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laidos „Šok su manimi“ vedėją Indrę 
Kavaliauskaitę vis dar galima vadinti 
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■
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Ignoruojanti pavydą

kūrėja su direktorės privilegija

10 faktų apie Indrę
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„LaisvaLaikio“ interviu
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Ringailė Stulpinaitė

- Kaip prasidėjo jūsų karjera nekilno-
jamojo turto sirtyje? Kas paskatino imtis 
būtent šios veiklos?

- Dar studijuodama verslo vadybą Vilniaus 
universitete nusprendžiau, kad noriu prisi-
durti papildomų pajamų, dirbti. Labai daug 
tuomet negalvojau, kokį darbą rinktis, tiesiog 
siuntinėjau savo CV. Tuo metu man dar ne-
buvo minties, kad nekilnojamasis turtas bus 
ta sritis, kurioje aš atsiskleisiu geriausiai. Tą 
supratau tik po kurio laiko, atradusi šio darbo 
pranašumus ir įgijusi patirties.

Studijų metais pradėjau dirbti ką tik bene 
pirmojoje Lietuvoje įsikūrusioje nekilnoja-
mojo turto agentūroje „Ober Haus“. Buvau 
administratorė, rinkodaros specialistė, bro-
kerių bei finansininkės padėjėja. Ten gavau 
savo pirmąsias pamokas, susijusias su nekil-
nojamuoju turtu. Vėliau buvo šiokia tokia pert-
rauka ir pradėjau dirbti valstybės tarnautoja, 
finansų vidaus auditore Maisto ir veterinari-
jos audito tarnyboje. Greitai supratau, kad šis 
darbas - ne man. Jaučiausi tarsi trypčiau vie-
toje, neprogresavau nei kaip asmenybė, nei 
kaip darbuotoja. Apskaita, buhalterija man 
buvo neįdomu. Darbe nebuvo jokios dinami-
kos, o aš esu energinga, veržli, tad toks dar-
bas nederėjo su mano asmenybe ir nuspren-
džiau, kad pats metas grįžti prie nekilnoja-
mojo turto. Ateinantį pavasarį bus jau devy-
neri metai, kai dirbu šioje srityje.

- Kodėl šis darbas jus „veža“, yra 
mielas?

- Ši veikla yra mano aistra, man patinka 
beveik viskas, kas susiję su nekilnojamuoju 
turtu ir jo pardavimu, patinka visos smulk-
menos ir patys didžiausi rezultatai. Mes visi 
esame labai skirtingi, tad kiekvienam svarbu 
gyvenime atrasti savo „raziną“, o šis darbas 
puikiai tinka mano asmenybės tipui. Man įdo-
mu, nes niekuomet nebūna vienodų situacijų, 
vienodų sprendimų, žmonių. Pardavimo pro-

cese visada galiu pasireikšti kūrybiškai, nes 
tai aš turiu sugalvoti, kaip padarysiu konkre-
tų objektą, patrauklų pirkėjui. Čia galiu įgy-
vendinti savo svajones. Aš esu asmenybė, 
mėgstanti naujas situacijas, iššūkius, kūrybi-
nę veiklą, bendravimą su žmonėmis. Galiau-
siai darbe mane nuolat supa estetika, gražūs 
nekilnojamojo turto objektai, įdomūs žmonės. 
Čia aš tikiu tuo, ką darau, ir jaučiuosi reika-
linga. Esu visiškai laisva planuoti savo laiką, 
nes neturiu primestinio darbo grafiko.

- Ar didelė meilė darbui netrukdo šei-
mai, buvimui kartu? 

- Negalima pamiršti, kad turi šeimą, ir 
reikia mokėti laviruoti tarp darbo ir asme-
ninio gyvenimo. Manau, kad viskas priklau-
so nuo planavimo, kada ir kiek laiko skiriama 
darbui, o kiek - šeimai. Tiesa, būna momen-
tų, kai atostogaujant ar savaitgalį netikėtai 
atsiranda kokių nors su darbu susijusių rei-
kalų, kuriuos sutvarkyti privalau. Galbūt 
kartais tai gali minimaliai ir suerzinti šeimos 
narius, kita vertus, mano darbo laikas pri-
klauso tik nuo manęs. Buvimui su šeima, 
bendroms veikloms ir atostogoms su jais aš 
visada galiu rasti laiko. Jeigu su šeima nori-
me pabūti kartu, galime nors ir kitą dieną 
važiuoti atostogauti. Taigi situacijų, kai šei-
ma trukdo darbui arba atvirkščiai, man pui-
kiai pavyksta išvengti. 

- Kiek laiko eilinę dieną atima jūsų 
darbas?

- Kitados juokais net bandžiau skaičiuo-
ti savo darbo dienos valandų vidurkį ir su-

„LaisvaLaikio“ interviu

Kūrybingi pardavimo sprendimai, nauji žmonės, dinamika ir veržlumas - taip  
atrodo vienos geriausių Lietuvoje nekilnojamojo turto agenčių Kristinos  
MarčiuLevičienės (36) darbas ir gyvenimas. Dirbanti su išskirtiniais klientais ir 
prabangiausiais nekilnojamojo turto objektais karjeros aukštumų pasiekusi Kristina 
tvirtina, kad šiame versle ne tik išlikti, bet ir būti geriausiam nėra taip lengva, kaip 
gali atrodyti iš šalies. Kokia jos sėkmės paslaptis? Ko reikia, norint pagauti sėkmės 
paukštę profesinėje srityje, Kristina papasakojo „Laisvalaikiui“.

n Kristina Marčiulevičienė gimė 1978 metų balandžio 14 d. Gargžduose
n Nekilnojamojo turto agente dirba jau 9 metusn Kristina yra baigusi VU ir KTU verslo vadybos studijas
n Laisvalaikio hobiai - jodinėjimas, knygos, sportas
n Brangiausiai parduotas nekilnojamojo turto objektas kainavo 5,5 mln. Lt

dosjė

Keisčiausia,  
Kad perKant itin 
brangų objeKtą 
derybos dėl  
Kainos būna 
minimalios

Kristina Marčiulevičienė:
Kiekvienam svarbu gyvenime atrasti savo „raziną“
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pratau, kad daugiau nei 4 valandų per dieną 
beveik niekuomet nedirbu. Aš nežinau, ko-
dėl man taip pavyksta. Tiesa, vieną dieną aš 
galiu nedaryti nieko, o kitą dieną dirbti ge-
rokai ilgiau nei kiti, kurių darbo laikas griež-
tai apibrėžtas. Aš dirbti galiu net ir gulėdama 
pajūryje ar vedžiodama šunį, nors stengiuo-
si šių veiklų nemaišyti. Tačiau mes, mote-
rys, laisvai galime atlikti kelias veiklas vie-
nu metu.

- Kaip ilsitės nuo darbo? Ką veikiate 
laisvalaikiu? 

- Pavargstu nuo bendravimo, pokalbių, dėl 
to grįžus namo norisi tylos. Neklausau auto-
mobilyje muzikos, nežiūriu televizoriaus. 
Skaitau, mąstau, daug vaikštinėju prie upės, 
sportuoju - itin mėgstu bėgimą ir važinėtis 
dviračiais. Beprotiškai mėgstu jodinėti, tad 
šiam savo hobiui stengiuosi rasti laiko kiek-
vieną savaitgalį, bet neretai dėl įtempto duk-
ros sportinių šokių varžybų grafiko tenka šį 
malonumą praleisti. Kiti laisvalaikio malonu-
mai - baletas, operetės, spektakliai. Mėgstu 
keliauti, atrasti naujus miestus, prisiliesti prie 
jų istorijos. Jau 15 metų su vyru slidinėjame, 
dukra taip pat prisidėjo nuo septynerių metų. 
Tačiau man nereikia labai daug laiko poilsiui, 
atsigavusi po kokios dienos, vėl pasigendu 
veiklos.

- Ką manote apie vyraujantį stereo-
tipą, kad dauguma nekilnojamojo turto 
agentų tiesiog bando pasipelnyti?

- Apskritai esu prieš bet kokius stereoti-
pus ir jais pati niekada nesivadovauju. Apgin-
siu brokerius ir pasakysiu, kad taip paprastai 
šiame versle pasipelnyti neįmanoma. Niekas 
niekam už gražias akis nemoka. Būna atvejų, 
kai sandoris įvyksta, rodos, be pastangų. Ta-
čiau kitą sykį galbūt dirbsi metus, o gal ir 
daugiau, kol parduosi, o gal visai neparduosi 
objekto ir patirsi tik išlaidas. Čia ne Norve-
gija, kai paskelbus naujo objekto pardavimą, 
jam kainos pasiūlymus pateikia nuo 10 iki 30 
žmonių ir pardavėjas renkasi geriausią kainą. 
Toks pardavimas ten trunka apie 15-40 dienų. 
Lietuvoje mes vykdome tik tiesioginį parda-
vimą VIP sektoriaus objektams, tai reiškia, 
jog asmeniškai dirbame su klientais, skiriame 
jiems daug laiko, dėmesio. Turi būti operaty-
vus, nes tave gali aplenkti kiti. Čia dar daug 
kitų niuansų.

- Koks, jūsų akimis, turi būti geras 
nekilnojamojo turto agentas? Kokios sa-
vybės svarbios?

- Geras agentas valdo daug informacijos, 
turi daug kontaktų. Turi būti drąsus, lengvai 

bendraujantis, išmanantis rinką, spontaniš-
kas, kūrybingas, mokantis girdėti, draugiškas 
ir negodus!

Galiausiai šiame darbe konkurencija yra 
didžiulė, tad tu turi būti tikrai geriausias, o 
tam, kad toks būtum, privalai dirbti nuoširdžiai 
ir negailėdamas jėgų. Tai nėra taip paprasta, 
kaip atrodo iš šalies. Mūsų darbas iki galutinio 
rezultato susideda iš daug žingsnelių ir visi jie 
yra svarbūs, negalima praleisti net menkiausių 
detalių, antraip darbas nenusiseks. 

- Esate pasiekusi karjeros aukštumų - 
priklausote Lietuvos nekilnojamojo tur-
to brokerių etikos komisijai. Kaip į ją 
patenkama?

- Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų 
asociacijos nariai - agentūros siūlo kandida-
tus į etikos komisiją iš savo kandidatų, o 
tuomet asociacijos valdyba balsuodama iš-
renka naujus etikos komisijos narius. Tam, 
kad agentas būtų pasiūlytas į etikos komisi-
ją, jis turi atitikti tam tikrus reikalavimus: 
turėti daug patirties, buti autoritetingas, mo-
kėti spręsti sudėtingas situacijas, turėti ge-
rą reputaciją ir moralines vertybes, kurios 
yra itin svarbios dirbant etikos komisijoje. 
Svarbu ne tik darbo rezultatai, bet ir broke-
rio autoritetas. Į etikos komisiją pakliūva 
tikrai ne visi, tad priklausymas jai yra dide-
lis mano darbo įvertinimas ir atsakomybė 
siekti dar geresnių rezultatų darbe. Ši aso-
ciacija ir etikos komisija įkurtos tam, kad 
būtų paisomi jos narių interesai bei duoda 
patariamąjį balsą sprendžiant sudėtingą si-
tuaciją. Lietuvos teisinėje sistemoje dar nė-
ra aiškios teisinės bazės, prižiūrinčios ne-
kilnojamojo turto agentūrų darbą, tad mes 
patys bandome tai kaip nors reguliuoti, kad 
visos veikos būtų skaidrios ir aiškios, kad 
viskas vyktų etiškai ir sąžiningai.

- Kaip skiriasi nekilnojamojo turto 
pirkėjai ir agentai Baltijos šalyse? Gal 
yra kokių įdomių faktų?

- Manau, labai nesiskiria. Visų Pabaltijo 
nekilnojamojo turto agentų ir pirkėjų įpročiai, 
darbo principai yra panašūs. Išskirtiniai bruo-
žai ir elgsenos ypatumai būdingesni iš užsie-
nio atvykusiems klientams, neretai rusams, 
skandinavams. Skandinavai yra pageidaujami 
klientai kaip nuomininkai, jie tvarkingi, tiks-
lūs, moka nevėluodami, kaip sutarta. Taip pat 
nekelia didelių reikalavimų, dažnai nusiperka 
net savo baldus, laikosi žodžio. Rusai klientai 
kitokie, sakyčiau, greitai gali pakeisti nuomo-
nę. Su jais būtina viską numatyti ir apibrėžti 
sutartyse. Taip pat, kalbant apie nuominin-

kus, jie nesikuklina pateikti savo „pageidavi-
mų sąrašo“, kuriame gali numatyti viską, ko 
jiems gali prireikti - indų, tam tikros buitinės 
technikos, rankšluosčių, patalynės ir t.t. 

Pastebiu, kad kuo toliau, tuo žmonių po-
reikiai darosi kuklesni. Mažėja pageidauja-
mas gyvenamasis plotas ar sklypo dydis 
aplink namą. Žmonės mieliau renkasi apar-
tamentus senamiestyje nei didžiulius namus 
už miesto. 

Keisčiausia, kad perkant itin brangų 
objektą derybos dėl kainos būna minimalios. 
O kuo mažesnė objekto kaina, tarkime, eko-
nominės klasės buto, tuo daugiau ieškoma 
priekabių sumažinti tą kainą dar labiau, dera-
masi dėl sutarties sąlygų. Maždaug štai čia 
grindjuostės gabalėlis nuskeltas, ar, pavyz-
džiui, ginčas dėl skalbimo mašinos, kurią par-
davėjas nori išsivežti, o pirkėjas nori pasilik-
ti, ar dar kokia smulkmena. O taip yra dėl to, 
kad brangaus turto pirkėjai susitelkia į esmi-
nius dalykus, tokius kaip, ar tinka būstas iš 
esmės, ar tinka vieta, plotas, planavimas, ar 
išspręstas automobilio statymo klausimas ir 
pan. Visa kita galima pasidaryti, prisitaikyti 
pagal save ir savo poreikius ir nebūtina ap-
sunkinti derybų...

- Kokie dažniausi arba net keisčiausi 
žmonių pageidavimai?

- Keistų dalykų anksčiau reikalaudavo 
dažnai, o dabar jau gerokai rečiau. Buvo klien-
tas iš Maskvos, kuris viename senamiesčio 
buto kambaryje, kurio dydis - apie 30 kv. m, 
įsivaizdavo, jog ten bus jo drabužinė, ir ten 
buvęs židinys ne tik nekėlė jam rūpesčių, bet 
net ir patiko. Kitas rinkosi namą nuomai pagal 
kriterijus, kurių vienas buvo masažinės vo-
nios dydis, standartinė vonia jam netiko. O 
langas vonioje buvo pranašumas. Trečias 
klientas labai gilinosi į sieninių spintų lenty-
nas, nes jam aktualu buvo nišų aukštis, mat 
žmona turėjo daug ilgų suknių.

- Gal žinote, kokie ir kur brangiausi 
butai Lietuvoje, Europoje?

- Brangiausi butai Lietuvoje - tai Vilniuje, 
senamiestyje. Europoje: 1) Kensingtono rūmų 
sodai (Kensington Palace Gardens) Londone; 
2) Princesės Greisės aveniu (Avenue Princess 
Grace) Monake; 3) Generolo de Golio bulvaras 
Ferato pusiasalyje (Boulevard du Général de 
Gaulle, Cap Ferrat) Prancūzijoje. 

- Kokie buvo jūsų brangiausiai par-
duoti objektai, kur?

Mano brangiausi parduoti objektai:
1) namas Vilniuje, Gulbinuose, už 

5,5 mln. Lt;
2) namas senamiestyje (200 kv.m) už 

4,2 mln. Lt;
3) butas senamiestyje, Gaono g.  

(200 kv.m), už 3,8 mln. Lt.
Visi šie objektai buvo neįrengti, su daline 

apdaila.
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Apginsiu brokerius 
ir pAsAkysiu, kAd 
tAip pAprAstAi šiAme 
versle pAsipelnyti 
neįmAnomA

pAstebiu, kAd kuo 
toliAu, tuo žmonių 
poreikiAi dArosi 
kuklesni
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Mes, Moterys, 
laisvai galiMe 
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priklausymas Lietuvos nekilnojamojo 
turto agentūrų asociacijos etikos 

komisijai yra didelis jos darbo 
įvertinimas ir atsakomybė
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Veidai

Parengė Ringailė StulPinaitė

Lietuvos melomanams dėl savo lyriškumo 
gerai pažįstamas dainininkas SaSha Song - 
Dima ŠavrovaS (31), žiemai artėjant į pa-
baigą bei laukiant pavasario, gamtos ir sielos 
atbudimo, pristato lyrinę dainą „Aš lauksiu“ 
iš savo naujo, greitai pasirodysiančio albumo, 
kurio pristatymas turėtų virsti nemažu turu.

Baladę „Aš lauksiu“ atlikėjas įrašė su ma-
estro Gintaro Rinkevičiaus dukra smuikininke 
SAuLe Rinkevičiūte (29). „Man be galo 
smagu, kad teko pagroti su D.Šavrovu. Su juo 
esame pažįstami jau seniai. Man patinka jo bal-
sas bei talentas, todėl tikrai apsidžiaugiau su-
laukusi pasiūlymo kartu įrašyti dainą. tuo labiau 
kad pati daina labai graži, smuikas ten labai tin-
ka. tikiuosi, ateityje su Sasha Song įrašysime 
dar ne vieną dainą...“ - sakė S.Rinkevičiūtė.

Dainai žodžius parašė pats atlikėjas, o mu-
ziką, jos aranžuotę ir įrašymą kartu su juo 

savoje studijoje darė ŽyGiMAntAS SkvAR-
čevSkiS (22), grojęs tarp jaunimo gerai ži-
nomoje grupėje „karma“. „Mano grojimo su 
šia grupe patirtis jaučiama ir kūrinyje „Aš 
lauksiu“. Jam įrašyti buvo įdėta daug širdies 
ir naudoti tik gyvi instrumentai, stengiantis 
išlaikyti kūrinio nuoširdumą ir paprastumą“, 
- sako pats Žygis. Pats D.Šavrovas primena, 
kad tai pirmoji baladė po ilgokai trukusių ki-
tų ekspresyvesnių dainų sukūrimo. Šis kūri-
nys turi ir roko atspalvių. „tokią dainą galima 
sukurti, kai ją giliai išjauti arba turi pereiti 
per gyvenimą su tokiu patyrimu, kad ji lietų-
si laisvai ir lengvai. esu labai dėkingas vi-
siems padėjusiems įrašyti šį kūrinį muzikan-
tams, o ypač Žygimantui ir Saulei. Ji puikiai 
derės mano naujajame, ilgai brandintame al-
bume“, - džiaugėsi dainininkas. V.Musvydaitė: 

Išaugau iš žinių 
formato

nuolat besišypsantis tv3 televizijos 
sporto žinių veidas vLADA MuSvyDAitė 
(31) traukiasi iš žinių eterio. Pranešančios 
sporto naujienas iš viso pasaulio ar čempio-
natų karštinės jos televizijos žiūrovai jau ne-
pamatys. tačiau nerimauti neverta, vlada iš 
eterio nedings, tik pasirodys jame kitaip.

Jau penktą sezoną skaičiuojanti v.Mus-
vydaitės laida „Sportuok su mumis“ ir to-
liau džiugins televizijos žiūrovus. O šiemet 
vlada pristatė ir dar vieną savo laidą - „Mi-
tybos balansas“. „Aš jau tiesiog išaugau iš 
žinių formato, tie rėmai man tapo per siau-
ri, tad manau, kad pribrendo laikas poky-
čiams. visgi žiniose dirbau gerą dešim-
tmetį, tai gana ilgas laiko tarpas, o dabar 
norisi ko nors savo“, - „Laisvalaikiui“ pa-
sakojo vlada. Moteris sako, kad jai itin 
smagu, kai gyvenimo būdas, hobis ir lais-
valaikis gali būti suderinta su darbu. O jei 
tai dar kam nors padeda keisti gyvenimą į 
gera, suteikia žinių apie sporto šakas, apie 
tai, kaip sportuoti taisyklingai, kas yra 
sveika mityba, tai nuostabu.

„Pamenu, vos įstojusi studijuoti žurna-
listikos žinojau, kad mano pagrindinis tiks-
las ir svajonė yra šviesti žmones apie svei-
ką gyvenseną, sportą ir mitybą, aktyvų gy-
venimo būdą. visuomet to ir siekiau, džiau-
giuosi, kad ir toliau pavyksta įgyvendinti 
šią savo svajonę“, - sakė v.Musvydaitė.

Lyriškai baladei jėgas 
suvienijo muzikos virtuozai
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Sasha Song kartu su Saule Rinkevičiūte ir  

Žygimantu Skvarčevskiu pristatė naują dainą „Aš lauksiu“
Dimos Šavrovo asmeninio albumo nuotr.
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Veidai

TV3 projekte „X Faktorius“ išgarsėjusio dainininko 
MarTyno KaValiausKo (22) sėkmė ir toliau 
neapleidžia. Praėjusį savaitgalį jis kartu su šokių 
partnere renaTa GraMausKaiTe (22) tapo  
TV3 projekto „Šok su manimi“ laimėtoju. Porai 
atiteko 10 tūkst. eurų (34,5 tūkst. litų) prizas.

„Šok su manimi“ superfinale iš viso susirun-
gė keturios poros: šuolininkas į vandenį Ignas 
Barkauskas ir Jomantė Dapkevičiūtė, „TV pa-
galbos“ gelbėtoja Sandra Žutautienė ir Ernestas 
Monginas, M.Kavaliauskas ir R.Gramauskaitė 
bei renginių vedėjas Remigijus Žiogas su Lina 
Diktanaite. Antrąją vietą laimėjo sportininkas 
I.Barkauskas ir J.Dapkevičiūtė. Jie gavo 3 tūkst. 
eurų (10,35 tūkst. litų). Treti liko S.Žutautienė 
ir E.Monginas. Jiems atiteko 2 tūkst. eurų (6,9 
tūkst. litų).

Šou nugalėtojas M.Kavaliauskas pergalę at-
šventė su artimiausiais draugais bei šeimos na-
riais. Ir nors atlikėjas džiaugiasi laimėjimu, jam 
apmaudu, kad projektas jau baigėsi. „Kai šian-
dien atsikėliau, buvo labai keistas jausmas, nes 
po pusmečio kasdienių repeticijų šiandien į jas 
važiuoti nereikėjo. Puoliau tvarkyti namų, siurb-
ti, plauti“, - pasakojo Martynas.

Tačiau netrukus laiko namų ruošos darbams 
atlikėjas vėl nebeturės, mat jis jau planuoja nau-
jus pasirodymus. „Apie mane dar išgirsite ne 
kartą. Artimiausiuose planuose - naujos dainos, 
o gal net ir koks nors spektaklis, kuriame susi-
jungs šokis ir muzika“, - intrigavo „Šok su ma-
nimi“ nugalėtojas.

Paklaustas, kas jam ir Renatai padėjo pasiek-
ti pergalę, Martynas sakė, kad jie tiesiog tikėjo 
tuo, ką daro. „Mūsų pasirodymai buvo apgalvo-
ti nuo pradžios iki pabaigos, norėjome, kad žiū-
rovai mumis patikėtų, o ir mes patys tikėjome 
tuo, ką darėme“, - sakė dainininkas.

„Šok su manimi“ nugalėtojas Martynas:
Apie mane dar išgirsite

Šou laimėtojai - atlikėjas Martynas 

Kavaliauskas ir Renata Gramauskaitė -  
ir toliau ketina kartu šokti

Projekto „Šok su manimi“ finalininkai džiaugėsi ne 
tik laimėtais prizais, bet ir įgyta nauja patirtimi

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 10 faktų, 
kurių nežinojote apie  
Indrę Kavaliauskaitę

Veidai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Sėkmingai televizijoje debiutavusią TV3 
laidos „Šok su manimi“ vedėją Indrę 
KaValIauSKaITę (25) vis dar galima 
vadinti naujoke žydrajame ekrane. Gal 
todėl ir nežinomų faktų apie jos gyveni-
mą, asmenybę ir pomėgius nesunku at-
rasti. Indrė sutiko atskleisti keletą daly-
kų apie save, kurie iki šiol žiniasklaidoje 
nebuvo paviešinti.
n Indrė niekada neturėjo jokių įžeidžiančių 
ar pažeminančių pravardžių. Visą gyveni- 
mą - tiek mokykloje, tiek universitete - ją 
vadindavo Indrute.

n Būdama paaugle ji lankė šokių ir debatų 
būrelius. „Mėginau lankyti gitaros pamo-
kas, bet teišmokau tris dainas: Merlin Men-
sono (Marilyn Manson) „Sweet dreams“, 
„Zoombie“ ir Ričardo Markso (Richard 
Marx) „Right here waiting“, - sakė TV lai-
dų vedėja.

n Tai, kad Indrė drąsiai stojo prie vieno 
populiariausių TV projektų „Šok su mani-
mi“ vairo, tik įrodo jos žodžius, kad ji nieko 
nebijo. Tiesa, vienas dalykas vis dėlto ją 
gąsdina. Tai nuobodulys.

n Didžiausia jos silpnybė - sūris ir pomi-
dorai, dėl to Indrės šaldytuve visada galima 
rasti šių gėrybių. O jos dažniausiai gamina-
mas patiekalas - mocarelos sūrio salotos.

n Jei vienai dienai būtų galima susikeisti 
gyvenimais su kokiu nors žinomu žmogu-
mi, tai būtų britų aktorė Odrė Hebern (Au-
drey Hepburn).

n Didžiausią nostalgiją ji jaučia šokiams.

n Indrė neabejinga miesto kvapui.

n Dažniausiai jos lankomas interneto pus-
lapis www.kokfights.com.

n Indrė tiki tam tikrais prietarais. „Nieka-
da nekvėpuoju tunelyje. Be to, ten būdama 
sugalvoju kokį nors norą“, - sakė TV laidų 
vedėja.

n Jei ji galėtų turėti vieną supergalią, no-
rėtų mokėti keliauti laiku.
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PREMJERA

Praėjusio antradienio vakarą Vilniaus ki-
no teatre „Forum Cinemas Vingis“ buvo 
pristatytas bene ilgiausią pavadinimą 
turintis lietuviškas filmas „Traukinio api-
plėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius“. 
Dar prieš filmo pristatymą jo režisieriai 
Simonas Aškelavičius ir Ričardas Marcin-
kus žadėjo, kad filmas bus grynai lietu-
viškas. Toks jis ir išėjo.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Filmo veiksmas vyksta Anykščiuose, 
beveik visi aktoriai - lietuviai, subtilus hu-
moras irgi išskirtinai lietuviškas ir... beveik 
be keiksmažodžių. „Nė vienas mūsų ir gy-
venime nesikeikiame, todėl ir filme keiks-
mažodžių beveik nėra“, - sakė filmo kūrėjai. 
Paklausti apie užsienio rinkas, jie sakė, kad 
jei filmą ir rodys užsienyje, tai orientuosis 
į lietuvių bendruomenes. „Kai kurių bajerių 

Filmo kūrybinė grupė - režisierius Simonas Aškelavičius, aktoriai 
Giedrius Savickas ir Marius Repšys bei režisierius Ričardas Marcinkus 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius“ - laukite tęsinio

Aktorius Evaldas Jaras Aktorė Rita Žliobaitė su  
draugu Edgaru Barusevičiumi
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PREMJERA

nepavyktų tiksliai išversti į kitas kalbas, 
todėl orientavomės į Lietuvos rinką“, - sa-
kė režisieriai.

Daugiau nei prieš metus nufilmuotoje 
komedijoje pagrindinius vaidmenis atliko 
aktoriai Giedrius Savickas, Marius Repšys 
ir naujokė kino aikštelėje Rita Žliobaitė. Per 
filmo pristatymą G.Savickas sakė, kad Sau-
liaus personažas jam buvo labai artimas, to-
dėl vaidinti sunku nebuvo. „Aš ir gyvenime 
esu toks jausmingas ir romantiškas, todėl 
galima sakyti, kad vaidinau save“, - sakė 
aktorius. Panašumų tarp savęs ir savo he-
rojų atrado ir M.Repšys bei R.Žliobaitė. Be 
jų, filme pasirodė ir Leonardas Pobedonos-
cevas, Ramūnas Cicėnas, Rimantė Valiukai-
tė, Evaldas Jaras, Rolandas Dovydaitis, Eglė 
Gabrėnaitė, Arvydas Dapšys, Šorena Dža-
niašvili, Balys Latėnas ir kiti.

Nors oficialiai filmas bus pradėtas rody-
ti nuo vasario 6 d., filmo kūrėjai jau svarsto 
ir apie jo tęsinį. „Jei žiūrovai pageidaus tę-
sinio, mes apie tai pagalvosime“, - sakė re-
žisieriai.

„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius“ - laukite tęsinio

Dainininkas Tadas Juodsnukis su drauge

Aktorius Vytautas Rumšas su 
gyvenimo drauge Eva Saikovska

Radijo ir televizijos laidų  
vedėja Gabrielė Martirosianaitė

Dainininkė Šorena Džaniašvili 
pasipuošė išskirtine šukuosena
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Jeigu būtų visiškai neribotos galimybės 

įgyvendinti savo svajones, mielai sėdėčiau 
prie sportinio „Lamborghini“ vairo. Šios mar-
kės automobiliai greiti ir turi tą specifinį gar-
są, kai važiuoji. Toks automobilis būtų dėl 
malonumo. Jeigu galėčiau, tikriausiai turėčiau 
du automobilius - vieną dėl malonumo, o kitą 
rimtesnį, ne sportinį. Realesnė svajonė būtų 
įsigyti „Jaguar“ markės automobilį, šie labai 
traukia akį, išskirtinio dizaino. 

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Tokių situacijų yra pasitaikę. Bet labiausiai 
įsiminė situacija, kai ant kelio netikėtai iššoko 
stirna. Aš važiavau greitkeliu, gana nemažu 
greičiu. Visa laimė, kad ji sekundei sustojo prieš 
pat važiuojamąją juostą, šalikelėje, ir aš prava-
žiavau. Tai buvo milisekundžių sėkmė, nes jei 
ji būtų šokusi, būtų buvusi didelė avarija - už 
manęs važiavo dar keli automobiliai. Tuo metu 
man tikrai širdis buvo į kulnus nukritusi.

- Ką rastume jūsų daiktadėžėje?
- Na, plūdė karšiams gaudyti yra, nes esu 

prijaučiantis žvejys. (Šypsosi.) Taip pat yra 
rašiklis, dokumentai, servetėlės, automobili-
nis telefono įkroviklis. 

- Mėgstate greitį ar esate ramus vai-
ruotojas? 

- Greitį ir ekstremalų važiavimą tikrai 
mėgstu, bet tai nereiškia, kad tą darau kely-
je. Tokiems vyriškiems žaidimams yra spe-
cialios aikštelės, seniau važinėdavau karto-
dromuose. O mieste niekuomet nelakstau. 
Viena mano svajonių būtų dideliu greičiu pa-
sivažinėti oro uoste, kur daug vietos. Aš net 
žinau, kad galima išlaikyti ekstremalaus vai-
ravimo teises, taigi galbūt kada nors ateityje, 
kai turėsiu daug laiko, susigundysiu. Manau, 
būtų labai smagu. 

- O jeigu gautumėte pasiūlymą išban-
dyti jėgas ralyje, sutiktumėte dalyvauti?

- Mielai, tegul tik siūlo. (Juokiasi.) Man 
labai gerai sekdavosi važinėti kartodromuose, 
tad ralyje taip pat būtų įdomu išbandyti savo 
jėgas.  

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Labiausiai patinka važiuoti pas savo mo-

čiutę, kuri gyvena Ignalinoje. Pervažiavus Šven-
čionis, netoli Ignalinos, atsiveria Lietuvos Švei-
carija, labai gražu ir neliūdna važiuoti, nes kelias 
ten gausus kalnų ir pakalnių, vingių, aplinkui 
miškai. O labiausiai man nepatinka autostrada 
važiuoti į Klaipėdą. Jau geriau tegu būna ilges-
nis kelias, daugiau kilometrų, bet nenuobodus, 
kur reikia vairuoti, o ne tiesiog sėdėti. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

- Pirmiausia žiūriu į patvarumą ir ekono-
miškumą. Man svarbu, kad automobilis būtų 
patvarus ir nereikėtų jo nuolat taisyti ar važiuo-
jant galvoti „kad tik nesulūžtų“. Manau, reikia 
vieną kartą nepagailėti pinigų ir nusipirkti gerą 

automobilį, nei pirkti prastą ir nuolat jį taisyti. 
Aš tikiu posakiu, kad „skūpus žmogus moka du 
kartus“. O jei tas automobilis dar būtų patogus 
ir simpatiškas akiai, visai būtų puiku. 

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Užmigti. (Juokiasi.) Aš, kaip ir moterys, 
vairuodamas galiu atlikti kelis darbus vienu me-
tu. Pamenu, buvau susilaužęs ranką, bet suge-
bėjau ir vairuoti, ir telefonu kalbėti, viskas buvo 
gerai. Beje, sulaužyta buvo dešinioji ranka, ku-
ria reikia bėgius perjungti, bet viską sugebėjau 
atlikti. Tiesa, telefonu kalbėdavau naudodamasis 
laisvųjų rankų įranga, o dabartiniame mano au-
tomobilyje laisvųjų rankų įranga yra integruota, 
tad pokalbiai telefonu apskritai nėra problema. 
Aš nesuprantu žmonių, kurie vairuodami dau-
giau nieko nebegali daryti, aš galiu viską. 

