos sostinės viešbučių valdytojo Polo 
Rusesabaginos istorija. Filmas pasakoja apie eilinio žmogaus neeilinę 
drąsą, kuri padėjo išgelbėti gyvybę daugiau nei tūkstančiui pabėgėlių. 
1994 metų pavasarį prasidėjus kovai tarp skirtingų Ruandos etninių 
grupių, dar vadinamai Ruandos genocidu, vos per tris mėnesius hutų 
radikalai nužudė beveik milijoną žmonių.

rekomenduoja

TV3
22.10

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

Gabrielis Vonas yra aukštųjų tech-
nologijų žvalgybos agentas, jo gal-
voje implantuota mikroschema. 
Dėl jos Gabrielis yra tiesiogiai pri-
jungtas prie visuotinio informaci-
jos tinklo. Jis gali patekti į bet kokį 
duomenų centrą ir pasitelkdamas 
informaciją saugoti JAV. Gabrielio 
vadovas nori būti garantuotas, kad 
jo agentas elgsis pagal taisykles...

„KARADAJUS“
serialas. Turkija. 2013.
Režisierius U.Bairaktaras.
Vaidina K.Imirzalolas, B.Ergenč, 
Č.Tekindoras.

Stipri ir jaudinanti istorija apie gar-
bę, kerštą ir meilę. 1973-iųjų Stam-
bulas. Čia 35-erių Mahiras laimin-
gai gyvena su savo tėvo batsiuvio 
šeima. Jo tėvas Naziras - aukštos 
moralės, gerbiamas žmogus. Ta-
čiau sūnaus vestuvių išvakarėse 
Naziras nuteisiamas myriop už 
žmogžudystę, kurios neįvykdė. Ma-
hiras tampa šeimos galva...

 „PORININKAI“
Veiksmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius H.Cujus.
Vaidina Ž.K.Van Damas, 
D.Rodmanas, M.Rurkas.

Džekas Kvinas, buvęs kovos su te-
rorizmu padalinio narys gyvena su 
žmona Nicoje. Tačiau ramų gyveni-
mą sudrumsčia itin slapta užduotis - 
nužudyti teroristą Stavrosą. Per su-
sišaudymą žūva Stavroso žmona ir 
vaikas, o pasprukęs teroristas prade-
da medžioti nėščią Džeko žmoną.

TV6
0.10

TV1
20.05

LNK
22.10

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

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 16.30, 21.00 
Dviračio šou. 11.05 Pagalbos skambutis. 12.00, 
14.45 Yra kaip yra. 13.45 Autopilotas. 14.15 
Šefas rekomenduoja. 15.45 KK2. 17.00, 22.00 Info 
diena. 21.30 Dabar pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
5.50 Lietuvos laikas. 6.00 „EURONEWS“. 6.30, 
9.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos (su subtitrais). 
11.35 Gyvenk sveikai! 12.35 „Bučinys 2“. 13.35, 
14.20 Kartu su visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 
15.55, 4.45 Mados nuosprendis. 17.50 Susi-
tuokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 
Lietuvos laikas. 21.10 „Aš - meras“. 21.30 „Šlovė“. 
23.25 Lietuvos laikas. 23.40 „Vakaras su Urgantu“. 
0.10 „EURONEWS“. 0.40 Vakarinės naujienos. 

 REN
7.00 „Bernardas. Sportas“. 7.20 „Čimos legendos“. 
7.45, 16.30 „Mano tiesa“. 8.35 „Žvaigždžių gyveni-
mas“. 9.25, 17.25 „Bučinys 2“. 11.05 „Legalus do-
pingas“. 12.55, 23.05 Pasverti ir laimingi 2. 19.15 
Žinios. 19.25 „Bomba“. 21.10 Ekstrasensų mūšis.

 NTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 Gyvena gi 
žmonės! 8.45, 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 10.10 „Technikos ste-
buklai“. 10.55 Prisiekusiųjų teismas. 13.30 Ypatingas 
įvykis. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 15.25 Gamina-
me su A.Zyminu. 16.00 „Bombila“. 17.00 Kalbame ir 
rodome. 18.50 „Svetimas“. 20.45 „Piatnickis“. 22.40 
Dienos anatomija. 23.35 „Gydytojas“. 1.30 Kalbame ir 
rodome. 2.30 Buto klausimas. 3.25 „Adrenalinas“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Inkų auksas. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Žinios. 10.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 „Būrimas 
žvakių šviesoje“. 15.00, 4.10 „Kol stanica miega“. 
16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.55 „Likvi-
dacija“. 21.50 Specialusis korespondentas. 23.25 
Skalūnų revoliucija. Amžiaus afera. 0.35 „Kamens-
kaja“. 1.30 „Kriminalinis talentas“ (1). 

 21.30  Auksinis protas 19.30  Pakartok!  20.25  „Gyvenimo  
 receptai 2“
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7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“  
(N-7).

9.00 „Brolis už brolį“  
(N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.55 „Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

13.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

14.00 „Komisaras  
Aleksas“ (N-7).

15.00 Amerikos talentai.
16.00 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro  

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

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“  

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija „Monikos 

Veliūr sugrįžimas“ 
(N-14).

23.20 „Persekiotojai“  
(N-7).

0.15 „Visa menanti“  
(N-7).

1.10 „Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

2.15 Bamba TV (S).

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

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

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

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Girių takais.
17.15 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Anykščių 
rajono meras.

18.00 Reporteris. Orai.
18.30 Keliauk! Pažink! 

Pasidalink! Ištisus 
metus. Speciali laida.

18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Anykščių rajo-
no meras (tęsinys).

19.20, 0.20  
„Albanas“ (N-7).

20.20 „Kalinių žmonos“ 
(N-7).

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

patruliai“ (N-7).
2.45 „Laukinis pasaulis“.

8.05 Žurnalistės I.Drąsutienės 
kūrybos retrospektyva.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Kauno fortai.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Pasaulio klimato 

kaitos tendencijos.
13.30 „Kaip išauginti  

plakančią širdį“.
14.15 „Vilnius Mama Jazz“. 
15.15 Mūsų miesteliai. 

Viduklė. 2 d.
16.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
16.30 Žurnalistės I.Drąsutienės 

kūrybos retrospektyva.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Trembita.
18.15 „Pirmoji nuolatinė kons-

titucija. 1922 metai“
18.40 „Lietuvos Prezidentas 

Aleksandras Stulginskis“.
19.10 Istorijos detektyvai.
19.55 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Komiškas trileris 

„Turistai“ (N-14).
23.00 Žurnalistės I.Drąsutienės 

kūrybos retrospektyva.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.35 Dėmesio centre. 
1.00 Linija, spalva, forma.
1.45 Kosto Smorigino 

dainos.

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

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

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

(N-7).
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

11.05 „Karadajus“  
(N-7).

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

namai namučiai“ 
(N-7).

14.55 „Būrėja“.
15.30 Penki ingredientai.
16.00 „Griežčiausi tėvai“.
17.00 „Mano puikioji 

auklė“.
18.10 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.05 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 Veiksmo f. 

„Saugotojas“  
(N-14).

22.45 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

23.40 „Farų šeima“  
(N-7).

0.35 „Arti namų“  
(N-7).

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

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

(N-7).
13.00 „Fizrukas“ (N-7).
13.30 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
20.00 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Fizrukas“ (N-7).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės.  
„FC Shalke 04“ - 
„Real Madrid CF“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 Crisso Angelo  
iliuzijų pasaulis.

0.10 „Dirbtinis  
intelektas“  
(N-14).

1.00 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

2.40 „Klyvlendo šou“  
(N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika.

9.45 „Priedangoje“  
(N-7).

10.45 „Komanda Č“  
(N-7).

11.45 Kinomano  
užrašai.

12.00 „80 traukinių  
aplink pasaulį“.

12.30 „Niagaros magija“ 
(N-7).

13.30 „Komisaras  
Manara 2“ (N-7).

14.30 „Raudonasis  
progailis“ (N-7).

16.15 „Detektyvas Džo“  
(N-7).

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

(N-7).
20.00 Balticum TV  

žinios.
20.20 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
20.50 „Rosso San 

Valentino“ (N-7).
22.40 Balticum TV  

žinios.
22.55 „Edeno muziejus“ 

(N-7).
23.55 „Priedangoje“  

(N-7).
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 TV Polonia
8.25 „Storulis“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.45, 18.20, 23.40, 4.35 Polonija užsienyje. 12.00 
Sveika, Polonija. 12.40 Šios dienos užduotys. 13.05, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 21.40, 
2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Meilė 
prie užliejamos pievos“. 14.50, 21.50 Sspektaklis 
„Dieviškoji“. 16.40 1200 muziejų. 17.05 Laukimo 
salė. 17.55, 1.45 Šios dienos užduotys. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 2.15 XX a. sensacijos. 19.25 Ir 
gauruoti, ir margi. 19.35 Kodėl? Kam? Kaip? 20.25 
„Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 
23.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.50 „Žmogus 
su auksiniu objektyvu - Marekas Karevičius“.

 DiVa UniVersal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 12.10 Vai-
kiškos užgaidos. 6.30, 12.55, 18.20, 2.35 Nuoty-
kiai rojuje. 7.15 Saldus gyvenimas Los Andžele. 
7.40 Svajonių namas. 8.00, 13.40, 20.50 Mados 
pasaulyje. 8.25, 14.05, 19.10 Mados kontrolė. 
8.50 Išaugę Holivude. 9.35 30 sekundžių šlo-
vės. 9.55, 15.15, 3.25 Džuliana ir Bilas. 10.40, 
16.00, 21.40, 1.05 Nuotaka milijonieriui. 14.25 
Vaikantis šlovės. 14.50 Išskirtiniai. Garsenybės 
su bikini. 17.30, 21.15, 0.40, 1.50, 4.10 Išskir-
tiniai. 19.35, 4.35 Svajonių namai. 20.00 Mados 
projektas. 23.10 Tikra Holivudo istorija. 

