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 ■ Kada ir kokios gyvenimo taisyklės 
labai praverčia vestuvių planuoto-
jai ir kepyklėlės savininkei Liucinai  
Rimgailei?                                               13 p.

Šiame numeryje

redaktorė

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

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė-gvIldė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
agne.vaitasiute@respublika.net

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

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

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

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

 ■ Kokio naujo iššūkio ėmėsi menininkė, pasaulio rekordininkė Agnė Kišonaitė ir kaip jai 
sekėsi tapyti, naudojant virtą kavą? 12 p.

 ■ Kodėl LNK žinių vedėja Agnė Zachare-
vičienė nemėgsta būtent tų laidų, kurių 
reitingai Lietuvoje didžiausi?         40 p.

TV pliusai ir minusai 
pagal agnę Zacharevičienę

a.sMetonos g. 2, lt-01115 vIlnIus 
tel. (8 5) 212 36 26

Pusryčių ritualas

menininkės agnės Kišonaitės iššūkis
4-7 inTerViu

Aušra Prasauskaitė

8-11 Premjera
14-17 ŽVaigŽdės

Ivanka Tramp (Ivanka 
Trump), Bar Refaeli (Bar 
Refaeli), En Hetavėj (Anne 
Hathaway), Emili Blant 
(Emily Blunt), Megan Foks 
(Megan Fox), Liv Tailer 
(Liv Tyler), Olivija Vaild 
(Olivia Wilde)

18-23 sTilius
Niujorko podiumas: 
tapatybės akcentai ir 
pilietinė pozicija;  
Ką jie čia dėvi?

24-25 sVeiKaTos Kodas
Džiovinti vaisiai ir uogos

26-27 groŽio PaleTė
Jolanta Leonavičiūtė

28-29 gurmanams
„Muzikos salės 2017“ 
pasididžiavimas - vinilo 
plokštelė

30-31 egZoTinės Kelionės
Kelionės į Indoneziją  
su „Travel Planet“

32-33 Įdomybės
Aukcione - A. Hitlerio 
telefonas

34-35 KaleidosKoPas
„Kamakura“ festivalis

37 Kinas
38 daTos

Krisas Martinas  
(Chris Martin)

39-55 eTerio Žmonės, 
TV Programa

56-61 „laisValaiKio“ gidas
Kinas, teatras, koncertai

62-63 „laisValaiKio“ Klubas
64-65 HorosKoPas, sudoKu
66 beProTiŠKas Pasaulis
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- Kaip kilo idėja išleisti būtent tokią - 
žinomų moterų asmeninių išpažinčių 
knygą?

- Manau, kad įdomios istorijos praturtina 
mūsų kasdienybę, todėl jų per daug nebus. 
Gali būti tik per mažai laiko visas jas išgirsti. 
Net jeigu kažkokia istorija ir nenutiko man 
asmeniškai - aš ją perskaičiau, išgirdau ir ji 
tampa mano šiandienos dalimi. Knyga nesie-
kiau papasakoti vien žinomų moterų istorijas, 
todėl šalia jų įsipina ir dar mažai kam pažįs-
tamos, bet be galo intriguojančios herojės, 
pavyzdžiui, Dana Ribas. Ji yra fantastiškas 
pavyzdys, kad nėra jokių ribų, įmanoma vis-
kas, net ir lietuvei moteriai įsitvirtinti užda-
roje Izraelio deimantų biržoje. Pati ten lan-
kiausi, mačiau, kiek mažai moterų ten dirba, 
o užsieniečių beveik nėra.

Kita lietuviams mažai girdėta knygos he-
rojė irgi turi nuostabią istoriją - paauglystėje 
ji visai viena išvažiavo į Paryžių, ten sukūrė 
labai gerai vertinamą meno ir mados žurna-
lą, meno projektus kūrė kompanijoms „In-
tel“, „Toyota“, „Aston Martin“, CERN, o da-
bar ji specializuojasi virtualioje realybėje, 
apie tai, kaip galima panaudoti jos suteikia-
mas galimybes, konsultuoja net ir Holivudo 
režisierius.

- Bandote pasakyti, kad viskas yra 
įmanoma?

- Gal veikiau bandau įkvėpti. Tokių įkve-
piančių mantrų kaip „Viskas yra įmanoma“ - 
pilnas internetas, paskaitome jas, pagalvoja-
me „Taip, bet ne man“ ir judame toliau ta 
pačia vaga. Todėl aš savo knygoje esančiais 
pokalbiais visai nenorėjau ištraukti konkrečių 
patarimų rinkinio. Man buvo įdomu sužinoti, 
kaip tos moterys mąsto, kokios situacijos pa-
sitaikė jų kelyje, ką jos iš to išmoko. Iš kur 
mes svajosime apie dangų, jeigu nematome 
pavyzdžių, su kuriais galėtume patys identi-

fikuotis? Dalia Ibelhauptaitė statė spektak lius 
Niujorke ir Londone, jie patekdavo tarp ge-
riausių šalies spektaklių. Bet ji juk negimė 
teatre, Dalia, kaip ji pati pasakė, - „paprasta 
mergaitė iš Žirmūnų“. Tai štai turbūt papras-
tumo, realistiškumo aš toms kasdien per TV 
matomoms sėkmės istorijoms ir norėjau su-
teikti. Nuo pat pradžių šią knygą įsivaizdavau 
kaip dovaną, kurią ne tik pasidovanotum sau 
pačiai, bet ir kitai artimai moteriai. Man at-
rodė labai graži idėja dovanoti ne tik knygą 
kaip daiktą, bet ir gražias pozityvias mintis, 
įdomias istorijas.

- Knygoje rašote, kad susitikimai su 
knygos herojėmis vyko ir ryte, ir naktį, 
ir valandą, ir visą dieną. Kaip atsirinko-
te svarbiausią informaciją, kurią panau-
dojote knygoje? Ar daug istorijų nesugu-
lė į knygą?

- O taip, įdomiausios informacijos atrin-
kimas tapo tikru iššūkiu! Tiesa, tuo ši kny-
ga ir skiriasi nuo periodinių leidinių - iš 
anksto buvau nusprendusi, kad nenoriu sa-
vęs sprausti į rėmus, kiekvieną pristatyti 
siekiau taip, kai atrodė tinkama. Todėl trum-
pinant tekstus nereikėjo galvoti, kaip sutilp-
ti į penkis puslapius, vertinau pagal „įdomu/
aktualu/naudinga“ prizmę. Štai Dalios Ibel-
hauptaitės istorija knygoje apima net apie 
šešiasdešimt puslapių! Tiesa, dalis jų užpil-
dyta asmeninėmis nuotraukomis, kurių kny-
goje daugybė.

„LaisvaLaikio“ interviu

Aušros PrAsAuskAitės 
dovana moterims
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n Gimimo data: 1987 07 06

n Studijos: Mados komunikacijos 

magistras, Londono mados koledžas

n Darbas: Komunikacijos agentūros 

„A|PR“ įkūrėja

n Gyvenimo credo: „Ką norim, 

tą darom“

Dosjė

Prieš kelerius metus jos straipsnius galėjote skaityti „Laisvalaikyje“, o šiandien ji ir pati 
tapo mūsų žurnalo heroje. Tiek dirbdama laisvai samdoma žurnaliste, tiek savo  
įkurtoje komunikacijos agentūroje A|PR AušRA PRAsAuskAiTė (29) jau beveik dešimt 
metų pasakojo kitų žmonių istorijas. Paskutinis jos darbas - vos prieš kelias savaites 
pasirodžiusi knyga „Moterys. 12 įkvepiančių istorijų“. Joje Aušra dalijasi pokalbiais su 
įspūdingomis, stipriomis ir labai skirtingomis moterimis. „Norėjau, kad knyga būtų  
pozityviai nuteikianti dovana moterims“, - savo didįjį projektą pristato autorė.

Darbai pasiDaro 
taDa, kai juos 
Darai, ir tikrai ne 
taDa, kai atskrieja 
kažkokia 
mistifikuota mūza
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„LaisvaLaikio“ interviu

Aušros PrAsAuskAitės 
dovana moterims
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- Ar tikite vadinamuoju „rašytojo blo-
ku“? Ar teko pačiai su juo susidurti?

- Man neteko ir nelabai galiu apie tai kal-
bėti. Gal kai parašysiu dar kokius penkis ro-
manus? Bet šis klausimas man siejasi su dau-
gelio moterų knygoje išsakytomis mintimis. 
Jos visos kalba apie tai, kad darbai pasidaro 
tada, kai juos darai, ir tikrai ne tada, kai atskrie-
ja kažkokia mistifikuota mūza. Tai tikrai pamo-
kė ir mane pačią. Čia - ne naujiena, bet ji kartais 
pasimiršta, kartais lengviau laukti tinkamų 
aplinkybių, kokio nors ženklo, prieš imantis 
naujų veiksmų. O juk laukti gali ir visą gyve-
nimą, paslaptis kelyje į sėkmę yra tik viena - 
nori, imi, darai ir pasidaro. Net ir pati knyga 
man šią tiesą patvirtino. Pirmosios neapibrėž-
tos vizijos, koks leidinys tai turėtų būti, mano 
galvoje susiformavo prieš kokius šešerius-aš-
tuonerius metus, o prieš dvejus, po vieno po-
kalbio su drauge, tos mintys įgavo formą ir 
sugulė ant popieriaus kaip tikrų tikriausias 
knygos projektas. Ir visgi ji išėjo tik dabar, nes 
vis trūko laiko susikoncentruoti, mano darbai 
su klientais buvo absoliutus prioritetas. O sa-
vaitgaliais pati sau bumbėdavau, kad štai - visi 
daro ką sugalvoję, tik man NESISEKA. O pa-
sirodo, visai nėra taip, kad nesiseka. Yra taip, 
kad tiesiog to nesiimi ir nedirbi dėl to. Kai tik 
ėmiausi knygos atsakingai - ji ir pasirodė. Ti-
kiuosi, šios pamokos niekada nepamiršiu.

- Ar jaudinotės prieš pristatydama 
pirmąją knygą?

- Jaudinausi dėl to, kad man pačiai ji gali 
nepatikti. Todėl jos skaitymą, kaip kokį ypa-
tingą momentą, pasilikau atostogoms, kartu 
norėjau ir turėti galimybę ramiai pasidžiaug-
ti padarytu darbu. Ir kaip smagu dabar pasa-
kyti, kad man iš tiesų ji patinka! O dėl skai-
tytojų - žinau, kad savo auditoriją tikrai rasiu, 
bet ir puikiai suprantu, kad knyga - ne euras, 
kad visiems patiktų.

- Karjerą pradėjote nuo žurnalistikos, 
kodėl vėliau pasirinkote viešuosius ryšius?

- Aš jau šešiolikos metų rašiau į naciona-
linius dienraščius, tada man atrodė labai įdo-
mu žinoti viską - visad buvau be galo smalsi 
ir patiko pasakoti istorijas. Tas pačias istorijas 
pasakoju ir dabar, tik gal kiek kita forma. Da-
bar man labai įdomu, nes galiu ne tik perpa-
sakoti tai, ką išgirdau, bet ir pati su klientais 
kurti jų istorijas. Mane išties domina įdomios 
istorijos ir manau, kad prekių ženklai jas ga-
li turėti ne ką mažiau įdomias nei praeiviai 
gatvėje ar įžymybės žurnaluose. Spaudai vis 
dar rašau, retai, bet man tai labai patinka - 
visad dirbu tik su nuostabiais redaktoriais, 

kurie manimi pasitiki ir suteikia daug laisvės. 
Mano dėmesio cent re atsiduria man aktualios 
temos apie madą arba, koks netikėtumas, įdo-
mios asmenybės! Bet vieno iš pokalbių metu 
man Aušra Maldeikienė pasakė: „Toks tavo 
darbas - čia ne darbas, o hobis“. Ir aš nesi-
ginčiju.

- Jūsų agentūra specializuojasi gyve-
nimo būdo ir mados srityse, pati mokslus 
baigėte Londone, taip pat gyvenote Par-
yžiuje. Galime spėti, kad mados sostinės 
nesužavėjo, tad nusprendėte ir Vilnių pa-
versti mados miestu?

- O kodėl ne? Mados sostinės, pasaulio 
didmiesčiai be galo įdomūs, bet aš turėjau net 
keliolika priežasčių sugrįžti namo ir to visai 
nesigailiu. Labai sveika išvažiuoti, pažiūrėti, 
grįžti ir... pritaikyti. Atsimenu, kai grįžau, bu-
vau apstulbusi, mačiau Vilniuje tiek daug ne-
išnaudotų galimybių. Dabar jau tas žvilgsnis 
šiek tiek susiaurėjo, dėl to man labai svarbu 
domėtis, skaityti, keliauti ir kalbėtis - nenoriu 
žinoti vien tik ką kaimynas daro už tvoros, 
noriu žinoti, ką žmonės daro ir kuo gyvena 
kitame pasaulio krašte.

- Kaip vertinate mados kūrėjų bumą 
Lietuvoje - rodos, dabar kasdien atsiran-
da vis naujas?

- Aš sakyčiau, kad kasdien atsiranda bent 
trys nauji. Esu už tai, kad žmonės išnaudotų 
turimas galimybes - dabar šalyje vykstančios 
mados mugės, „Facebook“ tinklas kiekvienam 
norinčiam suteikia galimybę prekiauti savo pro-
dukcija. Valio. Nevertinu pasiūlos kokybės, nes 
tai - ne mano reikalas. Tačiau į mane dažnai 
kreipiasi konsultacijų prekės ženklai, kurie gal-
voja, kad „štai, aš čia sukūriau tokias „maiku-
tes“, tai dabar užkariausiu su jomis Amerikos 
rinką“. Ir manęs klausia - ką daryti, nuo ko pra-
dėti? Tai tokioje situacijoje jau prasideda visai 
kitas pokalbis. Visiems linkiu sėkmės, bet jeigu 
tie jaunieji kūrėjai nori kada nors išbristi iš mu-
gių ir „Facebook“ rato, tai pirmiausia jie privalo 
pradėti galvoti ne apie tai, ką jie gali pagaminti, 
bet apie tai, ką UNIKALAUS jie gali pagaminti.

- Kokį vieną dalyką norėtumėte pa-
keisti Vilniuje?

- Padaryčiau, kad gatvėse visada skambė-
tų muzika.

Kalbino Vaida ANDRIKONYTĖ

„LaisvaLaikio“ interviu

PaslaPtis kelyje 
į sėkmę yra tik 
viena - nori, imi, 
darai ir Pasidaro

Aušra Prasauskaitė su viena iš knygos „Moterys. 12 įkvepiančių istorijų“  
heroje - ekonomiste Aušra Maldeikiene

iš kur mes 
svajosime aPie 
dangų, jeigu 
nematome 
Pavyzdžių,  
su kuriais  
galėtume Patys 
identifikuotis
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„LaisvaLaikio“ interviu

NeNoriu žiNoti 
vieN tik ką 
kaimyNas daro 
už tvoros, Noriu 
žiNoti, ką žmoNės 
daro ir kuo 
gyveNa kitame 
pasaulio krašte
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premjera

Minint Valstybės atkūrimo dieną, Lietuvai prista-
tytas režisieriaus Donato Ulvydo filmas „Emilija  
iš Laisvės alėjos“. Anot filmo kūrėjų, visai jų  
kūrybinei komandai ir jai talkinusiems tūkstan-
čiams savanorių „Emilija iš Laisvės alėjos“ nėra  
tik filmas. Tai duoklė ir bendromis pastangomis  
pastatytas paminklas žmonėms, gūdžiausiais  
sovietinės priespaudos metais kovojusiems už  
Lietuvos laisvę. Įkvėpimu scenarijaus autoriams  
tapo tikri žmonės, į filmo siužetą įsipynusios jų  
istorijos, o kai kuriose scenose herojai prabyla  
ir kadaise iš tiesų pasakytais žodžiais. Premjeros 
vakarą raudonuoju kilimu žengė filmo kūrybinė 
grupė ir gausus būrys žinomų šalies žmonių,  
drauge su filmo herojais norėjusių nusikelti  
į 1972 metus ir prisiminti šaliai svarbius įvykius. 

Eimantės Juršėnaitės 
ir stasio Žumbio fotoreportažas 

Valstybės gimtadienį žinomi žmonės šventė kine

Režisierius Donatas Ulvydas  
su žmona Vaida

Prodiuserė Živilė Gallego su šeima
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premjera

Valstybės gimtadienį žinomi žmonės šventė kine

Filme Emilijos vaidmenį atliko aktorė 
Ieva Andrejevaitė

Filmo komunikacijos  
vadovė Aistė Stonytė

Aktorius Dainius SvobonasAktorius Darius Gumauskas

Aktorius Tauras Čižas su šeima

Aktorius Česlovas Stonys
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premjera

Dizainerė Ramunė Piekautaitė ir 
verslininkas Kęstutis Verslovas

Dainininkė Monika Liubinaitė-Liu  Konditeris Ali Gadžijevas su žmona Patricija ir sūneliu Ajumi 

Dainininkas Marijus Mikutavičius ir jo 
draugė stilistė Ieva Daugirdaitė

Aktorė Redita Dominaitytė
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premjera

Aktoriai Jurgis Damaševičius 
ir Edita Zizaitė

Makiažo meistrė Vaida Venckutė 
ir aktorė Gražina Baikštytė

Grupės ŽAS narys Gidonas Šapiro-Bilas 
su mylimąja Dovile Armalyte

Dizainerė Laura Dailidėnienė  
su vyru menininku Viktoru Dailidėnu

Režisierė Giedrė Žickytė su vyru 

diplomatu Eitvydu Bajarūnu Operos solistai Jonas Sakalauskas 
ir Agnė Sabulytė
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Veidai

Legendinei Holivudo aktorei Odrei He-
bern (Audrey Hepburn) nutapyti menininkei 
prireikė keturių valandų, o bene didžiausiu 
iššūkiu tapo menininkę renginio metu supu-
si kavai neabejingų žmonių minia. 

„Nėra lengva tapyti prieš nuolat tave ste-
binčią publiką, tačiau man įdomu išbandyti 
save nekomfortiškose situacijose, išmėginti 
naujus dalykus. Be to, man artima kūrinio 
tema - moteris. Žinoma, tam tikrų iššūkių 
kėlė ir netradicinė tapybos priemonė - kava. 
Tai nėra dažas, ir norint išgauti tamsesnį, 
pavyzdžiui, saulės akinių, atspalvį reikia už-

tepti daug jos sluoksnių. Be to, ja tapyti gali 
tik ant popieriaus - drobė kavos nesugeria 
taip, kad pavyktų užfiksuoti konkrečius kon-
tūrus, veido bruožus“, - sako neseniai vėl 
akvarele pradėjusi lieti menininkė. 

Agnė prisipažįsta ir pati labai mėgstanti 
kavą. Būtent kavos puodelis ir filmas - ritualas, 
kurio menininkė laikosi prieš kurdama. „Kai 
esi laisvas menininkas, visada yra pagundų da-
ryti ką nors kita, o ne kurti. Juodos kavos puo-
delis man padeda susikaupti ir tuomet lengvai 
galiu pradėti dirbti“, - sako jau aštuntus metus 
kaip nepriklausoma menininkė kurianti Agnė.

Agnė Kišonaitė 
Vienas iš savaitgalį sostinėje vykusių Kavos kultūros savaitės finalinių akcentų -  
menininkės, pasaulio rekordininkės Agnės KišonAitės (33) tapybos darbas, 
atliktas naudojant virtą kavą ir vaizduojantis garsiąją įžanginę sceną iš filmo  
„Pusryčiai pas tifani“ („Breakfast at tiffany’s“).

Menininkė Agnė Kišonaitė  
tapė aparatu padaryta kava ant 

70x100 cm dydžio popieriaus lapo 
Audriaus Dzimidavičiaus nuotr. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

priėmė dar vieną iššūkį - tapė kava

Menininkė tapė kadrą  
iš filmo „Pusryčiai pas Tifani“
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Veidai
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Vestuvių planuotoja ir kepyklėlės „Liu Patty“ savi-
ninkė Liucina RimgaiLė (28) įvairių taisyklių turi 
visiems gyvenimo atvejams. Žinoma, tai nereiškia, 
kad gyvenime nėra šarmo ir viskas vyksta tik pagal 
taisykles, tačiau, kalbant apie mitybą, pirkinius ar 
tvarką namuose, kai kurios taisyklės labai praverčia.

Mityba
Mano pagrindinis maistas yra pusryčiai. Valgau juos 

gausius ir su didžiuliu malonumu. Jei turiu galimybę dirb-
ti iš namų, jie išsitęsia iki priešpiečių. Pietumis pasidali-
nu su draugu, o vakarienę atiduodu priešui. (Juokiasi.)

tradiciJa
Sekmadienis yra ta diena, kai su vyru aplankome 

tėvus, išbandome naują kavinę-restoraną ar nueiname 
į kiną, pabūname su draugais. Nors dėl įvairių filma-
vimų ši tradicija pradėjo netekti galios, tai „mūsų diena“. 

StiliuS
Man patinka kokybiški, gražūs rūbai. Mėgstu eks-

perimentuoti, ir nors dažniausiai perku gana universa-
lius daiktus, žaidžiu su jų deriniais, kaskart išbandy-
dama skirtingus stilius. Klasika ir šiuolaikiška elegan-
cija man visada pirmoje vietoje, bet dažnai apsiaunu ir 
laisvalaikio batelius ar sportbačius.

FinanSai
Mūsų šeimoje aš paskaičiuoju ir moku sutaupyti, tin-

kamai paskirstyti finansus. Vadovaujuosi taisykle, kad ge-
riau vienas labai geras negu trys vidutiniški daiktai. Visgi, 
kai poilsiui nelieka laiko, atsiranda poreikis „pasilepinti“. 
Tuomet pirkiniai būna nebūtinai labai gerai apgalvoti.

Socialiniai tinklai
Čia praleidžiu itin daug laiko, nes abu turimi verslai 

yra susiję su socialiniais tinklais, jiems būdinga dina-
mika ir vizualumas, todėl nuolat atnaujinu informaciją 
ir su sekėjais pasidžiaugiu pasiekimais ir naujienomis. 

VairaViMaS
Vairuoju greitai, nemiegu prie vairo. Visgi esu man-

dagi vairuotoja - visada praleidžiu pėsčiuosius ir įleidžiu 
kitą vairuotoją, kai stoviu spūstyje. Manau, prie vairo rei-
kia būti budriam, greitai reaguoti ir atidžiai stebėti kitus.

tVarka 
Namuose tvarkausi aš. Turiu tokią lengvą pedantiš-

kumo formą, nes mėgstu gražiai sulankstytus ir sukabin-
tus daiktus, į spinteles sudėtus daiktus, kad jų nebūtų 
visur primėtyta, ir t.t. Visgi kartais norisi neveikti nieko 
ir prisijungiu prie vyro, kuriam patinka viską palikti ne 
savo vietose ir palaukti, kol dings savaime. (Juokiasi.)
Pažadai
Kad ir kaip tingėčiau ar nenorėčiau, jeigu kažką pa-

žadėjau, visada padarau. Ir niekada nesakau „niekada“.

Parengė Ringailė STulPINaITė-GVIldė

pagal Gyvenimo 
taisyklės

Liuciną Rimgailę
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ŽvaigŽdės

Prezidentui pagimdė  
dar vieną anūką

Ivanka Tramp (Ivanka Trump, 35)
Verslininkė ir rašytoja Ivanka Tramp (Ivanka Trump) - naujojo JAV 

prezidento Donaldo Trampo (Donald Trump) ir jo pirmosios žmonos, 

modelio iš Čekijos, Ivanos Tramp dukra, kovo 27-ąją susilaukė trečiojo 

vaiko. Ivankai ir jos vyrui, milijonieriui DžAreDuI KušnerIuI (Jared 

Kushner) gimė sūnus Teodoras Džeimsas (Theodore James). Pora taip pat 

augina penkerių metų dukrą ir trejų metų sūnų. Iki vestuvių 2009 m. jiedu 

susitikinėjo metus, o prieš tekėdama Ivanka Tramp perėjo į judėjų tikėjimą.

pasirodo, ir Holivudo žvaigždė ar kita garsenybė gali būti daugiavaikė mama.  
arba turėti svajonę - pagimdyti nors vieną vaiką. 2016-ųjų gandrai buvo dosnūs ir aplankė ne vieną garsenybę.

kurių šeimos pagausėjo 2016-aisiais
Garsenybės, 
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ŽvaigŽdės

Nesulaukė pasiperšant Leo
Bar refaeli (Bar refaeli, 31)
Modelis, taip ir nesulaukusi rankos ir širdies pasiūlymo iš ilgamečio savo artimo draugo Leo Dikaprijaus (Leo DiCaprio), tikrąją šeimyninę laimę rado santuokoje su verslininku iš Izraelio. Savo pirmagimę Bar Refaeli pagimdė rugpjūčio 11-ąją. Žvaigždė ir jos sutuoktinis, verslininkas Adis Ezra (Adi Ezra), mergaitę pavadino  Liv (Liv). Su vyru, iš senelio paveldėjusiu vieną didžiausių Izraelio maisto produktų gamybos kompanijų,  

supermodelis susipažino 2013 metais. 2015 m. pora susižadėjo, o 2016 m., gimus Liv, įsimylėjėliai susituokė. Iki tol Bar beveik 6 metus susitikinėjo su Leonardu Dikaprijumi, bet išsiskyrė, taip ir nesulaukusi piršlybų.

Sportavo iki paskutinės dienos
en Hetavėj (anne Hathaway, 34)
„Oskaro“ laureatė aktorė En Hetavėj mama tapo pavasarį. Kovo 24-ąją kino žvaigždei ir jos vyrui, juvelyrikos 

dizaineriui ADAMuI ŠuLMAnuI (Adam Shulman) gimė pirmagimis Džonatanas Rouzbenksas (Jonathan 

Rosebanks). Pasak En, neįprastas antrasis sūnaus vardas buvo sugalvotas pagerbiant berniuko protėvius. 

En senelio iš tėvo pusės pavardė buvo Rouzlainas, o Adamo mamos jaunystėje - Benks. Vaiko gimimas 

buvo talentingos aktorės karštas troškimas. Visuose interviu ji dažnai kalbėjo apie tai. už Adamo ji ištekėjo 

2012-aisiais, bet pastoti vis nesisekė. O pastojusi ji pradėjo bijoti, kad svoris, priaugtas nėštumo metu, 

sugriaus jos santuoką. Artėjant gimdymui ji vis labiau storėjo, prarasdama grakštumą, kuriuo pasižymėjo 

anksčiau. Būsimoji mamytė vos ne iki gimdymo dienos gyveno nepaprastai aktyviai: vaikštinėdavo po 

parką, kopdavo į kalvas, reguliariai lankydavosi sporto salėje. Beje, aktyvumas padėjo jai po gimdymo  

greitai susigrąžinti fizinę formą. neišsipildė jos būgštavimai, kad vyras nebemylės tokios storulės.
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ŽvaigŽdės

Trečiasis vaikas 
išsaugojo šeimą

Megan Foks (Megan Fox, 30)
2016 metų rugpjūčio 4-ąją aktorė Megan Foks susilaukė 

trečiosios atžalos. „Transformerių“ žvaigždei ir jos vyrui, 

taip pat aktoriui Brajenui OsTinui Grynui (Brian 

austin Green), gimė sūnus, kurį laimingi tėvai pavadino 

Džoniu riveriu (journey river). Pora turi dar du sūnus. 

apie trečiąjį aktorės nėštumą sužinota balandį, per 

„Vėžliukų nindzių 2“ premjerą. Daug kam ši naujiena 

sukėlė šoką - juk prieš keletą mėnesių, 2015 m. rugpjūtį 

aktorė pareiškė, kad po 5 bendro gyvenimo metų skiriasi 

su vyru. ji teismui įteikė skyrybų dokumentus ir pareika-

lavo teisės vienai rūpintis vaikais. Grėsė skandalingos 

skyrybos, nes B.O.Grynas iš savo gerokai garsesnės 

žmonos pareikalavo alimentų. Todėl naujiena apie aktorės 

nėštumą buvo tarsi perkūnas iš giedro dangaus, juk visur 

esantys reporteriai naujų M.Foks romanų nepastebėjo. 

Greitai M.Foks visuomenei pateikė naują staigmeną: 

persigalvojo skirtis, atsiėmė iš teismo prašymą ir 

prisipažino, kad būsimojo vaiko tėvas - „atstatydintas, bet 

ne galutinai paleistas“ Brajenas Ostinas Grynas.

Dvi savaites slėpė,  
kad gimė antroji dukra

eMili Blant (emily Blunt, 33)
Birželio 20-ąją aktorė emili Blant ir jos 36 metų sutuoktinis, aktorius DžOnas 
KrasinsKis (john Krasinski), jau auginantys pustrečių metų dukrą Heizel 
Greis (Hazel Grace), susilaukė antrosios mergytės Violet (Violet). informaciją 
apie šeimos pagausėjimą garsi pora iš pradžių slėpė. Tik po dviejų savaičių, per 
amerikos nepriklausomybės dieną Džonas socialiniuose tinkluose pranešė, kad 
yra jau dviejų vaikų tėvas. „Geriausias būdas atšvęsti liepos 4-ąją - pristatyti 
ketvirtąją mūsų šeimos narę!!! Prieš dvi savaites mes susitikome su mūsų dukra 
Violet“, - parašė aktorius.