- Kitais vairuotojais pasitikite, kai 
pats esate keleivis?

- Nepasitikiu. Nebent tas vairuotojas yra 
mano tėtis. Juo pasitikiu. Bet turiu draugų, 
kurie labai mėgsta greitį ir jo neapskaičiuoja. 
Tuomet rėkiu, kad mane išleistų, verčiau jau 
aš eisiu pėsčiomis. 

Ratai

Dalyvauti ralyje ir pasivažinėti oro uoste
Igno Barkausko svajonės: 

Lietuvos šuolininkas į vandenį, TV3 tele-
vizijos projekto „Šok su manimi“ antrosios 
vietos laimėtojas Ignas Barkauskas (26), 
 rodos, skina įvairius laurus - nuo sporto 
iki šokių ant parketo. O ir vairuodamas 
sugeba suderinti kelis darbus. nors kelyje 
sportininkas greičiu nepiktnaudžiauja ir 
ribų neperžengia, ekstremalus vairavimas 
ir greitis jį labai žavi. 

l Šiuo metu vairuoja: „Opel Astra“

l Svajonių automobilis: „Lamborghini“ ir „Jaguar“

l Eismo įvykių skaičius: 0

l Vairavimo stažas: 9 metai

l Gražiausia automobilio spalva: tamsiai 

pilka, balta

Dosjė
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- Galbūt girdėjote, koks automobilis 
pernai buvo išrinktas geriausiu metų au-
tomobiliu Lietuvoje? Kokį automobilį no-
minuotumėte pats? 

- Tikrai tiksliai nepasakysiu. O pats no-
minuočiau „Volvo“, girdėjau jie patvarūs, 
neblogi automobiliai. Nors mano tėtis vi-
suomet sakydavo, kad bėgant laikui kie-
kvienas automobilis tampa opeliu, suprask, 
pasensta ir pradeda rūdyti. (Juokiasi.) Tie-
sa, dabar naujiems modeliams ši taisyklė 
negalioja. Aš taip pat vairuoju „Opel“ mar-
kės automobilį, ir viskas su juo yra gerai. 
Kai jį nusipirkau, mano draugai juokauda-
vo: „Ar klausei naktį?“ Nesuprasdavau ko? 
Tuomet jie atsakydavo: „Kaip tyliai naktį 
rūdija.“

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

- Būna, matyti pagal greitį, kai važiuoja 
lėčiau nei leistinas greitis. Arba jei vingiuoja 
kelyje. Kartais matau, kad automobilis truk-
do eismui, vairuotojas nestebi aplinkos, ap-
lenkiu jį ir pamatau, kad kalba telefonu. Pa-
skutinę sekundę pakeistas posūkio signalas 

irgi nieko gero apie vairuotoją nesako. Manau, 
kad stereotipai apie BMW markės automobi-
lių vairuotojus yra teisingi, galbūt taikytini 
ne visiems, bet jie turi kažką tokio. Kartais 
atrodo net juokingai: galbūt prisižiūri filmų ir 

jaučiasi įkūnijantys kokį nors personažą ar 
taip kompensuoja savo nepilnavertiškumo 
kompleksą, nežinau.

- Kurioziškiausias epizodas jūsų vai-
ravimo istorijoje?

- Gėda ir juokinga buvo, kai dar būdamas 
studentas nusipirkau mašiną ir man buvo itin 
svarbu automobilyje turėti gerą garso siste-
mą. Taip garsiai klausydamas muzikos važia-
vau gatve nedideliu greičiu ir net negirdėjau, 
kad jau reikia persijungti aukštesnę pavarą, 
nors mašina net cypė to prašydama. Tuo me-
tu aš dar nemokėjau gerai važiuoti. Iš šalies 
turėjo atrodyti labai įdomiai, bet svarbu, kad 
muzika groja. 

- Kokius išskirtumėte pagrindinius 
vyrų ir moterų vairavimo skirtumus?

- Na, moterys gal nelabai perpratusios 
tiek automobilio techninius dalykus, tiek 
vairavimą. Dažnai sako: „Jei norės, tai ap-
lenks, o aš važiuosiu taip, kaip man patogu.“ 
Galbūt ne visada stebi situaciją kelyje. Bet 
aš ant moterų vairuotojų tikrai nepykstu, 
jos tiesiog nesupranta. O vyrai domisi au-
tomobiliais, aktyviau dalyvauja eisme, ade-
kvačiau reaguoja į situacijas kelyje. Vyrai ir 
šoniniais veidrodėliais moka naudotis, o mo-
terims užtenka to pagrindinio, kad galėtų 
pasidažyti lūpas.

- Anekdotas, susijęs su automobiliais 
arba vairuotojais?

- Moteris prie vairo - tai žvaigždė dangu-
je: tu ją matai, o ji tavęs - ne.

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

- Seniau patiko „Greiti ir įsiutę“, o dabar 
mano ne toks amžius, kad gėrėčiausi filmais 
apie lenktynes ir automobilius. Man labiau 
patinka gyvai stebėti ralio lenktynes.

Dalyvauti ralyje ir pasivažinėti oro uoste
Igno Barkausko svajonės: 

Šuolininkas į vandenį Ignas Barkauskas 
tikina, kad ne tik moterys, bet ir vyrai 
vairuodami gali suderinti kelias veiklas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Eimantė Juršėnaitė

- Ar visuomet svajojai apie verslinin-
ko kelią?

- Nors esu baigusi verslo vadybos studijas, apie 
verslininkės kelią negalvojau. Daugiau nei dešimt
metį mano mama turėjo verslą  parduotuvę „Ada-
tytė“, prekiaujančią siuvimo reikmenimis, kiek 
trumpiau joje buvo teikiamos siuvimo ir taisymo 
paslaugos. Ilgą laiką raukydavausi pagalvojusi, kad 
galėčiau plėtoti jos verslą, ir ieškojau savęs kitur. 
Kokių darbų tik nedirbau: turėjau veiklos, susiju-
sios su renginių organizavimu, dirbau administra-
tore ortopedijos paslaugas teikiančioje įmonėje ir 
pan. Tačiau formalus kostiumėlis ne man. Prieš 
trejus metus, kai įkūriau drabužių prekės ženklą 
„Adatytė“, dar dirbau ir kitame darbe, o drabužių 
kūrimas tebuvo papildoma veikla. Tačiau jau dve-
jus metus pagrindinė mano veikla  „Adatytė“.

- Kaip vis dėlto nutiko, kad grįžai į  
mamos verslą?

 Paskatino ekonomikos krizė, kuriai esu dė-
kinga, ir užsibrėžtas tikslas  baigti magistro stu-
dijas, kurios nebuvo atidėtos, net kai laukiausi. 
Nuo mažų dienų pati užsidirbdavau pinigų, tad 
pagalbos nenorėjau prašyti nei vyro, nei tėvų. 
Kadangi iš mamos išmokau siūti, sumaniau jos 
siuvykloje rastas atraižas panaudoti pagalvėlėms 
ir pliušiniams žaislams gaminti ir juos pardavinė-
jau mugėse. Jau seniau pradėjusi siūti drabužius 
sau, pradėjau kurti ir kitiems. Semestrą studija-
vau drabužių konstravimą, bet greitai supratau, 
kad dirbti visu etatu, auginti dukrelę ir studijuoti 
dvi specialybes vienu metu sudėtinga. Magistro 
studijas Mykolo Romerio universitete baigiau, o 
drabužių konstravimo mokslai kol kas liko pla-
nuose. Atėjau į parduotuvę pas mamą, pakeitėme 
verslo pobūdį  pradėjome kurti ir siūti rūbus, 
kokių, mums atrodė, Lietuvoje trūksta, kokių 
man pačiai norėjosi. Kadangi tai prasidėjo kaip 
šeimos verslas, norėjau savo prekės ženklui su-
teikti istoriją  pavadinau jį „Adatyte“.

- O ar lengva plėtoti tėvų verslą, ar 
visgi lengviau įkurti savo?

 Sunku pasakyti. Iš tiesų įkūrusi prekės ženk
lą apie šį verslą žinojau nemažai, juk nuolat pa-
dėdavau mamai jos parduotuvėje ir siuvykloje, 
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Kūrėja su direktorės privilegija

l Gimimo data: 1985-02-05

l Studijos: verslo vadybos bakalauras, darnaus 

vystymosi vadybos ir administravimo magistras

l Laisvalaikis: aktyvus laisvalaikis, snieglentės, 

apsilankymai tekstilės parodose, siuvimas

D.lucinavičiūtės Dosjė

Verslo žmonės

Mergina su polėkiu - kitaip drabužių kūrėjos Dianos Lucinavičiūtės (30) 
nepavadinsi. nors dabar ji vadovauja mamos pradėtam verslui, formalus 
direktorės kostiumėlis - ne jai. Įkūrusi drabužių prekės ženklą „adatytė“ 
Diana mieliau renkasi savo kurtus ryškius laisvalaikio rūbus bei laužo nusi-
stovėjusius standartus ir kūryboje, ir versle. 
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žinau, kas ir kaip ten vyksta. Buvo lengviau, nes 
nereikėjo ieškoti darbuotojų, mamai dirbusios 
siuvėjos visuomet galėdavo padėti. Jei ne mamos 
suteiktos siuvimo pamokos, nebūčiau pati pra-
dėjusi tokios veiklos. Nepaisant to, prieš 3 me-
tus, kai atsirado drabužių prekės ženklas „Ada-
tytė“, buvo nelengva įrodyti žmonėms, kad lie-
tuviška gamyba ir rankų darbas yra vertingas ir 
vertas savo kainos. Rodos, tiems kūrėjams, ku-
rie panašios veiklos imasi dabar, yra lengviau. 
Jiems jau nereikia aiškinti klientams, už ką jie 
moka, svarbiausia, kad jie išliktų originalūs ir 
išmanytų viešuosius ryšius. 

-  Kokia yra „Adatytė“?
- Tai jaunas, veržlus drabužių prekės ženk-

las, skirtas tiek suaugusiesiems, tiek vai-
kams. Geriausiai šį ženklą apibūdina šūkis 
„Laisva, patogu, ryšku“. Netaikau į jokį konk-
retų žmonių  segmentą, kuriu tai, kas patinka 
man. Todėl mano gaminius dažniausiai ren-
kasi žmonės, kiek panašūs į mane - šiek tiek 
priėdę velnių (Juokiasi). „Adatytės“ drabu-
žius renkasi tie, kurie nebijo išsiskirti iš pil-
kos kasdienybės ir mėgsta spalvas. Juk mes 
nesiuvame juodų drabužių! 

- Ar galėtum būti tik įmonės direktorė?
- Savęs dizainere nevadinu, nenoriu ries-

ti nosies. Esu labiau kūrėja nei verslininkė. 
Gerbiu žmones, kurie už savo gaminius gali 
prašyti poros šimtų eurų, tačiau pati taip ne-
galiu. Dažnai man malonios ir direktorės pa-
reigos, ir kūrėjos, tačiau vien tik vadove bū-
ti nenorėčiau. Kai nekuriu porą mėnesių, la-
bai pavargstu nuo dokumentų ir labai ilgiuo-
si kūrybos, tačiau jai reikia laiko ir erdvės...

- Kai kuriuos tavo verslo sprendimus 
taip pat galima pavadinti kūrybiškais ir 
labai nestandartiniais?

- Taip, „Adatytė“ nuo kitų kūrėjų ženklų kiek 
skiriasi. Nestandartiniai sprendimai atsirado na-
tūraliai. Tarkim, nepristatome visiems įprastų 
pavasario ir žiemos asortimento kolekcijų, o dra-
bužiai rinkoje atsiranda tada, kai sulaukia savo 
laiko. Bandėme rengti pavasario ir žiemos kolek-

cijas, tačiau jos neprigijo. Internetinė „Adatytės“ 
parduotuvė pradėjo veikti tik prieš metus, manau, 
kad žmonėms vis dar svarbu paliesti, pasimatuo-
ti drabužį, pabendrauti su kūrėju, todėl Šv. Ste-
pono gatvėje yra drabužių parduotuvė, nuolat 
ieškome naujų prekybos taškų. Pati nemėgstu 
pirkti internetu. Yra daugybė ryškių spalvų, tad 
juodai sakome ne ir nekuriame juodų drabužių.

-  „Adatytė“ prekiauja Vilniuje, Kau-
ne, Klaipėdoje, Palangoje, Šiauliuose. Tu-
rite klientų užsienyje?

- Šiuo metu „Adatytės“ produkcijos galima 
įsigyti tik Lietuvoje, o dauguma klientų iš užsie-
nio - latviai. Turiu plėtros planų, tačiau kol kas man 
pakanka ir Lietuvos. Viską apsvarstau, kartais 
netgi per daug. Tačiau 12 metų gyvuojanti par-
duotuvė „Adatytė“, 3 metus gyvuojantis to paties 
pavadinimo prekės ženklas visada ėjo savo keliu, 
ir aš tą kelią noriu išlaikyti. Greitai išgarsėjus ga-
lima greitai kristi žemyn, tad nesvajoju apie vie-
nadienį populiarumą - noriu, kad prekės ženklas 
užsitarnautų savo vardą ir būtų žinomas ne vienus 
metus. Galiu pasiimti paskolų, pasisamdyti rinko-
daros specialistų, bet neskubu. Ši veikla yra ir 
šeimos verslas, tad į jį kartais žiūriu kaip į vaiką: 
verslas dabar išmoko skaityti, vėliau išmoks ra-
šyti ir baigs mokyklą. Atėjus laikui, bus ir plėtra.

Verslo žmonės

Kūrėja su direktorės privilegija

Esu labiau kūrėja 
nEi vErslininkė. 
GErbiu žmonEs, 
kuriE už savo 
Gaminius Gali 
prašyti poros 
šimtų Eurų, tačiau 
pati taip nEGaliu

ši vEikla 
yra ir šEimos 
vErslas, tad į jį 
kartais žiūriu kaip 
į vaiką: vErslas 
dabar išmoko 
skaityti, vėliau 
išmoks rašyti ir 
baiGs mokyklą.

17

Dianos Lucinavičiūtės kurti laisvalaikio 
drabužiai – ryškūs ir spalvingi, juodos jos 
kūryboje kol kas nėra

„Adatytės“ nuotr.
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ŽvaigŽdės

Atlikėja RijAnA (Rihanna, 26) galutinai laimėjo 
teisminį ginčą su Didžiosios Britanijos drabužių 
tinklu „Topshop“ dėl marškinėlių su jos atvaizdu 
pardavinėjimo. Apeliacinis teismas Londone ne-
seniai patvirtino draudimą „Topshop“ pardavi-
nėti marškinėlius su atlikėjos atvaizdu.

Teigiama, kad Rijana reikalavo 4,3 mln. eurų 
kompensacijos. Tačiau apie tai raštiškame nuos-
prendyje nekalbama.

Atlikėja į teismą padavė „Topshop“ pagrindinę 
bendrovę „Arcadia“, nes drabužių tinklas pradėjo 
pardavinėti marškinėlius su jos nuotrauka be jos 
sutikimo. Jau 2013 metų liepą pirmosios instancijos 
teismas pripažino, kad žmonės galėjo pirkti marš-
kinėlius „neteisingai manydami“, kad jų dizainą „pa-
laimino“ atlikėja. „Topshop“ pateikė apeliaciją, teig-
dama, kad tai panašūs marškinėliai į tuos, kurie 
masiškai gaminami su tokių žvaigždžių kaip Elvis 
Preslis (Elvis Presley), Džimis Hendriksas (Jimi 
Hendrix) ir Princas (Prince), atvaizdais. Šį argu-
mentą dabar teismas atmetė - tad Rijana šventė 
pergalę.

Rijana laimėjo teisminį ginčą 
dėl jos atvaizdo naudojimo

Rijanai (Rihanna) nepatiko tiražuojami jos 
atvaizdai ant marškinėlių, nors pati ji mėgsta 
vilkėti marškinėlius su garsenybių atvaizdais

EPA-Eltos nuotr.
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A.Kluni specializuojasi žmogaus teisių ir 
ekstradicijos problemų bylose. Šįkart Amal 
Kluni tapo viena iš Armėnijai atstovaujančių 
advokačių itin didelio atgarsio sulaukusioje 
byloje, kurioje dėl armėnų genocido neigimo 
teisiamas Turkijos politikas Dogu Perinkekas 
(Dogu Perincek). Jis 2008 metais buvo nu-
teistas Šveicarijoje, mat vieno vizito šioje 
šalyje metu jis ne tik neigė armėnų genocidą, 
bet ir pavadino tokias kalbas „tarptautiniu 
melu“. 

Po teismo Šveicarijoje turkų politikas 
kreipėsi į Žmogaus teisių teismą Strasbūre, 
kur 2013 metais buvo išteisintas, nes esą 
žmogus turi teisę laisvai reikšti savo min-
tis. Su išteisinimu nesutiko ir nuosprendį 
užginčijo Armėnija.

Armėnų tautos genocidas, jaunaturkių val-
džios Turkijoje vykdytas 1915-1917 metais, nu-
sinešė, skirtingais vertinimais, nuo 800 tūks-
tančių iki 2 milijonų žmonių, nors dažniausiai 
nurodomi skaičiai - apie 1,5 mln. žuvusiųjų.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

 ŽvaigŽdės

Amal Kluni Europos žmogaus teisių 
teisme ėmėsi itin karštos bylos

Teisininkė Amal Alamudin-Kluni 
(Amal Alamuddin Clooney) 
su kolega Džefriu Robertsonu 
(Geoffrey Robertson)  
Europos žmogaus teisių  
teisme Strasbūre

EPA-Eltos nuotr.

Gražuolė aktoriaus Džordžo Klunio  
(George Clooney, 53) žmona AmAl  
AlAmuDin- Kluni (Amal Alamuddin-
Clooney, 37) visada sulaukia išskirtinio 
dėmesio - viena stilingiausių pasaulio 
moterų žmones traukia stiliaus pajauti-
mu, elegancija, išsilavinimu.  Bet šįkart ji 
sulaukė ypatingo dėmesio dėl savo darbo, 
kai ėmėsi vienos didelį atgarsį sulauku-
sios bylos Europos žmogaus teisių teisme 
Strasbūre ir sausio 28 dieną pasirodė pir-
majame teismo posėdyje.



StiliuS
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Paryžiaus aukštosios mados savaitėje pristatyta 
libaniečio Elio Sabo (Elie Saab) naujausia pava-
sario ir vasaros kolekcija vėl visus užbūrė. Mišku 
tapusioje teatro salėje lyg pasakų princesės vaikš-
tinėjo manekenės, vilkinčios rankomis siuvinėtas, 
floristiniais motyvais bei plunksnomis dekoruotas 
įvairių ilgių suknias. Lengvai plevenantis tiulis ar 
šilkas tarsi teka moters kūnu, kuris žaižaruoja ir 
mirga nuo kiekvieno judesio. Mat suknelės siu-
vinėtos perlais, „Swaroski“ kristalais pernelyg jų 
nepadauginant, išskirtinumo bei rafinuotumo su-
teikia ir įspūdingi rankų darbo nėriniai. Suknelių 
karaliumi vadinamas dizaineris savo kūriniams ir 
šįkart rinkosi pastelines spalvas.

Paryžiuje - pasakiškas Elio Sabo mirgėjimas

Vasarai - gėlių motyvai Ne viena kolekcijos 
suknelė dekoruota 
plunksnomis

StiliuS
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Paryžiuje - pasakiškas Elio Sabo mirgėjimas

Išskirtinis akcentas - 
prabangūs aksesuarai

Elio Sabo (Elie Saab) firminė etiketė - 
rafinuoti rankų darbo nėriniai, kristalais  

ir perlais siuvinėti drabužiai
EPA-Eltos nuotr.
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Valentinas

Artėja Valentino diena, tad pats metas 
pagalvoti, kaip nustebinti mylimą žmogų. 
Jei dovanų paieškos jau tapo neįveikiamu 
galvosūkiu, „Laisvalaikis“ pateikia kelias 
dovanų idėjas jai ir jam, kad sulaukęs jūsų 
staigmenos brangus žmogus nespaustų 
dirbtinės šypsenos, o nuoširdžiai apsi-
džiaugtų.

Dovana JAM – stiliaus akcentas

Dovana vyrui - visuomet šioks toks gal-
vosūkis. Kadangi kiekviena moteris nori ša-
lia savęs matyti žavingą, stilingą vyrą, jos 
gali dovanoti vyriškus aksesuarus, padedan-
čius išsiskirti ir atrodyti stilingai. Niekas ge-
riau nei mylinti moteris vyro įvaizdžiu nepa-
sirūpins - įsitikinęs parduotuvės „Style4u.lt“ 
savininkas Jovydas Putna.

Jovydas Putna siūlo dovanoti vyriš-
kus aksesuarus, kuriais vyrai galės puoš-
tis kasdien:

✓ Peteliškės. Šie aksesuarai vis labiau už-
kariauja vyrų stilių ir pagyviną jų įvaizdį. 

Peteliškė jau nėra skirta tik progoms ir itin 
solidiems, formaliems renginiams. Vyrai mie-
lai puošiasi jomis eidami į klubą ar svarbų 
renginį. Didelė spalvų ir raštų įvairovė leidžia 

Žinomi Žmonės apie valentino Dienos Dovanas:

Dovanų idėjos Valentino dienai

Aktorė Eglė DriukAitė: 
 

„Ypatingai su vyru (dainininku Viliumi 
Alesiumi - red. past.) šios dienos 
nešvenčiame, tačiau mylimąjį palepinti 
visada smagu. Anksčiau per įsimylėjėlių 
dieną dovanodavome saldumynų, 
šokolado ar net apatinio trikotažo. 
Dabar man svarbiausia vyro dėmesys. 
Norėdamas mane pradžiuginti jis neap-
siriks padovanojęs knygą. labai mėgstu 
jas gauti ir skaityti.“

radijo ir televizijos laidų vedėjas 
rolANDAs MAckEVičius:

„Dovanas su žmona ieva vienas kitam 
dovanojame per žiemos šventes ir 
gimtadienius, per Valentino dieną ne 
visada. tačiau įsimylėjėlių dienos proga, 
pavyzdžiui, savaitgalis Druskininkuose 
porai yra praktiška bei maloni dovana 
mums abiem. Man, kaip vyrui, didelis 
išsigelbėjimas yra įvairių kosmetikos 
parduotuvių dovanų čekiai.“

Internetinės parduotuvės 
„Style4u.lt“ savininkas 
Jovydas Putna

Stasio Žumbio nuotr.
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valentinas
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Parengė Eimantė Juršėnaitė 

Žinomi Žmonės apie valentino dienos dovanas:

pasirinkti tinkamiausią kiekvienam skoniui. 
Svarbiausia, kad pakanka vien peteliškės, kad 
vyras atrodytų originaliai, puošniai ar įdomiai. 
Ieškantiems naujovių ir nestandartinių spren-
dimų galima padovanoti medinę peteliškę!

✓ Vyriškos apyrankės ir pakabučiai. 
Mėgstantiems marškinėlius tai geriausia 

dovana. Originalus kaklo pakabutis ar apy-
rankė atkreipia dėmesį ir suteikia išskirtinu-
mo, jų dėka vyrai pagyvina savo aprangą bei 
taip išreiškia save.

✓ Sąsagos. Ilgą laiką jos buvo solidumo ir 
formalumo simbolis, tačiau linksmos są-

sagos su filmų herojų logotipais ar lengvu 
humoro prieskoniu jau tampa vis populiares-
niu vyro atributu. Sąsagos suteikia vyrišku-
mo, o skirtingi dizainai gali atspindėti nuotai-
ką ir maištingą vyro būdą.

✓ Medinės piniginės. Dažnas vyras mėgs-
ta savo piniginėje nešiotis pusę gyvenimo, 

daugybę kortelių, o kartais net senus parduo-
tuvių čekius. Moterims dažnai pabosta itin 
išsipūtusios vyrų kišenės, atrodančios nees-
tetiškai. Todėl vyrams galima dovanoti medi-
nes pinigines, skirtas išeiti į miestą, kai pa-
kanka vos kelių kortelių ir grynųjų pinigų. 
Medinės piniginės labai plonos, tad vyrai gali 
įsimesti jas net į marškinių kišenę ir jų nesi-
matys, o vyras atrodys tvarkingai  ir gražiai.

✓ Priemonės barzdai. Jei mylimasis užsiau-
gino vešlią, kiek netvarkingą barzdą, jam 

labai pravers natūralios priemonės ūsų ir barz-
dos priežiūrai bei formavimui. Parduotuvėje 
„Style4u.lt“ platus pasirinkimas barzdos aliejų, 
formavimo vaško, kišeninių šukų, kondicionie-
rių. Jei nenorite, kad jūsų antrosios pusės barz-
da atrodytų bet kaip, tokia dovana kaip tik! 

Dovanų idėjos Valentino dienai

Dainininkė Katažina ZvonKuvienė: 
 

„Mudu su vyru (Deivydu Zvonkumi - red. 
past.) šią dieną dažniausiai dirbame. nepaisant 
to, galima sugalvoti kokią nors nedidelę 
staigmenėlę, nes dėmesys - geriausia dovana. 
Malonu, kai prieš koncertą vyras atvažiuoja, 
pasako, kad myli, įteikia gėlytę. neneigiu, kad 
dovanos kartais taip pat praskaidrina dieną. 
aš, kaip ir kiekviena moteris, visada galiu 
panaudoti kosmetiką ar parfumerijos gaminius, 
drabužius ir aksesuarus.“ 

 Šokėjas ir verslininkas taDas RiMgaila:

„Kuo daugiau progų, tuo geriau. gerai, kad 
yra valentino diena, mes su žmona liucina ją 
paminime, tačiau per daug nesureikšminame. 
staigmenomis vienas kitą mėgstame ste-
binti dažnai, o vasario 14-oji dar viena proga. 
Dažniausiai renkamės praktiškas dovanas, o 
ne beverčius niekučius. valentino dieną vyksta 
nemažai renginių, todėl galima kartu nueiti į tikro 
garso muzikos vakarą, spektaklį ar panašiai. 
Romantiškos pramogos tokią dieną labai tinka.“ 

Stilinga ir  
praktiška dovana –  
medinė piniginė

„Style4u.lt“ nuotr.

JAI – groŽio valandėlė

Savo kasdienybę moterys neretai praskaid
rina apsilankymais parduotuvėse ir joms pati-
kusius daiktus dažnai įsigyja pačios. Todėl vyrai 
neapsiriks, jei antrajai pusei padovanos įspūdžių 
ir palepins maloniomis procedūromis.

„Laisvalaikis“ siūlo kelias idėjas:

✓Masažas. Seniai žinoma nerašyta taisyk
lė, kad masažai naudingi ir sveikatai, ir 

grožiui. Jie teigiamai veikia psichinę žmogaus 
sveikatą, kelia nuotaiką, šalina fizinius nega-
lavimus. Jei norite mylimajai suteikti žiupsne-
lį egzotikos, išrinkite jai tailandietišką, kinišką 
ar aromaterapinį masažą. Kiekviena iš salono 
išeis spindinti, pailsėjusi ir atsigavusi.

✓ Grožio procedūros  puiki dovana, nes 
visos moterys nori būti gražios. Dailio-

sios lyties atstovės tikrai susižavės SPA ar 
liekninamosiomis procedūromis, egzotiš-
kais kūno šveitimais, įvyniojimais ar veido 
kaukėmis. Taip pat galima padovanoti dova-
nų kuponą apsilankymui grožio salone.

✓ Makiažo pamoka. Kiekvienai pravartu 
geriau pažinti savo veidą, sužinoti, kokias 

rinktis priemones ir kaip paryškinti prana-
šumus. Individualiose makiažo pamokose 
jūsų mylimoji išmoks dieninio ar vakarinio 
makiažo subtilybių, o įgytos žinios bus nau-
dingos ir gražinantis prieš darbą, ir prieš 
svarbų renginį ar progą.

✓ Asmeninė ar poros fotosesija  dar 
viena puiki ir originali dovana.  Visi 

savo albume nori turėti gražių nuotraukų, 
o kas geriau tuo pasirūpins nei profesio-
nalūs fotografai. Leiskite savo mylimajai 
bent valandėlei pasijusti kino žvaigžde.
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VALENTINAS
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Apie meilę ir šokolAdą

m  XIX a. psichiatrai savo pacientams, kenčiantiems 
dėl prarastos meilės, skirdavo valgyti šokoladą.
m  Kasmet per Valentino dieną pasaulyje par-
duodama daugiau nei 35 mln. širdies formos 
saldainių dėžučių.
m  Jungtinėse Amerikos Valstijose per Valen-
tino dieną kasmet parduodama šokolado dau-
giau nei už 1 mlrd. dolerių (0,87 mlrd. eurų).

Apie meilę ir gėles

m  73 proc. visų gėles perkančių žmonių per 
Valentino dieną yra vyrai.

m  15 proc. JAV gyvenančių moterų per Va-
lentino dieną siunčia gėles sau.
m  Per šią dieną visame pasaulyje nuperkama 
ir padovanojama maždaug 110 mln. rožių.

Apie meilę ir Atvirutes

m  85 proc. visų sveikinimo atviručių Valen-
tino dieną nuperka moterys.
m  Mokytojai per Valentino dieną gauna 
daugiausiai sveikinimų.

ir dAr Apie šį bei tą

m Didžiausią ir bene brangiausią dovaną savo 
gyvenimo meilei skyrė Indijos imperatorius 
Džahan šachas. Mirus jo mylimai žmonai Mum-
taz Mahal, jis jos garbei pastatė mauzoliejų 
Tadž Mahalį.
m Kasmet per Valentino dieną Italijos mies-
tas Verona, kur, anot Viljamo Šekspyro (Wil-
liam Shakespeare), gyveno Romeo ir Džulje-
ta, gauna daugiau nei tūkstantį laiškų, adre-
suotų Džuljetai.
m 3 proc. žmonių Valentino proga dovanas 
dalija ir savo augintiniams.
m Suskaičuota, kad per Valenti-
no dieną visame pasaulyje įvyks-
ta maždaug 220 tūkst. 
sužadėtuvių.

Ko dar nežinojote 
apie Valentino dieną
Apie tai, iš kur kilo Valentino diena, sklando daugybė mitų, bet vienas populiariausių siekia Romos 
imperijos laikus. 270 m., kai šalį valdė Klaudijus II, vyko labai daug karų, todėl imperatorius uždraudė 
vyrams vesti, mat, anot jo, vieniši vyrai - geresni kariai. Tačiau vyskupas, vardu Valentinas, pasiprieši-
no Klaudijaus II valiai ir poras tuokdavo slapčia. Už tai Valentinas buvo sugautas ir nuteistas myriop. 
Manoma, kad mirties bausmė jam įvykdyta vasario 14 d. Pateikiame ir daugiau įdomių faktų apie 
meilę ir visame pasaulyje švenčiamą meilės dieną.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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aliejai - afrodiziakai

Afrodiziakas yra substancija, kuri naudo-
jama stimuliuojant meilės jausmą arba sek-
sualinį potraukį. Tai šimtametes tradicijas 
turintys aliejai, kurie buvo naudojami aistrai 
sužadinti ir intymiai atmosferai sukurti. Svar-
biausia aliejų savybė yra ta, kad jie nuramina 
žmogaus protą ir suteikia balansą. Populia-
riausi eteriniai aliejai afrodiziakai: santalo, 
rožių, cinamono žievės, imbierų, jazminų, pa-
čiulių, apelsinų žiedų ir kvapiųjų kanangų. 
Euforiją sukeliantys šalavijų ir jazminų ete-
riniai aliejai.

Kvapiųjų kanangų eterinis aliejus lai-
komas viena geriausių mintis ir kūną atpalai-
duojančių kvapiųjų substancijų. Jis suteikia 
džiaugsmo pojūtį, stiprina jausmus, dėl aistrą 
kurstančių savybių Indonezijoje kvapiųjų ka-
nangų žiedų dedama į jaunavedžių lovą. Šį 
aliejų labai tinka lašinti į masažinį aliejų, aro-
matas padeda mažinti depresiją, baimę, pyk-
tį ir pavydą.

Su cinamono aromatu žmogų apgaubia 
maloni pakili nuotaika. Tradicinė Rytų medi-
cina šiuo kvapu gydo emocinį ir seksualinį 
šaltumą. Jis padeda įveikti vidinį susikausty-
mą ir baimę.

Santalo eterinis aliejus pade-
da atsipalaiduoti patyrusiems stresą 
ar vienišumą. Universalus aliejus 
tinka ir dvasinėms praktikoms, ir 
kaip žadinantis aistrą. Dėl solidaus 
aromato puikiai dera vyrams.

Jazminų eterinis aliejus susti-
prina pasitikėjimo jausmą, suteikia 
daugiau energijos ir optimizmo.

Malonus magnolijų kvapo 
aliejus nuramina ir atpalaiduoja. 
Šis aliejus pasižymi saldžiu vilio-
jančiu aromatu.