 TV1000
5.00 „Laiko mašina“. 7.00 „Tai, kas tikra“. 
9.30 „Reičel išteka“. 11.30 „Ponas ir ponia 
Gangsteriai“. 13.30 „Imogene“. 15.25 „Reičel 
išteka“. 17.15 „Vaikinams tai patinka“. 19.00 
„Divergentė“. 21.20 „Bado žaidynės“. 23.45 
„Gerasis daktaras“. 1.15 „Geri vyrukai“. 3.30 
„Tai, kas tikra“. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Meno pėdsakai 
Prancūzijos Rivjeroje. 8.00, 3.30 Turto gelbė-
tojai. Kvadratinis namas. 8.30, 14.00 Naujo 
būsto paieška. Kosta Rika; Belgija. 9.30, 17.00 
Oro uostas 24/7. Majamis. 10.30 Didžiosios 
paslaptys. 11.30, 16.00 Amerikos paslaptys 
ir mįslės. 12.30 Pamesto bagažo aukcionai. 
15.00, 24.00 Didžiosios pasaulio paslaptys. 
18.00 Išgelbėkite mano verslą! Šunų poilsis. 
19.00 Neįprastas Amerikos maistas. Atlanta. 
20.00 Naujo būsto paieška. Ruanda; Nyderlan-
dai. 21.00 Brangenybių pasaulyje. Tanzanija: 
tanzanitas. 22.00 Naujų nuotykių išbandymas. 
23.00 Neįtikėtinos istorijos. Amerikos gamtos 
mokslų muziejus.

 

 animal PlaneT
7.00, 6.36 Laukinis gyvenimas. 7.25, 11.00 
Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 16.30, 20.10, 
2.35, 5.49 Liūtų karalienė. 9.10, 13.45, 5.02 Iš-
kviečiamas tramdytojas. 10.05 Aligatorių tram-
dytojai. 12.50 Liūto riaumojimas. 14.40, 22.55 
Undinės. 17.25, 21.05, 4.15 Liūto riaumojimas. 
18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Gyvūnų policija. 19.15, 
1.40 Akvariumų verslas. 23.50 Vudu ryklys. 

 sPorT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.10 
„NBA World“. Speciali krepšinio laida. Premjera. 7.40 
Geriausi NBA sezono metimai TOP100. 8.00, 20.00, 
21.10 NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis. Kylančių 
žvaigždžių rungtynės. 10.15 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. „Valencia“ - Madrido „Real“. 12.15 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lygos turo apžvalga. 13.00 
NBA krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Detroito 
„Pistons“. 2014/2015 m. sezonas. 15.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „AZ Alkmaar“ - „PSV Eindhoven“. 
2014/2015 m. sezonas 17.00 ATP 250. Malaysia 
Open. Kei Nishikori - Julien Benneteu. Finalas. 19.15 
„NBA World“. Speciali krepšinio laida. Premjera. 
22.10 „Road To Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 
Premjera. 22.30, 23.10 „Burton European Open“. 
Snieglentės. Moterų akrobatinis nusileidimas. 23.40 
KOK World series. Bušido kovos.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 UEFA Čempionų lyga. „Shakhtar“ - „Bayern“. 
8.50 Ledo ritulys. KHL. „Vytiaz“ - „Medveščak“. 
10.50 UEFA Čempionų lyga. PSG - „Chelsea“. 
12.40 Motosportas. Nascar lenktynės. 14.45 Futbo-
las. Anglijos FA taurės apžvalga. 15.15 Motosportas. 
Žiedinės lenktynės. Norvegija. 17.20 UEFA Čempio-
nų lygos apžvalga. 17.55 Ledo ritulys. SKA - Rygos 
„Dinamo“. 19.55 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - 
Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 22.25 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lyga. „Basel“ - „Porto“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Schalke“ - „Real“. 1.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 2.10 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 3.10 Golfas. PGA turo apžvalga. 
3.40 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 4.10 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas.

 eUrosPorT
9.30 Šuoliai nuo tramplino. Keturių kalvų turny-
ras. 10.30 Futbolas. UEFA jaunimo lyga. „Real  
Madrid“ - „FC Porto“. Aštuntfinalis. 12.00, 19.30 
Angliškas biliardas. „World Main Tour“. 14.00 
Sporto linksmybės. 14.15 Šiaurės dvikovė. Pa-
saulio čempionatas. 17.30, 1.35 Dviračių sportas. 
„Vuelta Andalucia“. 19.00 Sporto žvaigždės iš 
arti. 24.00, 1.25 Trečiadienio sporto įvykių apž-
valga. 0.05 Mėnesio sporto įvykių apžvalga.

 21.30  „Turistai“ 16.20  Girių takais 17.00  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 19.00  „Komanda Č“ 21.00  „Fizrukas“ 13.05  „Audra“
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 20.25   „Vedęs ir turi 
  vaikų“

 12.00  Šeima - jėga! 2  21.00  Naktinis 
  ekspresas

 22.50  Mokslo ekspresas 19.30  Valanda su Rūta 12.55   „Ragai ir kanopos
  sugrįžta“

 TV8
7.40, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.30 „Mis Marpl“. 
9.35 „Linksmieji draugai“. 10.05 Senoji anima-
cija. 10.40 „Dauntono abatija“. 12.40, 16.00 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis 
angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 
23.30 Pasikeisk! 18.00, 22.35 „Meilė gyventi“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Vesternas „Išsi-
pildančios meilės svajonės“. 0.25 Gydytojai. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 13.50, 16.30, 
21.00 Dviračio šou. 11.05 Šefas rekomenduoja. 11.30 
Padėkime augti. 12.00 Yra kaip yra. 13.05 KK2. 14.15 
Ne vienas kelyje. 14.45 24 valandos. 15.40 Nuo... Iki. 
17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.50, 23.25 Lietuvos laikas. 6.00, 0.10 „EURO-
NEWS“. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 
11.35 Gyvenk sveikai! 12.35 „Bučinys 2“. 13.40, 
14.20 Kartus su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 
15.55, 4.20 Mados nuosprendis. 17.50 Susituoki-
me. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.05 „Aš - meras“. 21.25 „Šlovė“. 23.35 
„Vakaras su Urgantu“. 0.40 Vakarinės naujienos.

 REn
7.00 „Bernardas. Sportas“. 7.15 „Čimos le-
gendos“. 7.40 „Mano tiesa“. 8.30 „Žvaigždžių 
gyvenimas“. 9.25, 17.30 „Bučinys 2“. 11.10 
„Bomba“. 12.50, 22.55 „Gyvenimo taisyklės“. 
15.25 Ekstrasensų mūšis. 19.15 Žinios. 19.25 
„Bomba“. 21.05 „Žvaigždžių gyvenimas“. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 „Gyvena 
gi žmonės!“ 8.45, 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 10.10 „Pirmoji 
pavara“. 10.55 Prisiekusiųjų teismas. 13.30 Ypa-
tingas įvykis. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 15.25 
„Valgome namie!“ 16.00 „Bombila“. 17.00 Kalbame 
ir rodome. 18.50 „Svetimas“. 20.45 „Piatnickis“. 
22.50 Dienos anatomija. 23.35 „Gydytojas“. 1.40 
Kalbame ir rodome. 3.40 „Adrenalinas“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Kartų dainos. J.Antonovas. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 Apie tai, 
kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 
„Būrimas žvakių šviesoje“. 15.00, 4.10 „Kol stanica 
miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.55 
„Likvidacija“. 21.50 Vakaras su V.Solovjovu. 23.30 
Rusijos skydas. 0.20 „Kamenskaja“.

 TV PolonIa
7.05, 17.05 Myliu kiną. Tarptautinis Berlyno kino fes-
tivalis. 7.40 Provincijos lobiai. 8.00 „Majoratas“. 8.25 
„Saulės ietis“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 
„Ex Libris“. 12.05 „Laukinė Lenkija“. 12.40, 17.55, 
1.45 Šios dienos užduotys. 13.05, 19.55, 4.45 „Lai-
mės spalvos“. 13.30, 18.45, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.45 
„Gyvenimo egzaminas“. 15.35, 6.45 „Vilnoteka“. 
15.55 „Žmogus su auksiniu objektyvu - Marekas 
Karevičius“. 16.45 Regionų istorija. 17.35 Istorijos 
aktualijos. 18.20, 22.45, 4.35 Polonija užsienyje. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX a.sensacijos. 
19.25 KucinAlina. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.55, 3.45 „Paradok-
sas“. 23.00, 5.15 Sveika, Polonija. 23.45 „Instinktas“. 
0.40, 5.55 „Lenkijos pradžios paslaptys“.

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 8.00, 12.10, 
17.30, 20.00, 23.55, 1.50 Išskirtiniai. 6.30, 12.55, 
18.20, 2.40 Nuotykiai rojuje. 7.15, 14.50, 22.25, 
1.05 Mados kontrolė. 7.40 Svajonių namai. 9.30, 
0.40 Mados pasaulyje. 9.55, 15.15, 3.25 Džuliana 
ir Bilas. 10.40, 16.00, 21.40 Nuotaka milijonieriui. 
13.40, 23.10 Tikra Holivudo istorija. 14.25 Vaikantis 
šlovės. 19.10, 4.10 Dianos fon Fiurstenberg namas: 
mados pagrindai. 20.50 Šiuolaikiniai genijai. 

 TV1000
7.20 „Geri vyrukai“. 9.35 „Vaikinams tai patinka“. 
11.10 „Meilutė“. 12.55 „Geri vyrukai“. 15.10 „Bušas“. 
17.15 „Apgaulės meistrai“. 19.10 „Pašok su manim“. 
21.20 „Kivirčas“. 22.50 „Ponas ir ponia Gangsteriai“. 
0.50 „Kosmopolis“. 2.45 „Tarp dviejų pasaulių“. 