Auginti vaiką tenka vienai
Peidž Bačer (Paige Butcher, 37)
Holivudo komikas eDis MerFis (eddie Murphy) gegužę sulaukė devintosios atžalos. 

aktorė ir fotomodelis Peidž Bačer jam pagimdė dukrą izi (izzy). su modeliu Peidž Bačer, 

per visą karjerą suvaidinusią vos du vaidmenis, e.Merfis susipažino 2006 m., bet tada 

milijonų dievaitis neturėjo laiko jaunutei gražuolei iš australijos: jis buvo įklimpęs į 

skandalus. edžio ir Peidž romanas užsimezgė tik 2012 m. auginti naujagimę aktorius 

patikėjo savo neoficialiai žmonai Peidž. „ji - nuostabi mama ir puikiai gali susitvarkyti 

pati, - pareiškė komikas. - žinoma, kad nekeičiu sauskelnių! Vargu ar tai padaryčiau 

gerai. Tai kam kankinti vaiką?“ Beje, materialiai Peidž jis visiškai aprūpino.
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ŽvaigŽdės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Vos nepagimdė 
automobilių spūstyje

Olivija vaild (Olivia Wilde, 32)
Serialo „Daktaras Hausas“ žvaigždė Olivija Vaild 2016 m. 
spalio 11 d. susilaukė antrojo vaiko. Jai ir DžeiSOnui 
SuDeikiui (Jason Sudeikis) gimė dukra Deizi Džozefina 
(Daisy Josephine). Jų sūnui Otisui Aleksandrui (Otis 
Alexander) - 2,5 metų. Gimdymo išvakarėse porai teko 
atlaikyti ekstremalų išbandymą: aktorė su vyru išvyko 
į dainininkės Bijonsės (Beyonce) šou. Bet mėgautis 
tamsiaodės atlikėjos pasirodymu, neįtikėtinais kostiu-
mais ir uždegančiais šokiais jiems neteko. Pora pateko į 
baisią automobilių grūstį, o iš jos - į gimdymo namus. 
Padėtį apsunkino tai, kad tai įvyko ne šiaip kelyje, o 
ilgame automobilių tunelyje, iš kurio buvo neįmanoma 
išsikrapštyti. Vėliau O.Vaild prisipažino, kad jie su vyru 
jau pasiruošė gimdyti tiesiog mašinoje, tačiau, galų gale 
patekusi į kliniką, Olivija pagimdė tik po kelių dienų.

Du nėštumai pagret -  
tikras išbandymas

liv Tailer (liv Tyler, 39)

Aktorė Liv Tailer pagimdė trečiąjį vaiką, dukterį Lulą Rouz (Lula Rose), 

2016 metų liepos 8-ąją. Aktorės vyras, sportininkų agentas Deivas 

Gardneris (Dave Gardner), šią naujieną pakomentavo taip: „Lula  

Rouz - nepaprasta, nuostabi, visiškai sveika ir labai panaši į savo 

mamytę“. ne mažiau anūkės gimimu džiaugėsi ir Liv tėtis, kultinis 

dainininkas ir grupės „Aerosmith“ lyderis Stivenas Taileris (Steven 

Tyler). Visų nuomone, jis tapo puikiu seneliu. Gimusi mergaitė tapo 

trečiąja atžala Liv ir D.Gardnerio šeimoje. Aktorė turi 11 metų sūnų 

iš santuokos su R.Lengdonu (R.Langdon), o su dabartiniu gyvenimo 

draugu dar augina 16 mėnesių sūnų Seilorą (Sailor). Pasak Liv, 

trečiasis nėštumas, kitaip nei du ankstesni, jai tapo moraliniu ir fiziniu 

išmėginimu. „Buvau nėščia dvejus metus iš eilės. Tai yra labai ilgai, ir 

man atrodė, kad tai truko ištisą amžinybę!“ - sakė Liv Tailer.

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.



18 laisvalaikis 2 0 1 7  v a s a r i o  2 4

StiliuS

Niujorke praūžusi mados savaitė, kur buvo pristatytos naujausios kolekcijos, ne-išvengė ir politikos - ne vienas dizaineris parodė savo pilietinę poziciją ir negatyvų požiūrį į prezidento Donaldo Trampo (Do-nald Trump) vykdomą politiką bei pasisaky-mus. Vienas jų - dizaineris Prabalas Gurun-gas (Prabal Gurung). Jo kolekcijoje šalia klasikinių ir elegantiškų modelių buvo pa-demonstruoti ir marškinėliai, išmarginti šū-kiais „Mūsų nenutildysit!“, „Ateitis mote-rims“ ir pan., palaikančiais šalyje vykusias moterų demonstracijas po nepagarbių pre-zidento pasisakymų.
Dizainerė Dženi Pekham (Jenny Pack-ham), pasirinkdama languoto britiško pledo motyvą, klasikinius perlus ant kaklo, savo kūryba bandė atsakyti į klausimą, ką reiškia britų tapatybė.

Amžina klasika - perlai ant kaklo
EPA-Eltos nuotr.

Niujorko podiumas: tapatybės 
akcentai ir pilietinė pozicija

Šio sezono  
motyvas -  

languoto pledo 
variacijos
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Iš naujausios Dženi Pekham 
(Jenny Packham) kolekcijos
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STILIUS

VISUOMENINIS POLITINIS SAVAITRAŠTIS „RESPUBLIKA“ IR PUIKUS ŽURNALAS 
„LAISVALAIKIS“ SU TV PROGRAMA SAVAITEI, LEIDŽIAMAS PENKTADIENIAIS

Mūsų 

skaitytojai 

auga!

Prenumerata 
priimama:
Internetu:
www.respublika.lt, 
www.prenumerata.lt

„Respublikos“ leidinių“ 
grupės platinimo tarnybose:
Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05 
  (8-618) 07-959

Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai), 1211 kab. 
(8-5) 242-80-65

Klaipėdoje Mažvydo al. 3 (8-46) 41-13-14
 „Akropolyje“, Taikos pr. 61 (8-650) 51-131
Panevėžyje     V.Kudirkos g. 1 / Savanorių a. 12

(8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178
Šiauliuose Trakų g. 20 (8-41) 50-07-10
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-426) 61-034
Kelmėje Laisvės gynėjų g. 14 (8-427) 54-381
Kuršėnuose J.Basanavičiaus g. 1 (8-41) 58-57-61
Naujojoje Akmenėje  Respublikos g. 7 (8-425) 56-588
Pakruojyje Kęstučio g. 8-2 (8-421) 61-704
Radviliškyje Vasario 16-osios g. 10 (8-422) 53-451
 Dariaus ir Girėno g. 46 (8-422) 50-163
Utenoje Ateities g. 3 (8-389) 50-932
  (8-610) 18-876

Privačiose 
platinimo tarnybose:
Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke tel. pasiteirauti (8-650) 43-742
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

Kituose skyriuose:
Visuose „PayPost“ ir Lietuvos pašto skyriuose.
Daugiau informacijos  tel.: (8 5) 238 70 31, 238 70 32. 
El. paštas platinimas@respublika.net.

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose taikomas 
papildomas aptarnavimo mokestis.

1 mėn. - 4,50 3 mėn. - 13,50 6 mėn. - 27,00

1 mėn. - 5,00 3 mėn. - 15,00 6 mėn. - 30,00

1 mėn. - 11,00 3 mėn. - 33,00 6 mėn. - 66,00

1 mėn. - 13,00 3 mėn. - 39,00 6 mėn. - 75,00

„RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) juridiniams asmenims 

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ fiziniams asmenims 

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ juridiniams asmenims 

„RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) fiziniams asmenims 

Kaina eurais

NEPAMIRŠKITE PRATĘSTI 
PRENUMERATOS 2017 METAMS

Pilietinė pozicija išreikšta 
šūkiais ant marškinėlių

EPA-Eltos nuotr.

Iš naujausios 
Prabalo Gurungo 
(Prabal Gurung) 
kolekcijos

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

VISUOMENINIS POLITINIS SAVAITRAŠTIS „RESPUBLIKA“ IR PUIKUS ŽURNALAS 
„LAISVALAIKIS“ SU TV PROGRAMA SAVAITEI, LEIDŽIAMAS PENKTADIENIAIS

Mūsų 

skaitytojai 

auga!

Prenumerata 
priimama:
Internetu:
www.respublika.lt, 
www.prenumerata.lt

„Respublikos“ leidinių“ 
grupės platinimo tarnybose:
Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05 
  (8-618) 07-959

Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai), 1211 kab. 
(8-5) 242-80-65

Klaipėdoje Mažvydo al. 3 (8-46) 41-13-14
 „Akropolyje“, Taikos pr. 61 (8-650) 51-131
Panevėžyje     V.Kudirkos g. 1 / Savanorių a. 12

(8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178
Šiauliuose Trakų g. 20 (8-41) 50-07-10
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-426) 61-034
Kelmėje Laisvės gynėjų g. 14 (8-427) 54-381
Kuršėnuose J.Basanavičiaus g. 1 (8-41) 58-57-61
Naujojoje Akmenėje  Respublikos g. 7 (8-425) 56-588
Pakruojyje Kęstučio g. 8-2 (8-421) 61-704
Radviliškyje Vasario 16-osios g. 10 (8-422) 53-451
 Dariaus ir Girėno g. 46 (8-422) 50-163
Utenoje Ateities g. 3 (8-389) 50-932
  (8-610) 18-876

Privačiose 
platinimo tarnybose:
Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke tel. pasiteirauti (8-650) 43-742
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

Kituose skyriuose:
Visuose „PayPost“ ir Lietuvos pašto skyriuose.
Daugiau informacijos  tel.: (8 5) 238 70 31, 238 70 32. 
El. paštas platinimas@respublika.net.

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose taikomas 
papildomas aptarnavimo mokestis.

1 mėn. - 4,50 3 mėn. - 13,50 6 mėn. - 27,00

1 mėn. - 5,00 3 mėn. - 15,00 6 mėn. - 30,00

1 mėn. - 11,00 3 mėn. - 33,00 6 mėn. - 66,00

1 mėn. - 13,00 3 mėn. - 39,00 6 mėn. - 75,00
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LiL YachtY (19)
JAV hiphopo atlikėjas Mailsas Parksas MaKolumas 
(Miles Parks McCollum), geriau žinomas scenos vardu  
Lil Yachty, „Grammy“ muzikos apdovanojimuose buvo  
ne tik pirmąkart nominuotas kaip geriausias repo atlikėjas, 
bet ir turėjo galimybę didžiulei auditorijai parodyti mili-
jonus dolerių vertą šypseną. Mat jo dantys buvo papuošti 
spalvotais, brangakmeniais inkrustuotais aksesuarais. 
Įspūdį reperis tikrai padarė visiems - internautai ilgai 
aptarinėjo jo dredus ir spalvotus dantis. Kai kas juos 
šmaikščiai palygino su „Skittles“ saldainukais.

stilius

Ką jie čia dėvi?!
Ne paslaptis, kad madas diktuoja ne tik dizaine-
riai, pristatę naujausias kolekcijas ant podiumo, - 
ne mažiau įtakos turi holivudo ar scenos dievu-
kai, kurių stilių, plaukų spalvą bei kirpimą, ak-
sesuarų pasirinkimą neretai kopijuoja gerbėjai, 
ypač jaunimas. O žinomų žmonių, pasirodžiusių 
ant vieno ar kito renginio raudonojo kilimo, ap-
ranga tampa karštų diskusijų objektu. tad kieno 
apranga, stilius pastarąsias savaites buvo itin 
aptarinėjamas socialiniuose tinkluose, žiniask-
laidoje? ir nebūtinai kaip sektinas pavyzdys. Ne-
retai tiesiog audrą socialiniuose tinkluose sukel-
davo viena ar kita suknelė, stiliaus detalė, verta 
vienintelio šūktelėjimo: „Ką jie čia dėvi?“

DžOi ViLa (Joy Villa, 25)
JAV atlikėja Džoi Vila, ant Los Andžele vykusių „Grammy“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodžiusi su 
labai politizuota suknia, internautus padalijo į dvi aršias stovyklas. Tačiau JAV vėliavos motyvais puoštą 
suknelę su prezidento D.Trampo (D.Trump) vardu bei jo rinkimų šūkiu „Make America Great Again“ daug 
kas vadino beskonybe. Kad ir kaip ten būtų, faktas lieka faktu - Los Andžele, kur nuolat vyksta demonstraci-
jos prieš D.Trampo politiką su šūkiais „Not My President“, pasirodyti su tokia apranga tikrai buvo drąsu.
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stilius

Ką jie čia dėvi?!

Siena Miler (Sienna Miller, 35)
Stiliaus pojūčiu garsėjanti ir viena stilingiausių žvaigždžių vadi-
nama britų-JAV aktorė Siena Miler dėmesio sulaukė ir per ką tik 
pasibaigusį Berlyno kino festivalį. Šįkart prie santūraus ir stilingo 
„Chloe“ kostiumėlio aktorė pasirinko išskirtinę aprangos detalę - 
ryškiai geltonus batelius su netradicine pakulne. Kaip visada, jos 
stiliaus pojūtis įvertintas vien teigiamais atsiliepimais.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Girl CruSh
Atlikėja ir prodiuserė, pasivadinusi 
Girl Crush, į vasario 12 d. vykusius 
„Grammy“ muzikos apdovanojimus atėjo 
pasipuošusi tokia suknia, nuo kurios 
internetas tiesiog ūžė. Ir dažniausias 
komentaras buvo toks: „Ką ji čia dėvi“?
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„Jei norisi pavalgyti ir pajusti sotumo jausmą, šviežias vaisius bus naudingesnis ir  
gausiau užpildys skrandį. Tačiau džiovintas vaisius ar uoga turi labiau koncentruotą 
skonį, daugiau cukraus ir, jei žmogus labai jaučia saldumynų poreikį, tuomet geriau 
rinktis džiovintus vaisius nei saldainį. Tikrai bus sveikiau“, - sako mitybos specialistė 
Eglė ŠinkEvičiūTė. Tiesa, Eglė „laisvalaikiui“ atskleidė ir daugiau aspektų, kuriuos 
verta žinoti mėgstantiems savo racioną papildyti džiovintais vaisiais.  

Naudingi ar ne?

Džiovinti abrikosai turi daugiausiai ge-
ležies, kalio ir fosforo ir bene už tai yra la-
biausiai vertinami. Bet svarbu žinoti, kad dėl 
to paties fosforo abrikosai nėra rekomenduo-
jami vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, 
nes šiam elementui sąveikaujant su kitais 
maisto produktais trikdoma vitamino D ga-
myba. Senų žmonių kaulai ir taip trapūs, o 
vaikams net papildomai kartais reikia duoti 
D vitamino, reikalingo kaulams vystytis ir 
jiems stiprinti. Galiausiai, vaikų virškinimo 
sistema apskritai jautresnė, tad ragauti džio-
vintų vaisių reikėtų labai atsargiai ir tik po 
truputį. 

SveikatoS kodaS

Pranašumai

✓ Greitai atkuria energiją, kai jos labiausiai trūksta. 
Jie saldūs, kaloringi, tad vos keli gabalėliai suveikia 
puikiai
✓ Puikus užkandis jaučiantiems saiką

Trūkumai

✓ Džiovinti vaisiai ir uogos turi daugiau koncentruoto 
cukraus
✓ Turi savybių, sukeliančių pilvo raižymą ir pūtimą, 
vidurių paleidimą perdozavus
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Kurie naudingiausi?
Džiovinti vaisiai ir uogos.
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SveikatoS kodaS

Slyvos yra antros pagal didžiausią vertę 
iš džiovintų uogų ir vaisių. Labiausiai verti-
namos už vitaminą C (kurio gausiausia ode-
lėje) ir vitaminą A, natrio, kalio, tad ypač re-
komenduojamos žmonėms, turintiems šlu-
buojantį imunitetą. Tinka ir dirbantiems prie 
kompiuterio. Džiovintos slyvos gerina regą, 
bet, žinoma, ne trys uogos porą kartų per 
metus, o po kelias uogas nuosekliai. Tai pa-
deda palaikyti vitamino A atsargas organizme. 

Labiausiai vaikams 
ir pagyvenusiems žmo-
nėms tinkantis džiovin-
tas vaisius - obuolys. 
Obuolys dažniausiai 
vertinamas dėl vitami-
no C ir skaidulų šalti-
nio. Jis tinkamas ir ser-
gantiems diabetu. Ge-
rina imunitetą. Vitaminas C gerina kraujagys-
lių veiklą, geležies pasisavinimą. Įdomu tai, 
kad valgydami džiovintus obuolius kartais 
žmonės jaučia geležies poskonį, nors pats 
obuolys šio elemento net neturi.

Džiovintos vyšnios ir trešnės akcentuo-
jamos kaip geležies šaltinis. Tai ypač geras 
vaisius tiems, kurie kenčia nuo mažakraujys-
tės, be to, jose yra ir vitamino C, kuris tą 
pačią geležį padeda lengviau pasisavinti.
Spanguolės. Jose nemažai cukrų, bet jie 

natūralūs, iš angliavandenių. Tiesa, šios 
džiovintos uogos labiausiai vertinamos dėl 
maistinių skaidulų, ląstelienos, o tai itin nau-
dinga virškinamajam traktui, peristaltikai. 
Jos taip pat tinka prevencijai nuo kraujagys-
lių ir širdies ligų. Spanguolėse taip pat gau-
su vitamino C.

Papajos - taip pat vienas naudingesnių 
džiovintų vaisių. Jos vertinamos dėl gausaus 
cinko kiekio. Taip pat tai vadinamasis grožio 
vaisius, jei slenka plaukai ar šerpetoja oda. 
Tiesa, būtų gerai, kad jas džiovinant nebūtų 
naudota pridėtinio cukraus.

Kone stebuklingas vaisius - ananasas. 
Pasirodo, jis padeda virškinimui, ypač jei 
laukia sunkūs pietūs su riebiais patiekalais. 
Pusvalandį iki pietų reikėtų suvalgyti skil-
telę ananaso, jis padės lengviau viską su-
virškinti ir apsaugos nuo sunkumo jausmo. 
Deja, jie džiovinami su pridėtiniu cukrumi, 
kaip ir bananai, tad reikėtų vartoti labai sai-
kingai.

Figos. Šviežias reikia mokėti valgyti - 
negalima valgyti vienos iš odelių dalies, mat 
gali paleisti vidurius. Džiovintos figos irgi 
turi didelę skaidulų koncentraciją, be to, jos 
yra labai saldžios, tad netinka besilaikantiems 
dietos. Taip pat reikia žinoti, kad jų kauliukai 
labai sparčiai brinksta skrandyje, tad veikia 
peristaltiką, gali pagerinti virškinimą. Bet jei 
padauginsite, pagerins labiau, nei norisi, ir 
ilgesniam laikui.
Datulės ir razinos klasifikuojamos, kaip 

širdininkų uogos, nes jas kartu sudėjus, turi 

ir kalio, ir kalcio, natrio, magnio - būtent tų 
mikroelementų, kurie svarbūs širdžiai stip-
rinti ir jos darbui. 

Persikuose gausu magnio, kuris svarbus 
tiek širdies veiklai, tiek medžiagų apykaitai 
ar tiems, kuriuos kamuoja mėšlungiai. 

Džiovinti melionai nėra tokie naudin-
gi, kaip švieži. Tiek šviežiuose, tiek džio-
vintuose gausu folio rūgšties, tad labai tin-
ka besilaukiančioms moterims. Bet džio-

vinami jie tik su pri-
dėtiniu cukrumi. Re-
tai, žinoma, galima, 
bet apskritai didelės 
maistinės vertės ne-
gausite.

Bananai - vieni 
kaloringiausių ir 
švieži, ir džiovinti. 

Jų mitybos specialistė rinktis visai nereko-
menduoja. Pasak E.Šinkevičiūtės, natūra-
laus banano sudžiovinti beveik neįmanoma, 
tam naudojami du pramoniniai būdai. Bana-
nai arba barstomi tokia kaip ir cukraus pud-
ra arba purškiami cukruotu vandeniu ir tik 
tuomet džiovinami, kad ant jų susidarytų 
tokia tarsi apsauginė luobelė, plokštelė, kad 
vaisius nesubliūkštų. Tai yra konservavimo 
medžiaga. Vadinasi, negana to, kad bananas 
ir taip labai kaloringas, jis džiovinamas su 
dar nemenka doze pridėtinio cukraus. O 
cukrus su sveikatingumu tikrai niekaip lo-
giškai nesisieja. Be to, šis vaisius dar turi 
ir krakmolo, tai džiovintame banane jo yra 
dar daugiau. 

Džiovintų vaisių laikymas ir 
paruošimas

„Džiovintų vaisių plauti ir mirkyti nebū-
tina, jei jų galiojimo laikas nėra pasibaigęs, 
jie nepraradę prekinės išvaizdos ar būdingos 
spalvos. Būtent iš tokių vaisių ir gaunama 
didžiausia maistinė vertė. Tiesa, laikyti juos 
reikėtų sausai, bet jei jau užlaikėte iki tiek, 
kad baigėsi galiojimo laikas arba eina į pabai-

gą, tą vaisių plauti reikėtų. Pageidautina tik 
drungnu vandeniu, nes tai geriausiai suskal-
do apsauginę luobelę ir pašalina galimus ne-
švarumus. Šaltas vanduo gerai nenuplauna, 
o karštas padeda ištekėti ir maistinėms me-
džiagoms. Bet jei nusprendėte mirkyti, tar-
kime, slyvas, ir dar karštame vandenyje, tai 
galite po to tiesiog išgerti tą vandenį ir vai-
siaus nebevalgyti, nes visi mikroelementai 
liko tame mirkyme“, - pasakojo mitybos spe-
cialistė.

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Pasak E.Šinkevičiūtės, kai yra intuityvus potraukis 
konkrečiam maisto produktui, verta pasidomėti 
to produkto maistine sudėtimi, ir žinosite, ko 
trūksta jūsų organizmui. Potraukis spanguolėms 
gali signalizuoti apie mažakraujystę, o, tarkime, 
lukštentoms saulėgrąžoms (kitoms sėkloms ir 
grūdams, mat tai yra gerojo cholesterolio šaltinis) - 
padidėjusį blogojo cholesterolio kiekį. 
Atvirkščias naudai variantas yra, kai verčiate savo 
organizmą valgyti vienus ar kitus produktus, 
liaudiškai tariant, „per negaliu“. Organizmas jaučia, 
kai jį verčiate, ir vyksta natūrali atmetimo reakcija. 
Kitaip sakant, jei jums netrūksta tam tikro mineralo 
ar medžiagos, jo ir nepasisavins organizmas.

ĮDomu

Neretai manoma, kad norint  
valyti organizmą gelbėja slyvos.  

O tiesa ta, jog greičiau to pasieksi-

te suvalgę saują abrikosųM
it
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Rausvi atspalviai  
ne tik lūpoms

Žanas Polis Gotjė (Jean Paul Gaultier), 
pristatydamas 2017 m. pavasario ir vasaros 
kolekciją, siūlė pamiršti juodą ir rinktis kuo 
ryškesnes spalvas. Ši jo mintis atsispindėjo 
ir modelių makiaže. Nuo blakstienų iki 
antakių akys buvo užlietos ryškiomis spal-
vomis - nuo oranžinės iki geltonos! Atrodo, 
kad šešėlius mergina užtepė tiesiog pirštu. 
Kadangi toks įvaizdis labai drąsus, jis labiau 
atspindi miesto merginos įvaizdį. Nors rau-
doni ar oranžiniai tonai puošė akių vokus, 
kai kuriems modeliams buvo parinktos ir 
ryškios raudonos lūpos. Juk podiumas - ne 
ta vieta, kurioje turi būti laikomasi taisyklės 
akcentuoti tik akis arba tik lūpas. 

Akies vokas - ne riba
Naujoje Džordžo Hobeikos (Georges Hobeika) 
kolekcijoje vyravo klasika ir elegancija, bet 
modelių makiažui netrūko ir maištingos drąsos. 
Vokams parinkti ryškūs jau ir kitose kolekcijose 
matyti atspalviai, bet antakiai ar blakstienos  
dizaineriui - ne riba. Rausvi šešėliai lengvai  
blukdami papuošė ir modelių skruostus.

9-asis dešimtmetis šiandienos 

tendencijose
Mados pasaulyje jau ne kartą įrodyta, kad nauja yra užmiršta sena. 
Nenuostabu, jog ir šio pavasario ir vasaro sezonui įkvėpimu tapo 
9-asis dešimtmetis. Išskirtinis to laikotarpio bruožas - drąsios, ryš-
kios akių šešėlių spalvos - raudona, geltona, žalia, mėlyna, besidrie-
kiančios iki pat antakio ar net skruostų. Šia tendencija pasinaudojo 
ir žymiausi pasaulio dizaineriai pristatydami naujausias kolekcijas.
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grožio paletė

Lengvojo kultūrizmo atstovė, televizijos  vei-
das ir modelis JoLanta Leonavičiūtė (34) 
nemažai laiko praleidžia sporto salėje tobulin- 
 dama kūno linijas. Pasak jos, sportas padeda 
ir jos savijautai, ir odos grožiui. „Laisvalaikiui“ 
ji atskleidė ir daugiau savo grožio paslapčių. 

Prie veidrodžio

daugiausia laiko praleidžiu, kai ruošiuosi į 
darbą televizijoje. Kameros reikalauja nemen-
ko pasiruošimo, tad būna, kad užtrunku ir 
pusantros valandos. 

Be makiažo 
galiu poilsiauti gamtoje, leisti laiką namuose ar 
nubėgti į parduotuvę, tačiau, jei einu sportuoti 
ar turiu numatytų susitikimų, stengiuosi paryš-
kinti akis, pasinaudoju skaistalais. Esu taip 
įpratusi, manau, kad tai ritualas, padedantis 
pasiruošti dienai, o pasidažiusi jaučiuosi geriau 
ir su didesniu malonumu pažvelgiu į veidrodį. 

Savo koSmetinėS neįSivaizduoju Be

blakstienų tušo ir priemonių antakiams. Tikiu, 
kad akys – svarbiausias akcentas, tad visuomet 
norisi jį paryškinti. Ne mažiau svarbu turėti 
drėkinantį lūpų balzamą ar blizgį. Galiausiai, 
skaistalai ar bronzantas puikus būdas suteikti 
veidui gaivumo, kurio itin trūksta žiemą. 

namuoSe PaSigaminu

kūno šveitiklį iš kavos tirščių. Joks parduotu-
vėje įsigytas šveitiklis neprilygsta kavos tirš-
čiams. Naudojant jį porą kartų per savaitę 
oda tampa labai švelni. Paakių odai atgaivin-
ti labai tinka ramunėlių ar medetkų arbatos 
pakeliai ar nuovire išmirkyti vatos „padukai“. 

odoS PriežiūroS PriemoneS Perku

vaistinėje. Man nėra svarbu pirkti žinomų pre-
kės ženklų kosmetiką, verčiau paskaitau eti-
ketes ir pasirenku priemones, kurios naudin-
gos odai. Kūnui naudoju bekvapius losjonus, 
o veidui renkuosi kokybišką kremą su šilku. 
Kadangi mano oda yra jautri ir linkusi sau-
sėti, kruopščiai atsirenku tinkamus kremus.

didžiauSiaS malonumaS

pirtis! Kadangi nemažai sportuoju, 2-3 kartus 
per savaitę nueinu į pirtį. Tai labai atpalaiduo-
ja ir ramina. Taip pat puikiai veikia pasiplau-
kiojimas baseine ar masažas. Tiesa, man pa-
tinka masažai,  teikiantys naudos, tad renkuo-
si masažus, skirtus sportuojantiems žmonėms.

grožio štrichai
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Gurmanams

POKALBIAI  
SU NINO ROTA
(SMUIKAS, JAV / LIETUVA) 
VYTENIS GURSTIS 
(FLEITA , D. BRITANIJA / VOKIETIJA / LIETUVA)

(FORTEPIJONAS, ŠVEICARIJA / LIETUVA)3

Kovo 3 d., 
PIANO.LT

3| Bilietus platina

vinilo plokštelės atgimimas

Vinilo plokštelė - analoginio garso laikmena, 
diskas, ant kurio yra išraižytas spiralinis grio-
velis, kuris kinta pagal garso bangą. Dar prieš 
trisdešimt metų vadintos mirusiu formatu 
plokštelės atgimė su stulbinančiu pasisekimu. 
Viena šio fenomeno priežasčių ekspertai įvar-
dija ir pačius muzikos industrijos ryklius, kurie, 
pavargę nuo kovos su muzikos piratavimu, stai-
ga atsibudo ir suprato, kad yra formatas, kurio 
neparsisiųsi iš interneto. Tikrieji vinilo plokš-
telių mylėtojai neapsieina be sentimentų. Pasak 
ilgametės Vilniaus plokštelių studijos redakto-
rės, vinilo mūzos Zinaidos Nutautaitės-Indriko-
nienės, muzikos pasaulyje geriau žinomos tie-
siog kaip Zinutė, plokštelė yra kaip gyva. „Kai 
ji sukasi, gali jausti atlikėją, kuris į ją įdėjo tiek 
daug savo širdies. Kartu gali jausti ir režisierių, 
inžinierių prisilietimą. Svarbiausia, kad vinilo 
plokštelę galima jausti“, - sako ji. „Muzikos sa-
lėje“ bus galima įsigyti vieną darbų, prie kurio 
išleidimo Zinaida daug prisidėjo asmeniškai, - 
pirmąją Vytauto Kernagio įrašytą plokštelę 
„Akustinis“, kuriai šiemet sukanka 40 metų. 
Pasak menininko palikimą puoselėjančio Vytau-
to Kernagio jaunesniojo, riboto tiražo plokštelė 
nustebins ir dizainu, kuriame bus galima rasti 
niekur nematytų V.Kernagio gyvenimo kadrų 
ir nepublikuotų dainų tekstų. Jos garso įrašo 
kokybe rūpinosi vienas iš geriausių Lietuvos 
muzikos prodiuserių Artūras Pugačiauskas, prie 
„Akustinio“ perleidimo dirbo ir „Vinilo studija“.

Pastaroji pradeda leisti plokštelių seriją 
„Lietuvos POP/ROKO muzikos archyvas“ ir 
„Muzikos salėje“ pristatys net du šio projek-
to perlus - kompozitoriaus ir pedagogo Teisu-
čio Makačino plokštelę „Disko muzika“ ir 
grupės „Saulės laikrodis“ pirmąjį progresy-
vaus lietuviško roko albumą „Lauke ir viduj“, 
kuris sovietiniais laikais taip ir neišvydo die-
nos šviesos. „Saulės laikrodžio“ grojimo stiliui 
apibūdinti buvo panaudotas kamerinio simfo-
roko terminas, o T.Makačino albumas tuo me-
tu, kai buvo išleistas, stipriai aplenkė laiką, 
tad šiandien yra itin populiarus tarp jaunosios 
kartos elektroninės muzikos gerbėjų.

Beje, plokštelės „Disko muzika“ viršelio 
istorija ypatinga - dizainą jam kūrė tuo metu 
keturiolikmetis T.Makačino sūnus, šian-
dien - žinomas šviestuvų dizaineris.