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 

Grožio paletė

„Provanso kvapų“ receptai - Valentino dienai

Visiems, kurie norėtų romantišką vakarą praleisti  
namuose, svaiginančių kvapų apsuptyje,  
„Provanso kvapai“ siūlo pasinaudoti eterinių aliejų -  
afrodiziakų galia. Šie aliejai naudojami be galo  
plačiai - galėsite kvepinti namus, daryti masažus,  
mėgautis aromaterapinėmis voniomis.
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Kaip naudoti afrodiziakus?

Kvepinkite patalpas, įlašinkite aliejaus į 
kvapų deginimo indelius. Atskieskite eteri-
nius aliejus su baziniu aliejumi ir masažuoki-
te rankas, nugarą, pėdas, kaklo sritį. Vakare 
pasimėgaukite aromaterapinėmis voniomis.

Seksualinę energiją stimuliuoja eteriniai 
aliejai. Aromaterapijoje labai dažnai vieni alie-
jai tinka vyrams, o kiti moterims. Vyrams 
padeda atsipalaiduoti imbierų, pušų, mirų, 
juodųjų pipirų, cinamono žievės eteriniai alie-
jai. Moterims - jazminų, pelargonijų, šalavijų 
eteriniai aliejai.

Naudojimas: galite juos garinti ore arba 
8-10 eterinio aliejaus lašų sumaišykite su 2 
valgomaisiais šaukštais gryno alkoholio ir gau-
tą mišinį įpilkite į 30-50 ml distiliuoto vandens. 

Su tokiu buteliuku ypatingais vakarais galite 
kvepinti patalus, miegamojo patalpą, rūbus.

Meilės pojūtį sustiprina kadagių, levan-
dų, kvapiųjų kanangų eteriniai aliejai. 
Naudojimas: 6 lašus įlašinkite į 20 ml bazi-
nio aliejaus. Tokį mišinį galite naudoti masa-
žuodami kaklo, riešų, smilkinių sritį.

Grožio paletė

„Provanso kvapų“ receptai - Valentino dienai

Pasimėgaukite aromaterapinėmis vonio-
mis. Rožių ir jazminų aliejų naudodavo 
karalienė Kleopatra siekdama sustiprinti 
kito žmogaus norą būti kuo arčiau jos.

Mišiniai voniai

Paruoškite prabangią vakaro vonią -  
30 ml pieno sumaišykite su pasirinktais 
eteriniais aliejais.
„Be streso“: 2 lašai jazminų, 3 lašai 
mandarinų.
„Kleopatra“: 2 lašai rožių, 1 pačiulių, 
1 apelsinų.
„Devintas dangus“: 3 lašai bergamo-
čių, 3 kvapiųjų kanangų.

aroMaterapinės vonios

Bergamočių, kvapiųjų kanangų, pelargonijų, 

mandarinų, santalo eterinių aliejų mišinys. 

Iš pradžių pasklinda citrusų - mandarinų ir 

bergamočių - aromatas, jis viliojančiai susilieja su 

ypatingu kvapiųjų kanangų kvapu. Paskui apgaubia 

sodrus pelargonijų aromatas. Aromato kompoziciją 

užbaigia geismą žadinantis santalo kvapas.

„Meilės nakties“ 
receptas
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Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

valentino Dienos pasiŪlYMai

„Provanso kvapai“ Valentino dienai paruošė ypatingus 
masažus su afrodiziakiniais ir meilės aliejais.

Viso kūno masažas porai su afrodiziakinių aliejų 
mišiniu + 2 svaiginantys mimozos kokteiliai -  
58 Eur - 200,26 Lt.
Nuostabi valanda kartu, profesionalių rankų šiluma ir 
unikalių, organinių, aukštos kokybės „Florame“ eterinių 
aliejų mišinys panardins porą į gilią palaimą ir padės 
patirti nuostabius SPA pojūčius abiem vienu metu.

2 nugaros masažai + arbata + Valentiniška 
dovana - 35 Eur-120,85 Lt
Draugams ir įsimylėjėliams siūloma leistis į atpalaiduojan-
čią meilės ir jausmų kelionę „Provanso kvapuose“. Šis SPA 
ritualas suteiks galimybę pažadinti brangius prisiminimus, 
puoselėti savo jausmus, pailsėti ir atgauti jėgas.

Daugiau informacijos rasite www.provansokvapai.lt

su „laisvalaikio” kortele iki vasario 14 d.

20%
nuolaida visiems eteriniams aliejams

VIlNIuS

l.Stuokos Gucevičiaus g. 1  

(„Amberton“ viešbutis), 

01122 Vilnius.

 El.p.: vilnius@ProvansoKvapai.lt

Tel.: +370 679 25 055

KlAIPėDA
Naujojo sodo g. 1  

(„Amberton“ viešbutis), 

92118 Klaipėda

El.p.: krautuve@ProvansoKvapai.lt

Tel.: +370 605 22656
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Psichologijos kodas

- Santykiai paprastai yra dviejų žmo-
nių bendras projektas. Tačiau būna atve-
jų, kai peržengiama tam tikra asmeninės 
erdvės ar privatumo riba. Ar įmanoma 
tą ribą įvardyti?

- Manau, kad įmanoma. Santykiuose pri-
vatumo ir asmeninės erdvės riba peržengia-
ma tada, kai partneriui, kuriuo mes rūpina-
mės, mūsų rūpestis jau kelia ne malonumą ir 
gerus jausmus, o neigiamus. Kiekvienam ta 
riba bus kitokia, siauresnė ar platesnė. Žmo-
gui, kuris nuo vaikystės turi daug kompleksų, 
jautęs tėvų dėmesio trūkumą, riba gali būti 
platesnė. O labiau nepriklausomos ir pasiti-
kinčios savimi asmenybės tą ribą labai greitai 
pajaus. Jie greičiau supras, kad „na, jau per 
daug“. Aš įsivaizduoju, kad ta riba ir momen-

tas, kai ji peržengiama, labai priklauso ir nuo 
besirūpinančiojo savivertės. 

- Ką vadintume šiurkščiu asmeninės 
erdvės ribų peržengimu?

- Šiurkštus ribų peržengimas būna tada, 
kai pradedami tikrinti elektroniniai laiškai, ži-
nutės telefone, kišamasi į darbo santykius su 
kolegomis, reikalaujama išsamių dienos atas-
kaitų. Ribų peržengimo laipsnis yra labai indi-
vidualus kiekvienam, tiek tam, kuris jas per-
žengia, tiek tam, kurio ribos pažeidžiamos. 

- Žinučių, socialinio tinklo paskyros 
tikrinimas kartais vadinamas tik smalsu-
mu, nieko neieškant. Ar taip gali būti?

- Iš smalsumo patikrinti kito žmogaus laiš-
kus ar žinutes - visiška netiesa. Tvirta asme-
nybė niekuomet nelįs į kito ribas, pasitikės 
savimi ir partneriu pakankamai, kad neieško-
tų kabliukų, ir net nekils noras tikrinti. Taip 

pat toks žmogus žinos ir savo ribas, todėl ne-
norės, kad jo privatumas taip pat būtų pažeis-
tas. Iš smalsumo gali nusipirkti naują knygą, 
išbandyti naują sporto šaką, bet ne „pasivaikš-
čioti“ po kito žmogaus asmenines ribas. Tai 
ne visai smalsumas, o kažkoks vidinis neįsi-
sąmonintas noras kontroliuoti partnerį. Čia 
tinka sena tiesa: neatplėšk laiško, jeigu jis yra 
adresuotas ne tau, net jei tai koks nors šven-
tinis sveikinimas abiem. 

- Ar tai reiškia, kad kiekvieno ribų 
suvokimas yra labai skirtingas?

- Žinoma. Vienam žmogui klausimai, kaip 
sekėsi darbe, ką veikė ir panašiai, gali būti 
meilės ir rūpesčio išraiška. Kitam, kuris, sa-
kykim, yra konfidencialus žmogus, pagal savo 
tam tikrą psichologinį ar asmenybinį tipą tai 
jau gali būti šiurkštus peržengimas. Gal jis 
negali atskleisti darbinių paslapčių, specifikos 
ir panašiai. Arba galvoja, kad jo darbinė veikla 

Įkyrūs kamantinėjimai apie dienos darbus,  
skambučius, žinutes yra tik dalis to, kas santykius  
veda link krizės. Kad ir kaip mylėtume savo 
išrinktuosius, negailėtume jiems dėmesio,  
laiko ir rūpesčio, yra dalykų, kurių santykiuose  
reikėtų vengti, kad šie netaptų našta. Kiek  
svarbios yra asmeninės ribos ir kas skatina  
jas peržengti, „Laisvalaikis“ kalbėjosi su  
psichologe EgLE PELiEnE.

Ringailė Stulpinaitė

Santykių ribos. Perdėtas rūpestis ir uždraustos zonos

Eglė Pelienė Redakcijos archyvo nuotr.
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yra jo asmeninis ir labai individualus reikalas. 
Kalbant apie klausimus, galima pasidomėti, 
kas skambino ar kas parašė, bet daug kas 
priklauso nuo mūsų tono, klausimo formos, 
jo pateikimo. Galbūt kartu laukėte kokio 
skambučio, gal yra bėdų su giminaičiais ar ką 
nors planuojate. Kitas pavyzdys, labiau kas-
dienis, kai net kavos puodelis gaunamas į 
lovą kiekvieną rytą, nors žmogus galbūt dar 
nori pamiegoti, yra tam tikrų ribų peržengi-
mas. Labai daug mielų gyvenimo detalių yra 
nutrinama ir nubanalinama iki beprotiško ly-
gio ir galiausiai jos pradeda erzinti. Santy-
kiuose toli gražu neišeina viskas natūraliai ir 
savaime - reikia kūrybos, supratimo.

- Gal tai tiesiog perdėtas rūpestis, o 
ne ribų peržengimas?

- Viskas truputį panašu į uzurpaciją arba į 
nenatūralų rūpestį tuomet, kai žingsnis po 
žingsnio pažeidžiamos kito žmogaus interesų 

ribos. Kitaip tariant, jeigu aš rūpinuosi žmo-
gumi, tai aš rūpinuosi juo tiek, kiek jaučiu, 
kad jam yra malonu. Yra kito žmogaus apsau-
ga (rūpestis) ir yra perdėta apsauga. Jeigu 
kalbame apie santykius, tai turime prezump-
ciją, kad tai yra du suaugę žmonės. Vadinasi, 
turėtų būti dvi sveikos savarankiškos asme-
nybės. Norint saugoti kitą žmogų, stengiama-
si daryti kažką, dėl ko antrai pusei yra gera. 
Kai prasideda perdėta apsauga, tai reiškia, kad 
aš maitinuosi energetiškai tuo, ką pats darau 
kitam žmogui. Ir man geriau ne dėl to, kad 
mano antrai pusei geriau, o dėl to, kad aš pats 
geriau jaučiuosi taip elgdamasis.

- Prie ko veda tas perdėtas rūpestis?
- Žmogus, perdėtai besirūpinantis partne-

riu, pradeda nuo jo priklausyti ir kartu varginti 
savo dėmesiu. Perdėta apsauga ir priklausomy-
bė nuo partnerio iš tiesų yra ne kas kita, kaip 
savo tuštumos užpildymas. Savo norų ir porei-
kių patenkinimas. Taip elgiasi tas, kuris pats 
jaučiasi nesaugus, nesijaučia galįs būti su savo 
partneriu, nesijaučia to vertas. Nes jei aš nesi-
rūpinu kitu, tai iš esmės neturiu ką veikti pats 
su savimi. Kai žmonės domisi vienas kito diena, 
kaip sekėsi ir noriai tuo dalijasi abu - viskas 
gerai. Bet kai pradedama kapstyti: o kas, o kaip, 
su kuo susitikai, apie ką kalbėjote, ką valgei, tai 
yra liguistas į nieką nevedančios priklausomy-
bės pavyzdys. Juk galų gale ne kiekvieną dieną 
žmogus ir turi ką papasakoti. Gal ta diena buvo 
absoliučiai eilinė ir nieko tokio neįvyko. 

- Ar priklausomybė nuo partnerio at-
siranda tik dėl perdėto rūpesčio ir iš sa-
vų kompleksų?

- Ne tik. Priklausomybė gali atsirasti ir dėl 
to, kai išgyvenamas labai stiprus per didelės 
aistros laikotarpis santykių pradžioje. Tuo me-
tu, kol dar išgyvename tą liguistai rožinį perio-
dą, laikas tarsi suskyla į dvi dalis, iki partnerio 
atsiradimo mūsų gyvenime ir po jo. Mes labai 
savanoriškai įnyrame į tai, tuo gyvename, ne-
begalime nei būti vieni, nei liūdėti. Tos stiprios 
emocijos užpildo tą vidinę tuštumą, o partne-
riai labai įsikabina vienas į kitą. Tačiau po ku-
rio laiko, kai aistra išblėsta ir grįžtama į savo 
sveiką protą, vienas iš partnerių truputį atsi-
šlieja, jau nori šiek tiek erdvės, o jei antrasis 
vis dar gyvena tame rožiniame laikotarpyje, 
prasideda nesutarimai, nesusikalbėjimai. 

- Kartais poroje atsiranda nesutarimų 
dėl laisvalaikio su ne bendrais draugais. 
Ar tai galima tam tikra prasme pavadin-
ti savininkiškumu?

- Savininkiškumas yra būdingas visiems 
žmonėms, mes norime turėti savo namus, 

daiktus, erdvę. Kai tavo nuosavybe tampa 
kitas žmogus, tada ir prasideda visos proble-
mos. Nes „savininkas“ jaučia pavojų - jeigu 
jis neteks partnerio, tai jis neteks ir didžio-
sios dalies savęs. Jis egzistuoja kaip vijoklis, 
aplink ir dėl savo partnerio. Kai partneriai 
sako, kad jie negali vienas be kito gyventi, 
pabūti atskirai, tai nėra tiesa. Visi mes viską 
galime ir visokių situacijų būna gyvenime. Jie 
gi nėra Siamo dvyniai. Kai žmonės pasiekia 
itin aukštą savininkiškumo lygį, partneris 
tampa vieninteliu, pagal jų supratimą, gyve-
nimo pagrindu. Jeigu nėra partnerio, tai ir aš 
visavertiškai neegzistuoju. Kito žmogaus sa-
vinimasis yra ne kas kita, kaip paties silpnu-
mas ir menka savivertė. Jis nesuvokia savęs 
kaip asmenybės, neturi savo aplinkos, inte-
resų rato - nieko. Visas jo gyvenimas yra par-
tneris ir jo gyvenimo sekimas, reguliavimas, 
uzurpavimas. Žmonėms paprastai labiau pa-
tinka būti su tvirtesnėmis asmenybėmis po-
roje už juos pačius. Paradoksas - kuo labiau 
aš savinuosi už mane stipresnę asmenybę, 
tuo labiau ir toliau ji nuo manęs bėga. Visai 
nesvarbu, tai vyras ar moteris. Nes stiprus 
žmogus gali puikiai būti, gyventi, realizuoti 
save ir be poros. Todėl ta atotrankos jėga 
veikia itin stipriai. Tada stiprusis partneris 
pradeda tolti, o tas silpnesnis poroje žmogus 
jaučiasi be galo prastai ir stengiasi dar labiau 
suvaržyti savo partnerį. 

- Ko reikia, kad nebūtų nusavinama 
kita asmenybė ir būtų išvengta ribų per-
žengimo?

- Nėra kitų būdų, kaip tik dirbti su savimi, 
reikia ugdyti save. Jei nežinote kaip, eikite pas 
draugus, psichoterapeutus, kunigą, galų gale 
patys sau atsakykite sąžiningai į klausimus: ko-
dėl man yra tas nenumaldomas noras tikrintis 
žinutes ar paskambinti partneriui 25 kartus per 
dieną. Dėl ko taip elgiuosi? Dėl to, kad jaučia-
masi nesaugiai, kankina baimė, kad jus paliks. 

Mes juk visi esame skirtingai auklėti. Kas 
vienam atrodo normalu, kitam gali būti abso-
liučiai nepriimtina, dėl to ir svarbu suderinti 
tuos dviejų žmonių santykių žemėlapius, tai 
yra tai, kaip, jų manymu, viskas turėtų vykti 
ir kur turėtų būti braižomos ribos. 

Kito žmogaus 
savinimasis yra 
ne Kas Kita, Kaip 
paties silpnumas 
ir menKa 
savivertė

žmogus, perdėtai 
besirūpinantis 
partneriu, 
pradeda nuo jo 
priKlausyti ir 
Kartu varginti 
savo dėmesiu

Santykių ribos. Perdėtas rūpestis ir uždraustos zonos
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n Atgyja senos reklamos formos, o internetas 

daro didžiulę įtaką televizijai.

Vietoj išVadų

Nacionalinės futbolo lygos finalą „Super 
Bowl“ galima sulyginti nebent su Padėkos 
dienos masiškumu. Tuomet visi ne tik prilim
pa prie televizorių, bet ir visko nuperka šim
tąkart daugiau. Šou metu 30 sekundžių rek
lamos transliacija kainuoja apie 4 mln. eurų, 
tad kompanijos verčiasi per galvą, kad tik su
kurtų ką nors įdomaus. Štai keletas dėmesio 
vertų reklamų.

virusinis vaizdo klipas  
gimdo virusinę reklamą 

Kas? 

BMW.

Ką padarė?

Galbūt pamenate 1994 metų iškarpą 
iš vienos televizinės laidos, kurios metu 
vedėjai kalba apie technologijas? Vienas 
jų stebisi, ką gi reiškia ta susukta raidė 
ir gauna atsakymą, kad tai eta, žyminti 
elektroninį paštą. „Tai kaip gi aš gaučiau 
tuos laiškus? Išvis, kas tas internetas?“ - 
šiuolaikinį jaunimą džiugino virusine 
tapusios ištraukos personažai. BMW ko-
manda šį vaizdelį pastebėjo, susirado 
tuos pačius žmones ir pasodino prie vai-
ro. Praėjo 21 metai ir duetas juda mies-
to gatvėmis su naujuoju automobiliu. Vėl 
liejasi šypseną keliantys klausimai ir su-
kuriamas vaizdas - kaip tuomet interne-
tas buvo neatrasta inovacija, taip „BMW 
i3“ šiandien yra unikalus ir nepažintas 
objektas.

rezultatai?

Internautai įvertino pastangas ir 
vaizdelį peržiūrėjo 12,4 mln. kartų.

http://goo.gl/Y1zoh7
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Mako pokštai 

Kas?
„McDonalds“.

Ką padarė?

Greitojo maisto užkandinė jau da-
bar ruošiasi Valentino dienai. Nuo 
vasario 2 dienos amerikiečiams paža-
dėta, kad dalis atsitiktinai atrinktų 
pirkėjų už maistą galės sumokėti nau-
jomis formomis. Ir visa tai truks iki 
vasario 14 d. Kaip atrodo tie mokėji-
mai? Pristatomajame vaizdo klipe 
matome vaikiną, kuriam pasiūloma 
paskambinti mamai ir pasakyti, kad 
ją myli. Kiti gauna užduotį išvardyti, 
dėl ko myli savo sūnų, apsikabinti 
drauge atėjusią šeimą ar tiesiog čia 
ir dabar sušokti pergalės šokį. Viskas, 
to užtenka, kad užsakymą gautumėte 
nemokamai.

rezultatai?

Akcija tik dabar prasidėjo, tad 
laukiamas turinio, užplūsiančio soci-
alinius tinklus, bumas. Argi jūs ne-
pasidalytumėte su draugais tokia staig
 mena?

http://goo.gl/hCENhw

atsitiktinis vaikinas  
seno žaidimo herojaus kailyje 

Kas?
„Bud Light“.

Ką padarė?

Slaptos kameros tipo formatas toli gražu 
nemirė. Vaikinų trijulė užeina į vietinį resto-
raną, o barmenė pasiūlo nemokamą gėrimą, 
jei tik jie sutinka leistis į avantiūrą. Ant pa-
kuotės užrašyta užduotis diktuoja tolesnį veiks-
mą: „Tai tobulas gėrimas tiems, kurie nori iš-
eiti iš namų ir pasismaginti žaisdami senus 
žaidimus“. Vaikinai išeina į lauką, randa ant 
žemės milžinišką monetą ir įmeta ją į specialią 
skylę. Tuomet atsiveria klubo durys ir jie pa-
tenka į laukinį šurmulį. Vienas iš vaikinų nu-
vedamas prie projekcijos, imituojančios legen-
dinį „PacMan“ žaidimą. Juk pamenate  tai 
labirintas, kuriuo važinėja gyvis, renkantis 
gelsvus burbulus, o tuo metu kiti gyviai jį gau-
do. Šįkart burbulų rinkimas patikėtas svečiui. 
Na, o pergalę vainikuoja šėlsmas iki ryto.

rezultatai?

Daug veiksmo ir netikėtumo efektas suža-
vėjo internautus. Jau dabar peržiūrų skaičius 
siekia 14 mln. ir akivaizdu, kad tai ne riba.

http://goo.gl/UzYsUG
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Meilei skirta tūkstančiai posmų ir dainų, 
kurių dalis nuskamba vieną sykį, o dalis tam-
pa nemirtinga ir kas kartą vis naujai suskam-
bančia klasika. Vienas jų - austrų kompozi-
toriaus Frico Kreislerio (Fritz Kreisler) kū-
rinys „Meilės svajos“ (vok. „Liebesleid“), 
įkvėpęs ir Šv.Valentino vakaro koncerto pa-
vadinimą.

Sopranas I.Anankaitė kartu su pianiste Bi-
rute Asevičiūte šventinį vakarą kviečia pasi-
klausyti rinktinės meilės dainų programos - nuo 
barokinių Tomazo Albinonio (Tomaso Albinoni) 

šedevrų iki šiuolaikinių atlikėjų Adelės (Adele), 
Selin Dion (Celine Dion), Laros Fabian ir kitų 
populiariosios muzikos grandų šlagerių.

Koncerto metu pasirodys ir daugiau at-
likėjų. Scenoje publika išvys jaunosios kar-
tos operos viltį baritoną Šarūną Šapalą ir itin 
talentingą Vilniaus B.Dvariono muzikos 
mokyklos moksleivį smuikininką Andrių 
Malinauską, kurį parengė mokytoja Irina 
Kirzner.

Vakaro metu skambės solo arijos, dainos, 
duetai. Atlikėjai žada pateikti ir siurprizų.

l INDRĖ ANANKAITĖ (sopranas) 
l BIRUTĖ ASEVIČIŪTĖ (fortepijonas) 
l ŠARŪNAS ŠAPALAS (baritonas) 
l ANDRIUS MALINAUSKAS (smuikas)

koncerte pasirodys

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

„Meilės svajos“ - vasario 14 d. 19 val.  

„Piano.lt“ koncertų salėje (Trakų g.9/Kėdainių g.1, 

įėjimas iš Kėdainių g.). Bilietus platina BILIETAI LT.

Šv.Valentino vakarą -

Su „Laisvalaikio” 
kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

romantiškos „Meilės svajos“

Scena

Vasario 14-ąją visus įsimylėjusius, mylinčius ar tiesiog šauniai 
vakarą praleisti norinčius vilniečius ir miesto svečius į „Piano.
lt“ koncertų salę vilioja koncertas užburiančiu pavadinimu - 
„Meilės svajos“. Aistringus ir romantiškus įvairių stilių, laiko-
tarpių bei žanrų kūrinius Šv.Valentino šventės proga klausyto-
jams dovanoja solistė Indrė Anankaitė ir jos bičiuliai.

Meilės dainas dovanos  
Indrė Anankaitė
Organizatorių nuotr.

Birutė Asevičiūtė
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KAS? „Dinamitas Live 2015“.

Stipriausias hiphopo užtaisas Lietuvoje sugrįžta! Jei pa-
siilgote veiksmo, pažadame, kad jūsų laukia 3 scenos, 
daugiau kaip 50 atlikėjų, svečiai iš užsienio ir 12 valan-
dų šou. Čia išvysite ir išgirsite žinomiausius Lietuvos 
reperius: Lilą ir „Innomine“, „Garazhe nerūkoma“,  
„Z on A“, atlikėją Micro One bei kitus.

KUR? Menų fabrikas „Loftas“ (Švitrigailos g.29, Vilnius).
KADA? Vasario 7 d. 19 val.
UŽ KIEK? 11,16-21,16 Eur - 38,53-73,06 Lt.

Ką veikti savaitgalį?

KAS? „30 Second Swing Dance Showcase 2015“.

„Hoppers’“ šokių studija rengia 1-ąjį Lietuvoje 30 
sekundžių svingo šokių pasirodymų konkursą 
„30 Second Swing Dance 
Showcase 2015“. 
Konkurse užsire-
gistravę šokėjai 
vos per pusę minu-
tės turės pademons-
truoti savo sugebėji-
mus ant parketo. Netrūks 
nei noro nugalėti, nei 
įspūdingų pasirody-
mų. Juos vertins 
kompetentinga ko-
misija, renginio žiū-
rovai taip pat galės iš-
rinkti savo favoritus ir 
juos apdovanoti. Prizi-
ninkams bus įteiktos tau-
rės ir nugalėtojų diplomai.

KUR? Klubas „Tamsta“  
(A.Strazdelio g.1, Vilnius).
KADA? Vasario 7 d. 21,30.
UŽ KIEK? 8 Eur - 10,36 Lt.

KAS? „Madagaskaras“.

„Madagaskaras“ - dramaturgo Mariaus Ivaškevičiaus 
pjesė, originaliai, autoironiškai ir intelektualiai prista-
to Lietuvą kaip fenomeną, lietuvių požiūrį į save ir 
pasaulį. Pjesės sėkmės priežastis - intriguojantis siuže-
tas, išmoningos situacijos ir meistriški dialogai, para-
šyti pasitelkiant autentišką pirmosios XX a. pusės kal-
bą. Neįprastu humoru žaižaruojantis ir kartu graudus 
vieno iš žymiausių lietuvių režisieriaus Rimo Tumino 
„Madagaskaras“, subtiliai ragindamas atsigręžti į pra-
eitį, užgauna kažką, labai giliai slypintį kiekviename 
iš mūsų. Negalime užčiuopti savo vientisumo apsiribo-
ję vien gimimo data. Visi mes, anot Vilniaus mažojo 
teatro vadovo R.Tumino, - iš seniau. 

KUR? Valstybinis Vilniaus mažasis teatras (Gedi-
mino pr. 22, Vilnius). 
KADA? Vasario 7 d. 18.30 val.
UŽ KIEK? 7,82-17,9 Eur  - 27-61,81 Lt   
(studentui, moksleiviui taikoma 15% nuolaida, 
senjorui - 30%). 

TeaTro mylėTojams

kluBInėTojams akTyVIems
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15%
nuolaida 2 bilietams
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Parengė Eimantė Juršėnaitė

KAS? „Rebelheart“ koncertas.

Legendinė Lietuvos sunkiojo roko 
grupė „rebelheart“ gyvuoja jau 12 
metų. Kai daugelis senųjų garsiųjų 
lietuviškų roko grupių krito nelygioje 
kovoje su įtakinga popso rinka, jie su-
gebėjo išlikti. turbūt todėl, kad nieka-
da nesilaikė jokių tradicinio roko ka-
nonų, drąsiai eksperimentavo ir ėjo 
savo pasirinktu keliu. Koncertuojan-
ti ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Euro-
poje grupė iki šiol yra nenuspėjama, 
ekstravagantiška ir įdomi klausyto-
jams. ir šįkart energingieji rokeriai 
žada nenuvilti ir padovanoti įspūdžių 
kupiną vakarą su tikro garso muzika 
ir gitarų skambesiu.

KUR? Alaus namai (A.Goštauto g.8, 
Vilnius).
KADA? Vasario 7 d. 21 val.
UŽ KIEK? 3 Eur - 10,36 Lt.

KAS? Paroda „Studijos 2015“.

tūkstančiai abiturientų ir jaunų žmonių kas-
met svarsto ir kuria ateities planus, ieškoda-
mi tinkamiausio sprendimo kur mokytis, ko-
kį kelią toliau rinktis. Jiems ir skirta tarptau-
tinė mokymosi, studijų ir karjeros planavimo 
paroda „Studijos“. Moksleiviams ši paroda - 
puiki galimybė susipažinti su Lietuvos uni-
versitetų ir kolegijų siūlomomis specialybėmis 
ir studijų sąlygomis, reikalingiausiomis pro-
fesijomis ir amatais, sužinoti, kaip pradėti 
nuosavą verslą, išmokti geriau pažinti save, 
formuoti tikslus, planuoti ateitį. Studentams 
paroda padeda atsakyti į klausimą „kas to-
liau?“. Čia galima gauti informaciją apie 
aukštesnių pakopų studijas, galimybes tęsti 
studijas užsienyje, atlikti praktiką didžiau-
siose Lietuvos kompanijose, sužinoti apie sa-
vanorystės projektus. Parodą lydės daugiau 
nei 150 renginių, dirbtuvių ir įvairios inte-
raktyvios zonos.

KUR? Parodų rūmai „Litexpo“ (Laisvės 
prospektas 5, Vilnius).
KADA? Vasario 7 d. 15.30 val.
UŽ KIEK? 2,50 Eur - 8,63 Lt.

Ką veikti savaitgalį?
MeloManaMs

gidas

PoRaI
KAS? Paroda „Mūsų vestuvės“.

Parodos „Mūsų vestuvės” tikslas - Vilniaus mieste visiems patogiai pasiekiamoje vienoje 
vietoje pristatyti pagrindines vestuvinių ir švenčių paslaugų verslo naujienas kuo didesniam 
potencialių pirkėjų ir užsakovų būriui, sukurti parodos dalyviams sąlygas pateikti specialius 
pasiūlymus, gauti išankstinių užsakymų, sudaryti naujų partnerystės sandorių.
šventinė paroda „Mūsų vestuvės” - tai galimybė įvertinti šių metų būsimųjų jauna-
vedžių poreikius ir pritraukti jų dėmesį, įvertinti savo galimybes, pabrėžti savo išskir-
tinumą ir užmegzti naujų kontaktų.

KUR? „Radisson Blu Hotel Lietuva“ (Konstitucijos pr.20, Vilnius).
KADA? Vasario 7-8 d. 10 val.
UŽ KIEK? 5 Eur - 17,26 Lt.

sMalsIeMs

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Elita Citovičiūtė:
 Adrenalinas mane „veža“

Dž.Eniston karjeros galėtų pavydėti bene 
kiekvienas - išpopuliarėjusi seriale „Draugai“, 
ji tapo viena geidžiamiausių kino režisierių 

aktorių. Pelniusi ne vieną svarų apdovanojimą, 
šiandien moteris gali džiaugtis ne tik didžiu-
liais honorarais, bet ir sėkmingu asmeniniu 
gyvenimu. Po netikėtai nutrūkusios santuokos 
su aktoriumi Bredu Pitu (Brad Pitt), Dž.Enis-
ton gyvenime romanų netrūko, bet nė vienas 
jų nesibaigė prie altoriaus. 2012 m. pradėjusi 
susitikinėti su aktoriumi ir režisieriumi Džas-
tinu Terou (Justin Theroux, 43) netrukus pa-
skelbė ir apie sužadėtuves. Tačiau dabar - 
praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo 
sužadėtuvių - pora vis dar neprisiekė vienas 
kitam amžinos meilės. Maža to, Dž.Eniston 
ignoruoja ir klausimus apie motinystę. „Man 

nepatinka visuomenės nuomonė, kad jei mo-
teris nesusilaukė vaikų, tai jos gyvenimas 
žlugo. Man atrodo, kad tai nėra sąžininga. 
Galbūt tu gali neturėti savo vaikų, bet tai ne-
reiškia, kad neturi motinystės instinkto. Ga-
li jausti meilę savo augintiniams, draugams, 
draugų vaikams. Todėl mane nervina, kai 
žmonės kalba, kad buvau taip susikoncentra-
vusi į savo karjerą, esu tokia savanaudiška, 
kad nenoriu turėti vaikų“, - sakė aktorė.

Belieka tik spėlioti, kada gi Holivudo 
žvaigždė galiausiai žengs prie altoriaus su 
savo svajonių jaunikiu.

Dž.Eniston: užteks kalbėti
apie mano amžių!

Netrukus 46-ąjį gimtadienį minėsianti Holivudo žvaigždė DžeNifer eNistoN (Jennifer 
Aniston) prisipažįsta - kalbos apie jos metus ir apie jos jauną išvaizdą jai jau atsibodo. 
tačiau reikia pripažinti, kad penktąją dešimtį įpusėjusi moteris atrodo išties įspūdingai. 
Aktorė teigia nesanti niekuo išskirtinė. Dž.eniston įsitikinusi - pasitelkus grožio pramo-
nės produktus, pasirinkus atitinkamą mitybą ir sportišką gyvenimo būdą atrodyti jau-
natviškai šiandien galima ir be botokso injekcijų.

Prieš porą metų susižadėję aktoriai Dženifer Eniston (Jennifer Aniston) 
ir Džastinas Terou (Justin Theroux) žengti prie altoriaus neskuba

EPA-Eltos nuotr.