 TRaVEl
7.00 Urugvajus ir Paragvajus. 8.00, 13.30 Turto 
gelbėtojai. 8.30, 14.00 Naujo būsto paieška. Ruanda; 
Nyderlandai. 9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
10.30, 15.00, 24.00 Didžiosios pasaulio paslaptys. 
11.30, 16.00 Amerikos paslaptys ir mįslės. 12.30 
Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Išgelbėkite mano 
verslą! 19.00 Neįprastas Amerikos maistas. 20.00 
Naujo būsto paieška. Meksika; Ispanija. 21.00 Neįti-
kėtinos istorijos. Amerikos gamtos mokslų muziejus. 
22.00 Muziejų mįslės. 23.00 Neįtikėtinos istorijos.

 anIMal PlanET
7.25, 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 16.30, 
20.10, 2.35, 5.45 Liūtų karalienė. 9.10, 5.02 Iškvie-
čiamas tramdytojas. 10.05 Aligatorių tramdytojai. 
12.50, 17.25, 21.05, 4.15 Liūto riaumojimas. 13.45 
Gyvūnų policija. 14.40, 19.15, 1.40 Akvariumų vers-
las. 15.35 Undinės. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Gyvačių 
grožis. 22.55 Liūno broliai. 23.50 Kalnų pabaisos. 

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

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

„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Aistros 

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

sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą’ 

(N-7).
14.00 „Kempiniukas 

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

„Laukinė Esmeralda“ 
(1) (N-7).

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

(N-7).
21.00 TV serialas 

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

„Bibliotekininkai“ 
(N-7).

0.10 TV serialas „Kaulai“ 
(N-14).

1.10 TV serialas 
„Ieškotojas“ (N-7).

2.00 TV serialas 
„Aferistas“ (N-7).

2.50 „Mažylė Houp“ (N-7).
3.40 „Choras“ (N-7).

6.30 „Žuviukai  
burbuliukai“.

6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 24 valandos (N-7).
10.00 Yra kaip yra (N-7).
11.15 KK2 (N-7).
12.05 TV serialas 

„Gyvenimo receptai 
2“ (N-7).

13.00 Laba diena (N-7).
13.30 „Tomas ir Džeris“.
13.55 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.20 TV serialas  

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.10 Nuotykių f. „Vertikali 

riba“ (N-7).
0.35 TV serialas „Ties 

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

(N-7).
2.25 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
2.50 Programos pabaiga.
2.55 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
9.50 „Miestelio  

ligoninė 4“.
10.40 Gyvenimas.
11.30 Auksinis protas.
12.45 Mokslo ekspresas.
13.05 Mūsų laisvės metai. 

1993 m.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Hartlando  

užuovėja 7“.
17.00 „Akis už akį 4“  

(N-7).
17.45 „Naisių vasara 6“.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.45 Savivaldybių tarybų 

rinkimai 2015.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Degantis krūmas“ 

(N-7).
22.50 Mokslo ekspresas.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Gyvenimas.
0.30 „Akis už akį 4“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Delfinai ir žvaigždės.
4.55 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.

7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
9.00 Dainuok mano dainą. 

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

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.55 „Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

13.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

14.00 „Komisaras  
Aleksas“ (N-7).

15.00 Amerikos talentai.
16.00 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Visa menanti“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Nuotykių f. „Riterio 

žvaigždė“ (N-7).
0.05 „Persekiotojai“ (N-7).
1.00 „Visa menanti“ (N-7).
1.55 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
3.00 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.55 Keliauk! Pažink! 

Pasidalink! Ištisus 
metus. Speciali laida.

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

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

Vikrūs.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“ 

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

mai 2015. Šalčininkų 
rajono meras.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rinkimai 

2015. Šalčininkų rajo-
no meras (tęsinys).

19.20, 0.20  
„Albanas“ (N-7).

20.20 „Kalinių žmonos“ 
(N-7).

21.30 Taip gyvena  
žvaigždės! N-7.

22.30 Reporteris. Įdomi 
Lietuva. Orai.

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

patruliai“ (N-7).

8.05 Žurnalistės I.Drąsutienės 
kūrybos retrospektyva.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Naktinis ekspresas.
13.35 Legendos.
14.20 Poeto A.Baltakio kūry-

bos vakaras. 2007 m.
15.15 Posūkiai su  

Viktoru Gerulaičiu.
16.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
16.25 Septynios Kauno dienos.
17.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
18.00 Žinios. Ukraina.
18.15 Menora.
18.30 ...formatas. Poetas 

Antanas Gailius.
18.45 Kultūra. Dailininkas 

V.Marcinkevičius.
19.00 Legendos.
19.45 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Naktinis ekspresas.
21.40 Visu garsu.
22.30 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.35 Dėmesio centre. 
1.00 Komiškas trileris 

„Turistai“ (N-14).
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vasario 19 d.

 14.35  Reidas 20.00  „Univeras. Naujas
 bendrikas“

 21.00  „Midsomerio
  žmogžudystės“

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

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

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

(N-7).
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos pasaulis“.
11.05 „Karadajus“  

(N-7).
12.05 „Griežčiausi  

tėvai“ (1).
13.05 „Audra“ (N-7).
14.00 „Alabama - namai 

namučiai“  
(1) (N-7).

14.55 „Būrėja“.
15.30 Penki ingredientai.
16.00 „Griežčiausi tėvai“.
17.00 „Mano puikioji 

auklė“.
18.10 „Be kaltės kalta“  

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

žmogžudystės VIII. 
Aiškiaregystė“  
(N-14).

22.55 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

23.50 „Deksteris“ (N-14).
0.55 „Viešbutis  

„Grand Hotel“  
(N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale 

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

(N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-7).
13.00 „Fizrukas“ (N-7).
13.30 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

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

(N-7).
20.00 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“  
(N-14).

21.30 Trileris „Žudymo 
žaidimai“  
(N-14).

23.35 Crisso Angelo  
iliuzijų pasaulis 
(N-7).

0.05 „Dirbtinis intelektas“ 
(N-14).

1.00 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

2.40 „Klyvlendo šou“  
(N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

9.45 „Lelijos“  
(N-7).

10.50 „Komanda Č“  
(N-7).

11.50 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

13.35 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

14.35 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

15.05 „Plėšikų vadas“  
(N-7).

17.00 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

18.00 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

19.00 „Komanda Č“  
(N-7).

20.00 Balticum TV  
žinios.

20.20 Karštos  
senos sėdynės.

20.50 „Trauma“  
(N-7).

21.50 Balticum TV  
žinios.

22.05 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

23.55 „Tėvai už borto“.

„VERTIKALI RIBA“
Nuotykių filmas. JAV, Vokietija. 2000.
Režisierius M.Kembelas.
Vaidina K.O’Donelas, R.Tanis, S.Vilsonas.

Alpinistų ekspedicijai kelią pastoja pūga. Jos sukelta lavina priverčia slėptis 
ledo oloje. Likę tik trys dar gyvi žmonės atsiduria giliame sniego ir ledo 
kalėjime. Čia jie galės išgyventi ne ilgiau kaip parą. Išsikapstyti neįmano-
ma be prietaisų, kokių jie neturi, o dėl didelio aukščio vis labiau stinga 
deguonies. Tuo metu stovykloje pradedama formuoti gelbėtojų grupė.

LNK
22.10

rekomenduoja

„IŠSIPILDANČIOS  
MEILĖS SVAJONĖS“
VesterNas. JAV. 2007.
Režisierius H.Frostas.
Vaidina E.Kotrel, D.Midkifas,
S.Teilor-Kompton.

Belinda  jaučia pašaukimą tapti gydyto-
ja. Dauguma jos amžiaus moterų ište-
kėjusios ir augina vaikus, o Belinda nori 
kai ko daugiau. Netikėtai į miestą atvyks-
ta simpatingas kaimyno sūnėnas...

„DEKSTERIS“
krimiNaliNis serialas. JAV. 2010.
Režisierius M.Kvesta.
Vaidina M.S.Holas, Dž.Karpenter, 
Č.S.Li.

Deksteris yra kriminalistikos eksper-
tas, kurio specializacija - kraujo dė-
mės. Jį supa tiek žmonių, jis taip 
užsiėmęs, kad pamanytum, jog jis 
niekam kitam nebeturi laiko. Tačiau 
Deksteris, atėjus nakčiai, vykdo teisin-
gumą tiems, kurie nuo jo išsisuko.

„ŽUDYMO ŽAIDIMAI“
trileris. JAV. 2011.
Režisierius E.Barbarašas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, I.Kėjus,
S.Adkinsas.

Rolandas Flintas ir Vincentas Brazi-
las - du geriausi pasaulio žudikai, 
nieko nenutuokiantys vienas apie 
kitą. Jei užmokestis geras, Vincen-
tas gali nužudyti bet ką, o Rolan-
das šiuos darbus metė...

TV8
21.00

TV6
21.30

TV1
23.50

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 7.15 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. Premjera. 8.00 „Supercopa Endesa“ 
krepšinio taurė. Madrido „Real“ - „Valen-
cia Basket“. 1 Pusfinalis. 10.00 „Supercopa 
Endesa“ krepšinio taurė. Vitorijos „Laboral  
Kutxa“ - „FC Barselona“. 2 Pusfinalis. 11.45 
„NBA World“. Speciali krepšinio laida. 12.10 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. 23 Turo apžvalga. 
13.00 NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalio varžy-
bos. 17.00 KOK World series. Bušido kovos. 
19.15 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
Premjera. 20.00 Tiesioginė transliacija. Ka-
raliaus taurė „Copa del Rey“. Krepšinis. „FC 
Barcelona“ - „Valencia Basket“. 1 ketvirtfina-
lis. (pertraukoje „Sportas“. Dienos naujienos). 
21.50, 23.10 KOK World series. Bušido kovos. 
1.00 NBA krepšinio lyga. Majamio „Heat“ - 
Klivlando „Cavaliers“. 2014/2015 m. sezonas. 
3.00 ATP 250 Brisbane International Open. 
Vyrų tenisas. Roger Federer - Milos Raonic. 
5.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Jo-
ventut“ - „FC Barcelona“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
 6.55 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Basel“ - 
„Porto“. 8.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Schalke“ - „Real“. 10.35 Ledo ritulys. KHL. 
„Slovan“ - Rygos „Dinamo“. 12.35 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 13.35 Golfas. PGA turo 
apžvalga. 14.05 Golfas. Europos turo savaitės 
apžvalga. 14.35 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 15.05 Futbolas. UEFA Čempi-
onų lyga. „AS Roma“ - „Dynamo Kyiv“. 16.00 
Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - Rygos „Dinamo“. 
18.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Schal-
ke“ - „Real“. 19.50 Dviračių sportas. Plenti-
nių dviračių pasaulio čempionatas. Tiesioginė 
transliacija. 23.30 Futbolas. UEFA Europos 
lyga. „Liverpool“ - „Besiktas“. 1.20 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Basel“ - „Porto“. 3.10, 
3.45 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos 
apžvalga. 5.10 Futbolas. UEFA Europos lyga. 
„Liverpool“ - „Besiktas“. 