„Muzikos salės 2017“ pasididžiavimas: jos didenybė vinilo plokštelė
Be ko neįsivaizduojamas tikras muzikos 
gurmanas? Be gausios vinilo plokštelių ko-
lekcijos. Vasario 23-26 dienomis Vilniaus 
knygų mugėje įsikūrusi „Muzikos salė“ 
tampa tikru rojumi vinilo plokštelių naujie-
nų medžiotojams, riboto tiražo leidimų ko-
lekcionieriams ir senienų mėgėjams.
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Gurmanams

SAULĖTOJI 
BOSANOVA

KOVO 8 d.,  trečiadienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje 

2017p r i s t a t o

www.kristupofestivaliai.lt

GIEDRĖ KILČIAUSKIENĖ (vokalas)
ANDREJ POLEVIKOV (fortepijonas)

VYTIS NIVINSKAS (kontrabosas)
EDUARDAS ARMONAS (gitara)

DARIUS RUDIS (mušamieji)

Programoje A. Jobim, R. Rodgers, L. Bonfa ir kt.

„Muzikos salės 2017“ pasididžiavimas: jos didenybė vinilo plokštelė
Didžiulis pasirinkimas

Šios „Muzikos salės“ naujienos - tik 
ledkalnio viršūnė. Po penkerių metų per-
traukos vinilo plokštele „Willkommen“ 
nudžiugins ir grupė „Lemon Joy“. Išskir-
tinio balso solistas Igoris Kofas vokišką 
žodį pavadinimui sako išrinkęs dėl jo akus-
tinių savybių. „Aš melodistas“, - sako 
I.Kofas, tad ir vinilas senamadiškas gerą-
ja to žodžio prasme - kupinas kreftverkiš-
kų, „electropop“, „synthpop“ elementų. 
„Willkommen“ sudaro 11 kosminio skam-
besio kūrinių.

„Muzikos salėje“ plokštelę pristatys ir 
meniškos beprotybės vėliavnešiai „Ir Visa 
Tai Kas Yra Gražu Yra Gražu“. Beveik 30 
metų gyvuojanti grupė yra unikalus reiški-
nys Lietuvos pogrindžio muzikos scenoje. 
Vinile „Paradas“ vyrai prijungė pučiamųjų 
gvardiją ir pasuko sunkesnės instrumentinės 
muzikos link. Nors ironijos ir absurdo humo-

ro pripildyti tekstai vis dar 
primena senąją grupės kūry-
bą, mikrofoną perėmęs buvu-
sios lietuviškos „punk-rock“ 
grupės „Minds Disorder“ vo-
kalistas Arvydas Makauskas-
Makys ir likęs kūrybinis 
branduolys sukūrė tamsesnį, 
daugiau agresijos turintį 
skambesį.

Kultinis jaunimo atlikėjas 
Benas Aleksandravičius išlei-
džia antrąją grupės „ba.“ vi-
nilo plokštelę „Garsiai mąs-
tau“. Tai savotiškas ketverių 
bendro darbo metų simbolis, 
po kurio grupė žada žengti į 
naują kūrybos etapą, tad jau 
šiais metais scenoje Beną iš-
vysime su visai kitokia gru-
pės sudėtimi.

Vieni drąsiausių Lietuvos muzikos eks-
perimentatorių Simonas Šipavičius, Adas Ge-
cevičius, Paulius Vaškas ir grupė „Sheep Got 
Waxed“ toliau griauna džiazo, roko, elektro-
ninės muzikos ribas ir vinilu „Pushy“ gilina 
savo muzikinį principingumą.

Instrumentinio roko grupė „Autism“ su-
intriguos vinilo plokštele „Film Noir“, kurio-
je septyni tamsaus ir sunkaus instrumentinio 
postmetalo kūriniai. Konceptualiai vinilas iš-
kelia nepatogias socialines temas, kurių tiks-
las - priversti klausytoją susimąstyti. Tiek 
apie save, tiek apie jį supantį pasaulį.

„Muzikos salėje savo albumų vinilo plokš-
telėmis nudžiugins rokeriai „Freaks On Flo-
or“, regio/“dub“ atstovai „Ministry of Echo-
logy“. Grupė „The Station“ sudomins išskir-
tiniu vinilu, puoštu komiksais.

Nors įsigyti vinilo plokštelę nėra pigus 
malonumas, jų pardavimas pastaruosius pen-
kerius metus smarkiai išaugo. „Džiaugiamės, 
kad išsiplėtė ir auditorija: šiandien plokštelių 
klausosi ne tik vyresnė, bet ir jaunesnioji 
karta. Tai lemia veiksnys, kad plokštelių for-
matu šiandien prieinami išties visi muzikos 
stiliai - pradedant klasikiniu roku ir baigiant 
popmuzika, elektronika ir kt. Kodėl žmonės 
apskritai klauso vinilo? Na, greičiausiai dalis 
žmonių prie šio formato sugrįžo vedami sen-
timentų, dalis įsitikinę, kad tik iš vinilo plokš-
telių skambanti muzika yra kokybiška, dalis - 
dėl „mados“. Mūsų klientai daugiausia ren-
kasi džiazo muzikos įrašų: ypač mėgstamos 
vokiškos leidyklos „ECM Records“, „ACT 
Music“ ir „Winter&Winter“, kurioms mes 
atstovaujame Lietuvoje“, - sako vienas nuo-
latinių „Muzikos salės“ dalyvių - „Rūdninkų“ 
knygyno - įkūrėjas Deimantas Vainilka.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Daugiau informacijos www.muzikossale.lt

„Muzikos 
salėje“ - gausus 
vinilo plokštelių 

pasirinkimas
Organizatorių nuotr.
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Sulavesis - tai išskirtinės išvaizdos sala, lyg koks 
padaras ilgomis kojomis. Sulavesio gyventojai nuo seno buvo 
puikūs jūrininkai ir prekybininkai. Ryškiausia Sulavesio vieta yra 
salos centre esanti unikali žemė, vadinama Tana Toraja. Torajiečiai 
yra apsėsti mirties, bet ji čia ne tragiška gyvenimo pabaiga, o 
perėjimas į kitą, galbūt geresnį, pasaulį. Kad perėjimas būtų 
sėkmingas, svarbu paaukoti kuo daugiau transporto priemonių - 
buivolų. Dar iki XX a. pradžios gyvuliai buvo tiesiog aukojami, bet 
olandai, pasibaisėję tokiu resursų gadinimu, paskatino laidotuvių 
metu nesuvalgomą mėsą įdėti svečiams į namus ir išdalinti 
apylinkės vargingiesiems. Tad turtingo žmogaus laidotuvės tampa 
tikra puota visam kaimui. Beje, torajiečiai, priešingai nei dauguma 
Sulavesio salos gyventojų, yra krikščionys, mat islamas jiems 
netiko dėl savo draudimų valgyti kiaulieną ir gerti palmių degtinę 
laidotuvių metu. Krikščionybė čia įsigalėjo tik XX a. viduryje, bet 
ji visai neišnaikino senųjų tradicijų. Laidotuvės paprastai vyksta 
sausuoju metų laiku, ypač liepą-rugsėjį, ir dar per Kalėdas, kai 
Sulavesyje negyvenantys artimieji grįžta namo. Patekti į jas nėra 
labai sunku. Svečių užsieniečių čia laukia, ir tikrai atsiras žmogus, 
kuris nukreips jus tinkama linkme. Nepamirškite atnešti dovanų.

Egzotinės kElionės

Indonezija: 
faktai, kurių galbūt nežinojote
Indonezija - šalis, kurią sudaro daugiau kaip 1700 salų, išsibarsčiusių tarp dviejų žemynų - Azijos ir Australijos.

Javos saloje gyvena apie 60 proc. 
visų šalies gyventojų, čia įsikūrusi šalies sostinė 
Džakarta. Pavadinimas yra kilęs iš sanskrito žodžio 
yawa, kuris reiškia „miežius“. Tradiciniai kaimeliai 
čia maži, daugiausia auginami ryžiai. Javos 
dirvožemis yra vienas iš derlingiausių šalyje. Vienas 
iš to „kaltininkų“ - Merapio ugnikalnis (gunung). 
Tai vienas aktyviausių ugnikalnių Pietryčių Azijoje. 
2911 m aukščio klasikinis kūgis pastarąjį šimtmetį 
buvo išsiveržęs gerą tuziną kartų. Manoma, 
kad dėl jo išsiveržimų XI a. buvo evakuota visa 
Borobuduro karalystė. Borobuduras - tai vienas iš 
Pietryčių Azijos architektūros perlų, kuriam prilygsta 
tik Baganas Birmoje ir Angkoras Kambodžoje. 
Iškilęs virš žalių ryžių laukų ir palmių giraičių, šis 
budistinis pastatas stovi toks pat gražus, kaip ir 
prieš 1200 metų. Dar vienas salos traukos centras - 
magiškas Bromo ugnikalnis, iškilęs kito, didesnio, 
ugnikalnio suformuotoje kalderoje.

Kelionės į Indoneziją su „Travel Planet“.
Įvairūs kelionių maršrutai ir datos.
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Žymiausia iš Indonezijos salų - Balis. Vieniems tai puiki atostogų vieta, 
į kurią vis norisi grįžti. Kitiems Balis tėra dar vienas iš gausybės kurortų, vieta, 
niekuo nesiskirianti nuo beveidžių poilsio vietų. Jiems aš siūlau tiesiog išsinuomoti 
motorolerį ir kelias dienas paklaidžioti siaurais keliukais, pabandyti sodinti ryžius 
kartu su sutiktais kaimiečiais, išmokti padaryti aukų krepšelius iš palmių lapų, gėlių, 

smilkalų ir trupučio ryžių. 
Balyje visada rasite ką 
nors švenčiant. Kiek viena 
iš 20 tūkst. Balio šven  - 
tyk lų (čia neskaičiuojamos 
šventyklėlės namuose, 
pakeliui ar laukuose) žymi 
kurią nors datą iš tradicinio 
210 dienų kalendoriaus. 
Gyvenimas čia nuolat 
stoja - visiems tenka 
dalyvauti vienoje ar 
kitoje ceremonijoje. Visos 
Balio ceremonijos yra 
bendruomenės reikalas, 
tad drąsiai galite prisi-
jungti stebėti vestuvių ar 
laidotuvių. Aišku, kol išlai-
kysite pagarbą be  sprag- 
sėdami savo foto aparatais.

Komodo nacionalinis parkas apima tris didesnes salas - Komodo, Rinkos 
ir Padaro - ir daugybę mažų salų. Ši teritorija yra tikras nardytojų rojus, čia galima stebėti 
daugybę žuvų rūšių - ryklius, rajas, mantas, pigmėjinius jūrų arkliukus, aštuonkojus ir 
daugybę kitų gyvių - tarp įspūdingų koralų ir pinčių sąžalynų. Bet visų pirma čia atvykstama 
pamatyti Komodo varano, paskutinio dinozaurų palikuonio, sunkiausio pasaulio driežo - 
jis sveria apie 70 kg. Jo kūnas ilgas, iki 3 m, galūnės gerai išsivysčiusios, o stipriai 
skeltas liežuvis ieškant maisto nuolat kyščioja laukan - juo varanas užuodžia. Didžiausia 
tikimybė pamatyti Komodo drakoną yra prie reindžerių stovyklų. Vaikštant po salas jus 
lydės jauni vyrukai su lazdomis skeltais galais, skirtomis varanui prispausti prie žemės. 
Kad ir kaip baisiai skambėtų istorijos apie drakonų užpultus vietos gyventojus, turistų čia 
nedaug nukentėjo - visi dėl savo neatsargaus elgesio.

Kas buvo Indonezijoje, bet nebuvo Borneo, taip ir negali pasižymėti 
varnelės, kad tikrai pamatė šalį. Trečia pagal dydį pasaulyje Borneo sala priklauso trims 
šalims - Indonezijai, Malaizijai ir Brunėjaus sultonatui. Indonezijos dalis vadinama 
Kalimantanu. Laukinė gamta visada kelionėse palieka didžiausią įspūdį, o laukinė gamta 
taip iš arti - milžinišką. Tai viena iš dviejų pasaulyje salų, kur laisvėje gyvena didžiosios 
žmogbeždžionės orangutangai. Juos tyrinėjo ir saugojo ir lietuvė dr. Birutė Galdikas. 
Manoma, kad Birutės ir kitų aktyvistų dėka per pastarąjį dešimtmetį orangutangų popu-
liacija padidėjo maždaug iki 50 000 vienetų, tačiau tai per mažai, kad užtikrintų rūšies 

išsaugojimą. Vienam 
orangutangui išsimaitinti 
reikia apie 40 kvadratinių 
kilometrų teritorijos. Per 
dieną orangutangai nueina 
daugiausia apie 7 kilomet-
rus. Kasnakt jie pasidaro 
po naują miegojimo vietą - 
lizdą aukštai medžiuose. 
B.Galdikas sako, kad oran-
gutangai šiek tiek atspindi 
tą nekaltumą, kurį mes, 
žmonės, turėjome rojuje ir 
kurio netekome.

Egzotinės kElionės

Žaliojoje Floreso saloje visai nedide-

liais atstumais įsikūrusios gentys. Skirtingi namai, 

skirtingos kultūros, bet salą vienija linksmybės ir 

meilė šiuolaikinei muzikai. Kiekvieną vakarą bet 

kuriame iš regionų iš automobilių ir nešiojamųjų 

magnetofonų leidžiamas rėksmingas vietinis popsas. 

Sala lyg ir neturi garsių lankytinų vietų, kasdien po 

5-6 valandas praleisite važiuodami iš vienos vietos 

į kitą, bet tie kelionės momentai vis tiek yra mieli. 

Didžiausią įspūdį palieka vulkaniniai Kelimučio 

ežerai, kurie laikui bėgant keičia savo spalvas. 

Kadaise vienas iš jų buvo baltas, kitas raudonas, 

trečias mėlynas. Vietiniai teigia, kad baltajame 

gyvena dorų žmonių sielos, na, o raudonajame - 

nusidėjėlių, mėlynasis - lyg skaistykla. Šiek tiek 

gaila, kad mokslininkų dar neišaiškinti cheminiai 

procesai baltą ir raudoną spalvas pakeitė. Dabar taip 

lengvai nepasakysite, kur nueina kuri siela. 

Parengė Gabrielė Štaraitė, „travel Planet“ bendraturtė ir vadovė

 Daugiau informacijos:
Subačiaus 17-28, Vilnius

+370 611 26298
inga@travelplanet.lt
www.travelplanet.lt
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Pirkėjo tapatybė neat-
skleidžiama. Česapike, Meri-
lando valstijoje, vykusiame 
aukcione pradinė telefono kai-
na siekė 100 tūkst. JAV dolerių.

Raudonos spalvos telefo-
nas su ant jo išgraviruotu nacių 
vadeivos vardu 1945 metais buvo 
rastas jo bunkeryje Berlyne.

Netrukus po Vokietijos kapituliacijos 
sovietų kariai šį telefoną kaip suvenyrą ati-
davė britų karininkui serui Ralfui Reineriui 
(Ralph Rayner). Po kariškio mirties 1977 me-
tais telefoną paveldėjo jo sūnus Ranulfas Rei-
neris (Ranulf Rayner).

Aukcionų namų atstovas tikino, kad per 
karą šiuo telefonu A.Hitleris davė daugybę 
įsakymų žudyti, todėl jis prilygsta „masinio 
naikinimo ginklui“.

Aukcione taip pat buvo parduota Hitleriui 
priklausiusi porcelianinė vokiečių aviganio 
statulėlė, ją įsigijo kitas aukciono dalyvis už 
24 tūkst. 300 dolerių.

Eltos inf.

Praėjusį savaitgalį JAV aukcio
ne už 243 tūkst. JAV dolerių 
buvo parduotas Adolfo 
Hitlerio (Adolf Hitler) 
telefonas, kuriuo  
Vokietijos diktatorius 
naudojosi Antrojo  
pasaulinio karo metais.

Įdomybės

JAV aukcione parduotas A.Hitlerio telefonas

Aukcione taip pat 

buvo pasiūlytas 

vintažinis 
lagaminėlis, kuriame 

buvo pernešamas 

A.Hitlerio telefonas

EPA-Eltos nuotr.
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Kandį, kurią kai kas vadina 
drugeliu, tikriausiai iš pagarbos 
naujajam JAV prezidentui, 2017 m. 
sausį atrado ir aprašė kanadietis 
biologas ir entomologas Vazrikas 
Nazaris (Vazrick Nazari). Jis ją 
rado Kaliforniją ir Meksiką api-
mančiame regione. V.Nazaris iš-
tyrinėjo šešis patinėlius ir vieną 
patelę ir įsitikino, kad tai - iki šiol 
mokslui nežinomi drugių būrio 
atstovai. Po to mokslininkas kan-
džiai sugalvojo vardą, nes turi tam 
teisę: pagal nusistovėjusią tradiciją var-
dą gyvai būtybei suteikia tas, kas ją pir-
mas atrado ir aprašė. V.Nazaris nuspren-
dė, kad gelsvi žvyneliai ant vabzdžio gal-
vos primena garsiąją Donaldo Trampo 
šukuoseną ir tuo jie yra panašūs. Neop-
alpa donaldtrumpi - taip buvo pavadinta 
kandis.

Neoficialų vardą 
gavo ir vikšras

Neopalpa donaldtrumpi - reta kandis, 
ją būtina saugoti. Kaip ir JAV prezidentą. 
Mokslininkas tikisi, kad garsus vardas pa-
dės vabzdžiui išgyventi dabartinėmis su-
dėtingomis ekologinėmis sąlygomis. Beje, 
D.Trampas jau anksčiau yra įkvėpęs ento-
mologus. 2016 m., kai 45-asis JAV prezi-
dentas buvo dar tik kandidatas - pastebi-
mas, nors ir ne populiariausias, - su juo 
buvo palygintas Peru džiunglėse gyvenan-
tis vikšras Megalopyge opercularis, pasižy-
mintis įspūdinga plaukuota danga. Tiesa, 
niekas jo nepervardino, bet kuoduotoji bū-
tybė buvo pradėta vadinti Trumpapillar - 
„trampikšru“.

Pagerbtas ir kitas prezidentas

Per dvi kadencijas trukusį prezidenta-
vimą Barakas Obama (Barack Obama) taip 
pat kelis kartus pelnė garbę pasidalinti sa-
vo vardu su gyvūnijos ir augalijos pasaulių 
atstovais. Tosanoides obama - taip dabar 
vadinama žuvytė, kurią netoli Havajų salų 
atrado JAV nacionalinės vandenynų ir 
atmosferos tyrimų valdybos (NOAA) eks-
pedicija 2016 m. birželį. Taip mokslininkai 
įvertino B.Obamos pastangas aplinkosau-
gos srityje. Vardas Aptostichus barackoba-
mai suteiktas naujai vorų rūšiai, aptiktai 
Kalifornijoje. Voras nedidelis - kūnelis tik 
3 cm ilgio. Agresyvus ir gudrus, rausia 
urvelius, kuriuos pridengia stogeliu, o prie 
jo pritvirtina voratinklio gijas. Vos tik gro-
bis - smulkus vabzdys - jas paliečia, barak-
obama iššoka iš po stogelio ir jį stveria. 
Keris Knudsenas (Kerry Knudsen) iš Ka-
lifornijos universiteto įvertino B.Obamos 
mokslui ir švietimui teikiamą paramą. Ir 
jo garbei pavadino naują kerpių rūšį, at-
rastą 2007 m. Caloplaca obamae - taip bu-
vo pavadinta kerpė.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

ĮDOMYBĖS

 „PLAYBOY“ VĖL SPAUSDINS 
NUOGŲ GRAŽUOLIŲ 
NUOTRAUKAS

JAV vyrų žurnalas „Playboy“ po me-
tų pertraukos vėl spausdins visiškai nuo-
gų gražuolių nuotraukas. Tai „Twitter“ 
tinkle paskelbė Kuperis Hefneris (Cooper 
Hefner), „Playboy“ įkūrėjo Hju Hefnerio 
(Hugh Hefner) sūnus.

„Aš esu pirmasis, kuris pripažįsta, 
kad žurnale nuogybės buvo vaizduojamos 
senamadiškai, tačiau visiškai jų atsisa-
kyti buvo klaida“, - pareiškė naujasis 
kūrybos direktorius. Siekdamas privilio-
ti naujų skaitytojų grupių, žurnalas pra-
ėjusių metų kovą sulaužė dešimtmečių 
tradiciją ir nusprendė nebespausdinti vi-
siškai nuogų modelių nuotraukų. Nuo-
gam kūnui užplūdus internetą, „Playboy“ 
tiražas smarkiai sumažėjo.

TOKIJO GYVENTOJAI 
KASMET POLICIJAI 
GRĄŽINA DAUGIAU PINIGŲ

Tokijo gyventojai 2016 metais rado 
gatvėse ir atidavė policijai 3,67 milijar-
do jenų (32,5 milijono dolerių) grynųjų 
pinigų.

Japonijos policijos duomenimis, to-
kijiečiai kasdien grąžina apie 10 milijo-
nų pamestų jenų, ir šis rodiklis didėja 
jau ne vienus metus. Pernai buvo page-
rintas ilgai laikęsis 1990 metų rekor-
das - tada sostinės gyventojai perdavė 
policijai 3,5 milijardo gatvėse rastų jenų.

Tokijo gyventojai grąžina ne tik pa-
mestus pinigus, bet ir daiktus. Iš viso per-
nai policijai atiduota 3,8 milijono radinių. 
Dažniausiai randami įvairūs asmens do-
kumentai, vairuotojų pažymėjimai ir kre-
dito kortelės. Pagal Japonijos įstatymus, 
jeigu pamesto daikto savininkas neatsi-
randa per tris mėnesius, radinys atitenka 
tam, kas jį rado. O jeigu ir jis nesikreipia 
dėl savo radinio, tai grynieji pinigai arba 
lėšos, gautos pardavus rastus daiktus, pa-
pildo municipalinį biudžetą.

ĮDOMU

Donaldas Trampas - 
prezidentas ir kandis
Donaldą Trampą (Donald 
Trump) galima sveikinti ne tik 
tapus Jungtinių Valstijų pre-
zidentu, bet ir su tuo, kad jo 
vardu pirmą kartą buvo pava-
dinta gyva būtybė, o konkre-
čiai - nedidelė kandis, kurios 
išskėstų sparnų ilgis neviršija 
1 centimetro.

biologas ir entomologas Vazrikas 
Nazaris (Vazrick Nazari). Jis ją 
rado Kaliforniją ir Meksiką api-
mančiame regione. V.Nazaris iš-
tyrinėjo šešis patinėlius ir vieną 
patelę ir įsitikino, kad tai - iki šiol 
mokslui nežinomi drugių būrio 
atstovai. Po to mokslininkas kan-
džiai sugalvojo vardą, nes turi tam 

prezidentas ir kandis

EPA-Eltos nuotr.
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KaleidosKopas

Lenkijoje, Zubžyca Dolnos miestelyje, nulipdytas daugiau kaip 13 metrų aukščio Senis Besmegenis
EPA-Eltos nuotr.

Jokotės mieste (Akitos prefektūra, Japonija) šurmuliuoja garsusis jau 400 
metų istoriją turintis „Kamakura“ sniego namelių festivalis. Daugiau kaip šim-
tas didesnių ar mažesnių sniego namelių, kurie ypač įspūdingai atrodo vakare 
apšviesti žibintų, yra skirti ne tik pasigrožėti - juose galima pasivaišinti „dievų 
maistu“. Mat sniego namelių viduje įrengtas vandens dievams pagerbti skirtas 
altorius su įvairiomis vaišėmis. Į vidų užeiti praeivius kviečianti šeimininkė 
pavaišina ryžių pyragu ir šiltu fermentuotu ryžių gėrimu. Festivalio lankyto-
jams organizuojamos ir kitos pramogos - rogutės, žiemos žaidimai.

Sniego namelių viduje galima  
pasivaišinti ryžių pyragu, ryžių gėrimu

EPA-Eltos nuotr.

Žiemos atrakcija - „Kamakura“ festivalis

Senis gigantas
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KaleidosKopas

Dramblei Trompitai, gyvenančiai 

Gvatemalos „La Auroza Zoo“ zoologi-

jos sode (Gvatemalos Respublika), bu-

vo surengta 56-ojo gimtadienio šven-

tė. Ta proga jos laukė spalvingomis 

dekoracijomis puoštas tortas iš vaisių. 

Trompita, geriau žinoma Bombi vardu, 

sulaukė garbingo amžiaus. Mat dramb

liai gyvena iki 70 metų.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Numylėtinės gimtadienis

Festivalio svečiai būtinai išbando 

pasivažinėjimą tokiomis rogutėmis
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EPA-Eltos nuotr.

Krištianas Ronaldas 
(Cristiano Ronaldo) 

paneigė režisieriaus kalbas 
apie jo dalyvavimą seriale

Amerikiečių aktorė AndželinA džoli (Angelina Jolie, 41) 
filmuosis turkų seriale.

Filmo kūrėjai skelbė, jog seriale taip pat filmuosis ispanijos fut-
bolo klubo „Real“ ir Portugalijos rinktinės žaidėjas KRištiAnAs 
RonAldAs (Cristiano Ronaldo, 32), tačiau jo atstovai paneigė žiniask
laidoje pasirodžiusius pranešimus apie futbolo žvaigždės bandymą tapti 
aktoriumi. „Jokiame seriale nei su A.džoli, nei su kuo kitu K.Ronaldas 
neketina dalyvauti“,  buvo lakoniški garsiojo futbolininko atstovai.

serialas vadinsis „Gyvybės tiltas“. Jame tris sezonus bus pasa-
kojama sirų pabėgėlių šeimos, ieškančios prieglobsčio turkijoje, 
istorija. dramoje atsiras vietos ir meilei, ir šeimos vertybėms, ir 
kovai už gyvybę. Pradėti ją filmuoti ketinama šių metų kovo mėne-
sį Gaziantepo provincijoje turkijos pietuose.

serialo režisierius ejupas dirlikas (eyup dirlik) pristatė naujojo pro-
jekto devizą: „Arba jūs pasiliekate ten ir mirštate, arba ateinate čia ir gy-
venate“. tikimasi, kad, be A.džoli, seriale filmuosis ir daugiau garsenybių.

Eltos inf.
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apie grupę

„Manau, kad būdami scenoje kartu jau dvi-
dešimt metų esame vienas kitą patikrinę. Su 
kai kuriais grupės nariais esame vaikystės 
draugai, kartu dalijamės visą uždirbtą pelną, 
visi kartu esame vienodai prisidėję prie savo 
dainų ar muzikos klipų kūrimo, esame tarsi 
šeima, tačiau mes žinome, kad reikia vienam 
nuo kito pailsėti, kad neįsižiebtų jokios kibirkš-
tys“, - sako Krisas. Ir panašu, kad šis receptas 
visai grupei puikiai veikia, mat per du dešimt-
mečius scenoje britų grupė nė karto neįsivėlė 
į jokį rimtą skandalą.

apie save

„Niekuomet nebuvau priskiriamas prie žmo-
nių, kurie vadinami kietais. Esu kilęs iš viduri-
nės klasės šeimos, baigęs paprastą valstybinę 
mokyklą, universitetą, nerūkau, negeriu, nevar-
toju narkotikų ir niekada nesirūpinu, ar mane 
kas nors laiko kietu ar dar kaip nors kitaip nuos-
tabiu. Man net nepatinka tie žodžiai „roko 
žvaigždė“, nesąmonė, tai ne apie mane. Esu 
paprastas žmogus, su savo jausmais, nuotaiko-
mis ir mėgaujuosi gyvenimu“, - pasakojo Krisas. 

apie santykius

Daugiau nei dešimtmetį Krisas šeimos židi-
nį kūreno su garsia aktore Gvinet Peltrou, tačiau 
galiausiai santuoka iširo. Dainininkas neatmeta 
galimybės, kad viena tokios baigties priežasčių - 
tai, kad jie abu yra žinomi. „Niekuomet nemėgau 
kalbėti apie asmeninį gyvenimą, vaikus ir žmoną. 
Vaikus aš labai myliu, o santykius su žmona sau-
gojau. Manau, kad tas nuolatinis stebėjimas, kaip 
mes gyvename, buvimas žinomiems galėjo pa-
kenkti santykiams, nes būna momentų, kai pa-
miršti, kokia tikroji buvimo kartu priežastis, o ji 
labai paprasta - meilė ir malonumas būti kartu. 
Deja, nesidžiaugiu, kad mūsų santuoka iširo“, - 
atviravo dainininkas. 

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Neįsijausti į 
žvaigždės kailį

Faktai

n Dainininkas gimė 1977-ųjų kovo 2-ąją 
Jungtinėje Karalystėje
n Visas jo vardas yra: Kristoferis Entonis Džonas 
Martinas (Christopher Anthony John Martin)
n Krisas gali pasigirti nemenku ūgiu - 186 cm
n 2003-iaisiais dainininkas vedė amerikiečių 
aktorę Gvinet Peltrou (Gwyneth Paltrow),  
bet  2016 metais pora pasuko skirtingais keliais. 
Kartu jie turi du vaikus: dukrą Epl Blait Elison 
(Apple Blythe Alison) ir sūnų Mozę (Moses)
n Vaikystėje buvo nepriimtas vaidinti 
muzikiniame teatre, nes mokytoja sakė, kad Krisas 
neturi balso ir negali tinkamai dainuoti
n Moka groti pianinu ir gitara
n Kurį laiką buvo vegetaras, tačiau po skyrybų 
su Gvinet grįžo prie mėsos valgymo
n Kilęs iš penkių vaikų šeimos
n Laisvu laiku mėgsta lankytis sporto salėje ir 
dirbti su asmeniniu treneriu
n Kenčia nuo nemigos
n Tikina, kad daugelis dainų tekstų ir melodijų 
jam į galvą ateina būtent naktį
n Labiausiai jam patinkančios spalvos - žalia ir 
raudona
n Kai pirmą kartą išgirdo savo grupę „Coldplay“ 
skambant per radiją, manė, kad daugiau niekad 
neklausys. Pasirodo, Krisas ne visada būna 
patenkintas savo balso skambesiu arba jam būna 
keista save girdėti

Vienos populiariausių britų muzikos grupių „Coldplay“ vokalistas Krisas 
Martinas (Chris Martin) kovo pradžioje švęs 40 metų jubiliejų. Dvidešimt 
metų scenoje, vieninga grupė, eilė nuostabių albumų, pasaulinė šlovė, du 
vaikai, atrodo - viskas puiku. tačiau pastarieji metai Krisui buvo sunkūs dėl 
skyrybų su garsia aktore GVinet Peltrou  (Gwyneth Paltrow) ir tai daini-
ninką dar labiau privertė vertinti paprastus žemiškus dalykus, nors žvaigž-
de jis savęs niekuomet ir nelaikė.
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Plačiau apie Berlyno kino festivalį - 41 p.