ĮDOMŪs FakTai

l Jos tikrasis vardas yra Dženifer Džoana 
Anastasakis (Jennifer Joanna Anastassakis). Ji turi 
graikiško kraujo. Kai visa šeima atvyko gyventi 
į JAV, jie pakeitė pavardę, kad žmonėms būtų 
lengviau atsiminti.

l Jos abu tėvai yra aktoriai, būtent jie paskatino 
Dženifer domėtis dramos būreliu mokykloje.

l Būdama vaikas, aktorė metus gyveno Graikijoje. 
Paskui persikraustė į Pensilvaniją, vėliau - į 
Niujorką.

l Prieš tapdama aktore Dž.Eniston dirbo padavėja 
ir pardavimo telefonu vadybininke.

l Jos geriausia draugė yra „Draugų“ aktorė 
Kortni Koks (Courteney Cox).

l Dž.Eniston buvo viena brangiausių televizijos 
aktorių. Už vieną seriją seriale „Draugai“ ji gau-
davo po 1 mln. dolerių (885 tūkst. eurų).

l Dž.Eniston 2002 m. buvo pasiūlyta tapti akto-
riaus Metju Perio (Matthew Perry) asmenine 
trenere ir padėti jam numesti svorio.

l Ji bijo skraidyti lėktuvais, nors tai neatsiejama 
jos gyvenimo dalis.

l Su savo pirmuoju vyru aktoriumi Bredu Pitu 
ji susipažino per aklą pasimatymą 1998 m. Po 
poros metų jiedu sumainė aukso žiedus.

l Jos ūgis yra 168 cm.

l Jos mėgstamiausia spalva yra mėlyna.

l Ji nemėgsta graikų, kinų ir indų maisto. 
Mėgstamiausia aktorės virtuvė yra meksikiečių.

l Ji yra aktorių K.Koks ir Deivido Arketo (David 
Arquette) dukters krikšto mama.

l Jei Dž.Eniston nebūtų aktorė, ji būtų terapeutė.

l 1993 m. po debiuto siaubo filme „Leprekonas“ 
Dž.Eniston svarstė, ar mesti aktorystę.

l Aktorė ant pilvo turi nedidelę širdies formos 
tatuiruotę.

l Dženifer Eniston gimė 1969 m. vasario 11 d. 

Los Andžele
l 2000-2005 m. buvo ištekėjusi už aktoriaus 

Bredo Pito
l Kino versle sukasi nuo 1987 m.

l Per visą gyvenimą yra laimėjusi vieną „Emmy“ 

apdovanojimą, vieną „Auksinį gaublį“ ir vieną 

Aktorių gildijos apdovanojimą

DOsJĖ

Gedimino Žilinsko nuotr.

Elita Citovičiūtė:
 Adrenalinas mane „veža“

2015 m. vasario 6-12 d.

Interviu su Elita Citovičiūte - 39 p.
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informacinės laidos 

Jų yra pakankamai. Pagrindinę informaci-
ją jos atskleidžia. Be abejo, gal jose norėtųsi 
daugiau šviesos, bet mūsų tauta iš principo 
yra tokia nusivylusi gyvenimu. Tad teigiamų 
naujienų norėtųsi daugiau.

filmų pasirinkimas 

Nepasakyčiau, kad su filmais yra tragedi-
ja. Kadangi dėl naujų technologijų filmus ga-
lima žiūrėti kada nori, gali susirasti sau pa-
tinkantį filmą, rodytą net ir prieš savaitę, tai 
nematau jokios bėdos.

muzikos laidų trūkumas 

Man trūksta normalios muzikinės laidos, 
o ne šou ar talentų paieškų. Nėra nė vienos 
laidos apie tai, kas vyksta profesionalioje mu-
zikos scenoje. Jei neini į koncertus, atrodo, 
kad jokių muzikos grupių ir nėra.

profesionalų pasirodymai 

Dabar pamėgome žiūrėti į neprofesiona-
lus - kaip boksininkas dainuoja ir pan. Nieko 
čia blogo, bet gal jau atsibodo, gal jau norisi, 
kad kas nors profesionaliai padainuotų, pa-
šoktų ar iškeptų kiaušinienę.

kompetentingų  
žmonių stygius 

Pokalbių laidose man patinka, kai apie da-
lykus kalba tie žmonės, kurie juos išmano. 
Mūsų laidose dažnai ateina tiesiog žinomi 
veidai, nieko nesuprantantys apie vieną ar 
kitą temą.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS
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TV6 4,5 %
TV1 4,4 %
TV8 4,4 %
Lietuvos rytas TV 3,7 %
PBK 3,1 %

Info TV 1,8 %
REN Lietuva 1,5 %
LRT Kultūra 1,3 %
Video ir DVD 1 %
Liuks! 0,8 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

TV6 4,4 %
Lietuvos rytas TV 3,8 %
PBK 3,5 %
TV1 3,5 %
TV8 3,1 %

Info TV 2,6 %
REN Lietuva 1,5 %
LRT Kultūra 1,3 %
Video ir DVD 1 %
Liuks! 0,8 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 17,6 %

trumpai

n TV3 jau dešimtąjį kartą rengia iškilmingus apdo-
vanojimus „Lietuvos garbė“. Šis renginys jau tapo 
gražia tradicija kasmet už kilnius darbus pagerbti 
paprastus Lietuvos žmones bei šaliai nusipelniusius 
užsienio piliečius. Kaip ir kasmet, „Lietuvos garbė 
2015“ apdovanojimai vyks kovo 11-ąją, Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dieną. TV3 jau dabar 
kviečia siūlyti kandidatus - tuos, kuriems yra už ką 
padėkoti, kurie nusipelnė mūsų šaliai, darydami 
pasaulį geresnį, o Lietuvą gražesnę.

n Jau šį pavasarį LNK eteryje startuoja naujausias 
serialų „Pasmerkti“ ir „Moterys meluoja geriau“ 
autoriaus Edvino Kalėdos darbas melodraminis tri-
leris „Juodos katės“. E.Kalėda sako, kad tokio žanro 
serialo Lietuvoje dar nebuvo. „Tai serialas - hibridas: 
melodrama persipins su trileriu, trileris su humoru, 
humoras - su skaudžiomis socialinėmis proble-
momis. Įsiterps istorija apie labai vertingą šeimos 
relikviją, kuri bus serialo centriniu klausimu ir tęsis 
visą serialą“, - sakė autorius.

n TV3 aktualijų infošou laidoje „VIRAL’as“ vedėjos 
poziciją siekia užimti stiprios, rimtos, gražios ir 
filmavimo kamerų nebijančios merginos. Praėjusią 
savaitę prieš filmavimo kameras stojo „Mis Lietuva 
2014“ nugalėtoja - Agnė KAvAliAusKAitė. 
Tituluota gražuolė tikina: „Prie kamerų jau esu 
šiek tiek pripratusi, todėl nebėra taip baisu. Dabar 
jaučiuosi gerai ir užtikrintai. Ne taip, kaip tuos pir-
muosius kartus.“

TV3 16,7 %

LRT Televizija 
9,2 %

BTV 6,6 %

NTV Mir Lietuva 
4,5 %

Kiti  
kanalai 19,9 %

LNK 20,6 %

TV3 18,1 %

LRT Televizija 
8,9 %

BTV 5,3 %

NTV Mir Lietuva 
4,8 %

Kiti  
kanalai 15,8 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 11,7

2 NUO...IKI LNK 11,0

3 TV3 ŽINIOS TV3 10,6

4 KK2 LNK 10,1

5 LIETUVOS SUPERMIESTAS LNK 10,0

6 LNK ŽINIOS LNK 9,4

7 M.A.M.A. APDOVANOJIMAI 2015 TV3 9,3

8 PRIEŠ SROVĘ TV3 8,2

9 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,0

Duomenys: TNS LT, 2015 m. sausio 26 - vasario 1 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Jurgį Brūzgą
Dainininkas JURgIS BRŪzgA (29) prisipa-
žįsta nesantis didelis televizijos žiūrėtojas, 
bet jei atsirastų informacinė laida apie 
lietuvišką muziką, būtinai ją pažiūrėtų. 
Atlikėjas sutiko papasakoti, kokioms lai-
doms jis teikia pirmenybę, o kokių nieka-
da nežiūri.

Redakcijos archyvo nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Žiniasklaidoje jus pristato kaip rizi-
kos ir drąsių iššūkių nevengiančią mer-
giną. Gal pamenate didžiausią savo gy-
venime priimtą iššūkį?

- Matyt, tai buvo praėjusią vasarą, kai pasiry-
žau šuoliui su parašiutu. Šokau iš 3 km aukščio 
kartu su instruktoriumi. Susėdome visi į lėktuvą, 
o aš vis laukiau, kada pradėsiu bijoti. Žiūrėjau į 
kitų žmonių veidus ir mačiau, kokie jie išsigandę. 
Aš labai norėjau šokti, gal todėl baimės nejutau. 
Kai pakilome į tinkamą aukštį, iššoko vieni žmo-
nės, paskui - kiti. Atėjo mano eilė ir aš pajutau 
neapsakomą malonumą, palengvėjimą ir euforiją. 
Pusę minutės truko laisvas kritimas, paskui išsi-
skleidė parašiutas. Man labai patiko. Buvau labai 
laiminga. O baimės taip ir nepajutau.

- Kokias dar rizikingas veiklas norė-
tumėte išbandyti?

- Labai norėčiau Latvijoje išbandyti šuolį 
su guma. Ten prie kojų pririšama guma ir šoki 
nuo tam tikro aukščio. Tai yra pavojinga, nes 
būna, kad gumos nutrūksta. Šuolio metu jauti 
adrenalino pliūpsnį. Manau, kad tai turėtų bū-
ti smagu, tad jei tik kas nors pasiryš su mani-
mi nuvykti iki Latvijos, būtinai išbandysiu.

- Visada tokia buvote ar vaikystėje 
vengdavote tokių rizikingų veiklų?

- Vaikystėje irgi mėgdavau visokias išdai-
gas krėsti. Mėgau bėgioti, karstytis ant me-
džių. Kai mane nuveždavo į kaimą, gaudyda-
vau vištas, erzindavau bulius, prie arklių bū-

davau. Labai mylėjau ir myliu gyvūnus. Anks-
čiau su jais praleisdavau daug laiko.

- Dėl ko labiausiai nerimaujate, artė-
jant projekto „Šuolis“ startui?

- Dėl to, kad ką nors padarysiu ne taip. 
Kai užlipi ant bortelio, nors žinai, kokį šuolį 
turi padaryti, būna, kad iššoki ir staiga pa-
miršti, pagalvoji apie ką nors kitą ir nepavyks-
ta padaryti to, ko norėjai. Tad nerimauju, kad 
lemiamu momentu išsiblaškysiu.

- Ar antroji pusė neprieštaravo, kad da-
lyvausite šiame projekte? Juk nuo šiol jūsų 
gyvenimas bus aptarinėjamas nuo A iki Z.

- Mano antroji pusė nedraudžia daryti to, 
ką noriu. Jis yra už tai, kad realizuočiau save, 
daryčiau tai, kas man patinka. Juk jei savo 
žmogų uždarysi narvelyje ir nieko jam nelei-
si, jis nebus lamingas.

- Anksčiau dainavote merginų grupė-
je „Dolce Vita“, kas dabar vyksta jūsų 
muzikinėje karjeroje?

- Taip, buvome subūrusios grupę, bet da-
bar dainuoju nebent sau, lankau vokalo pa-
mokas. Į viešumą kol kas nelendu.

- Ketinate su muzika susieti savo 
ateitį?

- Dar nežinia, bus matyti. Dabar norėčiau pa-
sistengti atrasti save, suprasti, ko noriu. Žinau tik 
tiek, kad noriu sieti savo gyvenimą su šou verslu, 
norėčiau būti aktore arba laidos vedėja. Nors ir 
dabar vedu laidą apie informacines technologijas, 
norisi tobulėti ir labiau čia save realizuoti.

- Prieš porą metų dalyvavote „Mis 
Lietuva“ konkurse. Ką jums davė tokia 
patirtis?

- Kadangi esu gana kukli, po konkurso ėmiau 
labiau pasitikėti savimi. Jei nebūčiau ten nuėju-
si, abejoju, ar šiandien turėčiau tai, ką turiu.

- Kur grožis jums padeda, o kur trukdo?
- Trukdo tomis akimirkomis, kai kiti ima 

jo pavydėti. Kartais jauti tokią nemalonią 
žmonių atmosferą. O padeda - daug kur. Juk 
ir šou versle visiems maloniau žiūrėti į gražų 
žmogų, bet reikia nepamiršti, kad žmogus 
turi būti gražus ne tik išore, bet ir vidumi.

- Ar dažnai tenka susidurti su mote-
rišku pavydu dėl išvaizdos?

- Tenka, bet stengiuosi į tai nekreipti dė-
mesio, ignoruoti. Nesu piktybiškas žmogus.

- Ar daug pastangų reikia, kad išlai-
kytumėte tokią savo išvaizdą?

- Man - nedaug. Sportas yra svarbiausias. 
Nealinu savęs dietomis, bet stengiuosi porą 
valandų prieš miegą nevalgyti, kartais prisi-
žiūriu labiau - vakare valgau baltymus, geriu 
sultis, bet, be abejo, būna ir nuodėmių - su-
valgau ką nors, kas lieknėjimui nepadeda.

E.Citovičiūtė: kitų 
pavydą ignoruoju

„Mis Lietuva 2013“ konkurse „Mis publika“ titulą iškovojusi ELita Citovičiūtė (22) 
šiandien vis dar ieško savo tikrojo kelio. išbandžiusi ir muzikos scenos, ir tv laidų ve-
dėjos karjerą, dabar gražuolė tęsia veiklą televizijoje. Ji intensyviai kovoja dėl išlikimo 
tv3 projekte „Šuolis“, o ateityje tikisi išbandyti ir aktorės duoną.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 14.50  „Miestelio 
 patruliai“

 21.30   „Velnio nuotaka“ 21.00  Duokim garo! 13.40  „Madagaskaro
 pingvinai“

 8.55  „Meilės sūkuryje“

 TV8
8.10 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 9.00 „Mis 
Marpl“ (N-7). 10.00 „Šunyčiai patruliai“  
(N-7). 10.30 Senoji animacija. 11.05 „Filderio 
pasirinkimas“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 
14.30 „Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs 
ir drąsūs“ (N-7). 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 17.00 Martos Stiuart 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 
Komedija „Meilė ir kiti nesusipratimai“ (N-7). 
22.45 „Meilė gyventi“ (N-7). 23.40 „Martos 
Stiuart kulinarijos mokykla“ (N-7). 0.40 Gy-
dytojai (N-7). 

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

 PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 6.50, 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, 
2.40 Mados nuosprendis. 17.50 „Lauk manęs“. 
18.35 Jūrmala 2013. 20.00 Laikas. 20.45 Lie-
tuvos laikas.  21.15 Stebuklų laukas. 22.20 
Vienas prie vieno. 23.45 Vakaras su Urgantu. 

 REn
10.35 „Maša įstatyme“. 12.25 Pasverti ir lai-
mingi 2. 16.05 „Žvaigždžių gyvenimas“. 17.40 
„Bučinys 2“. 19.25 „Paskutinis Ritos vaidmuo“. 
21.30 „Belaisvė“. 22.50 Pasverti ir laimingi 2. 

 nTV MIR
8.45, 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 10.10 „Grožio 
akademija su Laisan Utiaševa“. 10.45 „Bet 
kada“. 10.55 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Pri-
siekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 13.30 
Ypatingas įvykis. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 
15.25 Lekiam užkąsti! 16.05 „Bombila“ . 17.05 
Kalbame ir rodome. 18.45 „Garbės kodeksas 
7“. 21.25 „Piatnickis“. 1.20 „Domino efektas. 
Rusijos likimas po vasario revoliucijos“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05, 2.10 Titanų mūšis. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.30, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 11.00 Apie 
tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atve-
jis. 14.05 „Būrimas žvakių šviesoje“. 15.00, 4.10 
„Kol stanica miega“. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 „Pagrindinė scena“. 22.20 „Didelė šeima“. 

 TV PolonIa
8.00 KucinAlina. 8.30 Animacinis f. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.00 Sveika, Polonija. 
12.40, 17.55, 1.45 Šios dienos užduotys. 13.05 
„Pagalbos signalas“. 13.25, 18.50, 21.40, 2.10 
Galvosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 
14.50 „Paradoksas“. 15.40 Klajūno užrašai. 15.55 
„Janas Novak Jezioranskis - įvykių užkulisiai“. 
16.30 Tyrėjų TV. Meilė ekrane. 17.00 „Ex Li-
bris“. 17.20 „A la show“ - Šymonas Majevskis. 
18.20, 22.45 Polonija užsienyje. 18.30 TV eks-
presas. 18.55, 2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 
KucinAlina. 19.55 „Pagalbos signalas“. 20.25 
„Cafe Historia“ - Aušvico išvadavimo 70-metis. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.50 „Ir gėriui, ir blogiui“. 23.00 
„Berniukas ant šuoliuojančio žirgo“. 0.25, 6.30 
„Labas vakaras, Opole! Festivalis legenda“. 1.30 
„Nikodemo Dyzmos karjera“ - kitapus kameros“. 

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 12.10, 
19.35, 20.50 Išskirtiniai. 6.30, 12.55, 18.20 Kortnė 
ir Kim Niujorke. 7.15, 19.10 Erikas ir Džesė. 7.40, 
8.45 Naujienos. 8.00, 13.40, 17.30 Tikroji Holi-
vudo istorija. 9.30, 14.50, 21.15,Mados kontrolė. 
9.55, 15.10 Džuliana ir Bilas. 10.40, 16.00 Nuo-
taka milijonieriui. 14.25 Vaikantis šlovės. 20.00 
Atvirai su Džuliana. 22.05 Mados pasaulyje. 

 TV1000
10.50 „Draugai su vaikais“. 12.35 „Haris Poteris ir 
ugnies taurė“. 15.15 „8 MM“. 17.15 „Tarp dviejų 
pasaulių“. 19.00 „Nemirtingųjų kronikos: nuosta-
būs sutvėrimai“. 21.30 „Apgaulės meistrai“. 23.30 
„Haris Poteris ir Fenikso brolija“. 

 TRaVEl
8.00, 13.30 Turto gelbėtojai. 8.30, 14.00 Naujo 
būsto paieška. 9.30, 17.00 Statybos Aliaskoje. 
10.30, 15.00 Didžiosios pasaulio paslaptys. 11.30, 
16.00 Amerikos paslaptys ir mįslės. 12.30 Pa-
mesto bagažo aukcionai. 18.00 Išgelbėkite mano 
verslą!  19.00 Amerikos maistas. 20.00 Naujo 
būsto paieška. Tailandas; Italija. 21.00 Surūdijęs 
auksas. 22.00 Adamas Ričmanas. Kantri festivalis. 
22.30 Kulinarinės dvikovos. Los Andželas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Animacinis f. 

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

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Aistros 

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

„Ančiukas Donaldas 
ir draugai“.

13.30 Animacinis f. 
„Legenda apie Korą“.

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. 2014, 

Lietuva. Interaktyvi 
laida, skirta euro 
įvedimo viešinimui.

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 Animacinis f. „Pinokis“.
21.15 Veiksmo f. 

„Iksmenai“ (N-7).
23.25 Kriminalinė drama 

„Aukštasis žmogus“.
1.30 Drama „Tarnaitė“ (N-7).

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

„Madagaskaro  
pingvinai“.

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

8.50 Pagalbos skambutis.
9.50 Yra kaip yra (N-7).
10.50 K11. Komisarai tiria. 

Lavonas smėlyje (N-7).
11.20 K11. Komisarai tiria. 

Mirtinas ištikimybės 
išbandymas (N-7).

11.55 KK2 (N-7).
12.45 Laba diena (N-7).
13.15 Animacinis f. 

„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. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Mano vyras gali.
22.20 Veiksmo trileris 

„Priešprieša“ (N-14).
0.20 Veiksmo trileris „9-

asis rajonas“ (N-14).

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

rinkimai 2015.
12.20 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
13.10 TV serialas „Giminės. 

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

užuovėja 7“.
17.00 „Akis už akį 3“ (N-7).
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų k.). Sportas. 
Orai.

18.45 Delfinai ir žvaigždės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trileris „Ar galiu jus 

nužudyti?“ (N-14).
0.10 Mokslo ekspresas.
0.30 „Akis už akį 3“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Duokim garo!
4.50 Tautos balsas.
5.20 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

9.00 „Krikštašunis“ (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“.
15.00 Amerikos talentai.
16.00 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Vedęs ir 

turi vaikų“ (N-7).
19.00 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiskmo trileris 

„Specialioji operaci-
ja“ (N-14).

23.25 TV serialas „Spar-
takas. Prakeiktųjų 
karas“ (N-14).

0.25 TV serialas 
„Spartakas. 
Prakeiktųjų karas“ 
(N-14).

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

2.30 Bamba TV (S).

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

Pasidalink! Ištisus 
metus.

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

9.00 „Albanas“ (N-7).
10.05 „Magda M.“
11.10 Reporteris.
12.00 Kitoks pokalbis (N-7).
13.00 „Laukinis pasaulis“.
13.30 Sąmokslo teorija (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.15 Savivaldybių rinkimai 

2015. Švenčionių 
rajono taryba.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rinkimai 

2015. Švenčionių 
rajono taryba.

19.20 „Laukinis pasaulis“.
19.50 Kitoks pokalbis (N-7).
20.50 Pasaulis X (N-7).
21.50, 2.00 Trileris „Karo 

patirtis“ (N-14).
24.00, 3.45 Kriminalinis 

veiksmo f. 
„Narkotikų skyriaus 
agentas“ (N-7).

5.25 „Genijai iš prigimties“.
5.55 „Miestai ir žmonės“.
6.00 Spąstai tėčiui.

8.05 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos 
retrospektyva. 

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Laiko ženklai. 

Lietuvos nepriklau-
somybės tarptautinis 
pripažinimas..

12.00 Žinios. 
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Šarūno Barto filmų 

retrospektyva. 
14.20 „Degantis krūmas“. 1 s.
15.45 ...formatas. Rež. 

Irena Morkevičienė.
16.00 Pasaulio biatlono 

taurė. Mišri estafetė. 
17.00 Kasdienybės aitvarai.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Šiaurietiškas būdas“.
18.45 Laiko ženklai. 
19.10 Koncertuoja Donatas 

Montvydas. 2014 m.
20.00 Gustavo enciklopedija.
20.30 Labanaktukas. 
21.00  Durys atsidaro.
21.30  „Velnio nuotaka“.
22.45 Prisiminkime. Arijos 

iš D.Verdžio operų.
23.00 „Būsime švarūs“.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
0.30 Mokslo sriuba.
0.45 Legendos.
1.30 Groja Petras 

Geniušas.

 9.00  „Krikštašunis“
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„IKSMENAI“
Veiksmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius B.Singeris.
Vaidina H.Džekmanas, 
P.Stiuartas, F.Jansen.

Iksmenai - žmonės, turintys ne-
paprastų galių. Vieni mato ateitį ir 
skaito mintis, kiti gali sukelti gaisrą 
ar audrą. Vyriausybė juos persekioja, 
tad profesorius Ksavjeras įkūrė jiems 
specialią mokyklą. 

„TARNAITĖ“
Drama. JAV. 2011.
Režisierius T.Teiloras.
Vaidina E.Stoun, O.Spenser, 
V.Deivis.

Misisipės valstija, šeštasis dešimt-
metis. Skiter grįžta namo baigusi 
universitetą ir ketina tapti rašytoja. 
Ji sukrečia miestelėnus aprašydama 
pokalbius su pasiturinčiųjų tarnaitė-
mis. Pirmoji prabyla Eibilina. Pamažu 
įsidrąsina ir kitos moteriškės. 

vasario 6 d. 

 15.45   „Tai mergina, 
 ar vaikinas?“

 17.00  „Kobra 11“  22.45  „Dangus aukštai“

 ANIMAl PlANET
7.00, 6.35 Laukinis gyvenimas. 7.25, 11.00 Kačiukai 
ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 15.35 Gyvenimas laisvėje. 
9.10 Iškviečiamas tramdytojas. 10.05, 22.55 Aliga-
torių tramdytojai. 11.55 Gyvenimas laisvėje. 12.50, 
17.25, 21.05 Namai medžiuose. 13.45 Pražūtingos 
salos. 14.40, 19.15, 1.40 Akvariumų verslas. 16.30 
Havajai: prarastas rojus. 20.10 Laukinės gamtos 
gangsteriai. 22.00, 0.45 Laukinės būtybės. 

 SPoRT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Die-
nos naujienos. 7.15 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos 19 turo apžvalga. 8.00 „Eurocup“ 
krepšinio lyga. „Paris - Levallois“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 10.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Unicaja“ - „Bilbao Basket“. 12.15 NBA Ac-
tion. Krepšinio lygos apžvalga. 13.00 NBA krep-
šinio lyga. New Yorko „Knicks“ - Los Andželo 
„Lakers“. 15.00 NBA krepšinio lyga. Bruklino 
„Nets“ - Toronto „Raptors“. 17.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „AZ Alkmaar“. 
19.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 19 
turo apžvalga. 20.00, 21.10 „Eurocup“ krepšinio 
lyga. „Paris - Levallois“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 
22.10, 23.10 „Arrow Fight Night“. Kovos menų 
turnyras. 24.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Clippers“ - Toronto „Raptors“. 

 VIASAT SPoRT BAlTIc
8.40 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Av-
tomobilist“. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ -  
„Barcelona“. 12.35 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 13.05 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Leicester“ - „Manchester United“. 
14.55 Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ - „Jokerit“. 
Tiesioginė transliacija. 17.35 Golfas. PGA turo 
apžvalga (5). 18.05 Krepšinis. Eurolyga. „Labo-
ral Kutxa“ - „Emporio Armani“. 19.55 Krepšinis. 
Eurolyga. „Fenerbahce Ulker“ - „Laboral Kutxa“. 
Tiesioginė transliacija. 21.55 Krepšinis. Euroly-
ga. „Emporio Armani“ - „Anadolu Efes“. Tie-
sioginė transliacija. 24.00 Krepšinis. Eurolyga. 
„Unicaja“ - „Nizhny Novgorod“. 1.50 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 2.20 Ledo ritulys. KHL. 
„Avangard“ - „Jokerit“.  

 EuRoSPoRT
9.30, 12.00 Angliškas biliardas. „World Main 
Tour“. 10.30, 15.00 Kalnų slidinėjimas. Pa-
saulio čempionato apžvalga. 10.45 Žiemos 
universiada. 14.00, 17.45 Sporto linksmybės. 
15.15, 21.45 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. 16.00, 18.15, 1.15 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. 19.45, 22.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
čempionatas. 1.00, 2.15 Ralis. FIA Europos 
čempionatas. 

„MEIlĖ IR KITI NESuSIPRATIMAI“
komeDija. Prancūzija. 2013.
Režisierius A.Kastanjetis.
Vaidina L.Sanjė, N.Bedosas, Dž.Koenas.

Prancūzas Antuanas iš Niujorko vėluoja į svarbų darbo pokalbį Paryžiuje. 
Vargais negalais patekęs į lėktuvą vyras gauna vietą šalia savo buvusios 
merginos Žiuli. Šešių valandų skrydis bus tikra amžinybė. Porelė pa-
reiškia visą kelionę nesikalbėsiantys. Tačiau iki šiol likę klausimai kursto 
smalsumą. Kodėl jie išsiskyrė ir kaip gyvena dabar?

„9-ASIS RAJoNAS“
Veiksmo trileris. JAV, Kanada, Nau-
joji Zelandija, Pietų Afrika. 2009.
Režisierius N.Blomkampas.
Vaidina Š.Koplėjus, Dž.Koupas.

Gedimą patyręs ateivių laivas pri-
glaudžiamas Žemėje. Jie apgyven-
dinami nuo žmonių atitvertoje, ka-
riškių saugomoje teritorijoje. Vienos 
operacijos metu agentas netyčia 
apsikrečia paslaptingu virusu. 

TV3
21.15

lNK
0.20

TV3
1.30

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

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

ateivius“.
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“ (1) (N-7).
13.35 „Audra“ (N-7).
14.30 Būrėja (N-7).
15.00 Natūralioji kuli-

narija 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 tylusis svečias“ 
(N-7).

22.45 Drama „Dangus 
aukštai“ (N-14).

0.45 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

10.00 „Pavojus  
rojuje“ (N-7).

11.00 „Viskas  
teisėta“ (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 „Viskas  

teisėta“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“  

(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 epi-
zodai (N-14).

23.00 Komedija 
„Diktatorius“ (N-14).

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

2.05 „Klyvlendo  
šou“ (N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 Karštos senos  
sėdynės.

9.45 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

10.45 „Komanda Ž“  
(N-7).

11.45 Pamiršti vardai. 
Andrius  
Sniadeckis.

12.15 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

13.15 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

13.45 „Priedangoje“ (1)  
(N-7).

14.45 Pasaulis pro  
traukinio langą.

15.45 „Tai mergina,  
ar vaikinas?“  
(N-7).

17.30 Reidas.
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Komanda Ž“  

(N-7).
20.00 Balticum TV  

žinios.
20.20 „Tėvai už borto“.
21.00 „Tekėk už  

manęs!“
23.00 Balticum TV  

žinios.
23.15 „Miegančioji  

gražuolė“ (S).

TV8
21.00

rekomenduoja



42 laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  6

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 salos  

princesė“.
12.10 Komedija  

„Kelionė po  
koledžus“ (N-7).

13.50 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.15 „Kurt Sejitas  
ir Šura“ (N-7).

17.20 Svajonių  
nuotaka (N-7).

18.30 TV3 žinios.  
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Komedija „Auklė“ 
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje -  
Eurojackpot.

21.00 Komiškas trileris 
„Melas vardan  
tiesos“ (N-7).

24.00 Drama  
„Sąžiningas  
žaidimas“ (N-7).

2.00 Vesternas  
„Kartą laukiniuose 
vakaruose“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
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 nuo-

tykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Na, palauk!“
10.00 „Žaislų istorija“.
11.35 Veiksmo komedija 

„Makinzio  
sala“ (N-7).

13.20 „Mano puikioji 
auklė“.

14.50 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

16.55 Šventę švęsti.
18.30 Žinios. Sportas.  

Orai.
19.00 Nuotykių komedija 

„Monte Karlas“  
(N-7).

21.10 Nuotykių komedija 
„Sveiki atvykę į 
džiungles“  
(N-14).

23.00 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas. 
Mirtinas teisingu-
mas“ (N-14).

0.45 Veiksmo f. „Įstatymo 
tarnai“ (N-7).

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. 

Lenktynės dėl išlikimo“.
13.00 „Inspektorius Luisas 2“.
14.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
15.00 Lietuvos nepriklau-

somybės atkūrimo 
25-mečiui. 

16.00 Žinios. 
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00, 3.30 „Eurovizija 2015“. 

Nacionalinė atranka.
22.40 Komedija „Operacija 

„Keksas“ (subtitruota).
0.10 Pinigų karta.
1.00 Lietuvos nepriklau-

somybės atkūrimo 
25-mečiui.

1.55 „Inspektorius Luisas 2“.

 22.40  „Operacija 
 „Keksas“

 12.10  „Kelionė po 
 koledžus“

ŠeŠtadienis

„MONTE KARLAS“
Nuotykių komedija. JAV, Vengrija. 2011.
Režisierius T.Bezucha.
Vaidina S.Gomes, K.Kesidi, E.Makdauel.

Trys jaunos ir nuotykių ištroškusios merginos - Greisė, Megė ir Ema - 
išsiruošia į Paryžių. Deja, kruopščiai planuota kelionė pasirodo esanti 
didelis nusivylimas. Išvargintos nemalonių kelionės įspūdžių, merginos 
atsiduria prabangaus penkių žvaigždučių viešbučio hole, kuriame Grei-
sė palaikoma turtinga paveldėtoja. Prieš atskleisdamos savo tikrąsias 
tapatybes, merginos mėgaujasi neregėta prabanga.

rekomenduoja

„TEN, KUR EISI TU“
drama. Vokietija. 2010.
Režisierius H.J.Togelis.
Vaidina S.Šiut, N.Varmut, 
K.Štadler.

Sabrina Velington jau dvejus me-
tus po netikėtos vyro mirties rūpi-
nasi viešbučiu Kornvalyje. Verslas 
atsidūręs ties bankroto slenksčiu, 
ir tik vienas žmogus galėtų jai pa-
dėti - motina. Deja... Sabrina jau 
daug metų su ja nepalaiko jokių 
ryšių. Paskutinė galimybė išgel-
bėti verslą - pasikalbėti su banko 
valdytoju Londone.

„30 TAMSOS DIENŲ“
Siaubo trileriS. Naujoji Zelandija, 
JAV. 2007.
Režisierius D.Sleidas.
Vaidina Dž.Hartnetas, M.Džordž.

Kiekvienų metų žiemą Aliaskos 
regiono miestelį Barovą apgaubia 
aklina tamsa. Vieną vakarą saulė 
nusileidžia už apledėjusio horizon-
to ir nepakyla net 30 dienų iš eilės. 
O šią žiemą į miestelį užklysta pa-
slaptingas įtartinų žmonių būrys. 
Nepažįstami ir niekuomet nema-
tyti keistuoliai yra šviežios žmogie-
nos kraujo ištroškę vampyrai.

„SĄŽININGAS ŽAIDIMAS“
drama. JAV. 2010.
Režisierius D.Laimanas.
Vaidina N.Vots, Š.Penas, M.Kelis.