 EUROSPORT
9.30, 24.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempio-
natas. 11.30, 19.00, 1.30 Dviračių sportas. „Vu-
elta Andalucia“. 13.00 Šuoliai nuo tramplino. 
Keturių kalvų turnyras. 14.00 Šiaurės dvikovė. 
Pasaulio čempionatas. 19.45 Angliškas biliar-
das. „World Main Tour“. 
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KINAS

Praėjusią savaitę antrus metus iš eilės Vilniuje, kino centre „Forum Cinemas 
Vingis“, įvyko žiūrovų išrinktų „KINFO apdovanojimų 2015“ nugalėtojų ap-
dovanojimo ceremonija. Iš 50 pernai sukurtų lietuvių filmų daugiausiai kino 
mėgėjų simpatijų sulaukė režisieriaus Emilio Vėlyvio filmas „Redirected/Už 
Lietuvą!“ Jis buvo apdovanotas net šešiose kategorijose. Filmo kūrybinė ko-
manda neliko skolinga. „Tai yra linksmiausi kino apdovanojimai“, - atsiim-
damas prizą sakė aktorius Andrius Paulavičius ir vedėjams įteikė savo „Redi-
rected“ megztinį. Renginį vesti buvo patikėta aktoriams Laurynui Onuške-
vičiui ir Simonui Storpirščiui. Apdovanojimų metu žiūrovus linksmino grupė 
„Condor Avenue“. Renginį vainikavo išankstinė komedijos „Traukinio apiplė-
šimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius“ peržiūra.
Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir  
Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

1. KINO RENGINYS
Kinas po žvaigždėmis
2. KINO FESTIVALIS
Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“
3. GARSO TAKELIS/DAINA
Grupė „The Bus“ („Redirected/Už Lietuvą!“)
4. TRUMPAMETRAŽIS DOKUMENTINIS FILMAS
„Mažute mano, išjunk kamerą“  
(rež. Emilija Petkūnaitė)
5. TRUMPAMETRAŽIS FILMAS
„Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus“ 
(rež. Ernestas Jankauskas)
6. DOKUMENTINIS FILMAS
„Arvydas Sabonis. 11“ (rež. Rimvydas Čekavičius)
7. ANIMACINIS FILMAS
„Gustavo nuotykiai“ (rež. Vaidas Lekavičius, 
Augustinas Gricius)
8. PRODIUSERIS
Asta Liukaitytė/Daiva Jovaišienė/Andrius 
Paulavičius/Donatas Šimukauskas 
(„Redirected/Už Lietuvą!“)
9. SCENARIJUS
Emilis Vėlyvis ir Jonas Banys  
(„Redirected/Už Lietuvą!“) 
10. OPERATORIUS
Feliksas Abrukauskas („Redirected/Už Lietuvą!“)
11. AKTORĖ
Rimantė Valiukaitė („Kaip pavogti žmoną“)
12. AKTORIUS
Vytautas Kaniušonis („Lošėjas“)
13. REŽISIERIUS
Emilis Vėlyvis („Redirected/Už Lietuvą!“)
14. METŲ KINFO APDOVANOJIMAS
Šoblės kino klubas
15. METŲ VAIDYBINIS FILMAS
„Redirected/Už Lietuvą!“ (rež. Emilis Vėlyvis)

laUREaTai

Žiūrovai išrinko 
savo mylimiausius

Dainininkė 
Jurga 
Šeduikytė

Aktorius Andrius Paulavičius renginio 
vedėjams įteikė firminį filmo 
„Redirected/Už Lietuvą!“ megztinį

Geriausios aktorės 
apdovanojimą 
Rimantei Valiukaitei 
perduoti pažadėjo 
aktorius Ramūnas 
Cicėnas

Geriausiu aktoriumi tapęs Vytautas 
Kaniušonis ragino kūrėjus dažniau 
talentų ieškoti provincijose

Inga 
Jablonskė 
ir Jolanta 
Svirnelytė
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV, 
N-18) - 13-19 d. 10.10, 11.30, 13, 14.15, 15.45, 17, 
17.45, 18.30, 19.45, 20.30, 21.30, 21.50 val. (16-19 d. 
21.50 val. seansas nevyks; 17.45, 20.30 val. seansai vyks 
14-15 d.).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 13-19 d. 10.30, 
12.35, 13.45, 14.45, 17 val. (13 d. 10.30 val. seansas 
nevyks).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
13-19 d. 12, 15, 18, 21 val.
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 19 d. 17.45 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 13-19 d. 10.50, 
12.15, 14.30, 16, 19, 21.15 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 13-19 d. 10.40, 
13.10, 15.30, 16.45 val. (13, 17 d. 10.40 val. seansas 
nevyks).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 13-19 d. 12.50, 15.40, 18.40, 21.40 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 13-19 d. 18.20, 
20.45 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 13-19 d. 11.15 val.
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 13, 16-18 d. 17.45 val.
„8 nauji pasimatymai“� (komedija, Rusija, N-13) - 13, 
16-19 d. 20.30 val.
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) -  
13-19 d. 19.10, 21.50 val. (21.50 val. seansas vyks  
16-19 d.).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 13-19 d. 11, 12.15, 13, 13.45, 14.15, 15, 15.45, 
16.30, 17.15, 18, 18.30, 18.45, 19.15, 20.15, 20.45, 21, 
21.15, 21.50 val. (13 d. 18, 20.45 val. seansai nevyks; 
14.15, 17.15 val. seansai vyks 15-16 d.; 13, 14.15, 15.45, 
17.15, 18.30, 18.45, 21, 21.15 val. seansai vyks 14 d.).
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) - 13, 15-
19 d. 12.45, 21.15 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
13-19 d. 11.30, 15.30, 18.20, 21.15, 23.59 val. (23.59 val. 
seansas vyks 13-14 d.).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 13-19 d. 11.15, 
13.30, 14.30, 16.45, 19 val. (14 d. 19 val. seansas nevyks).
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 19 d. 18.35 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 13-19 d. 11,  
13.15, 15.45, 18.30, 21, 21.50, 23.10 val.  
(14 d. 15.45 val. seansai nevyks; 18 d. 18.30, 21 val. 
seansai nevyks; 21.50 val. seansas vyks 18 d.; 23.10 val. 
seansas vyks 13-14 d.).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 13-19 d. 12, 14.45, 17.30, 20.30, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 13-14 d.).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 13-19 d. 11.30, 14, 
16.15, 18.30 val. (11.30 val. seansas vyks 14-16 d.; 14 d. 
18.30 val. seansas nevyks).
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) -  
15-16 d. 12.45, 21.15 val.
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 13-19 d. 13.55, 18, 21.30 val. (13.55 val. seansas 
vyks 13, 17-19 d.).

„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV, N-13) -  
13-19 d. 13, 18.45 val. (13 val. seansas vyks 14-16 d.;  
19 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„8 nauji pasimatymai“� (komedija, Rusija, N-13) -  
13-19 d. 15.30, 20.45 val.
„Tūkstantį kartų labanakt“� (drama, Airija, Norvegija, 
Švedija, N-16) - 13-19 d. 11.15, 17.45 val. (11.15 val. 
seansas vyks 14-16 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
13-19 d. 12.15, 15 val. (12.15 val. seansas vyks 14-16 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 13, 17-19 d. 16.45 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 13-19 d. 21.30, 
23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 13-14 d.).
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 13, 15-19 d. 15.15 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 13, 15-19 d. 21 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Meilė iš pirmo smūgio“� (drama, Prancūzija) - 13 d. 
17 val. 14 d. 18.10 val. 15 d. 16 val. 16 d. 21.30 val. 18 d. 
16.30 val. 19 d. 18 val.
„Maidanas“� (dokumentinis f., Nyderlandai, Ukraina) -  
13 d. 18.50 val. 14 d. 15.40 val. 15 d. 20.40 val.  
6 d. 19 val. 18 d. 18.30 val.
„Baltas Dievas“� (drama, Vengrija, Vokietija, Švedija) - 
13, 18 d. 21.10 val. 17 d. 20.40 val. 19 d. 15.45 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., D.Britanija, 
Prancūzija) - 14 d. 14 val.
„Žiemos miegas“� (drama, Turkija, Prancūzija, Vokietija) - 
14, 19 d. 20 val. 16 d. 15.30 val. 17 d. 17.10 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., D.Britanija, 
Prancūzija, Kanada) - 15 d. 14 val.
„Mirtis Venecijoje“� (drama, Italija, Prancūzija) - 15 d. 18 val.
„Pakeliui į mokyklą“� (dokumentinis f., Prancūzija) -  
16 d. 14 val.

Kūrinio „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“ 
pristatinėti tikriausiai nebūtina. 2011-aisiais 
pasirodęs britų autorės E.L.Džeims (E.L.James) 
erotinis romanas buvo tarsi bomba visame pa-
saulyje. Lietuva - ne išimtis. Romanas ir du jo 
tęsiniai, vos pasirodę, be konkurencijos oku-
puodavo perkamiausių knygų sąrašų pirmąsias 
vietas. Tad tie (ar, tiksliau, tos), kurie skaitė 
knygą, tikrai pasižiūrės ir filmą.

Literatūros studentė Ana, paprašyta kam-
bario draugės, susitinka su jaunu milijonie-
riumi verslininku Kristijanu Grėjumi, kad pa-
imtų interviu iš šio žavaus ir paprastai mer-
ginai tikrai nepasiekiamo vyriškio. Naivią 
studentę pakeri milijonieriaus asmenybė ir 
pamažu Ana jį įsimyli.

