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 ■ Kodėl ir kam legendinis atlikėjas, 
dainų kūrėjas Andrius Mamontovas 
ėmė viešinti savo dienoraščius? 12 p.
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 ■ Kur žydint alyvoms kasmet važiuoja ir ką veikia LRT laidų vedėja Eglė Daugėlaitė-
Kryževičienė? 13 p.

 ■ Kaip aromatų natas įkūnijo kvepa-
lų kūrėja Živilė Burdaitė, pakvietusi  
į netradicinį savo kurtų kvepalų  
pristatymą?                                               11 p.

muzikalus kvepalų 
skambesys

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

andriaus mamontovo 
dienoraščiai

4-9 interviu
Martynas Nedzinskas

14-15 veidai
Diana Vapsvė,  
Skaistė Semenikė

16-17 iŠ arčiau
Kristina Savickytė-
Damanskienė

18-21 StiliuS
„Mados infekcijos“ 
kolekcijos ir svečiai

22-23 ŽvaigŽdėS
Gražuolės, kurioms 
nesiseka meilėje

24-25 PaŽintiS
Lina Beržanskytė-Trembo

28-29 egzotinėS kelionėS
Faktai, paneigiantys 
stereotipus apie Kiniją

31 ĮdomybėS

32-33 galimybė
Laimėk kelionę  
po Skandinaviją

35 Premjera
Roko opera „Eglė“

36 Scena
„G&G Sindikatas“

38 datoS
Džesika Čestein  
(Jessica Chastain)

39-55 eterio ŽmonėS, 
tv Programa
Sandra Daukšaitė-
Petrulėnė

56-61 „laiSvalaikio“ 
gidaS
Kinas, teatras, koncertai

62-63 „laiSvalaikio“ klubaS

64-65 HoroSkoPaS, 
kryŽiaŽodiS, Sudoku

66 beProtiŠkaS PaSauliS

MARTYNO NEDZINSKO 
meilės laiškas

suNr. 12 (992) 2017 m. kovo 24-30 d.

vi
rše

lyj
e:

 m
ar

ty
na

s n
ed

zin
sk

as
Fo

to
gr

af
ija

: d
ai

ni
us

 la
bu

tis

eglės gyvenimo 
taisyklės



4 laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  2 4

„LaisvaLaikio“ interviu

Martynas 
nedzinskas: 
Kartais elgiuosi atbulai
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„LaisvaLaikio“ interviu

Teatro ir kino aktorius, „Auksinio scenos kryžiaus“  
laureatas MArTynAs nedzinskAs (31) yra sukūręs 
dešimtis įsimintinų vaidmenų ir kiekvienas jų jam  
savaip brangus bei ypatingas. Balandžio mėnesį  
su žiūrovais susitiks ir dar vienas aktoriaus įkūnytas 
herojus - Fantazijus. Šio susitikimo - spektaklio  
„Fantazijus“ premjeros Vilniaus mažajame teatre -  
labai laukia ir pats Martynas. 

Eimantė Juršėnaitė
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susivėlusiam ir panašiai... Teatre turi būti pa-
slankus tarsi plastilinas.

- Veikiausiai, žinodamas visą teatro 
„virtuvę“, spektaklio kūrimo procesą, 
tai, kas vyksta scenoje, vertini kitaip nei 
paprastas žiūrovas... 

- Yra spektaklių, kuriuos žiūrėdamas ma-
tau, kaip viskas padaryta, kaip aktoriai vaidi-
na, bet yra spektaklių, kurie įtraukia, mane 
apgauna artimi žmonės, pažįstami - aš jais 
patikiu, pasiduodu, žiūriu, kartu išgyvenu ir 
susimąstau... Taigi tikrai galiu spektaklius 
žiūrėti ir kaip paprastas žiūrovas. 

- Esi vadinamas vienu talentingiausių 
jaunosios kartos aktorių. Kaip manai, ko 
vertas talentas be sunkaus kasdienio 
darbo?

- Turbūt nieko. Tiesą sakant, reikėtų ge-
rai pagalvoti, kad atsakyčiau, kas yra talentas. 
Veikiausiai tai tikėjimas savimi, kibirkštėlė ir 
dovana, kuri dideliam darbui suteikia spindė-
jimo. Sakyčiau, kad aš galbūt esu tinginys ir 
man reikėtų dirbti daugiau.

- Kaip manai, aktorystė - profesija ar 
gyvenimo būdas? 

- Tai profesija, kuri lemia gyvenimo būdą. 

- Įsivaizduoji save dirbantį gaisrinin-
ku ar bankininku?

- Bankininku dirbti negalėčiau, nes nie-
ko neišmanau apie bankinius reikalus. Ka-
dangi nesu ekstremalių potyrių mėgėjas, 
vargu ar galėčiau būti gaisrininkas. Tačiau 
kituose darbuose save įsivaizduoju, tik ne-
žinau, ar ilgai galėčiau juos dirbti. Tiesą sa-
kant, prieš tapdamas aktoriumi turėjau vi-
sokių darbų - buvau padavėjas, gaminau ka-
vą, surinkinėjau kėdes, darbavausi sandėly-
je, išvežiojau prekes... 

- Tavo žmona Agnė Kaktaitė - taip pat 
aktorė. Ar teatras dažna pokalbių tema 
namuose? 

- Priklauso nuo to, kiek darbų teatre tu-
rime. Kartais pasikalbame dažniau, kartais 
rečiau. Dabar dažniau žiūrime filmus ir kal-
bamės apie juos. (Šypsosi.)

- Nesunku dviem tos pačios profesijos 
atstovams po vienu stogu?

- Mano atveju tai tik pranašumas. Man 
ramu, nes žmona supranta, kas yra kūrybos 
procesas, kas vyksta su aktoriumi, kuris daug 
repetuoja, galvoja, ieško, analizuoja... Ji mane 
supranta, kai tenka visą dieną repetuoti, o 
vakare vaidinti spektaklyje. Tarp aktorių ga-
lioja susitarimas, nerašytos taisyklės, kurių 
nereikia aiškinti, tad nereikia ir teisintis prieš 
kitą žmogų. Šiuo aspektu man yra labai gerai.

- Aktoriams neretai bando užkabinti 
etiketę „ne šeimos žmogus“. Pavadintum 
save šeimynišku?

- Tikrai taip. Tačiau aktoriaus profesija 
yra nepatogi šeimai. Kai žmonės dirba nuo 8 
iki 17 valandos, vakarus ir savaitgalius jie 
gali skirti šeimai. Aktorių grafikas padrikas 
ir chaotiškas - būna, kad tenka intensyviai 
repetuoti, vaidinti spektakliuose, per 20 die-
nų nebūna nė vieno laisvadienio, o galiausiai 
laukia savaitės ar mėnesio trukmės gastrolės. 

„LaisvaLaikio“ interviu
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Visiems patariu 
nebijoti  
pasijuokti iš saVęs

n Gimimo data: 1985 m. liepos 8 d., Klaipėda
n 2008 m. baigė LMTA, Rimo Tumino 
vadovaujamą aktorių kursą
n Didžiojoje teatro scenoje M.Nedzinskas 
debiutavo 2005 m. spektaklyje „Moteris 
smėlynuose“. Nuo to laiko sukūrė daugybę 
įsimintinų vaidmenų
n Martynas vaidina keliuose teatruose - 
Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre, Lietuvos 
nacionaliniame dramos teatre, Oskaro Koršunovo 
teatre ir improvizacijų teatre „Kitas kampas“
n 2013 m. M.Nedzinskui įteiktas geriausio 
dramos aktoriaus „Auksinis scenos kryžius“ 
už Konstantino Trepliovo vaidmenį Oskaro 
Koršunovo režisuotame spektaklyje „Žuvėdra“

Dosjė
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- Atliksi pagrindinį vaidmenį Gabrie-
lės Tuminaitės režisuotame spektaklyje 
„Fantazijus“, kurio premjeros įvyks Vil-
niaus mažajame teatre balandžio 12-
13 d. Ar lauki premjeros? 

- Aktoriai labai laukia premjerų, nes tai 
pirmasis susitikimas su žiūrovais. Jie yra be-
ne svarbiausia teatro dalis, dėl žiūrovų ir yra 
statomi spektakliai, vyksta repeticijos. Prem-
jera žymi naują spektaklio gyvavimo etapą - 
baigiasi repeticijos ir kūrybos procesas tęsia-
si scenoje, kartu su žiūrovais prasideda spek-
taklio augimas ir kitimas. Žinoma, spektaklio 
struktūra nepasikeičia, tačiau koreguojami 
tam tikri niuansai, smulkmenos. 

- „Fantazijus“ - prancūzų romantiko 
Alfredo de Miusė (Alfred de Musset) pje-
sė. Ji parašyta prieš 200 metų ir apibū-
dinama kaip komedija, kuri baigiasi blo-
gai, arba drama su laiminga pabaiga. Ko-
kia ji pasirodė tau? 

- Man pasirodė įdomu tai, kad A.de Miu-
sė kuria herojų, konstruodamas jį kaip visiš-
ką antiherojų. Žmogų, persunktą mizantropi-
jos, melancholijos, geriantį, lošiantį azartinius 
žaidimus. Skaitydamas pjesę negali nejausti 
simpatijos, galų gale meilės šiam žmogui. 
Mūsų visuomenėje tokie žmonės dažniausiai 
yra nustumiami į paraštes, tampa marginalais 
dėl savo nepatogios tiesos, kurią sako viešai 
ir dėl ko yra sunaikinami arba susinaikina 
spaudžiami aplinkos. Dėl to ši pjesė man tar-
si meilės laiškas tokiems žmonėms, kurie dar 
gyvi, ir tiems, kurie jau anapus. Man šis vaid-
muo labai brangus. 

- Kaip aktorius esi išbandęs nemažai - 
vaidini teatre ir kine, vaidmenis kuri pa-
gal scenarijų ir laisvai improvizuoda-
mas... Kodėl? Įdomu išbandyti save skir-
tingose srityse, lavini savo profesinį įvai-
riapusiškumą? 

- Jei krepšininkas mokėtų atlikti tik vieną 
veiksmą, pavyzdžiui, mesti iš trijų taškų zo-
nos, aikštelėje jis būtų labai ribotas. Panašiai 
ir su aktoriais. Būtų puiku, jei aktorius išma-
nytų skirtingas technikas. Viena yra vaidinti 
režisūriniame pastatyme, kita - kaip kūrybos 
metodą scenoje naudoti improvizaciją, kai ga-
li būti ir aktorius, ir dramaturgas, ir režisie-
rius vienu metu. Galų gale ir teatras šiandien 
gali būti visoks, ne vien tradicinis. Lietuvoje 
taip pat atsiranda trupių, kurios kuria kitokį 

teatrą, nors galbūt visuomenėje tai dar neva-
dinama teatru. O ką jau kalbėti apie kiną, ku-
ris yra tarsi atskira planeta, kur vaidyba, pa-
lyginti su teatru, yra kitokia. Ir, žinoma, visa 
ši patirtis man ne tik padeda tobulėti, bet ir 
yra labai įdomi.

- Nors vaidmens kūrimas veikiau yra 
individualus darbas, kiek jis priklauso 
nuo kolegų, bendros atmosferos?

- Paradoksalu, vaidmens kūrimas yra ab-
soliučiai individualus darbas grupėje. Kai 
kuri grupėje, režisierius ir partneriai tampa 
lygiaverčiais tavo vaidmens kūrėjais. Nors 

apskritai labai sunku pasakyti, iš ko suside-
da vaidmuo, tie momentai sunkiai apčiuo-
piami. 

- Ar dėl vaidmens galėtum priaugti 
ar numesti svorio, nusiskusti plaukus ir 
panašiai? 

- Teatre tai neaktualu, o kinas tuo ir ža-
vus, kad nufilmuota medžiaga išlieka. Visiškai 
pasineri į kūrybos procesą, dėl vaidmens ga-
li numesti ar priaugti svorio, kamera tai už-
fiksuos ir po to galėsi sverti, kiek nori. Teatre 
kitaip. Viename spektaklyje gali tekti būti 
storam, kitame - lieknam, susišukavusiam ar 

„LaisvaLaikio“ interviu
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O kai išvykstu gastrolių, šeima gyvena be 
manęs ir jai manęs trūksta. Žinoma, ir toje 
nerutinoje atsiranda rutina, kartais ji smagi, 
kartais - ne.

- Esi tėvas. Ko tave išmokė tėvystė? 
- Neskubu daryti išvadų. Manau, kad tė-

vystė mane mokė, moko ir dar mokys, - tai 
procesas, kuris veikiausiai pasibaigs tik man 
mirus. Dar teks daug pamokų išmokti ir daug 
dalykų permąstyti. Galiu pasakyti tiek - tė-
vystė mane džiugina ir kiti dalykai nebeatro-
do tokie svarbūs, ir pats sau nebeatrodau toks 
svarbus.

- Kuo būti sunkiau - tėvu ar akto-
riumi? 

- Nežinau, galbūt kartais būti tėvu, kartais 
aktoriumi. Nors iš tiesų gyvenime vadovau-
juosi kiek kitokiu principu. Su draugu Vyčiu 
Siliumi neretai pasikalbame apie įvairius da-
lykus, taip pat ir socialinius vaidmenis. Vaka-
rų kultūroje socialinių vaidmenų skirstymas 
įprastas - teatre esi aktorius, namuose tėvas 
ir vyras, lankydamas artimuosius esi sūnus 
ir brolis, visuomenėje esi pilietis, užsienyje 
lietuvis... Rytų kultūroje visi šie dalykai eina 
koja kojon. Tai reiškia, kad jei teatre esu ak-
torius, ne mažiau esu ir tėvas, ir vyras ar 
sūnus. Visi šie dalykai visuomet yra šalia ir 
vieni kitiems daro didelę įtaką, tad būtų nai-
vu sakyti, kad namuose aš tik tėvas, bet ne 
aktorius ir panašiai.

- Sakoma, kad vyras turi pasodinti 
medį, užauginti sūnų ir pastatyti namą. 
Ką, tavo manymu, turi padaryti tikras 
vyras? 

- Tikras vyras turi prisiimti jo kelyje at-
sirandančią atsakomybę. 

- Nuolat dirbi su žmonėmis, ar yra 
poreikis pabūti vienam?

- Darbas su žmonėmis kartais vargina, o 
didelės miesto šventės ar žmonių susibūrimai 
mane glumina. Labai norisi pabūti vienam ir 
manau, kad tai labai sveika. Stengiuosi spor-
tuoti, bėgioti, nes tada galiu pabūti vienas, 
pagalvoti... 

- Anksčiau labai mėgai skaityti, ar vis 
dar atrandi tam laiko? 

- Pastaruoju metu skaitau nedaug. Pasi-
keitė prioritetai, o ir jėgų tam ne visuomet 
pakanka. Be to, esu įsitikinęs, kad skaitymo 
raumuo taip pat turi būti treniruojamas. 

Daug skaitančiam žmogui skaityti yra leng-
va, o jei įgūdžius prarandi, paimi knygą ir 
supranti, kad nuotaika netinkama, reikia ki-
tokio susikaupimo, atmosferos, mintys nu-
klysta kitur ir kiekvieną puslapį tenka skai-
tyti po porą kartų, kad tinkamai įsigilintum 
į knygos turinį.

- Kokių turi pomėgių? 
- Dabar daugiausia laiko skiriu kulinarijai 

ir maisto ruošimui. Man įdomu išbandyti skir-
tingus receptus: nuo sudėtingiausių patieka-
lų iki visiškai paprastų, nuo atitinkančių svei-
ką mitybą iki nelabai... 

- Ką rinktumeisi - puodelį kavos ar 
arbatos? 

- Dažniausiai geriu kavą, bet labai mėgs-
tu arbatą, ypač baltąją. Veikiausiai ryte rink-
čiausi kavą, vakare - arbatą. 

- Jei para turėtų daugiau valandų, 
kam skirtum daugiau laiko?

- Reikia išsitekti paroje. Bijau, kad netgi 
jei para turėtų daugiau valandų, jos vis tiek 
nebūtų išnaudotos konstruktyviai ar kažkaip 
įdomiai.

- Be ko neįsivaizduoji savo dienos?
- Be savo šeimos ir be muzikos.

- Gimei Klaipėdoje, o sostinėje apsi-
gyvenai pradėjęs studijas Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijoje. Ar sostinėje 
tau ne per daug šurmulio? Jūros ne-
trūksta? 

- Vilniuje yra kitoks gyvenimo ritmas, ku-
ris man šiuo metu priimtinesnis, tačiau, be 
abejo, jūros pasiilgstu. Man patinka valtys, 
laivai, audros, kirai, žuvėdros, druskos kva-
pas, jodas... Net ir keliaujant po kitas šalis 
labiausiai žavi miestai, turintys priėjimą prie 
jūros, uostai. Visai nesvarbu, ar tame krašte 
šalta. Pavyzdžiui, Normandija mane labiau 
žavi nei Provansas, labai patinka Stokholmas 
ir Kopenhaga. 

- Apskritai daug keliauji? 
- Nemažai. Neretai išvykstu gastrolių, 

tad vasarą galima lengvai suderinti darbus 
ir poilsį. Pernai aplankiau Ispanijos šiaurę, 
Portugaliją, Italiją, Graikiją, Kiniją, tad tik-
rai nemažai pamačiau. Nemažai pasivažinė-
ju ir po Lietuvą. Žmonos tėvai gyvena Ku-
piškyje, mano - Klaipėdoje, tad būna, kad 
tą pačią savaitę pabūnu ir Aukštaitijoje, ir 
Žemaitijoje, pamatau įdomias Lietuvos vie-
tas, dvarus. 

- Kokias keliones mieliau renkiesi - 
poilsines ar pažintines? 

- Dažniausiai su žmona keliones planuo-
jame patys, išsinuomojame automobilį, susi-
randame nakvynę. Neretai tenka apsistoti 

viešbučiuose, bet labai patinka gyventi būs-
tuose, kuriuos susirandame per Airbnb gy-
venamosios vietos nuomos sistemą. Jie labiau 
atspindi vietos kultūrą. Nemažai su žmona 
keliavome po Toskaną, pamenu, apsistojome 
bute, pro kurio langus atsivėrė įspūdinga pa-
norama, matėsi Toskanos kalvos, bokštai. 
Tiesa, kai pats organizuoji kelionę, neretai 
būna taip, kad nori visko daug pamatyti ir 
veikiau pavargsti nei pailsi. Vis dėlto dažniau-
siai pavyksta tai suderinti. Keliaudami po Por-
tugaliją aplankėme Portą, kitus miestus, pa-
keliui į Lisaboną aptikome gražų miestelį prie 
jūros ir jame praleidome kelias dienas ilsė-
damiesi. Buvo labai gera. 

- Pagal Zodiako ženklą esi Vėžys, ar 
daug ką gyvenime darai atbulai, kitaip? 

- Esu Vėžys, kartais elgiuosi atbulai, daž-
nai noriu pabūti vienas, ir kartais elgiuosi 
taip, kad niekas manęs nesupranta. (Juokiasi.)

- Ar apskritai tiki horoskopais, esi 
prietaringas ar panašiai?

- Horoskopų neskaitau, manau, kad prie-
tarai ir įvairūs ritualai susiję su juodąja ener-
gija, todėl sąmoningai jais nesivadovauju. Ta-
čiau tikiu mistiniais, antgamtiniais dalykais 
ir dvasiomis. Tikiu ir labai tuo džiaugiuosi. 
Būtų nuobodu tikėti vien mokslininkais. Kaip 
sakoma viename puikiame filme, mokslinin-
kai daro tik tai, nuo ko žmonės anksčiau ar 
vėliau tampa labiau nelaimingi. 

- Yra kokia nors charakterio savybė, 
kurios norėtum atsikratyti? 

- Aš sau esu tobulas ir labai sau patinku, 
todėl nieko nenoriu atsikratyti. (Juokiasi.)

- Turi puikų humoro jausmą, ar dažnai 
jis tau padeda gyvenime?

- Tik jis ir padeda. Visiems patariu nebi-
joti pasijuokti iš savęs.

- Tavo gyvenimas atrodo įdomus, tu-
ri gražią šeimą, o karjera klostosi sėk-
mingai. Kaip manai, gimei po laiminga 
žvaigžde ar savo laimę kuri pats? 

- Manau, kad gimiau po laiminga žvaigžde, 
tačiau savo laimę konstruoju pats. Žinoma, 
lygiai tiek pat tą mano laimę kuria ir kiti 
aplink mane esantys žmonės.

„LaisvaLaikio“ interviu

Tarp akTorių 
galioja susiTarimas, 
nerašyTos 
Taisyklės, kurių 
nereikia aiškinTi, 
Tad nereikia ir 
TeisinTis prieš  
kiTą žmogų

paradoksalu, 
vaidmens kūrimas 
yra absoliučiai 
individualus 
darbas grupėje
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Aktorius Martynas Nedzinskas šiuo metu ruošiasi 
spektaklio „Fantazijus“ premjerai, kuri įvyks  
balandžio 12-13 dienomis Vilniaus mažajame teatre

AktoriAus  
profesijA yrA 
nepAtogi šeimAi

„LaisvaLaikio“ interviu
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Parengė Eimantė juršėnaitė

Verslininkė ir prekės ženklo „Gamila 
Beauty Perfumes“ įkūrėja Živilė Burdaitė 
surengė netradicinį savo kurtų kvepalų 
„Nr.1“ pristatymą. Aromatų natas įkūnijo 
smuikininkė, tarptautinių konkursų laureatė 
Agnė Doveikaitė kartu su Vytautu Morku-
mi-Curly Music. Atlikėjai drauge su Ž.Bur-
daite sukūrė rytietiškų ritmų įkvėptą aran-
žuotę, kurioje klasika susilieja su modernia 
elektronikos muzika. „Kvepalai - tarsi mu-
zika su savo natomis ir skambesiu. Kvapai 
turi didelę reikšmę mūsų psichoemocinei 
būsenai. Šiandienos moderni kasdienybė ir 
Rytais kvepiantys aliejai „Nr.1“ yra tarsi me-
no kūrinys, kurį sukurti įkvėpė Lietuvos 
moterų grožis, elegancija ir Rytų kultūra, 
saulė bei prieskoniai. „Gamila Beauty 
Perfumes Nr.1“ skamba pačiulėmis, musku-
su ir pipirais“, - šypsojosi Ž.Burdaitė. Pir-
mieji kvepalai ir muzika įkvėpė naujam kū-
rybiniam projektui „Kvepianti muzika“ - 
šiais metais planuojama sukurti dar tris nau-
jus kvapus, kuriuos įkūnys muzika. Tai nau-
ja kvepalų interpretacija Lietuvoje.

Veidai

Muzikalus Živilės Burdaitės
kvepalų skambesys

Smuikininkė Agnė Doveikaitė  
ir didžėjus Vytautas Morkus-Curly Music

Živilė Burdaitė pristatė 
pirmuosius savo 

sukurtus kvepalus 
„Gamila Beauty 
Perfumes Nr.1“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Modelis Deimantė 
Andriuškaitė

Grožio klinikos 
vadovė ir „Mamų 
partijos“ iniciatorė 
Nora Lapinskienė
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Veidai
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Andriaus Mamontovo dienoraščiai
Žinomas atlikėjas Andrius MAMontovAs (49) dar prieš porą 

mėnesių paskelbė, jog šių metų gruodį ketina surengti grandiozinį 

koncertą ir taip paminėti savo 50-ąjį gimtadienį. vieninteliame mu-

zikanto gimtadieniniame koncerte skambės įsimintiniausi soliniai 

kūriniai ir grupės „Foje“ gyvavimo metu sukurtos dainos. ta proga jis 

atverčia savo dienoraščius ir kiekvieną mėnesį savo „Facebook“ pa-

skyroje atskleis ten aprašytas savo dainų sukūrimo akimirkas.

Pirmas įrašas pasirodė šį mėnesį ir pasakoja apie kultinės dainos 

„Saulės miestas“ sukūrimą. A.Mamontovo dienoraščio įraše sako-

ma: „Saulės miestas“ iki šiol yra vienintelė mano daina, parašyta 

„pagal užsakymą“. Tačiau ji - ne apie tai, kam konkrečiai yra skirta. 

Galvodamas apie atrakcionų parką, norėjau kalbėti apie svajones ir 

siekius.“
Vieno populiariausių Lietuvos atlikėjų Andriaus Mamontovo 

muzikinė karjera prasidėjo prieš 33 metus Antakalnio vidurinėje 

mokykloje. Čia jis drauge su bendraminčiais sukūrė grupę „Sunki 

muzika“, kuri neilgai trukus buvo pavadinta „Foje“. Dar būdamas 

grupės „Foje“ nariu Andrius Mamontovas pradėjo ir savo solinę 

karjerą. Pirmas jo solinis debiutas - 1995 metais išleistas albumas 

„Pabėgimas“.

Veidai

dainininkė ir grupės „Bjelle“ voka-
listė rAMintA nAujAnytė (25) 
nuo šiol kiekvieną sekmadienį svei-
kinsis su Lrt opus radijo stoties 
klausytojais - ji tapo muzikinės lai-
dos „taip ir toliau“ vedėja. nors pora 
valandų eteryje - nemenkas iššūkis, 
radijo debiutantė sako, kad atsa-
kingas pasiruošimas darbus gerokai 
palengvina. 

„Eteryje jau pasirodė mano pirmo-
ji rengta laida ir ji pavyko labai sklan-
džiai. Žinoma, jaudulio netrūko, bet tai 
natūralu, - įspūdžiais dalijosi Raminta.- 
Manau, jog ši laida svarbi kultūrai, nes 
jos metu skamba per porą pastarųjų 
metų pasirodžiusi lietuvių muzikantų 
kūryba. Tikiuosi, nuo balandžio galė-
site išgirsti ne tik kokybiškos muzikos, 
bet ir įdomių pokalbių su muzikantais, 
sužinoti, ką jie nori papasakoti savo 
muzika, kas slypi už vieno ar kito kū-
rinio ir pan. Esu įsitikinusi, kad bus 
tikrai įdomu!“ Kaip Ramintai sekasi 
susitvarkyti su naujomis pareigomis, 
LRT Opus klausytojai gali išgirsti kiek-
vieną sekmadienį 16-18 val.

Naujas ramintos 
naujanytės amplua
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Veidai

pagal  Eglę Daugėlaitę-
Kryževičienę

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Gyvenimo 
taisyklės

LRT laidų vedėja EgLė DaugėLaiTė-KRyžEvičiE-
nė (29) veltui laiko nešvaisto. Jos gyvenimas pilnas 
aktyvios veiklos, darbo reikalų, sporto ir smagių 
laisvalaikio leidimo būdų. Tačiau tam, kad viską 
spėtų ir gyventų kaip įmanoma įdomiau ir nebūtų 
monotonijos, Eglė turi tam tikrų taisyklių.

LaisvaLaikis
Jis būtinas, nes gyvenime negali būti tik darbas. O 

mano laisvalaikis susideda iš lankomų kultūros rengi-
nių ir hobių. Kartais galima sugalvoti apsilankyti ko-
kiame Panevėžio sendaikčių turguje, įdomumo dėlei, 
mat mums su vyru Dominyku patinka rinkti vinilines 
plokšteles. Tiesa, kartais galima laisvalaikį leisti ir ant 
sofos, žiūrint gerą dokumentiką.

MiTyba
Man labai svarbus yra produktų derinimas ir tinka-

mo dydžio porcijos. Tai reiškia, kad nereikia suvalgyti 
daugiau, nei skrandis gali suvirškinti, kitaip tariant - 
neapsiryti. Na, ir man tiesiog būtini pusryčiai, nesvarbu, 
kada atsikeliu. Pusryčiai turi būti su kava, be kavos - 
prasta nuotaika.

TraDiciJa
Mes su vyru turime pavasarinę tradiciją nuvykti į VU 

botanikos sodą Kairėnuose, kai žydi alyvos. ir bent kartą 
per metus stengiamės aplankyti kokį nors dvarą arba ko-
kį įdomų architektūrinį ansamblį keliaudami po Lietuvą.

FiNaNsai
svarbiausia neišleisti daugiau, nei uždirbti. Patar-

tina turėti ir taupyklę, kurią reikia „pašerti“ bent kar-
tą per savaitę, - pastarąją taisyklę vis dar ugdau, nes 
kartais užsimiršta. Tiesa, mano šventa taisyklė pinigi-
nėje turėti „budinčių“ grynųjų pinigų, nes dar būna 
vietų, kuriose tenka nusivilti, kad negalima atsiskaity-
ti banko kortele.

sPOrTas
Kai jau padoriai atšils, tikiuosi į darbą važinėti dvi-

račiu. bet kasdienybėje turiu tiesiog stengtis mažiau 
sėdėti ant sofos ir bent porą kartų per savaitę nueiti į 
sporto klubą arba bokso treniruotę. Judėti būtina re-
guliariai, o ir peršalimo ligos mažiau puola.

sOciaLiNiai TiNKLai
svarbiausia juose neįsidarbinti, jei, žinoma, tai nė-

ra socialinių tinklų specialisto darbas. Žurnalistams 
socialiniai tinklai reikalingi ir svarbūs, bet reikia są-
moningai riboti laiką naršant juose. Kartais panyri, 
skaitai įrašus, straipsnius, žiūri įdomius filmukus, ir 
žiū, jau pusvalandžio nebėra.
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Veidai

Dvi žinomos kūrėjos - dizainerė Diana VapsVė (33) ir tapytoja skaistė 
semenikė (36) - surengė bendrą meno parodą, pavadintą „moteris#be filtro“. 
pavadinimas išduoda, kad neįprastos kolekcijos tema - moteris, materialistė, pa-
šėlusi, žaisminga, saldi, su kauke, ilgaliežuvė, mylinti, atlaidi... „moterys būna 
visokios. O jų nuotaikos ir vaidmuo gali keistis daugybę kartų per dieną“, - sakė 
kūrėjos. parodos atidarymo nepraleido ir gausus būrys žinomų šalies žmonių. 
kviestinė publika pirmoji išvydo 16 bendrų autorių darbų - s.semenikė specialiai 
šiam renginiui tapė paveikslus, o D.Vapsvė kūrė originalią kolekciją. tai, ką 
tapytoja pavaizduodavo ant drobės, vėliau buvo perkelta ant drabužių. Vienas 
kūrybos „komplektas“ - paveikslas ir drabužis, ant kurio jis pavaizduotas, - 
buvo parduotas tą vakarą rengiamame aukcione. Visos gautos lėšos skiriamos 
šįmet veiklą pradėjusiam Ukmergės vaikų dienos centrui. „iš šio krašto esu ki-
lusi, todėl nesu abejinga tam, kas jame vyksta. Vaikų užimtumas yra labai svarbu, 
o dienos centrui kol kas trūksta net elementariausių dalykų“, - sakė D.Vapsvė. 
Vakaro metu Ukmergės vaikų dienos centrui paaukota 736 eurai.