Berlyne triumfavo 
Kim Min Hi

2017 m. vasario 24 - kovo 2 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Esu... EDUKUOJANČIOS televizijos žiūrovė...

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

Info TV 2,1%
PBK 2%
LRT Kultūra 0,7%
REN Lietuva 0,5%
Liuks! 0,2%

Lietuvos rytas TV 5%
TV1 3,5%
TV6 3,3%
NTV Mir Lietuva 2,8%
Info TV 2,7%

TV8 2,3%
PBK 1,8%
LRT Kultūra 0,9%
REN Lietuva 0,6%
Liuks! 0,3%

TV3 15,7%

LNK 15,6%

TSV 7,4%

TV3 18,8%

LNK 18,7%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 LIETUVOS TALENTAI TV3 13,3

2 KK2 LNK 11,1

3 KK2 PENKTADIENIS LNK 11,1

4 TV3 ŽINIOS TV3 11,0

5 NUO...IKI LNK 10,7

6 SIMARONO ŽIRGAS TV3 10,0

7 GERO VAKARO ŠOU TV3 9,7

8 LNK ŽINIOS LNK 9,6

9 ANAPUS NEŽINOMYBĖS LNK 9,1

10 VALANDA SU RŪTA LNK 9,0

Duomenys: Kanatar TNS, 2017 m. vasario 13-19 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 6,8%BTV 7,2%

TSV 7,3%

LRT Televizija 
9%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
8,4%

Kiti  
kanalai 21,9%

Kiti  
kanalai 18,3%

✔ Dažniausiai žiūriu...
tai, ką žiūri mano sūnus Robertas, ir tai dažniausiai būna 

šviečiamojo pobūdžio laidos, orientuotos į vaikus, pažinimą. Vie-
na tokių - „Auksinis protas“, kai galima ne tik ką nors naujo 
sužinoti, bet ir neakivaizdžiai dalyvauti. Norisi, kad laikas prie 
televizoriaus būtų nors kiek vertingas. Taip pat man patinka 
„Discovery“ kanalas. Tačiau turiu prisipažinti, kad laisvą laiką 
mieliau skiriu knygai ar pasivaikščiojimui, o ne televizoriaus 
žiūrėjimui.

✔ Labiausiai patinkantis LaiDų veDėjas...
galbūt yra aktorė ir televizijos laidų vedėja Inga Jankauskaitė. 

Ji išsiskiria tokia savotiška ramybe ir sugeba suvaldyti bet kokią 
situaciją be jokių aštrių žvilgsnių, su lengvu humoru ir labai pro-
fesionaliai. Pastebėjau, kad ji lengvai dirba su kiekvienu jai ten-
kančiu partneriu, rodos, tas partneris šalia jos randa tam tikrą 
savo vietą, tarsi tampa šilkinis. 

✔ nemėgstu LaiDų...
kurių reitingai, deja, aukščiausi. Tai laidos, susijusios su smur-

tu, kriminalais, įvairiomis degradacijos formomis, santykių aiški-
nimusi ir panašiai. Vos eteryje pamačiusi tokią laidą iš karto galiu 
išjungti televizorių arba perjungti kanalą. Man labai gaila, kad bū-
tent tokio pobūdžio laidos Lietuvoje yra vienos žiūrimiausių. 

✔ teLevizijoje Labiausiai trūksta...
laidų, kurios būtų šviečiamojo pobūdžio, intelektualios, tačiau pa-

teiktos žaismingai, patraukliai. Deja, kol kas panašios laidos nesuren-
ka tokių reitingų, kokius renka kriminalinės ir mano minėtos smur-
tinės laidos, tad intelektualiosios paprastai galiausiai netenka vietos 
televizijoje. 

✔ LaiDa, kurią mieLai kurčiau ir vesčiau pati...
turėtų būti tokia, kurią pažiūrėjęs žmogus ne pamirštų, kas buvo 

rodoma, bet dar samprotautų, susimąstytų, kad būtų skatinamas gal-
voti. Visų detalių atskleisti nenorėčiau, nes mintyse turiu vaizdinį, kaip 
galėtų atrodyti mano autorinė laida, tačiau galbūt kada nors tiesiog 
pasiseks, ir žiūrovai ją pamatys televizijos ekranuose.

Parengė Ringailė STuLPINAITė-GVILDė

LNK žinių vedėja AGNĖ ZAchAREVIčIENĖ (36)  tvirtina 
nemėgstanti būtent tų laidų, kurių reitingai Lietuvoje  
didžiausi. Deja, tai yra laidos, kuriose rodomas smurtas, 
kriminalai ir kitokios negatyvaus turinio naujienos.  
Agnė dėmesį atkreipia tik į tas laidas, kurios gali ko nors 
išmokyti, edukuoti ar skatinti ieškoti atsakymų ir domėtis 
naujais dalykais.
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Filme pasakojama dviejų skerdyklos dar-
buotojų meilės istorija. Septynių narių vertini-
mo komisijai pirmininkavęs Holivudo režisie-
rius Polas Verhovenas (Paul Verhoeven) prisi-
pažino, kad žiuri įsimylėjo šią kino juostą, nes 
ji dar kartą priminė, kokia svarbi yra atjauta.

Apdovanojimas už geriausią režisieriaus 
darbą atiteko suomių režisieriui Akiui Kau-
rismakiui (Aki Kaurismaki) už juostą „Kita 
vilties pusė“ („Toivon tuolla puolen“).

Aktorius Georgas Frydrichas (Georg 
Friedrich), suvaidinęs vokiečių režisieriaus 
Tomo Arslano (Thomas Arslan) filme „Bal-
tosios naktys“ („Helle nachte“), pripažintas 
geriausiu aktoriumi.

Geriausios aktorės apdovanojimas atiteko 
Pietų Korėjos aktorei Kim Min Hi (Kim Min-
hee), atlikusiai pagrindinį vaidmenį kino juos-
toje „Viena naktį paplūdimyje“ („On the Be-
ach at Night Alone“).

Festivalio žiuri prizas atiteko Prancūzijos 
ir Senegalo režisieriaus Aleno Gomiso (Alain 
Gomis) juostai „Felisitė“ („Felicite“).

11 dienų vykusiame festivalyje buvo pa-
rodyta apie 400 filmų iš 70 šalių, iš jų 18 var-
žėsi dėl pagrindinių apdovanojimų.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

41

TELEVIZIJAuž kadro

„Auksinį lokį“ pelnė vengrų 
kino juosta „Kūnas ir siela“

Šių metų Berlyno kino festivalio pagrindinis apdovanojimas „Auksinis lokys“ atiteko Vengri-
jos režisierės Ildiko Enjedi (Ildiko Enyedi) kino juostai „Kūnas ir siela“ („A Testrol es Lelekrol“).

Vengrų režisierė Ildiko Enjedi (Ildiko Enyedi) su  
festivalio direktoriumi Dyteriu Kosliku (Dieter Kosslick)

EPA-Eltos nuotr.

Žiuri prizas atiteko režisieriui 
Alenui Gomisui (Alain Gomis)

Eltos nuotr.

Geriausias aktorius - Georgas 
Frydrichas (Georg Friedrich)

Geriausia aktore pripažinta Pietų Korėjos 
aktorė Kim Min Hi (Kim Min-hee)
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 13.35  „Chiromantas“  16.15  Lietuvos tūkstant-
  mečio vaikai

 22.45  „Pasienis“  7.55  „Volkeris, Teksaso
  reindžeris“

 19.30  „Paslaptinga
  karalystė“

TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Linksmieji trau-
kinukai“. 9.10 Ką pasakė Kakė Makė? 9.25 
Senoji animacija. 10.10 Romantinė drama 
„Toks, koks esi“ (N-7). 12.00 „Tu - mano liki-
mas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimis 
gamina namuose. 17.00 „Tu - mano likimas“ 
(N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Komedija „Kaip mylėtis angliškai?“ (N-14). 
22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.55 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.15 Beatos 
virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.35 Pasie-
nio sargyba (N-7). 13.05 24 valandos (N-7). 
13.50 Nuo... Iki. 14.45 Dviračio šou. 15.15 
KK2 (N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Dokumentinis f. „Drakono 
vartai. Lėtai bundanti Kinija“. 22.00 Info diena. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 
Info diena. 

PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas: anima-
cija. 7.00 Humoristinis koncertas. 9.10 Jelenos 
Solovėj jubiliejaus proga. „Meilės vergė“. 11.05 
Olegas Jankovskis. „Aš, savo nelaimei, ne-
mirtingas“. 12.00 Naujienos. 12.20 „Atminties 
upė“. 14.10 „Nulinis pasaulinis“. 16.10 „Senas 
ginklas“. 20.00 Laikas. 20.30 Lietuvos laikas. 
20.50 „Juoktis leidžiama“. 22.55 „Jie norėjo 
mane susprogdinti“. 23.55 „Aš taip pat noriu“. 
1.15 „Nikolajaus Rastorgujevo jubiliejus“. 2.20 
EURONEWS. 2.50 „Skėtis jaunavedžiams“. 

RTR PlaneTa (BalTIja)
6.40 „Vyras valandai“. 10.30 „Praeities raktai“. 
13.00, 19.00 Žinios. 13.20 „Praeities raktai“. 
19.40 „Pusryčiai į lovą“. 23.20 „Meilė ant keturių 
ratų“. 1.20 „Vedęs viengungis“. 

Ren
6.40 „Bernardas.Sportas“. 6.40 „Afro-maskvie-
tis“. 7.30, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.15, 17.25 
Tinkama priemonė. 9.05 „Šeimos dramos“. 
10.55 „Snaiperis 2“. 14.00 „DNB“. 15.35 „Gei-
džiama“. 18.25 „Šeimos dramos“. 21.35 Mums 
net nesisapnavo. 0.20 „Geidžiama“.  

nTV MIR
5.25 „Paprasti žmonės“. 7.00, 9.00, 15.00, 
18.00 Šiandien. 7.25 Jų papročiai. 8.00 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 9.20 Ypatingas įvykis. Ty-
rimas. 9.55-15.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 
15“. 18.25 „Šuo“. 22.35 „Troškimas“. 0.35 
„Pabučiuok į galvą“. 2.50 „Grąžinti tolesniam 
tyrimui“. 

TV PolonIa
7.05 „Namas prie užliejamosios pievos“. 8.00, 
19.25 Buvo, nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.15 Na-
minukai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 
Polonijos pokalbiai. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, 
Polonija. 13.25, 18.20, 5.10 Trumpa istorija. 
13.35 Žinios. 13.50 „Pagalbos signalas“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.25 „Komisaras Aleksas“. 
16.20 Verta kalbėti. 17.20 Okrasa laužo taisy-
kles. 18.30 TV ekspresas. 18.50 Rytų studija. 
19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 20.25 Lais-
vasis ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 0.20 Lenkijos serialų kūriniai. 1.15 
Valstybės interesai. 1.45 Miškas arčiau mūsų. 

TV1000
7.05 „Debesų žemėlapis“. 10.15 „Tintino nuo-
tykiai: Vienaragio paslaptis“. 12.20 „Kažkas 
naujo“. 14.20 „Išprotėjęs profesorius 2: Klampų 
šeimynėlė“. 16.25 „Seksas ir miestas 2“. 19.10 
„Nenuoramos“. 21.10 „Slėpkit pamerges!“ 23.25 
„Žaibiškas kerštas“. 1.20 „Vėjo nublokšti“.  

DIscoVeRy 
8.15, 17.15 Svajonių automobiliai. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnoja-
mojo turto karai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 14.30 Plieniniai 
žirgai. 20.00 Kaip tai veikia? 20.30 Kaip tai paga-
minta. 21.00 Pasaulio blogiausieji. 22.00 Seklių 
pėdsakais. 23.00 Aliaska. Paskutinė riba.  

TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00, 22.00 Statybos Aliaskoje. 10.00, 15.00 
Viešbučių verslas. 11.00 Muziejų paslaptys. 12.00 
Didžiosios paslaptys. 17.00 Neįprastas maistas. 
18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas.  

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“ 
(N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

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

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

10.00 Ekstrasensai tiria 
(N-7).

11.00 Farai (N-7).
12.00 Aš - superhitas (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Paslaptinga  
karalystė“.

21.35 Komedija „Seni 
vilkai“ (N-7).

23.20 Fantastinis veiksmo f. 
„Svetimšalis“ (N-14).

1.40 Romantinė drama 
„Vėtrų kalnas“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
7.30 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.55 TV serialas 

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

19.30 KK2 penktadienis 
(N-7).

21.00 Tik nesijuok (N-7).
22.00 Veiksmo trileris 

„Aš esu legenda“ 
(N-7).

23.55 Siaubo trileris „Iš 
tamsybių“ (N-14).

1.40 Nuotykių f. 
„Tamsioji banga“ 
(N-14).

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

(N-7).
10.00 TV serialas „Ten, kur 

namai 4“ (N-7).
10.50 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur 

namai 4“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien. .
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 „Muškietininkai 2“ 

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

„Pasienis“ (N-14).
0.35 Trumposios žinios.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

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

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

8.05 TV serialas „Niko-
novas ir Ko“ (N-7).

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

11.05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

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

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

15.45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Niko“ (N-14).
23.35 Fantastinis 

veiksmo f. „Ultra-
violetas“ (N-14).

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

2.10  „Dalasas“ (N-7).
2.55 Veiksmo f. „Niko“ 

(N-14).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 Šiandien kimba.
7.50 Krepšinio pasaulyje 

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

(N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Chiromantas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Veiksmo komedija 

„Skolininkas“ (N-14).
0.55 Trileris „Minties 

greitis“ (N-14).
2.40 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.
3.05 Veiksmo komedija 

„Skolininkas“ (N-14).
4.30 Trileris „Minties 

greitis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Kultūros 

akademija.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
7.45 „Riteris Rūdžius“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2017. 
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Lotynų muzika 

Jungtinėse Amerikos 
Valstijose“. 4 d. 

12.45 Stambiu planu.
13.15 Maistas ir aistros.
13.40 Atspindžiai.
14.10 Kelias į namus.
14.40 Nes man tai rūpi.
15.25 „Pavojingi jausmai“.
16.15 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
17.10 Anapus čia ir dabar.
18.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2017. 
Diskusijų klubas. .

19.00 Kūrybos metas. 
19.25 Dokumentinis f. 

„Kritikai gurmanai“.
21.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2017. 
22.00 Tragikomedija 

„Pogrindis“ (N-14).
0.45 DW naujienos rusų k.
1.00 Dabar pasaulyje 

(rusų k. iš Prahos).

 14.20  „Viena už visus“ 

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie 

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

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

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

(N-7).
21.00 „Nusikaltimo 

vieta - Hamburgas. 
Komisaras Falkė. 
Bailus liūtas“ (N-7).

23.05 Snobo kinas. Trileris 
„Eskobaras. Kruvinas 
rojus“ (N-14).

1.20 „Vedęs ir turi vaikų“.
2.10 „CSI. Niujorkas“.
2.55 „Mentalistė“ (N-7).
3.50 „Geriausi Švedijos 

detektyvai. Blogas 
kraujas“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Tėtušiai“ (N-7).
11.30 Aukščiausia pavara. 

Didžiausios  
nesėkmės (N-7).

12.30 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

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

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 „Tėtušiai“ (N-7).
23.00 Eurolygos rungtynės. 

Bambergo  
„Brose“ - Kauno 
„Žalgiris“.  
Vaizdo įrašas.

0.55 Komedija 
„Sporte tik  
merginos“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

10.30 „Siaubingi 
namai“.

11.30 „Ema“.
12.40 Animacinis 

nuotykių f.  
„Narsusis riteris 
Justinas“.

14.20 Pinigai iš nieko.
15.20 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
16.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
17.30 „Apokalipsė. 

Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

18.30 „Kino 
automobiliai“.

19.00 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 Pagaliau 
penktadienis! 
„Deklaruotinų daiktų 
nėra“ (N-7).

22.55 Balticum TV žinios.
23.25 Madonos koncertas 

„The Confessions 
Tour Live from 
London“.  
2006 m.

„AŠ ESU LEGENDA“
Veiksmo trileris. JAV. 2007.
Režisierius: Francis Lawrence.
Vaidina: Will Smith, Alice Braga,
Salli Richardson-Whitfield.

Baisus virusas sunaikino pusę plane
tos gyventojų, likę virto vampyrais. 
Robertas Nevilas, turintis nepaaiški
namą imunitetą, sugebėjo išsaugoti 
žmoniškumą. Naktį vienišam karei
viui tenka kovoti dėl savo gyvybės.

„SPORTE TIK MERGINOS“
komedija. Rusija. 2013.
Režisierius: Jevgenij Nevskij.
Vaidina: Aleksandr Vedmenskij,
Ilja Glinnikov, Aleksandr Golovin.

Trys studentai bando surinkti komp
romatą apie nesąžiningą savo uni
versiteto rektorių. Drąsuolių planas 
sugriūva  jiems tenka sprukti iš 
slaptų požemių. Netikėtai bėgliai 
atsiduria moterų snieglentininkių 
rinktinės autobuse.

vasario 24 d.

 19.00  „Robinzonas
  Kruzas“

 20.00  „Saša ir Tania“ 8.35  „Vedęs ir turi vaikų“ 

ANIMAL PLANET
6.36 Šimpanzė. 7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 
8.15, 12.50 Veterinarų gyvenimas. 9.10, 14.40, 
20.10, 3.25 Iškviečiami tramdytojai. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bon-
dai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligato-
rių tramdytojai. 16.30, 23.50, 5.02 Upių pabaisos. 
17.25, 21.05, 1.40, 5.49 Didžiausi ir blogiausi. 
18.20, 22.00 Laukiniai Zoltano gyvūnai. 

SPORT1
7.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Ams-
terdamo „Ajax“ - Roterdamo „Sparta“. 2017-
02-19. 9.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Saragosos „CAI“ - „Barcelona“. 2017-01-02. 
11.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Vitori-
jos „Baskonia“ - Madrido „Real“. 2017-01-03. 
13.15 NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - 
Klivlando „Cavaliers“. 2017-02-05. 15.30 KOK 
World Series. Bušido kovos. 17.50 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“ 
- Roterdamo „Sparta“. 2017-02-19. 20.00 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. Dvidešimt 
pirma laida. Premjera. 20.30 NBA krepšinio 
lyga. Visų žvaigždžių šeštadienio konkursas. 
2017-02-19. 23.30 Copa del Rey. Finalas. 
2017-02-19. 1.10 Pasaulio rali-kroso čempio-
natas. 3.10 NBA krepšinio lyga. 

VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Krepšinis. Eurolyga. 8.50 Futbolas. Europos 
lyga. 10.40 Smiginis. Premier lyga. Braitonas. 
13.55 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
ketvirtfinalis. 15.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų kon-
ferencijos ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. 
18.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
19.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 20.00 Bok-
sas. 20.45 Krepšinis. Eurolyga. „Brose“ - „Žal-
giris“. Tiesioginė transliacija. 23.00 Krepšinis. 
Eurolyga. „Real“ - „Darussafaka“. 0.50 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 1.20 Ledo ritulys. KHL. 
Rytų konferencijos ketvirtfinalis. 3.20 Futbolas.   

EUROSPORT
6.00, 23.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 
7.00, 9.30 Slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. 
Suomija. 8.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Keturių kalvų turnyras. 10.15, 
13.30, 19.00, 2.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio 
čempionatas. Suomija. 11.30, 15.30 Kalnų slidi-
nėjimas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 12.15 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. Norvegija. 14.00 
Futbolas. Europos lyga. 14.15, 16.45, 21.15, 
24.00 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio čempionatas. 
Suomija. 16.15, 20.15 Žiemos sporto apžvalga. 
21.10, 23.55 Sporto naujienos. 22.00, 1.00 Dvi-
račių sportas. Abu Dabio turas. 

„KAIP MYLĖTIS ANGLIŠKAI?“
komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Tom Vaughan.
Vaidina: Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba.

Žavingam ir elegantiškam Kembrižo dėstytojui Ričardui niekada netrūko 
moterų dėmesio. Visgi kai jo mergina praneša esanti nėščia, Ričardui 
pakerta kojas. Sudie, laisvas gyvenimo būde. Stebėtina, bet Ričardas 
neilgai trukus prisitaiko prie šeimyninio gyvenimo. Tačiau vieną dieną 
Keitė prisipažįsta įsimylėjusi kitą.

„SVETIMŠALIS“
Fantastinis Veiksmo Filmas. 
JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius: Howard McCain.
Vaidina: James Caviezel, Sophia
Myles, Jack Huston.

709ieji metai po Kristaus. Norvegi
jos fiorduose sudūžta ateivių kosmi
nis laivas. Pilotas Kainanas suvokia 
esąs ne vienintelis ateivis, išgyvenęs 
šią katastrofą. 

LNK
22.00

TV3
23.20

TV6
0.55

TV8
21.00

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Grožio mėnuo (N-7).
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Komedija 

„Beždžionėlė ledo 
ritulininkė“.

12.55 Animacinis f. 
„Anastasija“ (N-7).

14.45 Komedija „Spąstai 
tėvams“.

17.10 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Aš - superhitas. 

Tiesioginė transliaci-
ja (N-7).

21.30 Mokslinės 
fantastikos f. „Aš - 
robotas“ (N-7).

23.50 Nuotykių kome-
dija „Supergreiti!“ 
(N-14).

1.45 Drama „Atsiskyrėlis“ 
(N-14).

6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
6.55 „Džiumandži“.
7.20 „“Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Linksmieji detektyvai“.
8.35 „Džiumandži“.
9.00 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio nuotykiai“.
9.30 Animacinis f. „Ponas 

Bynas“.
10.05 Animacinis f. „Lukas 

Skruzdėliukas“.
11.50 Veiksmo komedija 

„Ieškokit Gudručio. 
Briusas ir Loidas 
siautėja“ (N-7).

13.20 Pričiupom! (N-7).
13.50 Komedija „Ponas 

auklė“.
15.35 Komedija „Žandaras 

ir ateiviai“ (N-7).
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Nuotykių f. „Alvinas 

ir burundukai 2“.
21.15 Premjera! Komedija 

„Nuostabusis Bertas 
Vonderstounas“ (N-14).

23.20 Komedija 
„Kelyje 2. Alaus  
tenisas“ (N-14).

1.10 Veiksmo trileris „Aš 
esu legenda“ (N-7).

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

draugai“.
7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.55  „Džiunglių knyga 1“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Įdomiausios pasau-

lio keistenybės“.
13.05 „Slėpiningoji Indija“. 
14.05 „Džesika Flečer“ (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su ver-

timu į gestų k.).
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

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

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

Nacionalinė atranka.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 Romantinė drama 

„Viena diena“ (N-14).
0.45 Trumposios žinios.
0.50 „Įdomiausios pasau-

lio keistenybės“.
1.40 „Slėpiningoji Indija“.
2.35 „Džesika Flečer“ (N-7).
4.10 Stilius.

 22.55  „Viena diena“ 11.00  „Beždžionėlė 
  ledo ritulininkė“

ŠeŠtadienis

„KON TIKIS“
Nuotykių filmas. Norvegija. 2012.
Režisieriai: Joachim Ronning, Espen Sandberg.
Vaidina: Pal Sverre Hagen, Anders Baasmo Christiansen, 
Gustaf Skarsgard.

Norvegų tyrinėtojas ir rašytojas Turas Hejerdalis yra įsitikinęs, kad Poli-
nezijos salos buvo atrastos dar iki Kolumbo. 1947 m. jis susirenčia pri-
mityvų plaustą, tokį, kokiu galėjo plaukti pirmieji jūreiviai, ir leidžiasi į 
tiriamąją kelionę - jei jam pavyks „Kon Tikiu“ pavadintu plaustu pasiekti 
Polinezijos salas, vadinasi, tai galėjo ir senieji Pietų Amerikos gyventojai.

rekomenduoja

„ŽANDARAS  
IR ATEIVIAI“
komedija. Prancūzija. 1978.
Režisierius: Jean Girault.
Vaidina: Louis de Funes, 
Michel Galabru, Maurice Risch.

Nerimstantis inspektorius Kriušo 
ėmėsi kilnios misijos - gelbėja San 
Tropezo gyventojus nuo ateivių 
antplūdžio. Pasirodo, vienintelis 
būdas atskirti ateivius nuo žmo-
nių - tai troškulys naftos produk-
tams ir tuščių skardinių garsas 
prie jų prisilietus. Miestelyje įsigali 
chaosas! 

„NUOSTABUSIS BERTAS 
VONDERSTOUNAS“
komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Don Scardino.
Vaidina: Steve Carell, 
Steve Buscemi, Olivia Wilde.

Iliuzionistų duetas Bertas Vonders-
tounas ir Antonas Marveltonas metų 
metus karaliavo Las Vegase, iš savo 
triukų kraudamiesi milijonus. Tačiau 
didžiulė šlovė užaugino ir didžiulį 
Berto ego. Šviežiausia jų iliuzija - 
apsimestinis draugiškumas, mat po 
tiek metų, praleistų kartu, Bertas ir 
Antonas ėmė vienas kito neapkęsti.

„AŠ - ROBOTAS“
moksliNės faNtastikos filmas. 
JAV, Vokietija. 2004.
Režisierius: Alex Proyas.
Vaidina: Will Smith, Bridget 
Moynahan, Alan Tudyk.

2035 metais žmonija tapo visiškai 
priklausoma nuo robotų. Kiekvienam 
robotui įdiegiama programa, verčian-
ti nekelti prieš žmogų rankos. Tačiau 
po kelių keistų įvykių paaiškėja, kad 
programa nėra tokia patikima. Tyri-
mo imasi detektyvas Delas Spuneris.

LNK
15.35

 TV8
6.30 Aš - Lietuvos pilietis. 7.00 „Didvyrių 
draugužiai“. 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 
„Mažosios kerėtojos“. 9.30 „Linksmieji trau-
kinukai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 Ma-
myčių klubas. 11.30 Kulinariniai triukai. 12.00 
Penkių žvaigždučių būstas. 12.30 Svajonių 
sodai. 13.30 Namų dekoravimas (N-7). 14.00 
„Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ 
(N-7). 16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 
17.00 Džeimis gamina namuose. 17.30 Lietu-
vos talentai (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Filmas šeimai „Auklė 
per prievartą“ (N-7). 22.50 Komedija „Kaip 
mylėtis angliškai?“ (N-14). 0.45 „Kurt Sejitas 
ir Šura“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 
Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 (N-7). 
17.40 Dviračio šou. 19.30 Dokumentinis f. „Dra-
kono vartai. Lėtai bundanti Kinija“. 20.30 Nuo... 
Iki. 21.30 Vilniečiai - Mečislovas Sakalauskas. 
22.05 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 Dabar pasauly-
je. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Už vaikystę. 1.00 
Yra, kaip yra (N-7). 2.00 24 valandos (N-7). 
2.55 Bus visko. 3.40 Valanda su Rūta. 5.05 Ne 
vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Grok my-
limas, akordeone! 7.15 Juokingi kamuoliukai. 7.30 
„Vrumizas“. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ga-
nytojo žodis. 9.00 Naujienos. 9.15 „Vėra Alentova. 
„Aš jums parodysiu motiną-karalienę“ 10.05 „Vru-
mizas“. 10.25 Skanėstas. 11.00 Naujienos. 11.25 
„Graikė“. 14.35 Kas nori tapti milijonieriumi? 15.45 
Vakaro naujienos. 16.00 „Balsas. Vaikai“. 18.00 
„Šlovės minutė“. 20.00 Laikas. 20.20 Pasverti ir 
laimingi 5. 24.00 „Prisimenu - neprisimenu“. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.55, 7.20 „Meilė ant keturių ratų“. 7.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Žinios. 8.15 Gyvos istorijos. 9.05 
Šeimos albumas. 10.40 „Anšlagas ir Kompa-
nija“. 13.20 „Ieškau vyro“. 17.00 Šeštadienio 
vakaras. 20.00 „Likus pusvalandžiui iki pavasa-
rio“. 23.50 „Blondinė už kampo“. 

 REN
8.45-12.25 Kviestinė vakarienė. 13.30 „Kiekvienam 
po katinėlį“. 13.55 „Mintransas“. 14.35 Sąžiningas 
remontas. 15.20 Pati naudingiausia programa. 
16.25 „Jaunystės eliksyras“. 17.20 „Pėdsekiai“. 
19.20 Prajuokink komiką. 20.00 „Praeities vaiky-
masis“. 21.55 „Nacionalinės politikos ypatumai“. 

LNK
21.15

TV6
22.30

TV3
21.30

 11.50  „Ieškokit Gudručio. 
Briusas ir Loidas siautėja“
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6.05 TV serialas 
„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

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

šuo!“
11.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Norvegija. 
2016 m.

12.05 Savaitės kriminalai 
(N-7).

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

13.40 TV serialas „Džuna“ 
(1).

14.50 Gyvenimiškos istorijos.
15.50 „Kas žudikas?“ (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 TV serialas „Paskutinis 

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

Bynas“ (N-7).
19.30 Muzikinis iššūkis. 

Vedėjai: Laisva ir 
T.Rimgaila.

21.30 Veiksmo f. „Žudikai“ 
(N-7).

0.10 Veiksmo trileris 
„Malibu pakrantės 
rykliai“ (N-14).

1.50 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

3.20 Muzikinis iššūkis.
4.50 TV serialas „Blogas 

šuo!“

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Bekraštė Kanada“.
8.25 „Slaptas augalų gyve-

nimas. Saulės link“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Dokumentinis f. 

„Mainai gamtoje“.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 Dokumentinis f. 

„Mainai gamtoje“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Moterų balsas.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Paslapčių sala“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Paslapčių sala“ (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Šetlando žmog-

žudystės. Negyvas 
vanduo“ (N-7).

1.30 „Mafijos kronikos“ 
(N-14).

2.15 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

3.45 „Šetlando žmog-
žudystės. Negyvas 
vanduo“ (N-7).

5.45 Dokumentinis f. 
„Gamtos magija“.

6.00 „Jaunikliai“.

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

kitaip.
11.00 LRT Kultūros laida 

„Algirdo Šeškaus 
knygų pristatymas“. 

12.00 Menininkas 
Vladimiras Čekasinas.

12.30 „Šokių akademija 3“.
13.20 Drama „Tragiškoji dak-

taro Fausto istorija“.
15.50 „Kritikai gurmanai“.
17.30 Lietuva mūsų lūpose.
18.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2017. 
Diskusijų klubas. 