Kristijanas Grėjus taip pat užsidega noru 
įtraukti Aną pradžioje į savo keistus žaidimus, o 
vėliau ir į gyvenimą tik jam priimtinomis sąlygo-
mis. Netikėtai užsimezgę romantiški santykiai 
atvers Anai gyvenimo puslapius, iš kurių tikrai 
nesimokė universitete. O visa kita jau skaitėte.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera
Kino teatruose nuo vasario 13 d.

n Romantinė drama, JAV, 2015

n Režisierius: Sam Taylor-Johnson

n Romanas: E.L.James

Vaidina: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Rita 

Ora, Eloise Mumford, Luke Grimes ir kiti

n IMDB: 4,8/10

„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“
„Fifty Shades Of Grey“

Filmas sukurtas pagal garsų to 
paties pavadinimo romaną

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Šnipų gyvenimas yra rimtas ir pavojin-
gas, tad kodėl gi iš jo nepasišaipius. Nuotykių 
ir veiksmo komedija „Kingsman. Slaptoji tar-
nyba“ būtent tai ir padarys. Visko matęs ir 
patyręs šnipų šnipas veteranas po savo kie-
tu sparneliu priglaudžia šio verslo naujoką. 
Jaunąjį savo kolegą jis įtrauks į kvapą gniau-
žiančias istorijas ir išmokys visų pačių slap-
čiausių slaptųjų agentų darbo subtilybių.

Bet ko gi tikėtis, kai į rimtus šnipų žai-
dimus įsitrauka nieko nemokantis naujokė-

lis? Daug nesusipratimų ir juoko! Į aktorių 
komandą režisierius pasikvietė ne tik tokias 
kino žvaigždes, kaip Samuelį L.Džeksoną 
(Samuel L. Jackson), Koliną Fertą (Colin 
Firth), bet ir skandalingąją dainininkę Lady 
Gaga. Tiesa, filme jai atiteko ne gudrios 

šnipės vaidmuo - filme Lady Gaga vaidina 
save pačią. Filmas „Kingsman. Slaptoji tar-
nyba“ yra sukurtas pagal populiarų Deivo 
Gibonso (Dave Gibbons) ir Marko Milerio 
(Mark Millar) komiksą apie šnipus.

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

MULTIKINO OZAS
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 13 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 20, 21.45 val. 14 d. 
10.45, 11.45, 13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 18, 19, 
20, 20.30, 21, 21.15, 21.45, 22 val. 15-19 d. 10.45, 13.30, 
16.15, 19, 21.45 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
13, 15-17, 19 d. 11, 13.45, 16.45, 18.45, 21.30 val. 14 d. 
15.45 val. 18 d. 16.45, 18.45, 21.30 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 13, 15-17, 19 d. 
11.15, 13.15, 15.30, 16.15, 17.45, 18.30 val. 14 d. 11.45, 
13.15, 14.30, 16, 18.15 val. 18 d. 10.15, 11.15, 13.30, 
15.15, 16.15, 17.30, 18.30 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 13 d. 11.15, 13.30, 
15.45, 18, 19.30, 22 val. 14 d. 14.15, 16.45, 19.15,  
21.30 val. 15 d. 13.30, 15.45, 18, 19.45, 22 val. 16-17, 
19 d. 11.15, 13.30, 15.45, 18, 19.45, 22 val. 18 d. 12.15, 
14.30, 15.45, 18, 19.45, 22 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 13, 15-19 d. 12.45, 15.30, 18.15, 20.15 val. 
14 d. 12.45, 18.30 val.
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV, N-13) - 13, 15-
19 d. 20.45 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 13 d. 10.30, 12.10, 
14.15, 16.40 val. 14 d. 10, 12.15, 16.30 val. 15 d. 11.15, 
12.10, 14.15, 16.30 val. 16-19 d. 10.30, 12.10, 14.15, 
16.30 val.
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) -  
15-19 d. 19.30, 22 val.
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama,  
D.Britanija, N-13) - 13, 15-19 d. 21.15 val. 14 d.  
18.45 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 13-19 d. 10, 10.30 val.

„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 13, 16-19 d. 11.45, 14 val. 14 d. 11.30, 13.45 
val. 15 d. 10, 11.45, 14 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) -  
18 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su  
mažyliais).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 14 d. 11 val. 
(Multikinuko seansas mažiukams).

OZO KINO SALĖ
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV) - 13 d.  
16.45 val. 19 d. 16.10 val.
„Uždaras seansas“� - 14 d. 11, 16 val.
„Laisvės tango“� (romantinė drama, Belgija, 
Liuksemburgas) - 14 d. 18 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 17 d. 16.30 val.
„Ida“� (drama, Lenkija) - 17 d. 18.30 val.
„Avinėlio vartai“� (dokumentinis f., Lietuva) - 13 d.  
16 val. 18 d. 16.20 val.
„Redirected / Pasaulinė versija“� (veiksmo f., 
Lietuva) - 18 d. 17.10 val. 19 d. 18 val.
„Trečias žmogus“� (romantinė drama, D.Britanija, JAV, 
Belgija) - 18 d. 19 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 13-19 d. 10.15, 11.30, 12, 13, 14.15, 15, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.30, 17, 17.15, 18, 18.10, 18.30, 19.15, 
19.45, 20.45, 21.30, 22, 22.30, 23.30 val. (20.45 val. 
seansas vyks 13-14 d.; 16.20 val. seansas vyks 13,  
15-16 d.; 14 d. 17, 19.45 val. seansai nevyks; 16-19 d. 
18 val. seansas nevyks; 18.10 val. seansas vyks 16-19 d.; 
11.30, 14.15 val. seansai vyks 13-15 d.; 12, 15, 15.15, 
16.30, 17, 17.15, 19.15, 19.45, 22 val. seansai vyks 14 d.; 
22.30, 23.30 val. seansai vyks 13-14 d.).

„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 13-19 d. 10.40, 
10.45, 12.45, 14, 14.50, 16.15 val. (14 d. 10.45, 14.50, 
16.15 val. seansai nevyks; 10.40, 14 val. seansai  
vyks 14 d.).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
13-19 d. 12.15, 12.45, 15.10, 18, 20.15, 20.50 val. (14 d. 
12.15, 15.10, 18, 20.50 val. seansai nevyks; 12.45, 20.15 
val. seansai vyks 14 d.).
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 19 d. 18.45 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 13-19 d. 10.30, 
11.40, 11.45, 14, 14.45, 18.20, 20, 20.30 val. (14 d. 11.40, 
14, 18.20, 20.30 val. seansai nevyks; 10.30, 11.45, 14.45, 
20 val. seansai vyks 14 d.).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) -  
13-19 d. 10.50, 11, 12, 13.05, 13.20, 14.10 val. 
 (13-14 d. 11, 13.20, 14.10 val. seansai nevyks;  
14 d. 12 val. seansas nevyks; 10.50, 13.05 val.  
seansai vyks 14 d.).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 13-19 d. 10.30, 16, 21.40 val.  
(14-15 d. 10.30 val. seansas nevyks).
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama,  
D.Britanija, N-13) - 13-19 d. 13.15, 18.45 val. (14-15 d. 
13.15 val. seansas nevyks; 14, 19 d. 18.45 val. seansas 
nevyks).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 13-19 d. 15.30, 
17.50, 19, 21.20 val. (13-14 d. 21.20 val. seansas nevyks; 
15.30, 17.50 val. seansai vyks 14 d.; 14 d. 19 val. seansas 
nevyks).
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV, N-13) -  
17-19 d. 16.30 val.
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) -  
13-19 d. 15.35, 21 val. (15.35 val. seansas vyks 16-19 d.; 
14 d. 21 val. seansas nevyks).

Filmo žvaigždė  Kolinas Fertas  
(Colin Firth) filmo pristatyme Romoje  

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo vasario 13 d.

n Nuotykių ir veiksmo komedija, JAV, 

2014
n Režisierius: Matthew Vaughn

n Vaidina: Mark Hamill, Samuel L. 

Jackson, Colin Firth, Michael Caine, Lady 

Gaga, Sofia Boutella ir kiti.

n IMDB: 8,2/10

Premjera

„Kingsman. 
Slaptoji tarnyba“
„Kingsman: The Secret Service“
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

CINAMON
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV, N-
18) - 13-19 d. 11.30, 13, 14, 15.35, 16.30, 18.15, 19.15, 
21, 22 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
13-19 d. 14.30, 21.45 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 13-19 d. 10.30, 
12.45, 14.45, 17.30 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 13-19 d. 11.15, 
13.30, 16.45, 19, 20, 21.15 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 13-19 d. 22.15 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 13-19 d. 10.45, 
12.15, 15.40, 17.50 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 13-19 d.  
19.30 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama,  
JAV, N-18) - 13-19 d. 10.10, 11.30, 13, 14.15,  
14.45, 15.45, 17, 18.30, 19.45, 21.30 val.  
(11.30, 14.15 val. seansai vyks 14 d.; 17, 19.45 val.  
seansai vyks 13-14 d.).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 13-19 d. 10.20, 
12.30, 15, 16.10 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija,  
JAV, N-16) - 13-19 d. 15.35, 18.40, 21.40, 23.59 val.  
(14 d. 21.40 val. seansas nevyks; 23.59 val. seansas vyks 
13 d.).
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 19 d. 18.45 val.

„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 13-19 d. 11, 13.20, 
18.50, 19.30, 21.10, 21.40 val. (14 d. 18.50, 21.10 val. 
seansai nevyks; 21.40 val. seansas vyks 14 d.).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 13-19 d. 13.40, 
17.10, 21.50 val.
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) - 13-19 d.  
21.20, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 13-14 d.).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 13-19 d. 10.30, 
12.45 val. (10.30 val. seansas vyks 14-16 d.).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 13-19 d. 10.40, 16 val. (14 d. 10.40 val. sean-
sas nevyks; 13-14 d. 16 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 13-19 d. 11.10, 13.30 val. (14 d. 13.30 val. 
seansas nevyks).
„8 nauji pasimatymai“� (komedija, Rusija, N-13) -  
13-18 d. 19 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 13-19 d. 10.10, 13, 15.45, 17, 18.30, 19.45,  
21.30 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 13-19 d. 10.20, 
12.30, 14.45 val.
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) - 13-19 d.  
16.10, 21 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
13-19 d. 15, 20.50 val.
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 19 d. 18.30 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 13-19 d. 16, 18.20, 
20.40 val.