Džordžo Bušo vyriausybė atskleidžia 
Valeri tapatybę. Tuo metu ji vykdo 
CŽV užduotį - Irake ieško masinio 
naikinimo ginklų. Jos vyras Ameri-
kos diplomatas aiškinasi, ar irakiečiai 
tikrai pirko uraną iš Nigerio. O Baltieji 
rūmai ima mušti karo būgną be jo-
kių įrodymų. Dėl skuboto karo Džo 
kreipiasi į spaudą.

TV1
19.05

 TV8
9.00 LR savivaldybių tarybų rinkimai. 2015. 
12.00 Šunyčiai patruliai. 13.00 Ana ir meilė. 
15.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 16.00 „Frosto 
prisilietimas“ (N-7). 18.00 „Mis Marpl“ (N-7). 
19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė drama 
„Mano Džordžas“ (N-7). 22.35 Komedija „Meilė 
ir kiti nesusipratimai“ (N-7). 0.30 „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. 2015 m. 18.30 Dviračio 
šou. 19.00, 1.15 24 valandos (N-7). 20.00 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 20.30 
Autopilotas. 21.00 „Pasaulis iš skrydžio oro 
balionu“. 22.00 „Žiedų ritmai“. 23.00 Pa-
galbos 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 Alchemija LX. VDU 25. 2014 m. 4.30 
Nuo... Iki. 

 PBK
8.15 „Gudručiai ir gudrutės“. 9.00, 11.00, 17.00 
Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 „Fiksikai“. 
10.00 Padrikos pastabos su Dmitrijumi Krylovu. 
10.20 Skanėstas. 11.20 „Fiksikai“. 11.50 „Noras“. 
14.00 Naujienos. 14.20 „Auksas“. 15.35, 17.15 
„Išėjo ežiukas iš rūko...“. 20.00 Laikas. 20.30 
Pasverti ir laimingi 3. 0.10 Šiandien vakare.  

 REN
8.50 Gyvenimo taisyklės. 9.35 „Paskutinis Ritos 
vaidmuo“. 11.40 „Belaisvė“. 13.05 „Mano tiesa“. 
15.35-18.10 „Kreivas sielos veidrodis“. 19.05 
Tėtis turi rūpesčių. 20.00-21.50 Ekstrasensai de-
tektyvai. 22.40 Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 

 NTV MIR
9.00, 12.00 Šiandien. 9.25 Gaminame su Aleksė-
jumi Ziminu. 9.55 „Šaltis“. Sergėjaus Malozio-
movo mokslinis tyrimas. 10.55 Buto klausimas. 
12.25 A.Žurbino melodijos. 13.10 Važiuosime, 
pavalgysime! 13.55 Rusiškas įdaras. 14.30 Pa-
grindinis kelias. 15.15 Mūsiškiai. 16.05 Kon-
trolinis skambutis. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 
Centrinė televizija. 19.00 Naujos rusiškos sen-
sacijos. 21.00 Tu nepatikėsi. 21.55 Kriminalinė 
Rusija. 23.00 Vyriškas pasididžiavimas. 

BTV
23.00

 14.50  „Didingasis 
 amžius“ 

LNK
19.00

TV3
24.00
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7.00 Amerikos talentai.
9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas  

rekomenduoja.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
etapas

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 sugrįži-

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

(N-7).
19.00 Dainuok mano dainą. 

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

21.00 Veiskmo f.  
„Kovinis šuo Denis“ 
(N-14).

23.00 Siaubo trileris „30 
tamsos dienų“ (S).

1.05 „Mano tėtis  
kalba „š...“

2.45 Bamba TV (S).

7.35 Programa.
7.39 TV parduotuvė.
7.55 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.00 Kitoks  

pokalbis (N-7).
10.00 Taip gyvena žvaigž-

dės! (N-7).
11.00 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
12.00 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Vilniaus 
miesto taryba.

13.20 Savivaldybių rinki-
mai 2015. Molėtų 
rajono taryba.

14.40 Savivaldybių rinki-
mai 2015. Utenos 
rajono taryba.

16.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Žinios. Orai.

16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.30 „Mis Visata“.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30 „Netikęs auklėjimas“.
22.10 Vakar. Gyvai. Artūro 

Orlausko šou (N-14).
22.40, 3.10 „Kruvina žinutė“.
0.25 Siaubo f. „Devynios 

mirtys“ (S).
2.05, 2.40 „Genijai iš pri-

gimties“.
2.35 „Miestai ir žmonės“.
4.35 Siaubo f. „Devynios 

mirtys“ (S).
6.00 Šeima- jėga!

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

Gerulaičiu.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Pagauk kampą.
12.30 Kultūra +.
13.00 Groja Rūta 

ir Zbignevas 
Ibelhauptai. 

13.30 Tarptautinės ristūnų 
lenktynės „Sartai 
2015“. 

15.30 Prisiminkime. Arijos 
iš D.Verdžio operų.

15.45 Pasaulio biatlono 
taurė. Moterų 7,5 km 
sprintas. 

17.00 Lietuvos moterų 
krepšinio lygos 
„Žvaigždžių diena“. 

19.30 Pasaulio biatlono 
taurė. Vyrų 10 km 
sprintas. 

21.00 Trileris „Ar galiu jus 
nužudyti?“ (N-14).

22.30 Panorama. 
23.00 Šarūno Barto filmų 

retrospektyva. 
0.35 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Gepardų  

dienoraščiai“.
7.45 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Korio gyvūnijos 
pasaulis“.

11.30 „Gyvūnai. Faktai ir 
įdomybės“.

12.00 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Penki  
ingredientai.

13.00 „Keistenybės.  
Dono Poleko  
pasaulis“.

14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 Magijos  

meistrai (N-7).
16.30 Magiškasis Rio.
17.05 Drama „Dvidešimt 

minučių“ (N-7).
19.05 Drama  

„Rosamunde Pilcher. 
Ten, kur eisi  
Tu“ (N-7).

21.00 Komedija  
„Nemarus kinas. 
Blefas“.

23.05 „Atpildas“ (N-7).
1.05 „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).
12.00 Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu 
(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!  

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

„Karštos galvos“ 
(N-7).

21.00 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

22.00 „Amerikiečiai“  
(N-14).

23.25 Veiksmo f.  
„Beverli Hilso  
policininkas“  
(N-14).

1.30 Komedija 
„Diktatorius“ (N-14).

2.00 „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 „Romeo ir  
Džuljeta“ (N-7).

17.20 „Operacija  
„Delta farsas“  
(N-7).

19.00 „Priedangoje“  
(N-7).

20.00 Klaipėdos  
savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

Mode koncertas 
„Touring the  
Angel“.

23.15 Reidas.
23.45 „Svetimas  

skausmas“  
(N-14).

 13.30  „Sartai 2015“ 0.25    „Devynios mirtys“ 19.00  Dainuok mano 
 dainą

 21.35  „Depeche Mode“ 
 koncertas 

 19.00   „Karštos galvos“ 12.30  Penki 
 ingredientai
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 RTR PlaneTa (BalTija)
5.25, 7.15 „Šviesos lašas“. 7.00, 10.00, 13.00 
Žinios. 8.45 Šunų planeta. 9.15 Šeštadienio 
talka. 10.10, 13.20 Žinios. Maskva. 10.25 Mano 
planeta. 10.55 „Dimos Gorino karjera“. 13.30 
„Beprasmė auka“. 15.10 Šeštadienio vakaras. 
17.00, 1.40 „Mano baltas ir pūkuotas“. 19.00 
Šeštadienio žinios. 19.45 „Vėjas į veidą“. 23.40 
„Milijonierius“. 

 TV Polonia
9.50 Miško bičiuliai. 10.05 Kultūros laida. 10.35 
ABC viską žino. 10.55 Ir gauruoti, ir margi. 11.10 
Kodėl? Kam? Kaip? 11.25 Tyrėjų TV. Kompiuterių 
priešistorė. 12.00 „Juodi debesys“. 13.00 Regio-
nų istorija. 13.15, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.20, 
22.35, 4.25 Sveikinimų koncertas. 13.40 „Tėvas 
Mateušas“. 14.30 KucinAlina . 15.00 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 16.00 „Reisas 1989“. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 
Lenkijos dainų muziejus. U.Dudziak. 18.40 TV 
ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 Pa-
saulio istorija pagal kabaretą „Kabaret Moralnego 
Niepokoju“. 20.40 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.45, 3.40 „Garbės 
laikas. Sukilimas“. 23.00, 4.45 Lenkai čia ir ten. 
23.40, 5.25 „Skrybėlės nešiojimo gegužę padari-
niai“. 2.40 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 DiVa UniVeRsal TV
5.00, 12.10, 16.45 Išskirtiniai. 5.45, 11.50, 19.10 
Mados pasaulyje. 6.10, 12.35, 16.00, 21.30 
Tikroji Holivudo istorija. 7.00 Kortnė ir Kim Niu-
jorke. 9.55 Nuotaka milijonieriui. 11.25, 14.55, 
19.35, 22.20 Mados kontrolė. 13.25 Hanos auk-
sas. 15.15 Naujienos. 17.30 Mados projektas. 
18.20 Kortnė ir Kim užkariauja Majamį. 20.00 Iš-
gyvenimo mokykla. 23.05 Garsenybių nuotykiai. 

 TV1000
9.15 „Geras vyrukas“. 11.00 „Dorianas Grėjus“. 
13.00 „Haris Poteris ir Fenikso brolija“. 15.30 
„Pokalbiai su kitomis moterimis“. 17.00 „Apgau-
lės meistrai“. 19.00 „Imogene“. 20.45 „Advokatas 
iš Linkolno“. 22.45 „Pašėlę pirmieji metai“. 

 TRaVel
9.30 Namas pasaulio pakraštyje. 10.30 Kelionė 
po prieskonių pasaulį. Turkija. 12.00 Naujo būsto 
paieška. Meksika; Ekvadoras. 13.00, 22.00 Išgel-
bėkite mano verslą! 14.00 Amerikos maistas. Rod 
Ailendas. 15.00, 21.00 Gelbėtojai. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 17.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
Kelionė po Angliją. 18.00 Mano namelis ant ratų. 
19.00 Pamesto bagažo aukcionai. 23.00 Įdomiau-
sios kelionės motociklu. Kelionė po Angliją. 

 animal PlaneT
7.00, 6.35 Laukinis gyvenimas. 7.25, 3.25 
Akvariumų verslas. 11.55, 22.55 Kai klajojo 
dinozaurai. 12.50, 17.25, 1.40, 5.00 Gyvenimas 
laisvėje. 13.45, 18.20 Laukinės gamtos gangs-
teriai. 14.40, 19.15 Afrikoje. 15.35 Šeimos 
safaris. 16.30 Drambliai. 20.10 Povandeninis 
pėdsekys. 22.00, 4.15 Namai medžiuose. 23.50 
Pavojingiausios gyvatės. 0.45 Po užpuolimo. 
2.35, 5.50 Pražūtingos salos. 

 sPoRT1
9.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 9.15 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. 10.00, 19.45 
NBA krepšinio lyga. San Antonio „Spurs“ - 
Majamio „Heat“. 2014/2015 m. sezonas. 12.00 
„Eurocup“ krepšinio lyga. Klaipėdos „Nep-
tūnas“ - „Paris - Levallois“. 13.40 „Eurocup“ 
krepšinio lyga. „Paris - Levallois“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 15.30, 3.30 KOK World series. 
Bušido kovos. 21.45 Tiesioginė transliacija. 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ -  
„FC Utrecht“. 23.35 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„AFC Ajax“ - „AZ Alkmaar“. 2014/2015 sezo-
nas. 1.30 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ 
- Indianos „Pacers“. 

 ViasaT sPoRT BalTic
8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce Ulker“ -  
„Laboral Kutxa“. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Emporio Armani“ - „Anadolu Efes“. 12.30 Dvi-
račių treko lenktynės. Pasaulio čempionatas. 
14.10 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 14.40 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ -  
„Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 16.55 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Aston Villa“ -  
„Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 19.00 Fut-
bolas. Laida apie Anglijos Premier lygą. 19.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Everton“ -  
„Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Fut-
bolas. Anglijos Premier lygos rungtynės. 23.20 
Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Traktor“. 
1.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Totten-
ham“ - „Arsenal“. 

 eURosPoRT
9.30, 12.00, 19.30 Kalnų slidinėjimas. Pa-
saulio čempionatas. 10.45, 16.00 Kalnų sli-
dinėjimas. Pasaulio čempionato apžvalga. 
11.00, 14.45 Žiemos universiada. 12.30, 16.15 
Biatlonas. Pasaulio taurė. 17.45, 1.30 Šuoliai 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. 21.45 Angliškas 
biliardas. „World Main Tour“. 24.00 Jojimas 
su kliūtimis. Pasaulio taurė. 1.00 Ralis. FIA 
Europos čempionatas. 
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 10.00  Sekmadienio rytas  23.00  Džiazo muzikos 
  vakaras

 13.00  „Puaro 13“ 19.30  Lietuvos  
 supermiestas

 19.30  Šuolis!

 TV8
9.00 LR savivaldybių tarybų rinkimai. 2015. 
11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Mankštinkitės. 
12.00 „Šunyčiai patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 
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 La-
banakt, vaikučiai. 21.00 Drama „Greisės spren-
dimas“ (N-7). 22.40 Romantinė drama „Mano 
Džordžas“ (N-7). 0.15 „Frosto prisilietimas“ 
(N-7). 

 Info TV
5.15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
5.45 Apie žūklę. 6.15, 3.55 Autopilotas. 6.45 
Valanda su Rūta. 8.20, 9.35, 11.35, 18.30, 0.50, 
3.10 KK2. 9.05, 13.30 Dviračio šou. 10.15 Šefas 
rekomenduoja. 10.45 Arčiau mūsų. 12.00, 14.30, 
2.15, 4.50 Yra kaip yra. 13.00 Ne vienas kelyje. 
14.00 Teleparduotuvė. 15.35 Retrospektyva. 
Autoriai J.Matonis ir V.Damaševičius. Ciklas 
„Menininkų portretai“. 16.10 Lietuvos spren-
dimas. 2015 m. 19.10 Mes pačios. 19.40 
„Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 20.10 
Pagalbos skambutis. 21.00 „Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu“. 22.00 „Žiedų ritmai“. 23.00, 4.25 
Tauro ragas. 23.25 Ne vienas kelyje. 23.50 24 
valandos. 1.30 Nuo... Iki. 

 PBK
6.15, 1.00 „EURONEWS“. 6.45 Naujienos. 7.10 
Tarnauju tėvynei! 7.35 „Juokingi kamuoliukai. Pin 
kodas“. 7.50 „Belka ir Strelka.“. 8.05 Sveikata. 9.00, 
11.00 Naujienos. 9.20 „Fiksikai“. 9.40 Padrikos 
pastabos su D.Krylovu. 10.15 Kol visi namie. 11.20 
„Fiksikai“. 11.35 Šventinis koncertas „Rožė Chutor“. 
13.20 „Bomba“. 20.00 Laikas. 21.40 Linksmųjų ir 
išradingųjų klubas. 0.10 „Nusileidimas Nevoje“.

 REn
7.50 Tėtis turi rūpesčių. 8.45 Gyvenimo taisyklės. 
9.35 „Šeima“. 11.15-13.10 „Žvaigždžių gyveni-
mas“. 14.05-15.50 Ekstrasensai detektyvai. 16.45 
Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 18.50 Tėtis turi 
rūpesčių. 20.00-22.40 „Trys leitenanto Kravcovo 
dienos“. 23.30-20.15 Gyvenimo taisyklės. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.25 Jų papročiai. 
8.00 Pirmoji pavara. 8.45 „Ar rusai moka rusiškai?“ 
9.25 „Valgome namie!“ 10.00 „Technikos stebuklas“. 
10.55 Sodininkų atsakas. 12.25 „Aukso dulkės“. 13.05 
„Muchtaro sugrįžimas“. 15.00 Paslaptingoji Rusija. 
15.55 „Negrįžimo taškas“. 17.00 Ypatingas įvykis. 19.00 
Norkino sąrašas. 20.15 „Meškos grybšnis“. 24.00 „Ge-
nadijus Chazanovas. Penkios sėkmės ribos“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.10 „Vėjas į veidą“. 8.30 Pats sau režisierius. 9.20 
Žinios. Maskva. 10.00, 13.00 Žinios. 10.15 Humoro 
laida. 10.45 Rytinis paštas. 11.25 Gyvūnijos pasaulyje. 
12.00 Kulinarijos žvaigždė. 13.20 Žinios. Maskva. 
13.30 „Kriminalinės paieškos duomenimis“. 14.55 
Humoro laida. 17.05 „Atostogos vasarą“. 19.00 Savai-
tės žinios. 21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
22.50 „Privati detektyvė“. 0.35 „Tai mano šuo“.

 TV PolonIa
7.00 Studentiškų dainų gala koncertas (1, 2). 8.50 
1200 muziejų. 9.20 Lenkai čia ir ten. 9.50 Klajūno 
užrašai. 10.00, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 10.05 Pe-
tersburski Music Show. 10.40 Grūdas. 11.10 „Ko-
mediantė“. 12.15, 22.40, 4.30 Sveikinimų koncertas. 
12.30 Didžiosios Lenkijos gamtos rezervatai. 12.45 
Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.10 Tarp žemės ir dangaus. 13.45 Prie Tatrų. 
14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.20 „Opolė 2008“. 
16.20 Okrasa laužo taisykles. 16.50 Sveikatos ir 
grožio alchemija. 17.05 Provincijos lobiai. 17.25, 6.40 
„Smulkių žvėrelių medžioklė“. 17.55 Made in Poland. 
18.35 „Nikodemo Dyzmos karjera“ - kitapus kame-
ros“. 18.50, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 Po Paryžiaus 
stogais. Prancūziškų dainų koncertas. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Likimo pokštas“. 
23.00, 4.50 Savaitraštis.pl. 24.00 „Komediantė“.

 DIVa UnIVERsal TV
6.30, 12.55, 19.10 Išskirtiniai. 6.55, 17.30, 3.20 
Naujienos. 7.45 Kortnė ir Kim Niujorke. 9.00, 13.40, 
22.15 Mados pasaulyje. 9.25, 14.05, 23.25 Mados 
kontrolė. 9.50 Nuotaka milijonieriui. 12.10, 18.20, 
21.30, 0.10 Tikroji Holivudo istorija. 14.30 Mados 
projektas. 15.15 Išgyvenimo mokykla. 16.45, 1.40, 
4.10 Kortnė ir Kim užkariauja Majamį. 20.00 Holi-
vudo pagalbininkas. 22.40 Dabarties genijai. 

 TV1000
6.55, 2.25 „Ir čia priėjo Poli“. 8.25 „Susiliejimas“. 
10.00 „Mano geriausio draugo vestuvės“. 11.45 „Imo-
gene“. 13.30 „Laiko mašina“. 15.05 „Nemirtingųjų 
kronikos: nuostabūs sutvėrimai“. 17.10, 3.55 „Mano 
liūdna meilės istorija“. 19.00 „Pašėlę pirmieji metai“. 
20.45 „Džesmina“. 22.35 „Superbombonešis: naikinti 
viską“. 0.35 „Mano geriausio draugo vestuvės“.

 TRaVEl
8.00, 14.00 Amerikos maistas. 9.00 Amerikos 
paslaptys ir mįslės. 10.00 Muziejų mįslės. 11.00, 
18.00, 24.00 Didžiosios pasaulio paslaptys. 12.00 
Gelbėtojai. 13.00 Kolumbijos perlai. 16.00 Ameri-
kos paslaptys ir mįslės. 17.00, 22.00 Muziejų pa-
slaptys. 19.30 Pamesto bagažo aukcionai. 21.00 
Lobių karalius. 21.30 Lobių medžioklė. 

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 „Paryžiaus  

monstras“.
12.10 Filmas šeimai 

„Nuostabus šuo“.
13.55 „Gyvenimo bangos“ 

(N-7).
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“ 

(N-7).
17.20 Ekstrasensai  

detektyvai  
(N-7).

18.30 TV3 žinios.  
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Savaitės komentarai. 
Politinių įvykių  
apžvalga.

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

„Pagrobimas“  
(N-14).

0.15 Siaubo f.  
„Panika roko  
saloje“ (S).

2.05 Kriminalinė drama 
„Aukštasis žmogus“ 
(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 Sveikatos ABC  

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Veiksmo ir  

nuotykių f.  
„Audros karys“.

11.45 Komedija 
„Nevykėlis“  
(N-7).

13.25 „Mano puikioji 
auklė“.

14.55 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

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

Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.30 Lietuvos  
supermiestas.

22.00 Veiksmo trileris 
„Degantis žmogus“ 
(N-14).

0.45 Romantinė komedija 
„Ko laukti kai  
laukiesi“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Durys atsidaro.
6.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Ryto suktinis su  

Zita Kelmickaite.
8.00 Girių horizontai.
9.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
9.25 „Vakavilis“.
9.50 „Džeronimas“.
10.15 „Aviukas Šonas“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Leonardas 1“.
12.00 „Serengetis. Įspūdingiau-

sia kelionė po gamtą“.
13.00 „Puaro 13“.
14.30 „Nykstančios bitės“.
15.30 Tautos balsas.
16.00 Žinios.
16.15 Krepšinis. LKL čempio-

natas. Kauno „Žalgiris“ - 
Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. Tiesioginė 
transliacija iš Kauno.

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 „Apokalipsės grėsmė“.
0.45 Auksinis protas.

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 Sekmadienio rytas.
11.00 Sveikatos kodas.
11.52 Nacionalinė  

loterija.
12.00 Arčiau namų.
13.00 „Melagių žaidimas“ 

(N-7).
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Bosas“ (N-7).
18.00 Mistinės  

istorijos (N-7).
19.00 Romantinė drama 

„Svajonių laivas. 
Kambodža“  
(N-7).

21.00 „Bordžijos“  
(N-14).

23.00 Kriminalinė  
drama „Blogio  
pinklės“  
(N-14).

0.40 „Mano tėtis  
kalba „š...“

2.20 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  

(N-7).
11.10 „Laukinis  

pasaulis“.
12.00 Savivaldybių  

rinkimai 2015. 
Ignalinos rajono 
taryba.

16.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Žinios. Orai.

16.20 „Genijai iš  
prigimties“.

17.30, 6.00  
Šeima - jėga! 2 
(N-7).

19.30 „Išgyventi  
Afrikoje“.

20.00 Pasaulis X  
(N-7).

21.30, 1.20, 4.25  
24/7.

22.30 „Nebylus  
liudijimas“  
(N-14).

23.30 „Panikos  
mygtukas“ (S).

8.05 Dainų sūpynės.

9.45 Koncertuoja Donatas 
Montvydas. 2014 m.

10.30 ORA ET LABORA. 
Benediktinų kelias 
Lietuvoje.

11.00 Kasdienybės aitvarai.
11.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.00 Talentų ringas. 2008 m.
13.10 Mūsų miesteliai. 

Viduklė. 1 d.
14.00 Pasaulio biatlono 

taurė. 10 km persekio-
jimas. Moterų rungtis. 
Tiesioginė transliacija.

15.00 Mokslo sriuba.
15.15 Istorijos detektyvai. 
16.00 Pasaulio biatlono 

taurė. 12,5 km perse-
kiojimas. Vyrų rungtis. 
Tiesioginė transliacija.

17.00 Šventadienio mintys.
17.30 Septynios Kauno dienos.
18.00 Žinios.
18.15 Rusų gatvė.
18.45 Fotomenininko A.Šeš-

kaus knygos „Žaliasis 
tiltas“ pristatymas.

19.10 Naktinis ekspresas. 
19.45 Kultūros savanoriai.
20.15 Lietuvių kinas trum-

pai. „Būsime švarūs“.
20.45 Linija, spalva, forma.
21.30 Visu garsu.
22.15 ...formatas.
22.30 Panorama.
23.00 Džiazo muzikos vakaras.
6.50 Svajonių sodai.

 22.30  „Nebylus  
 liudijimas“
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„AUŠROS KARIAI“
Veiksmo trileris. JAV, Australija, 2009.
Režisieriai M. ir P.Spairigai.
Vaidina I.Hokas, V.Defo, K.Karvan.

2019-ieji. Nežinomas virusas pasaulio gyventojus pavertė vampyrais. 
Nykstant žmonijai, vampyrai suskumba gaudyti ir veisti likusius žmones, 
kitaip jiems reikės ieškoti kraujo pakaitalo. Tačiau grupelė atsivertusių 
vampyrų padaro stulbinamą atradimą, galintį išgelbėti žmoniją.

„SVAJONIŲ LAIVAS. 
KAMBODŽA“
romantinė drama. Vokietija. 2011.
Režisierius H.J.Tiogelis.
Vaidina Z.Rauchas, H.Keler, I.Bauzė.

Tobijas Forsteris svajonių laivu link 
Kambodžos išplaukia kartu su žmona 
ir kaimynu. Tobijas yra kurčias ir jau-
čiasi vienišas tarp žmonos ir draugo 
jiems besikalbant. Tačiau atsitinka ste-
buklas ir Tobijas atgauna klausą...

„PAGROBIMAS“
Veiksmo drama. JAV. 2012.
Režisierius S.Vestas.
Vaidina N.Keidžas, Dž.Lukasas, 
D.Hjustonas.

Pagrindinis filmo herojus Vilas Mont-
gomeris - šeimos žmogus ir žymus 
bankų plėšikas. Kartu su savo bend-
rininkais jis pavagia 10 mln. dolerių. 
Sprunkant iš įvykio vietos, Vilas susi-
ginčija su bendrais ir susišlavęs pini-
gus palieka partnerius likimo valiai...

„DEGANTIS ŽMOGUS“
Veiksmo trileris. Didžioji 
Britanija, JAV. 2004.
Režisierius T.Skotas.
Vaidina D.Vašingtonas,
D.Faning, K.Volkenas.

Buvęs JAV kariuomenės jūrų pėstinin-
kas gauna asmens sargybinio darbą. Kai 
nusikaltėliai pagrobia ir nužudo jo sau-
gomo verslininko dukrelę, karininkas 
nusprendžia pats viską išsiaiškinti...

vasario 8 d.

 16.05  „Tekėk už manęs!“ 12.30  „Simpsonai“ 8.45  Daktaras Ozas

 ANIMAL PLANET
7.25, 22.00, 4.15 Namai medžiuose. 11.55, 22.55 
Kai klajojo dinozaurai. 12.50, 17.25 Laukinis gyve-
nimas. 13.45, 18.20 Pražūtingos salos. 14.40, 19.15 
Laukinės būtybės. 15.35 Artimųjų Rytų gamta. 16.30 
Iškviečiamas tramdytojas. 20.10 Havajai: prarastas 
rojus. 21.05, 3.25 Akvariumų verslas. 23.50 Aligato-
rių tramdytojai. 1.40 Laukinės gamtos gangsteriai.

 SPORT1
7.15 „Eurocup“ krepšinio lyga. „Paris - Levallois“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 9.30 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Saragosos „CAI“ - Tenerifės „Iberostar“. 
11.35 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - 
„FC Utrecht“. 2014/2015 m. sezonas. 13.30 Tiesio-
ginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„FC Barcelona“ - Tenerifės „Iberostar“. 15.20 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. 15.30 Tiesioginė 
transliacija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Go Ahead 
Eagles“ - „AFC Ajax“. 17.20 KOK World series. Bu-
šido kovos. Premjera. 21.00 Tiesioginė transliacija. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - 
Fuenlabrados „Montakit“. 22.40 Tiesioginė translia-
cija. NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Los 
Andželo „Lakers“. 1.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „FC Barcelona“ - Tenerifės „Iberostar“. 2.50 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Go Ahead Eagles“ - 
„AFC Ajax“. 2014/2015 m. sezonas.

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Aston  
Villa“ - „Chelsea“. 8.50 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Everton“ - „Liverpool“. 10.40 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos rungtynės. 12.35 Dviračių 
treko lenktynės. Pasaulio čempionatas. 13.55 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Burnley“ - „West 
Bromwich“. Tiesioginė transliacija. 16.00 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Newcastle“ - „Stoke“. 
Tiesioginė transliacija. 18.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „West Ham“ - „Manchester United“. 
Tiesioginė transliacija. 20.15 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Everton“ - „Liverpool“. 22.05 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Traktor“. 0.05 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „West Ham“ - „Man-
chester United“. 1.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Burnley“ - „West Bromwich“. 3.45 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 5.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Newcastle“ - „Stoke“. 

 EUROSPORT
9.30, 12.00, 16.45 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. 10.15, 18.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
čempionatas. 10.45, 23.15 Kalnų slidinėjimas. Pa-
saulio čempionato apžvalga. 11.00, 14.45 Žiemos 
universiada. 13.00, 16.00, 18.15 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. 20.30 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Finalas. 
0.30 Ralis. FIA Europos čempionatas.

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 „Niro Vulfo mįslės.  

Ji iškrenta iš  
žaidimo“  
(N-14).

22.45 Veiksmo trileris 
„Aušros kariai“  
(N-14).

0.30 „Agentai“ (N-14).
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 ir Džimio 

maisto kovos  
klubas.

14.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

15.00 Pragaro kelias  
(N-7).

16.00 „Gamtos jėgos“  
(N-7).

17.00 Jokių kliūčių! 
(N-7).

18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Karštos galvos 2“ 

(N-7).
21.00 „Byvis ir  

Tešlagalvis“ (N-7).
22.00 Drama  

„Amerikiečiai“  
(N-14).

23.00 Parodijų komedija 
„Liepsnojanti meilė 
2“ (N-14).

2.25 „Lujis“ (N-7).
4.00 „Gatvės vaikai“  

(N-14).
9.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

10.00 Pasaulis pro  
traukinio langą.

11.00 Reidas.
11.30 „Laukinės  

gamtos ginklai“.
12.30 „Lelijos“  

(N-7).
13.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.40 „Paskui Kalėdų 

žvaigždę...“
16.05 „Tekėk už manęs!“
18.00 „Detektyvas Džo“  

(N-7).
19.00 „Komisaras  

Manara 2“  
(N-7).

20.00 „Niagaros  
magija“ (N-7).

21.00 „Plėšikų vadas“  
(1) (N-7).

22.55 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.25 „Edeno  
muziejus“  
(N-7).

0.25 „Lelijos“  
(N-7).

TV1
22.45

rekomenduoja

BTV
19.00

LNK
22.00

TV3
22.30



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 Veiksmo f. „Melas 

vardan tiesos“ (N-7).
14.00 „Kempiniukas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 VIRAL’as (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.10 TV serialas „Kerštas“.
23.10 TV serialas „Privati 

praktika“ (N-7).
0.10 TV serialas 

„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

1.10 TV serialas 
„Ieškotojas“ (N-7).

2.00 TV serialas 
„Aferistas“ (1) (N-7).

2.50 „Mažylė Houp“ (N-7).
3.35 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“.
8.50 Veiksmo komedija 

„Makinzio sala“ (N-7).
10.40 Nuotykių komedija 

„Monte Karlas“ (N-7).
12.45 Laba diena (N-7).
13.15 Animacinis f. „Tomas 

ir Džeris“.
13.40 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.05 Animacinis f. „Na, 

palauk!“
14.20 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

Sportas. Orai.
22.10 Kriminalinis trileris 

„Rokenrola“ (N-14).
0.20 TV serialas „Ties 

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

(N-7).
2.10 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė 3“.
10.40 Pasaulio panorama.
11.10 Savaitė.
11.40 „Nykstančios bitės“.
12.35 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
13.05 Istorijos detektyvai. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „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 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 Pinigų karta.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Ten, kur namai 1“.
0.30 „Akis už akį 3“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
4.05 Teisė žinoti.
4.55 Mūsų laisvės metai. 

1992 m.

 12.35  Keliai. Mašinos. 
 Žmonės

 11.00  „Melas vardan 
 tiesos“

 17.15  Yra kaip yra

Pirmadienis

 TV8
8.10 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 9.00 Mano vai-
kas. 10.00 „Šunyčiai patruliai“. 10.25 Senoji 
animacija. 11.00 „Greisės sprendimas“ (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 „Mano svajonių vyras“  
(N-7). 22.40 „Meilė gyventi“ (N-7). 23.35 Mar-
tos Stiuart kulinarijos mokykla. 0.35 Gydytojai 
(N-7). 

 Info TV
5.50 Padėkime augti. 6.15, 10.25 Sekmadienio 
rytas. 7.10 Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 
Apie žūklę. 8.30 Šefas rekomenduoja. 9.00, 
13.50 Mes pačios. 9.30 Žinios. 10.00, 16.30 
„Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 11.20 
24 valandos (N-7). 12.20 Valanda su Rūta. 
14.15 Autopilotas. 14.45 Yra kaip yra (N-7). 
15.45 KK2 (N-7). 17.00, 22.00 Info diena. 
21.00 Dviračio šou. 21.30 Dabar pasaulyje 
(rusų k.). 