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

Vakaro metu surengtame labdaringame aukcione parduotas džemperio ir paveikslo komplektas, kurį už 400 eurų įsigijo viena vakaro viešnių - Kristina. Šios lėšos skirtos 
Ukmergės vaikų dienos centrui 

Dainininkė Liepa Mondeikaitė-
Norkevičienė (kairėje) su drauge

Modelis Solveiga Mykolaitytė

Futbolininko Deivido Česnauskio žmona  
Vaida Grikšaitė-Česnauskienė su broliu Viliumi 
ir mažąja drauge Gertrūda

Dainininkė Urtė Šilagalytė

Atlikėjos Renata Norvilė 
ir Milisandra Radzevičienė

14 laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  2 4

Veidai

Originalus D.Vapsvės ir S.Semenikės
kvietimas aukoti

Tituluota gražuolė Rūta Elžbieta 
Mazurevičiūtė (dešinėje)  
su bičiule Egle Amšiejūte
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Aktorė ir renginių vedėja, trijų vaikų mama  
KristinA sAvicKytė-DAmAnsKienė 
sako, jog labiausiai jos kūrybinis talentas 
ir aktorinis meistriškumas atsiskleidė  
dirbant su vaikais. Kurį laiką sėkmingą 
karjerą televizijoje kūrusi moteris  
pastaraisiais metais užsiima vaikų ir tėvų 
ugdymu ir net įkūrė teatrą kūdikiams  
„Šilkaus pupa“. Kam visa tai? nes tiek  
vaikams, tiek tėvams reikia bendrumo, 
juos vienijančių ir turtinančių iniciatyvų. 

Ringailė Stulpinaitė-Gvildė

- Pastaruoju metu jūsų veiklos labiau 
orientuotos į tai, kas svarbu vaikams, o 
ne į savo karjeros aukštumas. Ar darbas 
su vaikais ir yra viena karjeros krypčių?

- Aš manau, kad ne mes patys visuomet 
viską gyvenime renkamės, bet ir mus tam 
tikros aplinkybės ar darbai renkasi. Mano kaip 
aktorės karjera teatre nesusiklostė visiškai. 
Pavieniai pokalbiai su režisieriais nedavė re-
zultatų, galbūt per mažai kovojau, gal reikėjo 
labiau save stumti. Televizijoje man sekėsi 
tikrai neblogai, vedžiau ir televizijos laidą, 
filmavausi keliuose serialuose, kine... Bet kai 
nebuvo nuolatinių vaidmenų, aš tiesiog pa-
vargau laukti.

O darbas su vaikais visada buvo šalia, man 
tai neblogai sekėsi, augo mano pačios vaikai, 
be to, darbo pastovumas mane ramino. Darbe 
su vaikais aš matau tikrai didelę prasmę. Ma-
no teatras kūdikiams „Šilkaus pupa“ gimė iš 
to, kad man norėjosi darbo, kurį pati valdy-
čiau, o ne būčiau samdoma, kur turi derintis 
prie kitų norų, reikalavimų, darbo laiko ir net 
neretai tenka kažką aukoti. Sava veikla turi 
daugiau laisvės visame kame. Aš manau, kad 
save galiu realizuoti kaip aktorę ir darbe su 
vaikais, ne tik kino ar televizijos scenoje. Net 
sakyčiau, kad mano aktorystė labiausiai ir 
atsiskleidė dirbant su vaikiška publika. 

- Tad tiesa, kad moterys, tapusios ma-
momis, pradeda matyti dar daugiau veik-
los sričių, motinystė įkvepia naujoms 
veikloms ar verslams?

- Taip. Bet jei mano asmeninė karjera būtų 
buvusi itin sėkminga tiek teatre, kine ir televi-

zijoje ir darbai būtų rikiavęsi vienas po kito, 
man gal nebūtų apskritai reikėję tų kitų savęs 
realizacijos krypčių ieškotis. Kitas dalykas, taip, 
mane motinystė įkvėpė ir aš atradau tikrai sau 
visomis prasmėmis tinkančią veiklos sritį. Gau-
nu atsakomąją reakciją iš žmonių, su kuriais 
dirbu, ir atrodo, kad einu teisingu keliu.

- Turite tris skirtingo amžiaus vaikus. 
Sūnui Motiejui beveik penkeri, o dvy-

nėms Gabijai ir Justinai jau po 16. Kaip 
šeimoje sekasi suderinti skirtingo am-
žiaus vaikų norus ir poreikius? 

- Tai amžinas ir kiekvienos dienos klau-
simas, kaip rasti tą aukso viduriuką. Dukros 
jau dažniau nori būti nepriklausomos, joms 
paauglystė, taigi jos neretai užsiima savais 
reikalais, o daugiausiai dėmesio tenka jaunė-
liui. Tiesa, ir jį jau mokome, kad ne visas 
pasaulis sukasi tik apie jo norus, kad sesės 

Kristina savicKytė-Dama nsKienė 
savo talentą atrado  kitokioje  scenoje 

17laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  2 4

Iš arčIau

turi ką veikti, kad kažkas pavargęs arba teks 
palaukti. Jam tai dar ne visada patinka, bet po 
truputį mokosi suvokti, kad kiti irgi turi savo 
poreikių. Kita vertus, Motiejus visą mūsų 
šeimą labai sutelkė, nes mes visi juo rūpina-
mės, ir tą daryti smagu. O skirtingas vaikų 
amžius labai neapsunkina mūsų dienotvarkės. 
Viena vertus, mergaitės jau labai savarankiš-
kos, kita vertus, joms dar įdomu ir tie vaikiš-
ki dalykai, kurie patinka ir broliui. Joms vis 

dar tinka ir bendros kelionės, ir atrakcionų 
parkai ar susitikimai su Kalėdų Seneliu Lap
landijoje.

- Įkūrėte kūdikių teatrą „Šilkaus pu-
pa“. Koks tas teatras kūdikiams? Kuo jis 
naudingas?

 Teatro kūdikiams idėja ir pagrindinis 
tikslas yra mokyti tėvus. Juk vaikai visuomet 
nori ir laukia tėvų dėmesio. O koks teatras 
be auditorijos? Vaikai yra auditorija, o tėvai 
yra jų teatras. Todėl „Šilkaus pupoje“ mano 
intencija yra išmokyti tėvus įvairiausių užsi-
ėmimų, žaidimų, dainelių, kuriais galėtų pra-
džiuginti vaikus. Kol vaikas mažas, jis ne vi-
sada nori būti minioje žmonių, kartais jam ką 
nors skauda, o kartais nuotaika puiki. Taigi 
kad nereikėtų kažkur eiti, tėvai, matydami, 
kad vaikas gerai nusiteikęs ir nori bendravi-
mo, teatrą jam gali sukurti bet kur ir pačiu 
tinkamiausiu metu. Galima kelis žaidimus net 
integruoti į savo dienotvarkę. Iš pradžių tėvai 
tam tikros ugdomosios veiklos, praktinių už-
siėmimų išmoksta „Šilkaus pupoje“, o vėliau 
jau patys interpretuoja, plečia savo „teatriu-
kus“, išmoksta improvizuoti. Tai labai stipri-
na vaikų ir tėvų ryšį. Vaikui pats geriausias 
dalykas yra jo tėvai, todėl jie ir turi mokėti 
surengti mažąjį teatrą. Juk kad ir kaip puikiai 
aš pasakočiau ar vaidinčiau, vaikui niekada 
neatstosiu jo tėvų. 

Kodėl kūdikiams? Nes ugdymas svarbus 
nuo pat gimimo, bet iki mokyklinio amžiaus 
jis turi vykti su džiaugsmu, o ne per prievar-
tą. Todėl dainelės, žaidimai puikiai tinka. Ga-
liausiai juk ir vaikas juose pradeda dalyvauti 
augdamas. Aš stengiuosi ne tik išmokyti tė-
vus to, ką pati moku ir esu išbandžiusi, bet 
ir padrąsinti juos, paskatinti kurti pačius. Ir 
mažam vaikui tėvai visada bus tobuli, o jų 
teatras geriausias, todėl nereikia bijoti im-
provizacijų. Vaikams patinka viskas, ką mes 
darome, kol jie tampa paaugliais. Tuomet jau 
pradeda vertinti kritiškai ir prasideda kitos 
istorijos.

Beje, tokie „teatriukai“ gelbėja ir krizi-
nėse vaikui situacijose, pavyzdžiui, kai jam 
nusibosta važiuoti mašina ir jis pasidaro irz-
lus. Nedidelis žaidimas įtraukia vaiką, per-
krauna emocijas, pailsina.

- Vedate ir seminarus tėvams. Moko-
te neslopinti vaikų kūrybiškumo. Ar tai 
reiškia visišką laisvę - net piešti ant bal-
tų sienų?

 Vaikai visi iš prigimties yra kūrybingi, 
bet aplinka gali kūrybiškumą arba slopinti, 
arba skatinti. Sukurti kūrybiškumo sąlygas 
galima ir namie, ne visi juk turi galimybę lan-
kyti būrelius ar privačias mokyklas. Namie 
vaikui reikia tiesiog kelti motyvaciją kurti tai, 
kam jis turi polinkį. Jei vaikas mėgsta piešti, 
nereikia jo versti groti, ir atvirkščiai. Nepri-
mesti jam savo lūkesčių, įsiklausyti į jo norus. 

Galima jam pasiūlyti idėjų, kaip dar gali savo 
poreikį realizuoti. Reikia stebėti, kokioje 
aplinkoje vaikas mėgsta kurti  tvarkoje ar 
chaose. Nes kas iš to, jei liepsite jam viską 
susitvarkyt ir po to jis nieko neveiks. O dėl 
sienų... Na, mes savo jaunėliui Motiejui lei-
dome piešti ir ant sienų. Pirk nepirkęs mol-
bertus ir lapus, bet jei vaiko vidinis meninin-
kas geriausiai atsiskleidžia ant sienos, žino-
kite, po trejų ar ketverių metų perdažyti la-
biau apsimoka nei slopinti vaiko kūrybišku-
mą. Smagu, kai sienos švarios, bet nejau vis-
ką uždrausite vaikui dėl tobulos tvarkos na-
muose.

- Ką į darbą, teatrą kūdikiams atsi-
nešate iš savo patirties?

 Mano darbas neatsiejamas nuo asmeni-
nių patirčių. Su seminarų dalyviais tėvais tik
rai dalijuosi ir istorijomis apie savo vaikų auk
lėjimą, apie mūsų patirtis. Pastebėjau, kad 
tėvams patinka, kai su jais dalijamasi ne tik 
kokia nors naudinga informacija, bet ir asme-
ninėmis patirtimis. Kad ir apie žaidimus ar 
ugdymo technikas  pasakoju net ir tai, kas 
mano vaikams netiko ar nepatiko, bet gal pa-
tiks kitiems. O iš kitų tėvų ir jų vaikų ką nors 
išmokusi mėginu patikrinti ir su savo vaikais.

- Negalvojate kada nors įkurti mažų-
jų aktoriukų klubą? Juk vaikai moka vai-
dinti iš prigimties...

 Po to, kai vaikai su tėveliais išaugs „Šil-
kaus pupą“? Galbūt, neuždarau jokių durų. 
Visai gali būti. Turint tris vaikus ir dar kas-
dien dirbant su tėvais ir vaikais, būtų visai 
nenuostabu, jei ateityje išsirutuliotų dar ko-
kių tęstinių idėjų. Mamoms nesinori išsi-
skirstyti po užsiėmimų „Šilkaus pupoje“, jos 
ieško bendrystės, mėgsta vienos su kitomis 
dalytis patirtimis ir atradimais. Turiu įvairių 
minčių, o kada jos realizuosis, bus matyt.

- Ką manote, apie tokias iniciatyvas 
kaip „Mamų partija“, vienijančias ma-
mas, tėvus, šeimas, vaikučius? Kodėl yra 
reikalingos? 

 Žinoma, kad reikalingos visiems ir kiek
vienam. Aš žinau, kiek daug žmonėms gali 
padovanoti tas bendrumas, žinojimas, kad ne 
tik tau reikia pagalbos, ne tik tu kažko neži-
nai, ne tik tavo šeima susiduria su įvairiais 
klausimais ar problemomis. Vaikui yra svarbu 
priklausyti šeimai, o suaugusiam žmogui  
kokiai nors grupei. Mes vis ieškome ar dar-
binės aplinkos, ar savirealizacijos. Taip ir ma-
mos ar tėčiai ieško bendraminčių, draugų, 
žmonių, su kuriais galima pabendrauti juos 
vienijančiomis temomis. Tai neleidžia jaustis 
vienišiems. Tokios iniciatyvos labai praturti-
na mūsų bendruomenę. O mamoms ypač 
svarbu pabendrauti apie visas mamiškas ak-
tualijas, ir bet kokia žmones vienijanti veikla 
yra labai sveikintina.

Kristina savicKytė-Dama nsKienė 
savo talentą atrado  kitokioje  scenoje 
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StiliuS 

Lauros Dailidėnienės vitražai
Dizainerė Laura Dailidėnienė (prekės ženklas „Laura Daili“) pristatė 16 modelių kolekciją „Vitrum“, skirtą 

šiuolaikiškoms moterims. Kūrėją įkvepia kasdienis aplinkos suvokimas, forma, grafika, popieriaus lankstiniai - 
origamiai. Išties kai kurie kūrėjos darbai priminė origamį, puoštą vitražo detalėmis. Įdomi L. Dailidėnienės 

kostiumo detalė - plačiabrylė skrybėlė.

„Mados infekcija“:

Festivalio „Mados infekcija“ metu savo kolekcijas pristatė šalies 
dizaineriai. Kiekvienas jų pateikė savo viziją, kaip gali atrodyti 
šiltojo sezono įvaizdis. 

kuo puošimės šiemet?
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Egidijaus Sidaro miesto pulsas 
Ant šių metų „Mados infekcijos“ podiumo pristatyta prieš porą 
mėnesių Anapilin iškeliavusio dizainerio Egidijaus Sidaro kolek
cija „Miesto pulsas“(„City lights“). Net jei dizainerio ir nebėra,  
talentingo kūrėjo darbai išlieka nemirtingi. Artimiausi draugai 
padėjo sudėlioti paskutinius taškus, kad E.Sidaro festivaliui  
rengta 18os vyriškų modelių kolekcija išvystų dienos šviesą. 

StiliuS 

kuo puošimės šiemet?

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Kristinos Kruopienytės 
atostogų nuojauta
Po metų pertraukos į festivalį „Mados infekcija“ grįžusi 
dizainerė Kristina Kruopienytė pristatė 2017 metų pavasario ir 
vasaros kolekciją, įkvėptą Kalifornijos vėjo, moteriškų pokalbių, 
laiko sau, lengvos muzikos ir svajonių. Lengvai krentančios 

medžiagos derinamos su standžiomis, grubiomis, o drabužiuose 
pastebimas spalvinis „nesusipratimas“. Drabužių spalvose, audinių 

pasirinkime ir siluetuose atsiskleidžia artėjančių atostogų nuotaika.
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Podiumu žengė ir 
neseniai nacionalinėje 
„Eurovizijos“ atrankoje 
jėgas išbandęs atlikėjas 
Gabrielius Vagelis
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stilius

„Mados infekcijos“ svečiai
surengė savo madų šou

Atlikėjas Linas Adomaitis su žmona Irma
Stilistė ir mados fotografė Reda 
Mickevičiūtė (dešinėje) su bičiule

Verslininkė Rasa 
Arlauskienė su bičiuliu 
Sergėjumi Troščenkovu

Televizijos laidų vedėja Indrė 
Kavaliauskaitė-Morkūnienė Fotomodelis Rasa Ciūnė

Mados 
tendencijų  

prognozuotoja 
Marija PalaikytėDizainerė Agnė Kuzmickaitė

20

stilius

„Mados infekcijos“ svečiai
surengė savo madų šou

laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  2 4

Jau 19 kartą surengtas dvi dienas 

trukęs festivalis „Mados infekcija“ 

į Šiuolaikinio meno centrą privi-
liojo gausų būrį madai neabejingų 

vilniečių ir sostinės svečių. Miesto 

stileivos galėjo ne tik į kitus pasi-

žiūrėti, bet ir save parodyti, pade-

monstruoti originalų stiliaus pojūtį 

bei išsiskirti įdomiais deriniais, de-

talėmis, šukuosenomis ar makiažu. 

Į festivalį atvykę žinomi šalies žmo-

nės - stilistai, dizaineriai ir pramo-

gų pasaulio atstovai - taip pat rin-

kosi drąsesnius stiliaus sprendimus. 

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto 

sidarEvičiaus fotoreportažas Dizainerė Diana Paukštytė su vyru 
Dainiumi Andrijausku ir dukra Adriana

Festivalio „Mados infekcija“ prodiuserė 
Renata Mikailionytė, bendrovės „Boslita“ 

komercijos direktorius Audrius Sekliuckis  
ir dizainerė Sandra Straukaitė

Verslininkė Jolanta 
Mikalajūnienė ir mados namų 
„Cantas“ vairą perimantis 
dizaineris Tomas Baranauskas

Menininkė Agnė Kišonaitė
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Demi Mur
(Demi Moore, 54)

Kadaise Demi Mur buvo laimingai ištekėjusi už Briuso Viliso (Bruce 
Willis), pagimdė jam tris dukteris, paskui pora taikiai išsiskyrė ir 
liko draugai. Tuo ramybė Demi gyvenime baigėsi. 2003 m. jos 
gyvenime atsirado Eštonas Kačeris (Ashton Kutcher), kurį romanas 
su superžvaigžde išvedė į Holivudo orbitą. Iš pradžių viskas atrodė 
nuoširdu ir tikra - Demi, 16 metų vyresnė už savo mylimąjį, pražydo, 
vėl tapo paklausi profesijoje, apie jų meilės istoriją nuo ryto iki vakaro 
rašė visa žiniasklaida. Viskas baigėsi ciniškai: jauno sutuoktinio 
neištikimybe, skausmingu išsiskyrimu, jos nenoru jį paleisti ir jo 
nenoru toliau kurti laimingos santuokos iliuziją. Demi atsidūrė reabili- 
tacijos klinikoje, jos grožis nuvyto, o karjera nutrūko. Vos atsigavusią 
ją iš naujo iš vėžių išvesdavo naujienos iš E.Kačerio gyvenimo - 
draugystė su Mila Kunis, vaikų gimimas. D.Mur bandė pradėti 
gyvenimą iš naujo, bet nenoras atsisakyti buvusio sutuoktinio trukdė 
bet kokiems mėginimams užmegzti naujus santykius. Legendinė 
Holivudo gražuolė pastaruoju metu metasi į kraštutinumus: tai ima 
susitikinėti su jaunais vyrukais, tinkančiais jai į sūnus, tai siūlo 
draugystę E.Kačeriui, kad kaip nors vėl dalyvautų jo gyvenime.

ŽvaigŽdės

Ar taip gali būti? Fantastiškos gražuolės, 
įkvepiančios milijonus moterų, pasirodo,  
gali niekaip nerasti gyvenimo meilės, nors 
mūsų supratimu gerbėjų turėtų neatsiginti...

meilėje
Gražuolės, kurioms nesiseka

Rijana
(Rihanna, 29)

Dar viena temperamentinga moteris, 
kuriai katastrofiškai nesiseka meilėje, - 
Rijana. Štai apie ką net nepagalvo-
tum, kad daugybę metų ją persekioja 
vienatvė. O juk vienintelis pastarojo 
meto jos gyvenimo romanas - keisti 
santykiai su Dreiku (Drake). Ar jie 
buvo rimti - neaišku. Dainininkas 
tarsi ir rodė dėmesį Rijanai, bet 
ši aiškino, kad jiedu yra draugai. 
Oficialiai taip ir netapę pora, Dreikas 
ir Rijana dramatiškai išsiskyrė: jis 
susižavėjo 47 metų Dženifer Lopes 
(Jennifer Lopez), o Rijana, sužinojusi 
apie tai, sukėlė isteriją ir nutraukė 
santykius su abiem.
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Britni Spyrs
(Britney Spears, 35)

Amerikietė popmuzikos princesė kadaise buvo 
laikoma gražiausia šalies dainininke, sekso sim-
boliu ir vyrų numylėtine. Dėl jos iš proto kraustėsi 
Džastinas Timberleikas (Justin Timberlake), ji 
pirmaudavo hitparaduose ir teikė daug vilčių. 
Paskui įvyko klasikinis mezaliansas - vedybos su 
šokėju Kevinu Federlainu (Kevin Federline), kuris 
sunaikino dainininkės savivertę, sugniuždė, įvarė 
į bankrotą ir atėmė teisę globoti vaikus. Atsigauti 
prireikė daug laiko. Britni kaip įmanydama 
stengėsi atstatyti sugriautą asmeninį gyvenimą, 
bet vis užsiraudavo ant keistų „alfonsų“. 
Paskutinis B.Spyrs gerbėjas - iš tos pačios 
operos. Jaunas, gražus, neturtingas ir pasirengęs 
be pabaigos reklamuotis jos sąskaita...

Naomi Kembel
(Naomi Campbell, 46)

Ugninga moteris Naomi tapo legenda ne tik modelių versle. Apie 
jos romanus bulvariniai leidiniai rašė metų metus. Atėjo laikas, 
kai tai tapo jau net nebeįdomu: visi daugiau ar mažiau įtakingi 
vyrai yra buvę jos mylimaisiais. Prieš keletą metų ji, kaip atrodė, 
surimtėjo, pradėjusi susitikinėti su rusu verslininku Vladislavu 
Doroninu. Romanas, kuris buvo toks panašus į grandiozinę 
reklamos kampaniją, pradėjo atrodyti realus tik tada, kai Naomi 
sužinojo apie jauną varžovę ir, pasinaudodama savo ryšiais, 
sugriovė jos karjerą modelių versle. V.Doroninas šiandien 
susitikinėja su kita mergina ir net tapo tėvu. O 46 metų Naomi, 
būdama puikios formos, taip ir nesutiko savojo princo.

Šarlizė Teron
(Charlize Theron, 41)

Neperlenksime lazdos teigdami, kad Šarlizė - 

pagrindinė Holivudo gražuolė, sekso simbolis, 

pirmoji blondinė ir apskritai svajonių moteris. 

Bet nepaprastas grožis, charizma ir talentas jai 

niekaip nepadeda asmeniniame gyvenime. Jai 

jau per 40, bet ištekėjusi ji nebuvo nė karto. 

Gražuolės biografijoje tik 2 garsūs romanai: 8 

metai bendro gyvenimo su Stiuartu Taunsendu 

(Stuart Townsend) - Holivudas jau buvo pradėjęs 

abejoti, ar tai ne draugiška sąjunga, - ir trum-

pas aistringas epizo das su Šonu Penu (Sean 

Penn), dėl aktoriaus audringo būdo pasibaigęs 

skandalingu išsiskyrimu. Kalbama, kad Teron 

neranda bendros kalbos su vyrais dėl vaikystėje 

patirtos traumos, kai motina gindamasi nušovė 

jos tironą tėvą. Teismas moterį išteisino. Aktorė 

ilgai sakydavo žurnalistams, kad jos tėvas žuvo 

per automobilio avariją.

ŽvaigŽdės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Adriana Lima
(Adriana Lima, 35)

Ryškioji Adriana Lima - viena gražiausių „Victoria’s 
Secret“ angelų, milijonų moterų dievaitė ir viena 
pagrindinių mūsų laikų sekso simbolių. Ne 
tokios populiarios ir gražios jos kolegės keičia 
garbintojus kaip pirštines, o ji po skyrybų su vyru 
krepšininku Marku Jaričiumi (Mark Jaric) taip ir 
nesutiko savo meilės. Tiesa, buvo užsimezgęs sun-
kiai suprantamas romanas su asmens sargybiniu, 
bet jis, kaip ir buvo galima tikėtis, greitai nutrūko. 
Šiandien A.Lima viena augina dvi dukteris ir dirba.
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pažintis

Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje 
žinoma menininkė, dailininkė LiNa Ber-
žaNskytė-tremBo šiuo metu gyvena 
džiugiomis naujienomis. savo kūrybos 
gerbėjams kūrėja parengė naują paveiks-
lų ciklą „Būsenos“ ir netrukus pakvies į 
parodą. kodėl „Būsenos“? Pasak Linos, 
svarbiausia yra tai, kuo gyvename, ką jau-
čiame, o tai ir yra mūsų gyvenimo būse-
nos, tad kodėl jų neperkėlus ant drobės...

Ringailė Stulpinaitė-Gvildė

- Ką įvardijate didžiausiu savo kūrybos 
varikliu ir stimulu? Kur ieškote įkvėpimo?

- Didžiausias kūrybos variklis ir stimulas 
yra ta akimirka, kai kartais tiesiog be išanks-
tinio savęs paruošimo atsistoji prie tuščios 
drobės, paimi teptuką ir ranka pati pradeda 
maišyti šios akimirkos spalvas. Ar tai būtų 
giliausias skaudulys, užspaustas ilgesys, ar 
šviesi džiaugsmo emocija - ji ir yra stipriausias 
impulsas, paverčiantis drobės baltumą gyve-
nimo spalvomis. Šios akimirkos būsena man 
ir yra įkvėpimo šaltinis, nes joje telpa viskas: 
patyrimai, išgyvenimai, jausmai, emocijos. 
Tiesiog išsitaškau spalvomis, atsiveriu pasau-
liui, o pasirodo, kad tos spalvos ir emocijos 
labai artimos ne vienam žmogui, atėjusiam į 
mano parodą. Todėl man smagu, kai pats žiū-
rovas mane ima kalbinti ir pasakoti, kad jis 
išgyvena tą pačią būseną, brangią ir svarbią 
jam iki ašarų. Jei mano darbai sukelia emoci-
jas ir jie kažkam artimi sielos lygmeniu, va-
dinasi, mano kūryba reikalinga ne man vienai.

- Jūsų darbuose gausu paslapties, mo-
ters kūno siluetų, kai kur šmėžuoja vyras 
arba ir šių dviejų sąjunga. Meilė ir kū-
niškumas yra jūsų kūrybos leitmotyvas?

- Moters kūno siluetai atsiranda mano 
darbuose ne specialiai suplanavus, o tiesiog 
irgi spontaniškai, tarsi tai būtų natūralus ir 
aiškus vidinis žinojimas, kad per moters kū-
ną vibruotų paslaptingų visatos dėsnių kodai, 
patvirtinantys amžinybės tiesą ir pradžių pra-
džios kelionę į begalybę (susijungimą moters 
ir vyro kūnų). Kūryba man pačiai yra kelionė 
į tai, kas galbūt jau vyksta... Mes, menininkai, 
kartais patys sau esam pranašingiausi eks-
trasensai, nes pradžioje visa tai atsiranda dro-
bėje, o paskui staiga tai pasitvirtina mūsų 
iliuzinėje realybėje. Meilė, kuri gyvena ma-
nyje, persikūnija į drobę ir ten apsigyvena, 
kad viskas taip ir išsipildytų, ir pildosi...

- Turite savo kūrybinę studiją. Kiek lai-
ko praleidžiate joje? Tikriausiai nėra tos 
paprastam žmogui būdingos kasdienybės: 
namai, darbas, laisvalaikis, namai?..

- Taip, savo dirbtuvėje neskaičiuoju valandų. 
Kartais įvyksta stebuklas per pusvalandį, juk svar-

bus ne laikas, bet rezultatas, todėl mano gyvenimo 
ritmas yra iš tiesų visiška laisvė, į kurią sutelpa 
viskas: buitis, namai, sūnus, mano šunytė, ir vis-
kam to laiko užtenka, nes niekur aš ir neskubu.

- Galite pagauta įkvėpimo kūrybinėje 
erdvėje užsidaryti ilgam? Ar greit atėjęs 
įkvėpimas ir dingti gali nenuspėjamai?

- Įkvėpimas gali pagauti pačioje netikėčiau-
sioje vietoje, kad ir parduotuvėje, bet jis manęs 
nepaleidžia, kol įsikūnija. Žinoma, kartais vi-
siškai abejinga ateinu iki studijos, nieko nėra, 
tuštuma galvoje, bet pradedi krapštyti ir pra-
sikrapšto, ir dar kaip... Tad kartais tą įkvėpimą 
reikia prisišaukti ir jis būtinai atsilieps.

n Lina Beržanskytė-Trembo gimė 1970 m. Vilniuje, 

tačiau gyveno ir parodas rengė įvairiose šalyse

n 1989 m. baigė M.K.Čiurlionio meno mokyklą 

(tapybos diplomas). Vėliau - Vilniaus dailės 

akademiją (freskos-mozaikos specialybė)

n Priklauso Dailininkų sąjungai ir turi kūrėjo statusą

n Yra surengusi daugiau kaip 40 personalinių 

parodų ir savo darbus pristačiusi kone antra tiek 

grupinių parodų bei plenerų metu

DOsJĖ

St
as

io
 Ž

um
bi

o 
nu

ot
r.

Geriausias kūrybos variklis - asmeninės būsenos

  laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  2 4 25

pažintis

As
m

en
in

io
 L

in
os

 B
er

ža
ns

ky
tė

s-
Tr

em
bo

 a
lb

um
o 

nu
ot

r.- Kas kūrėjo gyvenime yra svarbiausia?
- Kūrėjo gyvenime svarbiausia, be abejo, Di-

džiojo Kūrėjo dovana - talentas. Jeigu neduota, 
tai nepadės brangiausi dažai ar geriausios koky-
bės teptukai. Bet, žinoma, reikia veiksmo, pra-
džios. Pradėk, bandyk, pramušk, taip sau pasakau, 
užsispiriu ir tarsi mane kažkas iš aukščiau veda...

- Be kūrybos, užsiimate ir labdaringa 
veikla - mylite gyvūnus ir stengiatės jiems 
padėti. Esate neseniai surengusi aukcioną 
gyvūnų prieglaudai. Kodėl jums tai svarbu?

- Kūčių išvakarėse, labai stebuklingu metu, 
išgelbėjau vargšelę katytę - jos jau nebebūtų, ji 
tiesiog būtų sušalusi. Buvo išmesta į gatvę. „SOS 
gyvūnai“ buvo vienintelė prieglauda, sutikusi 
man padėti ir priglausti katytę. Bet kai susiruo-
šiau vežti ją į prieglaudą, tą pačią dieną sulaukiau 
skambučio tarsi iš Dangaus. Moteris, paskam-
binusi man, pasisiūlė ją priimti ir katytė dabar 
klesti mylima kaip princesė. Tai po šito siurprizo 
man ir atėjo mintis suvienyti žinomus meninin-
kus ir surengti jų paaukotų darbų aukcioną, o 
visas surinktas lėšas skirti labai motyvuotam 
siekiui - įkurti nemokamą veterinarijos kliniką 
„SOS gyvūnų“ prieglaudoje. Siekis nuėjo tiesiai 
Dievui į ausį, nes klinikos įkūrimo darbai jau 
vyksta, aukcionas pasiteisino 100 procentų, bu-
vo parduoti visi menininkų darbai, kurių buvo 
net 31. Jau yra minčių apie kitą labdaros projek-
tą, bet dar lieka paslaptis, koks jis bus...