„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f.,  
JAV, 3D, N-13) - 13-19 d. 12, 18 val. (12 val. seansas 
vyks 14-16 d.).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 13-19 d. 13.20, 
18.40 val. (19 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) -  
13-19 d. 11.15, 13.40 val. (11.15 val. seansas vyks  
14-16 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-16 d. 10.40 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV, 
N-18) - 13-19 d. 10.10, 13, 15.45, 17.50, 18.30, 20.40, 
21.30 val. (10.10 val. seansas vyks 13-16 d.; 17-19 d. 
17.50 val. seansas nevyks).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 13-19 d. 10.20,  
12.25 d. (10.20 val. seansas vyks 13-16 d.).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
13-19 d. 15, 17.50 val. (17-19 d. 15 val. seansas nevyks; 
17.50 val. seansas vyks 17-19 d.).
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 19 d. 19.25 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 13-19 d. 17.20, 
19.35, 21.50 val. (19 d. 19.35 val. seansas nevyks).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) -  
13-19 d. 10.30, 12.45 val. (10.30 val. seansas vyks  
3-16 d.).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f.,  
JAV, 3D, N-13) - 13-19 d. 14.30 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 17-19 d. 15 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Aviuką Šoną puikiai pažįsta ir myli viso 
pasaulio vaikai. Animacinis serialas apie 
niekaip nenurimstančio ir nuolat į keblias 
situacijas patenkančio išdaigininko Šono 
nuotykius buvo pradėtas rodyti 2007-ųjų 
pavasarį Didžiojoje Britanijoje, o dabar se-
rialą gali stebėti net 180-ies šalių televizijų 
žiūrovai, tarp jų - ir Lietuvos.

Aviukas Šonas turi neprilygstamą talen-
tą savo nekaltomis išdaigomis nuolat privir-
ti pakankamai daug košės, kurią tenka srėb-
ti tiek jam pačiam, tiek visiems aviuko drau-
gams. Filmo istorija prasideda lygiai taip pat. 
Aviukas Šonas nusprendžia šiek tiek pasi-

linksminti, tačiau netikėtai įvykiai pakrypsta 
kiek netikėta linkme. Šono išdaiga priverčia 
Fermerį išvykti iš gimtosios sodybos į tolimą 
ir nepažįstamą Didelį Miestą. Supratęs, kad 
ir vėl privirė košės, aviukas Šonas mobili-
zuoja fermos gyventojus ir visi kartu iške-
liauja gelbėti mylimo šeimininko. Tačiau ar 
pavyks aviukui ir jo draugams, didžiąją gy-
venimo dalį praleidusiems jaukioje ir papras-

toje kaimo sodyboje, nepasiklysti Dideliame 
Mieste? Ar jie sugebės išvengti kiekviename 
žingsnyje tykančių netikėtumų, naujovių bei 
nematytų ir gąsdinančių dalykų? Ar jiems 
pasiseks apsimesti paprastais gyvūnais dau-
gybės žmonių apsuptyje? Galų gale - ar aviu-
kas Šonas ir jo draugai suspės surasti Fer-
merį, kol jis nepradingo galutinai?

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo vasario 13 dienos

n Animacinė komedija, Didžioji Britanija, 

Prancūzija, 2015

n Režisierius: Mark Burton, Richard Starzack

n IMDB:7,9,10

Premjera

„Aviukas Šonas. 
Filmas“
„Shaun The Sheep Movie“

„Forum Cinemas“ nuotr.
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kinas/teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
13, 14 d. 18.30 val. - „Carmen“. 2 v. baletas.  
Dir. M.Barkauskas.
15 d. 12 val. - S.Prokofjev „Pelenė“. 3 v. baletas.  
Dir. A.Šulčys.
18 d. 18.30 val. - G.Kuprevičiaus „Čiurlionis“.  
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
13 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Duras „Muzika 2“.  
Rež. A.Liuga.
13 d. 18.30 val. - N.Gogolio „Revizorius“.  
Rež. R.Tuminas (Vilniaus mažasis teatras).
14 d. 16 val. Mažojoje salėje - E.Palmetshofer „Hamletas 
mirė. Gravitacijos nėra“. Rež. P.Ignatavičius.
14 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Sezono naujiena! 
W.Shakespeare „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos 
istorija“. Rež. O.Koršunovas.
15 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičiaus 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovo „Dėdė 
Vania“. Rež. E.Lacascade.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
13 d. 18.30 val. - „Meistriškumo pamoka (Maria 
Callas)“. Rež. G.Padegimas.
14 d. 18.30 val. - A.Strindberg „Freken Julija“.  
Rež. A.Areima.
17 d. 18.30 val. - S.Beckett „Belaukiant Godo“.  
Rež. R.Tuminas.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
13, 14 d. 18 val. - Premjera! R.Thomas „Aštuonios 
mylinčios moterys“. Rež. B.Latėnas.
14, 15 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal 
L.Žutautės knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
15 d. 18 val. 99 salėje - „Jis ir Ji“ (pagal J.Biliūno ir 
J.Janulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą). Rež. B.Mar.

17 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. Rež. A.Latėnas.
18 d. 18 val. 99 salėje - C.Murillo „Tamsos žaidimas“ 
(N-14). Rež. D.Rabašauskas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
13 d. 18.30 val. - Premjera! V.Gavrilin „Rusiškas sąsiu-
vinis“. Rež. O.Lapina.
14 d. 18.30 val. - A.Puškin „Eugenijus Oneginas“  
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
15 d. 18.30 val. - I.Vyrypajev „Iliuzijos“. Rež. O.Kovrikov.
15 d. 12 val. - H.Ch.Andersen „Undinėlė“.  
Rež. J.Ščiuckij.
18 d. 18.30 val. - A.Vampilov „Praėjusią vasarą“.  
Rež. V.Lukjanenko.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžiojoje salėje

13 d. 18.30 val. - „Smėlio žmogus“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
„DOMINO“� TEATRAS

14, 16 d. 15 ir 19 val. - Premjera! Kvartet-i „Vyrų laiš-
kai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.
15 d. 14 val. - K.Ludwig „Paskolinkite tenorą“.  
Rež. M.Slawinski.
15 d. 19 val. - „Paryžiaus katedra“. Rež. R.Marcinkus. 
Choreogr. P.Andrzejewska.
17 d. 19 val. - M.Gavran „Mano žmonos vyras“.  
Rež. K.Smoriginas.

MENŲ SPAUSTUVĖ
13 d. 19 val. Juodojoje salėje - Meno fortas pristato: 
„Jobo knyga“. Rež. E.Nekrošius.
13 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Jaunųjų scenos menininkų 
programa „Atvira erdvė’14“. Premjera! „Popular Problems“. 
Choreografija/idėja/atlikimas: A.Lisičkinaitė ir S.Juraškaitė.
15 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Eglė žalčių karalienė“. 
Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).
15 d. 15 val. Kišeninėje salėje - „Pasaka apie karalius“. 
Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).
15 d. 17 val. Juodojoje salėje - R.Schimmelpfennig 
„Arabiška naktis“. Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
17 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Apie žmogų, nužu-
džiusį gulbę“ (N-14). Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
17 d. 19 val. - „Vertėjas“. Rež. A.Gian (JAV) / M.Mačiulis.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
14 d. 12 val. - „Geltonų plytų kelias“. Rež. A.Giniotis.
15 d. 12 val. - „Pati labiausia pasaka“. Rež. V.Žitkus.
15 d. 19 val. - Premjera! „Persikūnijimai“. Rež. Vytautas 
V.Landsbergis.
16 d. 12 val. - „Laimingasis Hansas“. Rež. A.Kaniava.

VILNIAUS ROTUŠĖ
18 d. 19 val. - „Ričardas II: Post factum“. Rež. A.Areima.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
Edukacinis festivalis vaikams ir jaunimui „Nerk į teatrą 
2015“ iki 15 d.
13 d. 12 val. Didžiojoje scenoje - M.Malzieu „Mechaninė 
širdis“.
13 d. 14 val. Tavernos salėje - Judesio užsiėmimas. Nuo 
15 m.
13 d. 14.30 val. - Scenografijos dirbtuvės. 12-15 m.
13 d. 15 val. Ilgojoje salėje - Aktorinės dirbtuvės. 12-15 m.
13 d. 16 val. Mažojoje scenoje - Teatras ir reklama. Ar 
gali būti juokingiau?
13 d. 21 val. - Nerimo naktis su „Heda Gabler“. Rež. G.Varnas.
14 d. 12.30 val. Tavernos salėje - Psichologinės dirbtu-
vės „Pamirškim pyktis... taikiai“. Nuo 10 m.
14 d. 14 val. Tavernos salėje - Teatro dirbtuvės visai šeimai.
14 d. 15 val. Mažojoje scenoje - E.Kižaitės „Eglė žalčių 
karalienė“. Rež. E.Kižaitė.
14 d. 16 val. Didžiojoje scenoje - T.Kavtaradzė „Keletas 
pokalbių apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
14 d. 20 val. Rūtos salėje - KoValentinis. Gyvos muzikos 
koncertas „Aint No Easy Way Out“.
15 d. 12 val. Didžiojoje scenoje - „Astrida“. Rež. I.Paliulytė.
15 d. 14 val. Mažojoje scenoje - Premjera! „Pavasario 
prabudimai“. Rež. A.Kurienius.
15 d. 15 val. Rūtos salėje - Konkursų „Nunerk teatrui 
Short’us“ ir „Pasinerk į dramos pasaulį“ apdovanojimai.

Paskelbti šių metų BAFTA nugalėtojai
Sekmadienį Londone rinkosi kino gurmanai ir 

mėgėjai bei kino ir scenos elitas - čia vyko šių 

metų Britų akademijos kino ir televizijos  

apdovanojimų (BAFTA) ceremonija.