19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.00 Irenos Vaišvilaitės kny-

gos „Pasivaikščiojimai 
po krikščioniškąjį 
Vilnių“ pristatymas. 

22.00 „Žmogžudystės ana-
tomija“ (N-7).

0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Šokių akademija 3“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Įdomiausi faktai 
apie gyvūnus“.

11.30 „Zoologijos sodo 
naujagimiai“.

12.00 Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen.

12.30 Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis.

13.00 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
17.10 „Senjora“ (N-7).
18.50 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Bekas 3. Mergaitė 
rūsyje“ (N-14).

22.50 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.25 „Kas aprengs 
nuotaką?“

1.25 Trileris „Eskobaras. 
Kruvinas rojus“ 
(N-14).

3.20 „Nusikaltimo 
vieta - Hamburgas. 
Komisaras Falkė. 
Bailus liūtas“ (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

7.30 „Raitelis be galvos“ 
(N-7).

8.30 Vienam gale 
kablys.

9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
10.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
12.00 Crisso Angelo iliuzi-

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

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

lygos rungty-
nės. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė 
transliacija iš 
Panevėžio.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Nuotykių f. „Kon 

Tikis“ (N-7).
0.55 Veiksmo f. „Ringo 

karalius“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

10.30 Pinigai iš 
nieko.

11.30 „Ema“.
12.40 „Siaubingi 

namai“.
13.40 „Kino 

automobiliai“.
14.10 Animacinis 

nuotykių f.  
„Didžioji  
skruzdėlyčių  
karalystė“.

15.40 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

16.50 Skaniausias 
gatvės  
maistas.

17.50 „Virtuvė“ (N-7).
18.20 „Jūros giesmė“.
20.00 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

21.00 Shakira 
koncertas  
„En vivo desde 
Paris“. 2011 m.

22.50 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

23.20 „Prakeiktas 
metas“ (N-14).

0.20 „Elajus 
Stounas“ (N-7).

 9.30  Maistas ir aistros 11.00  „Detektyvas 
  Linlis“

 0.10  „Malibu pakrantės 
  rykliai“

 21.00  Shakira koncertas 18.50  „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“ 

TV PROGRAMAvasario 25 d.

 NTV Mir
6.35 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 7.00, 
9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 Ga-
miname su A.Zyminu. 8.25 Protingas namas. 
9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 Gyvas ir negyvas 
maistas. 11.00 Buto klausimas. 12.05 Dvigubi 
standartai. 13.05 Važiuosime, pavalgysime! 
14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.20 Kartą. 
16.00 Milijono verta paslaptis. 18.00 Centrinė 
televizija. 19.00 Tu šaunuolis! 21.30 Tu ne-
patikėsi! 22.30 „Formatas A4“. 2.25 „Grąžinti 
tolesniam tyrimui“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Poloni-
jos pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 
„Tėvas Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
15.05 Naujųjų metų žvaigždės Zakopanėje. 
16.05 Okrasa laužo taisykles. 16.30 Šokantis 
su gamta. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 „Ranča“ - kitoje 
kameros pusėje. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 
19.50 Sakyk man, Maestro. 20.45, 2.45 Ani-
macinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.45 „Ugniagesiai“. 22.40, 4.35 „Chao-
sas“. 0.50 Pramoginė laida. 6.45 Sakyk man, 
Maestro. 

 TV1000
7.15 „Slėpkit pamerges!“ 9.30 „Žaibiškas 
kerštas“. 11.20 „Nenuoramos“. 13.10 „Drugio 
efektas“. 15.20 „Vėjo nublokšti“. 19.10 „Misija 
„Serenity“. 21.20 „Psichoterapija“. 23.20 „Sal-
dus lapkritis“. 1.25 „Namas prie ežero“. 

 DiscoVery 
6.10 Kaip tai pagaminta. 7.00 Kaip tai veikia? 
7.25, 16.20 Aukso karštinė. 8.15 Aliaska. Šeima 
iš miško. 9.10 Aliaska. Paskutinė riba. 10.05 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 10.55 Dalaso 
automobilių rykliai. 11.50 Sandoriai, ratai ir 
vagystės. 12.40 Senienų medžiotojai. 13.35 
Mirtinas laimikis. 15.25 Novatoriai. 18.10 Lobių 
ieškotojai. 19.05 Akropolio istorija. 20.00 Me-
gatraukiniai. 21.00 Greiti ir triukšmingi. 22.00 
Automobilių perpardavinėtojai. 23.00 Plieniniai 
žirgai. 24.00 Kryžminė ugnis. 1.00 Perdirbimas. 

 TraVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00, 16.00 Neįprastas maistas. 
10.00 Viešbučių verslas. 12.00, 20.00 Kelionės 
Amazone. 18.00, 1.00 Ginčai. 21.00 Sunki kelio-
nė traukiniais. 22.00 Nežinoma ekspedicija. 23.00 
Everestas. 24.00 Endriu Zimernas Našvilyje.

 aNiMal PlaNeT
7.25, 19.15 Didžiausi ir blogiausi. 8.15, 18.20, 
22.00 Gaudant monstrus. 9.10, 20.10 Jankių 
džiunglės. 10.05 Veterinarų gyvenimas. 11.00, 
21.05 Namai medžiuose. 11.55 Bondai Byčo vete-
rinaras. 12.50, 0.45 Borneo drambliai. 13.45 Knis-
nos dramblių beieškant. 14.40 Laukinė prigimtis 
su Deivu Salmoniu. 15.35 Dramblių karalystė. 
16.30 Paskutiniai Kinijos drambliai. 17.25 Echo ir 
Ambozelio drambliai. 22.55 Aligatorių tramdytojai.  

 sPorT1
6.50 NBA krepšinio lyga. Denverio „Nuggets“ - 
Indianos „Pacers“. 2017-01-12. 9.00 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 10.00 Čem-
pionai LT. Grapplingas. Vilnius. 3 d. 2017. 10.30 
NBA krepšinio lyga. Visų žvaigždžių šeštadienio 
konkursas. 2017-02-18. 13.30 Copa del Rey. 
Pusfinaliai. 2017-02-18. 17.00 Copa del Rey. 
Pusfinaliai. Finalas. 2017-02-19. 18.45 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Enschedės „Twente“ -  
Roterdamo „Feyenoord“. 2017-02-05. 20.45 Tie-
siogiai. Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. AZ 
„Alkmaar“ - FC „Zvolle“. 22.45 Olandijos „Eredi-
visie“ futbolo lygos apžvalga. 23.30 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. Dvidešimt pirma laida. 
23.55 Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. Sakramen-
to „Kings“ - Šarlotės „Hornets“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Brose“ - „Žalgiris“. 
8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Darussafaka“. 
10.40 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos 
ketvirtfinalis. 12.40 Smiginis. Premier lyga. Brai-
tonas. 15.50 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 
16.20 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. Škotija - 
Velsas. Tiesioginė transliacija. 18.25 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 19.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Watford“ - „West Ham“. Tiesiogi-
nė transliacija. 21.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Swansea“. 23.20 Regbis. Šešių 
nacijų čempionatas. Airija - Prancūzija. 1.10 Reg-
bis. Šešių nacijų čempionatas. Škotija - Velsas. 

 eurosPorT
6.00, 8.45, 23.30 Motosportas. Pasaulio čempio-
natas. 7.00, 9.30, 13.15, 17.15, 1.00 Šuoliai su 
slidėmis. Pasaulio čempionatas. Suomija. 7.45 
Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempionatas. Suomija. 
10.00 Slidinėjimas. Pasaulio taurė. Rusija. 11.30, 
14.15, 19.15 Slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. 
Suomija. 15.45 Rogučių sportas. Pasaulio taurė. 
Vokietija. 16.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Norvegija. 19.10, 23.55 Sporto naujienos. 
20.00, 24.00 Žiemos sporto apžvalga. 21.00 
Dviračių sportas. Pasaulio turas. Belgija. 22.00 
Dviračių sportas. Abu Dabio turas. 

 21.30  TV3 žinios
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 23.40  „Sekso magistrai“  20.00  „Čaplinas. Kaip
    atsirado Čarlis“

 21.00   „Giminės.
       Gyvenimas tęsiasi 3“

 

 0.25  „Mano didysis O!“ 9.30  Penkių žvaigždučių
  būstas

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 „Mano mažasis 
ponis“. 9.00 „Mažosios kerėtojos“. 9.30 „Links-
mieji traukinukai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 
Aš - Lietuvos pilietis. 11.30 Virtuvės istorijos. 
12.00 Grožio mėnuo (N-7). 12.30 Pasaulis pagal 
moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 Namų deko-
ravimas (N-7). 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 
„Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt Sejitas 
ir Šura“ (N-7). 17.00 Džeimis gamina namuose. 
18.00 „Bruto ir Neto“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė 
komedija „Varge ir džiaugsme“ (N-7). 22.45 
Filmas šeimai „Auklė per prievartą“ (N-7). 0.30 
„Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 Au-
ginantiems savo kraštą. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 
(N-7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 
13.40 Bus visko. 14.30 24 valandos (N-7). 16.30 
Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Beatos virtuvė. 20.30 
Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 „Alfa“ savaitė. 
Savaitės įvykių apžvalga. 21.30 Pasienio sargyba 
(N-7). 22.00 Valanda su Rūta. 23.30 „Alfa“ savaitė. 
Savaitės įvykių apžvalga. 24.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambutis 
(N-7). 1.20 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 

 PBK
6.00, 2.50 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 
Naujienos. 6.40 Sargybinis. 7.23 „Vrumizas“. 
7.35 Kinijos atradimas. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol 
visi namie. 10.00 „Vrumizas“. 10.15 „Maša ir 
Lokys“. 10.25 Fazenda. 11.30 „Graikė“. 14.20 
Šiandien vakare. 16.00 Komedija „Tarnybinis 
romanas“. 19.20 „Visų geriausias!“ Auklėjimo 
receptai“. 20.25 „Visų geriausias!“ 22.00 Laikas. 
23.35 Komedija „Karštis“. 1.15 „Bedvasis“.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
7.20 Pats sau režisierius. 8.10 J.Petrosiano 
humoro laida. 8.40 Rytinis paštas. 9.20 Ži-
nios. Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.20 
Juoktis leidžiama. 13.20 „Pavogta laimė“. 17.00 
„Išdavystės kaina“. 21.00 Sekmadienio vakaras 
su V.Solovjovu. 23.30 Aleksejus Brusilovas. 
0.25 „Moterys ties riba“. 

 Ren
7.00 „Bernardas. Sportas“. 7.10 „9-oji kuopa“. 
8.00 Rusiškas vairavimas. 8.55 Prajuokink komi-
ką. 9.40 „Izmailovo parkas“. 11.30-15.00 „Gauja“. 
18.35 „Vikingai 2“. 22.20 Druska. Muzikinis Za-
charo Prilepino šou. 23.50 Paklydimų teorija su 
Igoriu Prokopenka. 1.30 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl sveiki! 
7.45 Kūdikio lūpomis. 8.25 Valgome namie! 
9.20 Pirmoji pavara. 10.00 Technikos stebuk-
lai. 10.55 Sodininkų atsakas. 12.00 Vartoto-
jų priežiūra. 13.05 „Taip pat žmonės“. 14.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.25 Kriminalinė 
Rusija. 16.00 Tyrimą atliko. 17.00 Naujos rusiš-
kos sensacijos. 18.00 Savaitės apžvalga. 19.30 
„Svetimas senis“. 21.30 „Aperkotas Hitleriui“. 
1.20 Neįprastas koncertas su Maksimu Averinu.  

 TV PolonIa
7.45 Naujųjų metų žvaigždės Zakopanėje. 8.40 
Giminės saga. 9.10 1200 muziejų. 9.40 Lenkų 
valgiai. 10.05 Laisvasis ekranas. 10.20, 18.25, 
1.25 Lenkija su Miodeku. 10.30 Grūdas. 11.00, 
20.25, 2.25 Laukinių gyvūnų paslaptys. 11.15 
Petersburskio muzikinis šou. 11.50 „Į penk-
tąjį pasaulio kraštą“. 12.45, 13.15 Tarp žemės 
ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 14.00 
Šv.Mišios. 15.20 Turistinė kelionė. Kosta Rika. 
15.40 „Geriau būti gražiai ir turtingai“. 17.30 
„Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.35 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.40 Akis į akį. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.45, 3.45 „Ranča“. 22.45, 5.20 „Naktinis gra-
fitis“. 0.30 Reportažas. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
9.50 „Saldus lapkritis“. 12.10 „Misija „Serenity“. 
14.25 „Atpirkimas“. 16.50 „Kito gyvenime“. 19.10 
„Elžbieta“. 21.30 „Adelė ir mumijos paslaptis“. 
23.30 „Vaizduotės žaidimas“. 1.40 „Susišaudymas“. 
3.15 „Tintino nuotykiai: Vienaragio paslaptis“. 

 DIscoVeRy 
9.10, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 
Superautomobiliai. 10.55, 22.00, 3.40 Aukso 
karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 
15.25 Paskui klasikinius automobilius. 16.20 
Miestas. 17.15 Akropolio istorija. 18.10 Svajonių 
automobiliai. 20.00, 2.50 Aliaska. Šeima iš miško. 
23.00, 4.30 Išgyventi drauge. 24.00, 5.20 Lobių 
ieškotojai. Gyvačių sala. 1.00 Seklių pėdsakais. 

 TRaVel
6.00, 24.00 Nežinoma ekspedicija. 7.00 Naujo būsto 
paieška. 9.00 Neįprastas maistas. 10.00, 18.00 Vieš-
bučių verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 12.00, 20.00 
Everestas. 13.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 Namų 
medžiuose gyventojai. 16.00 Turto gelbėtojai. 17.00 
Pamiršta ir palaidota. 19.00, 23.00, 3.00 Aliaska. 
21.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 22.00, 2.00 Kelionės 
Amazone. 1.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

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

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Komedija 

„Beždžionėlė  
riedlentininkė“.

12.45 Filmas šeimai 
„Keistas Timočio 
Gryno gyvenimas“ 
(N-7).

14.50 Romantinė komedija 
„Šokis hiphopo 
ritmu 3“ (N-7).

16.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Lietuvos talentai 

(N-70.
22.00 Premjera! 

Kriminalinis  
veiksmo f.  
„Kodas 999“  
(N-14).

0.15 Komedija 
„Meilė iš reikalo“ 
(N-7).

6.25 „Robomobilis Polis“.
6.55 „Džiumandži“.
7.20 “Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai 
Duoniukai“.

8.10 „Linksmieji 
detektyvai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

9.00 Sveikatos ABC
 televitrina.

9.30 „Peliukas 
Stiuartas Litlis“.

10.00 Veiksmo f. 
„Spidas Reiseris“ 
(N-7).

12.40 Komedija 
„Naujokė“ (N-7).

14.40 Romantinė komedija 
„Sklinda gandai“ 
(N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios. 
19.30 Mes vieno kraujo.
22.10 Premjera! Komedija 

„Didžioji kova“ 
(N-7).

0.25 Romantinė komedija 
„Mano didysis O!“ 
(N-14).

2.20 Komedija 
„Nuostabusis Bertas 
Vonderstounas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė 

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

Zita Kelmickaite.
9.00 „Tobotai 1“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstant-

mečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Malaizijos gamtos 

išdaigos“.
13.00 „Leopardai žvejai“.
14.00 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios. 
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.25 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Steponas Darius“.

17.15 Auksinis protas.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės. Gyveni-

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

„Noting Hilas“ (N-14).
23.55 Trumposios žinios.
24.00 „Žmogžudystės 

anatomija“ (N-7).

6.30 Galiūnų čempionų 
lyga. Norvegija. 
2016 m.

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

(N-7).
10.10 „Blogas šuo!“
11.10 „Džekas Hana 

kviečia į gamtą“.
13.15 Sveikinimų 

koncertas.
15.50 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.00 „Ponas Bynas“ 
(N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.30 Kriminalinis trileris 
„Ugnies siena“ 
(N-7).

23.40 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

1.35 Veiksmo f. 
„Žudikai“  
(N-7).

3.40 Veiksmo trileris 
„Malibu  
pakrantės rykliai“  
(N-14).

5.05 „Blogas šuo!“

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.25 Dokumentinis f. 

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

„Nepaliesta  
planeta“.

10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 Ekovizija.
10.40 Auksinė daina.
12.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
14.40 Dokumentinis f. 

„Safaris džiunglėse“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Patriotai.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Kartą Rostove...“ 

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

(N-7).
0.50 Auksinė daina.
2.15 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
3.45 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos kolumbai.
6.55 ARTi.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 LRT studija Vilniaus 

kny   gų mugėje. 
„Vals     tybė ir kultūra. 
Pa    sitinkant Lietuvos 
vals   tybės atkūrimo 
100-metį“.

12.00 Muzikos istorijos.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai. 
13.30 Atspindžiai.
14.00 „Metų knygos rinki-

mai“ apdovanojimai.
15.00 Ray Bartkus.
15.30 Keliaukime kartu.
16.30 Linija, spalva, forma.
17.00 Teatras.
18.00 „Pasaulio litvakų 

talentai - kas jie 
šiandienos Lietuvai?“ 

19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Čaplinas. Kaip 

atsirado Čarlis“.
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE. 
23.15 ARTi.

 0.50   Auksinė daina

laisvalaikis 2 0 1 7  v a s a r i o  2 4 47

vasario 26 d.

 10.30  „Elajus Stounas“ 12.30  Crisso Angelo 
     iliuzijų pasaulis

 22.45    „Moterys“

 AnimAl PlAnet
8.15, 18.20, 22.00 Namai medžiuose. 9.10, 20.10 
Veterinarų gyvenimas. 10.05 Gaudant monstrus. 
11.00 Didžiausi ir blogiausi. 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 12.50, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 
19.15 Dr. Džefas. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amster-
damo „Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 8.20 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 8.40 Čempio-
nai LT. Grapplingas. 9.20 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. AZ „Alkmaar“ - FC „Zvolle“. Vakar. 
11.20 NBA krepšinio lyga. Sakramento „Kings“ - 
Šarlotės „Hornets“. Vakar. 13.30 Tiesiogiai. Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido Estudiantes - 
Barselona. 15.30 Tiesiogiai. Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - Eindhoveno 
„PSV“. 17.30 KOK World Series. 19.30 Tiesiogiai. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - 
Gran Kanarikos „Herbalife“. 21.30 „Penktasis kėli-
nys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
22.30 Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Lakers“ - San Antonijo „Spurs“. 0.40 NBA Action. 
1.10 NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ - Va-
šingono „Wizards“. 3.20 Pasaulio rali-kroso čem-
pionatas. 5.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - „Rio Natura Monbus“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 KHL. Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. 8.55 
KHL. Rytų konferencijos ketvirtfinalis. Tiesioginė 
transliacija. 11.30 Boksas. Deontay’us Wilderis -
Geraldas Washingtonas. 13.00 Boksas. Tony Har-
risonas - Jarrettas Hurdas. 14.25 Premier lygos 
apžvalga. 15.25 Anglijos Premier lyga. „Totten-
ham“ - „Stoke“. Tiesioginė transliacija. 17.30 UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 18.00 Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 18.25 Anglijos Premier lyga. „Sout-
hampton“ - „Manchester United“. Tiesioginė trans-
liacija. 20.40 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. 
Anglija - Italija. 22.30 Nascar 500 mylių lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 1.00 Anglijos Premier lyga. 
„Tottenham“ - „Stoke“. 2.50 Anglijos Premier lyga. 
„Southampton“ - „Manchester United“. 5.10 Reg-
bis. Šešių nacijų čempionatas. Anglija - Italija. 

 euroSPort
6.00, 8.15, 23.00 Motosportas. Pasaulio čempiona-
tas. 7.00, 9.30, 16.15 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio 
čempionatas. Suomija. 10.30, 15.00, 19.15 Rogu-
čių sportas. Pasaulio taurė. Vokietija. 11.30, 15.30 
Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempionatas. Suomija. 
13.15 Slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. Suo-
mija. 20.00 Žiemos sporto apžvalga. 20.55, 23.55 
Sporto naujienos. 21.05 Dviračių sportas. Belgija. 
22.00 Dviračių sportas. Abu Dabio turas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas

(N-7).
10.30 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
11.30 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
12.00 Kasdien virtuvėje 

su Reičele Alen.
12.30 Reičelės Alen 

pyragų dienoraštis.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
16.30 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
18.45 Nemarus kinas. 

Nuotykių komedija 
„Rožinė pantera“ 
(N-7).

21.00 „Bekas 3. Grifas“ 
(N-14).

22.45 Komedija 
„Moterys“ (N-14).

0.55 „Kas aprengs 
nuotaką?“

1.50 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

3.05 „Bekas 3. 
Mergaitė rūsyje“ 
(N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo 

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

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

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas (N-7).
12.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

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

(N-7).
15.00 LFF supertaurės 

rungtynės. Vilniaus 
„Žalgiris“ - Trakų 
„Trakai“. Tiesioginė 
transliacija.

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės.  
Klai pėdos „Neptūnas“ - 
Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 Aš - superhitas (N-7).
21.00 Nakties TOP (N-14).
21.30 TV3 žinios. 
22.30 „Leque of Legends 

finalai“. Transliacija iš 
IEM Katovicų (N-7).

23.30 Kvailiausi pasaulio
nutrūktgalviai (N-14).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 „Apokalipsė. 
|Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

12.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

13.40 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

14.10 Animacinis 
nuotykių f.  
„Zarafa“.

15.35 „Ema“.
16.45 Romantinė 

komedija  
„Ko nori moterys“.

19.00 „Siaubingi 
namai“.

20.00 „Robinzonas 
Kruzas“ 
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Įkaitas“  
(N-14).

23.00 „Apokalipsė. 
Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

24.00 Pinigai 
iš nieko.

1.00 „Kino
automobiliai“.

„DiDŽioJi KoVA“
Veiksmo komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Peter Segal.
Vaidina: Sylvester Stallone, Robert De Niro, Kevin Hart.

Du buvę boksininkai Henris Šarpas ir Bilis Makdonenas išeina iš pensijos 
vienoms paskutinėms rungtynėms. Per pirmąjį susirėmimą per trisde-
šimt metų jų ilgai užsitęsusi nesantaika išsiveržia į netikėtai juokingą 
kovą, ir ji akimirksniu tampa įžymi. Socialiniuose tinkluose boksininkai 
sulaukia didžiulio dėmesio.

lnK
22.10

„SKlinDA GAnDAi“
Romantinė komedija. JAV, 
Australija. 2005.
Režisierius: Rob Reiner.
Vaidina: Jennifer Aniston, 
Kevin Costner, Shirley MacLaine.

Neseniai susižadėjusi Sara Hatin-
ger atvyksta į sesers vestuves. Čia 
ji išgirsta gandą, esą jos šeimos 
istorija įkvėpė parašyti bestsele-
riu tapusią knygą „Absolventas“...

„KoDAS 999“
kRiminalinis Veiksmo filmas. 
JAV. 2016.
Režisierius: John Hillcoat.
Vaidina: Casey Affleck, Chiwetel
Ejiofor, Anthony Mackie.

Atlantos miesto nuovadoje galioja 
kitos taisyklės nei įprastai. Čia niekas 
nėra vien gera arba vien bloga, po-
licininkai dirba kaip nusikaltėliai. Du 
pareigūnai Markusas ir Frenkas su 
grupe nusikaltėlių apiplėšia banką...

„VArGe ir DŽiAuGSme“
Romantinė komedija. JAV. 2014.
Režisierė: Marita Grabiak.
Vaidina: Lisa Whelchel, 
Antonio Cupo, Edward Ruttle.

Vedybų planuotojai Vendei prieš 
koplyčią išdygusi skyrybų advoka-
to reklama atrodo tikras akibrokš-
tas! Meilės šventę kurianti moteris 
tikrai nesitaikstys su išsiskirti pade-
dančiu teisininku...

lnK
14.40

tV8
21.00

tV3
22.00

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.55 Animacinis f. 

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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria.
11.00 Animacinis f. 

„Paslaptinga karalystė“.
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Komedija „Senoji 

mokykla“ (N-14).
0.20 TV serialas 

„Skandalas“ (N-7).
1.20 TV serialas „Kerštas“ 

(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
7.30 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.55 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

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

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Žmogžudystė 
Baltuosiuose rūmuo-
se“ (N-7).

0.25 TV serialas 
„Mentalistas“ (N-7.

1.20 TV serialas „Strėlė“ 
(1) (N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 4“.
10.50 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.15 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai 4“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Nacionalinė paieškų 

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

„Borisas Nemcovas“.
23.40 Trumposios žinios.
23.45 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

 19.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 20.00  „Apie mus ir 
  Kazlauskus“

 19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
7.05 TV Pagalba (N-7). 8.50 „Mažosios 
kerėtojos“. 9.20 Senoji animacija. 10.15 Ro-
mantinė komedija „Varge ir džiaugsme“ (N-7). 
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 16.00 Džeimis gamina namuose. 17.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Premjera! Drama „Mėlynoji 
paukštė“ (N-7). 22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 
0.55 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00 Gy-
venk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 Auk lėjimo 
receptai. 13.15 Visų geriausias! 14.45 Juoktis 
leidžiama. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vy-
riška/Moteriška. 17.55 Susituokime. 18.50 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 
Eurologija. 21.30 „Baudėjas“. 23.35 Vakaras su 
Urgantu. 0.10 „Gyvenama sala. Susirėmimas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 10.55 „Ve-
ronika. Prarasta laimė“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 „Įkalčių paieška“. 16.40 Tiesioginis eteris. 
17.50 60 minučių. 20.00 „Jekaterina“. 22.15 Vaka-
ras su V.Solovjovu. 1.00 „Saulėtoje gatvės pusėje“. 

 Ren
6.40 „Afro-maskvietis“. 7.30 Kviestinė vakarienė. 
8.30 Tinkama priemonė. 9.25 „Vorošilovo šaulys“. 
11.10 „Izmailovo parkas“. 12.55 „Vikingai 2“. 
16.30 „Geidžiama“. 17.25 Tinkama priemonė. 
18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.30 „Izmailovo parkas“. 23.15 „Praeities 
vaikymasis“. 0.50 „Atspindžiai“. 1.35 „V ir M“. 

„MĖlYnojI PaUKŠTĖ“
Drama. Vokietija. 2002.
Režisierius: Dietmar Klein.
Vaidina: Angus Macfadyen, Mark Umbers, Richard Chamberlain.

Kampovenų namuose gyvuoja prietaras, kad, jei pamatai mėlynąją 
paukštę, ji tau dovanoja begalinę sėkmę ir turtus. Deja, šioje šeimoje 
niekas jau seniai nematė gražiojo paukščio. Namų šeimininkas tapo 
lėtu, melancholišku žmogumi, gyvenančiu tik su anūke Kristina, kurios 
mamą per nelaimingą atsitikimą netyčia pražudė jos tėtis.

TV8
21.00

„ŽMoGŽUDYSTĖ 
BalTUoSIUoSe RŪMUoSe“
Veiksmo trileris. JAV. 1997.
Režisierius: Dwight H.Little.
Vaidina: Wesley Snipes, 
Diane Lane, Daniel Benzali.

Po karštos ir aistringos meilės nak-
ties Baltųjų rūmų tualete randa-
mas kruvinas blondinės kūnas. Šį 
paslaptingą nusikaltimą imasi tirti 
Vašingtono detektyvas Harlanas 
Regisas, tačiau specialiųjų tarny-
bų vadovas pasiunčia jį stebėti 
savo agentę Niną. Kas gali būti 
pagrindinis įtariamasis? 

„UGnIKalnIo 
IŠSIVeRŽIMaS“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Matt Codd.
Vaidina: Richard Burgi, Juliet 
Aubrey, MyAnna Buring.

Gamtosaugininko Čarlio akivaiz-
doje turistai nusidegina kojas. Ne-
trukus po to miškus sudrebina 
karščio lavina. Po tūkstančio metų 
prasiveržia vienas galingiausių Je-
loustouno ugnikalnių. Išsiveržusi 
gamtos stichija uždaro visus kelius 
ir nacionaliniame parke įkalina 
paties Čarlio dukterį. 

„SenojI MoKYKla“
komeDija. JAV. 2003.
Režisierius: Todd Phillips.
Vaidina: Juliette Lewis, 
Luke Wilson, Will Ferrell.

Trys draugai - Mičas, Frenkas ir Ber-
nardas - nusivylę asmeniniu gyve-
nimu. Mičas užtiko savo draugę su 
dviem meilužiais. Frenkas vedė ir 
suprato, kad jo laisvė baigėsi. Ber-
nardas apsikrovė vaikais ir jau visai 
nesidžiaugia gyvenimu. Rodės, 
kad visiems trims galas...

lnK
22.15

TV3
22.30

rekomenduoja

BTV
21.30
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6.15 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sukčiai. I dalis“ (N-7).
19.30 TV serialas „Farų 

karai. Nevos partiza-
nai. I dalis“ (N-7).

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Veiksmo f. „Ugnikalnio 

išsiveržimas“ (N-7).
23.15 Kriminalinis trileris 

„Ugnies siena“ (N-7).
1.10 „Sekso magistrai“.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Pasaulis nuostabus.
8.20 Moterų balsas.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“ 

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

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

Lietuva tiesiogiai. 
Orai.

18.55 „Gluchariovas“ 
(N-7).

20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.30 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
1.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai.
2.25 „Chiromantas“ 

(N-7).
3.15 „Bitininkas“ (N-7).
4.00 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.45 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.30 „Bitininkas“ (N-7).
6.15 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Pranciškonų kelias 

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

su Nomeda Kazlaus.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Dokumentinis f. 

„Greimas“.
18.25 Poezija. 
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Romantinė drama 

„Viena diena“ (N-14).
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 „Pasisvėrę ir laimingi“.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie šeimi-

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

Kreigas“.
15.05 „Neramūs ir triukš-

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

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

(N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės I. Parašyta 
krauju“ (N-14).

23.10 „Paslaptys“ (N-14).
1.15 „Vedęs ir turi vaikų“.
2.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.50 „Mentalistė“ (N-7).
3.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.30 „Bekas 3. Grifas“ 
(N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Tėtušiai“ (N-7).
11.30 Aukščiausia 

pavara.  
Didžiausios  
nesėkmės (N-7).

12.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

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

drama „Vabalai“  
(S).

1.05 Aš - superhitas 
(N-7).

1.55 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

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

Kruzas“ (N-7).
10.30 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

11.30 Pinigai iš 
nieko.

12.30 „Kino 
automobiliai“.