- Ar pati laikote namuose gyvūną? 
- Labai myliu gyvūnus ir man jų labai gaila, 

todėl niekad abejingai nepraeinu pro gyvūnėlį, 
kuriam galbūt reikia mano pagalbos. Pati nuo 
mažens auginu šunis, juos labai myliu. Jie kei-
čiasi mano gyvenime, bet tai patys ištikimiau-
si sielos gydytojai, draugai, globėjai. Neįsivaiz-
duoju savo gyvenimo be šuns. Pati pagal ho-
roskopą esu Šuo ir Mergelė. Ar gali būti pati-
kimesnis derinys? (Juokiasi.)

Visi, besidomintys menu, kviečiami į Linos Beržans- 

kytės-Trembo parodą  Vilniuje,  Respublikinės  

greitosios pagalbos ligoninės naujoje galerijoje.  

Parodos atidarymas - kovo 31 d.Įd
o

m
u

Naujausia LiNos BeržaNskytės-tremBo paroda ir darBų cikLas „BūseNos“
Autorės pristatymas: „Tiesiog nereikia nenatūralių temų, viskas, kas vyksta gyvenime, persikelia ir apsigyvena drobėse: 
būsenos, emocijos, jausmai. Paskutiniai praėjusių metų mėnesiai virto savotiškomis psichodelinėmis spėlionėmis, analizuo-
jant detales, kurias labai ryškiai prisimenu, kurios intuityviai man sufleruoja svarbią informaciją, perduodamą sapnuose. Ir ta 
būsena „tarp Realybės ir Sapno“ tęsiasi lyg nematomas ryšys, nesibaigianti kelionė į save... Naujausios drobės - tai nuoširdi 
manojo pasaulio matymo išraiška, sujungianti rytinį pievų rūką, ir vidinių nuojautų persikūnijimas man matomais pavidalais.“

Geriausias kūrybos variklis - asmeninės būsenos

Vasara. 2016,100x70, aliejus, drobė

Laisva. 2016, 80x120, aliejus, drobė
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 KaleidosKopas

Upės dUgne - 300 metų 
senUmo aUkso lobiai

Kinijos upės dugne archeologai su-
rado daugiau kaip 10 tūkst. auksinių ir 
sidabrinių Mingų dinastijos, valdžiusios 
prieš 300 metų, daiktų.

Upės dugne Kinijos Sičuanos pro-
vincijoje didžiuliai lobiai išgulėjo dau-
giau kaip 300 metų, o juos iškasė archeo
logai. Tarp Mindziango ir Dzindziango 
upių santakoje, apie 50 km į pietus nuo 
Čengdu miesto, rastų daiktų yra ir dide-
lis kiekis auksinių, sidabrinių ir bron-
zinių monetų. Archeologams taip pat pa-
vyko rasti papuošalų, indų, kalavijų, 
peilių ir iečių.

Šie radiniai leidžia manyti, kad upė-
je vyko istorinis 1649 metų mūšis tarp 
kylančio valstiečių lyderio Džango Sian-
džongo (Zhang Xianzhong) ir Mingų di-
nastijos karių. Mūšio metu nuskendo 
apie 1 000 valčių, prikrautų pinigų ir 
papuošalų.

„Rasti objektai  tiesioginis ir labiau-
siai įtikinamas įrodymas, kurioje terito-
rijoje vyko mūšis“,  teigė Kinijos archeo
logas Vang Vei (Wang Wei).

vairUotojo pažymėjimo 
atsisakiUsiems senjorams - 
nUolaida laidotUvėms

Savanoriškai atsisakę vairuotojo pa-
žymėjimo, garbaus amžiaus japonai į 
paskutiniąją savo kelionę galės leistis su 
nuolaida: viena ritualinių paslaugų įmo-
nė siūlo senjorams 15 proc. nuolaidą jų 
laidojimo išlaidoms, jei jie nebevairuos.

„Mes norime prisidėti prie mirtinų 
autoavarijų skaičiaus mažinimo“,  sa-
kė įmonės „Heiankaku“ atstovas Šige-
nori Ariga (Shigenori Ariga). Jo bendro-
vei esą neretai tenka dirbti su žmonėmis, 
kurie per eismo nelaimes netenka arti-
mųjų.

Sparčiai senėjančioje japonų visuo-
menėje didėja senyvo amžiaus vairuoto-
jų keliama rizika. Jei nori toliau vairuo-
ti, vyresni nei 75 metų amžiaus asmenys 
nuo šio mėnesio turi išlaikyti kognityvi-
nių gebėjimų testą. Į šią amžiaus kate-
goriją Japonijoje patenka 4,8 mln. vai-
ruotojų.

Š.Ariga sakė, kad nuolaida už vairuo-
tojo pažymėjimo atidavimą buvo įvesta 
paskatinus vietos policijai Aičio prefektū-
roje. Tokie asmenys  arba jų artimieji  
mirties atveju galės sutaupyti 50 000 jenų 
(410 eurų).

ĮdomU

Parengta pagal Eltos inf.

Sakuros Tokijuje (Japonija) pražydo 
penkiomis dienomis anksčiau negu papras-
tai. Tam įtakos turėjo žemas atmosferos 
slėgis, krituliai ir šilti orai pastarosiomis 
dienomis, pranešė Japonijos meteorologi-
jos tarnyba. Televizijos kanalo NHK duo-
menimis, nors Japonijos sostinėje praėjusį 

antradienį nuo pat ryto pliaupė lietus ir 
atvėso, meteorologai pastebėjo penkis iš-
siskleidusius žiedus ant „kontrolinio“ me-
džio Jasukunio šventykloje Tokijuje. Ma-
noma, kad masinis sakurų žydėjimas par-
kuose prasidės pirmosiomis balandžio die-
nomis.

Įvairiose šalyse prasidėję gražuolių rinkimai įgauna pagreitį. Renkamos gražiausios šalies merginos, 

kurios vėliau atstovaus šaliai „Mis pasaulis“ rinkimuose. Tokie rinkimai neseniai vyko ir Kolumbijoje -  

čia grožio konkurso „Mis Kolumbija 2017“ nugalėtoja tapo Laura Gonsales (Laura Gonzalez).

Gražuolių maratonas

Sakuros Tokijuje pražydo anksčiau

EPA-Eltos nuotr.
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Egzotinės kElionės

 

Faktai, paneigiantys stereotipus apie

Kiniją
1. Architektūros šedevrai, prabangos prekės

Atvykę į Kiniją daugelis nustemba - Pekinas, Šanchajus, Guangdžou ir kiti didieji Kinijos miestai žėri naujausios 
architektūros šedevrais. Vieni aukščiausių dangoraižių Azijoje, įmantrių formų stikliniai pastatai, moderniausi operos teatrai 
stebina savo architektūriniais sprendimais, o tamsoje žavi įspūdingu apšvietimu. Gatvėse švaru - dviračių ir motorolerių 
beveik nematyti, tačiau naujų prabangių automobilių - bentlių, ferarių, lambordžinių - apstu. Visuose didesniuose miestuose 
milžiniškos daugiaaukštės prabangos prekių parduotuvės vilioja įsigyti „Gucci“, „Chanel“ ir kitų garsių vardų prekių; kainos 
gerokai didesnės negu Europoje, tačiau pirkėjų netrūksta. Žinoma, apsipirkti čia sau gali leisti ne kiekvienas, tačiau tie keli pro-
centai nuo pusantro milijardo gyventojų šiandien sudaro didžiausią prabangos prekių vartotojų dalį visame pasaulyje. Nuostabu, 
kad nuklydę vos porą žingsnių į šalį nuo prabangių parduotuvių rasite siaurų gatvelių, kuriose vis dar gyvas bendruomeninis 
gyvenimas, kur sėdintys senoliai lošia kiniškais šachmatais, kur gausu mažų kavinukių, čia pat gatvelėse ant anglių kepami ir 
pardavinėjami mėsos vėrinukai, o vėjyje pakabintus džiūti apatinius ir tvarką prižiūri draugovininkai su raudonais raiščiais ant 
rankų. Sunku patikėti, kad moderni architektūra ir tradicinis gyvenimo būdas gali būti taip glaudžiai susipynę.

Apie ką pirmiausia pagalvojate, išgirdę žodį „Kinija“? Didžioji kinų siena, prastos kokybės prekės ir ryžiai? O gal chaosas gatvėse ir šiukšlės, kaime  
ryžius sodinantys valstiečiai ir jų dėvimos trikampės šiaudinės skrybėlės? Nuomonę apie šalį žmonės dažniausiai susiformuoja iš filmų ar nugirstų  
stereotipų, tačiau, net ir girdėdami žinias apie augančią Kinijos ekonominę ir politinę galią, jie sunkiai įsivaizduoja, kaip tai keičia pačią šalį.

2. Didžiausias greitųjų traukinių tinklas
Kinijoje yra vienas didžiausių pasaulyje greitųjų 

traukinių tinklų, leidžiantis be vargo per kelias valandas 
įveikti atstumus, anksčiau surydavusius ne vieną 
kelionės parą. Lėkdami daugiau nei 300 km/val. greičiu, 
iš Pekino Šanchajų pasieksite vos per 5 valandas. 
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Parengė Gabrielė Štaraitė, tomas Baranauskas

4. Turi kuo nustebinti ir sužavėti
Kinija garsėja gamtos ir kultūros stebuklais, o UNESCO saugomų vietovių šalyje yra net 50. Kiekvienas keliauto-

jas trokšta jas pamatyti, tačiau turime atminti, kad tokiose vietose susidursime su mums neįprastai didelėmis masėmis 
žmonių. Retas kuris pagalvojame, kad pagrindiniai turistai, lankantys garsiausias Kinijos vietas, yra patys kinai. Jie 
didžiulėmis grupėmis po keliasdešimt žmonių plūsta į senovę menančius Imperatorių rūmus ar gražiausius gamtos 
rezervatus. Garsiausiose Kinijos vietose vargu ar turėsite galimybę pasimėgauti ramybe. Dziudžaigou parkas Sičuano 
provincijoje, Geltonieji kalnai (Anhuei) ar Akmenų miškas Junane labai vilioja savo išskirtiniu grožiu, tačiau ar esame 
pasirengę alkūnėmis skintis kelią, kad tai pamatytume? Nelabai seniai išgarsėję, Avataro kalnais vadinami Džangdziadzijė - 
viena tų vietų, kur kartą apsilankius daugiau nebesinori. Taip, tai išties nepaprastai įspūdingi uolų pirštai, kurių bambukais 
apaugusios viršūnės skęsta debesyse. Toks vaizdas įkvėpė filmo „Įsikūnijimas“ kūrėjus nupiešti dangumi skriejančius 
kalnus. Tačiau čia besilankančių kinų turistų minios gerokai trikdo. 5 valandas prastovėjus eilėse prie keltuvų, tarsi piko 
metu prigrūstame Vilniaus autobuse, kalnų grožis gerokai nublanksta, ypač kai per iškeltų rankų mišką net nufotografuoti 
yra sunku. Tada iškyla dilema: ar leistis ieškoti takų, kuriais niekas neina, ar rinktis ne tokią žinomą, tačiau ne mažiau 
įspūdingą vietovę, kur daug mažiau turistų ir yra galimybių ramiai mėgautis nenusakomu gamtos grožiu? 
Todėl planuojant kelionę į Kiniją visuomet pravers patyrusio ir gerai šią nuostabią šalį išmanančio žmogaus patari-
mas. Jeigu pasitaikys proga su tokiu žmogumi kartu pakeliauti po šalį, nenusivilsite. Kinija - tai šalis, kuri tikrai turi 
kuo nustebinti ir sužavėti kiekvieną keliautoją.

Subačiaus 17-28, Vilnius

+370 686 24849
tomas@travelplanet.lt

www.travelplanet.lt

Daugiau informacijos:

3. Filmų iškraipytas šalies paveikslas
Mūsų susikurtą Kinijos paveikslą gan smarkiai 

yra paveikę ir filmai. Senosios kartos atstovai tikrai 
pamena pirmuosius kovos menų filmus, todėl jiems 
Kinija dažnai bus susijusi su Šaolino vienuolynu - 
budizmo dvasios persmelkta kovos menų šventove. 
Šaolinas įsivaizduojamas kaip rami šventa budistinė 
vieta, kurioje vienuoliai meldžiasi Budai ir mokosi 
kovos menų. Kadaise taip ir buvo, tačiau šiandien 
Šaolinas - kovos menų pramogų parkas, orientuotas 
net ne į turistus iš užsienio, o į vietinį turizmą, kuris 
Kinijoje generuoja daugiausiai pelno. Šalyje gausu 
komercinių kovos menų mokyklų, kurios su vienuoly-
nais, o tuo labiau su budizmu seniai nebeturi nieko 
bendra. Šiandieniniame Šaoline rengiami aktoriai 
koviniams filmams ir gastroliuojančioms po pasaulį 
Šaolino kovos menų trupėms. Dvasingumą čia vargu 
ar įžiūrėsite; veikiau kovos menų turgų, kuriame gali-
ma atrasti ko tiktai geidžia jūsų širdys. Tikrųjų Šaolino 
kovos meistrų keliaudami su turistų grupe tikrai 
nepamatysite. Norint sutikti senosios kartos atstovą, 
saugantį tikrosios Šaolino išminties likučius, nuošalių 
kaimelių gatvelėmis tektų paklaidžioti ne vieną dieną.

Kelionės į Kiniją su „Travel Planet“. 
Įvairūs kelionių maršrutai
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Greičiausiai pasaulyje 
auGanti reliGija - islamas

Islamas yra greičiausiai pasaulyje 
auganti religija ne tik šalyse, kuriose di-
džiąją dalį sudaro musulmonai, bet ir 
kitur. Numatoma, kad iki 2050 metų  
10 proc. visų europiečių išpažins musul-
monų tikėjimą, parodė naujausias ne 
pelno organizacijos „Pew Research Cen-
ter“ atliktas tyrimas.

Tyrimas numato, kad nuo 2010 ir 
2050 metų pasaulyje musulmonų padaugės 
73 proc., krikščionių per tą patį laikotarpį - 
35 proc., o induizmo sekėjų - 34 proc.

Tai reiškia, kad šiuo metu antra di-
džiausia pasaulio religija islamas iki 
amžiaus pabaigos pralenks krikščionybę 
ir taps didžiausia pasaulio religija.

Organizacijos teigimu, taip bus dėl to, 
kad musulmonės moterys turi daug dau-
giau vaikų, vidutiniškai 3,1 vaiko, paly-
ginti su 2,3 vaiko, tenkančio visų kitų 
religinių grupių atstovėms kartu sudėjus.

už automobilio numerį - 
150 tūkstančių eurų

Šveicarijos gyventojas aukcione, ku-
rį surengė šalies pietvakariuose esančio 
Valė kantono valdžia, sumokėjo 160 
tūkstančių frankų (apie 150 tūkstančių 
eurų) už automobilio numerį „VS 1“.

Pažymima, jog tai - didžiausia kai-
na, kada nors sumokėta Šveicarijoje už 
transporto priemonės registracijos nu-
merį. Jis buvo išstatytas varžytinėse va-
sario 15 d., ir lygiai po mėnesio paaiš-
kėjo nugalėtojas.

Ženklą sudaro raidės VS, reiškiančios 
Valė (Valais) regioną, ir skaičius 1. Kaip 
tik dėl „pirmojo“ numerio jis laikomas 
unikaliu. Dėl jo varžėsi 17 žmonių.

Pirkėjo vardas ir lytis paaiškės re-
gistruojant automobilį su šiuo numeriu.

Nežinomasis pagerino ankstesnį re-
kordą, kuris priklausė kitam šveicarui 
iš Sankt Galeno kantono, sumokėjusiam 
135 tūkstančius frankų (126 tūkstančiai 
eurų) už numerį „SG 1“.

 trumpai

Įdomybės
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Norvegija pripažinta laimingiausia pasaulio ša-
limi, skelbiama pirmadienį publikuotoje 2014-
2016 m. Pasaulinėje laimingumo ataskaitoje, 
kurią Jungtinių Tautų (JT) užsakymu parengė 
organizacija „Sustainable Development Solu-
tions Network“ (SDSN) ir kuri skirta paminėti 
Tarptautinę laimės dieną, švenčiamą kovo 20 d.

Antroje reitingo vietoje atsidūrė Danija, 
tolesnes vietas sąraše užima Šveicarija, Suo-
mija, Nyderlandai, Kanada, Naujoji Zelandija, 
Australija ir Švedija. Vokietija užima 16-ąją 
vietą, Jungtinė Karalystė - 19-ą, Prancūzija - 
31-ą, Rusija - 49-ą, Italija - 48-ą, Uzbekista-
nas - 47-ą, o Japonija 51-ą. JAV pasauliniame 
laimingumo reitinge atsidūrė 14-oje vietoje.

Lietuva 2014-2016 m. laimingumo reitin-
ge užima 52-ą vietą, Latvija - 54-ąją, o Esti-
ja - 66-ąją vietą.

Reitingą vainikuoja Ruanda, Sirija, Tanza-
nija, Burundis, paskutinė, 155-oji, vieta ati-
teko Centrinei Afrikos Respublikai.

Tyrimo autoriai siekia nustatyti, kokiu 
mastu gyventojai yra patenkinti gyvenimu 
155 pasaulio šalyse. Sudarant reitingą, buvo 
atsižvelgta į šešis veiksnius - bendrąjį vidaus 
produktą vienam gyventojui, prognozuojamą 
gyvenimo trukmę, socialinę paramą sudėtin-
gose situacijose, pasitikėjimą vyriausybe, 
žmogaus suvokiamą laisvę priimant asmeni-
nius sprendimus, taip pat dosnumą (kuris yra 
vertinamas atsižvelgiant į pastaruoju metu 
žmonių skiriamas aukas labdarai).

14 metų moksleivis Kalelas Lengfor-
das (Kalel Langford) Arkanzaso valstijos 
valstybiniame parke rado 7,44 karato dei-
mantą - vieną iš didžiausių, rastų Jungti-
nėse Valstijose pastaraisiais metais.

Tai - septintas pagal dydį deimantas, ras-
tas parke nuo jo atidarymo 1972 metais, ir 
didžiausias kavos spalvos deimantas tarp tų, 
kurie buvo rasti per pastaruosius 40 metų. 
Gautomis žiniomis, K.Lengfordas pastebė-
jo deimantą tarp akmenų prie upelio. Ber-
niukas ketina laikyti jį kaip suvenyrą.

Parko vadovybė nepatikslino, kiek 
maždaug gali kainuoti moksleivio radi-
nys. Valstybinis parkas „Deimantų kra-
teris“ Arkanzaso valstijoje užima be-
veik 370 hektarų plotą. Parko teritorijo-
je yra daugiau kaip 15 hektarų laukas, 
kur lankytojai gali patys pamėginti paieš-
koti brangakmenių. Jeigu lankytojui pa-
siseka rasti brangakmenį, jis gali radinį 
pasilikti. Šis parkas - vienintelis pasau-
lyje deimantų telkinys, atviras lankyto-
jams.

JAV moksleivis pasiliks sau 
valstybiniame parke rastą deimantą

Pasauliniame laimingumo 
reitinge  Lietuva - 52-oji

Laimingiausi  
pasaulyje - norvegai

EPA-Eltos nuotr.

Parengta pagal Eltos inf.
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Galimybė

Vasaros atostogos: prabangi kelionė po Skandinaviją
Ar įsivaizduojate savo vasaros atostogas 
ne tradiciškai Lietuvos pajūryje ar prie 
ežero, o Skandinavijos kraštuose?  
Nors lietuviams tai nėra pigi kryptis, 
jie po truputį dairosi šios pusės link.  
„Vikingų loto“ kviečia dalyvauti žaidime, 
truksiančiame iki balandžio 5 dienos,  
dėl keturių porinių kelionių po vikingų 
kraštus - žavingąją Skandinaviją.

Pirmoji įspūdingos kelionės diena po skrydžio 
iš Lietuvos bus skirta kaimynės Estijos sostinei. 
Pažintinė ekskursija pėsčiomis po Taliną: 
Kadriorgo parkas su rūmais-muziejumi, kuris 
yra didžiausias ir autentiškiausias Estijos baroko 
architektūros paminklas, Tompea pilis, Aleksandro 
Nevskio katedra, Estijos parlamentas, Domo katedra, 
miesto rotušė, „bandelių“ skersgatvis ir dar daug 
visko... Po įspūdžių kupinos dienos Taline laukia 
įdomi ir smagi kelionė keltu į Stokholmą. Net 14 
valandų poilsio ir pramogų laive - to čia tikrai netrūks!

Jūs jau Švedijos sostinėje - Stokholme. Pradėsite pažintį su miestu: pasivaikščiosite siauromis gatvelėmis, aplankysite rotušę, kurioje po Nobelio premijų įteikimo iki šiol vyksta pobūviai, VAZA muziejų, laiveliu plauksite iki Drotningholmo rūmų.

Po vikingų kraštus keliausite be rūpesčių,  nes 6 dienų išvykoje bus viskas įskaičiuota:  lėktuvų ir keltų bilietai, viešbučiai, restoranai, 
muziejai, net asmeninis gidas ir taksi.

Po paros, praleistos Stokholme, lėktuvas jus nuskraidins tiesiai į antrą pagal 
dydį Norvegijos miestą Bergeną. Čia laukia apžvalginė ekskursija 
„Vartai į fjordus“: Žuvų ir Gėlių turgūs, Švč. Marijos bažnyčia, Bergenhuso 
tvirtovė, Rosenkranco bokštas, Fantofto bažnytėlė, Bergeno senamiestis...
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Vasaros atostogos: prabangi kelionė po Skandinaviją

Žaidimas dėl porinių kelionių į 

Skandinaviją vyks iki balandžio 5 d. 

Iš viso bus laimėtos keturios „viskas 

įskaičiuota“ kelionės dviem. 

Kiekvieną trečiadienį, „Vikingų 

loto“ žaidimo metu, traukiamas 

laimėtojas. Žaidime dalyvauja tik 

tos savaitės tiražo bilietai.SV
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Kokia gi kelion� po Norvegij�, jei nepamatysite 

fjordų? Pasiruo�kite - j�s� laukia vis� dien� 

vitamin� doz�s akims - gro��sit�s fjordais, 

fotografuosit�s ap�valgos aik�tel�se, klausysit�s 

�domi� gid�s istorij� apie Norvegij�.

Atlanto kelias. Gird�tas, tiesa? Tai 
vienas vaizdingiausi� Norvegijos mar�rut�. 
Vos 8 km ilgio, ta�iau apie j� yra gird�j� visi, 
bent kiek dom�j�si Norvegijos kra�tovaizd�iu. 
I� viso �is kelias driekiasi per 7 tiltus, kuri� 
�sp�dingiausias - Storseisundeno. Jo vingis 
yra tarsi �io kelio vizitin� kortel�.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Po nuostabios gam-
tos vaizd� - �iek tiek 
urbanistikos. J�s� 
laukia ap�valgin� 
ekskursija po 
Oslą: Akershuso 
tvirtov� ir krantin�, 
rotu��, Karali� r�mai 
ir parkas, univer-
sitetas, Nacionalinis 
teatras, Parlamento 
r�mai ir katedra.
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SveikatoS kodaS

Kovo 31 d. 

PIANO.LT

 

313|

Kovo 24 d. 

PIANO.LT
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Premjera

Ne viena pasaulio tauta turi savo epą, 
kurio herojais pagrįstai didžiuojasi. Lietu-
vių tautoje išlikęs archajiškiausias ir popu-
liariausias kūrinys - liaudies pasaka „Eglė, 
žalčių karalienė“, kurios šaknys, manoma, 
siekia ikiindoeuropietiškuosius laikus. Pa-
sakos siužetą žino kiekvienas - tautosako-
je yra išlikę daugiau kaip 100 įvairių jos 
variantų, o pasakos turinys viliojo dešimtis 
lietuvių literatūros klasikų.

1976 m. šios pasakos siužeto ėmėsi po-
etas ir dramaturgas S.Geda. Jis sukūrė lib-
retą dviejų dalių roko operai „Eglė“.  
S.Geda ne tiek atpasakojo populiariosios 
pasakos turinį, kiek jos filosofinę mintį per-
kėlė į kosmopolitinį lygį, pabrėždamas žmo-
nijos tarpusavio santykių problematiką.

S.Gedos librete per Dangaus, Jūros ir 
Žemės stichijų susidūrimą išryškinamas 
baltiškųjų tautų išlikimo klausimas. Žalčio 
simbolis nutiesia tiltą per amžius iki se-

novės Egipto išminties dievo. Bene aiš-
kiausiai esminę libreto mintį atskleidžia 
epilogo eilutės: „Mes visi - indai, lietu-
viai, mes visi - prūsai, actekai, mes visi - 
visų rasių ir tikėjimų žmonės ir tautos, 
prisiminkime savo tėvus, senelius, prisi-
minkime protėvius, Paukščių Taką, iš ku-
rio mes laimingai nukritom į šitą Žemę, 
prie šitos Jūros!“.

Nors S.Geda šį libretą parašė 1976 m., 
jo idėjos atliepia XXI a. pasaulio aktualijas, 
tarsi būtų rašytos šiandien. Roko opera 
skirta šių dienų klausytojui - pasakojimas 
ir jo muzikinė interpretacija pateikiami ino-
vatyviai.

Roko operoje dainuos Monika Pundziū-
tė (Eglė), Jeronimas Milius (Žilvinas), Vla-
das Bagdonas (Rupūžė), Česlovas Gabalis 
(Girinis), Tadas Girininkas (Kariūnas), 
Mindaugas Zimkus (Artojas).

Parengta pagal Eltos inf.

Kongresų rūmuose - roko opera „Eglė“

Gegužės 11 d. Vilniaus kongresų rūmuose bus parodyta premjera - Laimio Vil-
končiaus roko opera „Eglė“ (libreto autorius Sigitas Geda). Kūrinį atliks Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras (LVSO, dirigentas Gintaras Rinkevičius) ir solistai. 
Roko operos režisieriai - Dalia Ibelhauptaitė ir Gediminas Šeduikis.

Jeronimas Milius
 Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Monika Pundziūtė
Stasio Žumbio nuotr.

Česlovas Gabalis



36 laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  2 4

Kartu su „Tiems, kurie nieko nebijo“ 
koncerto kūrybine grupe muzikantai surado 
netradicinį scenos formos sprendimą - tą 
vakarą ji taps trikampė. Tokį pasirinkimą 
vyrai argumentavo tuo, kad nori būti arčiau 
klausytojų - dainuoti ne jiems, o kartu su 
jais.

„Juk visi žinome, kad du trikampio sta-
tiniai yra ilgesni už vieną stačiakampio kraš-
tinę, - naujas geometrijos teorijas išradinė-

jo muzikantai. - Taip koncerte mes su dau-
giau žmonių suplosime delnais ir geriau gir-
dėsime, kaip visi iš atminties dainuoja mūsų 
dainas“.

Grupės nariai taip pat atskleidžia, kad 
kartu su jais į sceną lips daugiau nei 30 pro-
fesionalių atlikėjų ir artistų. Garsiausius 
„G&G Sindikato“ kūrinius nuspalvins choras 
„Vilnius“, pritariantieji vokalistai, šokėjai bei 
gyvai grojantys muzikantai. Išvysime ir ke-
lis puikiai žinomus Lietuvos atlikėjus, tačiau 
jų vardai kol kas laikomi paslaptyje - grupė 
nori nustebinti į koncertą susirinkusius ger-
bėjus.

„Kiekvieną kūrinį bandysime pateikti 
naujai ir netikėtai, tačiau stengsimės išlaiky-
ti ir senąją jų prigimtį. Žiauriai gerai, kad 
„Siemens“ arenoje galime įgyvendinti keis-
čiausius mūsų sumanymus - pavyzdžiui, per 
kūrinį „Tiems, kurie nieko nebijo“ į orą mė-

tysime pinigus. Gal net tikrus“, - nekantriai 
dienas iki koncerto skaičiavo grupės nariai.

Pasak muzikantų, koncertas „Tiems, ku-
rie nieko nebijo“ taps didžiuliu laiptu aukštyn 
jų kūrybinėje karjeroje.

„Iššūkiai, su kuriais dabar susiduriame, yra 
milžiniški, nes norime padaryti taip, kad atėju-
siems nukristų stalčiai ir užsiraitytų ausys. Pa-
sirengimą mūsų koncertui galima įvardyti po-
sakiu „Kuo giliau į mišką - tuo daugiau medžių“. 
Jame nepaklydome, o atėję galės įsitikint, koks 
galingas tas miškas yra. Gal net nacionalinio 
draustinio statusą gaus ar bus kokiu medaliu 
apdovanotas“, - vylėsi Sindikato smogikai.

„Laisvalaikio“ inf.

„G&G Sindikato“ koncerte - 
trikampė scena ir į orą mėtomi pinigai
Netrukus įvyksiančiame „G&G Sindikato“ 
koncerte sostinės „Siemens“ arenoje rink-
sis tie, kurie nieko nebijo, arba ketinan-
tys tokie tapti. Pasirodymui besiruošianti 
grupė dalijasi keliomis detalėmis apie tai, 
ką susirinkusieji išvys ir išgirs balandžio 
1-osios vakarą.