 PBK
6.00, 0.15 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 
6.30, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas 
„Fiksikai“. 6.55, 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. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.10 „Šūvis“. 23.20 Lietuvos laikas. 
23.30 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
9.25 „Bučinys 2“. 11.05 Tėtis turi rūpesčių. 
13.05 Gyvenimo taisyklės. 13.50 „Trys leitenanto 
Kravcovo dienos“. 17.25 „Bučinys 2“. 19.15 
Žinios. 19.25 „Legalus dopingas“. 21.20 Pasverti 
ir laimingi 3. 22.35 „Atsisveikinimo vėjų rožė“. 

 nTV MIR
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. Apž-
valga. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 15.25 „Ru-
siškas įdaras“. 15.55 „Bombila“. 16.55 Kalbame 
ir rodome. 18.50 „Svetimas“. 20.45 „Piatnickis“. 
22.40 Dienos anatomija. 23.35 „Pėdsekys“. 

„KARŠToS GALVoS“
Komedija. JAV. 1991. 
Režisierius Dž.Abrahamsas. 
Vaidina Č.Šynas, V.Golino, L.Bridžesas.

Toperis Harlis - oro pajėgų pilotas, gyvenantis mirusio tėčio šlovės še-
šėlyje. Nepajėgdamas susidoroti su darbe tvyrančia įtampa, Harlis pa-
lieka oro pajėgas ir apsigyvena indėnų gentyje. Tačiau kai JAV atsiduria 
pavojuje ir šaliai būtina rasti žmogų, kuris sunaikintų Sadamo Huseino 
atominio ginklo gamyklą, valdžia kreipiasi pagalbos į Toperį...

TV6
1.25

„MUCHTARo SUGRĮŽIMAS“
Kriminalinis serialas. Rusija. 2005. 
Režisierius V.Zlatoustovskis. 
Vaidina O.Stašenko, 
K.Kostyšinas, O.Maslenikovas.

Vokiečių aviganis Muchtaras - ne-
pakeičiamas milicijos pagalbinin-
kas. Neįtikėtinai greitos reakcijos 
fiziškai stiprus ir protingas šuo 
turi dar vieną pranašumą prieš 
žmones - unikalų šeštąjį jausmą. 
Patekusiems į bėdą Muchtaras - 
geriausias draugas, tačiau Rusijos 
nusikalstamo pasaulio veikėjus jis 
gaudo be jokio pasigailėjimo.

„MAno SVAJonIŲ VYRAS“
drama. Vokietija. 2007. 
Režisierius D.Kėleris. 
Vaidina E.M.Grain fon Frydl, 
M.Šlio, M.Mei.

Valteris Harisonas, golfo kompanijos 
vadovas, tikisi, kad greitai jo verslą 
perims vienintelė dukra ir pavel-
dėtoja Sandra. Tėvas nežino, kad 
Sandra Londone studijavo ne verslą, 
kaip visą laiką sakėsi, o mediciną. Į 
tėvo 60-metį Sandra grįžta su Alber-
tu, taip pat mediku, tačiau gimdyto-
jas jau numatęs supiršti ją su verslo 
partnerio sūnumi Brajenu.

„RoKEnRoLA“
Kriminalinis trileris. 
Didžioji Britanija, JAV. 2008.
Režisierius G.Ričis.
Vaidina Dž.Batleris, 
T.Vilkinsonas, T.Hardis.

Gangsteris iš Rusijos diriguoja suk-
tam ir neteisėtam, bet pinigėliais 
kvepiančiam sandėriui. Nugvelbtas 
milijoninis lobis, netikėtai nužudyta 
roko žvaigždė ir godūs agentai, pa-
vojingas gangsterių bosas ir smulkių 
vagišių bei narkomanų gauja...

BTV
17.00

LnK
22.10

rekomenduoja

TV8
21.00
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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  

patikrinimas“ (N-7).
13.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
14.00 TV serialas 

„Komisaras Aleksas“.
15.00 Amerikos talentai.
16.00 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
17.00 TV serialas 

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Vedęs ir 

turi vaikų“ (N-7).
19.00 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.00 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Trileris „Misija. 

Marsas“ (N-7).
23.40 TV serialas 

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

menanti“ (N-7).
1.30 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.35 Bamba TV (S).

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

Svečiuose Dalius 
Mertinas (N-7).

10.30 Nuoga tiesa (N-7).
11.30 Pasaulis X.
12.30 24/7.
13.30 „Neprilygstamieji 

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

mai 2015. Šalčininkų 
rajono taryba.

18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rinki-

mai 2015.
19.20 „Albanas“ (N-7).
20.25 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa. 
23.20 Vakar. Gyvai. Artūro 

Orlausko šou (N-14).
23.50 „Netikęs auklėjimas“.
0.20 „Albanas“ (N-7).
1.20, 3.30, 5.40 Reporteris.
1.55 „Praeities šešėliai“.
2.40, 4.50, 6.15 „Laukinis 

pasaulis“.
3.00, 5.10 „Genijai iš pri-

gimties“.
4.05 „Praeities šešėliai“.

8.05 „Leonardas 1“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Laiko ženklai.  

1941 m. birželio 24 d.  
Sukilimas.

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
13.35 Koncertas. Rosita 

Čivilytė. 
15.00 Gimtoji žemė.
15.30 Girių horizontai.
16.00 „Džeronimas“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Laiko ženklai. 
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.25 LKL čempionatas. 

Kėdainių „Nevėžis“ - 
Panevėžio „Lietkabelis“. 

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultūra +.
21.30 Komedija „Operacija 

„Keksas“.
23.00 Poeto Vytauto Bložės 

85-mečiui. Brydė. 
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. Verslas. 

Kultūra.
0.35 Dėmesio centre. 

Sportas. Orai.
1.00 Kultūros savanoriai.
1.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Groja 
Čiurlionio kvartetas. 

6.40 Dienos  
programa.

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

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

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.30 „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 Magiškasis Rio.
15.00 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
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 Veiksmo komedija 

„Didžiosios motušės 
namai 2“ (N-7).

22.50 „Mafijos  
daktarė“ (N-7).

23.45 „Farų šeima“ (N-7).
0.40 „Arti namų“ (N-7).

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

teisėta“ (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 „Viskas  

teisėta“ (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. „Šėtonas 

manyje“ (S).
0.35 Crisso Angelo  

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

1.25 Komedija  
„Karštos galvos“ 
(N-7).

2.55 „Klyvlendo  
šou“ (N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių apž-
valga.

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

ginklai“.
11.30 „Komanda Č“  

(N-7).
12.30 „Pasaulis pro trauki-

nio langą“.
13.30 Karštos senos  

sėdynės.
14.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės  
įvykių apžvalga.

14.30 „Tėvai už borto“.
15.05 „Tekėk už manęs!“
17.00 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
17.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių apž-
valga.

18.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

19.00 „Komanda Č“ (N-7).
20.00, 22.35 Balticum TV 

žinios.
20.20 „80 traukinių aplink 

pasaulį“.
20.50 Kinomano  

užrašai.
21.05 Kino akademija. 

„Šiąnakt tu būsi 
mano“ (N-14).

22.50 „Trauma“ (N-7).
23.50 „Detektyvas  

Džo“ (N-7).

 12.45  Posūkiai su 
 Viktoru Gerulaičiu

 12.30  24/7 19.00  „Policija ir Ko“  21.05   „Šiąnakt tu būsi 
 mano“

 19.00  „CSI 
 kriminalistai“

 12.45  „Alabama - 
 namai namučiai“
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 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Lemtingi skaičiai. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 16.10, 
18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Apie tai, kas svar-
biausia. 11.55 Ypatingas atvejis. 14.05 „Būrimas 
žvakių šviesoje“. 15.00 „Kol stanica miega“. 16.30 
Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.55 „Atleisk 
man, mama“. 23.35 Prašau jūsų rankos ir genų.  

 TV Polonia
7.40, 17.05 Kolbergo keliu. Reportažas „Česlavas 
Mozilas“. 8.05 Prie Nemuno. 8.25 „Janka“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.10 Made in Poland. 
12.40, 17.55, 1.45 „Baronas24“. 13.05, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 
Galvosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 „Likimo pokš-
tas“. 14.45 Savaitraštis.pl. 15.40 Kultūringieji 
PL. 16.50 „Notacijos. Irena Anders. Lenkija ne-
pražus“. 17.35 Libera - meno gidas. 18.20, 4.35 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Rytų studija. 
20.25 Prie Nemuno. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 
„Meilė prie užliejamos pievos“. 22.40 Apdo-
vanojimai „Telekamery Tele Tygodnia 2015“. 
1.10 Ir gauruoti, ir margi. 1.25 Kodėl? Kam? 
Kaip? 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 5.20 Buvo, 
nepraėjo - žvalgų istorijos kronika. 

 DiVa UniVeRsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 12.10, 17.30 
Tikroji Holivudo istorija. 6.30, 12.55 Kortnė ir Kim 
Niujorke. 7.15, 19.10, 4.10 Erikas ir Džesė. 7.40, 
22.20 Mados kontrolė. 8.00, 20.00 Kortnė ir Kim 
užkariauja Majamį. 8.45, 13.45 Išskirtiniai. 9.30 
Mados pasaulyje. 9.55, 15.15 Džuliana ir Bilas. 
10.40, 16.00 Nuotaka milijonieriui. 18.20 Nuoty-
kiai rojuje. 19.35 Svajonių namai. 20.50 Raudona-
sis takelis. 23.10 Holivudo pagalbininkas. 

 TV1000
11.40 „Laiko mašina“. 13.30 „Superbombo-
nešis: naikinti viską“. 15.30 „Mano geriausio 
draugo vestuvės“. 17.15 „Išeities kodas“. 19.00 
„Labai geros mergaitės“. 20.45 „Džeinės Mens-
fild mašina“. 23.00 „Advokatas iš Linkolno“. 

 TRaVel
8.00, 13.30 Turto gelbėtojai. 8.30, 14.00 Naujo 
būsto paieška. 9.30 Statybos Aliaskoje. 10.30, 
15.00, 24.00 Didžiosios paslaptys. 11.30, 16.00 
Amerikos paslaptys ir mįslės. 12.30 Pamesto 
bagažo aukcionai. 17.00 Statybos Aliaskoje. 
18.00 Išgelbėkite mano verslą!  19.00 Amerikos 
maistas. 20.00 Naujo būsto paieška. 21.00 Įdo-
miausios kelionės motociklu. 22.00 Marakešas. 

 animal PlaneT
7.00, 18.20, 22.00 Laukinis gyvenimas. 7.25, 11.00 
Mieliausi augintiniai. 8.15, 11.55, 15.35 Laukinės 
gamtos gangsteriai. 9.10 Iškviečiamas tramdy-
tojas. 10.05, 16.30 Aligatorių tramdytojai. 12.50, 
17.25, 21.05 Namai medžiuose. 13.45 Laukinės 
būtybės. 14.40, 19.15 Akvariumų verslas. 20.10 
Mano namuose apsigyveno raganosis! 22.55 
Gamta su D.Salmoniu. 23.50 Po užpuolimo. 

 sPoRT1
8.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - 
Los Andželo „Lakers“. 10.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Fuenlabrados 
„Montakit“. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ Turo 
apžvalga. 13.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„NAC Breda“ - „PSV Eindhoven“. 15.00 „Burton 
European Open“. Snieglentės. Moterų akrobati-
nis nusileidimas. 17.00 KOK World series. Buši-
do kovos. 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 19.15 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
20.00, 21.10 NBA krepšinio lyga. Klyvlendo „Ca-
valiers“ - Los Andželo „Lakers“. 22.10, 23.10 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ -  
Fuenlabrados „Montakit“. 24.00 KOK World se-
ries. Bušido kovos. 2.30 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „NAC Breda“ - „PSV Eindhoven“. 4.30 
Rusijos „Premier League“. „Rubin“ - „Zenit“. 

 ViasaT sPoRT BalTic
6.50 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
„Traktor“. 8.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Burnley“ - „West Bromwich“. 10.40, 15.35 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West Ham“ -  
„Manchester United“. 12.30 Krepšinis. BBL. „Liet-
kabelis“ - „Kalev/Cramo“. 14.25 Ledo ritulys. 
KHL visų žvaigždžių rungtynės. 17.25 Premier 
lygos apžvalga. 18.25 Ledo ritulys. KHL. „Joke-
rit“ - Maskvos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 
21.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Everton“ -  
„Liverpool“. 22.50 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ -  
Maskvos „Dinamo“. 0.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Tottenham“ - „Arsenal“. 2.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Barcelona“.  

 eURosPoRT
9.30, 13.00, 18.45, 22.15 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio čempionatas. 10.30 Kalnų 
slidinėjimas. Apžvalga. 10.45, 14.15, 24.00 
Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė. 11.30, 
1.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 14.00 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio čempionato apžvalga. 
15.00 Angliškas biliardas. „World Main Tour“. 
16.30 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Finalas. 
18.00 Futbolo apžvalga. 20.30, 22.00 Sporto 
linksmybės. 21.00 Futbolas. Afrikos tautų 
taurė. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 14.00  „Komisaras 
 Aleksas“

 21.30  Patriotai  12.45  Jurgos Šeduikytės 
 koncertas

 21.05  Dėmesio centre 16.30  Labas vakaras, 
 Lietuva

 19.30  Prieš srovę

 TV8
10.00 „Šunyčiai patruliai“. 10.25 Senoji ani-
macija. 11.00 „Mano svajonių vyras“. 12.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis 
angelas“. 14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 „Žavūs 
ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
17.00 Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 18.00 
„Meilė gyventi“. 19.00 „Laukinis angelas“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 20.35 Pamiršk mane. 21.00 
Drama „Virš debesų“. 22.40 „Meilė gyventi“. 
23.35 Martos Stiuart kulinarijos mokykla.

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 13.50, 
16.30, 21.00 Dviračio šou. 11.05 Nuo... Iki. 
12.00, 14.45 Yra kaip yra. 13.05, 15.45 KK2. 
14.15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00, 
17.00 Naujienos. 11.35 Gyvenk sveikai! 12.40 „Bu-
činys 2“. 13.35, 14.20 Kartu su visais. 14.55 Vy-
riška/Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 17.50 
„Vladimiras Zeldinas. Don Kichoto aistros“. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 
21.15 „Šūvis“. 23.40 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
7.00 „Bernardas“. 7.30 „Čimos legendos“. 
7.55 „Mano tiesa“. 8.45 „Žvaigždžių gyve-
nimas“. 10.30 „Bučinys 2“. 12.10 „Legalus 
dopingas“. 14.00 Pasverti ir laimingi 2. 17.30 
„Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 19.25 „Legalus 
dopingas“. 21.20 „Mano tiesa“. 23.15 Pasverti 
ir laimingi 2. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 „Gy-
vena gi žmonės“. 8.45 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.10 „Pagrindi-
nis kelias“. 10.55 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 
13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 Proku-
rorų patikrinimas. 15.25 „Medicinos paslaptys“. 
15.55 „Bombila“. 16.55 Kalbame ir rodome. 
18.50 „Svetimas“. 20.45 „Piatnickis“. 22.40 
Dienos anatomija. 23.35 „Pėdsekys“. 1.30 „Kri-
minalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“. 2.35 
„Prisiekusiųjų teismas: Svarbiausias dalykas“. 
4.10 Dienos anatomija. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Vladimiras Zeldinas. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 16.10, 
18.35 Žinios. Maskva. 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 „At-
leisk man, mama“. 23.35 Vladimiras Zeldinas. 

 TV PolonIa
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.50 Kultūros in-
formacija. 11.05 Buvo, nepraėjo - žvalgų istorijos 
kronika. 12.40, 17.55, 1.45 Šios dienos užduo-
tys. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 
18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35 Žinios. 
13.50 „Garbės laikas. Sukilimas“. 14.50 „Smulkių 
žvėrelių medžioklė“. 15.25 „Stefanas Norblinas“. 
16.35 Mažosios tėviškės - Lvovas prie Varšuvos. 
17.05 Kultūros savaitraštis. 18.20, 22.45, 4.35 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Petersburski 
Music Show. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų pro-
gnozė. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 23.00, 5.15 
Sveika, Polonija. 23.45, 5.55 Jaunosios kartos 
muzika - „Exodus“ koncertas. 0.40 „Janas Nova-
kas Jezioranskis - įvykių užkulisiai“. 1.10 Made in 
Poland. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios.  

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.10, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 21.35, 
23.55 Tikroji Holivudo istorija. 6.30 Nuotykiai 
rojuje. 7.15 Erikas ir Džesė. 7.40 Svajonių 
namai. 8.00, 14.25, 20.50 Kortnė ir Kim užka-
riauja Majamį. 8.45, 16.00 Nuotaka milijonieriui. 
9.35, 12.50, 18.20 Raudonasis takelis. 12.00, 
15.10 Džuliana ir Bilas. 17.30, 22.20 Išskirtiniai. 
20.00 Mados pasaulyje. 23.10 Mados kontrolė. 

 TV1000
10.35 „Mes tikime meile“. 12.30 „Mano ge-
riausio draugo vestuvės“. 14.15 „Madeline“. 
15.45 „Kosmopolis“. 17.30 „Aistros žaidimas“. 
19.00 „Džesmina“. 20.45 „Tarp dviejų pasau-
lių“. 22.30 „Neįtariamasis“. 

 TRaVEl
8.00, 13.30 Turto gelbėtojai. 8.30, 14.00 Naujo 
būsto paieška. 9.30, 17.00 Statybos Aliaskoje. 
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 Išgel-
bėkite mano verslą! 19.00 Amerikos maistas. 
Vankuveris. 20.00 Naujo būsto paieška. Ukrai-
na; Atėnai su meile. 22.00 Lobių karalius. 23.00 
Neįtikėtinos istorijos. 1.00 Nakties programa. 

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

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“.
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Ančiukas Donaldas 

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

(N-14).
0.10 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
1.10 TV serialas 

„Ieškotojas“ (N-7).
2.00 TV serialas 

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

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

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

vinai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Romantinė komedija 

„Ko laukti kai laukie-
si“ (N-7).

11.00 Veiksmo ir nuotykių f.  
„Audros karys“.

12.45 Laba diena (N-7).
13.15 Animacinis f. 

„Tomas ir Džeris“.
13.40 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

14.05 Animacinis f. „Na, 
palauk!“

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 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 Kriminalinis trileris 

„Pagrįsta abejonė“.
23.45 TV serialas „Ties 

riba“ (N-7).
0.40 TV serialas „Nikita“.
1.35 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė 3“.
10.40 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
11.30 „Eurovizija 2015“. 

Nacionalinė atranka.
13.05 Pinigų karta.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Hartlando užuovėja 7“.
17.00 „Akis už akį 3“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara 6“.
18.15 Šiandien.
18.45 TV serialas „Ten, kur 

namai 1“ (N-7).
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. 

Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. 

Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 Istorijos detektyvai. 
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Ten, kur namai 1“.
0.30 „Akis už akį 3“.
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“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome.
11.55 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

13.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

14.00 TV serialas 
„Komisaras Aleksas“.

15.00 Amerikos talentai.
16.00 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Vedęs ir 

turi vaikų“ (N-7).
19.00 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.00 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Juodojo humoro 

komedija „Sex turas“.
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 

prakeiksmas“ (N-7).
9.00 „Albanas“ (N-7).
10.05 „Magda M.“.
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 „Gamink sveikiau!“
17.15 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Ignalinos 
rajono meras.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rinki-

mai 2015.
19.20, 0.20 „Albanas“ (N-7).
20.25 Drama „Kalinių žmo-

nos“ (1) (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.20 Taip gyvena žvaigž-

dės! (N-7).
1.20, 3.30, 5.40 Reporteris.
1.55, 4.05 „Praeities šešė-

liai“ (N-14).
2.40, 4.50, 6.15 „Laukinis 

pasaulis“.
3.00, 5.10 „Genijai iš  

prigimties“.
6.35 „Gamtos pasaulis“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Laiko ženklai. 
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Kultūra +.
12.45 Jurgos Šeduikytės 

koncertas menų 
fabrike „LOFTAS“. 

14.15 Lietuvių dokumenti-
ka. Lagerių moterys. 
Stefanija Ladigienė. 
Nijolė Sadūnaitė.

15.15 Kasdienybės aitvarai.
16.00 „Džeronimas“.
16.25 Žurnalistės Inos 

Drąsutienės kūrybos 
retrospektyva. 

17.10 Tūkstantmečio aki-
mirkos. Vaižganto 
kailiniai. 1999 m. 
Kauno funikulieriai. 

17.45 Žinios. Ukraina).
18.00 Vilniaus albumas.
18.15 Kūrybos metas. 
18.45 Kultūra. Sigitas 

Parulskis.
19.00 LRT Kultūros akade-

mija. Mikas Vengris. 
19.45 ARTi. Knygrišystė.
20.15 Mokslo sriuba.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 „Apokalipsės grėsmė“. 
23.00 Dabar pasaulyje.
23.30 „Apokalipsės grėsmė“,
1.00 Panorama. 
1.35 Dėmesio centre. 
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vasario 10 d. 

 18.00  „Priedangoje“ 2.10  „Klyvlendo šou“  13.35  „Audra“

 AnimAl PlAnet
7.00, 13.45 Laukinis gyvenimas. 7.25, 11.00 
Mieliausi augintiniai. 8.15, 11.55, 15.35 Mano 
namuose apsigyveno raganosis! 9.10, 18.20, 
22.00, 0.45 Iškviečiamas tramdytojas. 10.05 
Aligatorių tramdytojai. 12.50, 17.25, 21.05 
Namai medžiuose. 14.40, 19.15, 1.40 Akvariu-
mų verslas. 16.30 Gamta su D.Salmoniu. 20.10 
Drambliai. 22.55 Povandeninis pėdsekys. 

 SPort1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 7.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 22 
turo apžvalga. Premjera. 8.00 NBA krepšinio 
lyga. Atlantos „Hawks“ - Ouklendo „Warriors“. 
10.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „FC 
Barcelona“ - Tenerifės „Iberostar“. 12.15 Rusijos 
„Premier League“. Turo apžvalga. 13.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „SC Heerenveen“ - „Feyeno-
ord“. 15.00 „Burton European Open“. Snieglen-
tės. Vyrų akrobatinis nusileidimas. 16.30, 0.10 
KOK World series. Bušido kovos 19.15 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. 22 turo apžvalga. 20.00, 21.10 
NBA krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - Ouklendo 
„Warriors“. 22.10, 23.15 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. „FC Barcelona“ - Tenerifės „Iberostar“. 
2.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Fuenlabrados „Montakit“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce Ulker“ - 
„Laboral Kutxa“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Empo-
rio Armani“ - „Anadolu Efes“. 10.40 Ledo ritulys. 
KHL. „Jokerit“ - Maskvos „Dinamo“. 12.45 Golfas. 
PGA turo apžvalga. 13.15 Golfas. Europos turo 
savaitės apžvalga. 13.45 Krepšinis. Eurolyga. „Uni-
caja“ - „Nizhny Novgorod“. 15.35 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 16.35 Krepšinis. BBL. „Lietkabe-
lis“ - „Kalev/Cramo“. 18.25 Krepšinis. BBL. „Tyco 
Rapla“ - „BK Ventspils“. Tiesioginė transliacija. 
20.30 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
20.55 Premier lygos apžvalga. 21.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Tottenham“. 
24.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ -  
„Leicester“. 1.50 Krepšinis. BBL. „Tyco Rapla“ -  
„BK Ventspils“.  

 euroSPort
9.30, 13.00, 22.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
čempionatas. 10.30, 14.00 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio čempionato apžvalga. 10.45, 16.00 
Biatlonas. Pasaulio taurė. 12.15, 17.30 Šuoliai 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. 14.15, 18.30 
Futbolas. Afrikos tautų taurė. 15.15 Futbolo apž-
valga. 19.30 Angliškas biliardas. „World Main 
Tour“. 21.00 Boksas. WBO versija. Arthur Abra-
ham-Paul Smith. 0.45 Motosporto apžvalga. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

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

Tenas.  
Supervisata“.

9.10 „Avataras“.
9.30 „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 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
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 „Laiko gijos“  

(N-7).
22.30 „Mafijos  

daktarė“ (N-7).
23.25 „Farų šeima“ (N-7).
0.20 „Arti namų“ (N-7).

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

teisėta“ (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 „Viskas  

teisėta“ (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 Veiksmo trileris 

„Jūrų pėstininkas 2“ 
(N-14).

23.20 Crisso Angelo  
iliuzijų pasaulis 
(N-7).

23.55 „Dirbtinis  
intelektas“  
(N-14).

0.45 Komedija  
„Karštos galvos! 2“ 
(N-7).

2.10 „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 trauki-

nio 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).

„ViSA menAnti“
TV serialas. JAV. 2011.
Režisieriai Dž.Belučis, E.Redličas.
Vaidina D.Volšas, P.Montgomeri, M.Gastonas.

Tik keli žmonės pasaulyje turi psichikos sindromą hipertimeziją: jie at-
simena milžinišką kiekį informacijos - kiekvieną savo gyvenimo dieną. 
Sirakūzų miesto policijos detektyvė Keri Vels - viena iš jų: prisimena 
viską ir visus. Išskyrus vienintelį dalyką - tą dieną, kai buvo nužudyta 
jos sesutė. Dabar detektyvė pakviesta prisijungti prie Niujorko Kvinso 
žmogžudysčių skyriaus komandos.

BtV
20.00

„VirŠ DeBeSŲ“
Drama. Vokietija. 2005.
Režisierius T.Hezelis.
Vaidina K.Bejerhaus, K.Kylingas.

Jauna lakūnė grįžta į Kornvalį pas 
savo senelį, kuris, mirus tėvams, 
yra jos vienintelis giminaitis. Edvar-
das savo anūkei trokšta viso ko ge-
riausio, todėl tikisi, kad ši ištekės už 
turtingo aristokrato Roberto. Bet 
širdžiai neįsakysi...

„PAGrĮStA ABeJonĖ“
Kriminalinis Trileris. JAV. 2014.
Režisierius P.Hovitas.
Vaidina S.L.Džeksonas, 
D.Kuperis, E.Karpluk.

Mičas Broktonas dirba apygardos 
advokatu. Vieną vakarą važiuoda-
mas automobiliu jis partrenkia žmo-
gų ir pasišalina iš žmogžudystės 
vietos. Juodaodis vyras Klintonas 
randamas prie partrenkto žmogaus 
kūno ir jam pateikiami kaltinimai. 

„JŪrŲ PĖStininKAS 2“
VeiKsmo Trileris. JAV. 2009.
Režisierius R.Reinas.
Vaidina T.Dibiasas, T.Morison.

Pagrindinis pasakojimo herojus - 
jūrų pėstininkas, kartu su žmona 
planuojantis ramiai ir romantiškai 
praleisti atostogas. Deja, jų planams 
nelemta išsipildyti. Vyras privalo iš-
gelbėti teroristų užgrobto penkių 
žvaigždučių viešbučio svečius...

tV8
21.00

tV6
21.30

lnK
22.10

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

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas  
„Meilės sūkuryje“.

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

11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
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 Žvaigždžių  

dešimtukas (N-7).
21.00 TV serialas 

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

tvirtovė“ (N-14).
0.55 TV serialas 

„Ieškotojas“ (N-7).
1.45 TV serialas 

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

Houp“ (N-7).
3.25 „Choras“ (N-7).

6.30 „Žuviukai  
burbuliukai“.

6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
8.50 24 valandos (N-7).
9.50 Yra kaip yra (N-7).
10.55 Nuo... Iki.
11.55 KK2 (N-7).
12.45 Laba diena (N-7).
13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.40 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.05 „Na, palauk!“
14.20 „Bėgantis laikas“  

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 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. 

„Maksimali rizika“ 
(N-14).

0.10 TV serialas „Ties 
riba“ (N-14).

1.05 TV serialas  
„Nikita“ (N-7).

2.00 TV serialas 
„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

ligoninė 3“.
10.40 Emigrantai.
11.30 Delfinai ir žvaigždės.
13.05 Specialus tyrimas.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Hartlando  

užuovėja 7“.
17.00 „Akis už akį 3“ (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 3“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Gyvenimas.
4.05 Auksinis protas.
5.15 Durys atsidaro.

   

Trečiadienis

„PASKUTINĖ TVIRTOVĖ“
Trileris. JAV. 2001.
Režisierius R.Luris.
Vaidina Dž.Gandolfinis, M.Rufalas, S.Bertonas.

Vadovavęs daugeliui sėkmingų kovinių operacijų, generolas Judžinas 
Irvinas už nepaklusnumą, įsakymo nevykdymą išsiunčiamas į griežtai 
saugomą karo nusikaltėlių kalėjimą. Jam vadovauja valdingas ir žiau
rus pulkininkas Vinteris. Žygdarbiais pagarsėjęs generolas iškart užka
riauja kalinių simpatijas. Net pulkininkas Vinteris pataikauja drąsiam 
generolui.

rekomenduoja

TV3
22.10

„MAKSIMALI RIZIKA“
Veiksmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius R.Lemas.
Vaidina Ž.K.Van Damas,
N.Henstridž, F.Sengeris.

Prancūzų policininkas Alanas atsi
tiktinai sužino, kad turi brolį dvynį. 
Deja, apie artimą giminaitį jis suži
no tik šiam mirus. Vyriškis išsiaiškina, 
kad nusilpusi ir nuskurdusi jo moti
na vos gimusį brolį atidavė įsūnyti. 
Kraujo šauksmas verčia ieškoti bro
lio Maiklo žudikų. Alanas vyksta į 
Niujorką ir įsivelia į FTB ir rusų ma
fijos bendradarbiavimo tinklą.

„PERSEKIOTOJAI“
Veiksmo serialas. JAV. 2010.
Režisierė Dž.Džonson.
Vaidina K.Gidiš, K.Hauzeris,
Dž.Metkalfas.

Ji žavi, seksuali ir avi tik kaubo
jiškus batus. Bet geriau prie šios 
gražuolės blondinės nelįsti. Nes 
ji  Teksaso federalinė maršalė 
Eni Frost, vadovaujanti elitinei 
nusikaltėlių ir kalėjimo bėglių 
persekiotojų komandai. Ji  tikras 
nusikaltėlių siaubas, nes dėl ne
standartinio mąstymo sugeba 
vienu žingsniu juos lenkti...

„ADRENALINAS“
kriminalinis Veiksmo filmas. 
Jungtinė Karalystė, JAV. 2006.
Režisierius M.Neveldainas.
Vaidina Dž.Stathamas, E.Smart.

Samdomas žudikas Čevas sužino, 
kad jam sušvirkštas „Pekino koktei
lis“  nuodai, pradedantys veikti orga
nizme, sulėtėjus širdies ritmui. Čevo 
gyvybę gali palaikyti tik nenutrūks
tančios adrenalino dozės jo širdžiai. 
Tai reiškia bėgti, plėšti, lėkti gatvėmis 
neįsivaizduojamu greičiu...

LNK
22.10

BTV
23.20

TV6
21.30

 TV8
8.10, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 9.00 Senoji ani-
macija. 10.00 „Šunyčiai patruliai“. 11.00 „Virš 
debesų“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 
20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.55 Martos 
Stiuart kulinarijos mokykla. 18.00, 23.00 „Meilė 
gyventi“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Drama „Dauntono abatija“. 0.55 Gydytojai. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 13.50, 16.30, 
21.00 Dviračio šou. 11.05 Pagalbos skambutis. 
12.00, 14.45 Yra kaip yra. 13.05, 15.45 KK2. 14.15 
Šefas rekomenduoja. 17.00, 22.00 Info diena. 
21.30 Dabar pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
5.50, 23.25 Lietuvos laikas.6.00, 0.30 „EURO-
NEWS“. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 
6.55, 9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00, 17.00 Nau-
jienos. 11.35 Gyvenk sveikai!. 12.40 „Bučinys 2“. 
13.35, 14.20 Kartu su visais. 14.55 Vyriška/Mote-
riška. 15.55, 3.10 Mados nuosprendis. 17.50 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 
Lietuvos laikas. 21.20 „Šūvis“. 23.40 „Vakaras su 
Urgantu“. 0.10 Vakarinės naujienos.

 REN
7.30 „Mano tiesa“. 8.20 „Žvaigždžių gyvenimas“. 
10.00 „Bučinys 2“. 11.35 „Legalus dopingas“. 
13.25 Pasverti ir laimingi 2. 16.30 „Mano tiesa“. 
17.30 „Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 19.25 „Legalus 
dopingas“. 21.25 Ekstrasensų mūšis. Jie sugrį-
žo. 23.20 Pasverti ir laimingi 2. 

 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 „Techni-
kos stebuklai“. 10.55 Prisiekusiųjų teismas. 13.30 
Ypatingas įvykis. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 
15.25 „Gaminame su A.Zyminu“. 15.55 „Bombi-
la“. 16.55 Kalbame ir rodome. 18.50 „Svetimas“. 
20.45 „Piatnickis“. 22.40 Dienos anatomija. 23.35 
„Seniai“. 1.30 „Buto klausimas“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Milžino pėdsakais. 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 
„Atleisk man, mama“. 21.50 Specialusis korespon-
dentas. 23.30 Peremyšlis. 0.35 „Kamenskaja“.

 0.30  „Akis už akį 3“ 0.55  „Ieškotojas“  19.30  KK2

laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  6 51

7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“  
(N-7).

9.00 TV serialas  
„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 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.00 „Policija ir Ko“  

(N-7).
20.00 „Visa menanti“  

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Kriminalinis f. 

„Įtėvis“ (N-14).
23.30 „Persekiotojai“  

(N-7).
0.25 „Visa menanti“ (N-7).
1.20 „Prokurorų  

patikrinimas“  
(N-7).