13.00 „Siaubingi 
namai“.

14.00 Animacinis 
nuotykių f.  
„Baltoji gorila 
Snaigė“.

15.40 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

16.10 Romantinė 
komedija  
„Kad ir kas  
benutiktų“ (N-7).

17.50 „Ema“.
19.00 Skaniausias 

gatvės maistas.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
21.40 Kino akademija. 

„Eichmanas“  
(N-14).

23.30 Balticum TV 
žinios.

24.00 Komedija „Smulkūs 
sukčiai“.

 20.15  Euromaxx 22.30  Reporteris. 
  Lietuva tiesiogiai

 6.40  „Ponas Bynas“  11.30  Pinigai iš nieko 20.00  Aš - superhitas 20.00  „CSI. Niujorkas“

TV PROGRAMAvasario 27 d.

 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šiandien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05, 7.05 
Dalykiškas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 9.25 „Bitininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.25, 17.35 Ypatingas įvykis. Apžval-
ga. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.40 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 14“. 16.35 Kalbame ir rodome. 
18.50 „Tyli medžioklė“. 20.35 „Šuo“. 22.50 
„Revoliucija Life“. 23.50 „UGRO 5“. 1.45 „Susi-
tikimo vieta“. 3.40 „Teismo detektyvas“. 

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.50, 20.25 Prie Nemu-
no. 8.15 Knygų kandys. 8.30, 17.55, 2.20 Suraiz-
gyta ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 
Gyvoji istorija. Karas, rekonstrukcija, mokslas. 
12.35 Sakyk man, Maestro. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Ranča“. 15.20 Akis 
į akį. 15.55 „Lenkijos atmintis“. 16.25 Žinios. 
16.40, 6.50 Medicina ir tu. 16.55, 1.20 Zondas 2. 
17.30, 1.50 „Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Manimi 
nesirūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 23.10, 5.40 
Polonijos pokalbis. 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 
0.15 „Šopeno aplinka“. 

 TV1000
9.15 „Vaizduotės žaidimas“. 11.25 „Elžbieta“. 
13.50 „Debesų žemėlapis“. 17.10 „Meškiukas 
Padingtonas“. 19.10 „Neįtikėtina jaunojo išradė-
jo T.S.Spiveto kelionė“. 21.10 „Kovotojas“. 23.20 
„Versalio romanas“. 1.25 „Žaibiškas kerštas“. 

 DiscoVery 
6.10, 22.00 Aliaska. 7.00, 13.35 Sunkvežimių 
vairuotojai. 7.50 Perdirbimas. 8.15, 17.15 Sva-
jonių automobiliai. 8.40, 17.40 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 
10.05, 23.00, 1.55 Aukso karštinė. 10.55 Išgy-
venti drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Ne-
mėginkite pakartoti. 20.00 Kaip tai veikia? 20.30 
Kaip tai pagaminta. 21.00 Lobių ieškotojai. 24.00 
Aliaskos pakraštys. 1.00 Brangenybių paieškos. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Statybos Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 
11.00, 23.00 Muziejų paslaptys. 12.00 Didžiosios 
paslaptys. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 24.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. 1.00 Pilies paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15 Didžiausi 
ir blogiausi. 9.10, 20.10 Iškviečiami tramdy-
tojai. 10.05, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Laukinė 
Arktis. 14.40 Vilkiukų auginimas. 15.35 Plėšrū-
nai iš arti. 16.30 Laukinė Europa. 17.25, 21.05 
Dr.Džefas. 18.20, 22.00, 1.40 Daktarė Dy. 22.55 
Aligatorių tramdytojai. 23.50 Upių pabaisos. 

 sPorT1
7.00, 21.00 NBA krepšinio lyga. Los Andže-
lo „Lakers“ - San Antonijo „Spurs“. Vakar. 
9.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Amsterdamo „Ajax“ - ADO Den Haag SC. 
2017-01-29. 10.55 Pasaulio rali-kroso čempio-
natas. 12.55 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Saski Baskonia - FC Barcelona. 2017-01-29. 
14.40 NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - 
Klivlando „Cavaliers“. 2017-02-05. 16.50 KOK 
World Series. Moldova 2016. 18.50 „Penktasis kė-
linys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžval-
ga. 19.30 Road to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 
20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 20.30 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. 23.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Murcia - Madrido „Real“. 
2017-02-05. 0.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Alkmaar „AZ“ - Eindhoveno „PSV“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenkty-
nės. 11.55 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. 
Škotija - Velsas. 13.45 Regbis. Šešių nacijų 
čempionatas. Airija - Prancūzija. 15.35 Regbis. 
Šešių nacijų čempionatas. Anglija - Italija. 
17.25 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 18.25 
Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos ketvirt-
finalis. Tiesioginė transliacija. 21.00 Boksas. 
Deontay’us Wilderis - Geraldas Washingtonas. 
21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Lei-
cester“ - „Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 
24.00, 5.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konfe-
rencijos ketvirtfinalis. 2.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Leicester“ - „Liverpool“. 3.50 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 

 eurosPorT
6.30, 15.30, 1.15, 4.30 Dviračių lenktynės. 
Belgija. 8.30, 13.30, 18.45, 22.00, 5.30 Sli-
dinėjimas. Pasaulio čempionatas. Suomija. 
9.30, 21.00, 2.30 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio 
čempionatas. Suomija. 12.30, 19.45 Šiaurės 
dvikovė. Pasaulio čempionatas. Suomija. 14.30 
Žiemos sporto apžvalga. 17.30, 23.00, 4.00 
Motosportas. Pasaulio čempionatas. 18.15, 
0.30, 2.00 FIFA futbolas. 20.55, 0.25 Sporto 
naujienos. 1.00 Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  18.00  Reporteris  21.00  „Noting Hilas“ 22.30  Istorijos 
  detektyvai

 0.30  „Mentalistas“ 20.00  Prieš srovę

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Premjera! 
Drama „Mėlynoji paukštė“ (N-7). 12.00 „Tu - 
mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Premjera! Drama „Mėlynoji 
paukštė“ (N-7). 22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 
0.55 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Tauro ragas 
(N-7). 13.00 24 valandos (N-7). 13.45 Auto-
pilotas. 14.10 Ne vienas kelyje. 14.40 Dviračio 
šou. 15.10 Pagalbos skambutis (N-7). 16.00 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.45 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 „Baudė-
jas“. 15.05 Kartu su visais. 15.55 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 17.55 Susituokime. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos 
laikas.  21.05 Už kadro. 21.25 „Baudėjas“. 23.30 
Vakaras su Urgantu. 0.05 „Ant pirštų galiukų“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
 4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 
10.55 „Veronika. Prarasta laimė“. 13.40 Gyve-
nimo taisyklės. 14.05 „Įkalčių paieška“. 16.40 
Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 
„Jekaterina“. 22.15 Vakaras su V.Solovjovu. 
1.00 „Saulėtoje gatvės pusėje“. 2.40 „Dovana“. 

 Ren
6.50 „Afro-maskvietis“. 7.10 „Kapitonas Tiesa“. 
7.35 Kviestinė vakarienė. 8.25 Tinkama priemonė. 
9.20 „Šeimos dramos“. 11.10 Mums net nesisap-
navo. 13.55 „Izmailovo parkas“. 15.45 „Geidžia-
ma“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Geriausias 
šefas“. 23.50 Žiūrėti visiems! 0.45 „Atspindžiai“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šiandien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05, 7.05 
Dalykiškas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 9.25 „Bitininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.25, 17.35 Ypatingas įvykis. 13.00 
Susitikimo vieta. 15.40 „Sudaužytų žibintų gat-
vės 14“. 16.35 Kalbame ir rodome. 18.50 „Tyli 
medžioklė“. 20.35 „Šuo“. 22.45 „Revoliucija 
Life“. 23.45 „UGRO 5“. 1.35 Susitikimo vieta. 

 TV PolonIa
7.55 Įsimylėk Lenkijoje. 8.30 Mažieji pasau-
liečiai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Po-
lonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Po-
lonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Šopeno aplinka“. 16.25 Žinios. 16.40 
Lenkų valgiai. 16.55, 1.15 Zondas 2. 17.30, 1.45 
„Galerija“. 17.55 Mažieji pasauliečiai. 18.30 
TV ekspresas. 18.50, 2.10, 5.10 Lenkija su 
Miodeku. 18.55 Sekmadienis su... 19.40 Prie 
Tatrų. 20.25 Istorijos aktualijos. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.15 „Lenkijos 
atmintis“. 0.45 Kažkas matė, kažkas žino. 2.15 
Mažieji pasauliečiai. 6.40 Prie Nemuno. 

 TV1000
7.05 „Kovotojas“. 9.15 „Versalio romanas“. 11.25 
„Neįtikėtina jaunojo išradėjo T.S.Spiveto kelionė“. 
13.20 „Slėpkit pamerges!“. 15.30 „Žaibiškas kerš-
tas“. 17.20 „Nenuoramos“. 19.10 „Šeimos galva“. 
21.30 „Auksinis kompasas“. 23.35 „Atsiskyrėlis“.   

 DIscoVeRy 
6.10, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 
Sunkvežimių vairuotojai. 7.50 Perdirbimas. 8.15, 
17.15 Svajonių automobiliai. 8.40, 17.40 Sandė-
lių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto 
karai. 10.05, 21.00 Aukso karštinė. 10.55 Išgy-
venti drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Turto 
gelbėtojai. 20.00 Kaip tai veikia? 22.00 Lobių 
ieškotojai. 23.00 B.Grilsas. Sala. 0.00 Edas Sta-
fordas. Į nežinomybę. 1.00 Jukono vyrai. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00 Statybos Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių 
verslas. 11.00 Muziejų paslaptys. 12.00 Didžio-
sios paslaptys. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 
24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Endriu 
Zimernas Nešvilyje. 23.00 Ginčai. Itališka jautiena. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

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

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

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

mus ir Kazlauskus“.
12.00 Aš - superhitas (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

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

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

Neto“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Drama „Netikėta 

meilė“ (N-7).
0.45 TV serialas 

„Skandalas“ (N-7).
1.40 TV serialas „Kerštas“.

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
7.30 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.55 TV serialas 

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

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

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Anapus nežinomybės 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Trileris „Briliantinis 

planas“ (N-7).
0.30 TV serialas 

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

(N-7).
2.15 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 4“.
10.50 Klausimėlis.lt.
11.10 Dokumentinis f. 

„Borisas Nemcovas“.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai 4“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos valstybės 

atkūrimo 100-metį 
pasitinkant. Lietuvos 
kolumbai. 

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

sukūrė Lietuvą. 
Steponas Darius“.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sukčiai. II dalis“ (N-7).
19.30 TV serialas „Farų 

karai. Nevos partiza-
nai. II dalis“ (N-7).

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Komedija „Načas 

Libras“ (N-7).
23.15 Veiksmo f. „Ugnikalnio 

išsiveržimas“ (N-7).
0.55 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
1.45 TV serialas „Dalasas“.

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

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

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

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

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Gluchariovas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.30 Moterų balsas.
0.30 „Miškinis“ (N-7).
1.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai.
2.25 „Chiromantas“ 

(N-7).
3.15 „Bitininkas“ (N-7).
4.00 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.45 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.30 „Bitininkas“ (N-7).
6.15 „Miestai ir žmonės“.

6.05 Amžininkai. 
6.55 „Pavojingi jausmai“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Teatras.
13.55 Stop juosta.
14.25 „Čaplinas. Kaip atsi-

rado Čarlis“.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Amžininkai. 
18.15 Poezija. 
18.20 Prisiminkime. Dainuoja 

Nijolė Ščiukaitė.
18.30 „Jungtinių Amerikos 

Valstijų prezidentai“. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Romantinė komedija 

„Noting Hilas“.
23.00 Poezija.
23.05 Prisiminkime. Dainuoja 

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

vakaras. 
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vasario 28 d. 

 15.40   Skaniausias 
  gatvės maistas

 15.00  Topmodeliai 23.10  „Paslaptys“

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Daktarė Dy. 9.10, 14.40 Iškviečiami 
tramdytojai. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.00 Visa tiesa apie kates. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30, 23.50 Upių pabaisos. 17.25, 
21.05 Kova su brakonieriais. 18.20, 22.00, 1.40 
Gaudant monstrus. 20.10 Namibijos dykumose. 

 SPort1
9.30 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. Dvi-
dešimt pirma laida. 10.00 NBA krepšinio lyga. 
Šarlotės „Hornets“ - Los Andželo „Clippers“. 
2017-02-11. 12.10 Pasaulio rali-kroso čem-
pionatas. 14.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Amsterdamo „Ajax“ - ADO Den Haag SC.  
2017-01-29. 16.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Murcia - Madrido Real. 2017-02-05. 17.50 
NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Toron-
to „Raptors“. 2017-01-08. 20.00 Čempionai LT. 
Grapplingas. Vilnius. 2017. 21.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Gran Ka-
narikos „Herbalife“. 2017-02-26. 22.45 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 23.15 Olandi-
jos „Eredivisie“ futbolo lyga. Hagos „ADO“ -Roter-
damo „Feyenoord“. 2017-02-19. 1.15 „Penkta-
sis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. 2.00 KOK World Series. Bušido kovos. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių 
apžvalga. 8.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Leicester“ - „Liverpool“. 9.50 Ledo ritulys. 
KHL. Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. Tiesio-
ginė transliacija. 11.50 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 12.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Southampton“ - „Manchester United“. 
14.55, 18.25 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 
15.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos 
ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. 19.25 Fut-
bolas. Vokietijos taurė. „Eintracht“ - „Arminia“. 
Tiesioginė transliacija. 21.40 Futbolas. Vokie-
tijos taurė. „Sportfreunde Lotte“ - „Borussia“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45, 5.00 Ledo ritulys. 
KHL. Rytų konferencijos ketvirtfinalis. 1.45 Fut-
bolas. Vokietijos taurė. „Eintracht“ - „Arminia“.  

 euroSPort
6.30, 15.00, 21.00, 2.30 Šuoliai su slidėmis. 
Pasaulio čempionatas. Suomija. 11.00 Šiau-
rės dvikovė. Pasaulio čempionatas. Suomija. 
12.15, 17.45, 22.00, 1.30 Slidinėjimas. Pa-
saulio čempionatas. Suomija. 18.30 Jojimas. 
Pasaulio taurė. Švedija. 20.30 Jojimas. 20.55, 
23.55 Sporto naujienos. 23.00, 4.30 Dviračių 
lenktynės. Belgija. 24.00 Motosportas. Pasaulio 
čempionatas. 4.00 FIFA futbolas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 „Pasisvėrę ir laimingi“.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie šeimi-

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

Kreigas“.
15.05 „Neramūs ir triukš-

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

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

žudystės I. Aktoriaus 
mirtis“ (N-14).

23.10 „Paslaptys“ (N-14).
1.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.50 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.30 „Mentalistė“ (N-7).
3.25 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.10 „Midsomerio žmog-
žudystės I. Parašyta 
krauju“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai 

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

(N-7).
10.30 „Tėtušiai“ (N-7).
11.00 Aukščiausia 

pavara  
Vietname.

12.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Komedija 

„Paskutinį kartą 
Vegase“ (N-7).

0.10 Aš - superhitas 
(N-7).

1.10 „Nematoma riba“ 
(N-14).

2.05 „Daktaras 
Hausas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

10.40 Animacinis 
nuotykių f.  
„Didžioji  
skruzdėlyčių  
karalystė“.

12.10 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

13.10 Kriminalinė 
drama  
„Kasandros  
sapnas“ (N-7).

15.10 „Virtuvė“ (N-7).
15.40 Skaniausias 

gatvės maistas.
16.40 Muzikinis 

dokumentinis f.  
„Gali būti  
triukšmo!“

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos 

patruliai (N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Kino 

automobiliai“.
21.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Robinzonas 

Kruzas“  
(N-7).

23.30 „Ema“.

„netiKĖtA meilĖ“
Drama. Kanada, Jungtinė Karalystė, JAV. 2009.
Režisierius: Brandon Camp.
Vaidina: Aaron Eckhart, Jennifer Aniston, Martin Sheen.

Našlys Berkas įsitikinęs, kad jau niekada nepatirs meilės džiaugsmo. 
Todėl jis visas paniręs į darbą - knygas ir seminarus. Užsimiršti kartais 
pavyksta, tačiau vis dažniau aplanko juodos mintys apie begalinę vie-
natvę. Sykį per seminarą jis sutinka žavią moterį, kuri jam neabejinga. 
Berkas nežino, kaip elgtis, nes jis jai taip pat kažką jaučia.

tV3
22.30

„PASKutinĮ KArtĄ VeGASe“
KomeDija. JAV. 2013.
Režisierius: Jon Turteltaub.
Vaidina: Robert De Niro, Michael 
Douglas, Morgan Freeman.

Tokio bernvakario jūs dar tikrai nema-
tėte. Ketvertukas braškančiais kaulais 
Las Vegase ketina atsiminti savo šlo-
vingiausias dieneles, bet nuvykę ten 
supranta, kad nuodėmių miestas 
nuo jų jaunystės gerokai pasikeitė.tV6

22.00

„BriliAntiniS PlAnAS“
Trileris. Didžioji Britanija, 
Liuksemburgas. 2007.
Režisierius: Michael Radford.
Vaidina: Demi Moore, Michael 
Caine, Lambert Wilson.

1960-ųjų Londonas, kur deimantų 
korporacijoje dirba vienintelė mo-
teris - Laura Kvin. Aukštas pareigas 
einanti profesionalė nusivylusi, nes 
jos talento niekas nepastebi. lnK

22.15

„nAČAS liBrAS“
KomeDija. JAV. 2006.
Režisierius: Jared Hess.
Vaidina: Thomas Jacob Black, Ana 
de la Reguera, Hector Jimenez.

Jaunasis Ignacijus, kurį draugai va-
dina tiesiog Naču, užaugo nuoša-
liame Meksikos vienuolyne ir jame 
liko dirbti virėju. Deja, šventoji vie-
ta susiduria su dideliais finansiniais 
sunkumais - vienuolynui pradeda 
ne juokais grėsti uždarymas.BtV

21.30

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria 

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

(N-7).
21.00 „Bruto ir Neto“

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Nuotykių komedija 

„Lobiai O.K.“ (N-14).
0.40 „Skandalas“ (N-7).
1.35 „Kerštas“ (N-7).
2.25 „Vikingai“ (N-14).
3.20 Komedija 

„Paskutinis žmogus 
Žemėje“ (1) (N-7).

6.30 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.00 Animacinis f. 
„Robomobilis Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

9.50 24 valandos
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo trileris 

„Užsienietis“  
(N-14).

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

1.05 TV serialas 
„Strėlė“ (N-7).

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

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

(N-7).
10.00 „Ten, kur namai 4“ 

(N-7).
10.50 Emigrantai.
11.45 Lietuvos kolumbai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.20 „Ten, kur namai 4“ 

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

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

„Arleti. Pasmerkta 
aistra“ (N-7).

0.25 Trumposios žinios.
0.30 Keliai. Mašinos. 

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

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

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

trečiadienis

„BELĖ“
Drama. Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierė: Amma Asante.
Vaidina: Gugu Mbatha-Raw, Matthew Goode, Emily Watson.

Filmas „Belė“ sukurtas remiantis tikra Dido Elizabetos Belės, maišytos 
rasės nesantuokinės Karališkojo laivyno kapitono dukters, istorija. Belę 
augina jos senelio brolis aristokratas lordas Mansfildas su žmona. Be-
lės giminės linija suteikia jai tam tikrų privilegijų, tačiau odos spalva 
neleidžia visapusiškai dalyvauti savo socialinio sluoksnio gyvenime.

rekomenduoja

TV8
21.00

„SUTARTIS SU ŠĖTONU“
Siaubo filmaS. JAV. 2006.
Režisierius: Renny Harlin.
Vaidina: Steven Strait, 
Laura Ramsey, Sebastian Stan.

Keturi prestižinio Spenserio kole-
džo studentai yra keturių burtinin-
kų dinastijų, kurių šaknys glūdi sep-
tynioliktame amžiuje, palikuonys. 
Jau nuo trylikos metų visi jie moka 
kerėti ir naudotis antgamtinėmis jė-
gomis, o sulaukę aštuoniolikos taps 
tikrais magais. Magiškųjų galių nau-
dojimas nepraeina be pėdsakų - 
jos nualina burtininko fizinį kūną.

„LOBIAI O.K.“
Nuotykių komeDija. Rusija. 2013.
Režisierius: Dmitrijus Korobkinas.
Vaidina: Jurijus Kucenko, Alex
Sparrow, Elvina Ibragimova.

Sklando legendos, kad prieš penkis 
šimtus metų, kai Ivanas Rūstusis 
buvo apsupęs Kazanę, gražioji cha-
no žmona Siumbikė įsakė ežero 
dugne paslėpti nesuskaičiuojamus 
jų turtus. Penkis šimtus metų lobio 
likimas buvo nežinomas, kol lem-
tingas žemėlapis visai atsitiktinai 
pateko į nerūpestingo muzikanto 
ir donžuano Kirilo rankas.

„HERAKLIS“
Nuotykių filmaS. JAV. 2014.
Režisierius: Brett Ratner.
Vaidina: Dwayne Johnson, 
John Hurt, Ian McShane.

Šiame filme atskleidžiami įvykiai 
jau po dvylikos Heraklio žygdarbių. 
Nei Dievas, nei žmogus, galingojo 
Dzeuso sūnus Heraklis savo likimą 
priima kaip prakeiksmą, o ne kaip 
dovaną. Apleistas, praradęs šeimą 
ir gyvenimo džiaugsmą, jis tarsi 
vieniša siela klaidžioja po pasaulį.

BTV
21.30

TV3
22.30

TV6
22.00

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 „Mėlynoji 
paukštė“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ 
(N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimis gamina 
namuose. 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama „Belė“ 
(N-7). 23.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 1.00 „Tikro-
sios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 
1.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Do-
kumentinis f. „Drakono vartai. Lėtai bundanti 
Kinija“. 12.10 Dviračio šou. 12.35 Ne vienas 
kelyje. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Beatos 
virtuvė. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Baudėjas“. 15.05 
Kartu su visais. 16.05 Mados nuosprendis. 17.05 
Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.05 „Baudėjas“. 23.05 Vakaras su Urgantu. 
23.45 „Grigorovičius. Jurijus Rūstusis“. 1.10 
„Juokingi žmonės“. 2.45 „Tai nutiko milicijoje“. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 10.55 „Ve-
ronika. Prarasta laimė“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 „Įkalčių paieška“. 16.40 Tiesioginis eteris. 
17.50 60 minučių. 20.00 „Jekaterina“. 22.15 Vaka-
ras su V.Solovjovu. 1.00 „Saulėtoje gatvės pusėje“. 

 REN
6.35 „Kapitonas Tiesa“. 7.25 Kviestinė vakarienė. 
8.20 Tinkama priemonė. 9.15 „Šeimos dramos“. 
11.05 Mums net nesisapnavo. 13.50 Pati naudin-
giausia programa. 15.30 Žiūrėti visiems! 15.50 „Gei-
džiama“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Ekstrasen-
sų mūšis. 23.35 Žiūrėti visiems! 0.30 „Geidžiama“. 
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6.15 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

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

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

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

sukčiai. III dalis“ 
(N-7).

19.30 „Farų karai. Nevos 
partizanai. III dalis“ 
(N-7).

20.30 Savaitės kriminalai 
(N-7).

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

21.30 Siaubo f. „Sutartis 
su šėtonu“ (N-14).

23.20 Komedija „Načas 
Libras“ (N-7).

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

1.50 „Dalasas“ (N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.20 Auksinė daina.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“ 

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

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

(N-7).
18.00 Reporteris.

Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Gluchariovas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Patriotai (N-7).
0.30 „Miškinis“ (N-7).
1.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
2.25 „Chiromantas“ 

(N-7).
3.15 „Bitininkas“ (N-7).
4.00 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.45 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
5.30 „Bitininkas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
8.00 IQ presingas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Jungtinių Amerikos 

Valstijų prezidentai“. 
13.00 Septynios Kauno 

dienos.
13.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.05 Mažesnieji broliai.
14.40 „Keliaukime kartu. 

Bukovelis“.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.20 „Naftos planeta“. 

2 d. „Anglies karai“.
19.15 Labanaktukas.
19.45 „Šimtas reginių 

senoviniame mieste“. 
20.15 R.Dichavičiaus 

80-mečiui. Legendos.
21.00 FIBA krepšinio čempio-

nų lyga. Liudvigsburgo 
„MHP Riesen“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
Transliacija iš 
Liudvigsburgo.

23.00 Drama „Avinai“ (N-14).
0.30 DW naujienos rusų k.
0.40 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas

(N-7).
7.40 Kasdien virtuvėje 

su Reičele Alen.
8.05 Reičelės Alen 

pyragų dienoraštis.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie 

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

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės I. 
Ištikimybė iki  
mirties“ (N-14).

23.10 „Paslaptys“ (N-14).
1.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
2.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.40 „Mentalistė“ (N-7).

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

žaidynės.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Raitelis be galvos“ 

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

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Premjera! 

Nuotykių f. 
„Heraklis“ (N-7).

23.55 Premjera! 
„Juodabarzdis“ 
(N-7).

1.35 Aš - superhitas 
(N-7).

2.35 „Nematoma riba“ 
(N-14).

3.20 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kino automobiliai“.
10.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
11.00 Animacinis 

nuotykių f.  
„Zarafa“.

12.25 Romantinė 
komedija  
„Pabrolys“  
(N-7).

14.10 „Ema“.
15.20 Veiksmo nuotykių f. 

„Likimo ieties  
beieškant“  
(N-7).

17.30 „Siaubingi namai“.
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
0.30 „Virtuvė“ 

(N-7).

 21.00    FIBA krepšinio 
     čempionų lyga

 23.30   Patriotai 13.20    „Diagnozė - 
     žmogžudystė“

 15.20  „Likimo ieties 
     beieškant“

 19.00    „CSI kriminalistai“ 6.50  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAkovo 1 d.

 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05, 7.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.25 „Bitininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 
12.25, 17.35 Ypatingas įvykis. 13.00 Susitikimo 
vieta. 15.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 16.35 
Kalbame ir rodome. 18.50 „Tyli medžioklė“. 20.35 
„Šuo“. 22.45 „Revoliucija Life“. 23.35 „UGRO 5“. 
1.35 Susitikimo vieta. 3.35 Sodininkų atsakas. 

 TV PoloNia
7.05 „Meilė prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Vienybės paieškos. 8.30 ABC viską žino. 8.40 
Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.45 Panorama. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 
23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi 
nesirūpink“. 15.25 „Prabilo žemė“. 16.40 Miškas 
arčiau mūsų. 16.55 1200 muziejų. 17.30, 2.00 
„Galerija“. 17.55 Knygų kandys. 18.05, 2.30 
Mano žvėrynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Ko-
valskis ir Šmitas. 19.25, 1.30 Rytų studija. 20.25, 
6.40 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.50 „Gyvenimo egzaminas“. 0.15 
Koncertas „Mano tėvynė yra pogrindžio Lenkija“. 

 TV1000
7.30 „Auksinis kompasas“. 9.45 „Šeimos galva“. 
12.15 „Psichoterapija“. 14.25 „Saldus lapkritis“. 
16.50 „Misija „Serenity“. 19.10 „Spalio dangus“. 
21.15 „Vertėja“. 23.40 „Keitas“. 1.25 „Adelė ir 
mumijos paslaptis“. 3.15 „Vaizduotės žaidimas“. 

 DiscoVery
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50 Perdirbimas. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Aukso karštinė. 
10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 11.50, 22.00, 3.40 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 23.00, 4.30 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30, 21.00, 2.50 
Nesėkmių garažas. 20.00 Kaip tai veikia? 24.00 
Gatvių lenktynės. 1.55 Įveikti baimes su B.Grilsu. 

 TraVel
6.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 10.00, 15.00, 22.00, 3.00 Viešbučių 
verslas. 11.00 Muziejų paslaptys. 12.00, 2.00 
Didžiosios paslaptys. 17.00 Neįprastas mais-
tas. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Gaudant monstrus. 9.10, 14.40, 20.10, 
3.25 Namibijos dykumose. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdyto-
jai. 16.30, 23.50, 5.02 Upių pabaisos. 17.25, 21.05, 
1.40 Jankių džiunglės. 18.20, 22.00 Tvenkiniai. 

 sPorT1
6.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
7.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo 
„Feyenoord“ - Eindhoveno „PSV“. 9.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos „Barcelona“ - 
Bilbao „Berri“. 11.45 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Klivlando „Cavaliers“. 13.55 „Penktasis 
kėlinys“. 14.55 Road to Glory. 15.25 NBA krepši-
nio lyga. Oklahoma Sičio „Thunder“ - Portlando 
„Trail Blazers“. 17.35 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Hagos „ADO“ - Roterdamo „Feyenoord“. 19.30 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 20.30 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo „Fe-
yenoord“ - Eindhoveno „PSV“. 22.30 NBA Action. 
23.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos 
„Barcelona“ - Bilbao „Berri“. 0.40 NBA krepšinio lyga. 
Vašingtono „Wizards“ - Los Andželo „Clippers“. 2.50 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ 
- Andoros „Morabanc“. 4.30 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. FC Zwolle - Amsterdamo „Ajax“.  