Koncertas „Tiems, kurie nieko nebijo“ -  

balandžio 1 d. „Siemens“ arenoje Vilniuje

Scena

Vytauto Dranginio nuotr.
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Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!
„Mamų partija“ skelbia muzikinį-kūrybinį konkursą jaunimui   

„Dainuoju MAMAI“!
Konkurso sąlygos:
1. Turite būti muzikantas mėgėjas ir labai mylėti savo mamą, močiutę, krikšto mamą ar savo vaikų mamą.
2. Sukurti ORIGINALIĄ dainą mamai. O gal jau esate sukūrę? (Tekste nebūtinai turi skambėti žodis MAMA,  

daina tiesiog gali būti apie meilę MAMAI.)
3. Sudainuoti ją ir nufilmuoti dainos atlikimą telefonu.
4. Siųsti mums adresu konkursas@mamupartija.lt.
5. Mes Jūsų dainą skelbsime „Mamų partijos“ paskyroje feisbuke (dainų, skatinančių bet kokios rūšies smurtą ar 

patyčias, pasiliekame teisę neviešinti).
6. „Mamų partijos“ sekėjai balsuos už Jūsų dainą spausdami „like“ po labiausiai patikusiais vaizdo įrašais  

(bus įskaitomi TIK mūsų paskyrą pamėgusiųjų balsai).
7. Balsavimas baigsis birželio 1 dieną 18 val. Iš 7 dalyvių, surinkusių daugiausiai „like“, muzikos prodiuseris 

Laimonas Žulpa su kompetentinga komisija išrinks 3 laimėtojus.
8. Laimėtojus skelbsime birželio 9 d. 
9. Trims konkursą laimėjusių dalyvių dainoms Laimonas Žulpa sukurs aranžuotes ir kartu su autoriais įrašys jas 

profesionalioje studijoje.
10. Savo dainą galėsite dovanoti savo mamai. Užtikriname, to ji nepamirš visą gyvenimą! 

Dainuokite! Filmuokite! Siųskite!
Bus smagu!
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apie madą

„Dievinu madą. Jaunystėje nuolat pirkau 
mados žurnalus ir svajodavau, kad vieną die-
ną taip nuostabiai atrodydama raudonu kilimu 
žengsiu aš pati. Deja, man labiau patinka ret
ro stilius, tad nėra daug dizainerių ar jų darbų, 
iš kurių galėčiau rinktis šiomis dienomis. Bet 
aš dievinu mados pasaulį ir galimybę jame 
būti, jį tyrinėti. Kiekvieną kartą, kai nuvyks-
tu į didžiuosius Paryžiaus madų šou, jaučiuo-
si pakylėta ir sužavėta mados meno, dizaine-
rių išmonės ir nuostabių drabužių“,  pasako-
jo aktorė.

apie aktorystės pradžią

„Man didžiausią įtaką renkantis karjeros 
kryptį padarė močiutė. Tėvas buvo ugniage-
sys, o mama  veganiškų patiekalų šefė. Vie-
nintelė artistiška figūra šeimoje buvo močiu-
tė. Ji ir pati kažkada norėjo tapti aktore, tačiau 
jos svajonei išsipildyti nebuvo lemta. Tačiau 
ji nupirko man pirmuosius dramos ir baleto 
būreliams reikalingus daiktus, aprangą ir net 
atėjo į mano pirmąjį pasirodymą. Būtent ji 
mane pastūmėjo studijuoti prestižiniame Džu-
liarde ir siekti aktorystės karjeros aukštu-
mų“,  karjeros pradžią prisiminė aktorė. Be-

je, Džesika atskleidė, kad net į bendrabutį 
pirmą kartą ją lydėjo ne kas kitas, o močiutė.

apie save

Džesika save laiko gana nestandartine ak-
tore, nepametusia galvos dėl vakarėlių ir sa-
vęs demonstravimo visur ir visada: „Nuo ma-
žens buvau ramus vaikas. Eidavau į parką ir 
skaitydavau Šekspyro eiles, kol kiti mano am-
žiaus vaikai bandė parūkyti ar paragauti alko-
holio. Turiu taisyklę nesusitikinėti su kole-
gomis aktoriais, kad romantiniai santykiai 
netrukdytų karjerai. Ir nenoriu painioti akto-
rystės su savo privačiu gyvenimu. Galiu pa-
sakyti tik tiek  turiu šunį ir jį vedžioju pati, 
mėgstu gaminti maistą, groju ukulele ir ne-
mėgstu lankytis vakarėliuose. Esu drovus ir 
jautrus žmogus.“

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Pametusi galvą dėl mados ir karjeros

Faktai

n Džesika gimė  1977-ųjų kovo 24-ąją 
Kalifornijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose
n Visas jos vardas yra Džesika Mišelė Čestein 
(Jessica Michelle Chastain)
n Yra viena iš penkių vaikų ir pirmoji šeimoje 
baigusi koledžą
n Dėl vaidmenų išmoko vokiečių kalbą ir 
įvaldė kravmagos kovos meną
n Save vadina tikra feministe
n Atsisako viešai aptarinėti savo amžių, ir nors 
tai viešai skelbiama informacija, stengiasi jį 
kaip įmanoma nuslėpti. Kaip ji tvirtina, tikrojo 
jos amžiaus žinojimas gali pakenkti tolesnėje 
karjeroje, siekiant itin gerų vaidmenų
n Čestein - tai jos mamos mergautinė pavardė
n Moka groti keturstyge havajiečių gitara - 
ukulele
n Yra sakiusi, kad vienas mėgstamiausių jos 
televizijos serialų yra „Sopranai: mafijos 
kronika“
n Džesika yra atsidavusi jogos praktikuotoja
n Prisiekusi veganė. Šią mitybos kryptį ji 
pasirinko nenorėdama skriausti dėl maisto 
nieko, kas gyva
n Savo aktorinio meistriškumo autoritetais 
laiko aktores Džulianą Mur (Julianne Moore), 
Emili Votson (Emily Watson), Marion Kotijar 
(Marion Cotillard), Tildą Svinton (Tilda Swinton)
n Vaidindama kino filme „Most Violent Year“, 
Džesika reikalavo, kad visi jos kostiumai būtų tik  
dizainerio Armanio. Ir negana to, visi jie turėjo 
būti 1981 metų stilistikos. Armanis sutiko

Amerikiečių aktorė DžesikA Čestein (Jessica Chastain) kovo 24-ąją švenčia 40 metų 
jubiliejų. ir švęsti yra ką, mat Holivude ji jau spėjo tapti ta, kurios nepastebėti neįmano-
ma ir kurios norų paiso net tokie dizaineriai kaip Džordžas Armanis (Giorgio Armani). 
Mat Džesika gyvenime turi tik dvi silpnybes - madą ir karjerą. kol kas jai neprisireikė 
nei šeimos židinio, nei tvirtų asmeninių romantinių santykių.
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Plačiau apie LRT šou „60 akimirkų“ - 41 p.

Živilė Kropaitė
„60 akimirkų“ primins 

2017 m. kovo 24-30 d.



40 laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  2 4

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Esu... MĄSTANTI televizijos žiūrovė...

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

PBK 2,3%
Info TV 2,1%
LRT Kultūra 0,8%
REN Lietuva 0,4%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 5,2%
TV1 3,4%
Info TV 2,7%
TV6 2,7%
NTV Mir Lietuva 2,6%

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

LNK 15,9%

TV3 14,8%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,5%

LNK 19,1%

TV3 17,9%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 12,7

2 KK2 PENKTADIENIS LNK 11,7

3 KK2 LNK 10,6

4 LIETUVOS TALENTAI TV3 10,4

5 TV3 ŽINIOS TV3 10,3

6 MES VIENO KRAUJO LNK 9,7

7 PAKARTOK  TV3 9,3

8 GERO VAKARO ŠOU TV3 9,0

9 ŠVIESOFORAS TV3 8,8

10 LNK ŽINIOS LNK 8,7

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. kovo 13-19 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 6,2%BTV 6,8%

Atidėtas  
žiūrėjimas 8,2%

LRT Televizija 
9%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
8,2%

Kiti  
kanalai 23,4%

Kiti  
kanalai 19,1%

Lietuvos kino ir teatro aktorė SANDRA DAUKŠAITė-PETRULėNė (35) 
mano, kad televizijoje tikrai galima rasti puikaus turinio, pra-
turtinančių laidų, kurios net virsta malonia pramoga, ypač kai 
mėgstamas laidas žiūri visa šeima. Tiesa, pasak jos, būtų kur kas 
smagiau, jei pozityvus ir lavinantis turinys užimtų didesnę eterio 
dalį nei negatyvus, tačiau sulaukiantis nemenkų reitingų.

✔ Dažniausiai žiūriu...
LRT televiziją - tai dažniausiai mūsų namuose įjungtas kanalas. 

Taip pat patinka LRT „Kultūros“ kanalas. Mūsų šeimai itin patin-
ka tokios laidos kaip „Auksinis protas“, „Kas ir kodėl“ -  visuomet 
rungtyniaujame ir bandome atspėti teisingus atsakymus. Seniau dar 
buvo per LRT rodomas nuostabus australų serialas „Ten, kur na-
mai“. Puikus serialas, raminantis, aristokratiškas, puoselėjantis 
šeimos vertybes ir gausus gražių vaizdų. O iš užsienio kanalų mums 
patinka „Travel“ ir laida „House Hunters“. Pastaroji laida rodoma 
anglų kalba, tad dar galima ir atnaujinti ar patobulinti turimas ži-
nias. 

✔ Labiausiai patinkantys teLevizijos LaiDų veDėjai...
man tikriausiai yra visi LRT laidų „Labas rytas, Lietuva“ ir „La-

ba diena, Lietuva“ vedėjai. Visuomet labai smagu į juos visus žiūrėti, 
nes dirba tikrai itin profesionaliai.

✔ jeigu būtų gaLimybė pačiai kurti ir vesti teLevizijos LaiDą, 
       ji būtų apie...

žmones ir įvairiausias gražias ir įdomias jų patirtis, kurios įkvėp-
tų kitus ir neštų kuo daugiau šviesos ir saulės mums visiems. Kitaip 
tariant, tai būtų daug pozityvių emocijų skleidžianti laida. Negatyvo 
mums ir taip pakanka, tad norisi labiau pastebėti žmones, kurie suge-
ba kurti gėrį ir juo dalytis su kitais.

✔ teLevizijoje Labiausiai trūksta...
finansavimo. Jo trūksta ne tik televizijos laidoms rengti, bet ir 

filmams gaminti. Taip pat kartais trūksta atsidavimo, norisi aiš-
kesnės minties, koncepcijos. Mat kartais tiesiog kyla klausimas, ko 
norima labiau - skandalingo, greitai padaromo ir gerai parduodamo 
produkto be gilesnės vertės ar tikro ir nuosekliai sukurto rimto tu-
rinio...

✔ išjungiu teLevizorių, kai...
ekrane pasirodo visokie buitiniai konfliktai, socialinės dramos ir 

problemos. Žinoma, apie tai kalbėti reikia, bet tai turi būti daroma 
laiku ir vietoje, nesukuriant tokio turinio pertekliaus.

Parengė Ringailė STuLPiNAiTė-GViLdė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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60-metį švenčianti Lietuvos televizija  
pristato naują projektą - jubiliejui skirtą 
šou „60 akimirkų“. Jį patikėta vesti  
žaviajai ŽiviLei Kropaitei.

1957-ųjų balandžio 30-osios vakarą įvyko 
pirmoji televizijos transliacija Lietuvoje. Iš te-
levizijos ekranų su žiūrovais pasisveikino dik-
toriai Gražina Bigelytė ir Juozas Baranauskas. 
Pirmąją transliaciją stebėjo vos keli šimtai 
žmonių - tiek, kiek susibūrė prie tuo metu 
Lietuvoje buvusių keliasdešimties televizorių.

Šiandien Lietuvoje, ko gero, nėra namų, 
kuriuose nacionalinė televizija nėra matoma. 
Jei ne per televizorių, tai kompiuterio ar te-
lefono ekrane. Kaip pasikeitė televizija per 
šiuos 60 metų?

Atsakymas paprastas: Lietuvos televizi-
ja visada buvo tokia, kokia buvo Lietuva. 
Cenzūruota sovietmečiu, Atgimimo metais 
tapusi „Sąjūdžio“ šaukle, stovėjusi Baltijos 
kelyje ir budėjusi kruviną Sausio 13-osios 
naktį. Apgynusi laisvę ir ginanti ją kasdien 
iki šiol.

Iš nespalvotos ji tapo spalvota, dar vė-
liau - aukštosios raiškos. Iš vienos televizijos 
išaugo į tris (LRT HD, LRT KULTŪRA, LRT 
LITUANICA). Keitėsi spalvos ir technologi-
jos, bet viena išliko stabilu - Lietuvos televi-
zija visada transliuodavo tai, kas svarbiausia. 
Visuomenėje, kultūroje, muzikoje, sporte.

Apie ryškiausias visų laikų Lietuvos te-
levizijos akimirkas ir asmenybes pasakos 
naujas LRT projektas - TV 60-mečiui skirtas 
šou „60 akimirkų“. Projektą vesti patikėta 
Živilei Kropaitei, vienai universaliausių LRT 
laidų vedėjų, vienodai laisvai besijaučiančių 
tiek televizijos, tiek radijo eteryje. Bene 
ryškiausiai Živilė atsiskleidė LRT 90-mečio 
koncerto tiesioginėje transliacijoje, kai su-
gebėjo, kaip retai kuriam vedėjui pavyksta, 
suvirpinti reikiamas emocines stygas reikia-
mu metu. Televizijos žiūrovai ir socialinių 
tinklų sekėjai Živilę įsidėmėjo ir dėl jos pi-
lietinio aktyvumo, originalaus požiūrio į ak-
tualijas. Emocingosios Živilės juoko protrū-
kis tiesioginiame „Labo ryto“ eteryje pri-
statant ėjimo atbulomis rekordą tapo „Face-
book“ sensacija. Ištrauka iš laidos preten-
duoja tapti Metų vaizdo įrašu LOGIN festi-
valio apdovanojimuose.

„Pernai prisidėti prie LRT 90-mečio laidų 
ir renginių man buvo vienas įdomiausių ir 
džiugiausių profesinių laikotarpių, o šiemet 
siaubingai, nežmoniškai džiugu prisidėti prie 

televizijos 60-mečio. Greta, be kitų darbų, 
rengsiu radijo dokumentiką apie televizijos 
vaidmenį Lietuvai atsikuriant - pernai tokią 
pat rengiau apie radiją (autorių grupės reng-
tas radijo dokumentikos ciklas apdovanotas 
LRT „Auksine bite“), - pasakoja Ž.Kropaitė. - 
Kitaip tariant, radijas ir televizija man dabar 
taip dailiai persipynę, kad labiau vargu ar ga-
lėtų. Bet aš taip myliu LRT ir čia tokie tikri 

mano namai, kad gal neturėčiau stebėtis - na-
muose juk galima vis pereit iš vieno į kitą 
kambarį.“

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ 

41

TELEVIZIJAEtErio žmonės

Televizijos 60-mečiui - naujas LRT šou 
„60 akimirkų“

Naujasis LRT projektas „60 akimirkų“ 
jau nuo kovo 25-osios šeštadienio vakarais  

21 val. per LRT TELEVIZIJĄ
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 20.30  Auksinė daina  18.15  „Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 1“

 10.00  „Seserys“ 19.30   Didysis paramos 
  koncertas

 14.30  „Pažadėtoji“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Šunyčiai pa-
truliai“. 9.10 Ką pasakė Kakė Makė? 9.25 
Senoji animacija. 10.10 Romantinė komedija 
„Pamergė - slaptoji agentė“ (N-7). 12.00 „Tu - 
mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Ir skanu, ir skoninga. 17.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animaci-
ja. 21.00 Filmas šeimai „Mes nusipirkome 
zoologijos sodą“ (N-7). 23.20 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 1.20 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 2.10 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 
virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Pasienio 
sargyba (N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 
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. „Nibelungų kodas“ 
(N-7). 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45 Nau-
jienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
10.55 Gyvenk sveikai! 12.25 „Juoko lyga“. Vasaros 
taurė Jūrmaloje. 14.20 Kontrolinis pirkinys. 15.00 
Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 
Vyriška/Moteriška. 18.00 Lauk manęs. 18.55 Ste-
buklų laukas. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.00 Balsas. Vaikai. 22.55 „Mama, neliū dėk 2“. 
0.45 Vakaras su Urgantu. 1.25 EURONEWS.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Žinios. 
10.55 „Sklifosovskis“. 13.40 Pėsčiomis. 14.05 
„Kuoktelėjusi“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 
60 minučių. 20.00 Humoro laida. 22.20 „Par-
eigos. Žmona“. 0.15 „Negaliu pasakyti „sudie“. 

 Ren
6.30 Vaikų klubas. 6.40 „Linksma kompanija“. 
7.25 Kviestinė vakarienė. 8.10 Tinkama priemo-
nė. 9.05 „Šeimos dramos“. 10.55 Mums net ne-
sisapnavo. 13.45 Pati naudingiausia programa. 
15.35 „Kitas 2“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.30 Mums net nesisapnavo. 0.20 „Kitas 2“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šiandien. 5.05 „Gydytojų byla“. 6.05, 7.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
9.20 „Liejyklos gatvė“. 11.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 
„Susitikimo vieta“. 15.35 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 14“. 16.30 Kalbame ir rodome. 17.35 
Ypatingas įvykis. Tyrimas. 18.50 „Vienišas 
vilkas“. 22.35 NTV-matymas. Glebo Pjanovo 
filmas „Kiek kainuoja jūsų laimė“. 23.30 Mes 
ir mokslas. Mokslas ir mes. 0.30 „Susitikimo 
vieta“. 2.30 „Angelo vaikymasis“. 

 TV PolonIa
7.05 „Meilė prie užliejamosios pievos“. 7.55 
A.Gargas tyrimas. 8.30, 17.55, 2.15 Naminukai. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos pokal-
bis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.20 „Defektas“. 16.40 Verta kalbėti. 17.45 
Žodžių žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.25 
Valstybės interesai. 19.25 Buvo, nepraėjo. 20.25 
Laisvasis ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 0.20 Iš arčiau. 1.55 Miškas arčiau mūsų. 

 TV1000
7.10 „Golgota“. 9.05 „Loftas“. 11.05 „Gerbėja“. 
13.05 „Meilė trunka trejus metus“. 17.10 „Ra-
šalo širdis“. 19.10 „Namas prie ežero“. 21.10 
„Baltas Dievas“. 23.30 „Veidai minioje“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagamin-
ta. 7.00, 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 
10.05 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 14.30 Nuogi ir išsi-
gandę. 21.00 Būsto gelbėjimo operacija. 22.00 
Seklių pėdsakais. 23.00 Aliaska. 24.00 Jukono 
vyrai. 1.00 Pavojingiausio darbo interviu.

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 
Ar galėčiau ten gyventi? 9.30, 15.30, 21.30 Gy-
venime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00, 
22.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00 Statybos Aliaskoje. 

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 
„Šviesoforas“ (N-7).

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

10.00 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

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

(N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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. „Rio 2“ 

(N-7).
21.20 Komedija „Auklė 

nakčiai“ (N-14).
23.05 Premjera! 

Kriminalinė komedija 
„Volstryto vilkas“ 
(N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris I“.

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

9.45 24 valandos (N-7).
10.30 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  Didysis paramos 

koncertas.  
2017 m. Vedėjai: 
R.Mikelkevičiūtė, 
D.Tamošiūnaitė, 
G.Leškevičius ir 
Ž.Stakėnas. 

23.00 Romantinė drama 
„Kartą Niujorke“ 
(N-14).

1.10 Veiksmo f. „Šešios 
kulkos“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.00 Specialus tyrimas.
11.50 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.
16.10 TV serialas 

„Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 TV serialas „Muškie-

tininkai 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 Biografinė drama 

„Vardan tėvo“ (N-14).
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi 3“.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

8.05 TV serialas „Kvapų 
detektyvas“ (N-7).

10.05 TV serialas „Kijevo 
operatyvinė grupė“.

11.05 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ N-7.

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

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

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Kijevo 

operatyvinė grupė“.
19.30 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas. 
Mirtinas teisingu-
mas“ (N-14).

23.20 Veiksmo trileris 
„Urvas“ (N-7).

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

2.00 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“.
7.20 Šiandien kimba.
8.20 „Kartą Rostove...“ 
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ (N-7).
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

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

dangų“ (2) (N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Auksinė daina. 

Ved. D.Norvilas.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Veiksmo f. „Mirtinas 

numeris“ (N-14).
1.15 Komedija „Parduo-

dama sodyba“ (N-7).
3.00 Auksinė daina.
4.25 „Parduodama 

sodyba“ (N-7).
6.00 Dokumentinis f. „Mai-

nai gamtoje“ (N-7).
6.50 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.

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 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Bliuzas. Muzikinės 

kelionės“. 3 d. 
„Kelias į Memfį“.

13.45 Gimtoji žemė.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 1“.
19.10 Muzika gyvai. 
20.30 Karaimų godos.
21.00 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2017“.
21.30 Istorinė drama „Eili nė 

egzekucija“ (N-14).
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.50 LRT Kultūros 

akademija.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Skrendam.
4.15 Legendos.

 8.05  „Kvapų 
  detektyvas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
8.55 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“.
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
18.50 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Angelas 
žudikas“ (N-7).

21.00 „Prieblanda. Tėvų 
nuodėmės“ (N-14).

22.55 Snobo kinas. Drama 
„Amerikos grožybės“.

1.15 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.40 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.25 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

3.10 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.00 „Geriausi Švedijos 

detektyvai. Vidurvasario 
nakties sapnas“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai 

(N-7).
9.00 Ekstremali 

žvejyba  
(N-7).

9.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

10.30 „Dvi merginos be 
cento“ (N-7).

11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
13.30 „6 kadrai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Kastlas“ (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 Trileris „Kaliniai“ 
(N-14).

1.35 Karinė drama 
„Įniršis“  
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

10.30 „Siaubingi 
namai“.

11.30 Romantinė 
komedija  
„Blogiau  
nebūna“.

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

14.20 Karo drama 
„Aguonų laukas“ 
(N-7).

15.30 Pinigai iš nieko.
16.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
17.30 Dokumentinis f. 

„Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas“ 
(N-7).

18.30 „Kino automobiliai“.
19.00 Dokumentinis f. 

„Mega virtuvės“.
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Romantinė komedija 

„Mokytojai“ (N-7).
21.30 Pagaliau 

penktadienis! 
„Juodabarzdis“ 
(N-7).

23.05 Balticum TV žinios.
23.35 Led Zeppelin 

koncertas 
„Celebration Day“. 
2007 m.

„MES NUSIPIRKOME 
ZOOLOGIJOS SODĄ“
Filmas šeimai. JAV. 2011.
Režisierius: Cameron Crowe.
Vaidina: Matt Damon, Scarlett 
Johansson.

Tikrais faktais paremta istorija apie 
žmoną praradusį Bendžaminą, ku-
ris, norėdamas pradėti gyvenimą 
iš naujo, įsigyja namą su zoologi-
jos sodu. 

„KARTĄ NIUJORKE“
Romantinė dRama. JAV. 2013.
Režisierius: James Gray.
Vaidina: Marion Cotillard, 
Joaquin Phoenix, Jeremy Renner.

1921 metai. Kaip ir tūkstančiai 
emigrantų iš visos Europos, Eva 
su seserimi Magda palieka gim-
tąją Lenkiją ir išplaukia į Niujorką. 
Tačiau kelias link amerikietiškos 
svajonės tikrovėje pasirodo daug 
sunkesnis. 

kovo 24 d. 

 14.20  „Aguonų laukas“  20.00  „Saša ir Tania“ 10.00  „Vedęs ir turi 
  vaikų“

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 Gy-
venimas Veterinarijos universitete. 9.10, 14.40, 
20.10 Tarp lokių. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterina-
ras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 
23.50, Ieškant karališkosios kobros. 17.25, 
21.05, 1.40 Didžiausi ir blogiausi. 18.20, 22.00 
Naujosios Zelandijos nacionaliniai parkai. 

 SPORT1
9.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
10.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eind-
hoveno PSV - Arnhemo „Vitesse“. 12.10 Kovinis 
sportas. „M1 Iššūkis“. Rusijos „Red Devil“ - Japo-
nija. 13.10 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 14.10 NBA krepšinio 
lyga. Detroito „Pistons“ - Niujorko „Knicks“. 15.20 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ -  
Barselonos „Barcelona“. 17.00 „Penktasis kėli-
nys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
25 turas. 18.00 Naujo sezono belaukiant. Pasaulio 
rali-kroso čempionato finalas. Argentina. 20.00 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 25 laida. 
20.30 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 
Premjera. 21.00 KOK World Series. Bušido kovos. 
Talinas. 1 dalis. 23.20 NBA krepšinio lyga. Visų 
žvaigždžių šeštadienio konkursas. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.55 „Formulė-1“. Australijos GP treniruotė 2. 
Tiesioginė transliacija. 8.35 Smiginis. Premier 
lyga. Mančesteris. 11.35 Krepšinis. Eurolyga. 
„Maccabi“ - „Žalgiris“. 13.25 Krepšinis. BBL. 
„Pieno žvaigždės“ - „University of Tartu“. 15.15 
Boksas. 15.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferenci-
jos finalas. Tiesioginė transliacija. 18.30 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos žurnalas. 19.00 Krepšinis. 
Eurolyga. „Darussafaka“ - „Galatasaray“. Tiesio-
ginė transliacija. 21.15 Krepšinis. Eurolygos do-
kumentika. „Limitless“ - filmas apie V.Spanoulį. 
21.45 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Crvena 
Zvezda“. Tiesioginė transliacija. 24.00 Ledo ritu-
lys. KHL. Rytų konferencijos finalas. 2.00 Krepši-
nis. Eurolyga. „Darussafaka“ - „Galatasaray“. 3.50 
„Mobil-1“ The Grid lenktynės. 

 EUROSPORT
 6.00, 9.30, 15.00, 20.00, 23.00, 1.30, 4.00 Šuo-
liai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Slovėnija. 7.00, 10.30, 13.30 Futbolas. Drau-
giškos rungtynės. 8.30, 17.45, 21.30, 24.00, 
2.30, 5.00 Dviračių sportas. Katalonijos turas. 
12.00 Futbolas. Moterų čempionių lyga. 18.30 
Dviračių sportas. Pasaulio turas. Belgija. 19.00, 
22.15, 0.45, 3.15, 5.45 Dviračių sportas. 21.25, 
23.55 Sporto naujienos. 

„VOLSTRYTO VILKAS“
KRiminalinė Komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Martin Scorsese.
Vaidina: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie.

Būdamas 26-erių, Niujorko biržos makleris Džordanas Belfordas turėjo 
milijoninius turtus, tačiau po kurio laiko dienas jau leido kalėjime, atliko 
bausmę už finansines apgavystes ir manipuliacijas. Kalėjo neilgai, nes 
bendradarbiavo su policija ir išdavė savo bendrus. Dabar penkiasde-
šimtmetį perkopęs Džordanas sako motyvacines kalbas ir rašo knygas.

„KALINIAI“
tRileRis. JAV. 2013.
Režisierius: Denis Villeneuve.
Vaidina: Hugh Jackman, 
Jake Gyllenhaal, Viola Davis.

Keleris Doveris susiduria su baisiau-
siu visų tėvų košmaru. Dingsta jo 
šešiametė duktė Ana, kartu dingsta 
ir jos draugė Džoi. Kai minutės virsta 
valandomis, kyla panika. Kol policija 
tiria įvairias versijas, įtampa auga. 

TV8
21.00

TV6
22.30

LNK
23.00

TV3
23.05

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Premjera! Animacinis f. 

„Gyvenimo knyga“ 
(N-7).

12.50 Komedija šeimai 
„Nevykėlio dienoraš-
tis. Šuniškos dienos“.

14.30 Auksiniai svogūnai 
(N-7).

17.20 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 „Eurojackpot“. 
Loterija.

19.30 Aš - superhitas (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Diena po 

rytojaus“ (N-7).
24.00 Premjera! Veiksmo f. 

„Ordino paslaptis“ 
(N-14).

1.40 Veiksmo f. „Kinų 
zodiakas“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Linksmieji detektyvai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 Animacinis f. „Bitės 

filmas“.
11.40 Komedija „Nepaprasta 

komanda“.
13.30 Muzikinė drama 

„Šokis hip-hopo 
ritmu. Gatvė“ (N-7).

15.25 Komedija „Fantomas 
prieš Skotland Jardą“ 
(N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Nuotykių filmas 

šeimai „Spaidervikų 
kronikos“.

21.20 Romantinė komedija 
„Kvailių auksas“ (N-7).

23.40 Komedija „Žinių 
vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi“ (N-14).

1.45 Romantinė drama 
„Kartą Niujorke“ 
(N-14).

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 2“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Atšiaurioji Arktis“. 2 d. 
13.05 „Nuotraukos iš 

Mėnulio“ (subtitruota).
14.05 „Džesika Flečer“ (N-7).
15.45 Žinios. 
16.00 Mes nugalėjom.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Žinios.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Lietuvos 

televizijai - 60.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Romantinė komedija 

„Ponas Didsas“ (N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Atšiaurioji Arktis“. 2 d. 

 22.45  „Ponas Didsas“ 12.50  „Nevykėlio dieno-
raštis. Šuniškos dienos“

ŠeŠtadienis

„DIENA PO RYTOJAUS“
Veiksmo filmas. JAV. 2004.
Režisierius: Roland Emmerich.
Vaidina: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum.

Netikėti staigūs klimato pokyčiai visame pasaulyje sukelia neregėto 
masto kataklizmus. Profesorius Edrienas Holas privalo surasti ir išgel-
bėti savo sūnų, kartu su draugais įkalintą milžinišku ledo miestu virtu-
siame Niujorke. Prasidėjus nevaldomam visuotiniam bėgimui, herojus 
iškeliauja ten, iš kur visi trokšta kuo greičiau ištrūkti, į bekraštes ledo ir 
sniego platybes.

rekomenduoja

„KVAILIŲ AUKSAS“
Romantinė komedija. JAV. 2008.
Režisierius: Andy Tennant.
Vaidina: Matthew McConaughey, 
Kate Hudson, 
Donald Sutherland.

Lobių ieškotojas Benas Fineganas yra 
apsėstas idėjos surasti legendinius 
karališkus lobius. Daug laiko ir jėgų 
paskyręs šių lobių paieškai, Benas 
prarado brangiausia, ką turi gyve-
nime, - žmoną Tesę ir mylimą laivą. 
Atsigavusi po skyrybų Tesė pradeda 
naują gyvenimą ir susiranda darbą 
milijardieriaus Naidželio jachtoje...

„AKIS UŽ AKĮ“
Veiksmo filmas. JAV. 1981.
Režisierius: Steve Carver.
Vaidina: Chuck Norris, 
Christopher Lee, 
Richard Roundtree.

Po savo porininko žūties poli-
cininkas iš kovos su narkotikais 
skyriaus Šonas Keinas priverstas 
atsistatydinti. Tačiau kai nužu-
doma televizijos žurnalistė Lin-
da, buvusio porininko mergina, 
Keinas pradeda savarankišką 
tyrimą... Ar jam pavyks surasti 
kaltininkus?

„DEBESŲ ŽEMĖLAPIS“
fantastinė mistinė dRama. 
JAV, Vokietija. 2012.
Režisieriai: Tom Tykwer, Andy 
Wachowski, Lana Wachowski.
Vaidina: Tom Hanks, 
Halle Berry, Jim Broadbent.