2.25 Bamba TV (S).

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

prakeiksmas“ (N-7).
9.00 „Albanas“ (N-7).
10.05 „Magda M.“.
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 Žinios. Orai.
16.20 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Elektrėnų 
taryba.

17.50 Laikas krepšiniui.
18.00 Europos taurė 2014/ 

2015. Vilniaus „Lietu-
vos rytas“ - Ostendės 
„Telenet“. Tiesioginė 
transliacija.

19.45 „Genijai iš prigimties“.
20.25 „Kalinių žmonos“ 

(N-7).
21.30 Sąmokslo teorija. 

(N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Patriotai (N-7).
0.20 „Albanas“ (N-7).
1.20, 3.30, 5.40 Reporteris.
1.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
2.40, 4.50, 6.15  

„Laukinis pasaulis“.

8.05 Žurnalistės I.Drąsutienės 
kūrybos retrospektyva.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Laiko ženklai. 

Lietuvos partizanai.
12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 LRT Kultūros akademija. 

M.Vengris. Lazeriai - 
mokslas, technologijos, 
fantazijos.

13.30 Benediktinų kelias 
Lietuvoje.

14.05 Festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2014“. 
„Mark Turner Quartet“.

15.10 Mūsų miesteliai. 
Viduklė. 1 d.

16.00 „Mūsų kaimynai 
marsupilamiai“.

16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Laiko ženklai. 

Lietuvos partizanai.
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Trembita.
18.15 Dvylika Vilniaus apaš-

talų... ir viena moteris.
19.10 Istorijos detektyvai.
19.55 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Elito kinas. Trileris 

„Metro Manila“ (N-14).
23.30 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).
24.00 Panorama.
0.35 Dėmesio centre. 

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 „Laiko gijos“  
(N-7).

13.05 „Būrėja“.
13.35 „Audra“ (N-7).
14.30 „Būrėja“.
15.00 Penki ingredientai.
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 Veiksmo f. 

„Apsuptyje“  
(N-14).

22.55 „Mafijos daktarė“  
(N-7).

23.50 „Farų šeima“  
(N-7).

0.45 „Arti namų“  
(N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas 

(N-7).
10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „Viskas teisėta“  

(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).
21.30 Kiminalinis  

veiksmo f. 
„Adrenalinas“  
(N-14).

23.10 Crisso Angelo  
iliuzijų pasaulis 
(N-7).

23.40 „Dirbtinis intelektas“ 
(N-14).

0.40 Veiksmo f.  
„Jūrų pėstininkas“ 
(N-14).

2.15 „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 „Operacija „Delta 
farsas“ (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).

20.00 Balticum TV  
žinios.

22.55 „Edeno muziejus“ 
(N-7).

23.55 „Priedangoje“  
(N-7).
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 TV Polonia
7.05, 17.05 Laukimo salė. 8.00 Didžiosios Lenkijos 
gamtos rezervatai. 8.25 „Storulis“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.00 Sveika, polonija. 12.40 Šios 
dienos užduotys. 13.05, 4.45 „Laimės spalvos“. 
13.30, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35 Ži-
nios. 13.50 „Meilė prie užliejamos pievos“. 14.50, 
21.50, 5.20 Spektaklis „Apnėja“. 16.10 Gyvenimo 
mokykla. 16.35 1200 muziejų. Privatūs regioni-
niai muziejai. 17.55 Šios dienos užduotys. 18.20, 
23.40, 4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55, 2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Ir 
gauruoti, ir margi. 19.35 Kodėl? Kam? Kaip? 19.55 
„Laimės spalvos“. 20.25 „Vilnoteka“. Laida iš 
Lietuvos. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 23.15, 
6.35 „Opolė 2014“ - E.Geppert rečitalis. 23.50, 
3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.50 Paprastai.

 DiVa UniVersal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 8.40 Tikroji 
Holivudo istorija. 6.35, 18.20, 2.45 Nuotykiai rojuje. 
7.25, 19.10, 4.15 Erikas ir Džesė. 7.50, 13.40, 20.50 
Mados pasaulyje. 8.15, 14.05, 21.40, 2.00 Mados 
kontrolė. 9.30, 12.10, 14.50, 17.30, 21.15, 22.25, 1.35 
Išskirtiniai. 9.55, 15.15, 3.30 Džuliana ir Bilas. 10.40, 
16.00 Nuotaka milijonieriui. 12.55 Kortnė ir Kim už-
kariauja Majamį. 14.25 Vaikantis šlovės. 19.35, 4.40 
Svajonių namai. 20.00 Mados projektas.

 TV1000
5.30 „Russendisko“. 7.30 „Oušeno vienuoliktu-
kas“. 9.30 „Madeline“. 11.15 „Džeinės Mensfild 
mašina“. 13.30 „Varnas“. 15.30 „Pašėlę pir-
mieji metai“. 17.15 „Labai geros mergaitės“. 
19.00 „Priėmimas“. 21.00 „Meilutė“. 23.00 
„Geras vyrukas“. 0.40 „Oušeno dvyliktukas“. 
3.00 „Kosmopolis“. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Bangladešas. 8.00, 
13.30 Turto gelbėtojai. 8.30, 14.00 Naujo būsto 
paieška. Ukraina; Atėnai su meile. 9.30, 17.00 
Statybos Aliaskoje. 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 Išgel-
bėkite mano verslą! 19.00 Amerikos maistas. 
Aliaska. 20.00 Naujo būsto paieška. Nepalas; 
Papua Naujoji Gvinėja. 21.00 Brangenybių 
pasaulyje. Šri Lanka: safyras ir mėnulio akmuo. 
22.00 Išlikti bet kokia kaina. 23.00 Neįtikėtinos 
istorijos. Bakingamo rūmai. Londonas. 1.00 
Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.25 Mieliausi augintiniai. 8.15, 11.55, 15.35 Dram-
bliai. 9.10, 13.45, 5.02 Iškviečiamas tramdytojas. 
10.05 Aligatorių tramdytojai. 11.00 Kačiukai ir šu-
nyčiai. 12.50, 17.25, 21.05, 4.15 Namai medžiuose. 
14.40, 19.15, 1.40 Akvariumų verslas. 16.30 Po 
užpuolimo. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Artimųjų Rytų 
gamta. 20.10, 2.35, 5.49 Afrikoje. 22.55 Povandeni-
nis pėdsekys. 23.50 Gyvųjų numirėlių įkandimas. 

 sPorT1
7.00, 12.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.15 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 8.00 „Mammoth Moun-
tain“. Snieglentės. Vyrų akrobatinis nusileidimas. 
9.30 „Mammoth Mountain“. Snieglentės. Vyrų pus-
vamzdžio rungtis. 11.00 Tarptautinis laisvųjų imtynių 
turnyras. 12.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
turo apžvalga. 13.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlendo 
„Cavaliers“ - Los Andželo „Lakers“. 15.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Go Ahead Eagles“ - „AFC Ajax“. 
17.30 „Mammoth Mountain“. Snieglentės. Vyrų 
akrobatinis nusileidimas. 19.00 Tiesioginė translia-
cija. „Eurocup“ krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ 
- Izmiro „Pinar Karsiyaka“ (Pertraukoje „Sportas“). 
21.10 Diagnozė krepšinis. 22.00, 23.10 „Mammoth 
Mountain“. Snieglentės. Vyrų pusvamzdžio rungtis. 
23.40 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 0.10 
KOK World series. Bušido kovos. 

 ViasaT sPorT BalTic
8.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ 
- „Tottenham“. 10.40 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Arsenal“ - „Leicester“. 12.30 Ledo ritulys. 
KHL. „Jokerit“ - Maskvos „Dinamo“. 14.25 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Avtomobilist“. 
16.25 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Trak-
tor“. 18.25 Ledo ritulys. SKA - Rygos „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 21.10, 3.35 Futbolas. Angli-
jos Premier lygos žurnalas. 21.40 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Chelsea“ - „Everton“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Stoke“ - „Manchester City“. 1.35 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 2.35 Golfas. PGA turo apžvalga.

 eUrosPorT
9.30 Kalnų slidinėjimas. 10.45, 14.00 Žiemos uni-
versiada. 12.00, 16.30, 22.45 Futbolas. Afrikos 
tautų taurė. 13.00, 1.15 Kalnų slidinėjimas. Pasau-
lio čempionatas. 15.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
17.30, 23.45 Angliškas biliardas. „World Main 
Tour“. 19.05, 22.20 Sporto įvykių apžvalga. 19.10 
Raitelių klubo žurnalas. 19.15 Jojimas su kliūtimis. 
Pasaulio taurė. 19.30 Golfas. „US PGA Tour“. 20.30 
Golfas. Europos turas. 21.05 Sporto žvaigždės ir 
renginiai. 21.15 Buriavimas. „Rolex Sydney to Ho-
bart Yacht Race 2014“. 21.45 Buriavimas. „Extreme 
Sailing Series 2014“. 22.15 Jachtų klubas. 

 21.30  „Metro Manila“ 14.50  „Vandens žiurkės“ 21.30  „Įtėvis“  20.50  „Rosso 
  San Valentino“

 16.00  Topmodeliai 17.10  „Mano puikioji 
  auklė“
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 18.25   „Vedęs ir turi 
  vaikų“

 17.00  Žinios  18.15  Poetė
  E.Karnauskaitė

 16.15  „Hartlando  
  užuovėja 7“

 19.30  Valanda su Rūta 21.00   „Rezidentai“

 TV8
7.40, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.30 „Mis Marpl“. 
9.35 „Šunyčiai patruliai“. 10.10 Senoji animacija. 
10.40 „Dauntono abatija“. 12.40, 16.00 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis ange-
las“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.40 
Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 18.00, 22.45 
„Meilė gyventi“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Drama „Rutos knyga“. 0.40 Gydytojai. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 13.50, 
16.30, 21.00 Dviračio šou. 11.05 Šefas reko-
menduoja. 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 (rusų k.). 

 PBK
5.50 Lietuvos laikas. 6.00, 0.30 „EURONEWS“. 
6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 6.55, 9.20 
Labas rytas. 11.00, 14.00, 17.00, 23.25 Naujienos. 
11.35 Gyvenk sveikai!. 12.35 „Bučinys 2“. 13.35, 
14.20 Kartu su visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 
15.55 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos 
laikas. 21.15 „Šūvis“. 23.40 „Vakaras su Urgantu“.

 REn
7.00 „Bernardas“. 7.35 „Čimos legendos“. 8.00 
„Mano tiesa“. 8.50 „Bučinys 2“. 10.30 „Legalus do-
pingas“. 12.20 Pasverti ir laimingi 2. 15.25 Ekstra-
sensų mūšis. Jie sugrįžo. 17.25 „Bučinys 2“. 19.15 
Žinios. 19.25 „Legalus dopingas“. 21.15 „Žvaigž-
džių gyvenimas“. 23.00 Pasverti ir laimingi 2. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 „Gyve-
na 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 Ypatingas įvykis. 14.00 Prokurorų patikri-
nimas. 15.25 „Valgome namie!“ 15.55 „Bombi-
la“. 16.55 Kalbame ir rodome. 18.50 „Svetimas“. 
20.45 „Piatnickis“. 22.40 Dienos anatomija. 
23.35 „Seniai“. 1.30 „Sodininkų atsakas“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Keturi kareivio medaliai. 
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 
„Atleisk man, mama“. 21.50 Vakaras su V.Solovjovu. 
23.30 Tiesa apie melą. 0.20 „Kamenskaja“.

 TV PolonIa
7.05 Tarptautinis kino festivalis Berlyne. 7.40 
Provincijos lobiai. 8.00 Globalizacijos akivaizdo-
je. 8.25 „Saulės ietis“. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 11.50 „Ex Libris“. 12.05 „Laukinė Lenkija“. 
12.40, 17.55 Šios dienos užduotys. 13.05, 19.55 
„Laimės spalvos“. 13.30, 18.45, 21.45, 2.10 
Galvosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 
14.45 „Gyvenimo egzaminas“. 15.35 „Vilnoteka“. 
15.55 Paprastai. 16.45 Regionų istorija. 17.05 
Myliu kiną. Tarptautinis kino festivalis Berlyne. 
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. 21.50, 3.45 „Paradoksas“. 23.00, 5.15 
Sveika, Polonija. 23.45 „Instinktas“.

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 8.45, 12.10, 
17.30, 21.40 Išskirtiniai. 6.30, 18.20, 2.45 Nuoty-
kiai rojuje. 7.15, 19.10, 4.15 Erikas ir Džesė. 7.40, 
19.35, 23.15, 4.40 Svajonių namai. 8.00, 20.00, 
1.35 Tikroji Holivudo istorija. 9.30, 14.50, 22.25, 
2.20 Mados kontrolė. 9.55, 15.15, 3.30 Džuliana 
ir Bilas. 10.40, 16.00, 0.05 Nuotaka milijonieriui. 
12.55 Raudonasis takelis. 14.25 Vaikantis šlovės. 
20.50 Naujienos. 

 TV1000
5.00 „Aistros žaidimas“. 6.45 „Oušeno dvylik-
tukas“. 9.15 „Susiliejimas“. 11.00 „Tarp dviejų 
pasaulių“. 13.00 „Gatvės tango“. 15.00 „Susi-
liejimas“. 16.45 „Džeinės Mensfild mašina“. 
19.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 21.00 
„Vidurnaktis Paryžiuje“. 22.45 „Mano liūdna 
meilės istorija“. 0.45 „Oušeno tryliktukas“. 3.00 
„Vaikinams tai patinka“. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Papua Naujoji Gvi-
nėja. 8.00, 13.30 Turto gelbėtojai. 8.30, 14.00 
Naujo būsto paieška. Nepalas; Papua Naujoji 
Gvinėja. 9.30, 17.00 Ekstremalios statybos. 
10.30, 15.00 Didžiosios pasaulio paslaptys. 
11.30, 16.00 Amerikos paslaptys ir mįslės. 
12.30, 17.30 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 
Išgelbėkite mano verslą! 19.00 Amerikos 
maistas. Nešvilis. 20.00 Naujo būsto paieška. 
Nikaragva; Penangas. 21.00 Neįtikėtinos is-
torijos. Šventoji Žemė. 22.00 Muziejų mįslės. 
23.00 Neįtikėtinos istorijos. Vatikanas. 24.00 
Didžiosios pasaulio paslaptys. 1.00 Nakties 
programa. 

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

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

spalvos“ (N-7).
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
13.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“  

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

3.40 TV serialas  
„Choras“ (N-7).

6.30 Animacinis f. 
„Žuviukai  
burbuliukai“.

6.55 Animacinis f. 
„Tomas ir Džeris“.

7.25 Animacinis f. 
„Madagaskaro  
pingvinai“.

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

8.50 24 valandos (N-7).
09.50 Yra kaip yra (N-7).
10.55 TV serialas 

„Gyvenimo receptai 
2“ (N-7).

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

„Madagaskaro pin-
gvinai“.

14.05 Animacinis f.  
„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 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.10 Karinė drama „Perl 

Harboras“ (N-7).
1.35 TV serialas  

„Ties riba“ (N-14).
2.30 Sveikatos ABC  

televitrina.

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. 

1992 m.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 „Hartlando užuovėja 7“.
17.00 „Akis už akį 3“ (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 Drama „Degantis 

krūmas“. 2 s. (N-7).
22.50 Mokslo ekspresas.
23.10 Vakaro žinios.
23.40 Gyvenimas.
0.30 TV serialas „Akis už 

akį 3“ (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.Ivanaus-
kas-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 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
20.00 „Visa menanti“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo komedija 

„Kieta palyda“ (N-7).
23.30 „Persekiotojai“ (N-7).
0.25 „Visa menanti“ (N-7).
1.20 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
2.25 Bamba TV (S).

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

prakeiksmas“ (N-7).
9.00 „Albanas“ (N-7).
10.05 „Magda M.“.
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 Žinios.
16.20 „Gamink sveikiau!“
17.00 Žinios.
17.15 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Elektrėnų 
meras.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Elektrėnų 
meras (tęsinys).

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

(N-7).
21.30 Taip gyvena  

žvaigždės! (N-7).
22.30 Reporteris.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Albanas“ (N-7).
1.20, 3.30, 5.40 Reporteris.
1.55, 4.05  

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

2.40, 4.50, 6.15  
„Laukinis pasaulis“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Tarybinė nomenkla-

tūra ir A.Sniečkus.
12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 A.Šeškaus knygos „Ža-

liasis tiltas“ pristatymas.
13.10 Architektas R.Palekas. 

Naktinis ekspresas.
13.40 Šventė Kvėdarnoje. 

Koncertuoja Donatas 
Montvydas. 2014 m.

14.30 Mokslo sriuba.
14.40 Septynios Kauno dienos.
15.10 Kultūros savanoriai.
15.40 Mokslo sriuba.
16.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
16.25 Žurnalistės I.Drąsutienės 

kūrybos retrospektyva.
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Menora.
18.15 Poetė E.Karnauskaitė.
18.30 Pagauk kampą.
19.00 Legendos.
19.45 Visu garsu.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 „Endhauzo paslaptis“.
22.30 Šimtas gyvenimo vai-

dmenų. V.Gerulaitis.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.35 Dėmesio centre.
1.00 Elito kinas. Trileris 

„Metro Manila“ (N-14).
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vasario 12 d.

 17.00  „Laukinės 
  gamtos ginklai“

 11.00  „Las Vegasas“ 23.50  „Deksteris“

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 Penki ingredientai.
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 „Midsomerio  

žmogžudystės VIII. 
Aistros dėl žirgo“ 
(N-14).

22.55 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

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

„Grand Hotel“  
(N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam  

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

(N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-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).
21.30 Veiksmo drama 

„Atominė  
apokalipsė“ (N-14).

23.15 Eurolygos  
rungtynės. TOP 16. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Madrido „Real“. 
Vaizdo įrašas.

1.00 Kriminalinis  
veiksmo f. 
„Adrenalinas“  
(N-7).

2.30 „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).

13.40 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

14.40 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

15.10 „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“.

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

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

TV1
22.55

rekomenduoja

„ATOMINĖ APOKALIPSĖ“
veiksmo Drama. Kanada. 2013.
Režisierius Dž.S.Lendou.
Vaidina R.Danas, E.Beili,
M.Nordstrom.

Energetikos projektą kuriantis 
mokslininkas Viktoras Saskindas 
pastebi, kad jo artimieji staiga 
pasikeitė: jų asmenybės tarsi sve-
timų žmonių, pomėgiai ir interesai 
neatpažįstami...

„BIBLIOTEKININKAI“
nuotykių serialas. JAV. 2014.
Režisieriai Dž.Freiksas, D.Devlinas.
Vaidina R.Romein, K.Keinas,
Dž.Kimas.

F.Karsenas tikrai gali būti vadi-
namas knygų graužiku - dešimt 
pastarųjų metų jis dirba vienoje 
gražiausių pasaulio bibliotekų. Jo 
darbas labai sudėtingas, todėl šiai 
svarbiai misijai vykdyti nusamdo-
mi keturi pagalbininkai.

„PERL HARBORAS“
karinė Drama. JAV. 2001.
Režisierius M.Bėjus.
Vaidina B.Aflekas, Dž.Hartnetas, 
K.Bekinseil.

Du draugai nuo vaikystės svajojo 
apie lėktuvus. Užaugę abu tapo pi-
lotais. Vieną dieną Reifas sutiko mer-
giną Evelin. O Europoje jau prasidė-
jo karas ir nuotykių bei garbės trokš-
tantis Reifas pasisiūlė savanoriu...

TV6
21.30

LNK
22.10

TV3
22.10

 ANIMAL PLANET
7.00, 6.36 Laukinis gyvenimas. 7.25, 11.00 
Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55 Afrikoje. 9.10, 
5.02 Iškviečiamas tramdytojas. 10.05 Aligatorių 
tramdytojai. 12.50, 17.25, 21.05, 4.15 Namai 
medžiuose. 13.45 Artimųjų Rytų gamta. 14.40, 
19.15, 1.40 Akvariumų verslas. 15.35 Povande-
ninis pėdsekys. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Pražū-
tingos salos. 20.10, 2.35 Gyvenimas laisvėje. 
22.55 Liūno broliai. 23.50 Kalnų pabaisos.

 SPORT1
6.30 Geriausi NBA sezono metimai TOP10. 7.00, 
12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos nau-
jienos. 7.15 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
8.00 „Burton European Open“. Snieglentės. Vyrų 
akrobatinis nusileidimas. 10.00 „Burton European 
Open“. Snieglentės. Moterų akrobatinis nusileidi-
mas. 12.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 21 Turo apž-
valga. 13.00 NBA krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ 
- Ouklendo „Warriors“. 2014/2015 sezonas. 15.15 
„Eurocup“ krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ 
- Izmiro „Pinar Karsiyaka“. 17.00, 23.30 KOK World 
series. Bušido kovos 19.15 NBA Action. Krepšinio 
lygos apžvalga. Premjera. 20.00, 21.10 „Burton 
European Open“. Snieglentės. Vyrų akrobatinis nu-
sileidimas. 22.10, 23.10 „Burton European Open“. 
Snieglentės. Moterų akrobatinis nusileidimas.

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00, 12.40 Ledo ritulys. SKA - Rygos „Di-
namo“. 9.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Stoke“ - „Manchester City“. 10.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Everton“. 
14.40 Krepšinis. BBL. „Tyco Rapla“ - „BK 
Ventspils“. 16.30 Krepšinis. Eurolygos fina-
linio ketverto varžybos. 19.00 Premier lygos 
apžvalga. 19.55 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ 
- „Real“. Tiesioginė transliacija. 21.55 Krep-
šinis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Galatasaray“. 
Tiesioginė transliacija. 24.00 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Nizhny Novgorod“ - „Olympiacos“. 
1.50 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Real“. 
3.40 Futbolas. Anglijos FA taurės apžvalga. 
4.10 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
5.10 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Ga-
latasaray“. 

 EuROSPORT
9.35, 18.00 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. 10.30, 13.15 Kalnų slidinėjimas. Pasau-
lio čempionato apžvalga. 10.45, 15.00, 20.15, 
0.15 Biatlonas. Pasaulio taurė. 13.30 Žiemos 
universiada. 19.00, 22.30 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio čempionatas. 0.15 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. 
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 11, 13.20, 14.50, 
17.10, 19.30, 21.50 val. (11 d. 14.50 val. seansas nevyks).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 10.30, 13.30, 16.20, 17.50, 20.40 val. 
(12 d. 16.20 val. seansas nevyks).
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV, N-13) - 6-12 d. 
15, 18.20 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 12 d. 18.30, 19 val. (COSMOPOLITAN seansas).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
11 d. 18.40 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 10 d. 18 val. 
(CHARLIE PIZZA seansas).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 10.10, 
11.30, 12.30, 13.50, 15.30, 16.10 val.
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) - 6-12 d. 
13.40, 16, 18.30, 21 val.
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 6-12 d. 13.10, 17.30, 20.50 val. (12 d. 17.30 val. 
seansas nevyks).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 6-12 d. 15.40, 
18.40, 21.10 val. (11 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„8 nauji pasimatymai“� (komedija, Rusija, N-13) - 6-12 d. 
12.50, 19.10, 21.20 val. (12 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 6-12 d. 10.20, 15.50 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 6-12 d. 13 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 6-12 d. 11.10, 18 val. (10 d. 18 val. seansas nevyks).

„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 6-12 d. 20.30 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 6-12 d. 10.50 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 7-8 d. 10.40 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 6-11 d. 20.20 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 11.15, 
13.30, 16, 18.30, 21 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 12.15, 15.15, 18.15, 21.15 val.
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV, N-13) - 6-12 d. 
14.15, 16.40, 19.10, 21.40 val.
„Kelias į žvaigždes“� (drama, Kanada, JAV, Vokietija, 
Prancūzija, N-18) - 6-12 d. 21.30 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 12 d. 21.30 val. (COSMOPOLITAN seansas).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
11 d. 18.15 val.
„Kino klasė. Medžių paslaptis“� (animacinis f., 
Vokietija, 3D) - 6, 9-12 d. 11 val.
14-asis Japonijos kino festivalis - 6-12 d. 18.30 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 10 d. 19 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 11.30, 12, 
13.45, 16.15, 18.30 val. (12 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) - 6-12 d. 
11.15, 14, 16.30, 19, 21.45 val.
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 6-12 d. 12, 15, 18, 20.45 val.
„8 nauji pasimatymai“� (komedija, Rusija, N-13) -  
6-12 d. 15.50, 18, 21 val. (6 d. 18 val. seansas nevyks).

„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 6-12 d. 11, 15.50 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 6-12 d. 13.30 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 6-12 d. 13.10, 18.15 val. (11 d. 18.15 val. 
seansas nevyks).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 6-12 d. 15.40, 
20.45 val.
„Tūkstantį kartų labanakt“� (drama, Airija, Norvegija, 
Švedija, N-16) - 6-12 d. 14.30, 20.30 val.
„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“� 
(komiška drama, Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija) - 
6-12 d. 14, 19 val. (10, 12 d. 19 val. seansas nevyks).
„Metų pilietis“� (kriminalinė veiksmo komedija, 
Norvegija, Švedija, Danija, subtitruota) - 6-12 d. 16.25 val.
„Programišiai“� (kriminalinė veiksmo drama f., JAV,  
N-16) - 6-11 d. 21.15 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 7-8 d. 12.45 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 6-11 d. 20.10 val.
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 6-12 d. 17.05 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Baltas Dievas“� (drama, Vengrija, Vokietija, Švedija) - 
6-7 d. 15.50 val. 9 d. 20.30 val. 11 d. 19 val.
„Žiemos miegas“� (drama, Turkija, Prancūzija, 
Vokietija) - 6 d. 18 val. 7, 10 d. 20 val. 8-9 d. 15 val.  
11 d. 15.30 val.
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV) - 6 d. 21.30 val. 
7, 10 d. 18 val. 8 d. 21 val. 9 d. 18.30 val. 11 d. 21.15 val. 
12 d. 17 val.
„Padingtonas“� (animacinis f., D.Britanija, Prancūzija, 
Kanada) - 7 d. 14 val.
„Pakeliui į mokyklą“� (dokumentinis f., Prancūzija) -  
8 d. 13.30 val.

„Laukinė“
„Wild“

Šeril - jauna ir žavi moteris, tačiau vi-
siškai paklydusi asmenybė. Žlugusi santuo-
ka, alkoholis, nesuskaičiuojama daugybė 
vienos nakties nuotykių su nepažįstamai-
siais, širdį draskanti vienintelio brangaus 
žmogaus - motinos - netektis... Po daugybės 
tokio nerūpestingo ir chaotiško gyvenimo 
metų, vieną dieną, ji stabteli ir supranta, kad 
viskas yra visai ne taip, kaip turėtų būti ir 
jei tai tęsis toliau, rytdienos ji gali ir nesu-
laukti. Pati savęs išsigandusi mergina priima 
skubų sprendimą - ji nusprendžia leistis į 
1771 kilometro kelionę pėsčiomis. Visiškai 
be jokios žygeiviškos patirties į kelią ji lei-
džiasi vienui viena. Šeril tiki, kad kelionėje 
ji išpirks savo nuodėmes ir pagaliau ras dva-

sios ramybę, bet ji nė nenutuokia, kokie 
išbandymai ir sunkumai jos lauks...

Šio filmo siužetas - ne iš piršto laužtas. 
Drama „Laukinė“ sukurtas pagal tikrą ame-
rikiečių rašytojos Šeril Streijed (Cheryl 
Strayed) istoriją. Beje, šią istoriją kino stu-
dijai pasiūlė pati Rys Viterspun (Reese 
Whitherspoon) - vos perskaičiusi Š.Streijed 

knygą. Aktorė nedvejodama nusprendė, kad 
tai puikus siužetas geram filmui.
Kelionė be konkretaus tikslo ir grįžimo 

datos - tai visai ne bėgimas nuo problemų, 
o geriausias būdas susidėlioti mintis ir, pa-
klydus, vėl atrasti tikrąjį save. Mintis ne 
nauja, tačiau pateikta kaip niekad įtaigiai.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo vasario 6 d.

n Biografinė drama, JAV, 2014

n Režisierius: Jean-Marc Vallee

n Vaidina: Reese Witherspoon, Thomas 

Sadoski, Michiel Huisman, W. Earl Brown, Gaby 

Hoffman, Kevin Rankin, Laura Dern, Keene 

McRae ir kiti
n IMDB: 7,3/10

Už vaidmenį filme „Laukinė“ aktorei 
Rys Viterspun (Reese Witherspoon) 

prognozuojamas „Oskaras“ 
geriausios aktorės kategorijoje

„Forum Cinemas“ nuotr.
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KINAS

„Mėlynas aksomas“� (drama, JAV) - 8 d. 18.30 val.
„Dalelių karštinė“� (dokumentinis f., JAV) - 10 d. 15.30 val.
„Slogutis / Upė / Sėkmės metai“� (dokumentinis f., 
Lietuva) - 12 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6, 8-10 d. 11.45, 14, 
16.30, 19, 21.30 val. 7 d. 12, 14.15, 16.30, 19,  
21.30 val. 11 d. 14.30, 16.45, 19, 21.30 val. 12 d. 12, 
14.30, 19, 17, 21.30 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 6-11 d. 10.45, 13, 15.45, 17.45, 20.30 val.  
12 d. 11, 13, 15.45, 17.15, 19.30 val.
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV, N-13) - 6-11 d. 
14.45, 18.30, 22 val. 12 d. 14.45, 17.30, 22 val.
„Kelias į žvaigždes“� (drama, Kanada, JAV, Vokietija, 
Prancūzija, N-18) - 6-11 d. 19.30 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 12 d. 19.30, 20 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
12 d. 18.45 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6, 8-11 d. 11, 
12.15, 13.15, 15.30, 17.15 val. 7 d. 10, 12.15, 13.15, 
15.30, 17.15 val. 12 d. 10.30, 12.45, 15, 17 val.
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) - 6-12 d. 
14.15, 19.15, 21.45 val.
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 6-11 d. 16, 18.45, 21 val. 12 d. 16, 21.30 val.
„8 nauji pasimatymai“� (komedija, Rusija, N-13) -  
6-11 d. 17.30, 19.45 val. 12 d. 19.45 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 6-11 d. 21.30 val. 12 d. 21.45 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 6-12 d. 10.15, 12.30 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
6-11 d. 11.30, 13.45, 15 val. 12 d. 11.30, 13.45, 14.45 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 6-11 d. 17, 
21.45 val. 12 d. 16.45 val.

„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 11 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-11 d. 10 val. 12 d. 10, 12.15 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius 
ir Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 11 d. 12 val. 
(Specialus seansas mamoms su mažyliais).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 7 d. 11 val. 
(Multikinuko seansas mažiukams).

OZO KINO SALĖ
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 6 d. 15.45 val.
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV) - 6 d. 17.15 val. 
7 d. 19 val. 10, 12 d. 16 val.
„Redirected/Pasaulinė versija“� (veiksmo f., Lietuva) - 
6 d. 19.10 val. 7 d. 17 val. 10, 12 d. 18 val. 11 d. 17.10 val.
„Trečias žmogus“� (romantinė drama, D.Britanija, JAV, 
Belgija) - 7 d. 14.30 val. 11 d. 19 val.
„Trispalvis“� (dokumentinis f., Lietuva) - 11 d. 15.45 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 10.40, 
12.50, 14.40, 17, 19.20, 21.40, 21.50 val. (21.50 val. 
seansas vyks 12 d.; 12 d. 21.40 val. seansas nevyks).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 10.30, 16.15, 18.10, 21, 21.40 val. (12 d. 
18.10, 21 val. seansai nevyks; 21.40 val. seansas vyks 12 d.).
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV, N-13) - 6-12 d. 
13.45, 19.30 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 12 d. 19, 19.30 val. (COSMOPOLITAN seansas).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
11 d. 18.45 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 10 d. 19 val.

„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 10.20, 
11.10, 12.30, 13.20, 16, 17.20 val. (11.10 val. seansas 
vyks 7-8 d.; 12 d. 16 val. seansas nevyks).
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) - 6-12 d. 
10.50, 13.20, 15.50, 18.20, 20.50 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 6-12 d. 11.20, 
16.20, 18.45, 21.10 val. (11 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 6-12 d. 15.30, 18.30, 21.30 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 6-12 d. 13.15 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 6-9, 11 d. 19 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 6-11 d. 21.20 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 6-12 d. 11 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 6-12 d. 13.30 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 6-11 d. 15 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 6-12 d. 21.45 val.

CINAMON
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 12 d. 19.30 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
11 d. 20.45 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 12 d. 18 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 12.45, 15, 
17.15, 19.30, 20.45, 22 val. (12 d. 19.30 val. seansas 
nevyks; 11 d. 20.45 val. seansas nevyks).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 12.15, 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Kelias į žvaigždes“� (drama, Kanada, JAV, Vokietija, 
Prancūzija, N-18) - 7, 9, 11 d. 21 val.
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV, N-13) - 6, 8, 10, 
12 d. 21 val.

Premjera

Vienas išradingiausių Holivudo reži-
sierių Timas Bertonas (Tim Burton) grįž-
ta su tapybiška juosta „Didelės akys“. 
Pagal tikrus įvykius sukurtas filmas pa-
sakoja apie bene didžiausią 20 amžiaus 
apgavystę meno pasaulyje.