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Vokietijos taurė. „Eintracht“ -
„Arminia“. 8.50 Futbolas. Vokietijos taurė. 
„Sportfreunde Lotte“ - „Borussia“. 10.40 Ledo 
ritulys. KHL. Rytų konferencijos ketvirtfina-
lis. 12.40 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. 
Škotija - Velsas. 14.30 Regbis. Šešių nacijų 
čempionatas. Airija - Prancūzija. 16.20 Boksas. 
Deontay’us Wilderis - Geraldas Washingtonas. 
17.35 Futbolas. Vokietijos taurė. „Sportfreunde 
Lotte“ - „Borussia“. 19.25 Futbolas. Vokieti-
jos taurė. „Hamburg“ - „Borussia“. Tiesioginė 
transliacija. 21.40 Futbolas. Vokietijos taurė. 
„Bayern“ - „Schalke 04“. Tiesioginė transliaci-
ja. 23.45, 5.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konfe-
rencijos ketvirtfinalis. 1.45 Futbolas. Vokietijos 
taurė. „Hamburg“ - „Borussia“. 3.35 Futbolas. 
Anglijos premier lygos žurnalas. 

 eurosPorT
6.30, 16.45, 21.00, 24.00, 2.30 Šuoliai su sli-
dėmis. Pasaulio čempionatas. Suomija. 9.30, 
13.00, 19.00, 22.00, 1.30, 4.30 Slidinėjimas. 
Pasaulio čempionatas. Suomija. 10.30, 15.00, 
20.00, 23.00, 1.00, 3.30, 5.30 Šiaurės dvikovė. 
Pasaulio čempionatas. Suomija. 20.55, 23.55 
Sporto naujienos. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 16.55    „Muchtaro
     sugrįžimas“

 21.30  Moterų balsas  16.25   „Kaip atsiranda 
   daiktai 7“

 21.30   Lietuvos patriotai 19.30  Valanda su Rūta 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Linksmieji trau-
kinukai“. 9.00 Senoji animacija. 10.00 Drama 
„Belė“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Džeimis gamina namuo-
se. 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 
„Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė 
Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Mistinė drama „Džo Bleko viešnagė“ 
(N-7). 0.30 „Meilės žiedai“ (N-7). 2.15 „Tikro-
sios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 
3.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 12.35 
Autopilotas. 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 
Dokumentinis f. „Drakono vartai. Lėtai bundanti 
Kinija“. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.45 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.55 
Naujienos. 6.40 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Baudėjas“. 15.15 
Kartu su visais. 16.10 Mados nuosprendis. 17.10 
Vyriška/Moteriška. 18.05 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 
Brangi laida. 21.15 „Baudėjas“. 23.25 Vakaras su 
Urgantu. 23.55 „Žvelgiant į naktį“. 1.15 „Mesjė 
Perišono kelionė“. 2.30 „Teisėta santuoka“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Žinios. 10.55 
„Veronika. Prarasta laimė“. 13.40 Gyvenimo tai-
syklės. 14.05 „Įkalčių paieška“. 16.40 Tiesioginis 
eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Jekaterina“. 22.15 
„Dvikova“. 0.35 „Saulėtoje gatvės pusėje“.

 Ren
6.45 „Kapitonas Tiesa“. 7.35 Kviestinė vakarienė. 8.25 
Tinkama priemonė. 9.15 „Šeimos dramos“. 10.50 
Mums net nesisapnavo. 13.35 Pati naudingiausia 
programa. 15.25 Žiūrėti visiems! 15.45 „Geidžiama“. 
17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 A.Čapman paslap-
tys. 23.25 Rusiškas vairavimas. 0.10 „Geidžiama“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05, 7.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.25 „Bitininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 
12.25, 17.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 
Susitikimo vieta. 15.40 „Sudaužytų žibintų gat-
vės 14“. 16.35 Kalbame ir rodome. 18.50 „Tyli 
medžioklė“. 20.35 „Šuo“ . 22.45 „Revoliucija 
Life“. 23.35 „UGRO 5“. 1.35 „Susitikimo vieta“.

 TV PolonIa
7.05 „Meilė prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Rytų studija. 8.35 Miško bičiuliai. 8.45, 18.10 
Animacinis f. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 
Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, 
Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
13.35, 16.15 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyveni-
mo egzaminas“. 16.30 Koncertas „Mano tėvynė 
yra pogrindžio Lenkija“. 17.45, 1.45 „Galerija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.40, 2.10 Lenkija su 
Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 Gyvoji 
istorija: karas, rekonstrukcija, mokslas. 20.25, 
6.40 Pramoginė laida. 20.45, 2.30 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Komisaras Alek-
sas“. 0.10 Pramoginė laida. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
7.20 „Vertėja“. 10.00 „Spalio dangus“. 12.20 
„Adelė ir mumijos paslaptis“. 14.35 „Vaiz-
duotės žaidimas“. 17.00 „Atsiskyrėlis“. 19.10 
„Trečias žmogus“. 21.50 „Gladiatorius“. 0.50 
„Versalio romanas“. 3.00 „Kovotojas“.

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50 Perdir-
bimas. 8.40, 17.40, 23.00, 4.30 Sandėlių medžio-
tojai Britanijoje. 9.10, 18.10, 24.00 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40, 21.00, 2.50 Nekilnojamojo 
turto karai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Išgy-
venti drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 
Didžiausios pasaulio laivų statyklos. 15.25 Me-
gapervežimai. 20.00 Kaip tai veikia? 22.00, 3.40 
Likviduotojas. 1.00 Gatvių lenktynės. 

 TRaVel
6.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 11.00 
Muziejų paslaptys. 12.00, 2.00 Didžiosios pa-
slaptys. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 24.00, 
5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 
Everestas. 23.00, 4.00 Kelionės Amazone. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria 

(N-7).
11.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Premjera! Drama 

„Džo“ (N-14).
0.55 „Skandalas“ (N-7).
1.45 „Kerštas“ (N-7).
2.35 „Vikingai“ (N-14).
3.25 Komedija 

„Paskutinis žmogus 
Žemėje“ (2) (N-7).

6.30 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.00 Animacinis f. 
„Robomobilis Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Pavojingas  
sandėris“ (N-14).

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

1.20 TV serialas 
„Strėlė“ (N-7).

2.15 Sveikatos ABC
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Ten, kur namai 4“ 

(N-7).
10.50 Gyvenimas.
11.45 Istorijos detektyvai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.20 „Ten, kur namai 4“ 

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

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

„Svetima šalis“  
(subtitruota, N-14).

0.40 Trumposios žinios.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

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

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

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

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

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

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

sukčiai. IV dalis“ 
(N-7).

19.30 „Farų karai. Nevos 
partizanai. IV dalis“ 
(N-7).

20.30 TV serialas „Džuna“.
21.30 Veiksmo f. 

„Universalus karys. 
Sugrįžimas“ (N-14).

23.10 Siaubo f. „Sutartis 
su šėtonu“ (N-14).

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

1.50 „Dalasas“ (N-7).
2.30 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.20 Patriotai (N-7).
8.20 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ 

(N-7).
13.35 „Chiromantas“ 

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

(N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Gluchariovas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ 

(N-7).
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Nuoga tiesa.
1.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
2.25 „Chiromantas“ 

(N-7).
3.15 „Bitininkas“ (N-7).
4.00 „Gluchariovas“ 

(N-7).

6.00 L R himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
8.00 Istorijos detektyvai.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Naftos planeta“.
13.00 Keliaukim!
13.25 Mokslo sriuba.
13.40 XXII Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis. 
„Shakatak“ (Didžioji 
Britanija).

15.05 Ray Bartkus.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 LRT Kultūros akademija.
18.10 Poezija.
18.15 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Drama „Šalti 

apkabinimai“ (N-14).
23.05 Nacionalinis turtas.
23.30 DW naujienos rusų k.
23.40 Dabar pasaulyje.
0.10 Simone Zanchini 

quartet.
1.30 Kelias į namus.
2.00 Laba diena, Lietuva.
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kovo 2 d.

 14.45    „Kino 
    automobiliai“

 22.00  Eurolygos 
    rungtynės

 16.30  „Mano gyvenimo 
    šviesa“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas

(N-7).
7.40 Kasdien virtuvėje 

su Reičele Alen.
8.05 Reičelės Alen 

pyragų dienoraštis.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie 

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

Kreigas“.
15.05 „Neramūs

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Geriausi Švedijos 

detektyvai.  
Pakeliui į viršūnę“ 
(N-7).

23.30 „Paslaptys“ (N-14).
1.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.55 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
12.30 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Eurolygos rung-

tynės. Kauno 
„Žalgiris“ - Stambulo 
„Fenerbahce“.  
Vaizdo įrašas.

24.00 Premjera! 
„Juodabarzdis“ 
(N-7).

1.40 Aš - superhitas 
(N-7).

2.30 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 Klaipėdos 

patruliai  
(N-7).

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 Romantinė 
komedija  
„Ko nori moterys“.

13.45 „Siaubingi namai“.
14.45 „Kino 

automobiliai“.
15.15 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
16.15 Veiksmo 

komedija  
„Taksi 3“  
(N-7).

17.50 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

21.30 „Ema“.
22.40 Balticum TV 

žinios.
23.10 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
0.10 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Visa tiesa apie kates. 8.15, 12.50 
Jankių džiunglės. 9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Na-
mibijos dykumose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo ve-
terinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdy-
tojai. 16.30, 23.50, 5.02 Upių pabaisos. 17.25, 
21.05 Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio žudikai. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Veterinarų gyvenimas. 

 SPort1
6.30 „Penktasis kėlinys“. 7.00, 18.20 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido Estudiantes - 
Barselona. 8.40 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Argentina. Finalas. 10.40 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - FC Gronin-
gen. 12.30 Europos taurė. II etapas. Ulmo „Ratiop-
harm“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 14.10 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. FC Zwolle - Amsterda-
mo „Ajax“. 16.10 NBA krepšinio lyga. Atlantos „
Hawks“ - San Antonijo „Spurs“. 20.00 „Penktasis kė-
linys“. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apž-
valga. Premjera. 22.00 NBA Action. 22.30 NBA krep-
šinio lyga. Denverio „Nuggets“ - Indianos „Pacers“. 
0.40 Europos taurė. II etapas. Ulmo „Ratiopharm“ -
Panevėžio „Lietkabelis“. 2.35 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. 4.35 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Amsterdamo „Ajax“ - Roterdamo „Sparta“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Vokietijos taurė. „Hamburg“ -
„Borussia“. 8.50 Futbolas. Vokietijos taurė. 
„Bayern“ - „Schalke 04“. 10.40 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 11.40 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 12.10, 24.00, 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. 
14.10 Boksas. 15.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų 
konferencijos ketvirtfinalis. Tiesioginė trans-
liacija. 18.45 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ -
„Fenerbahce“. Tiesioginė transliacija. 21.00 
Smiginis. Premier lyga. Ekseteris. Tiesioginė 
transliacija. 2.00 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ -
„Fenerbahce“. 

 euroSPort
6.00, 9.30, 12.00, 17.15, 24.00, 2.30 Šuoliai su 
slidėmis. Pasaulio čempionatas. Suomija. 7.00, 
10.30 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempiona-
tas. Suomija. 8.30, 11.00, 14.30, 20.15, 23.00, 
1.30, 5.00 Slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. 
Suomija. 13.00, 16.15, 4.00 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. Pietų Korėja. 20.55, 23.55 Sporto naujie-
nos. 21.00 Sportas. 22.00 Ledo ritulys. 

 

„DŽo“
Drama. JAV. 2013.
Režisierius: David Gordon Green.
Vaidina: Nicolas Cage, Tye Sheridan, Gary Poulter.

Į storžievių, netašytų kaip stuobriai medkirčių būrį darbo prašyti atei-
na penkiolikmetis Garis. Nuoširdžiam ir darbščiam vaikui reikėjo daug 
drąsos jungtis prie pagyvenusių miško darbininkų. Tai įvertinęs grupės 
vadovas, buvęs kalinys Džo, dabar pelnęs vyrų ir viso miestelio pagarbą, 
sutinka padėti vaikinui.

tV3
22.30

rekomenduoja

„uniVerSAluS KArYS. 
SuGrĮŽimAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius: Mic Rodgers.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Michael Jai White, Heidi Schanz.

Nežemiškus sugebėjimus išsiugdęs 
karys išsigelbsti ir sėkmingai dirba 
ekspertu vyriausybinėje programo-
je. Jos tikslas - kuo geriau ištobulinti 
universaliųjų karių pasirengimą.

„DŽo BleKo VieŠnAGĖ“
mistinė Drama. JAV. 1998.
Režisierius: Martin Brest.
Vaidina: Brad Pitt, Anthony
Hopkins, Claire Forlani.

Mirtis atkeliauja į Žemę žmogaus 
pavidalu ir pasiūlo sandėrį turtin-
gam verslininkui Viljamui Perišui. 
Džo Bleku pasivadinusi mirtis pa-
žada atidėti jo paskutiniąją valan-
dą, jei tik šis surengs jai ekskursiją 
po gyvenimą...

„PAVoJinGAS SAnDĖriS“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Andrzej Bartkowiak.
Vaidina: Jet Li, Earl Simmons, 
Kelly Hu.

Tonis Faitas - aukštos kvalifikacijos 
brangenybių vagis. Kartu su ištiki-
mų bičiulių komanda, tarp kurių 
yra ir įspūdinga juodaodė gražuolė 
Darija, jis sugeba pagrobti tobulai 
saugomus juoduosius deimantus.lnK

22.15

tV8
21.00

BtV
21.30
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„Žaklina“
„Jackie“

Viena svarbiausių ir tragiškiausių 
Amerikos istorijos akimirkų - 35-ojo Ame-
rikos prezidento Džono F. Kenedžio nužu-
dymo drama, filme atskleidžiama artimiau-
sio jam žmogaus - žmonos Žaklinos akimis. 
Pats tragedijos įkarštis. Nuo prezidento 
nužudymo praėjo vos kelios dienos. Visa 
šalis gedi ir ruošiasi iškilmingoms laidotu-
vėms. Nors prezidento žūtis sukrėtė visą 
pasaulį, tačiau didžiausiu sielvartu ši tra-
gedija tapo trapiai moteriai - jo žmonai Ža-
klinai, kuri ne tik buvo šalia vyro jo mirties 
akimirką, bet ir dabar, Amerikai netekus 
vadovo, visuomenės akyse vis dar privalo 
atrodyti tvirta ir stipri.

Naujausia režisieriaus Pablo Lareino 
(Pablo Larrain) drama „Žaklina“, Venecijos 
kino festivalyje nominuota „Auksinio liūto“ 
apdovanojimui, sukurta remiantis pačios 
Žaklinos Kenedi (Jackqueline Kennedy) in-

terviu amerikiečių žurnalui „Life“, kuriame 
ji pirmą ir vienintelį kartą po tragedijos 
atvirai papasakojo, kaip jautėsi iš pirmosios 
šalies damos tapusi tiesiog gedinčia našle.

„Forum Cinemas“ inf.

        

Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
24-2 d. 11.10, 12.45, 15.30, 18.10, 20.50, 23.20 val. 
(23.20 val. seansas vyks 24-25).
„skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 24-2 d. 10.30, 
13.40, 15.20, 17.40, 19.30, 21.50, 23.30 val. (23.30 val. 
seansas vyks 24-25 d.).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
24-2 d. 10.40, 13, 13.50, 15.40, 16.30 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
24-2 d. 18 val.
„Kova iki paskutinio kraujo lašo“ (drama, JAV, 
N-13) - 24-2 d. 21.20 val.
„liūtas“ (drama, JAV, Australija, N-13) - 1 d. 18.50 val. 
(MOTERS premjera).
„siaubo maratonas“ (maratonas, N-13) - 24 d. 17 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 24-2 d. 16, 18.30, 21.10, 23.40 val. 
(23.40 val. seansas vyks 24-25 d.; 24 d. 21.10 val. seansas 
nevyks).
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24-2 d. 10.20, 11, 13.20 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 24-2 d. 12 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 24-2 d. 15.50, 19, 
21.40, 23.55 val. (23.55 val. seansas vyks 24-25 d.;  
24, 1 d. 19 val. seansas nevyks).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 24-2 d. 
14.25, 19.15 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 24-2 d. 
16.50, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 24-25 d.).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 24-2 d. 10.50, 13.10 val.  
(10.50 val. seansas vyks 25-26, 28 d.).
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV, N-13) - 24-2 d. 18.40 val.

„Trenk kaip vyras“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
24-2 d. 21.30 val.
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 24-2 d. 11.20 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
25-2 d. 16.10 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
originalo k., Rusija, N-7) - 24-2 d. 10.10 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-2 d. 13.30 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 24-2 d. 
20.20, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 24-25 d.).
„skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 24-25 d. 23 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
24-2 d. 20 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
24-2 d. 11, 13.40, 16.20, 19, 21.40 val.
„skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 24-2 d. 11.30, 
13.50, 16.10, 18, 21, 21.50 val. (1 d. 21 val. seansas 
nevyks; 21.50 val. seansas vyks 1 d.; 25-26 d. 11.30 val. 
seansas nevyks).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
24-2 d. 11.40, 13.20, 16, 16.50 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 24-2 d. 15.50, 
19.30 val.
„Kova iki paskutinio kraujo lašo“ (drama, JAV, 
N-13) - 24-1 d. 18.30 val.
„undinė“ (originalo k.) - 28 d. 18 val. (Tiesioginės prem-
jeros transliacijos įrašas iš Niujorko Metropolitano operos).
Oskarų savaitė - 2 d. 19 val.
„liūtas“ (drama, JAV, Australija, N-13) - 1 d. 18.45 val. 
(MOTERS premjera).
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 24-2 d. 16.30, 
18.40, 20.40, 21.45 val. (24 d. 16.30 val. seansas nevyks; 
1 d. 18.40 val. seansas nevyks; 28 d. 20.40 val. seansas 
nevyks).

„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 24-2 d. 12.30, 15.10, 18.30, 21.20, 
21.50 val. (2 d. 21.20 val. seansas nevyks; 21.50 val. 
seansas vyks 2 d.).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 24-2 d. 
13.35, 18.15 val. (28 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 
24-2 d. 16, 21.05 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 24-2 d. 11.35, 13.40 val.  
(11.35 val. seansas vyks 25-26 d.).
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV, N-13) - 24-2 d. 13.50, 18.45 val.  
(25 d. 13.50 val. seansas nevyks; 24, 1 d. 18.45 val.  
seansas nevyks).
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24-2 d. 11, 14.20 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 24-2 d. 15.55 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 24-2 d. 13.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-2 d. 11.10 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
24-2 d. 20.20 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
originalo k., Rusija, N-7) - 25-26 d. 11.40 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
24, 26-2 d. 18.20 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 24, 
26-2 d. 21.10 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
26 d. 11.20 val.
„Trenk kaip vyras“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
24-2 d. 21.20 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, Rusija, N-7) - 25-26 d. 11.30 val.

Premjera

Žakliną meistriškai įkūnija 
„Oskaro“ laureatė Natali 

Portman (Natalie Portman)
„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo vasario 24 d.

n Biografinė drama, JAV, 2017

n Režisierius: Pablo Larrain

n Vaidina: Natalie Portman, Greta Gerwig, 

Billy Crudup, John Hurt, Peter Sarsgaard, Max 

Casella, Beth Grant, John Hurt ir kiti

n iMDB: 7,1/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais
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Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Liepsnojanti jūra“ (dokumentinis f., Italija) - 
24 d. 17 val. 25 d. 14.40 val. 26 d. 15.50 val.
„Gražiosios Aranchueso dienos“ (drama, 
Prancūzija, Vokietija) - 24 d. 19.10 val. 25 d. 16.40 val.  
26 d. 13.50 val. 27 d. 17.10 val. 1 d. 17 val. 2 d. 19 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva) - 
24, 1 d. 21.10 val. 26 d. 20.30 val. 27 d. 19.10 val.  
2 d. 16.40 val.
„Tamsta Varlius“ (nuotykių f., Nyderlandai, Belgija) - 
25 d. 12.50 val.
„Patersonas“ (drama, JAV, N-13) - 25 d. 18.40 val. 
28 d. 21.10 val. 1 d. 19 val. 2 d. 21 val.
„Gyveno kartą Uvė“ (komiška drama, Švedija) - 
25 d. 20.50 val. 27 d. 15 val. 28 d. 19 val.
„Ką pašnibždėjo Pelėda“ (animaciniai f., Prancūzija) - 
26 d. 12.50 val.
„Pamišėlis Pjero“ (drama, Prancūzija, Italija) - 
26 d. 18 val.
„Ateitis“ (drama, Prancūzija) - 28 d. 17 val.

MULTIKINO OZAS
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
24-2 d. 11.30, 13.15, 14.45, 16, 18.45, 21.30 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
24-2 d. 10, 11, 12.15, 13.30, 15.30, 18 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 24-2 d. 17.30, 
19.45 val.
„Kova iki paskutinio kraujo lašo“ (drama, JAV, 
N-13) - 24-2 d. 19.30, 21.45 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 24-2 d. 14.30, 
16.45, 19.15, 22 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 24, 26, 
28, 2 d. 21.30 val. 25, 27, 1 d. 19 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 24, 26, 28, 
2 d. 17, 19 val. 25, 27, 1 d. 17, 21.30 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 24-2 d. 18.30, 21 val.

„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24, 26-28, 2 d. 10.45, 12, 13, 14.15, 
16 val. 25 d. 10.15, 12, 13, 14.15, 16 val. 1 d. 10.45, 12, 
14.15, 16 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
24-2 d. 21.45 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 24-2 d. 16.45, 20.30 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 24, 26-2 d. 10.15, 14.45 val.  
25 d. 10, 14.45 val.
„Dainuok!“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-28, 2 d. 10.30, 12.30 val. 1 d. 12.30 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 25 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
1 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
24-2 d. 10.30, 13.10, 15.50, 18.30, 21.10, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 24-25 d.).
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 24-2 d. 12.50, 
15, 18, 19.20, 21.40, 23.55 val. (23.55 val. seansas vyks 
24-25 d.; 25 d. 18 val. seansas nevyks; 28 d. 19.20 val. 
seansas nevyks).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, 
JAV, V) - 24-2 d. 10.10, 11.20, 14, 16.40 val.  
(28 d. 16.40 val. seansas nevyks).
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
24-2 d. 10.45, 18.40, 17.40 val. (25-26 d. 10.45 val.  
seansas nevyks; 24 d. 18.40 val. seansas nevyks;  
17.40 val. seansas vyks 24 d.).
„Kova iki paskutinio kraujo lašo“ (drama, JAV, 
N-13) - 25-2 d. 22.35 val.
„Undinė“ (originalo k.) - 28 d. 18 val. (Tiesioginės prem-
jeros transliacijos įrašas iš Niujorko Metropolitano operos).

Oskarų savaitė - 2 d. 19 val.
„Liūtas“ (drama, JAV, Australija, N-13) - 1 d. 17.30 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 24-2 d. 17.50, 
19.55, 20.55, 22.45 val. (25 d. 22.45 val. seansas nevyks; 
19.55 val. seansas vyks 24 d.).
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 24-2 d. 15.15, 17.10, 20, 22.40 val. 
(24 d. 17.10 val. seansas nevyks).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 24-2 d. 
14.30, 14.50 val. (24, 1 d. 14.50 val. seansas nevyks; 
14.30 val. seansas vyks 24 d.).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 24, 
26-2 d. 20.15 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 25-28, 2 d. 10.40, 12.45 val.
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV, N-13) - 25-2 d. 16.05 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24-2 d. 10.15, 15.30 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 24-2 d. 13 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 25-26 d. 11 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-2 d. 12.35, 13.50 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
25-2 d. 22.25 val.
„Skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 25, 27 d. 17.30 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
26, 28 d. 17.30 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
24-2 d. 19.45, 22, 23 val. (24 d. 19.45, 23 val. seansai 
nevyks; 22 val. seansas vyks 24 d.).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
24-2 d. 11.10 val.
„Trenk kaip vyras“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
25-1 d. 20.30 val.

„Šuns tikslas“
„A Dog’s Purpose“

Tai -  pasakojimas  apie  šunelį  Beilį. 
Nepaprastas pasakojimas. Bet apie viską 
iš pradžių.  Beilis nuo pat pirmosios die-
nos labai susidraugavo su berniuku Itanu. 
Jie kartu žaidė, džiaugėsi,  liūdėjo, kartu 
augo.  Ir  labai vienas kitą mylėjo bei pa-
dėdavo  vienas  kitam.  Itanui  nedrįstant 
prieiti prie jam patikusios Hanos, būtent 
Beilis žengė pirmąjį žingsnį - būtent šu-
nelio  dėka  Itanas  pažino  pirmąją meilę. 
Tačiau kaip žinia, šuneliai gyvena trum-
piau nei žmonės. Itanas tebebuvo jaunuo-
lis,  kai  Beilis  paseno  ir  numirė.  Tačiau 
tuo ši istorija nesibaigia.
Po  trumpo  nebūties  laikotarpio Beilis 

staiga suprato, kad vėl yra gyvas - vėl yra 

mažas šunelis. Tačiau nebe Beilis.  Ir netgi 
ne šunelis, o kalytė! Atsipeikėjęs po pirmojo 
šoko, jis prisitaikė prie naujojo gyvenimo ir 
nugyveno jį taip pat linksmai, prasmingai ir 
padėdamas žmonėms, kaip ir pirmąjį kartą. 
Po to Beilis atgimė dar kartą. Ir dar kartą. Ir 
dar - vis kitoje šeimoje, vis kitu pavidalu. Kol 

galų gale, po daugybės metų likimas Beilį vėl 
atvedė ten, kur viskas prasidėjo - į dabar jau 
suaugusio to paties Itano namus. Ar šuo ir 
berniukas atpažins vienas kitą po daugybės 
metų? Ar padėti vienam vieninteliam, konk-
rečiam žmogui ir yra didysis šuns tikslas?

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo vasario 24 d.

n Drama, JAV, 2016

n Režisierius: Lasse Hallstrom

n Vaidina: Dennis Quaid, Britt Robertson ir kiti

Dubliuota lietuviškai be subtitrų

„Forum Cinemas“ nuotr.



58 laisvalaikis 2 0 1 7  v a s a r i o  2 4

 Kinas/Koncertai

CINAMON
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
24 d. 11, 13.45, 16.45, 19.15, 21.45 val. 25-2 d. 11.15, 
13.45, 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
24 d. 12, 14.15, 15.30, 18 val. 25-2 d. 12, 14.15, 15.45, 
18 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
24 d. 12.30, 19 val. 25-2 d. 12.30, 17.15 val.
„Kova iki paskutinio kraujo lašo“ (drama, JAV, 
N-13) - 24-2 d. 14.45, 22 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 
24 d. 17.15, 21.30 val. 25-26 d. 21.15 val.  
27-2 d. 19.45, 21.30 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija) - 24-26 d. 
19.45 val. 27-2 d. 16.45 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D) - 24-26 d. 
16.45 val. 27-2 d. 19 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ 
(romantinė drama, JAV, N-18) - 24, 27-2 d. 16.15, 18.45, 
21.15 val. 25 d. 16.15, 18.45, 21.30 val. 26 d. 16.15, 
18.45, 21.40 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 24-2 d. 12.15,  
14.30 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 24-2 d. 11,  
13.15 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 24-2 d. 10.30 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 24-2 d. 20.30, 
22.30 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
26 d. 19 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV) - 
25 d. 19 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
24-2 d. 10.40, 15.30, 18.10, 20.50 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
24-2 d. 10.10, 11.10, 12.50, 14, 16.40 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 24-2 d. 10.30, 
16.10, 19.20, 21.50 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
24, 26, 28, 2 d. 18.30 val.
„Kova iki paskutinio kraujo lašo“ (drama, JAV, 
N-13) - 25, 27 d. 18.30 val.
„Liūtas“ (drama, JAV, Australija, N-13) - 1 d. 18.30 val. 
(MOTERS premjera).
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 24-2 d. 15.10, 
17.20, 19.30, 21.40 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė drama, 
JAV, N-18) - 24-2 d. 15.50, 18.40, 21.20 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24-2 d. 11.20 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 24-2 d. 13.45 val.
„Trenk kaip vyras“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
24-2 d. 20.30 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
24-2 d. 21.10 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 24-2 d. 
12.50, 18 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 24-2 d. 13 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-2 d. 13.15 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
25, 26, 28 d. 10.20 val.
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV, N-13) - 24-2 d. 15.20 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
24-2 d. 10.40, 13.30, 15.30, 18.10, 20.50 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
24-2 d. 10.10, 12.50, 16.10 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 24-2 d. 10.20, 
14, 16.20, 19, 21.30 val. (10.20 val. seansas vyks 28 d.;  
24 d. 16.20 val. seansas nevyks).
„Kova iki paskutinio kraujo lašo“ (drama, JAV, 
N-13) - 25, 27 d. 18.40 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 26, 28, 2 d. 18.40 val.
„Liūtas“ (drama, JAV, Australija, N-13) - 1 d. 18.40 val. 
(MOTERS premjera).
„Siaubo maratonas“ (maratonas, N-13) - 24 d. 17 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 24-2 d. 17.20, 
19.30, 21.40 val. (21.40 val. seansas vyks 25, 27, 1 d.).
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 24-2 d. 18.30, 21.20 val. (24 d.  
1.20 val. seansas nevyks; 2 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 24-2 d. 13.20 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24-2 d. 11 val.
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV, N-13) - 24-2 d. 14.40 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 
24-2 d. 21.10, 21.30 val. (2 d. 21.10 val. seansas nevyks; 
21.30 val. seansas vyks 2 d.).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 24-2 d. 15.50 val.
„Trenk kaip vyras“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
24, 26, 28, 2 d. 21.40 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 
Kanada, V) - 25-26 d. 10.20 val. 24-2 d. 12.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 25, 26, 28 d. 11.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Tai iš tikrųjų labai harmoninga ir šviesi 
muzika. Joje nėra destrukcijos - kai jos klau-
sai ar groji, širdis džiaugiasi, tampi laimin-
gesnis“, - sakė koncerto sumanytojas, Lie-
tuvos valstybinio simfoninio orkestro fleiti-
ninkas Andrius Radziukynas. Vasario 26 d. 
koncertą galės išgirsti ir Kauno valstybinės 
filharmonijos lankytojai.

Idėja surengti baroko muzikos koncertą 
kilo neatsitiktinai. Baroko muzika A.Radziu-

Simfoninio orkestro primarijai  skleis baroko muzikos šviesą
Koncerto sumanytojas - 
Andrius Radziukynas

Organizatorių nuotr.

Vasario 25 d. Vilniaus kongresų rūmuose 
vyks šventė visiems išsiilgusiems švie
sos ir pavasariško pakilumo. Paskutinį 
žiemos šeštadienį vieni geriausių Lie
tuvos valstybinio simfoninio orkest
ro muzikantų klausytojams dovanos 
„Baroko perlų“ kamerinį koncertą, ku
riame skambės baroko epochos genijų 
J.S.Bacho, G.F.Hendelio, A.Vivaldžio ir 
Dž.B.Pergolezio kūriniai.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkinas/koncertai/parodos

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
25 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Ispaniška ir vokiška 
simfonijos“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, 
solistė Dalia Kuznecovaitė (smuikas). Dir. T.Sanderling.

26 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Muzikiniai nuotykiai 
zoologijos sode“. Smuikininkų ansamblis „Fiori musi-
cali“, mušamųjų instrumentų ansamblis „Ritmas kitaip“, 
R.Butvila (smuikas), A.Banaitytė (fortepijonas), aktoriai: 
P.Markevičius.
1 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Apeigos orkestrui“. 
Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas ir solistas 
M.Bačkus, violončelė).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
25 d. 17 val. - „Muzika - Lietuvai“. Atlikėjai: Merūnas 
Vitulskis, Styginių kvartetas.