Pagal garsaus rašytojo Deivido Mi-
čelo to paties pavadinimo romaną 
sukurtas filmas atskleidžia sąsajas 
tarp tolimiausiuose pasaulio kam-
peliuose gyvenančių žmonių ir net 
šešių skirtingų laikotarpių.

LNK
21.20

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 Kempas ir 
draugai. 8.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji anima-
cija. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Kulinari-
niai triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių būstas. 
12.30 Svajonių sodai. 13.30 Namų dekoravi-
mas (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 Lietuvos talentai (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Drama „Svajonių viešbutis. Marokas“ 
(N-7). 22.55 Filmas šeimai „Mes nusipirkome 
zoologijos sodą“ (N-7). 1.15 „Kurt Sejitas ir 
Šura“ (N-7). 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Grok 
mylimas, akordeone! 7.15 Vaikų klubas. 8.00 
Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00, 
11.00 Naujienos. 9.15 Idealus remontas. 10.05 
Vaikų klubas. 10.20 Skanėstas. 11.35 Vaikų klu-
bas. 11.55 „Aš žinau tavo paslaptis“. 15.55 Vakaro 
naujienos. 16.10 Šlovės minutė. Naujas sezonas. 
18.10, 20.20 Pasverti ir laimingi 5. 20.00 Laikas. 
22.00 Prožektorparishilton. 22.35 „Meilės patikri-
nimas“. 0.20 „Bumeris. Antras filmas“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.30, 7.20 Tyrimą atlieka žinovai. 7.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Žinios. 8.15 Gyvos istorijos. 9.05 
„Penki vienam“. 10.40 Humoras! Humoras! 
Humoras! 13.20 „Aš šalia“. 17.00 Šeštadienio 
vakaras. 20.00 „Akušerė“. 23.55 „Prochindiada, 
arba bėgimas vietoje“. 1.35 „Meilė vargšams“. 

 REN
6.50 „Kareiviai“. 8.20 Kviestinė vakarienė. 13.20 
Kiekvienam po katinėlį. 13.50 Mintransas. 14.30 
Sąžiningas remontas. 15.10 Pati naudingiausia 
programa. 16.10 Jaunystės eliksyras. 17.10 „Pėd-
sekiai“. 19.20 Prajuokink komiką. 20.00 „Polici-
ninkai iš Peretopo“. 22.00 „Maniakų konferencija“. 

BTV
21.30

TV3
21.30

TV6
22.30

 15.25  „Fantomas prieš 
  Skotland Jardą“

45laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  2 4

6.15 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. Latvija.  
2016 m.

12.05 Detektyvas 
„Foilo karas. 
Žudymo pamoka“ 
(N-7).

14.10 TV serialas „Džuna“.
15.15 Gyvenimiškos 

istorijos.
16.15 „Kas žudikas?“ 

(N-7).
17.25 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

19.30 Muzikinis iššūkis.
21.30 Veiksmo f. „Akis už 

akį“ (N-14).
23.40 Siaubo f. 

„Žuvis - 
Frankenšteinas“ (S).

1.15 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

2.40 Muzikinis 
iššūkis.

4.10 TV serialas „Blogas 
šuo!“

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.30 Dokumentinis f. 

„Nepaliesta planeta“.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kitomis akimis.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Skinsiu raudoną 

rožę.
17.00 Dokumentinis f. 

„Ekspedicija „Vilkas“.
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 žmogžu-

dystės“ (N-7).
1.30 „Detektyvas Linlis“.
3.10 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
4.00 „Šetlando žmogžu-

dystės“ (N-7).
5.55 Dokumentinis f. 

„Miestai ir žmonės“ .
6.00 „Mainai gamtoje“.

6.00 LR himnas.
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  Rasos lašeliai 2014. 

Vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis. 1 d.

13.00 „Šokių akademija 3“.
13.50 Tragedija „Henrikas V“.
16.40 Vestuvių tradicijos ir 

papročiai.
17.10 Dainuoja Vincentas 

Kuprys.
17.20 Vincento Kuprio kūry-

bos vakaras. 2007 m.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.00 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2017“.
21.30 Kriminalinė drama 

„Žmogus, kurio 
nebuvo“ (N-14).

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Šokių akademija 3“.
0.30 ARTS21.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.15 „Neįprasti augintiniai“.
7.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

9.30 „Neįprasti augintiniai“.
10.00 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 Kasdien virtuvėje su 

Reičele Alen.
12.30 Saldžioji Reičelės 

Alen virtuvė.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
15.00 „Senjora“ (N-7).
16.40 „Akloji“.
17.50 „Būrėja“.
19.00 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Bekas 4. Palaidotas 
gyvas“ (N-14).

22.50 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.40 „Su kuo, po galais, 
aš susituokiau?“ 
(N-7).

1.30 Drama „Amerikos 
grožybės“ (N-14).

3.25 „Prieblanda. Tėvų 
nuodėmės“ (N-14).

4.55 „Pasisvėrę ir 
laimingi“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų 

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

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

jų pasaulis (N-7).
13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

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

lygos rungtynės. 
Kėdainių „Nevėžis“ -  
Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 Nuotykių f. 
„Nuotykių ieškotojas. 
Midos skrynelės 
prakeiksmas“ (N-7).

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 Fantastinė mistinė 
drama „Debesų 
žemėlapis“ (N-14).

1.45 Veiksmo f. „Aš, 
Frankenšteinas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Dokumentinis f. 
„Mega  
virtuvės“.

10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 Romantinė 

komedija 
„Mokytojai“  
(N-7).

12.30 „Siaubingi namai“.
13.30 Animacinis 

nuotykių filmas 
„Jūros giesmė“.

15.10 Karo drama „Aguonų 
laukas“ (N-7).

16.20 Skaniausias gatvės 
maistas.

17.20 Romantinė komedija 
„Blogiau nebūna“.

18.20 Šeimos vakaras. 
„Varnų diena“.

20.00 Dokumentinis f. 
„Apokalipsė. 
Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

21.00 Roxette 
koncertas „Live -  
Travelling the 
World“. 2013 m.

22.45 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

23.15 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

0.15 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

 21.30  „Žmogus, kurio 
  nebuvo“

 23.00  „Šetlando 
  žmogžudystės“ 

 12.05  „Foilo karas. 
  Žudymo pamoka“

 21.00  Roxette koncertas 15.00  „Senjora“

TV PROGRAMAkovo 25 d.

 NTV Mir
6.05 „Gydytojų byla“. 7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 
7.20 Apžiūra. 7.55 Gaminame 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 Šefų mūšis. 
14.00 „Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 15.20 
Kartą... 16.00 Milijono verta paslaptis. 18.00 
Centrinė televizija. 19.00 Tu - šaunuolis! 21.30 
Tu nepatikėsi! 22.30 „Kova su šešėliu“. 1.05 
Tarptautinė pjūklorama su Tigranu Koesanovu. 
3.05 Gyvos legendos. 4.00 „Angelo vaikymasis“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Polonijos 
pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.05 
O! Lenkiški kūriniai. 16.00 Okrasa laužo taisyk-
les. 16.30 Ateities namai. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 
19.50 Mrongovas 2005. „Džem“ koncertas. 
20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 4.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 4.45 „Teisuoliai“. 22.45 
„Nusikaltėlis, kuris pavogė nusikaltimą“. 0.40 
Opolė 2006 bisui. M.Grechutos dainos. 5.40 
Myliu tave, Lenkija! 

 TV1000
7.10 „Baltas Dievas“. 9.30 „Veidai minioje“. 11.25 
„Namas prie ežero“. 13.20 „Žiedų valdovas. Dvi 
tvirtovės“. 16.35 „Kuždesių sala“. 19.10 „Lopas 
Adamsas“. 21.25 „Kiti“. 23.25 „Iliuzionistas“. 

 DiscoVery 
7.25, 16.20 Aukso karštinė. 8.15 Aliaska. 9.10 
Aliaska. 10.05 Sandėlių medžiotojai Britani-
joje. 10.55 Dalaso automobilių rykliai. 11.50 
Paskui klasikinius automobilius. 12.40 Turto 
gelbėtojai. 13.35 Upių pabaisos. 14.30 Mirtinas 
laimikis. 15.25 Edas Stafordas. 18.10 Lobių 
ieškotojai. Gyvačių sala. 19.05 Akropolio isto-
rija. 20.00 Megatraukiniai. 21.00 Greiti ir triukš-
mingi. 22.00 Automobilių perpardavinėtojai. 
23.00 Plieniniai žirgai. 24.00 Robotų kovos. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Neįprastas 
maistas. 10.00 Viešbučių verslas. 11.00 Pilies 
paslaptys. 12.00, 19.00 Gyvenimas rąstų name-
lyje. 16.00 Gyvenime ne vien žiedai. 18.00 Ar ga-
lėčiau ten gyventi? 20.00 Parsivesk mane namo. 
21.00 Keistas šaldytas maistas. 22.00 Nežinoma 
ekspedicija. 23.00 Ali Smit kelionė. 0.30 Dženi ir 
Oli nuotykiai. 1.00 Ginčai. Itališka jautiena.  

 aNiMal PlaNeT
8.15 Kova su brakonieriais. 9.10 Jankių džiun-
glės. 10.05 Begemotai. 11.00 Gyvenimas Veteri-
narijos universitete. 11.55 Bondai Byčo veterina-
ras. 12.50, 17.25 Ieškant milžiniškos anakondos. 
13.45 Ieškant karališkosios kobros. 14.40 Keisti 
sutvėrimai su N.Bakeriu. 15.35 Džefo Korvino 
patirtis. 16.30 Žmogėdros gyvatės. 18.20, 22.00 
Kaimo veterinaras. 19.15 Didžiausi ir blogiausi. 
20.10 Jankių džiunglės. 21.05 Šuns gelbėjimo 
misija. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
9.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
10.00 „Čempionai LT. Grapplingas“. Pakruojis. 
10.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
11.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos apžvalga. 12.00 Tiesiogiai. Vieningoji 
krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv Kuban“- 
Sankt Peterburgo „Zenit“. 13.40 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Maskvos „Spartak“ - Maskvos „Lo-
komotiv“. 15.30 KOK World Series. Bušido kovos. 
17.50 NBA krepšinio lyga. Detroito „Pistons“ - 
Fynikso „Suns“. 20.00 Olandijos „Eredivisie“ fut-
bolo lygos apžvalga. 20.50 Vieningoji krepšinio 
lyga. Krasnodaro „Lokomotiv Kuban“ - Sankt 
Peterburgo „Zenit“. Šiandien. 22.40 NBA krepši-
nio lyga. Niujorko „Knicks“ - Oklando „Warriors“.  

 ViasaT sPorT BalTic
6.05 Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - „Ga-
latasaray“. 7.55 „Formulė-1“. Australijos GP 
kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 9.15 Krep-
šinis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Crvena Zvezda“. 
11.05 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos 
finalas. 13.05 Krepšinis. Eurolygos dokumenti-
ka. „Limitless“ - filmas apie V.Spanoulį. 14.00 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
14.30, 18.30 „Formulė-1“. Australijos GP kva-
lifikacija. 15.55 Ledo ritulys. KHL. Vakarų kon-
ferencijos finalas. Tiesioginė transliacija. 20.00 
Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“ - „Žalgiris“. 
21.50, 4.25 Ledo ritulys. KHL. Vakarų kon-
ferencijos finalas. 23.50 Krepšinis. Eurolyga. 
„Darussafaka“ - „Galatasaray“. 1.40 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
6.30, 9.30, 15.00, 18.30, 1.00, 5.05 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Slovėnija. 8.00, 13.30, 2.30 Dviračių sportas. 
8.45, 12.45, 16.30 Dviračių sportas. Katalonijos 
turas. 14.00 Futbolas. Draugiškos rungtynės. 
19.55, 23.55 Sporto naujienos. 20.00 Futbolas. 
JAV „Major League Soccer“ lyga. 24.00 Snieg-
lenčių sportas. Pasaulio taurė. Čekija. 

 1.45  „Aš, 
  Frankenšteinas“
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 22.55  „Sekso magistrai“  10.15   Legendos 22.25   „Ana Karenina“

 

 19.30    Mes vieno kraujo 8.30  Mamyčių klubas

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 „Mano mažasis 
ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 
„Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 
11.30 Virtuvės istorijos. 12.00 Pasaulis pagal 
moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 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 „Tėvas Braunas“ 
(N-7). 18.00 Šviesoforas (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Premjera! 
Romantinė drama „Tėtis ir nuotaka iš Kubos“ 
(N-7). 22.50 Drama „Svajonių viešbutis. Ma-
rokas“ (N-7). 0.45 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Tauro ragas (N-7). 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 
(N-7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su 
Rūta. 13.40 Bus visko. 14.30 24 valandos 
(N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Beatos 
virtuvė. 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 
„Alfa“ savaitė. 21.30 Pasienio sargyba (N-7). 
22.00 Valanda su Rūta. 23.30 „Alfa“ savaitė. 
24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 1.20 Ne vienas 
kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
5.55, 1.35 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.35 Sargybinis. 7.05 Vaikų klubas. 7.35 
Kontrolinis pirkinys. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol 
visi namie. 10.00 Vaikų klubas. 10.25 Fazenda. 
11.30 „Laikas dviem“. 15.40 „Kaukazo belaisvė, 
arba nauji Šuriko nuotykiai“. 17.20 Kas nori 
tapti milijonieriumi? 18.20 „TiliTeleTesto“ su 
Larisa Guzejeva. 19.55 Visų geriausias! 21.30 
Šiandien vakare. 23.00 Kas? Kur? Kada? 0.10 
Laikas. 2.05 Pasverti ir laimingi 5.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 „Akušerė“. 8.20 Pats sau režisierius. 9.10 
J.Petrosiano humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 
10.20, 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 11.20 Juoktis 
leidžiama. 13.10 Šeimos albumas. 14.20 „Du bi-
lietai į dieninį seansą“. 16.15 „Miesto rapsodija“. 
22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 0.30 
„Nikolajus Judeničius. Užmiršta pergalė“. 

 Ren
7.10 Pažink mūsiškius. 8.05 Rusiškas vairavi-
mas. 9.00 „V ir M“. 10.00 Prajuokink komiką. 
10.40 „Policininkai iš Peretopo“. 12.40 „Kurti-
nys“. 0.15 A.Čapman paslaptys. 1.55 Druska. 
Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.40 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 8.00, 10.00, 
16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 8.45 Kūdikio 
lūpomis. 9.25 Valgome namie! 10.25 Pirmoji pa-
vara. 11.00 Technikos stebuklai. 12.00 Sodininkų 
atsakas. 13.00 Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuo-
sime, pavalgysime! 15.05 „Muchtaras. Naujas 
pėdsakas“. 16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyrimą 
atliko... 18.00 Naujos rusiškos sensacijos. 19.00 
Savaitės apžvalga. 20.20 „Jaunas“. 22.25 „Įtari-
mas“. 2.05 Koncertas „Žvaigždėtas pavasaris“. 

 TV PolonIa
7.05 „Lovičo kunigaikštienė“. 8.40 Giminės 
saga. 9.05 Reportažas. 9.35 Laida iš salų. 9.55 
Laisvasis ekranas. 10.10, 18.25, 0.45 Lenkija 
su Miodeku. 10.20 Grūdas. 10.50, 20.25, 2.20 
Žodžių žaidimas. 11.15 Petersburskio muzi-
kinis šou. 11.50 „Į penktąjį pasaulio kraštą“. 
12.50 „Dievo žmogus“. 13.45 Turistinė kelionė. 
14.00 Šv.Mišios. 15.20 Turistinė kelionė. 15.45 
„Lovičo kunigaikštienė“. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.30 „M, kaip meilė“. 
19.50, 4.40 Akis į akį. 20.40, 2.45 Animacinis f. 
20.50 Lenkija skaito vaikams. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.50, 3.45 „Blondinė“. 22.45 Myliu tave, Lenkija!
0.20, 6.50 Zabžės muzikos ir šokių namams -
55-eri. Koncertas. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje.

 TV1000
8.30 „Kiti“. 10.40 „Iliuzionistas“. 12.55 „Lopas 
Adam  sas“. 15.15 „Pagrobti ir perduoti“. 17.50 
„Drau  giškas seksas“. 20.10 „Drakono širdis“. 
22.10 „Ji“. 0.30 „Kol nenuėjau miegoti“.

 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 Li-
kviduotojas. 15.25 Paskui klasikinius automo-
bilius. 16.20 Miestas. 17.15 Akropolio istorija. 
18.10 Svajonių automobiliai. 20.00 B.Grilsas. 
Sala. 21.00, 2.50 Aliaska. Šeima iš miško. 
23.00, 4.30 Išlikimo žaidimai. 24.00, 5.20 Ame-
rikos Tarzanai. 1.00 Seklių pėdsakais.

 TRaVel
10.00, 19.00 Viešbučių verslas. 11.00 Pilies pa-
slaptys. 12.00, 20.00 Teksaso stilius nekilnoja-
mojo turto rinkoje. 13.00, 23.00 Statybos Alias-
koje. 15.00 Statybos atokioje Montanoje. 16.00, 
3.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 17.00 Pamiršta 
ir palaidota. 18.00 Aliaska. 21.00, 5.00 Muziejų 
paslaptys. 22.00, 2.00 Sunki kelionė traukiniais. 
1.00 Garsiausios pasaulyje kelionės motociklu.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Animacinis f. 

„Alioša Popovičius  
ir Slibinas Tugorius“.

12.40 Komedija „Naktis 
„Roksberio“ klube“ 
(N-7).

14.15 Auksiniai svogūnai 
(N-7).

16.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Lietuvos talentai 

(N-7).
22.30 Premjera! 

Mistinė drama 
„Sumokėti  
vaiduokliui“ 
 (N-14).

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

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris I“.
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 „Saugokis meškinų“.
10.00 Filmas šeimai 

„Didelis vaikas“.
11.35 Veiksmo f. 

„Piko valanda 2“ 
(N-7).

13.25 Kriminalinis trileris 
„Oušeno 
vienuoliktukas“ 
(N-7).

15.45 Pričiupom! (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Mes vieno kraujo. 
22.10 Veiksmo f. 

„Rizikingi ryšiai“ 
(N-14).

0.05 Siaubo trileris 
„Baimės sala“ (N-14).

1.45 Komedija 
„Žinių vedėjas 2. 
Legenda tęsiasi“ 
(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.
9.00 „Tobotai 1“.
9.35 „Auklė Mun“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Laukiniai eršketai -

prie išnykimo ribos“.
12.55 „Atskleistos 

Pakistano paslaptys“.
13.45 „Puaro“ (N-7).
15.20 Gamtos inspektoriai.
15.45 Žinios.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.25 „Žmonės, kurie sukūrė 

Lietuvą. M.Romeris“.
17.10 Klausimėlis.lt.
17.35 Savaitė.
18.30 Žinios.
18.45 Pasaulio futbolo čem-

pionato atrankos rung-
tynės. Anglija - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija 
iš Londono.

21.00 Panorama.
21.30 „Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 3“.
22.20 Trumposios žinios.
22.25 „Ana Karenina“ (N-7).
0.10 Trumposios žinios.

6.30 Galiūnų čempionų 
lyga.

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

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

kviečia į gamtą“.
13.15 Sveikinimų 

koncertas.
15.45 Savaitės kriminalai 

(N-7).
16.15 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.25 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

18.30 „Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.15 Romantinė drama 
„Išeiti“  
(N-14).

22.55 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

1.05 Veiksmo f. 
„Akis už akį“  
(N-14).

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

4.10 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Bekraštė  
Kanada“.

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Dokumentinis f. 

„Nepaliesta  
planeta“.

10.30 Ekovizija.
10.40 Moterų balsas.
11.40 Auksinė daina.
13.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
15.40 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Patriotai 

(N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Gaujos“ (N-7).
20.00 Žinios.
20.30 „Gaujos“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Pėdsakas“

(N-7).
0.50 Auksinė daina.
2.35 „Gaujos“ 

(1, 2) (N-7).
4.20 Dokumentinis f. 

„Bekraštė  
Kanada“.

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

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“. 
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 „Pokrovskije 

kolokola 2016“. 2 d.
12.10 Karaimų godos.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai. 
13.30 Baletas „Snieguolė 

ir septyni nykštukai“.
15.10 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 1“.
16.05 L.Donskio ir Z.Bau ma -

no palikimas nūdienos 
Europai, klastingo 
blogio ir atviro pasau-
lio sandūroje. Knygos 
„Takusis blogis“ 
pristatymas.

17.00 Labdaros koncertas. 
Tiesioginė translia-
cija iš šv. Kotrynos 
bažnyčios.

18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Teatras.
21.00 „Kino pavasaryje 2017“.
21.30 Nes man tai rūpi.
22.15 Kelias į namus.

 18.25   Kitoks pokalbis
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 10.30  „Elajus Stounas“ 17.00   Lietuvos 
 krepšinio lygos rungtynės

 1.20  „Karalienė 
   Izabelė“

 AnimAl PlAnet
9.10 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 10.05 
Kova su brakonieriais. 11.00 Didžiausi ir blogiausi. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 17.25, 0.45, 
5.02 Šimpanzės išgelbėjimas. 15.05, 3.00 Tarp 
lokių. 18.20, 22.00 Naujosios Zelandijos naciona-
liniai parkai. 19.15 Kaimo veterinaras. 20.10 Šuns 
gelbėjimo misija. 22.55, 5.49 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
7.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
8.10 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 10.20 „Road to 
glory“. 10.50 NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - 
San Antonio „Spurs“. 13.00 „Penktasis kėlinys“. 13.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Andoros 
„Morabanc“ - Barselonos „Barcelona“. 15.30 „NBA 
Action“. 16.00 Vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro 
„Lokomotiv Kuban“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 17.40 
KOK World Series. 19.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Madrido „Estudiantes“ - Viktorijos 
„Baskonia“. 21.30 „Penktasis kėlinys“. 22.30 Tiesiogiai. 
NBA krepšinio lyga. NBA. Milvokio „Bucks“ - Čikagos 
„Bulls“. 1.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madri-
do „Estudiantes“ - Tenerifės „Iberostar“. 2.00 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Permės „Amkar“ - Sankt Pe-
terburgo „Zenit“. 4.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Tenerifės „Iberostar“ - Valensijos „Valencija“. 5.50 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 

 ViASAt SPort BAltic
6.25 „Formulė-1“. Australijos GP kvalifikacija. 
7.50 „Formulė-1“. Australijos GP lenktynės. Tie-
sioginė transliacija. 10.10 „Mobil-1“ The Grid 
lenktynės. 10.40 Boksas. 11.30 „Formulė-1“.
Australijos GP lenktynės. 13.55 Krepšinis. Eu-
rolygos dokumentika. „Limitless“ - filmas apie 
V.Spanoulį. 14.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų kon-
ferencijos finalas. Tiesioginė transliacija. 17.45 
Motosportas. Kataro MotoGP Moto3 lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 19.10 Motosportas. 
Kataro MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 20.45 Motosportas. Kataro MotoGP 
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 22.10 Motos-
portas. Nascar 400 mylių lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 2.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų 
konferencijos finalas. 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
Rytų konferencijos finalas. 

 euroSPort
6.00, 8.30, 12.45, 20.30, 23.45 Dviračių sportas. 
Katalonijos turas. 6.01, 9.30, 22.00 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Slovėnija. 7.30 Dviračių sportas. 15.30, 19.30, 
23.00 Dviračių sportas. Belgija. 18.30 Kerlingas. 
Moterų pasaulio čempionatas. Kinija. 20.25, 
23.40 Sporto naujienos. 22.45, 0.45 Sporto 
linksmybės.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neįprasti augintiniai“.
7.20 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
7.45 Daktaras Ozas (N-7).
9.30 „Neįprasti augintiniai“.
10.00 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 Kasdien virtuvėje 

su Reičele Alen.
12.30 Saldžioji Reičelės 

Alen virtuvė.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
17.20 „Akloji“.
18.20 „Būrėja“.
18.55 Nemarus kinas. 

Komedija „Rožinės 
panteros pėdsakai“ 
(N-7).

21.00 „Bekas 5. 302-as 
kambarys“ (N-14).

22.50 Komedija „Meilės 
guru“ (N-14).

0.30 „Su kuo, po galais, 
aš susituokiau?“ 
(N-7).

1.20 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

2.50 „Bekas 4. 
Palaidotas gyvas“ 
(N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

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

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

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

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

lygos rungtynės. 
Utenos „Juventus“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 Aš - superhitas 
(N-7).

21.00 Nakties TOP (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Australijos 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

1.10 Kvailiausi pasaulio
nutrūktgalviai (N-14).

9.00 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių  
įvykių kronika  
(N-7).

9.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 Dokumentinis f. 
„Apokalipsė.  
Antrasis pasaulinis 
karas“ (N-7).

12.30 Romantinė komedija 
„Blogiau nebūna“.

13.30 „Kino automobiliai“.
14.00 Nuotykių drama 

„Juodabarzdis“ 
(N-7).

15.35 Komedija 
„Deklaruotinų  
daiktų nėra“ 
(N-7).

17.30 Drama 
„Greisės belaukiant“.

19.00 „Siaubingi namai“.
20.00 Dokumentinis f. 

„Mega virtuvės“.
21.00 VIP seansas. 

„Džekas Hanteris ir 
Achenateno kapas“ 
(N-7).

22.50 Dokumentinis f. 
„Apokalipsė.  
Antrasis pasaulinis 
karas“ (N-7).

23.50 Pinigai iš nieko.
0.50 „Kino automobiliai“.

„meilĖS Guru“
Komedija. JAV, Jungtinė Karalystė, Vokietija. 2008.
Režisierius: Marco Schnabel.
Vaidina: Jessica Alba, Mike Myers, Justin Timberlake.

Amerikoje gimęs Pitka visą vaikystę praleidžia Indijoje. Ten ir gimsta jo 
svajonė tapti pačiu didžiausiu sielovados meistru. Sugrįžęs į JAV, Pitka 
nedelsia, imasi siekti užsibrėžto tikslo. Geriausiai sekasi patarinėti meilės 
klausimais, tad nenuostabu, kad netrukus jis pelno meilės guru vardą. 

tV1
22.50

„iŠeiti“
Romantinė dRama.  Prancūzija. 
2009.
Režisierė: Catherine Corsini.
Vaidina: Kristin Scott Thomas, 
Sergi Lopez, Yvan Attal.

Pavargusi nuo šeimyninio gyveni
mo, Siuzana nusprendžia atnaujinti 
savo medicininę praktiką. Jos vyras 
pasamdo darbuotoją, kad šis įreng
tų kabinetą žmonos darbui...

„BAimĖS SAlA“
Siaubo tRileRiS. Kanada. 2009.
Režisierius: Michael Storey.
Vaidina: Aaron Ashmore, 
Haylie Duff, Lucy Hale.

Penki studentai nusprendžia pra
leisti savaitgalį nuošalesnėje ato
grąžų saloje. Po audringos nakties 
draugai priblokšti pamatę, kad 
prižiūrėtojas nužudytas, o vienin
telė valtis saloje dingusi. Įstrigusius 
saloje juos persekioja žudikas...

„SumoKĖti VAiDuoKliui“
miStinė dRama. Kanada. 2015.
Režisierius: Uli Edel.
Vaidina: Nicolas Cage, Sarah
Wayne Callies, Veronica Ferres.

„Tėti, ar galime sumokėti vaiduok
liui?“  tokie buvo paskutiniai Maiko 
sūnaus žodžiai prieš jam pradings
tant Helovino karnavale. Mokslinin
kas visais būdais ieško savo sūnaus, 
tačiau jo rasti nepavyksta.

BtV
21.15

tV3
22.30

lnK
0.05

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuoty

kių metas“ (N7).
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 TV serialas „Hubertas 

ir Staleris“ (N7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N7).
10.00 Ekstrasensai detektyvai.
11.05 Animacinis f. „Rio 2“.
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (N7).
14.30 TV serialas 

„Pažadėtoji“ (N7).
15.30 TV serialas „Itališka 

meilė“ (N7).
16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N7).
20.00 Pakartok! (N7).
21.00 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Trileris „Tavo kom

panija“ (N14).
1.00 TV serialas 

„Imperija“ (N14).
1.50 TV serialas 

„Rouzvudas“ (N14).
2.45 TV serialas 

„Vikingai“ (N14).
3.35 TV serialas „Paskuti

nis žmogus Žemėje“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris I“.

7.55 TV serialas 
„Volkeris,  
Teksaso reindžeris“ 
(N7).

9.50 24 valandos (N7).
10.35 Yra, kaip yra (N7).
11.40 24 valandos (N7).
12.40 Bus visko.
13.35 Būk mano meile! 

(N7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Siaubo trileris 

„Galutinis tikslas 5“ 
(N14).

0.05 TV serialas „Kultas“ 
(N14).

1.00 TV serialas „Strėlė“ 
(N7).

1.50 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Seserys“.
10.55 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.20 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
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 LRT forumas.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Juodoji Brazilijos 

saulė“ (subtitruota).
23.05 Trumposios žinios.
23.10 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N7).
0.10 Savaitė.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

 19.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 13.30  „Simpsonai“  20.25  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Roman
tinė drama „Tėtis ir nuotaka iš Kubos“ (N7). 
12.00 „Tu  mano likimas“ (N7). 13.00 „Meilės 
žiedai“ (N7). 15.00 Ekstremalūs namų poky
čiai. 16.00 Ir skanu, ir skoninga. 17.00 „Tu  
mano likimas“ (N7). 18.00 „Meilės žiedai“ 
(N7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani
macija. 21.00 Romantinė drama „Ir tada atėjo 
meilė“ (N7). 22.55 „Meilės žiedai“ (N7). 0.50 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ 
(N7). 1.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N7). 8.00 Savaitės kri
minalai (N7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki. 11.20 Savaitės kriminalai 
(N7). 11.50 Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ 
savaitė. 12.55 Apie žūklę. 13.25 24 valandos 
(N7). 14.05 Pasienio sargyba (N7). 14.30 
Bus visko. 15.20 „Alfa“ savaitė. 15.50 Yra, 
kaip yra (N7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45 Nau
jienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Kaukazo belaisvė“. 
„Legendos gimimas“. 13.15 Visų geriausias! 15.00 
Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 17.05 
Vyriška/Moteriška. 18.05 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  21.00 
Eurologija. Baltijos kelias. 21.25 „Mata Hari“. 23.15 
„Man neskauda“. 1.05 Vakaras su Urgantu.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 2.15 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 „Kuoktelėjusi“. 17.40 Tie
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Du 
gyvenimai“. 23.45 Specialusis korespondentas. 