Niekam nežinoma tapytoja Margaret, 
kurią įkūnija Eimi Adams (Amy Adams) 
sutinka nepaprastai žavų dailininką Val-
terį, kurį vaidina Kristofas Valcas (Chris-
toph Waltz). Susižavėjimas virsta jaus-
mingu meilės romanu, o netrukus ir san-
tuoka. Ilgainiui ima aiškėti, kad Valteris 
tėra savanaudis apsišaukėlis, prisista-

„Didelės akys“
„Big Eyes“

Kino teatruose nuo vasario 6 d.
n Biografinė drama, JAV, 2014
n Režisierius: Tim Burton
n Vaidina: Amy Adams, Christoph Waltz, 
Jason Schwartzman, Danny Huston, Krysten 
Ritter ir kiti
n IMDB: 7,0/10

„Didelės akys“ - meilės istorija 
virtusi viena didžiausių 
apgavysčių meno pasaulyje

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 11, 13.15, 
15.30, 18.30 val.
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) - 6-12 d. 
16.30, 18.45, 22.15 val. (18.45 val. seansas vyks 7, 9, 11 d.).
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 6-12 d. 13.45 val.
„8 nauji pasimatymai“� (komedija, Rusija, N-13) - 6-12 d.  
14.45, 18.45 val. (7, 9, 11 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 6-12 d. 14 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 6-12 d. 11.45, 16.15 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 6-12 d. 17.45, 
20 val. (12 d. 17.45 val. seansas nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 11.30 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 11, 14.50, 
17.10, 19.30, 21.50 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 10.30, 16, 17.50, 18.50, 20.40,  
21.55 val. (12 d. 17.50, 18.50, 20.40 val. seansai nevyks; 
21.55 val. seansas vyks 12 d.).
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV, N-13) - 6-12 d. 
20.20, 21.35 val. (12 d. 20.20 val. seansas nevyks;  
21.35 val. seansas vyks 12 d.).
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 12 d. 19, 19.10 val. (COSMOPOLITAN seansas).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
11 d. 18.50 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 10 d. 18 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 10.10, 
12.30, 13, 15.30 val. (11 d. 15.30 val. seansas nevyks).

„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) - 6-12 d. 
13.40, 16.10, 18.40, 21.10 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 6-12 d. 13.20, 15.40, 
18, 21.20, 21.40 val. (12 d. 15.40, 21.20 val. seansai nevyks; 
10, 12 d. 18 val. seansas nevyks; 21.40 val. seansas vyks 12 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 6-12 d. 10.20, 11.10, 13.30 val.
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 6-12 d. 12.50, 18.10 val.
„8 nauji pasimatymai“� (komedija, Rusija, N-13) -  
6-12 d. 15.50, 21 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 6-10, 12 d. 18.50 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 7-8 d. 10.50 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 10.30, 
14.50, 17.10, 18.10, 19.30, 21.50 val. (10.30 val. seansas 
vyks 7-8 d.; 18.10 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 13, 15.50, 18.40, 21.30 val.
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV, N-13) - 8-12 d. 18 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 12 d. 21, 21.20 val. (COSMOPOLITAN seansas).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
11 d. 18.20 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 10 d. 18.20 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 10.10, 11, 12.30, 13.30, 16 val.
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) - 6-12 d. 
10.40, 15.40, 18.30, 21.10 val. (10.40 val. seansas vyks 
7-8 d.; 12 d. 21.10 val. seansas nevyks).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 6-12 d. 13.10, 
18.20, 20.50 val. (10-12 d. 18.20 val. seansas nevyks;  
12 d. 20.50 val. seansas nevyks).

„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 6-12 d. 10.20, 12.50 val. (10.20 val. seansas 
vyks 7-8 d.).
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 6-12 d. 15.30 val.
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 8-12 d. 20.40 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 14.50, 
17.10, 19.30, 21.50 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 3D, 
N-13) - 6-12 d. 12.50, 18 val. (12 d. 18 val. seansas nevyks).
„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“� 
(komiška drama, Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija) - 
7, 9, 11-12 d. 16 val.
„Tūkstantį kartų labanakt“� (drama, Norvegija, Airija, 
Švedija) - 6, 8, 10, 12 d. 16 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 12 d. 18.40, 19 val. (COSMOPOLITAN seansas).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
11 d. 18.40 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 10 d. 18.40 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 6-12 d. 10.10, 
12.30, 15.40 val. (10.10 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) - 6-12 d. 
10.50, 18.40, 20.50, 21.30 val. (10.50 val. seansas vyks  
7-8 d.; 10-12 d. 18.40 val. seansas nevyks; 12 d.  
20.50 val. seansas nevyks; 21.30 val. seansas vyks 12 d.).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 6-12 d. 13.20, 
21.20, 21.40 val. (12 d. 21.20 val. seansas nevyks;  
21.40 val. seansas vyks 12 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 7-8 d. 10.20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

tantis žmonos kuriamų paveikslų autoriumi. 
Margaret prireikia daug laiko, kad suprastų, 
į kokias nedėkingas aplinkybes ji pateko, 
bet tikėjimas meile ir šeima vis dar palaiko 
jos ryžtą likti vyro šešėlyje. Už teisę į savo 
paveikslus tapytoja ima kovoti tada, kai ap-
akintas šlovės Valteris tampa visiškai ne-
prognozuojamas. Tačiau įrodyti savo tiesą 
jai nebus lengva.

Filmą „Didelės akys“ statė dideli kūrėjai, 
o jame suvaidino dideli aktoriai. Unikalus 
režisierius ir vizionierius T.Bertonas yra kū-
ręs „Betmeną“, „Alisą Stebuklų šalyje“ ir 
daugybę kitų originalių kino juostų. Režisie-
rius, paprastai dirbantis su fantastiniais siu-
žetais, suteikė šiai dramai su niekuo nesu-
painiojamo vizualumo, išlukšteno dar nema-
tytas spalvas ir formas.

Neatsilieka ir „Didelių akių“ aktoriai. 
Penkis kartus „Oskarui“ nominuota Eimi 
Adams („Amerikietiška afera“, „Ji“) ir du 
Akademijos apdovanojimus jau pelnęs Kris-
tofas Valcas („Ištrūkęs Džango“, „Negarbin-
gi šunsnukiai“) žada atlikti nepriekaištingą 
vaidybos „bugivugį“. Už vaidybą filme „Di-
delės akys“ jie abu buvo nominuoti „Auksi-
niam gaubliui“.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.
Filmo „Didelės akys“ žvaigždė -  

Eimi Adams (Amy Adams)
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO  
TEATRAS

6 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio „Traviata“. Dir. R.Šervenikas.
7 d. 18.30 val. - G.F.Handel „Aleksandro puota“. 2 v. 
odės inscenizacija (anglų k.). Dir. V.Lukočius.
8 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni nykštu-
kai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
11, 12 d. 18.30 val. - W.A.Mozart „Figaro vedybos“.  
4 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
6 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Sezono naujiena! 
W.Shakespeare „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džiuljetos 
istorija“. Rež. O.Koršunovas.
6 d. 19 val. Mažojoje salėje - T.Kavtaradzė „Keletas 
pokalbių apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
7 d. 16 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken Heart 
Story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
7 d. 16 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
7 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkio „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
8 d. 12 val. Didžiojoje salėje -  Antoine de Saint-Exupery 
„Mažasis princas“. Rež. S.Mykolaitis.
8 d. 16 val. Mažojoje salėje - F.Dostojevskio 
„Nuolankioji“. Rež. V.Masalskis.
8 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
10 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
6 d. 18.30 val. - M.Gorkio „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.
7 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Madagaskaras“.  
Rež. R.Tuminas.

8 d. 12 val. - Premjera! „Septyni nykštukai ieško snie-
guolės“. Rež. E.Jaras.
10 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Mistras“.  
Rež. R.Tuminas.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
7 d. 12 val. 99 salėje - J.Kelero, A.Jalianiausko „Paika 
pelytė“. Rež. A.Jalianiauskas.
7 d. 18 val. 99 salėje - „Keturiais vėjais“.  
Rež. T.Jašinskas.
8 d. 12 val. 99 salėje - Vytauto V.Landsbergio „Angelų 
pasakos“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
6 d. 18.30 val. - Editos Piaf 100-osioms gimimo meti-
nėms paminėti. L.Agulianskij „Žvirblio lizdas“.  
Rež. V.Serov.
7 d. 18.30 val. - V.Mucharjamov „Ačiū, Margo!“  
Rež. J.Ščiuckij.
7 d. 11, 13 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“  
(rusų k.). Rež. ir scenogr. O.Lapina.
8 d. 18.30 val. - Eric-Emmanuel Schmitt „Dviejų pasau-
lių viešbutis“. Rež. S.Račkys.
8 d. 12 val. - J.Ščiuckij „Morozko“. Rež. J.Ščiuckij.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžiojoje salėje

7 d. 18.30 val. - Premjera! „Maršrutas“. Rež. A.Jankevičius.
Mažojoje salėje

7, 8 d. 14 val. - Premjera! „Saulės vaduotojas“  
(pagal A.Liobytės pjesę „Trys negražios karalaitės“).  
Rež. R.Driežis.

„DOMINO“� TEATRAS
6 d. 19 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“  
Rež. O.Šapošnikov.
8 d. 13 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
9 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
11 d. 19 val. - Premjera! F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.

MENŲ SPAUSTUVĖ
6 d. 19 val. Juodojoje salėje - Jaunųjų scenos menininkų 
programa „Atvira erdvė’14“. Premjera! „Yesmooncan“.  
Rež. J.Tertelis.

7 d. 11 ir 15 val. Juodojoje salėje - „Mozaika“. 
Šiuolaikinio šokio spektaklis Choreogr. B.Banevičiūtė 
(Šokio teatras „Dansema“).
8 d. 17 val. Kišeninėje salėje - „Va Banque!“ (pagal A.Čechovo 
„Meška“, N-16). Rež. I.Stundžytė (Teatras „Atviras ratas“).
8 d. 18 val. Juodojoje salėje - „Urban Meets 
Contemporary“. Choreogr. L.Air (Šokio Teatras „Low Air“).
10 d. 19 val. Juodojoje salėje - Klaipėdos jaunimo  
teatras pristato: anti-opera „Pamoka“. Dir. E.Lozdovskaja.

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
7 d. 12 val. - „Prie laivo 8.00“. Rež. A.Sunklodaitė.
11 d. 18.30 val. - „Kai žmonės vaidino dievą“.  
Rež. A.Gian (JAV) / M.Mačiulis.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
6 d. 19 val. - Premjera! „Atleisk jiems - jie nežino, ką 
daro“. Rež. E.Kižaitė.
7 d. 12 val. - „Kai aš mažas buvau“. Rež. V.Žitkus.
8 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir gaidelis“.  
Rež. R.Skrebūnaitė.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Patrick „Mūsų bran-
gioji Pamela“. Rež. A.Latėnas.
7 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - E.Scribe „Priežastys ir 
pasekmės“. Rež. R.Banionis.
7 d. 19 val. Rūtos salėje - J.Dell ir G.Sibleyras 
„Tegyvuoja Bušonas!“ Rež. R.Vitkaitis.
8 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“.  
Rež. A.Sunklodaitė.
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“. Rež. A.Jankevičius.

Edukacinis festivalis vaikams ir jaunimui  
„Nerk į teatrą 2015“� 

9 d. 11 val. - 7-11 metų vaikams; 10 d. 11 val. -  
12-15 m.; 11 d. 11 val. - 7-11 m.; 12 d. 11 val. - 
Ekskursija po teatrą. Pradžia teatro fojė. Nuo 15 m.
9 d. 13 val. Rūtos salėje - 12-15 metų vaikams; 10 d. 14 val.  
Ilgojoje salėje - nuo 15 m.; 11 d. 13 val. Tavernos salė-
je - Aktorinės dirbtuvės. 7-11 m.

Premjera

Teatrinė provokacija

Galima drąsiai teigti, kad ši teatrinė pro-
vokacija pataikė tiesiai į dešimtuką - spektak-
lio „Vertėjas“ herojus, žmones, kurie myli 
Tėvynę iš tolo, nes kiekvienas turėjo vis ki-
tokių priežasčių ją palikti, norisi tyrinėti su 
didinamuoju stiklu. Štai Adelė (akt. Larisa 
Kalpokaitė) nepragyveno iš pensijos, todėl 
išvažiavo į Angliją ieškoti darbo. Natašą (akt. 
Renata Kutinaitė), trapią merginą, sąvadau-

Kamerinio teatro spektaklis „Vertėjas“ privers Lietuvą pamilti iš naujo
Kiek viename spektaklyje gali tilpti meilės, 
neapykantos ir Lietuvos? Jūs galite tai pa-
matyti vasario 17 d. 19 val. Vilniaus kame-
riniame teatre rodomame spektaklyje „Ver-
tėjas“ pagal išeivijos rašytojos Laimos Vin-
cės pjesę. Spektaklį kūręs šeimyninis teatro 
menininkų duetas Alicija Gian (JAV) ir  
Marius Mačiulis jo žanrą ironiškai apibūdi-
na kaip „lietuvių liaudies patriotinę dramą“.

Larisa Kalpokaitė 
spektaklyje „Vertėjas“

Vilniaus kamerinio teatro nuotr.

su „Laisvalaikio” 
kortele

30%
nuolaida 2 bilietams
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

9 d. 15 val. Rūtos salėje - VDU Menų fakulteto dėstytojų 
pranešimai ir jaunųjų teatrologų diskusija „Teorija pasitinka 
praktiką“. Nuo 14 m.
9 d. 16 val. Tavernos salėje - Teatro ir dizaino projekto 
startas.
9 d. 20 val. Didžiojoje scenoje - Koncertas „Bessoul“.
10 d. 11 ir 15 val. Rūtos salėje - Scenos kalbos  
užsiėmimas su aktore Adrija Čepaite. 12-15 m.
10 d. 13 val. Didžiojoje scenoje - A.Kurienius 
„Moderatoriai“. Rež. A.Kurienius.
10 d. 16 val. Mažojoje scenoje - L.Vaskova, 
R.Mačiliūnaitė „59’ Online“. Rež. L.Vaskova.
11 d. 14 val. - 7-11 metų vaikams; 
12 d. 13 val. - Grimo paslaptys. 12-15 m.
11 d. 15 val. Tavernos salėje - Repeticijų subtilybės. 
Nuo 15 m.
11 d. 17 val. Rūtos salėje - Jaunimo miuziklo teatras 
EX’IT. Rež. A.Vidžiūnas.
11 d. 19 val. Mažojoje scenoje - „Sapnas“.  
Rež. K.Gudmonaitė.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
6 d. 18 val. - Ch.Gounod „Faustas“. 3 d. opera.  
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
7 ir 12 d. 18 val. - „Grafas Montekristas“. 2 d. miuziklas. 
Dir. J.Janulevičius.
8 d. 12 val. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio mokyklos 
Šokio teatro gastrolės. L.Minkaus baleto „Pakita“ divertis-
mentas.
8 d. 18 val. - I.Kalmano „Grafaitė Marica“. 3 v. operetė. 
Dir. J.Janulevičius.
11 d. 18 val. - „Zygfrydo Vernerio kabaretas“.  
2 d. muzikinis reviu. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
6 d. 18 val. - V.Klimaček „Supermarketas“ (N-14).  
Rež. A.Veverskis.
7 d. 18 val. - L.Andrejevo „Judas Iskarijotas“.  
Rež. S.Rubinovas.
8 d. 12 val. - D.Čepauskaitės „Trys narsūs paršiukai“.  
Rež. A.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
7 d. 19 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės iki 
žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.
8 d. 12 val. - Premjera! K.Žernytės „Noriu arkliuko“.  
Rež. R.Kimbraitė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
7 d. 12 val. - „Žalias žalias obuoliukas“.  
Rež. A.Lebeliūnas.
8 d. 12 val. - „Zuikio kaprizai“. Rež. A.Stankevičius.

VDU TEATRAS
6 ir 7 d. 19 val. - „Kas prieš karą pasiduokit“.  
Rež. G.Aleksa.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS  
TEATRAS

8 d. 12 val. - „Verpalų pasakos“. 1 v. muzikinė pasaka. 
Rež. R.Bunikytė.

KONCERTŲ SALĖ
9 d. 19 val. - Premjera! Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, 
tėvynei ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
7 d. 12 ir 14 val. - „Vištytė ir gaidelis“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
8 d. 12 ir 14 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAI
6 d. 18 val. - M.Duras „Savanos įlanka“. Rež. S.Jačėnas.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
6 d. 18 val. - A.Rappas „Inertiškos dujos“ (N-14). Rež. 
T.Jašinskas.
7 d. 18 val. - Premjera! T.Viljamso „Geismų tramvajus“. 
Rež. A.Latėnas.
8 d. 12 val. - „Sausio žibuoklės“. Rež. N.Mirončikaitė.
11 d. 16 val. - Senjorų diena! R.Lamoureux „Sriubinė“. 
Rež. N.Mirončikaitė.
12 d. 18 val. - Gitaros ir styginių muzikos fiesta. 
S.Krinicinas (gitara), styginių kvartetas „Adora“.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
7 d. 19 val. - Simfoninės muzikos koncertas. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė Ieva 
Prudnikovaitė (mecosopranas). Dir. M.Pitrėnas.
11 d. 19 val. Didžiojoje salėje - A cappella šventė 
su Artūru Noviku Ansamblis „Jazz Island“ (vadovas 
A.Novikas). Čiurlionio kvartetas.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
8 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Romantiški 
viražai“. Čiurlionio kvartetas. E.Vanoosthuyse (klarnetas).

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
8 d. 14 val. - „Dialogai“ (pagal Juditos Vaičiūnaitės pjesę 
„Dialogai su Emilija“). Dalyvauja: M.Dikšaitienė (smuikas), 
B.Domarkaitė-Armonienė (smuikas), E.Kasteckaitė (fortepijonas).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
6 d. 18 val. - Kauno miesto simfoninio orkestro 10-ojo 
gimtadienio koncertas. Kauno miesto simfoninis orkestras 
(vyr. dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija), vadovas A.Treikauskas. 
Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dir. 
P.Bingelis). Solistai: K.Smoriginas (bosas), P.Berman 
(smuikas, Italija). Dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija).
7 d. 17 val. - Kamerinės muzikos vakaras. Novosibirsko 
styginių kvartetas „Filarmonica“. V.Karčagin (smuikas), 
O.Anisimova (smuikas), I.Tarasenko (altas), S.Ovčinnikov 
(violončelė). Solistas A.Paley (fortepijonas, JAV).
8 d. 17 val. - Dailės ir muzikos kerai. Viktoras Paukštelis 
(fortepijonas).
9 d. 18 val. Mažojoje salėje - Kamerinės muzikos vakaras. 
M.Urbonaitė (altas, Austrija), E.Kižytė-Ramonienė (fortepijonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

tojams pardavė jos draugas. Joana paliko 
namus, nes tikėjosi svetur surasti meilę.

Pagrindinis „Vertėjo“ herojus Julius (akt. 
Ridas Jasiulionis) tikėjo Lietuva, kartu su ja 
išgyveno Sąjūdžio euforiją, padėjo jai susi-
kalbėti su anglakalbiu pasauliu. Po dvide-
šimties metų jis ir toliau tą daro. Gyvenda-
mas Buenos Airėse, kiekvieną rytą sulaukia 
skambučių iš Jungtinės Karalystės valsty-
bės institucijų, kad padėtų susikalbėti su 
patekusiais į bėdą tautiečiais. Dabar Juliaus 
Lietuva - gatvėje atsidūrusi pensininkė, so-
cialinės rūpybos sistemą išnaudojantis be-
darbis, į prostituciją parduota mergina ir 
skambutis, netikėtai sujaukęs jo patogų, tei-
singą, kiek aptingusį gyvenimą.

Nugirsti pokalbiai lėktuve  
tarp vilniaus ir londono

Ridas Jasiulionis: „Vilniaus kamerinio 
teatro spektaklis „Vertėjas“ man, kaip 
Juliaus vaidmens atlikėjui, - ne tik aš-

trios emigracijos temos. Svarbiausia ir 
įdomiausia čia yra pagrindinio veikėjo su-
sitikimas su vaikystės prisiminimais. Ne-
tikėtai sulaukęs telefono skambučio iš 
savo pirmosios vaikystės meilės, jis su-
grįžta atgal, kai pasaulis dar buvo aiškus 
ir suprantamas. Kai jis žinojo, kas yra ge-
rai, o kas blogai. Tas subrendęs žmogus, 
staiga gavęs galimybę per tūkstančius ki-
lometrų susisiekti su savo praeitimi, ima 
keistis“.

Dar prieš spektaklio „Vertėjas“ prem-
jerą Lietuvoje dramaturgė Laima Vincė 
atskleidė, kad nemažai idėjų šių personažų 
charakteristikai kilo kalbantis su išeivijoje 
gyvenančiais pažįstamais, bet dar daugiau - 
skraidant „Ryanair“ lėktuvais tarp Lietu-
vos, Didžiosios Britanijos ir Airijos: „Aš 
tyliai klausydavausi kitų keleivių pokalbių, 
užsirašinėdavau jų žodžius.“ Neįtikėtina, 
sako ji, kaip išradingai kai kurie iš jų iš-
naudodavo turtingų šalių socialinės rūpy-
bos sistemą.

Kamerinio teatro spektaklis „Vertėjas“ privers Lietuvą pamilti iš naujo
l Laima Vincė yra rašytoja, poetė ir išeivijos vertėja, 
žurnalistė.
l Jau daugiau nei dvidešimt metų Laima domisi istori-
niais pokyčiais, vykusiais Baltijos šalyse. 
l Į sovietų okupuotą šalį pas Marcelijų Martinaitį Vilniaus 
universitete ji atvyko studijuoti poezijos vertimo; dalyvavo 
dainuojančioje revoliucijoje ir išleido memuarų knygą 
„Lenino galva ant padėklo“ (2008).
l Po dvidešimties metų, 1994-aisiais, atvyko į Lietuvą pagal 
Fulbraito programą dėstyti poezijos vertimo teorijos bei kūry-
binio rašymo Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetuose.
l Į anglų kalbą verčia šiuolaikinę lietuvių poeziją ir prozą. 
Už savo kūrybą yra pelniusi ne vieną Amerikos valstybinį 
apdovanojimą, tarp jų prestižinę „National Endownment of 
the Arts“ premiją ir PEN vertimo premiją.

apie pjesės autorę

Spektaklyje vaidina Ridas Jasiulionis, Alina 

Leščinskienė, Arturas Varnas, Larisa Kalpokaitė, Marcelė 

Zikaraitė, Renata Kutinaitė/Sima Tarvydaitė, Indrė Jaraitė, 

Tadas Gudaitis, Paulius Valaskevičius, Inga Filipovič.

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. 12% 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. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina -  
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai

laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  6 63

www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
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

Atlikėja  
Jurga Šeduikytė-Bareikienė
1980 02 10

Šokėja Milana Jašinskytė
1984 02 11

Astrologė viDa
Tel.: +37067569583

El.p.: vegoskonsultacija@gmail.com

Aktorė Jūratė Onaitytė
1954 02 11

Atlikėja, laidų vedėja  
Irūna Puzaraitė
1990 02 12

„Duoną taupyk rytojui, ne 
darbą.“ Puiki savaitė, bus nemažai 
laimingų akimirkų. Marsas harmoningas, 
tad neleiskite veltui laiko, neatidėliokite 
nei darbų, nei sprendimų. Nepamirškite, 
kad šalia yra mylimas žmogus ir jam 
reikia jūsų dėmesio.

AVINAS

„Visi į gyvenimą, o ne iš 
gyvenimo.“ Dėl Plutono galimi įtempti 
santykiai tarp jūsų ir kitų šeimos narių. 
Būkite atidesni jų interesams, stenkitės 
suprasti jų požiūrį. Valdykite savo emo
cijas. Mylimieji taip pat gali reikalauti 
didesnio dėmesio.

VĖŽIUI

„Be sveikatos nėr akva-
tos.“ Daugiau dėmesio skirkite  
bendravimui su vaikais. O patiems 
būtina kuo daugiau ilsėtis ir 
pasirūpinti savo sveikata. Tiktų 
profilaktinių procedūrų kursas, kuris 
vėl pripildytų jus energijos.

SVARSTYKLĖMS

„Mergomis apsileisi - 
gyvenimą apleisi.“ Venera žada 
sėkmę meilės srityje. Jūsų antroji 
pusė rodys didesnį dėmesį ir rūpestį, 
tad ir jūs nelikite skolingi, parenkite 
malonią smulkmeną. Tinkamas metas 
avantiūroms.

OŽIARAGIUI

„Meilė kaip vėjas: kitaip 
papūtė ir nebėra.“ Pakilią 
nuotaiką skatins harmoninga Venera. 
Nudžiugins asmeninis gyvenimas. 
Būsite populiarūs tarp priešingos lyties 
atstovų. Galimos permainos, tačiau 
visos jos bus tik į gera.

JAUČIUI

„Vyro gyvenime laimingos 
dvi dienos: kai veda ir kai našliu 
tampa.“ Pasinersite į asmeninio gyveni
mo klausimus. Pasistenkite padaryti 
reikiamą įspūdį savo išrinktajam. Jei 
nepavyktų, nuotaiką praskaidrins keletas 
mielų pirkinių.

LIŪTUI

„Bėda pėsčia vaikšto, laimė 
karieta važiuoja.“ Negalvokite tik 
apie tai, kas blogai,  Uranas žada per
mainas. Kuo anksčiau joms nusiteiksite, 
tuo geriau. Nepasiduodami prastai nuo
taikai, atversite kelius sėkmei. Savijauta 
priklausys nuo santykių su partneriu.

SKORPIONUI

„Kur trūksta laisvės, nėra 
nė gyvenimo.“ Dėl Marso įtakos 
sėkmingesnė jums antroji savaitės pusė, 
tad apsišarvuokite kantrybe. Tam puikiai 
tiks sportas ir džiugus bendravimas su 
antrąja puse. Būtinai išvažiuokite kur 
nors prasiblaškyti.

VANDENIUI

„Ranka ranką plauna.“ 
Uranas lems tai, kad jūsų giminaičiams 
tikriausiai prireiks palaikymo,  nenu
sisukite nuo jų. Rūpestis, atidumas ir 
nuolaidumas sugrįš su kaupu. Antroje 
savaitės pusėje galimas romantinis 
nuotykis.

DVYNIAMS

„Kūnas poniškas, o gyveni-
mas čigoniškas.“ Venera pozityvi, tad 
bendravimas su mylimuoju suteiks har
monijos. Imsite labiau pasitikėti savimi, 
o tai palankiai atsispindės darbinėje 
veikloje. Karjeros ir verslo reikalai seksis. 
Kelionėse numatomi nedideli sunkumai.

MERGELEI

„Geriau neturėk pinigų, 
bet turėk draugų.“ Geras metas 
kultūriniams renginiams. Jupiteris  
žada naujas naudingas pažintis su 
įtakingais asmenimis. Skirkite laiko 
draugams. Būtent jie padės jums 
sunkioje situacijoje.

ŠAULIUI

„Kažkam lemta ant vežimo 
sėdėti, kažkam - po vežimu 
gulėti.“ Gausite ilgai lauktą asmeninio 
pobūdžio pasiūlymą, kuris gali pakeisti 
jūsų gyvenimą. Jei daugiau klausysi
te, mažiau kalbėsite  bendraudami 
išvengsite aštrių kampų. 

ŽUVIMS

AsTrologinė prognozė

prognozė savaitgaliui (vasario 6-8 d.)
Avinams nepatartina pradėti nieko naujo. Nepraraskite progos patylėti, nes greitai suprasite, kad viską matote kitu kampu. Jaučiams naudinga 
būtų pasisemti emocijų ir atmesti logiką ir išskaičiavimą. Neatmeskite sekmadienį kilusių minčių, nors ir kokios utopiškos jos būtų. Dvyniai 
gali pasiruošti permainoms ir netikėtumams. Galėsite sutvarkyti užstrigusius reikalus ir parodyti savo organizacinius gebėjimus. Vėžiai neturėtų 
kliautis vien intuicija: prieš nuspręsdami gerai apsvarstykite. Būsite konfliktiški, tad priimkite stebėtojo vaidmenį ir jokiu būdu nesivelkite į apkalbas 
ir intrigas. Tris kartus atsargesniems reikėtų būti Liūtams. Nespręskite jokių finansinių reikalų prieš tai neišanalizavę situacijos. Veikti žvaigždės 
pataria aplinkiniais keliais. Mergelių entuziazmas duos priešingus, nei tikėtasi, rezultatus. Kritikuosite visus aplinkui, tik štai naudos iš to nebus 
nei jums, nei kitiems. Svarstykles aplinkiniai stengsis užkrauti savomis problemomis, tačiau žvaigždės pataria niekuo nesirūpinti, atsipalaiduoti 
ir gerai pailsėti, tuomet sekmadienį galėsite ir kalnus nuversti. Skorpionus slėgs rutina ir primetama aplinkinių valia. O štai sekmadienį aplinki
nius nustebinsite neįprastu ir nestandartiniu elgesiu. Šauliams bus sunku susikaupti visose gyvenimo srityse. Nepriimsite aplinkinių patarimų, 
nejausite apribojimų, todėl galite surasti ypač reikšmingą sprendimą. Ožiaragiai neturėtų veikti vienatvėje: sprendimą rasite tik bendradarbiaudami. 
Užaštrintas teisingumo jausmas skatins įsivelti ne į savo reikalus ir gali išmušti jus iš vėžių, tad geriau bus, jei galvosite vien apie save. Pasistengti 
neįlįsti į avantiūras turės Vandeniai. Lyderio savybes panaudoti galėsite sekmadienį: kiekvienas jūsų žodis skambės įtikinamai, tad išnaudokite šį 
laiką ne buitinei veiklai. Nepastebėdamos to, kas yra čia pat, po nosimi, klaidų neišvengs Žuvys, tad jums patartina veikti poroje ir eiti vien tiesiais 
keliais. Jauskite ribas atviraudami ir nesigilinkite į tai, ką jums sakys namiškiai,  jie šiomis dienomis tiesiog provokuos jūsų kantrybę.

astrologinė prognozė vasario 9-12 d.

Asmeninė ASTROLOGO konsultacija telefonu: konsultacija telefonu: konsultacija telefonu: 
Sužinokite vaiko talentus, gabumus, savirealizaciją...
Kada tinkamiausias metas operuotis?
Kada metas keisti darbą?

ATSAKYMAI Į VISUS KLAUSIMUS skambučio kaina 1,45 Eur - 5 Lt (už min.)
16 60
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Krinolinas. Dainynas. 
Vikaras. Ostinas. Irigacija. 
Tarakonas. Sol. Opolė. Ika. Uola. 
Mi. Askas. Imunitetas. Aikštės. 
Sirena. Ekivokas. Kepalas. Nėjo. 
Los. Simona. Alostas. Ulan. 
Neturėti. San. Rūlė. Atarė. Alė. Ne. 
Asisas. Sės. Epas.
Horizontaliai: Džinobilis. 
Ilinojus. Mula. Nikolė. Gyvatė. 
Irena. Nica. Stepanas. Akira. Ena. 
Ti. Saja. Talinas. Rakija. Era. OK. 
Sesutės. Rosenas. Ainaras. „NEO“. 
Susivėlėlė. Su. Kojotės. LOT. 
Blaškosi. Asta. De. Nonos. Kėslas. 
Omas. Osana. Solis. P. S. Nes.
Pažymėtuose langeliuose: 
BlaKstienos. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki vasario  
10 d. siųskite SMS žinute numeriu 
1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 Eur - 1 Lt. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja Viktorija 
tarvainytė iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas „Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.



66 laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  6

l

Tėvas sūnui:
- Ar žinai, kiek man kainuoja tavo 

mokslai?
- Žinau, todėl stengiuosi kuo mažiau 

mokytis.
l

Sūnus pareiškia tėvui norįs vesti.
- Ne, vaike, tu dar nesi pakankamai pro-

tingas, - atsako tėvas.

- O kada būsiu protingas?
- Kai liausiesi galvojęs apie vedybas!

l

Pacientas gydytojui:
- Būkite sąžiningas, daktare. Ar mano 

padėtis labai bloga?
Gydytojas:
- Ką reiškia bloga? Sakykime taip: jei 

aš jus pagydysiu, išgarsėsiu visame pasau-
lyje!

l

Psichoterapeutas sako pacientui:
- Matau, kad nervinatės.
- Taip, mane labai prispaudė, reikia į 

tualetą...
- Ar norite apie tai pasikalbėti?

l

Viengungio devizas:
Geriau pienas iš šaldytuvo negu karvė 

virtuvėje!

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

VENECIJOS KARNAVALAS. Iki vasario 17 dienos Venecijoje šurmuliuos vienas 

įspūdingiausių pasaulio karnavalų - Venecijos karnavalas. Šimtametes tradicijas 

turinti šventė, žavinti įspūdingais reginiais, kasmet čia sutraukia tūkstančius 

turistų iš viso pasaulio. Karnavalo kostiumus italų siuvėjai kuria visus metus, o 

šios fiestos kaukės jau seniai tapusios Venecijos miesto simboliu.

EPA-Eltos nuotr.