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA
24 d. 18 val. - Simfoninė muzika. Koncertas iš 
ciklo „Diriguoja jaunieji“. Atlikėjai: Kauno miesto sim-
foninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian, JAV, vadovas 
A.Treikauskas). Solistė U.L.Žuklytė (smuikas). Dirigentai: 
T.Ambrozaitis, I.Šimkus.
26 d. 17 val. - Kamerinė muzika. „Žavingasis barokas“. 
Atlikėjai: A.Radziukynas (fleita), A.Puplauskis (fagotas), 
Z.Levickis (mandolina, smuikas), D.Narkevičius (mandoli-
na, smuikas), I.Sipaitytė (smuikas), T.Bandzaitytė (smui-
kas), V.Martišius (smuikas), R.Vytas (altas), P.Jacunskas 
(violončelė), A.Kmieliauskas (violončelė), A.Kučinskas 
(kontrabosas), V.Eidukaitytė-Storostienė (klavesinas), 
S.Gailius (mušamieji).
2 d. 18 val. - „Nerimo amžiaus muzika“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dir. 
M.Pitrėnas). Solistė G.Gedvilaitė (fortepijonas).

KlAipĖdA

KOnCERTŲ sAlĖ
1 d. 18.30 val. - „Dedikacija 8 1/2“. V.Gurstis (fleita), 
J.Auškelytė (smuikas), A.Šileikaitė (fortepijonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
Vilnius

nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

Paroda „Miesto gamta: pradedant Vilniumi“
Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4
Paroda „Nikolajus Rerichas ir Latvija“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

ldK Valdovų rūmų muziejus
Katedros a. 4

Paroda „Eksponatai. 2009-2015 m. dovanotos ir įsigytos 
vertybės“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija
Vilniaus g. 39/6

Paroda skirta poeto Kazio Bradūno 100-mečiui
Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2
Maria Loboda. „Švytinti švytinti švytinti sutinku savo 
pralaimėjimą“
Patricija Jurkšaitytė. „Nacionalinė portretų galerija“
Indrė Šerpytytė. „Patyrimo nebuvimas“

lds parodų salė
Vokiečių g. 4/2

Godos Lukaitės kūrybos paroda „Mano vidinis miestas“
Galerija „Meno niša“

J.Basanavičiaus g. 1
Paulius Šliupa. „Objektyvas mano mitas“

s.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

Lietuvos dailininkų dovanotų darbų paroda Lietuvos 
muzikų rėmimo fondo 25-mečiui

Simfoninio orkestro primarijai  skleis baroko muzikos šviesą
kyną lydi jau seniai - nuo studijų Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje laikų muzikan-
tas organizuodavo barokinius koncertus ir su 
jais keliaudavo po visą Lietuvą. A.Radziuky-
nas pasakojo, kad meile šiai muzikai jį užkrė-
tė mokytojas, žymus fleitininkas, kamerinės 
muzikos ansamblio „Musica Humana“ įkū-
rėjas ir vadovas prof. Algirdas Vizgirda.

Gražiausių baroko kūrinių kamerinį koncer-
tą surengti sumanęs A.Radziukynas, kolegų 
šiltai vadinamas koncerto meno vadovu, į tokius 
epitetus juokdamasis tik numoja ranka. „Visi 
mes čia lygūs ir visi dirbame labai kūrybingai“, - 
po repeticijos kalbėjo A.Radziukynas. Meninin-
ko meilę muzikai išduoda spindinčios akys ir 
užsidegimas kalbant apie koncerto kūrybinį pro-
cesą. „Zbignievas Levickis pasiūlė pagroti man-
dolinų koncertą. O, sakau, paklausysiu! Kaip 
įdomu! Šviesi muzika, fantastika - Pietų Italija, 
mandolinos! Čia pas mus saulės mažai, saulė 
bus čia - liuks! Kai jie pirmą kartą užgrojo, aš 
išėjau - ir tiek šviesos buvo mieste! Buvau labai 
laimingas“, - šypsodamasis pasakojo Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro artistas.

koncerte gros orkestro primarijai

Sugalvojęs koncerto idėją, A.Radziukynas 
džiaugėsi, kad kolegos pritarė jo vizijai ir su-
tiko kartu muzikuoti. „Labai džiaugiuosi, kad 
maestro Gintaras Rinkevičius suteikė gali-
mybę atlikti šitą koncertą. Jame gros puikūs 
muzikantai. Visi jie praktiškai primarijai - gro-
ja pirmuosiuose pultuose. Be darbo orkestre, 
muzikantai taip pat groja ir savo ansambliuo-
se: Ieva Sipaitytė - „Chordos“ kvartete, Po-
vilas Jacunskas - „FortVio“ trio, Toma Ban-
dzaitytė ir Ričardas Vytas - „Musica Huma-
na“, Andrius Puplauskis - Šv. Kristupo kvin-
tete. Užtat lengva dirbti drauge - jie labai 
gerai išmano muziką, taip pat ir barokinę, yra 
puikūs kamerinės muzikos atlikėjai“, - gerų 
žodžių kolegoms negailėjo A.Radziukynas.

sudėtingiausia - atsipalaiduoti

Intensyviai vykstant koncerto repetici-
joms, A.Radziukynas sakė, kad nors daug 
metų kartu dirbantiems muzikantams susi-

groti nėra sunku, kyla savų iššūkių. „Baro-
kas - labai savitas stilius, reikia jį įvaldyti, 
turėti specifinių žinių. Sudėtingiausia yra 
atsipalaiduoti. Reikia mokėti pagroti reika-
lingus kanonus, bet čia tu gali būti labai lais-
vas - kaip džiaze, - aiškino orkestro muzi-
kantas. - Pavyzdžiui, jeigu yra pasikartojan-
tis motyvas, visur baroke jis turi būti kaž-
koks kitoks. Antrą kartą temos taip pat pa-
groti negali, nes bus banalu ir neįdomu“, - 
apie baroko muzikos subtilybes pasakojo 
A.Radziukynas.

Parengė Ieva BačIulytė

koncertai

l Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro 

artistų kamerinis koncertas „Baroko perlai“ 

vyks vasario 25 d. 18 val. Vilniaus kongresų 

rūmuose
l „Žavingasis barokas“ - vasario 26 d. 

17 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje

Bilietai parduodami „Tiketoje“, Vilniaus  

kongresų rūmų ir Kauno filharmonijos kasose

Dalia Kuznecovaitė
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TeaTras/Pramogos

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
25 d. 12 ir 15 val. Kamerinėje salėje - S.Mickis „Zuikis 
Puikis“. Kamerinė opera. Dir. J.M.Jauniškis.
26 d. 12 val. Kamerinėje salėje - S.Mickis „Zuikis 
Puikis“. Kamerinė opera. Dir. J.M.Jauniškis.
1 d. 18 val. Kamerinėje salėje - T.Blažienė-Gaitanži 
„Ar mes mylim šaltą žiemą“. Dir. R.Aidukas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
24 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsen 
„Visuomenės priešas“. Rež. J.Vaitkus.
25 d. 12 ir 15 val. Mažojoje salėje - J.Pommerat 
„Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
25 d. 18.30 val. Erdvė prie Didžiosios scenos - 
D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
26 d. 16 val. Mažojoje salėje - J.Jokela 
„Fundamentalistai“. Rež. J.Vaitkus.
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek 
„Mūsų klasė“. Rež. Y.Ross.
28 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas+“. 
Rež. K.Dehlholm.
1 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“. 
Rež. Y.Ross.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
24 d. 18.30 val. - Premjera! F.Schiller „Marija Stiuart“. 
Rež. A.Areima.
25 d. 18.30 val. - Premjera! „Europiečiai“. 
Rež. P.Ignatavičius.
26 d. 12 ir 15 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.
1 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Mistras“. Rež. R.Tuminas.
2 d. 12 ir 14 val. - Teatralizuota ekskursija po Vilniaus 
mažąjį teatrą.
2 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

24 d. 18 val. - M.Andersson „Bėgikas“. Rež. O.Lapina.
25 d. 16 val. - P.Zelenka „Nykstančios rūšys“. 
Rež. R.A.Atkočiūnas.
26 d. 12 val. - „Coliukė“ (pagal H.Christianą Anderseną). 
Rež. R.Matačius.
28 d. 18 val. - D.Wasserman „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.

salė 99
25 d. 12 ir 14 val. - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
paveikslėlių knygas). Rež. V.Kuklytė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
24 d. 18.30 val. - M.Bulgakov „Zoikos butas“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.
25 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Karalius Lyras“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
26 d. 12 val. - E.Grig „Sniego karalienė“. 
2 d. baletas. Rež. O.Tamašauskienė. Klasikinio šokio kolek-
tyvas „Nuotaika“.
26 d. 18.30 val. - M.Macevičius „Prakeikta meilė“ 
(su lietuviškais titrais; N-18). Rež. A.Jankevičius.
1 d. 10 ir 12 val. - „Duniuška ir Koščėjaus karalystė“ 
(rusų k.). (Baltarusijos valstybinis jaunimo teatras).
1 d. 18.30 val. - „Dviejų žmonų vyras“ (rusų k.). 
Rež. G.Mušpert (Baltarusijos valstybinis jaunimo teatras).

RAGAniuKĖs TEATRAs
25 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Indėniukas Kikas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
26 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katinėlis ir Gaidelis“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

25 d. 12 val. - „Voro vestuvės“. Rež. A.Mikutis.
26 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
28 d. 18.30 val. - „Meteo“. Rež. A.I.Brashinskaya.

Mažoji salė
25 d. 14 val. - „Čia buvo / Čia nėra“. Rež. Š.Datenis.
26 d. 14 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“. 
Rež. R.Driežis.

„DOMinO“ TEATRAs
24 d. 19 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikovas.
25 d. 15 ir 19 val. - Premjera! P.Valentine „Prie dangaus 
vartų“. Rež. M.Slavinskis.
26 d. 12 val. - „Bučiuoju, Oskaras“. Rež. C.Graužinis.
26 d. 18 val. - M.Gungoru „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
28 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. 
Rež. S.Uždavinys.
2 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.

MEnŲ sPAusTuVĖ
24 d. 19 val. Kišeninėje salėje - ARTŪRO AREIMOS 
TEATRAS: „Klamo karas“ (N-14). Rež. A.Areima.
25 d. 12 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: 
„Pasaka apie karalius“. Rež. S.Degutytė.
25 d. 18.30 val. - ARTŪRO AREIMOS TEATRAS: 
„(Ne)vykėlis“ (N-16). Rež. A.Areima.
25 d. 19 val. Juodojoje salėje - CEZARIO GRUPĖ: 
„Arabiška naktis“ (N-16). Rež. C.Graužinis.
26 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! ATVIRA 
ERDVĖ’16. „Partners“. Kūrėjai ir atlikėjai: E.Višnevskytė, 
T.Vasiliauskas, A.Tamulionis, E.Stasiulytė, K.Pundziūtė, 
A.Jasiūnas.
1 d. 19 val. Juodojoje salėje - STAGE STRANGERS: 
„Užsėdimas“. Idėjos autoriai ir atlikėjai: A.Ramanauskaitė, 
M.Stabačinskas, P.Tamolė, D.Vaitiekūnas.

VilniAus KAMERinis  
TEATRAs

26 d. 12 val. - „Žiogo ir Skaičiuotojo nuotykiai“ (kelionė 
į Afriką arba dar kur Nors). Rež. Ž.Ramanauskas.
28 d. 19 val. - „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.

13 blynų rūšių

Užgavėnės - paskutinės mėsiedo dienos, 
kai kaime baigiasi piršlybų ir vestuvių me-
tas. Pats būdingiausias Užgavėnių paprotys - 
sotus  valgymas,  kuris  nulemia mūsų visų 
gerą ateitį. Lankytojai muziejuje galės išsi-
kepti sveikuoliškų blynų sau  ir bičiuliui ar 
kabinti šiupinio košę. Šiupinys - tai senoviš-
kiausias Užgavėnių patiekalas, ypač mėgs-
tamas  Žemaitijoje  ir Mažojoje  Lietuvoje. 
Šventės generalinis rėmėjas „Malsena“ pir-

mą kartą  istorijoje pristatys „Gyvąjį blynų 
muziejų“,  kuriame „eksponatus“ kvies ne 
apžiūrėti, o paragauti! „Malsenos“ „Gyvaja-
me blynų muziejuje“ bus kepama 13 skir-
tingų blynų rūšių - nuo pasaulio, įvairių šalių 

tradicinių, sveikųjų ar netikėtų blynų iki tra-
dicinių lietuvių pamėgtų blynų receptų. Tik-
ra blynų šventė „Gyvasis blynų muziejus“ 
bus įsikūręs Žemaitijos sektoriuje, Gondin-
gos sodyboje.

Lietuvos liaudies buities muziejus laukia neeilinių Užgavėnių
„Šalta žiema, šalin eik, o pavasari - at-
eik!“ - tokiu šūksniu vasario 25 dieną 
bus kviečiamas pavasaris Užgavėnių 
sostinėje Rumšiškėse. Šiais metais bri-
tų dienraštis „The Guardian“ paskelbė 
Užgavėnes, švenčiamas Lietuvos liau-
dies buities muziejuje, tarp 10-ies ge-
riausių švenčių Europoje! Tad šventės 
organizatoriai žada daug netikėtumų 
visai šeimai.

Organizatorių nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASTeaTras/Pramogos

KEISTUOLIŲ TEATRAS
24 d. 19 val. - „Persikūnijimai“. Rež. Vytautas 
V.Landsbergis.
25 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir gaidelis“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
25 d. 19 val. - Premjera! „Edis Agregatas, arba 
Nemirštančio optimisto gyvenimas ir mirtis“.  
Rež. A.Giniotis.
26 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Mano senelis buvo 
vyšnia“. Rež. A.Gluskinas.
26 d. 15 val. - „Mykolas Žvejas“. Rež. A.Giniotis.
27 d. 12 val. - „Grybų karas ir taika“. Rež. A.Giniotis.
2 d. 19 val. - GM Gyvai pristato Delgres.

OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
25 d. 18.30 val. - J.Thompson „Žudikas manyje“. 
Rež. N.Walker.
27 d. 19 val. - F.Richter „Po ledu“. Rež. A.Areima.
28 d. 19 val. - W.Shakespeare „Miranda“. 
Rež. O.Koršunovas.
2 d. 19 val. - F.Richter „Dievas yra DJ“. 
Rež. K.Gudmonaitė.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Maištas“ (N-16). 
Rež. A.Jankevičius.
26 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“. 
Rež. I.Paliulytė.
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
28 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von 
Mayenburgas „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
1 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
2 d. 18 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
24 d. 18 val. - O.Nicolai „Vindzoro šmaikštuolės“. 
Rež. ir choreogr. G.Santucci (Italija). Dir. J.Janulevičius.
25 d. 18 val. - R.Kočiantė „Notrdamo legenda“. 2 d. šokio 
spektaklis. Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
26 d. 12 ir 17 val. - A.Jasenka „Dryžuota opera“. 
2 d. opera vaikams. Rež. V.Martinaitis. Dir. V.Visockis.
1 ir 2 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Karmen“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
24 d. 18 val. - Ž.Petan „Atranka“.
26 d. 18 val. - L.Janušytė „Korektūros klaida“. Rež. A.Dilytė.
27 d. 18 val. - G.Sibleyras „Vėjas topolių viršūnėse“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
28 d. 18 val. - KMKT forumo teatras: „Man ne X“. 
Rež. V.Gasiliūnas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
24 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
25 d. 18 val. - N.Kin „Žmogus, skaitantis jūsų mintis“. 
Rež. N.Kin.
26 d. 12 val. - U.Šimulynaitė „Kotonai Paryžiuje“. 
Rež. R.Kimbraitė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
25 d. 12 val. - „Užburtos pilies paslaptis“. Rež. O.Žiugžda.
26 d. 12 val. - „Pasaka apie lietaus lašelį“. Rež. O.Žiugžda.
26 d. 17 val. - „Kitais metais, tuo pačiu laiku“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
28 d. 18 val. - „Tūla ir kiti“. Rež. A.Kaniava (Všį „Bardai“).

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
24 d. 18 val. - „2 Donatai“ koncertinis turas - „Viskas 
pusiau“.
27 d. 18.30 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
28 d. 18 val. - V.Vertex „Buvusių moterų reikalai 2“.
1 d. 9.30 ir 12 val. - „Strakaliukas ir Makaliukas“. 
Rež. R.Boravskis (Vilniaus kamerinis teatras).

1 d. 18 val. - „Kai žmonės vaidino Dievą“. Rež. A.Gian 
(JAV)/M.Mačiulis (Vilniaus kamerinis teatras).
2 d. 19 val. - „(Ne)galiu tylėti, (Ne)galiu mylėti“ (N-18). 
Rež. R.Vitkaitis (Kitoks teatras).

RENGINIŲ OAZĖ
24 d. 19 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai“. Rež. O.Šapošnikovas.

KLAIpĖDA

KLAIpĖDOS DRAMOS TEATRAS
24 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - S.Mrozek 
„Petro Ochėjaus kankinystė“. Rež. D.Rabašauskas.
25 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - E.De Filippo 
„Kalėdos Kupjelų namuose“. Rež. P.Gaidys.
26 d. 12 val. Didžiojoje salėje - K.Grahame „Vėjas gluos-
niuose“ (su vertimu į gestų kalbą). Rež. A.Gluskinas.
26 d. 17 val. Mažojoje salėje - K.Dragunskaja 
„Lunačiarskio lunaparkas“. Rež. D.Rabašauskas.

KLAIpĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
24 d. 18.30 val. - F.Wildhorn „Boni ir Klaidas“. 
2 v. miuziklas. Rež. R.Bunikytė. Dir. V.Konstantinovas.
26 d. 12 val. - „Pasaka be pavadinimo“. Rež. E.Miškinytė.

KONCERTŲ SALĖ
28 d. 18 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas.

KLAIpĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
25 d. 12 val. - „Kas tu?“ Rež. J.Trimakaitė.
26 d. 12 val. - „Coliukė“. Rež. D.Savickis.

ŽVEJŲ RŪMAI
24 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Otelas“. 
Rež. choreogr. A.Cholina.
25 d. 12 val. Teatro salėje - „Raudonkepuraitė“. 
Rež. J.Dautartas (Panevėžio teatras „Menas“).
25 d. 17 val. Teatro salėje - „Ida iš šešėlių sodo“. 
Rež. K.Gudonytė (Panevėžio teatras „Menas“).
26 d. 12 val. Teatro salėje - „Pasaka apie katinėlį, gaidelį ir sep-
tynis ožiukus“. Rež. A.Juškevičienė (Jaunimo teatras „Be durų“).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Lietuvos liaudies buities muziejus laukia neeilinių Užgavėnių
Etnografiškiausios kaukės rinkimai

Persirengėlių vaikščiojimas po sodybas - 
vienas pagrindinių Užgavėnių šventės atribu-
tų. XX a. pradžioje persirengėliai dėdavosi kuo 
baisesnes kaukes, išskobtas iš medžio, tošies, 
avikailio. Moterys persirengdavo vyrais, vy-
rai - moterimis. Senoviškiausi Užgavėnių per-
sonažai - arklys, ožys, gervė. Dar persireng-
davo giltine, elgeta, beždžione, gaidžiu, jaučiu, 
avinu. Muziejininkai tikisi, kad lankytojai at-
vyks užsidėję tradicines kaukes, - etnografiš-
kiausių kaukių savininkai bus apdovanoti pri-
zais! Jei nepavyks pasigaminti namie - muzie-
jaus dirbtuvėlėse kaukę galės pagaminti patys.

Šokdami ir dainuodami etnografiniai 
ansamb liai kartu su lankytojais triukšmingai 
kvies pavasarį. Užgavėniautojai rungtyniaus 
konkursuose ir žaidimuose, jodinės muziejaus 
arkliais, važinėsis, išgirs kolektyvo „Tarp dvie-
jų aušrų“ ir projekto „Girių dvasios“ lietuviškas 
sutartines, atliekamas elektronine muzika. 
Šventėje dalyvaus policijos bičiulis „Amsis“, jis 
pristatys policijos pareigūno profesiją, o beglo-
bių gyvūnų priežiūros centro „Nuaras“ kinolo-
gai pademonstruos dresuotų šunų programą.

lašinskio ir kanapinskio  
muštynės

Prie malūno vyks „Ristynių pirmenybės 
2017“ - tai lietuviška sporto šaka, kuriai rei-
kia ištvermės, vikrumo ir sumanumo. Užga-
vėnių šventė neįsivaizduojama be Lašinskio 
ir Kanapinskio muštynių, kurios simbolizuo-
ja nenorinčios pasitraukti žiemos kovą su 
žmonių išsiilgtu pavasariu. Tikimasi, kad Ka-
napinskis nugalės Lašinskį ir pakvies pava-
sarį! Šventės pabaigoje bus deginama Morė - 
blogio, nelaimių ir visiems įkyrėjusios žiemos 
simbolis. Žmonių linksmumas pabudins žemę 
pavasariui, naujam derliui. Senovėje žmonės 
tikėjo, kad per Užgavėnes negalima dirbti, 
kitaip nelaimės užklups: sukirmys mėsa, 
skaudės pirštus, vištos daržus iškapstys ar 
vėjai stogus plėšys. Kad taip nenutiktų, biedni 
ir bagoti, vasario 25 dieną važiuokite kuo to-
liau nuo namų linksmintis į Rumšiškes, Lie-
tuvos liaudies buities muziejų! Išvengsite 
spūsčių, jei atvyksite į muziejų anksčiau! Bi-
lietus platina www.bilietai.lt. Išsamesnė ren-
ginio informacija - www.llbm.lt.

„Laisvalaikio“ inf.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai  
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179,  
www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 

Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 

Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt

Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt

Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 

„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com

Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt

Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslauGOsGROžiO PaslauGOs 

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 

Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt

Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt

Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NauJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kuRsai

sveikaTiNGuMO PaslauGOs
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SVEIKINA

             

Asmeniniame gyvenime jums 
seksis dalytis jausmais su atviru ir ištiki
mu žmogumi, pamažu ryškės rimtesnių 
santykių kontūrai. Galite sulaukti prisi
pažinimo meilėje. Palankus laikas tiems,  
kas mėgsta konstruoti, dirbama kantriai, 
ramiai ir produktyviai. Tai puikus laikas 
rimtiems  ateities planų  apmąstymams. 
Pasaugokite savo sveikatą.

JAUČIUI

Mylimieji nudžiugins 
maloniomis staigmenomis. Būsite 
konkretūs, praktiški ir racionalūs. 
Tai įdomus ir aktyvus laikotarpis. 
Vieniems atneš  kelionę, kiti krausis 
atostogų lagaminus. Saugokitės 
vandens telkinių.

DVYNIAMS

Asmeniniame gyvenime galite 
tikėtis rimtų pertvarkymų. Tinkamas 
laikas prisiminti savo pareigas, galite 
įsigyti ilgai naudojamų ir praktiškų 
daiktų. Daugiau  laiko praleiskite 
gamtoje.

AVINUI

Prognozė vasario 24 - kovo 2 d.

Asmeniniame gyvenime būkite 
įžvalgūs, pasikliaukite nuojauta, kuri 
padės išvengti nemalonių situacijų. 
Jūs vėl pajutote tvirtą pagrindą po 
kojomis, bet  užuot džiaugęsi esama 
situacija galite susikurti problemų, 
kad vėliau jas spręstumėte. Palankus 
laikas trumpoms atostogoms.

ŠAULIUI

Netinkamas metas naujoms 
pažintims. To vienintelio dar turėsite 
luktelėti. Didelių laimėjimų gal ir 
nebus, bet gerai susitvarkysite su kas
dieninėmis užduotimis, ir džiaugsitės 
puikiais rezultatais, palanku imtis  
namų  ruošos darbų, kurie reikalauja 
kruopštumo. Atsargiai vartokite stip
riuosius gėrimus.

SKORPIONUI

Meilės reikalai puikiai klosis 
neturintiems antrosios pusės. Pažintis 
su priešingos lyties atstovu išvaduos 
iš kasdieninės nuobodžios rutinos. 
Galėsite iš širdies padirbėti  namuose 
ir vėliau pasidžiaugti puikiais  rezulta
tais. Dabar galite priimti drąsų sprendi
mą ir kardinaliai pakeisti savo gyveni
mo  pobūdį. Saugokitės peršalimo.

SVARSTYKLĖMS

Vyraus kiek prislėgtos asmeni
nio gyvenimo nuotaikos, atminkite, jos 
bus trumpalaikės. Bus sunku rasti ben
drą kalbą su aplinkiniais, jus daug kas 
erzins, kai kurios situacijos gali visai 
išmušti iš pusiausvyros. Pasistenkite  į 
viską reaguoti paprasčiau, nedarykite 
iš kiekvienos smulkmenos tragedijos. 
Palankus laikas pradėto sportuoti.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime bus 
gausu netikėtumų, todėl pravartu pabū
ti kelias dienas atskirai, leisti pailsėti 
vienam nuo kito. Namuose  gerai susi
tvarkysite su kasdieninėmis užduotimis 
ir džiaugsitės puikiais rezultatais. 
Palanku imtis darbų, kurie reikalauja 
kruopštumo. Palankus laikas atlikti 
profilaktinį sveikatos patikrinimą.

LIŪTUI

Visą dėmesį skirkite savo 
antrajai pusei, domėkitės, kaip sekasi, 
kokiomis nuotaikomis  gyvena. 
Jūsų užsidegimas bendraujant bus 
didžiulis, santykiai su aplinkiniais 
taikūs, palankus laikas įgyvendinti 
senus sumanymus ir svajones. 
Atostogaujantys sugokitės žarnyno 
infekcijų.

MERGELEI

Pažintys bus greitos, tačiau jūsų 
nedžiugins. Verčiau laiką skirkite savo 
pomėgiams, keliaukite, skaitykite, ieš
kokite nusiraminimo gamtoje, geriausia 
kalnuose. Palankus laikas atlikti net 
pačius sudėtingiausius darbus. Būtinai 
tuo pasinaudokite ir pasistenkite pada
ryti kuo daugiau. Puikus metas ieškoti 
naujų saviraiškos galimybių.

OŽIARAGIUI

Jūsų asmeninis gyvenimas 
žydi, o jūs patys esate tarsi gražiausi 
žiedai. Gyvenkite taikoje su savimi ir 
visu pasauliu. Stenkitės nenukrypti 
į kraštutinumus, laikykitės aukso 
vidurio, puikus laikas tvarkyti 
net pačius sudėtingiausius ir 
rizikingiausius asmeninius reikalus.

ŽUVIMS

Asmeniniame gyvenime 
laikykitės kiek nuošaliau, neskubėkite, 
nespręskite jokių atsakingų ir rimtų 
reikalų. Didelis permainų metas. Nors 
permainos kelia stresą, šiuo metu jos 
vis geriau nei sąstingis. Pasistenkite 
nuolat tobulėti.

VANDENIUI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Laidų vedėjas Arnas Mazėtis
1991 02 26

Penkiakovininkė 
Laura Asadauskaitė-
Zadneprovskienė
1984 02 28

GEROS DIENOS: vasario 24, 28,  kovo 1 d. BLOGOS DIENOS: vasario 23, 27,  kovo 2 d.

Laidų vedėjas  
Richardas Jonaitis
1983 03 01

Laidų vedėja  
Agnė Zacharevičienė
1980 02 26
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Asmara. Akinakas. 
Ignas. Samara. Tb. Odeta. Rai.  
Kiras. Agilas. Los. Katinas. Nikita. 
Pavasa. ES. Jarila. Simonas. Patinai. 
Janskis. Aja. Varanai. Ja. Posa. 
Panosės. MAN.
Horizontaliai: Bastilija. Brokatas. 
Km. Asirija. Ai. Tina. Argo. Ala.  
Andai. Aiva. AEG. An. Astikas. Ro. 
Alavijas. IS. Atamanė. Na. Sisonas. 
Am. Nansi. Skarda. Ak. Ara. Sesija. 
Said. San.
Pažymėtuose langeliuose: 
DiDeli Pinigai. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki vasario 28 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės  
kaina 0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Jūratė Kvedaraitė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas  
„Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

Per policijos raciją:
- „Dubysa penkiolika“, čia „lapė septy-

ni“, Laisvės alėjoj kilo muštynės. Pastipri-
nimo nereikia - pats pabėgsiu...

l

Jei iš tavęs pinigus atėmė banditas - tai 
apiplėšimas, jei bankas - tai verslas, jei vals-
tybė - tai įstatymas. 

l

Taksi automobilis lekia visu greičiu. Ke-
leivis vairuotojui:

- Vairuotojau, važiuokite atsargiau. Ma-
nęs namuose laukia žmona ir penki vaikai.

Taksistas:
- Ir čia jūs man kalbate apie atsargumą?!

l

Psichiatrijos ligoninėje kalbasi dviese:
- Na, kaip tau mano romanas?
- Nieko. Tik personažų per daug.
Staiga pasigirsta seselės balsas:
- Ei, jūs, greitai atiduokite telefonų 

knygą!
l

- Jonai, mes pažįstami tik keletą minu-
čių, o jūs jau taikotės į mano širdį...

- Oi, brangioji, patikėkite, netaikau taip 
aukštai.

l

- Mano žmona sakė, kad sveika valgyti 
nevirtus produktus.

- Ir maniškė nemėgsta gaminti.
l

Gydytojo kabinete:
- Daktare, man visur skauda.
- Na, jūs ir užlenkėte, tėtuši, viskam 

jums pinigų neužteks.
l

- Daviau skelbimą, jog ieškau gyvenimo 
draugės. Atsakė 20 vyriškių.

- Eik tu sau! Ką rašė?
- Visi tą patį: „Paimk maniškę“.

aNEkDOTai
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beprotiškas pasaulis

EPA-Eltos nuotr.

CITRUSINIAI. 84-ojo citrinų ir 
apelsinų festivalio Mentone 
(Prancūzija) organizatoriai 
kūrybai šįkart pasirinko  
Niujorko Brod vėjaus temą. 
Tad nenuostabu, jog festivalio 
svečiai galėjo išvysti Merę  
Popins, kabareto šokėją,  
Liūtą karalių ir kitus  
Brodvėjaus personažus iš  
citrinų ir apelsinų.