 Ren
6.40 „Bernardas. Sportas“. 6.50 Labas rytas! 
7.30 Kviestinė vakarienė. 8.25 Tinkama prie
monė. 9.20 „Šeimos dramos“. 11.20 Mums net 
nesisapnavo. 14.00 „Pėdsekiai“. 16.35 Gobšu
mas. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Hu
moristinis koncertas „Izmailovo parkas“. 23.20 
„Policininkai iš Peretopo“. 1.05 „Kitas 2“. 

„GalUTInIS TIKSlaS 5“
Siaubo trileriS. JAV. 2011.
Režisierius: Steven Quale.
Vaidina: Nicholas D’Agosto, Emma Bell, Miles Fisher.

Mirtis yra visur ir visada, o tai prasideda po to, kai vienas vyras perspėja 
grupę bendradarbių apie kabančio tilto sugriuvimą. Tačiau šiai grupei 
žmonių nebuvo lemta išgyventi, todėl mirtis grėsmingai vykdo savo 
darbą, kol jie bando lenktyniauti su laiku.

lnK
22.15

„laRGo VInČaS“
VeikSmo trileriS. Prancūzija, 
Belgija. 2008.
Režisierius: Jerome Salle.
Vaidina: Tomer Sisley, 
Melanie Thierry, Bojana Panic.

Largo Vinčas, jaunas našlaitis, įsi-
vaikinamas milijardieriaus Nerio 
Vinčo. Šis vėliau miršta neaiškiomis 
aplinkybėmis, ir jaunėlis tampa 
vieninteliu įpėdiniu į korporacijos, 
valdančios daugybės gamyklų, 
laik raščių ir laivų bendroves, va-
dovo postą. Tačiau kur yra dideli 
pinigai, yra ir didelis pavojus. 

„TaVo KoMPanIja“
trileriS. JAV. 2012.
Režisierius: Robert Redford.
Vaidina: Robert Redford, 
Brit Marling, Stanley Tucci.

Pranešta, kad po 30 metų ieško-
miausia moteris, pogrindinės gru-
pės lyderė Šeron pagaliau suimta. 
Tokia sena byla ir tokia gudri nusi-
kaltėlė sudomina vietos žurnalistą 
Beną Šepardą. Besiknaisiodamas 
po 30 metų senumo banko api-
plėšimo detales, jis atranda Šeron 
bendrininką Džimą Grantą, kurio 
tikrasis vardas yra Nikas Slounas.

„MIeSTaS, BIjojĘS 
SaUlĖlYDŽIo“
Siaubo trileriS. JAV. 2014.
Režisierius: Alfonso Gomez-Rejon.
Vaidina: Addison Timlin, Veronica
Cartwright, Anthony Anderson.

Prieš 65 metus serijinis žudikas buvo 
įbauginęs mažą Teksarkanos miestelį. 
Dabar vadinamosios mėnulio žmog-
žudystės vėl prasidėjo. Ar siaučia ko-
pijuotojas, ar kažkas dar grėsminges-
nis? Vieniša moksleivė, turinti tamsių 
paslapčių, gali padėti sugauti žudiką.

BTV
21.30

TV6
23.00

rekomenduoja

TV3
22.30
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6.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

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

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

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

12.15 TV serialas „Kijevo 
operatyvinė grupė“.

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

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Kijevo 

operatyvinė grupė“.
19.30 TV serialas 

„Voratinklis. Sutapimų 
nebūna. I dalis“ (N-7).

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Veiksmo trileris 

„Largo Vinčas“ (N-7).
23.40 Romantinė drama 

„Išeiti“ (N-14).
1.20 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N-14).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 Moterų balsas.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.30 „Bitininkas“ (N-7).
4.15 „Gluchariovas“ 

(N-7).
5.05 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.50 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.40 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 Laiko ženklai.
18.25 Poezija. 
18.30 Auksiniai scenos 

kryžiai. 
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2017“. 
21.30 Romantinė komedija 

„Ponas Didsas“ (N-7).
23.10 Poezija. 
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 „Ponia Dila“ (N-7).
8.55 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
18.50 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Elektrinė 
vendeta“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Sąmokslas“ (N-7).

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.25 „Auklė“.
1.50 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.20 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.10 „Bekas 5. 302-as 

kambarys“ (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 „Dvi merginos be 

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

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 „Baradač’ius“ 

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

„Miestas,  
bijojęs  
saulėlydžio“ (S).

0.45 Aš - superhitas 
(N-7).

1.35 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

9.30 „Mega virtuvės“.
10.30 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis  
karas“ (N-7).

11.30 Pinigai iš 
nieko.

12.30 „Mokytojai“ 
(N-7).

13.30 Drama „Greisės 
belaukiant“.

15.00 „Siaubingi namai“.
16.00 „Kino 

automobiliai“.
16.30 Animacinė 

nuotykių  
komedija  
„Aviukas Šonas“.

18.00 „Blogiau 
nebūna“.

19.00 Skaniausias gatvės 
maistas.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

21.40 Kino akademija. 
„Cukrinio  
žmogaus  
beieškant“.

23.15 Balticum TV 
žinios.

23.45 „Juodabarzdis“ 
(N-7).

 14.30  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 18.40  Lietuva tiesiogiai 21.00  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

 19.00  Skaniausias 
  gatvės maistas

 20.00  Aš - superhitas 12.05  „Ekspertė 
  Džordan“

TV PROGRAMAkovo 27 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susi-
tikimo vieta“. 16.35 „Sudaužytų žibintų gatvės 
14“. 17.30 Kalbame ir rodome. 18.35 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Vienišas vilkas“. 21.40 
„Velnio medžioklė“. 23.50 Dienos apžvalga. 0.20 
„Meškos kampas“. 2.20 „Susitikimo vieta“. 3.20 
„Teismo detektyvas“. 5.25 Ekskliuzyvas. 

 TV PoloNia
7.20 Valstybės interesai. 7.50, 20.25 Prie Nemu-
no. 8.15 Knygų kandys. 8.30, 17.55, 2.15 Suraiz-
gyta ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 
Panorama. 12.00 „Meilės ABC“. 13.25, 18.20, 
4.35 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 
1.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 
15.20 Akis į akį. 15.50 „Kalvarijos kardinolas“. 
16.40, 6.50 Medicina ir tu. 16.55, 1.15 Zondas 2. 
17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.50 „Manimi 
nesirūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 23.10, 5.40 
Polonijos pokalbiai. 23.25, 5.50 Sveika, Poloni-
ja. 0.15 „Golasas, absoliučiai!“ 

 TV1000
6.10 „Gerbėja“. 8.10 „Ji“. 10.30 „Kol nenuėjau 
miegoti“. 12.20 „Drakono širdis“. 14.20 „Gol-
gota“. 16.15 „Loftas“. 18.15 „Namas prie ežero“. 
20.10 „Vėl septyniolikos“. 22.10 „Divergentė“. 
0.50 „Fruitveilo stotis“. 2.25 „Veidai minioje“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35, 1.00 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai 
pagaminta. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Bri-
tanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 
18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05, 23.00 
Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Nemėginkite pakartoti. 
21.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 22.00 Aliaska. 
Šeima iš miško. 24.00 Aliaskos pakraštys. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Parsivesk mane namo. 9.30, 15.30, 
21.30 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Vieš-
bučių verslas. 11.00, 23.00 Muziejų paslaptys. 
12.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos Alias-
koje. 18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
22.00 Garsiausios pasaulyje kelionės motociklu. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 
Didžiausi ir blogiausi. 9.10, 14.40, 20.10Tarp 
lokių. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50 Gyva-
tė Šeila. 17.25, 21.05 Kaimo veterinaras. 18.20, 
22.00, 1.40 Daktarė Dy. 20.35 Orangutanų sala. 

 sPorT1
9.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madri-
do „Estudiantes“ - Viktorijos „Baskonia“. Vakar. 
11.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Andoros 
„Morabanc“ - Barselonos „Barcelona“. Vakar. 
12.40 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 25 turas. 13.40 NBA 
krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - Portlando 
„Trail Blazers“. 2017-03-18. 15.50 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“- 
Enschedės „Twente“. 2017-03-12. 17.40 Vie-
ningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv 
Kuban“- Sankt Peterburgo „Zenit“. 19.30 Pa-
saulio galiūnų čempionatas. 2 etapas. Botsvana. 
20.00 „Muštuko žurnalas“. Laida apie biliardą. 
2017-03-20. 20.40 NBA krepšinio lyga. NBA. Mil-
vokio „Bucks“ - Čikagos „Bulls“. Vakar. 22.50 Ko-
vinis sportas. „M1 Iššūkis“. JAV - Suomija. 24.00 
KOK World Series. Bušido kovos. Alytus. 1 d. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 21.00 Motosportas. Kataro MotoGP 
Moto3 lenktynės. 8.25, 22.25 Motosportas. 
Kataro MotoGP Moto2 lenktynės. 9.50, 23.50 
Motosportas. Kataro MotoGP lenktynės. 11.20 
Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
15.20 Boksas. 16.30 „Formulė-1“. Australijos 
GP lenktynės. 18.55 Ledo ritulys. KHL. Vaka-
rų konferencijos finalas. „Lokomotiv“ - SKA. 
Tiesioginė transliacija. 1.20, 5.00 Ledo ritulys. 
KHL. Vakarų konferencijos finalas. „Lokomo-
tiv“ - SKA. 3.50 Krepšinis. Eurolygos doku-
mentika. „Limitless“ - filmas apie V.Spanoulį. 

 eurosPorT
6.00, 14.30, 19.30, 22.05, 2.15 Šuoliai su slidė-
mis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Slovėnija. 
7.00 Akmenslydis. Moterų pasaulio čempio-
natas. Kinija. 8.00, 15.30 Snieglenčių sportas. 
FIS Pasaulio taurė. Čekija. 9.00, 5.00 Dviračių 
sportas. Belgija. 10.30, 21.00 Dviračių sportas. 
Katalonijos turas. 11.30, 16.30, 23.00, 3.30 An-
gliškasis biliardas. Kinija. 16.15, 2.00 Sporto 
linksmybės. 21.55, 0.55 Sporto naujienos. 1.05 
Futbolas. „Major League Soccer“ lyga. JAV. 
1.30 FIFA futbolas.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  23.45  Moterų balsas  16.25  „Kaip atsiranda 
  daiktai 7“

 22.30  Istorijos 
  detektyvai

 19.30  KK2 20.00  Prieš srovę

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Roman-
tinė drama „Ir tada atėjo meilė“ (N-7). 12.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žie-
dai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Ir skanu, ir skoninga. 17.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Tikra meilė“ (N-7). 
22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.45 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Tauro ragas 
(N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.50 Au-
topilotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.45 Dvi-
račio šou. 15.15 Pagalbos skambutis (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Jumorina. 
Sočis. 14.10 Fazenda. 15.00 Kartu su visais. 
16.00 Mados nuosprendis. 17.05 Vyriška/Mo-
teriška. 18.05 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas 20.55 Už 
kadro. 21.15 „Mata Hari“. 23.00 Vakaras su 
Urgantu. 23.30 „Salam Maskva“. 0.25 Nakties 
naujienos. 0.40 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 2.15 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 „Kuoktelėjusi“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Du 
gyvenimai“. 23.45 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
6.50 Labas rytas! 7.30 Kviestinė vakarienė. 8.20 
Tinkama priemonė. 9.15 „Šeimos dramos“. 
11.10 Mums net nesisapnavo. 13.55 Humoris-
tinis koncertas. „Izmailovo parkas“. 15.50 „Kitas 
2“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Geriau-
sias šefas“. 23.55 Žiūrėti visiems! 0.45 „Kitas“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susi-
tikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų žibintų gatvės 
15“. 17.30 Kalbame ir rodome. 18.35 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Vienišas vilkas“. 21.40 
„Velnio medžioklė“. 23.50 Dienos apžvalga. 0.20 
„Meškos kampas“. 2.20 „Susitikimo vieta“.  

 TV PolonIa
7.55 Įsimylėk Lenkijoje. 8.25 Gamtos užrašai. 
8.30, 17.55, 2.15 Pasakų šalyje. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.45 Panorama. 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, 4.35 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Teisuoliai“. 15.25 „Golasas, absoliučiai!“ 
16.40 Lenkų valgiai. 16.55, 1.15 Zondas 2. 17.30, 
1.45 „Pelenė“. 18.30 TV ekspresas. 18.50 Lenkija 
su Miodeku. 18.55 Sekmadienis su... 19.40 Prie 
Tatrų. 20.25 Istorijos aktualijos. 20.45, 2.45 Ani-
macinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 
3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.15 „Kalvarijos kardino-
las“. 0.45 Mazovija - draugiška gamtai kelionė. 

 TV1000
8.20 „Divergentė“. 11.10 „Paskutinė Mimzė“. 
13.20 „Vėl septyniolikos“. 15.30 „Baltas Dievas“. 
18.00 „Veidai minioje“. 20.10 „Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrįžimas“. 23.50 „Jaunystės pažadas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 
7.00 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Bri-
tanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05, 21.00 Aukso 
karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 13.35 Kelionė traukiniu Australijoje. 
14.30 Senienų medžiotojai. 22.00 Išlikimo žaidi-
mai. 23.00 B.Grilsas. 24.00 Edas Stafordas. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 
Parsivesk mane namo. 9.30, 15.30, 21.30 Gy-
venime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Sta-
tybos Aliaskoje. 18.00, 24.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 22.00 Įkaušęs keliautojas. 23.00 Ali 
Smit kelionė. 23.30 Dženi ir Oli nuotykiai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuoty-

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai detektyvai.
11.00 Pakartok! (N-7).
12.00 Aš - superhitas (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

„Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „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 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo drama 

„Pagrobimas“ (N-14).
0.20 TV serialas „Imperija“.
1.25 TV serialas 

„Rouzvudas“ (N-14).
2.15 TV serialas „Vikingai“.
3.10 TV serialas „Pasku-

tinis žmogus Žemėje“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris I“.

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 Kriminalinis trileris 

„Plėšikai“ (N-14).
23.55 TV serialas „Kultas“ 

(N-14).
0.50 TV serialas „Strėlė“ 

(N-7).
1.40 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Seserys“.
10.55 Stilius.
11.45 „Juodoji Brazilijos 

saulė“ (subtitruota).
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.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos kolumbai.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Drakula“.
0.10 Dokumentinis vai-

dybinis f. „Žmonės, 
kurie sukūrė Lietuvą. 
Mykolas Romeris“.

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

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

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

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

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

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

12.15 TV serialas „Kijevo 
operatyvinė grupė“.

13.20  „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (N-7).

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Kijevo 

operatyvinė grupė“.
19.30 „Voratinklis. Sutapimų 

nebūna. II dalis“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Komedija „Robotas ir 

Frenkas“ (N-7).
23.15 Veiksmo trileris 

„Largo Vinčas“ (N-7).
1.25 TV serialas „Džeikas, 

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

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ (N-7.
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Laiptai į dangų“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Moterų balsas.
0.45 Vantos lapas.
1.15 Skinsiu raudoną 

rožę.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.30 „Bitininkas“ (N-7).
4.15 „Gluchariovas“ (N-7).
5.05 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.50 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Laiko ženklai. 
6.55 TV serialas 

„Pavojingi jausmai“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stop juosta.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Rasos lašeliai 2014. 
14.20 „Pokrovskije 

kolokola 2016“. 2 d.
15.30 TV serialas 

„Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.10 Poezija. 
18.15 Gintautas Abarius ir 

jo draugai. 1994 m.
18.30 „Jungtinių Amerikos 

Valstijų prezidentai“. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2017“.
21.30 Drama „Ana 

Karenina“. 2 s. (N-7).
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
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 16.55  „Banditės“  16.00  „Kastlas“ 23.10  „Be kaltės kalta“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 Dak-
tarė Dy. 9.10, 14.40 Tarp lokių. 9.35, 15.05, 20.10 
Orangutanų sala. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50 
Gyvatė Šeila. 17.25, 21.05 Kova su brakonieriais. 
18.20, 22.00 Šuns gelbėjimo misija. 

 SPort1
8.00 NBA krepšinio lyga. NBA. Milvokio „Bucks“ - 
Čikagos „Bulls“. 10.10 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Maskvos „Spartak“ - Maskvos „Lokomotiv“. 
2017-03-19. 12.10 Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. 
JAV - Suomija. 13.10 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Maskvos „Spartak“ - Maskvos „Lokomotiv“. 
2017-03-18. 15.10 Lietuviai NBA lygoje. NBA krep-
šinio lyga. Niujorko „Knicks“ - Oklando „Warriors““. 
2017-03-05. 17.20 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 23 laida. 17.50 NBA krepšinio lyga. De-
troito „Pistons“ - Fynikso „Suns“. 2017-03-19. 
20.00 Čempionai Lt. Grapplingas. Pakruojis. 4 d. 
Premjera. 20.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos 
apžvalga. 20 turas. 21.00 NBA krepšinio lyga. Niu-
jorko „Knicks“ - San Antonio „Spurs“. 2017-03-25. 
23.10 Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. JAV vakarai- 
Pietų Korėja 0.10 NBA krepšinio lyga. Filadelfijos 
„76ers“ - Detroito „Pistons“. 2017-03-05. 

 ViASAt SPort BAltic
8.00 „Formulė-1“. Australijos GP lenktynės. 
10.25 Krepšinis. BBL. „Vytautas“ - „Kalev/
Cramo“. 12.15 Krepšinis. BBL. „Pieno žvaigž-
dės“ - „University of Tartu“. 14.25 Krepšinis. 
Eurolygos dokumentika. „Limitless“ - filmas 
apie V.Spanoulį. 15.25 Ledo ritulys. KHL. Vakarų 
konferencijos finalas. „Lokomotiv“ - SKA. 17.25 
„Trans World Sport“ žurnalas. 18.25 Krepši-
nis. BBL atkrintamosios varžybos. Tiesioginė 
transliacija. 20.30 Ledo ritulys. KHL. Rytų kon-
ferencijos finalas. „Ak Bars“ - „Metallurg“. 22.30 
Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Anadolu Efes“. 
0.20 Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“ - „Žalgiris“. 

 euroSPort
6.00, 9.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 7.00, 
2.30 Futbolas. „Major League Soccer“ lyga. 
JAV. 7.30, 19.15  FIFA futbolas. 8.00, 14.40 Šuo-
liai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Slovėnija. 10.00, 23.00  Angliškasis biliardas. 
Atvirasis čempionatas Kinijoje. 13.30 Fechtavi-
mas. „Grand Prix“ serija. Vengrija. 16.00 Dvi-
račių sportas. De Panne, Belgija. 19.00 Sporto 
linksmybės. 19.45, 1.30 Futbolas. Draugiškos 
rungtynės. 21.55, 0.55 Sporto naujienos. 22.05 
Jojimas. 22.30 Dviračių sportas. De Panne, 
Belgija. 1.05 Automobilių lenktynės. FIA.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
8.55 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
18.50 „Midsomerio žmogžu-

dystės IV. Kas nužudė 
Robiną?“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Atsakas ugnimi“ (N-7).

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.25 „Auklė“.
1.50 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.20 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.10 „Nebylus liudijimas. 

Sąmokslas“ (N-7).

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 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Kobra 11“ 

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

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 „Baradač’ius“ 

(N-14).
22.00 Veiksmo f. 

„Dvigubas žaidimas“ 
(N-14).

23.55 Trileris „Strečas“ 
(N-14).

1.40 Aš - superhitas 
(N-7).

2.30 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mokytojai“ 
(N-7).

10.30 „Aguonų 
laukas“  
(N-7).

11.40 „Juodabarzdis“ 
(N-7).

13.15 Animacinis 
nuotykių f.  
„Jūros giesmė“.

14.55 „Mega 
virtuvės“.

15.55 Skaniausias 
gatvės maistas.

16.55 Kriminalinė 
veiksmo  
komedija  
„Banditės“  
(N-7).

18.30 Pinigai iš 
nieko.

19.30 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Užkariaujant 
dangų“.

21.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Blogiau 
nebūna“.

24.00 „Aguonų 
laukas“ (N-7).

„PAGroBimAS“
Veiksmo drama. JAV. 2012.
Režisierius: Simon West.
Vaidina: Nicolas Cage, Josh Lucas, Danny Huston.

Vilas Montgomeris - šeimos žmogus ir žymus bankų plėšikas. Kartu su 
savo bendrininkais jis pavagia 10 mln. dolerių. Sprunkant iš įvykio vie-
tos, Vilas susiginčija su Vincentu ir susišlavęs visus pinigus palieka savo 
partnerius likimo valiai. Sulaikomas federalinio tyrimų biuro Vilas spėja 
atsikratyti įkalčių - pinigus sudegina.

tV3
22.30

„roBotAS ir FrenKAS“
komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Jake Schreier.
Vaidina: Frank Langella, 
James Marsden, Liv Tyler.

Frenkas gyvena šiaurinėje Niu-
jorko dalyje, o jo dukra ir sūnus 
retai kada aplanko savo tėvą. Kad 
tėvui nebūtų liūdna, Frenko sūnus 
nusprendžia jam padovanoti kom-
panioną - humanoidą. BtV

21.30

„StreČAS“
Trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Joe Carnahan.
Vaidina: Patrick Wilson, 
Ed Helms, James Badge Dale.

Nenusisekęs aktorius Strečas dirba 
limuzino vairuotoju Los Andžele. 
Herojaus gyvenime netrūksta ne-
malonumų: jį kamuoja priklausomy-
bė nuo kvaišalų ir lošimo, o kai susi-
ruošia pirštis merginai, ši jį palieka! tV6

23.55

„tiKrA meilĖ“
romanTinė drama. Vokietija, 
Austrija. 2009.
Režisierius: Holger Barthel.
Vaidina: Barbara Wussow, 
Helmut Zierl, Ella Risin.

Kardiologės Katios tikrai nekamuoja 
širdies problemos. Pagaliau ji, vieni-
ša aštuoniolikmetės dukters mama, 
surado tinkamą vyrą - sėk mės lydi-
mą verslininką Ričardą! Susituokti 
porelė ketina Katios gimtinėje...tV8

21.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 Ekstrasensai 

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
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 „Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Komedija 

„Nubusti Meksikoje“ 
(N-14).

0.15 „Imperija“ (N-14).
1.15 „Rouzvudas“

 (N-14).
2.05 „Vikingai“ (N-14).
3.05 „Paskutinis 

žmogus Žemėje“ 
(N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

7.30 „Mažieji Tomas 
ir Džeris II“.

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).
20.25 Kalinių žmonos 

(N-7).
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Slaptas planas“ 
(N-14).

0.10 TV serialas 
„Kultas“ (N-14).

1.05 TV serialas 
„Strėlė“ (N-7).

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

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Emigrantai.
11.45 Lietuvos kolumbai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Seserys“ (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 

„Gorilos rūke“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Gyvenimas.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Auksinis protas.
5.00 LRT radijo žinios.

 18.00  Kas ir kodėl? 21.00  „Šviesoforas“  1.55  „Kortų namelis“

trečiadienis

„KULTAS“
TV serialas. JAV. 2013.
Režisierius: Marcos Siega.
Vaidina: Kevin Bacon, James Purefoy, Shawn Ashmore.

Garsaus rašytojo Edgaro Alano Po knygų įkvėptas žudikas suvienijo sa-
vo sekėjus į didžiulį tinklą - be paliovos žudančius žmones sustabdyti 
gali tik mirties kulto išardymas. Ar tai sugebės padaryti svarbiausią kul-
to asmenį gerai pažįstantis pareigūnas - FTB agentas Rajanas Hardis?

rekomenduoja

LNK
0.10

„PASKUTINĖ RIBA“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Gary Fleder.
Vaidina: Jason Statham, 
James Franco, Winona Ryder.

Pažiūrėjęs į mažo miestelio gy-
ventoją Filą Broukerį niekaip ne-
pasakytum, kad kitados jis buvo 
federalinis agentas, kovojęs su nar-
kotikų platintojais. Viena užduotis 
su baikerių grupuote baigėsi siau-
bingai nesėkmingai ir pasiglemžė 
jo boso sūnaus gyvybę. Filas paliko 
tarnybą, dabar jis - vienišas devyn-
metės Medės tėvas.

„NUBUSTI MEKSIKOJE“
komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Scot Armstrong.
Vaidina: Adam Pally, Todd Joseph
Miller, Thomas Middleditch.

Danielis, draugų vadinamas Nar-
du, su dviem geriausiais bičiuliais 
kalba apie savo vedybinio gyve-
nimo baimes. Ne be reikalo - jau 
rytoj Nardas sumainys žiedus su 
savo išrinktąja Treise. Prisiklausęs 
Nardo kliedesių, vienas jo bičiulis 
nusprendžia, kad jo pareiga yra iš-
vaduoti vyriškį nuo nepakeliamo 
vedybinio gyvenimo košmaro.

 „KELEIVIAI“
Trileris. JAV, Kanada. 2008.
Režisierius: Rodrigo Garcia.
Vaidina: Anne Hathaway, 
Patrick Wilson, David Morse.

Jauna psichoterapeutė Kler konsul-
tuoja lėktuvo katastrofą išgyvenusių 
žmonių grupę. Nors kai kurie pacien-
tai tvirtina matę sprogimą, kurį esą 
bando nuslėpti oro bendrovė, Kler 
sudomina tylusis Erikas. Vos Kler ir 
Eriko santykiai perauga į romaną, likę 
liudininkai ima dingti vienas po kito...

TV6
22.00

TV3
22.30

BTV
21.30

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Ro-
mantinė drama „Tikra meilė“ (N-7). 12.00 „Tu -
mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Ir 
skanu, ir skoninga. 17.00 „Tu - mano likimas“ 
(N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Visos 
upės teka“ (N-7). 23.15 „Meilės žiedai“ (N-7). 
1.10 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeiminin-
kės“ (N-7). 2.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Do-
kumentinis f. „Nibelungų kodas“ (N-7). 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 ko-
mentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info diena. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.00, 0.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45, 
0.25 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Jumorina. 14.05 
Skanėstas. 15.00 Kartu su visais. 16.10, 3.45 Mados 
nuosprendis. 17.10 Vyriška/Moteriška. 18.05 Su-
situokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.00 „Inkvizitorius“. 22.55 Vakaras 
su Urgantu. 23.25 „Salam Maskva“. 1.10 „Užrašų 
knygelės paslaptis“. 2.25 „Šokių aikštelė“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 „Dovana“. 5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie 
tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
2.15 Žinios. 11.55 „Sklifosovskis“. 14.55 „Led-
nikovas“. 17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 
minučių. 21.00 „Du gyvenimai“. 23.45 Vakaras 
su V.Solovjovu.

 REN
6.35 Labas rytas! 7.15 Kviestinė vakarienė. 8.05 
Tinkama priemonė. 9.00 „Šeimos dramos“. 
11.00 Mums net nesisapnavo. 13.50 Pati nau-
dingiausia programa. 15.35 „Kitas 2“. 17.25 
Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Ekstrasensų 
mūšis. 23.30 Žiūrėti visiems! 0.25 „Kitas 2“. 
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6.15 „Džeikas, Storulis
ir šuo“ (N-7).

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

(N-7).
10.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

sugrįžimas“ (N-7).
15.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
16.50 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Sutapimų nebūna.  
III dalis“ (N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės... 2“ (N-7).
21.30 Trileris „Keleiviai“ 

(N-14).
23.20 Komedija „Robotas 

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

ir šuo“ (N-7).
1.50 „Dalasas“ (N-7).
2.35 „Penktoji pavara“.

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 „Auksinė daina“.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Laiptai į dangų“ 

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

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Kulinaras“

(N-7).
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Patriotai.
0.45 Šiandien kimba.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.30 „Bitininkas“ (N-7).
4.15 „Gluchariovas“ 

(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.
14.00 Mažesnieji broliai. 
14.35 L.Donskio ir Z.Baumano

palikimas nūdienos 
Europai. Knygos „Taku-
sis blogis“ pristatymas.

15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.30 „Užaugę internete“.
18.30 Labanaktukas. 
19.00 Nacionaliniai lygybės 

ir įvairovės apdova-
no jimai 2016. Tie-
sioginė transliacija  
iš Valdovų rūmų.

21.00 LRT studija „Kino 
pavasaryje 2017“.

21.30 Elito kinas. Komiška 
drama „Ševaljė“ (N-14).

23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Bliuzas. Muzikinės 

kelionės“. 4 d. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
18.50 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Niūrus 
ruduo“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Lemtinga klaida“ 
(N-7).

23.10 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

0.55 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.20 „Auklė“.
1.40 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.25 „Ekspertė Džordan“ 

(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 „Dvi merginos 

be cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 Lietuvos futbolo 

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

20.00 Aš - superhitas 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 „Baradač’ius“ 

(N-14).
22.00 Veiksmo f. 

„Paskutinė riba“ 
(N-14).

24.00 Aš - superhitas 
(N-7).

1.00 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Užkariaujant 
dangų“.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 Romantinė 
komedija 
„Mėnesienos  
magija“.

13.15 „Blogiau 
nebūna“.

14.15 „Mokytojai“ 
(N-7).

15.15 „Juodabarzdis“ 
(N-7).

16.50 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

18.00 „Siaubingi 
namai“.

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 „Mokytojai“

(N-7).

 23.30    Dabar pasaulyje 23.45   Patriotai 18.00    Info diena  21.00  Pinigai iš nieko 1.00  „Daktaras Hausas“ 17.55    „Širdele mano“

TV PROGRAMAkovo 29 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susiti-
kimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“.
17.30 Kalbame ir rodome. 18.35 Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga. 19.50 „Vienišas vilkas“. 21.40 
„Velnio medžioklė“. 23.50 Dienos apžvalga. 0.20 
„Meškos kampas“. 2.20 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.05 „Priartėjimas“. 8.05 „Lipkoviako maršas“. 
8.30, 2.15 ABC viską žino. 8.40, 18.05, 2.25 
Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.45 Panorama. 12.05, 22.50, 5.20 Poloni-
ja 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos pokalbiai. 
12.40, 23.25, 5.50 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 „Mani-
mi nesirūpink“. 15.20 „Baimės bagažas“. 16.40 
Miškas arčiau mūsų. 16.55 Ateities namai. 17.30, 
1.45 „Pelenė“. 17.55 Knygų kandys. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kovalskis ir Šmitas. 19.25, 1.15 
Rytų studija. 20.25, 6.40 Vilnoteka. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Artistai“. 0.15 „Baimės bagažas“.

 TV1000
8.25 „Jaunystės pažadas“. 10.50 „Žiedų valdo-
vas. Karaliaus sugrįžimas“. 14.25 „Kiti“. 16.20 
„Iliuzionistas“. 18.20 „Paskutinė Mimzė“. 20.10 
„Atkirtis“. 22.15 „Belaukiant amžinybės“. 0.10 
„Pražūtingas rūkas“. 2.30 „Kol nenuėjau miegoti“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Kelionė traukiniu Australijoje. 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 
10.05 Aukso karštinė. 10.55, 1.00 Išgyventi drau-
ge. 11.50, 22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
23.00, 4.30 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 
Nesėkmių garažas. 21.00, 2.50 Dyzelinio pasaulio 
broliai. 24.00 Gatvių lenktynės.