Edis Redmeinas (Eddie 
Redmayne) su žmona Hana 

Begšeiv (Hannah Bagshawe)

Garsus mokslininkas Stivenas Hokingas (Stephen 
Hawking), apie kurio gyvenimą sukurtas filmas 
„Visko teorija“, į apdovanojimų ceremoniją atėjo  
su dukra Liusi Hoking (Lucy Hawking)

EPA-Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

15 d. 16 val. Tavernos salėje - Teatro ir dizaino finišas. 
Nuo 16 m.
15 d. 17 val. - Sindikatas „Bad Rabbit’s“. Rež. 
A.Jankevičius. Nuo 14 m.
17 d. 19 val. Didžiojoje scenoje - „Ana Karenina“. 
Choreogr. A.Cholina.
17, 18 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“. Rež. R.Kazlas.
18 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Danis „Akmenų pelenai“. 
Rež. A.Jankevičius.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
13 d. 18 val. - J.Štrauso „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Dir. J.Geniušas.
14 d. 18 val. - „Užburk mane, Meile“. Rež. Kęstutis 
S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
15 d. 12 val. - E.Chagagortiano „Ausinė kepurė“.  
2 d. komiška opera vaikams. Dir. V.Visockis.
15 d. 18 val. - K.Millocker „Studentas elgeta“.  
3 v. operetė. Rež. A.Bestchastny. Dir. V.Visockis.
17 d. 18 val. - „Dvylika šokančių princesių“. 2 d. baletas. 
Rež. Ž.Baikštytė. Choreogr. E.Špokaitė.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
13 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Be galo švelni žmogžu-
dystė“. Rež. S.Rubinovas.
14 d. 18 val. - Spektaklis skirtas Šv.Valentino dienai! 
Dž.Bokačas „Dekameronas“ (N-16). Rež. A.Rubinovas.
15 d. 18 val. - K.Kostenko „Hitleris ir Hitleris“.  
Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
15 d. 12 val. - Premjera! K.Žernytės „Noriu arkliuko“. 
Rež. R.Kimbraitė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
14 d. 12 val. - „Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“.  
Rež. A.Sunklodaitė.
15 d. 12 val. - „Tigriukas Petrikas“. Rež. A.Stankevičius.
16 d. 16 val. - Premjera! „Nepaleisk manęs“.  
Rež. A.Lebeliūnas.

VDU TEATRAS
16 d. 19 val. Didžiosios salės fojė - „Ričardas II: Post 
factum“. Rež. A.Areima.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS  
TEATRAS

14 d. 18.30 val. - G.Bizet „Karmen“. 4 v. opera.  
Rež. E.Domarkas. Dir. D.Pavilionis.
15 d. 13 val. - A.Kučinsko „Makaronų opera“.  
2 v. opera vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Pavilionis.

KONCERTŲ SALĖ
17 d. 19 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
18 d. 18 val. - „Gero humoro dozė“ (Teatras „Kitas 
kampas“).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
14 d. 12 val. - „Arbatėlė“. Rež. K.Jurkštaitė.
15 d. 12 val. ir 14 val. - „Raudonkepuraitė“.  
Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
13 d. 18 val. - Moljero „Šykštuolis“. Rež. R.Teresas.
14 d. 18 val. - „Nebylys“ (pagal J.Tumą-Vaižgantą). Rež. 
J.Vaitkus.
15 d. 18 val. - Premjera! S.Beketo „Žaidimo pabaiga“. 
Rež. R.Ignatavičius.

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
13 d. 18 val. Mažojoje salėje - A.Čechovo „Rotšildo 
smuikas“. Rež. M.Cemnickas.
14 d. 18 val. Didžiojoje salėje - G.Grekovas „Hanana, 
kelkis ir eik“ (N-16). Rež. R.Augustinas A.
15 d. 18 val. Didžiojoje salėje - K.Saja „Devynbėdžiai“. 
Rež. M.Meilūnas.

KITI MIESTAI

18 d. 18 val. Biržų kultūros centre - I.Turgenevo 
„Įnamis“. Rež. A.Lebeliūnas (Klaipėdos dramos teatras).

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
14 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Orkestro muzikos kon-
certas. Lietuvos kamerinis orkestras, Kauno valstybinis 
choras (dir. ir solistas S.Krylov (smuikas). 
16 d. 18.45 val. Didžiojoje salėje - Iškilmingas Vasario 
16-osios minėjimo koncertas. Koncertą globoja Lietuvos 
Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė A.Krikščiūnaitė 
(sopranas). Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir 
vyr. dir. P.Bingelis). „Ąžuoliuko“ jaunučių choras (vadovė 
D.Leipuvienė). Dir. V.Miškinis.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
15 d. 16 val. - Koncertas „Žiemos divertismentas“. 
Kamerinis ansamblis „Vilniaus arsenalas“: L.Šulskutė 
(fleita), R.Romoslauskas (altas), S.Okruško (klavesinas). 
Solistas L.Mikalauskas (bosas).

VILNIAUS PAVEIKSLŲ GALERIJA
15 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Duettissimo“. 
D.Dėdinskaitė (smuikas), G.Pyšniak (violončelė).

MOKYTOJŲ NAMAI
13 d. 17 val. Svetainėje - Koncertas, skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai. Vilniaus mokytojų namų mišrus 
senjorų choras „Versmė“ (vad. G.Skapas), Vilniaus Petro 
Vileišio progimnazijos mokytojų ansamblis „Aguonos“ 
(vad. R.Navickas). Įėjimas nemokamas.
16 d. 16 val. VMN Didžiojoje salėje - Koncertas, skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Rygos kultūros centro 
„Imanta“ vyrų choras „Silvicola“ (dir.: A.Opincans, T.Derums). 
VMN akordeonų orkestras „Consona“ (meno vadovas ir dir. 
R.Sviackevičius).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
14 d. 18 val. - „Ugningas meilės tango“. E.Gimenez (voka-
las). 4tango: B.Bagdonienė (altas), K.Žebrauskaitė (akordeo-
nas), F.Zakrevskis (fortepijonas), D.Rudvalis (kontrabosas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

n GERIAUSIO AKTORIAUS apdovanojimą gavo Edis 
Redmeinas (Eddie Redmayne) už vaidmenį filme „Visko 
teorija“ („The Theory Of Everything“).

n GERIAUSIU METŲ FILMU ceremonijoje dalyvavęs 
Tomas Kruzas (Tom Cruize) paskelbė dvylika metų kurtą 
dramą „Vaikystė“ („Boyhood“).

n GERIAUSIU REŽISIERIUMI buvo pripažintas Ričardas 
Linklateris (Richard Linklater).

n GERIAUSIOS AKTORĖS statulėlę gavo Džulijana Mur 
(Julianne Moore) už vaidmenį filme „Vis dar Elis“ („Still Alice“).

n GERIAUSIU ANTROJO PLANO AKTORIUMI paskelbtas 
Džei Kei Saimonsas (J. K. Simmons) už filmą „Atkirtis“ 
(Whiplash).

n GERIAUSIA ANTROJO PLANO AKTORĖ - Patricija 
Arket (Patricia Arquette) už vaidmenį filme „Vaikystė“ 
(Boyhood).

n KITI APDOVANOJIMAI. Lenkų filmas „Ida“ (Ida) pripa-
žintas geriausiu filmu užsienio kalba.
Gausybę apdovanojimų susišlavė „Viešbutis „Didysis 
Budapeštas“ („The Grand Budapest Hotel“). Jis laimėjo 
geriausio grimo ir šukuosenos, geriausios originalios 
muzikos ir geriausio originalaus scenarijaus bei geriausio 
kostiumų dizaino kategorijose. Geriausiu britų režisieriaus, 
scenaristo ar prodiuserio debiutu paskelbtas Stivenas 
Beresfordas (Stephen Beresford) ir Deividas Livingstounas 
(David Livingstone) už filmą „Puikybė“ („Pride“).

apdovanojimaiPaskelbti šių metų BAFTA nugalėtojai

Džulijana Mur 
(Julianne Moore)

Patricija Arket 
(Patricia Arquette) Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur - 100 Lt   
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums  
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526,  
www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356,  
www.nautilusclub.lt  
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina -  
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 41) 524 963, www.sdt.lt  
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“  
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams  
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,03 Eur - 10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa -  
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Muzikantas, verslininkas 
Viktoras Diavara
1978 02 13

TV laidų vedėja  
Eglė Skrolytė
1980 02 16

Astrologė viDa
Tel.: +37067569583

El.p.: vegoskonsultacija@gmail.com

TV laidų vedėja  
Laura Imbrasienė
1978 02 17

Dainininkas 
Merūnas Vitulskis
1983 02 18

„Avis, ožka - Dievo loska“. 
Tikėtina finansinė sėkmė, pajamos ir 
pelnas. Seksis aktyvi veikla daugelyje 
gyvenimo sferų. Atsiras naujų rimtų 
pažinčių. Kai kurios pažintys bus naudin-
gos, o galbūt net lemtingos - galite 
sutikti savo antrąją pusę.

AVINuI

„Avino ištvermės, ožio 
padermės“. Sėkmingai stiprinsite savo 
profesionalumą, lankydami kvalifikacijos 
kėlimo kursus. Palankus metas stiprinti 
santykius įvairiais lygmenimis. Galima 
ryžtis keisti gyvenimo būdą, užsiimti 
kūrybine veikla.

VĖŽIUI

„Biznis vieną ponu padaro, 
kitą ožio ragan suvaro“. Metas susirū-
pinti sveiku gyvenimo būdu, mityba, keisti 
įpročius, pradėti dietą, pasitelkti organizmą 
ir imunitetą stiprinantį fizinį aktyvumą. 
Aktyvus laikotarpis verslo, dalykinės veiklos 
sferoje, tad laiko mylimiesiems ryškiai trūks.

SVARSTYKLĖMS

„Išmainė kaip arklį į ožį“. 
Palanku įsigyti daiktus, apie kuriuos 
ilgą laiką svajojote. Patartina užsiimti 
sportu, lankyti įvairaus pobūdžio kursus, 
susijusius su mada, stiliumi. Tarpusavio 
santykiuose, meilės ryšiuose būtinas 
atsakingumas, sąžiningumas.