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 
Parsivesk mane namo. 9.30, 15.30, 21.30 Gy-
venime ne vien žiedai. 10.00, 17.00, 22.00, 3.00 
Viešbučių verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspe-
dicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 
5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 23.00, 4.00 
Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Šuns gelbėjimo misija. 9.10, 14.40, 20.10, 
3.25 Orangutanų sala. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterina-
ras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 
23.50, 5.02 Gyvatė Šeila. 17.25, 21.05, 1.40 Jankių 
džiunglės. 18.20, 22.00, 5.49 Baseinų meistras. 

 sPorT1
7.00 Grapplingas. 7.30 Rusijos „Premier“ futbolo 
lygos apžvalga. 8.00 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - San Antonio „Spurs“. 10.10 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Grozno „Terek“ - Maskvos 
CSKA. 12.00 „M1 Iššūkis“. JAV vakarai - Pietų Korė-
ja. 13.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Barselonos „Barcelona“. 14.50 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Grozno „Terek“ - Maskvos 
CSKA. 16.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 27 etapas. 17.50 NBA krepšinio lyga. 
Atlantos „Hawks“ - Portlando „Trail Blazers“. 20.00 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 24 laida. 
20.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Estudiantes“ - Viktorijos „Baskonia“. 22.10 Kovinis 
sportas. „M1 Iššūkis“. Beneluks - Bulgarija. 23.10 Ru-
sijos „Premier“ futbolo lyga. Grozno „Terek“ - Mas-
kvos CSKA. 1.10 NBA krepšinio lyga. Detroito „Pis-
tons“ - Fynikso „Suns“. 3.20 Europos taurė. II etapas. 
Ulmo „Ratiopharm“ - Panevėžio „Lietkabelis“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. BBL atkrintamosios varžybos. 
8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Barcelona“. 
10.40 Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - 
„Galatasaray“. 12.30 Smiginis. Premier lyga. 
Mančesteris. 15.25 Ledo ritulys. KHL. Rytų 
konferencijos finalas. „Ak Bars“ - „Metallurg“. 
17.25 „Formulė-1“. Australijos GP lenktynių 
apžvalga. 18.25 Krepšinis. BBL atkrintamosios 
varžybos. Tiesioginė transliacija. 20.30 Ledo 
ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. 
„Lokomotiv“ - SKA. 22.30 Krepšinis. BBL 
atkrintamosios varžybos. 0.20 Futbolas. UEFA 
Čempio nų lyga. „Juventus“ - „Porto“. 2.10 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Leicester“ - 
„Sevilla“. 5.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konfe-
rencijos finalas. „Lokomotiv“ - SKA. 

 eurosPorT
6.00, 9.00 Angliškasis biliardas. Atvirasis 
čempionatas Kinijoje. 7.00, 14.05 Futbolas. 
Draugiškos rungtynės. 8.00, 15.15, 1.30, 5.00 
Dviračių sportas. De Panne, Belgija. 10.00, 
23.05, 3.30 Angliškasis biliardas. Kinija. 13.30 
Automobilių lenktynės. FIA. 19.00, 2.15 Dailu-
sis čiuožimas. Pasaulio čempionatas. Suomija. 
22.55, 0.55 Sporto naujienos. 1.00 Liukso ložė. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 13.20   „Diagnozė -
    žmogžudystė“

 2.45    „Neišsižadėk“  18.15   „Valdžios tvirtovė“ 17.10   Klauskite daktaro 19.30  Valanda su Rūta 11.00  Gero vakaro šou

 TV8
6.30 TV Pagalba (N-7). 8.10 „Šunyčiai patru-
liai“. 8.45 Senoji animacija. 9.40 „Visos upės 
teka“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Ir skanu, ir skoninga. 
17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 
20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Komedija „Tikras mačo“ (N-7). 23.00 
„Meilės žiedai“ (N-7). 1.00 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.50 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 12.40 
Autopilotas. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 
Dokumentinis f. „Nibelungų kodas“ (N-7). 
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, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.45 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45, 
0.30 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Inkvizito-
rius“. 15.00 Kartu su visais. 16.00, 2.50 Mados 
nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 20.55 Brangi laida. 21.10 
„Inkvizitorius“. 23.00 Vakaras su Urgantu. 23.30 
„Salam Maskva“. 1.15 „Privatus gyvenimas“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.50 Žinios. 
11.55 „Sklifosovskis“. 14.55 „Lednikovas“. 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 
21.00 „Du gyvenimai“. 23.45 „Dvikova“. 2.05 
„Sonka. Legendos pratęsimas“. 3.35 „Dovana“. 

 Ren
6.55 Labas rytas! 7.35 Kviestinė vakarienė. 8.25 
Tinkama priemonė. 9.25 „Šeimos dramos“. 
10.25 Mums net nesisapnavo. 13.10 Ekstrasen-
sų mūšis. 15.30 „Kitas 3“. 17.25 Tinkama prie-
monė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.30 A.Čapman paslaptys. 23.30 
Rusiškas vairavimas. 0.20 „Kitas 3“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25, 18.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 14“. 17.30 Kalbame ir rodome. 19.50 
„Vienišas vilkas“. 21.40 „Velnio medžioklė“. 
23.50 Dienos apžvalga. 0.20 „Meškos kampas“. 
2.20 XXX Iškilminga Nacionalinės kino premijos 
„Nika“ apdovanojimo ceremonija.

 TV PolonIa
8.00 Rytų studija. 8.35, 18.00, 2.20 Miško bičiuliai. 
8.45, 18.10 Animacinis f. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 11.45 Panorama. 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, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.25 „Vaiduoklis į namus“. 16.15 Nepaprastų vietų 
keliais. Istorijos paminklai. 16.40 Vilnoteka. 16.55 
Kaip tai veikia. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.50, 2.10 
Lenkija su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 
Kelionės su istorija. 20.25, 6.40 Laida iš Amerikos. 
20.45, Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 
„Žmogžudysčių komisija“. 0.10 A.Gargas tyrimas.

 TV1000
8.25 „Belaukiant amžinybės“. 10.30 „Pražūtin-
gas rūkas“. 13.05 „Atkirtis“. 15.25 „Ji“. 18.05 
„Kol nenuėjau miegoti“. 20.10 „Mano stora, 
amžinai bjauri draugė“. 22.05 „Pano labirintas“. 
0.25 „Pėdsakai“. 2.30 „Fruitveilo stotis“.

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Kelionė traukiniu Australijoje. 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40, 23.00, 4.30 San-
dėlių medžiotojai 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 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Didžiausios pasaulio laivų statyklos. 22.00, 
3.40 Likviduotojas. 1.00 Gatvių lenktynės.

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 
Parsivesk mane namo. 9.30, 15.30, 21.30 Gyveni-
me ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 
12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 22.00, 3.00 Sunkus žygis. Brazilija. 23.00, 
4.00 Sunki kelionė traukiniais. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 Ekstrasensai 

detektyvai (N-7).
11.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
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 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Šviesoforas“ 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Kriminalinis trileris 

„Įkaitas“ (N-14).
0.50 „Imperija“ (N-14).
1.45 „Rouzvudas“ 

(N-14).
2.35 „Vikingai“ (N-14).
3.25 „Paskutinis 

žmogus Žemėje“ 
(N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

7.30 „Mažieji Tomas 
ir Džeris II“.

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 trileris 

„Žmogus be  
praeities“ (N-14).

0.05 TV serialas 
„Kultas“ (N-14).

1.00 TV serialas 
„Strėlė“ (N-7).

1.50 Sveikatos ABC 
televitrina.

2.15 Alchemija.
2.45 Kultūrinė dokumentika.

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 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.
16.10 „Seserys“ (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 Karinis trileris 

„Žalioji zona“ (N-7).
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Specialus tyrimas.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Lietuvos patriotai.

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

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

(N-7).
10.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

sugrįžimas“ (N-7).
15.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
16.50 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Sutapimų nebūna.  
IV dalis“ (N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Juodasis tinklas“ 
(N-14).

23.20 Trileris „Keleiviai“ 
(N-14).

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

1.55 „Dalasas“ (N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

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

(N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Laiptai į dangų“ 

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

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

(N-7).
21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
3.30 „Bitininkas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
8.00 Istorijos detektyvai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Užaugę internete“.
13.05 Keliaukim!
13.35 Mokslo sriuba.
13.55 „Vilnius Jazz 2016“. 

Marianne Trudel & 
Trifolia (Kanada).

15.00 Vestuvių tradicijos 
ir papročiai. 

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 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2017“. 
21.30 Biografinė drama 

„Gorilos rūke“ (N-7).
23.35 DW naujienos rusų k.
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 „Rudens trio“. Atlieka 

„Trio Enescu“.
1.45 ARTi.
2.00 Laba diena, Lietuva.
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 19.00    „Elajus Stounas“ 9.00  Vienam gale kablys 13.05  „CSI. Niujorkas“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.50 „Midsomerio 

žmogžudystės IV. 
Sugedęs vaisius“ 
(N-7).

21.00 „Geriausi Švedijos 
detektyvai. Gedu-
lingos mišios“ (N-7).

23.20 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.30 „Auklė“.
1.55 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai

(N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

10.30 „Dvi merginos 
be cento“ (N-7).

11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 „Baradač’ius“ 

(N-14).
22.00 Veiksmo trileris 

„Pabėgimo planas“ 
(N-14).

0.15 Aš - superhitas 
(N-7).

1.15 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 „Siaubingi namai“.
11.30 Animacinė nuotykių

komedija 
„Zambezija“.

13.00 Komedija 
„Deklaruotinų  
daiktų nėra“  
(N-7).

14.55 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

15.25 „Užkariaujant 
dangų“.

16.25 Animacinis 
nuotykių f.  
„Didžioji  
skruzdėlyčių  
karalystė“.

18.00 „Mokytojai“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

21.30 „Blogiau nebūna“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
24.00 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50, 5.02 
Gyvatė Šeila. 17.25, 21.05 Begemotai. Nusikaltėlių 
pasaulio žudikai. 18.20, 22.00, 1.40 Gyvenimas 
Veterinarijos universitete. 

 SPort1
7.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
8.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Es-
tudiantes“ - Viktorijos „Baskonia“. 9.40 „NBA Action“. 
10.10 Vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Loko-
motiv Kuban“- Sankt Peterburgo „Zenit“. 12.00 „M1 
Iššūkis“. Benelux - Bulgarija. 13.00 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Grozno „Terek“ - Maskvos CSKA. 15.00 
Lietuviai NBA lygoje. Niujorko „Knicks“ - San Antonijo 
„Spurs“. 17.10 „Penktasis kėlinys“. 18.20 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Andoros „Morabanc“ - Bar-
selonos „Barcelona“. 20.00 „Penktasis kėlinys“. 21.00 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Grozno „Terek“ - Mas-
kvos CSKA. 23.00 „M1 Iššūkis“. Benelux - Bulgarija. 
24.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalonos 
„Joventut“ - Barselonos „Barcelona“. 1.20 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Eindhoveno PSV - Arnhemo 
„Vitesse“. 3.20 Rusijos „Premier“ lygos apžvalga. 20 
turas. 3.50 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Permės 
„Amkar“ - Sankt Peterburgo „Zenit“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 BBL atkrintamosios varžybos. 8.50 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 9.50 Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 10.20 KHL. Vakarų konferenci-
jos finalas. „Lokomotiv“ - SKA. 12.25 „Mobil-
1“ The Grid lenktynės. 12.55 KHL. Rytų konfe-
rencijos finalas. „Ak Bars“ - „Metallurg“. 14.55 
UEFA Čempionų lygos žurnalas. 15.25 KHL. 
Rytų konferencijos finalas. „Ak Bars“ - „Metal-
lurg“. 17.25 Anglijos Premier lygos žurnalas. 
17.55 BBL atkrintamosios varžybos. Tiesioginė 
transliacija. 19.55 Eurolyga. „Anadolu Efes“ -
„Olympiacos“. Tiesioginė transliacija. 21.55 
Eurolyga. „Brose“ - „Darussafaka“. Tiesiogi-
nė transliacija. 23.45 KHL. Rytų konferencijos 
finalas. „Ak Bars“ - „Metallurg“. 1.45 BBL 
atkrintamosios varžybos. 3.35 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 5.00 KHL. Rytų konferencijos 
finalas. „Ak Bars“ - „Metallurg“. 

 euroSPort
6.00, 23.15, 3.30 Angliškasis biliardas. Kinija. 7.00, 
9.00, 14.00, 19.00, 2.20 Dailusis čiuožimas. Pasau-
lio čempionatas. Suomija. 8.00, 12.00, 15.15, 1.30, 
5.00 Dviračių sportas. De Panne, Belgija. 10.30 
Liukso ložė. 11.00 Futbolas. Draugiškos rungtynės. 
23.10, 0.55 Sporto naujienos. 1.00 Automobilių 
sportas. FIA Europos ralio čempionatas. Portugalija. 

 

„ĮKAitAS“
Kriminalinis trileris. JAV, Vokietija. 2005.
Režisierius: Florent Emilio Siri.
Vaidina: Bruce Willis, Kevin Pollak, Jimmy Bennett.

Derybininkas Džefas Tolis po nesėkmingos operacijos atsistatydina iš 
Los Andželo policijos departamento. Užuovėją jis tikisi rasti mažame 
provincijos miestelyje. Tačiau, trims nestabilios psichikos jaunuoliams 
įsibrovus į vietinio turtuolio vilą, Džefo laukia dar sunkesni išbandymai 
nei Los Andžele.

tV3
22.30

rekomenduoja

„PABĖGimo PlAnAS“
VeiKsmo trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Mikael Hafstrom.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Arnold Schwarzenegger.

Vienas pasaulyje garsiausių pasta-
tų apsaugos specialistų Breslinas 
sutinka imtis paskutinio darbo - 
pabėgti iš ypač slaptos „Kapu“ va-
dinamos naujausiųjų technologijų 
saugomos įstaigos.

„Be KAltĖS KAltA“
tV serialas. Turkija. 2012.
Režisierė: Hilal Saral.
Vaidina: Beren Saat, 
Engin Akyurek, Firat Celik.

Fatmagiul kartu su savo broliu gy-
vena kaime ant Egėjo jūros kranto. 
Jos brolis valdo pieninę. Ji už kelių 
mėnesių ruošiasi ištekėti už žvejo, 
vardu Mustafa, ir svajoja pabėgti 
nuo savo priekabiaujančios įsese-
rės, kuri jos nekenčia.

„ŽmoGuS Be PrAeitieS“
VeiKsmo trileris. Kanada. 2010.
Režisierius: Robert Lieberman.
Vaidina: Steve Austin, 
Erica Cerra, Adam Beach.

Paslaptingas nepažįstamasis neturi 
vardo, pavardės, praeities ir neturi 
ko prarasti. Jį medžioja ne tik FTB, 
bet ir nuožmiausi Rusijos gangs-
teriai. Pamažu jo galvon sugrįš po 
dalelę apie buvusią šeimą, karjerą...lnK

22.15

tV1
23.20

tV6
22.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 24-30 d. 13.30, 18.10, 20.50, 
23.15 val. (23.15 val. seansas vyks 24-25 d.). 24 d.  
18.10 val. (DELFI premjera).
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 24-30 d. 
15.50, 19.10, 21.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 
24-25 d.).
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26 d. 13 val. (LNK 
kino startas).
KinO PAVAsARis 2017 - 23-30 d.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 
24-30 d. 15, 21.40 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 24-30 d. 
10.50, 12.10, 17.50, 23.30 val. (26 d. 12.10 val. seansas 
nevyks; 23.30 val. seansas vyks 24 d.).
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 24-30 d. 15.30, 19, 21.55 val.
„laimingas bilietas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
24-30 d. 12.50, 16.15, 21.20, 23.35 val. (23.35 val. 
seansas vyks 24-25 d.).
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 24-30 d. 13.20, 19.05 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 24-30 d. 10.30, 21.10, 23.45 val. (23.45 val. 
seansas vyks 24-25 d.).
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 24-30 d. 
10.10, 13, 15.10 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
24-30 d. 10.40, 13.45, 16.20, 18.40 val.
„loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 24-30 d. 20.35, 
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 24-25 d.).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
24-30 d. 11.10, 13.50, 16.30 val.

„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 24-30 d. 11.30 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 11.20 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 25-26 d. 10.20 val.
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 24-30 d. 13.40, 18.30 val.
„ištekėti per naktį 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 
24-30 d. 17.05 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 24, 27, 30 d. 19 val.
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
24, 27, 30 d. 21.40 val.
KinO PAVAsARis 2017 - 23-30 d.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 24-30 d. 
13, 15.50, 18.40 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 24, 26, 28, 30 d. 21.30 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 26 d. 19 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) -  
24-30 d. 11 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
24-30 d. 11, 16.20 val. (28 d. 11 val. seansas nevyks).
„loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 
25, 28 d. 19 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
24-30 d. 13.40 val.
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 25, 27, 29 d. 21.30 val.
„laimingas bilietas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
25, 28 d. 21.40 val.
„Traukinių žymėjimas 2“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
N-18) - 26, 29 d. 21.40 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„sieranevada“ (drama, Rumunija, Prancūzija, Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija, Makedonija) - 24 d. 13 val.
„laužas vėjyje“ (drama, Rusijos Federacija) - 
24 d. 16.30 val.
„sarajevo sielvarto dainos“ (drama, Bosnija ir 
Hercegovina, Vokietija) - 24 d. 18.15 val.
„Aš nesu ponia Bovari“ (drama, Kinija) - 
24 d. 21.15 val. 30 d. 14 val.
„Palaukit mūsų!“ (drama, Vokietija) - 25 d. 11 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija) - 25 d. 13 val.
„laukinė širdis“ (drama, Jungtinės Valstijos) - 
25 d. 15.15 val.
„76 minutės ir 15 sekundžių su Abbasu 
Kiarostami“ (dokumentinis f., Iranas) -
 25 d. 17.45 val.
„staklės“ (drama, Suomija, Vokietija, Indija) -
 25 d. 19.45 val.
„Mėnesiena“ (drama, Jungtinės Valstijos) - 
25 d. 21.30 val.
„Moliūgėlio gyvenimas“ (drama, Šveicarija, 
Prancūzija) - 26 d. 11 val.
„Vilkas iš Karališkojo vynuogyno gatvės“ 
(drama, Čekija, Slovakija, Prancūzija) - 26 d. 12.45 val.  
30 d. 17 val.
„Malholando kelias“ (drama, Prancūzija, Jungtinės 
Valstijos) - 26 d. 14.30 val.
„Portas“ (drama, Portugalija, Jungtinės Valstijos, 
Prancūzija, Lenkija) - 26 d. 17.30 val.
„Atsiprašymas“ (dokumentinis f., Kanada) - 
26 d. 19.15 val.
„Šviežiena“ (drama, Prancūzija) - 26 d. 21.30 val.
„Tarp mūsų“ (drama, Prancūzija, Izraelis) - 
27 d. 14.30 val.
„net neįsivaizduoji, kaip Tave myliu“ (drama, 
Lenkija) - 27 d. 17 val.
„Vertikali būsena“ (drama, Prancūzija) - 27 d. 19 val.

„Forum Cinemas“ nuotr.
Premjera

„Patruliai“
„Chips“

Ramų Kalifornijos kelių policijos skyriaus 
gyvenimą ima drumsti paslaptinga motociklinin-
kų gauja. Jiems sutramdyti metami šviežiai iš-
kepti Kalifornijos greitkelių patruliai - dėl begalės 
kaulų lūžių karjerą baigti priverstas profesionalus 
motociklininkas Džonas Beikeris ir Frenkas 
„pončas“ Pončarello - po priedanga dirbantis ir 
multimilioninį apiplėšimą tiriantis FTB agentas.

Daugiau tarpusavio skirtumų nei panašu-
mų turintys nepatyręs naujokas ir užgrūdintas 
profesionalas priversti dirbti kartu. Ir nors 
tapti partneriais jiems nebus labai lengva, Bei-
kerio vairavimo įgūdžių ir Pončo gatvės iš-
minties derinys duos puikių rezultatų.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo kovo 24 d.

n Veiksmo komedija, JAV, 2017

n Režisierius: Dax Shepard

n Vaidina: Dax Shepard, Michael Peta, Rosa Salazar, 

Vincent D’Onofrio, Adam Brody, Kristen Bell ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  2 4 57

Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Baigiamieji egzaminai“ (drama, Rumunija, 
Prancūzija, Belgija) - 27 d. 21.15 val.
„Ji“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Belgija) - 28 d. 14 val.
„Dangus dreba, Žemė bijo, o dvi akys - ne 
seserys“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 28 d. 16.45 val.
„Per alyvmedžių giraitę“ (drama, Iranas, Prancūzija) - 
28 d. 19 val.
„Mimozos“ (drama, Ispanija, Marokas, Prancūzija, 
Kataras) - 28 d. 21.15 val.
„Pasiklydę Paryžiuje“ (komedija, Belgija, Prancūzija) - 
29 d. 14 val.
„Neturėjau kur eiti“ (drama, Vokietija) - 29 d. 16 val.
„Mokinys“ (drama, Rusijos Federacija) - 29 d. 18.15 val.
„Ledi Makbet“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 
29 d. 20.45 val.
„Tai tik pasaulio pabaiga“ (drama, Kanada, 
Prancūzija) - 30 d. 18.45 val.
„Mėlynas aksomas“ (drama, Jungtinės Valstijos) - 
30 d. 20.45 val.

MULTIKINO OZAS
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 24-30 d. 12, 14.15, 16.30,  
19, 22 val.
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
24-28, 30 d. 11.30, 13.45, 17.15, 19.30, 22 val.  
29 d. 13.45, 17.15, 19.30, 22 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26 d. 14 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 
24-30 d. 14.30 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 
24-25, 27-30 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19.15, 21.15 val.  
26 d. 11, 16.15, 19.15, 21.15 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 24-30 d. 18.30, 21.30 val.
„Laimingas bilietas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
24-30 d. 18.45 val.

„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 24-27, 30 d. 
10.30, 12.30, 14.30, 15.15, 17.15 val. 28 d. 10.30, 12.30, 
14.30, 17.30 val. 29 d. 11.30, 14.30, 15.15, 17.15 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 24-30 d. 21.45 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 24-30 d. 15.45, 19.15 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 24-30 d. 21.30 val.
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 24-30 d. 
20.45 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
24-30 d. 11.15, 16, 18.45 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24, 26-27, 30 d. 10.45, 13, 16.30 val. 25 d. 
13, 16.30 val. 28 d. 10.30, 12.45, 16.30 val. 29 d. 12.15, 
16.30 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24-28, 30 d. 10, 12.15 val.  
29 d. 10 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 24-30 d. 10, 13.45 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 25 d. 11 val. 
(specialus seansas mažiukams).
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
29 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 24-30 d. 12.20, 14.50, 
17.50, 18.05, 22.50, 22.55 val. (24-26 d. 14.50 val. 
seansas nevyks; 17.50 val. seansas vyks 24 d.; 24 d. 
18.05, 22.50 val. seansai nevyks). 24 d. 17.50 val. (DELFI 
premjera).

„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) -
 24-30 d. 13.30, 15.45, 18, 20.10, 20.30 val. (25-26 d. 
13.30, 15.45 val. seansai nevyks; 20.10 val. seansas vyks 
24 d.; 24 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26 d. 13 val. (LNK 
kino startas).
KINO PAVASARIS 2017 - 23-30 d.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 24-30 d. 
10.30, 12, 15.10, 17.15 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 24-30 d. 21.40 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 24-30 d. 14.40, 20 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 24-30 d. 
10.15, 13.20 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
24-30 d. 10.10, 11.30, 14.30, 15.05, 16.20, 19 val. (10.10, 
15.05 val. seansai vyks 26 d.; 26 d. 11.30 val. seansas 
nevyks; 14.30 val. seansas vyks 24-25 d.).
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 
24 d. 22.30 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
24-30 d. 12.50, 15.25 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 24, 26, 28, 
30 d. 22.40 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 25, 27, 29 d. 
22.40 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 10.20, 14 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 24-30 d. 20.20 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
24-30 d. 11 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 24-26 d. 11.45 val.

„Gyvybė“
„Life“

Klausimas, ar žmogus - vienintelė pro-
tinga gyvybė mūsų Visatoje, senas kaip pa-
ti žmonija. Nors jokių patikimų įrodymų 
apie kitokias gyvybės formas mokslas nėra 
aptikęs, daugybė žmonių šventai įsitikinę, 
kad anksčiau ar vėliau žmonija užmegs kon-
taktą su kitomis civilizacijomis. Koks bus 
šis kontaktas, atspėti negali niekas.

Šeši Tarptautinėje kosminėje stotyje 
dirbantys astronautai ima tirti iš Marso 
gautą mėginį, kuriame, pirminiais moksli-
ninkų duomenimis, gali slėptis žmonijai iki 
šiol nežinoma gyvybės forma. Po išsamių 
tyrimų pirminė prielaida pasitvirtina: mė-
ginyje randamas vienaląstis organizmas. 
Pirminis astronautų jaudulys ir susižavė-

jimas dar labiau išauga, kuomet ląstelė, pa-
veikta stoties laboratorijos sąlygų, ima da-
lintis ir augti. Netrukus astronautai jau 
stebi žemiškos žolės ūglio formą įgavusį 
padarėlį ir neabejoja radę nepaneigiamų 
įrodymų, kad žmonės Visatoje - ne vieni. 

Tačiau ar ši svetima gyvybės forma išties 
yra tokia nepavojinga, kokia atrodo (ar gal-
būt apsimeta)? Ar gali būti taip, kad di-
džiausias žmonijos atradimas netrukus pa-
virs didžiausia žmonijos grėsme?

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 24 d.

n Trileris, JAV, 2017

n Režisierius: Daniel Espinosa

n Vaidina: Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, 

Hiroyuki Sanada, Rebecca Ferguson ir kiti

„Forum Cinemas“ nuotr.
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 Kinas

„NETIKĖTI 
PRISILIETIMAI“

Martynas Kuliavas ir draugai koncerte 

Martynas Kuliavas and friends in the concert
 „UNDISCOVERED SENSATIONS“

BALANDŽIO 5 D. 18 VAL. ŠEDUVOJE, kultūros ir amatų centre
BALANDŽIO 6 D. 19 VAL. VILNIUJE, Šv. Kotrynos bažnyčioje
BALANDŽIO 7 D. 18 VAL. MARIJAMPOLĖJE, kultūros centre
BALANDŽIO 8 D. 18 VAL. KLAIPĖDOJE, koncertų salėje
BALANDŽIO 9 D. 17 VAL. KAUNE, valstybinėje fi lharmonijoje

Sutartinių giedotojų ansamblis 
„ŪTARA“ (Lietuva)

MARTYNAS 
KULIAVAS 
(Lietuva)

AURELIJUS ŠČIUKA 
(Lietuva/Didžioji Britanija)

MIKE HORNE 
(Pietų Afrika/Didžioji Britanija)

LAKIS ECONOMOU
(Graikija/Didžioji Britanija) 

PRISTATO:

BILIETUS PLATINA

PARTNERIAI:

DAUGIAU INFORMACIJOS 
WWW.ARTSLIBERA.COM

PIRMĄ KARTĄ LIETUVOJE! 

CINAMON
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26 d. 14.30 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26 d. 16 val.
„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
Kanada) - 30 d. 17.40 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 24-20 d. 12.50, 20.10, 
22 val.
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 24-30 d. 
15.20, 22.20 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 24-25, 
27-30 d. 11, 14.15, 16.50 val. 26 d. 11, 16.50 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 
24-30 d. 18.15 val.
„Laimingas bilietas“ (komedija, Rusija, N-13) -
 24-30 d. 13.30 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 24-30 d. 21.40 val.
„Ištekėti per naktį 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 
24-30 d. 10.40 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 24-30 d. 15.10, 17.20 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 24-30 d. 21 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 24-25, 
27-30 d. 10.20, 11.30, 12.15, 17.30 val. 26 d. 10.20, 
12.15, 17.30 val.

„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, 3D, V) - 24-25, 
27-30 d. 13.45 val. 26 d. 11.30 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 24-30 d. 19.20 val.
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 24-30 d. 
19.45 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
24-29 d. 12.30, 15, 17.40, 19.30 val. 30 d. 12.30, 15, 
19.30 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-25, 27-30 d. 10.30, 16 val. 26 d. 10.30, 
13.45 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 
24-30 d. 22.30 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
Vokietija, Kanada, Australija, JAV, N-13) -  
24-30 d. 16.10, 18.10, 21.40 val. 24 d. 18.10 val.  
(DELFI premjera).
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 24-30 d. 
16, 18.30, 20.50 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) -  
26 d. 13 val.
KINO PAVASARIS 2017 - 23-30 d.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 
24-30 d. 13, 18.50 val. (26 d. 13 val. seansas nevyks).

„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 24-30 d. 
10.10, 15.55 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 24-30 d. 20.40 val.
„Laimingas bilietas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
25, 27, 29 d. 21.20 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 24-30 d. 12.45 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 24-30 d. 10.20, 15.20, 18 val. (25-26 d. 10.20 val. 
seansas nevyks).
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 24-30 d. 
10.40, 13.50 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
24-30 d. 10.30, 15.30, 18.40 val.
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 24, 26, 28, 
 30 d. 21.20 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
24-30 d. 10.50, 13.30 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 11.20, 13.10 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-30 d. 10.20, 12.50 val. (10.20 val. seansas  
vyks 25-26 d.).
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 20.50 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 27-30 d. 15.15 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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LAUKIAME JŪSŲ

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

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

Parodos
Vilnius

lDK Valdovų rūmų muziejus
Katedros a. 4

Paroda „Eksponatai. 2009-2015 m. dovanotos ir įsigytos 
vertybės“

Radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24

Ksenijos Nikolskajos fotografijų paroda „Dulkės: užmirštoji 
Egipto architektūra“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39

Paroda „Kūnas ir tamsa“
Galerija „Aidas“

Jakšto g. 9
Liutauro Griežės paroda „Nature Morte“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7

Valdo Antano Gurskio tapybos paroda „Mano laikas“
Irinos Amosovos-Novikovos tapybos paroda „Vaizdiniai“
Arvydo Baltrūno tapybos paroda „Sidabriniai+“

Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17

Mato Janušonio ir Džiugo Šukio paroda „Sutapimas“
Šv.Jono gatvės galerija

Šv.Jono g. 11
Vytenis Tolutis. Paroda „Tarpinė stotelė II“
Arnas Špakauskas, Matas Šablauskis, Devidas Vytautas 
Gikis. „Trinka muzikai“

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
25 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos 
koncertas Mstislavo Rostropovičiaus 90-mečiui.  
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas 
S.Krylov (smuikas). Dir. R.Šervenikas.
26 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertai visai šeimai 
„Parodos paveikslėliai“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. 
Dalyvauja: A.Gurinavičius (kontrabosas), aktoriai.
29 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Lietuvos kamerinis 
orkestras, solistė Lina Dambrauskaitė (sopranas).  
Dir. G.Mark.

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
24 d. 18 val. - „Cafe de Paris“. Gražiausių prancūziškų 
dainų kolekcija“. Atlikėjai: Ch.Ruebens (gitara, vokalas), 
N.Bakula (akordeonas), S.Petreikis (trimitas, fleitos,  
vokalas), A.Kairys (mušamieji, perkusija).
25 d. 18 val. - A.Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ pava-
sario lygiadienio koncertas. Styginių kvartetas.

liETuVOs MuZiKOs iR TEATRO AKADEMiJA
24 d. 18 val. - Fortepijoninis duetas: Gabrielė Lelytė 
(fortepijonas), Karl-Andreas Kolly (fortepijonas).

TRAKŲ Pilis
26 d. 15 val. Didžiojoje menėje - „Anglijos barokas ir 
Williamo Shakespeare’o poezija“. VI J.S.Bacho muzikos 
festivalis. Ansamblis „Musica humana“, ansamblis „Duo 
Barocco“. Dir. A.Vizgirda.

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA
24 d. 18 val. - Koncertas iš ciklo „Diriguoja jaunieji“. 
Atlikėjai: Kauno miesto simfoninis orkestras  
(vyr. dir. C.Orbelian, JAV, vadovas A.Treikauskas).  
Solistė J.Auškelytė (smuikas). Dir. V.Kaliūnas.
25 d. 17 val. Mažojoje salėje - Fandango. Atlikėjai: 
Kauno styginių kvartetas: K.Beinarytė-Palekauskienė  
(I smuikas), A.Mikutytė (II smuikas), E.Lapinskė (altas), 
S.Bartulis (violončelė). Solistas S.Krinicinas (gitara).

KlAiPĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
29 d. 18.30 val. - XLII festivalis „Klaipėdos muzikos pavasa-
ris“. „Klasikos fontanai“. Klaipėdos kamerinis orkestras (meno 
vadovas M.Bačkus). Solistas Lukas Geniušas (fortepijonas).

Lukas Geniušas
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teatras

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO  
TEATRAs

24 d. 18.30 val. - W.A.Mozart „Figaro vedybos“. 
4 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.
25 d. 18.30 val. - „Raudonoji Žizel“ (pagal 
P.Čaikovskio, G.Bizet, A.Adamo ir A.Šnitkės muz.).  
2 v. baletas. Dir. M.Staškus.
26 d. 12 val. - R.Šerkšnytė „Penki Merės stebuklai“. 
2 v. opera vaikams. Dir. M.Barkauskas.
29 d. 18.30 val. - G.Verdi „Don Karlas“. 
4 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.
30 d. 18.30 val. - L.A.Minkus „Don Kichotas“. 
Choreogr. V.Medvedev (Rusija). Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
24, 28 d. 12 ir 15 val. Mažojoje salėje - J.Pommerat 
„Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
24 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Didis blogis“. Rež. A.Schilling.
25 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičius 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
25 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkis „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
26 d. 14 val. Didžiojoje salėje - „Kaulinis senis ant gele-
žinio kalno“. Rež. J.Tertelis.
26 d. 16 val. Mažojoje salėje - W.Shakespeare 
„Timonas“. Rež. K.Gudmonaitė.
28 d. 13 ir 19 val. Studijoje - I.Šeinius „Kuprelis“. 
Rež. P.Markevičius.
29 d. 12 val.; 30 d. 19 val. Mažojoje salėje - Marius 
von Mayenburgas „Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - P.Claudel 
„Apreiškimas Marijai“. Rež. J.Vaitkus.
29 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
24 d. 18.30 val. - F.G.Lorca „Kruvinos vestuvės“. 
Rež. P.Ignatavičius.
25 d. 18.30 val. - F.Schiller „Marija Stiuart“. Rež. A.Areima.

26 d. 12 ir 15 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.
28 d. 18 val. - Premjera! Improvizacijos kovos (teatras 
KITAS KAMPAS).
29 d. 18.30 val. - T.Bernhard „Minetis“. Rež. R.Tuminas.
30 d. 18.30 val. - Premjera! „Europiečiai“. 
Rež. P.Ignatavičius.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

25 d. 17 val. - H.Ibsen „Junas Gabrielis Borkmanas“. 
Rež. G.Varnas.
26 d. 15 val. - „Coliukė“ (pagal H.Christianą Anderseną). 
Rež. R.Matačius.
28 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. 
Rež. A.Latėnas.
30 d. 18 val. - D.Loher „Pabaigos ugnis“. Rež. G.Varnas.

salė 99
25 d. 12 ir 14 val. - „Kakė Makė ir pavogtas laikas“ 
(pagal L.Žutautės paveikslėlių knygą). Rež. V.Kuklytė.
29 d. 18 val. - „Jis ir Ji“ (pagal J.Biliūno ir 
J.Janulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą). Rež. B.Mar 
(Valstybinis jaunimo teatras ir VšĮ „Naujosios muzikos 
komunikacijos centras“).

liETuVOs RusŲ DRAMOs  
TEATRAs

24 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - J.Pulinovič „Natašos 
svajonė“ (lietuvių k. su rusiškais titrais, N-14).  
Rež. A.Storpirštis, E.Kižaitė.
25 d. 18.30 val. - F.Lehar „Slaptos vedybos 
(Grafas Liuksemburgas)“ (rusų k.). Rež. S.Ciriuk. Dir.: 
M.Tretjakova, N.Makarevič (Baltarusijos valstybinis akade-
minis muzikinis teatras).
26 d. 12 val. - V.Ulanovskij „Auksinis viščiukas“ (rusų k.). 
Rež. V.Jaščiuk. Dir. M.Tretjakova (Baltarusijos valstybinis 
akademinis muzikinis teatras).
26 d. 18.30 val. - J.Strauss „Čigonų baronas“ (rusų k.). 
Rež. A.Motornaja. Dir. M.Tretjakova (Baltarusijos valstybi-
nis akademinis muzikinis teatras).
29 d. 18.30 val. - M.Bulgakov „Zoikos butas“ (su lietu-
viškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.

RAGAniuKĖs TEATRAs
25 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Mažojo Dinozauriuko 
istorija“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

25 d. 12 val. - „Dainuojantis ir šokantis mergaitės vie-
versėlis“. Rež. A.Mikutis.
26 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“. Rež. R.Driežis.
29 d. 18.30 val. - „Geležis ir sidabras“. Rež. R.Kazlas.
30 d. 18.30 val. - „Ne pagal šio pasaulio madą“. 
Rež. R.Kazlas.

Mažoji salė
25 d. 14 val. - „Čia buvo / Čia nėra“. Rež. Š.Datenis.
26 d. 14 val. - Premjera! „Gėlių istorijos“. 
Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
24 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
25 d. 19 val. - „Prie dangaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.
26 d. 18 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas.
27 d. 19 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“ 
Rež. O.Šapošnikovas.
28 d. 19 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
29 d. 19 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. A.Gricius.
30 d. 19 val. - Premjera! V.Sigareva „Loto“ (N-18). 
Rež. O.Šapošnikovas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
24 d. 19 val. Juodojoje salėje - LOW AIR URBANISTINIO 
ŠOKIO TEATRAS: „Kelionė namo“. Rež. V.Bareikis.
25 d. 19 val. Juodojoje salėje - ŠOKIO TEATRAS „PADI 
DAPI FISH“: „Dior in Moscow“. Idėjos autorės ir atlikėjos: 
A.Šeiko, I.Gerbutavičiūtė.
25 d. 19 val. Studija II - ARTŪRO AREIMOS TEATRAS: 
„(Ne)vykėlis“ (N-16). Rež. A.Areima.
26 d. 15 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: „Vėjų 
motė“. Rež. S.Degutytė.
26 d. 19 val. Juodojoje salėje - ARTŪRO AREIMOS 
TEATRAS: „Antikristas“. Rež. A.Areima.
29 d. 19 val. Juodojoje salėje - ATVIRA ERDVĖ’13: 
„Contemporary?“ Choreogr. ir atlikimas: A.Ramanauskaitė, 
M.Stabačinskas ir P.Tamolė.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
24 d. 14 ir 18.30 val. - „Kai žmonės vaidino Dievą!..“ 
Rež. A.Gian (JAV) / M.Mačiulis.
26 d. 12 val. - „Žiogo ir Skaičiuotojo nuotykiai“ (kelionė 
į Afriką arba dar kur Nors). Rež. Ž.Ramanauskas.

Teatro gerbėjai turi savo spektaklius favoritus, kurių anšlaginiai pasirodymai tęsiasi 
nuo pat premjerų. Be to, teatrai nuolat pateikia naujų pastatymų. Tad rinktis tikrai 
yra iš ko. „Laisvalaikis“ pašnekino aktorius Marių Čižauską ir Daumantą Ciunį ir klau-
sė, kuris spektaklis jiems paliko įspūdį, kurį rekomenduotų kitiems.

Rekomenduoja

Koks spektaklis jums paliko didžiausią įspūdį? KODĖL?
Daumantas Ciunis:

„Dėl laiko stokos pas-
taruoju metu negaliu 
vaikščioti į spektak
lius, tad galiu kal-
bėti tik apie tuos, 
kuriuose pats dir-
bu. O rekomen-
duočiau naujau-
sią savo darbą  
režisierės Janos 
Ros (Yana Ross) 
Antono Čechovo 
„Tris seseris“ Lietuvos 
nacionaliniame dramos 
teatre. Būtina pamatyti, kaip 
A.Čechovas skamba šiandien.“

Marius Čižauskas:

„Seniau į teatrą vaikščiodavau lyg laukdamas kažkokio ste-
buklo, dabar žiūriu paprasčiau. Supratau, kad geras spektaklis 
yra išimtis, o ne taisyklė, todėl stengiuosi eiti į kuo daugiau ir 
nekritikuoju, jeigu man neįdomu, bet džiaugiuosi, kai įtraukia 
ir paliečia. Einant laikui spektakliai keičiasi ir man atrodo, 
kad iš esmės visi atsipalaiduoja ir supaprastėja, todėl visada 
norisi naujų pastatymų. Patinkančius spektaklius žiūriu po 
kelis kartus. Asmeniškai išskirčiau Oskaro Koršunovo teatro 

„Dugną“ ir „Žuvėdrą“, kuriuose vaidina nuostabūs aktoriai. 
Tai puikūs pavyzdžiai, kad teatrui nebūtinai reikia scenos su be-

sisukančiomis grindimis ir grandiozinių videoprojekcijų.“
Parengė Rūta JAKIMAUSKIENĖ
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KEISTUOLIŲ TEATRAS
24 d. 19 val. - Premjera! „Edis Agregatas, arba 
Nemirštančio optimisto gyvenimas ir mirtis“. Rež. A.Giniotis.
25 d. 12 val. - Premjera! M.Macourek „Ilgoji pertrauka“. 
Rež. O.Lapina.
25 d. 19 val. - „Gerbiami piliečiai!“ Rež.: A.Giniotis, 
A.Kaniava, I.Stundžytė, V.Žitkus.
26 d. 12 val. - „Mykolas Žvejas“. Rež. A.Giniotis.
26 d. 16 val. Mažojoje scenoje - „Mano senelis buvo 
vyšnia“. Rež. A.Gluskinas.
29 d. 19 val. - GM Gyvai pristato Bassekou Kouyate ir 
Ngoni Ba.
30 d. 19 val. - M.Schisgalo „Mašininkai“. Rež. A.Giniotis.

MARIJOS IR JURGIO ŠLAPELIŲ  
NAMAS-MUZIEJUS

27, 28 d. 18 val. - Arbatvakaris „Gyvo žalio“. 
Rež. E.Tulevičiūtė.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Mann „Fjorenca“. 
Rež. J.Vaitkus.
25 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Loher „Klaros santykiai“ 
(N-18). Rež. R.Atkočiūnas.
26 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“. 
Rež. I.Paliulytė.
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“ (pagal 
J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.
28 d. 19 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
29 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitė „Balta 
drobulė“. Rež. J.Jurašas.
30 d. 19 val. Rūtos salėje - D.Danis „Akmenų pelenai“. 
Rež. A.Jankevičius.
30 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
24 d. 18 val. - „Adamsų šeimynėlė“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Streiča. Dir. R.Šumila.
25 d. 18 val. - J.Strauss „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Maciulevičius. Dir. V.Visockis.
26 d. 12 val. - T.Kutavičius, V.Palčinskaitė „Nykštukas 
Nosis“. 2 d. opera vaikams. Rež. G.Žilys. Dir. V.Visockis.

26 d. 18 val. - I.Kalmanas „Grafaitė Marica“. 3 v. opere-
tė. Rež. A.Stepaniuk (Rusija). Dir. V.Visockis.
29 d. 18 val. - Šokio spektakliai: „Kryžkelės. Žingsnis į 
šviesą“. Rež. ir choreogr.: R.Adamson, M.Jordan.
30 d. 18 val. - P.Čaikovskis „Eugenijus Oneginas“. 
2 d. opera (rusų k.). Rež. D.Bertman (Maskva).

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
24 d. 18 val. - „Pamoka“ (Klaipėdos jaunimo teatras).
29 d. 18 val. - I.Vyrypajev „Dreamworks“. Rež. A.Jankevičius.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
25 d. 12 val. - A.Dilytė „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.
25 d. 18 val. - „Tarnaitės“ (pagal J.Genet). Rež. R.Kimbraitė.
26 d. 14 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės iki 
žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
24 d. 10 val. - „Katės namai“. Rež. A.Stankevičius.
25 d. 12 val. - „Nykštukas nosis“. Rež. A.Stankevičius.
26 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Rež. O.Žiugžda.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
24 d. 17 ir 20 val. - „Žaidimas nebaigtas“. Rež. K.Smoriginas.
26 d. 14 ir 18.30 val. - „Paryžiaus katedra“. 
Rež. R.Marcinkus. Choreogr. P.Andrzejevska.
27 d. 18.30 val. - R.Cooney „Meilė pagal grafiką“. 
Rež. A.Večerskis.
28 d. 18.30  val. - V.Sigarevas „Loto“ (N-18). 
Rež. O.Šapošnikovas.
29 d. 18 val. - Premjera! „Improvizacijos kovos“ („Kitas 
kampas“).
30 d. 18 val. - Manto Stonkaus muzikinis humoro šou 
„Kultas“.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS
24 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - K.Dragunskaja 
„Lunačiarskio lunaparkas“. Rež. D.Rabašauskas.
30 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje - P.O.Enquist „Lūšies 
valanda“. Rež. M.Kimele.

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
24 d. 18.30 val. - F.Loesser, A.Burrows 
„Kaip prasisukti versle be didelio vargo“. 2 v. miuziklas. 
Rež. V.Malinauskas. Dir. T.Ambrozaitis.

25 d. 18.30 val. - Neapolietiškų dainų vakaras. Atlikėjai: 
V.Balsytė, R.Petrauskaitė, A.Kozlovskis, A.Raulinavičius, 
M.Longo (fortepijonas).
26 d. 13 val. - „Skaičiai“. 1 d. šokio spektaklis visai 
šeimai. Choreogr. G.Zaščižinskaitė.
31 d. 18.30 val. - J.Stein, J.Bock, S.Harnick 
„Smuikininkas ant stogo“. 2 v. miuziklas. Rež. J.Szurmiej 
(Lenkija). Dir. S.Domarkas.

KONCERTŲ SALĖ
26 d. 18 val. Klaipėda, kultūros centras - „Žaidimas 
nebaigtas“.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
25 d. 12 val. - „Kas tu?“ Rež. J.Trimakaitė.
26 d. 12 val. - „Vištytė ir gaidelis“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAI
26 d. 17 val. Didžiojoje salėje - „Junona ir Avos“. 
2 d. roko opera. Rež. A.Rychlovas (Maskvos Aleksejaus 
Rybnikovo teatras).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
24 d. 18 val. - A.Rappas „Inertiškos dujos“. Rež. T.Jašinskas.
25 d. 18 val. - „Vardan tos...“ (pagal P.Vaičiūno pjesę 
„Patriotai, N-14). Rež. A.Giniotis.
26 d. 17 val. - Koncertas, skirtas tarptautinei teatro 
dienai paminėti.

KITI MIESTAI

25 d. 18 val. Šiauliai, kultūros centras; 
28 d. 18 val. Raseiniai, kultūros centras; 
30 d. 18 val. Panevėžys, Bendruomenių rūmai - 
„Žaidimas nebaigtas“. Rež. K.Smoriginas.
25 d. 18 val. Marijampolė, kultūros centras - „Paryžiaus 
katedra“. Rež. R.Marcinkus. Choreogr. P.Andrzejevska.
25 d. 18 val. Anykščiai, kultūros centras; 
29 d. 18 val. Švenčionys, kultūros centras - M.Gavranas 
„Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.
27 d. 18 val. Kupiškis, kultūros centras - „Primadonos“. 
Rež. O.Šapošnikovas.
29 d. 18 val. Kaišiadorys, kultūros centras - „Prie dan-
gaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Klaipėdos dramos teatro scenoje 
kovo 27-ąją bus įteikta 17 profe-
sionalaus teatro meno kūrėjų dar-
bų premijų: 16 atminimo ženklų 
„Auksinis scenos kryžius“ ir vienas 
Boriso Dauguviečio auskaras.

Kultūros ministerijos eksper-
tų komisija skelbia nominantus 
2016 m. sukurtų profesionalaus 
teatro meno kūrėjų darbų premi-
joms gauti (išskyrus Padėkos pre-
mijos ir Boriso Dauguviečio aus-
karo, kurių laureatai bus paskelb-
ti kovo 27 d.).

2016-ųjų „Auksinių  
scenos kryžių“ nominantai

Teatro aktorių ir režisierių 
nominacijos

l Režisieriaus apdovanojimui nominuojami 

Agnius Jankevičius, Giunteris Kremeris (Gunter Kramer), 

Jonas Vaitkus.
l Dramos aktorės (pagrindinis vaidmuo) apdovanojimui 

nominuotos Aldona Bendoriūtė, Jevgenija Gladij, Elžbieta 

Latėnaitė.
l Dramos aktorės (nepagrindinis vaidmuo) apdovano-

jimui nominuojamos Eglė Jackaitė, Karolina Kontenytė, 

Dalia Michelevičiūtė, Nelė Savičenko.

l Tarp dramos aktoriaus (pagrindinis vaidmuo) 

nominantų - Vladimiras Dorondovas, Liubomiras 

Laucevičius, Darius Meškauskas.

l Tarp dramos aktoriaus (nepagrindinis vaidmuo) 

nominantų - Vytautas Anužis, Valentinas Novopolskis, 

Arūnas Sakalauskas.

Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijoms 

gauti buvo pateiktas 81 pasiūlymas apdovanoti spektaklių 

kūrėjus ir keturi pasiūlymai Padėkos premijai. Tai vertino 

kultūros ministro įsakymu sudaryta komisija - Raimonda 

Bitinaitė-Širvinskienė, Silvija Čižaitė-Rudokienė, 

Audronė Girdzijauskaitė, Veronika Janatjeva (komisijos 

pirmininkė), Jurgita Staniškytė, Kristina Steiblytė, Rasa 

Vasinauskaitė, Dalia Storyk-Zykuvienė, Audronė Žiūraitytė.

Eltos inf.

„Auksinių scenos kryžių“ 
nominantų daugiausia Jono 

Vaitkaus spektakliuose
Stasio Žumbio nuotr.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

naujiena  
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

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
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

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

             

Būsite kaip niekad žavūs ir 
laimingi, netrūks priešingos lyties 
dėmesio. Todėl stenkitės būti tolerantiški 
kitiems. Paleiskite viską, kas nebūtina, 
ir nesikabinkite į pasenusio elgesio 
pasaulėžiūros modelius ar santykius.                                                                                                                                       
Džiaugsitės gana ramiu gyvenimu. Jūsų  
finansinė situacija bus stabili. Saugokitės 
peršalimo ligų, netinkamas metas laikytis 
dietos ar kitaip alinti organizmą.

JAUČIUI

Daugiau dėmesio skirkite 
sutuoktiniui, būkite ištikimi, nes dabar 
neištikimybė labai įskaudintų jūsų 
antrąją pusę. Vis dažniau susidursite su 
senomis skolomis, gali padidėti darbo 
krūvis. Saugokitės rankų traumų. Pats 
laikas pradėti sportuoti, atminkite - kuo 
aktyviau gyvensite, tuo geriau jausitės, 
dabar netinkamas metas laikytis griežtų 
dietų, venkite alkoholio.

DVYNIAMS

Vienišiams numatomos rimtos 
pažintys. Bendraujant su antrąja puse 
ypač reikės drąsos, gebėjimo sunkiomis 
aplinkybėmis matyti šviesiąją pusę. Versle 
venkite pasyvumo ir nuobodulio, todėl net 
nemalonius darbus atlikite entuziastingai 
ir tik tada galėsite džiaugtis puikiais 
rezultatais. Užsiimkite labdara, dažniau 
teikite dovanas. Savijauta bus gera, o jei 
sunegaluosite, greitai pasveiksite. 

AVINUI

Prognozė kovo 24-30 d.

Pastebėsite, kad viskas po truputį 
tampa aišku ir paprasta. Bendravimas 
su antrąja puse suspindės vaivorykš-
tės spalvomis. Šiuo metu vienas kitą 
pažinsite tarsi iš naujo. Grąžinkite senas 
skolas, šią savaitę itin pavojinga rizikuoti 
pinigais. Išeikite pasivaikščioti, pamedi-
tuokite. Raskite laiko įsigilinti į vidinius 
išgyvenimus, pasistenkite suvokti, ko 
jums trūksta, ko trokšta širdis. 

ŠAULIUI

Atėjo metas keistis, permainų 
ypač reikia asmeniniam gyvenimui. 
Greičiausiai reikės ko nors atsisakyti, 
šį tą pakeisti, nutraukiant santykius. 
Gali tekti pakovoti, kad išsaugotumėte 
savo darbo vietą. Tinkamas metas imtis 
naujos veiklos, įgyvendinti tai, apie ką 
seniai svajojote. Sportuokite, pieškite, 
šokite, megzkite, susitikite su draugais, 
daugiau laiko praleiskite gryname ore. 

SKORPIONUI

Puikus laikas meilei, jausmai bus 
dar tvirtesni, jeigu nuraminsite sukilu-
sias emocijas. Tinkamas metas imtis 
naujos veiklos, įgyvendinti tai, apie ką 
seniai svajojate. Palankus laikas tvarkyti 
finansinius reikalus, tačiau neinvestuo-
kite ir neimkite kreditų, nes  didesnę 
pajamų dalį turėsite skirti buities išlai-
doms. Nepervarkite darbe, daugiau laiko 
skirkite asmeniniam gyvenimui. 

SVARSTYKLĖMS

Galite prarasti savisaugos jausmą 
ir įsivelti į meilės avantiūras. Neskubėkite 
įsimylėti ir nutraukti seną meilės ryšį 
ar ardyti santuoką. Nepervarkite darbe, 
daugiau laiko skirkite asmeniniam gyve-
nimui, savo pomėgiams. Finansiniai rei-
kalai klostysis gana sėkmingai. Stiprinkite 
imuninę sistemą, daugiau laiko praleis-
kite gamtoje, pasiimkite garuojančios 
arbatos termosą, išeikite pasivaikščioti.

VĖŽIUI

Tiems, kurie sprendžia meilės 
trikampio problemas, bus priverstinio 
apsisprendimo laikas - jūs ar jūsų part-
neris turėsite pasirinkti kurį nors vieną, 
būkite atsargūs įsimylėdami. Atidžiai tvar-
kykite finansinius dokumentus, laikykitės 
diplomatijos, stenkitės be reikalo neišlai-
dauti. Venkite didelės emocinės įtampos, 
mylėkite save tokius, kokie esate, saugo-
kite širdį, skirkite laiko poilsiui.

LIŪTUI

Puoselėkite santykius, tik 
nepersistenkite siekdami tobulumo. 
Nepatartina pirkti ir parduoti nekilnoja-
mąjį turtą šį mėnesį, kraustytis į naują 
gyvenamąją vietą. Darbe būsite ne tik 
puikios nuotaikos, bet ir kupini jėgų. 
Neatsisakykite pagelbėti ir pasirūpinkite 
piniginiais resursais nenumatytoms išlai-
doms. Dabar pats laikas keisti gyvenimo 
būdą. Rūpinkitės grožiu ir sveikata.

MERGELEI

Galite sutikti žmogų arba lyg 
naujomis akimis išvysti esamą draugą. 
Sulauksite daug priešingos lyties dėmesio. 
Vienišiams yra tikimybė sutikti antrąją pusę. 
Nebijokite naujovių, jų reikia, kad judė-
tumėte į priekį, ypač palankus metas kelti 
kvalifikaciją. Puikiai seksis taupyti, inves-
tuoti. Saugokitės peršalimo ligų, stiprinkite 
imuninę sistemą vandens procedūromis. 

OŽIARAGIUI

Daugiau dėmesio skirkite antrajai 
pusei. Jei neturite, atsiras galimybė ją 
sutikti. Būkite atsargūs tvarkydami finansi-
nius reikalus. Jeigu turite finansinių prob-
lemų, nenustumkite jų į šalį, pats laikas 
jas spręsti. Kad ir kas nutiktų, didžiausia 
jūsų paspirtis bus šeima, artimieji suteiks 
jums jėgų ir tik namuose atsigausite ir 
nurimsite. Saugokitės virusinių infekcijų.

ŽUVIMS

Galite įsimylėti ir patirti neti-
kėtą aistrą, o tiems, kurie turi partnerį, 
pravartu suvokti, kad nauji nuotykiai bus 
tik laikina ir pavojinga pagunda. Darbe 
pravers profesionalumas, todėl  pasi-
kliaukite savo sugebėjimais. Stiprinkite 
savo imuninę sistemą. Pasistenkite į 
viską reaguoti ramiau, venkite emocinės 
įtampos, daugiau laiko skirkite poilsiui.

VANDENIUI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Atlikėjas Vaidas Baumila
1987 03 28

Atlikėja Rasa Kaušiūtė
1977 03 29

Aktorius Arūnas Sakalauskas
1962 03 29

Atlikėjas, kompozitorius 
Domantas Razauskas
1983 03 24

GEROS DIENOS: kovo 26 d. BLOGOS DIENOS: kovo 24, 27, 30 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: BP. Kapadokija. „Aras“. 
Arklys. Oginskis. Atas. Ala. Dvaras. 
Uru. Nol. Aarono. Štiš. Leningradas. 
Luji. Yčas. AB. Vanadis. Aras. Ti. Ėja. 
Ana. „Omon“. LT. Pavasarinė. Gėris. 
Otas. Ragas.
Horizontaliai: Šl. Krautuvėlė. 
Baktrija. Tr. Plaušinė. „Lays“. Ajus. 
DS. „Lada“. Anesi. Po. Kolonas. AT. 
Kigalis. Ava. Ji. Ynas. Kandagačas. 
Svarba. Ar. Bakara. Sora. Priroda. 
MIG. Asana. Tona. Sostinės.
Pažymėtuose langeliuose: 
NorVegija. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki kovo 28 d. siųskite  
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
gintautė Marcikonytė 
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

Blondinė, susipažinusi su vaikinu, klausia:
- Ar sportuoji?
- Vaikštau į graikų-romėnų imtynes, - 

didžiuojasi vaikinas.
- O tu už graikus ar už romėnus?

l

Geria du alkoholikai.
- Kodėl užmerki akis, kai geri?
- Gydytojas patarė į stikliuką net nežiūrėti.

l

Pažinties pradžioje mergina sako vaikinui:
- Ar tu visada toks rimtas? Papasakok 

ką nors juokingo.
- Na, nenorėčiau iškart apie algą šnekėti.

l

Skelbimas laikraštyje: „Mergina be išsi-
lavinimo ieško darbo pagal specialybę“.

l

Nėra to blogo, kas neišeitų į... internetą.
l

Kukliam žmogeliui nusibodo, kad jį žmona 
vis varinėja. Nuėjo pas psichologą patarimo. Tas 
jam davė knygutę apie pasitikėjimą savimi pa-
siskaityti. Žmogelis grįždamas namo spėjo ją 
perskaityti. Grįžo. Įsiveržė į butą, įsakmiai nu-
kreipė rodomąjį pirštą žmonai į veidą ir sako:

- Nuo šiol noriu, jog žinotum, kad aš esu 
šeimininkas šiuose namuose ir mano žodis 
yra įstatymas! Noriu, kad šiandien paruoš-
tum prašmatnią vakarienę ir po to tikiuosi 
skanaus deserto. Paskui paruoši man karš-
tą vonią, kad aš galėčiau atsipalaiduoti po 
sunkios darbo dienos. O kai aš išsimaudy-
siu, spėk, kas mane aprengs ir sušukuos?

- Laidotuvių biuro darbuotojas?

l

Bedarbis susiranda darbą greitkelių kom-
panijoje - jam duodami dažai, teptukas ir lie-
piama perdažyti kelio ribos liniją. Pirmą dieną 
vyrukas nudažo kilometro ilgio ruožą, antrą die-
ną - tik 500 metrų, trečią - vos 100 metrų ruožą.

- Kas atsitiko? Juk jūs taip gerai pradė-
jote darbą? - klausia direktorius.

- Matote, kuo daugiau aš nudažau, tuo 
toliau lieka dažų kibiras...

l

Varo bernužėlis autostrada, greitis -  
300 km/h, staiga žiūri - policininkai. Suma-
žino greitį iki 150, paskui galvoja, maža kas, -  
sumažino greitį iki 80. Privažiuoja prie po-
licijos posto vos ne 40 km/h greičiu. Polici-
ninkas jį sustabdo ir sako:

- Na, tai kur mes čia taip sėlinam?

aNEkDOTai
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EPA-Eltos nuotr.

beprotiškas pasaulis

ŠV.PATRIKAS. Airijos 
nacionalinė šventė -  
Šv. Patriko diena - šven-
čiama visame pasaulyje. 
Kovo 17-ąją visame  
pasaulyje išsibarsčiusios 
airių bendruomenės  
prisimena 5-ajame  
amžiuje gyvenusį Airijos 
globėją, surengdamos 
nuotaikingus paradus.