OŽIARAGIUI

„Ožio ragai į save riesti“. 
Sėkmingai realizuosite ilgą laiką brandintus 
planus, užimsite lyderio poziciją. Metas 
palankus aktyviai profesinei veiklai, daly-
kiniam bendravimui. Galimos lemtingos 
pažintys, tarnybinis romanas, permainos ir 
pokyčiai darbe bei asmeniniame gyvenime.

JAUČIUI

„Pasisekė nuo žirnio ant ožio 
nusiristi“. Galėsite užsiimti nekilnojamojo 
turto klausimais - pirkti, parduoti, nuomoti, - 
sudaryti svarbius sandorius, investuoti. Tinka 
užsiimti remontu, pagerinti gyvenimo sąlygas. 
Seksis tvarkyti finansinius reikalus, galimos 
pajamos, pelnas, nauji pajamų šaltiniai.

LIŪTUI

„Ožio ragan patekęs, sveikas 
neišsisuksi“. Tai finansinės sėkmės ir 
materialinės gerovės periodas. Tinkamas 
laikas perstatymams, pertvarkoms. Asmeni-
niame gyvenime irgi seksis: galėsite susti-
printi santykius su antrąja puse. Vienišiems 
žvaigždės žada romantišką pažintį.

SKORPIONuI

„Iš ožio daržininko nepa-
darysi“. Finansinė padėtis bus stabili, 
jei teisingai planuosite savo pajamas 
ir išlaidas. Profesinėje veikloje galima 
sėkmė, nauji interesai ir polinkiai. 
Tikėtinos lemtingos labai neįprastomis 
aplinkybėmis užsimezgusios pažintys.

VANDENIuI

„Senas bernas nė ožio ne-
vertas“. Tikėtinos pozityvios permainos, 
paliesiančios gyvenimo būdą, tarpusavio 
santykius. Jūsų intuicija ir įžvalgumas 
padės stabilizuoti, sustiprinti finansinę 
padėtį, praplėsti bendravimo ratą. Galite 
tikėtis trumpalaikių, nereikšmingų pažinčių.

DVYNIAMS

„Mekena kaip Kazragio 
oželis, prie dumplių pririštas“. 
Šiuo metu profesinė veikla ir socialiniai 
reikalai atsidurs antrame plane, nes aktyvus 
Marsas skatins įtampą tarpusavio san-
tykiuose. Padėtų atviri pokalbiai ir bendras 
rūpinimasis buitimi, namais, šeimos gerove.

MERGELEI

„Kaip iš ožio tekio - nei taukų, 
nei plaukų“. Nepalankiai susiklosčiusios 
aplinkybės gali destruktyviai paveikti gy-
venimą šeimoje arba gali išryškėti įvairių 
permainų poreikis, noras keisti nusistovėjusią 
rutiną. Tarpusavio santykiai gali būti audringi, 
kupini nenuspėjamų poelgių.

ŠAuLIuI

„Gaidys ožio nepagąsdins“. 
Padidės jūsų populiarumas, gebėjimas 
užkariauti auditorijos dėmesį. Tinkamas lai-
kas pradėti naują mokymosi procesą ir keisti 
įvaizdį. Galimos kliūtys, kurias nugalėję, daug 
pasiektumėte profesinėje ir darbinėje veikloje. 
Nestigs priešingos lyties atstovų dėmesio.

ŽUVIMS

AsTrologinė prognozė

prognozė savaitgaliui (vasario 13-15 d.)
Vengti tuščių kalbų turėtų Avinai. Partneriui nežadėkite daugiau, nei galėsite ištesėti. Žvaigždės žada romantišką pažintį su aukštesnio nei jūsų statuso 
žmogumi. Jaučiai kritiškai pažvelgs į savo gyvenimą, todėl pajus poreikį pakoreguoti gyvenimo būdą. Žvaigždės pataria įvertinti santykius su mylimu 
žmogumi ir apsispręsti - bendrauti rimtai ar išsiskirti. Dvyniai jausis laisvi ir tai demonstruos. Naujos pažintys paviršutiniškos ir neperaugs į rimtus 
santykius, tad geriau būkite ištikimi pastoviam partneriui ir neliūdinkite jo. Vėžiams pavyks susitaikyti su artimu žmogumi ir ištaisyti klaidas, padarytas 
bendraujant su mylimuoju. Liūto jausmus nustelbs protas, tad imsite analizuoti partnerio trūkumus. Žvaigždės pataria stebėti, kad netaptumėte priekabūs 
ir bambantys. Mergelėms žvaigždės rodo problemas meilės reikaluose. Partneriui galite atrodyti lengvabūdiški ir nerimti, tad neleiskite, kad emocijos 
valdytų poelgius, ir kalbėkitės su mylimuoju apie tai, kas jus jaudina. Svarstyklių santykiuose tikėtina sudėtinga situacija, nes darbo ar verslo reikalai 
pareikalaus daug susikaupimo. Su mylimaisiais nebūkite griežti. Ieškokite kompromisų, antraip mylimasis atitols nuo jūsų. Skorpionai tarsi magne-
tas trauks priešingą lytį. Ar tai būtų meilės romanai, ar nusistovėję santykiai - staigmenų neišvengsite. Šaulių dėmesys bus sutelktas į santykius su 
mylimuoju. Pasistenkite kuo skubiau išspręsti visus nesusipratimus, susijusius su jūsų asmeniniu gyvenimu. Galite laikinai prarasti kontrolę ir nesusivokti, 
kokia kryptimi pasukti savo meilės romaną. Rimtai ir atsakingai žvaigždės pataria pažvelgti į meilės ryšius Ožiaragiams: kiekvienas šios savaitės poelgis 
gali turėti rimtų padarinių ateityje, todėl neskubėkite nei nutraukti, nei užmegzti naujų santykių. Ypač nepatartina pyktis. Vandeniams romantiška pažintis, 
prasidėjusi netikėtomis ir neįprastomis aplinkybėmis, gali pasirodyti daug žadanti ir perspektyvi. Priešingą lytį žavėsite savo originalumu. Asmeniniuose 
santykiuose Žuvys pasižymės aktyvumu. Tas, kas jums patiks, neišvengs jūsų apžavų pinklių. Žvaigždės sako, kad nauji meilės santykiai bus aistringi, 
tęsis ilgai ir atlaikys bet kokius išbandymus. Vasario 17 dieną prasidės Ožkos metai. Kokie bus pirmieji Ožkos žingsniai į mūsų gyvenimą?

astrologinė prognozė vasario 16-19 d.

skambučio kaina 1,45 Eur - 5 Lt (už min.)

Asmeninė ASTROLOGO konsultacija telefonu: 

16 60Koks dienos metas palankiausias svarbiems darbams?
Vardo reikšmė, kokį likimą jis pranašauja?
Kada tinkamiausias metas tuoktis?
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Piktas. Emanuelis. 
Vanta. Baugus. Kaita. Akantas. 
Ik. Vairo. Smilkalai. KE. Uma. 
Lebeda. Neik. Ne. Gerumas. Kodinė. 
Bokalas. Idilė. Senegalas. Baigėsi. 
Erelis. Faunas. Kevinas. Peinas. SK. 
Opalas. Virtės. Ta. Adis. Štormas. 
Bros. Alsas. Minskas. Sauka.
Horizontaliai: Kaunas. Ko. 
Savaime. Epas. Naira. Nevada. 
Punto. Berilis. Eta. Gogenas. LA. 
Lekalas. Seralis. Ši. Stambulas. TN. 
Kiemas. Vos. Baldas. Pirk. Plankas. 
Ferma. Uta. Baitas. Pagal. Kiaunės. 
USA. Odinas. Indigas. Ba. Eilės. RU. 
Antikinės. Stok. Kekė. Iškasa.
Pažymėtuose langeliuose: 
Bastionas.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „Equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki  
vasario 17 d. siųskite SMS  
žinute numeriu 1390. Rašykite:  
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 Eur -  
1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Violeta Vilimaitė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas 
„Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

Petras važiuoja su papūga į Italiją. Mui-
tinėje tarnautojas praneša, kad už papūgą 
turi būti sumokėtas mokestis.

- Kokio dydžio mokestis? - klausia žmo-
gelis.

- Priklauso nuo to, kokią papūgą vežatės: 
už gyvą teks sumokėti šimtą eurų, už iškam-
šą - tik penkis.

Į tai papūga vos girdimu balsu veble-
na:

- Petrai, tik nepadaryk dabar kokios 
kvailystės...

l

Motina moko dukrą:
- Vyrą reikia rinktis labai atidžiai ir at-

sargiai. Štai, pavyzdžiui, tavo tėvas. Auksi-
nių rankų žmogus! Sugedo skalbimo maši-
na - pataisė. Sugedo šaldytuvas - pataisė. 
Sugedo klozetas - pataisė. Tai štai, atmink, 
jeigu susirasi į jį panašų, gyvenime neturė-
si nė vieno naujo daikto.

l

Pas psichologą:
- Mano žmonai nepatinka, kad aš knar-

kiu...

- Ir ko jūs labiau norėtumėte atsikratyti, 
knarkimo ar žmonos?

l

Daugiaaukščiame name skambutis į 
merginos duris:

- Laba diena, norėčiau prisistatyti, esu 
jūsų naujas kaimynas.

- O, labai malonu. Jūs - iš viršaus ar iš 
apačios?

- Nieko sau... Ką, taip iš karto?
l

Optimistai - tai žmonės, kurie tiki lai-
minga pasaulio pabaiga.

aNEkDOTai

DUONA. Variacijos duonos tema - taip galima būtų 
pavadinti italų prekės ženklo „Gattinoni“ kolekcijos 
pristatymą „AltaRoma-AltaModa“ mados savaitėje 
Romoje.

beprotiškas pasaULis

AUKŠTOJI MADA. Ir tatuiruočių 
meistrai turi savo aukštąją madą - 
toks jų susibūrimas ir savo kūrinių 
demonstravimas neseniai vyko 
Romoje (Italija) per „AltaRoma-
AltaModa“ mados savaitę. EP
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