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„LaisvaLaikio“ interviu

„4 Roses“:  

„4 Roses“ merginos - Giedrė, Akvilė ir Dileta -  
į pergalę ves Vilniaus technologijų  
ir dizaino kolegijos ansamblį „Sietuva“M
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„LaisvaLaikio“ interviu

tauta ir tautiškumas vis dar 
reiškia vienybę

Kiekvienais metais artėjant Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dienos minėjimams neretas 
prisimena, ką reiškia tautiškumas, vienybės 
jausmas ir tradicijų svarba. Tai aktualu  
visoms kartoms, tad jau visai netrukus  
TV3 televizijos eteryje pasirodys naujas  
lietuviškas tradicijas, papročius ir kultūrą  
puoselėjantis projektas - tautinių šokių  
kovos „Kadagys“. Vienos iš projekto gene-
rolių - grupės „4 Roses“ merginos GiedRė 
GiRnyTė, AKViLė MATuKAiTė ir diLeTA 
MešKAiTė-KisieLienė - tautiškumą „įvilks“ 
į šiuolaikišką rūbą ir padės prisijaukinti tai, 
kas galbūt jau pamiršta. 

n Kada susikūrė? Grupė „4 Roses“ gyvuoja 

jau 4 metus, nuo 2012-ųjų. Merginos į vieną 

grupę buvo suburtos dalyvaujant muzikiniame 

TV3 projekte „X Faktorius“.

n Didžiausias pasiekimas: Kai šitiek moterų 

vienoje krūvoje - didžiausias pasiekimas yra 

sugebėjimas suprasti ir susikalbėti, o tuo pačiu 

dar ir tiek darbų nuveikti kartu bei nuolat tobulėti.

n Sudėtis: Giedrė Girnytė, gimė 1989-ųjų 

liepos 12 d., Akvilė Matukaitė - 1989-ųjų  

liepos 27 d. ir Dileta Meškaitė-Kisielienė -   

1991 m. kovo 18 d.

n Grupės šūkis: Merginos vartoja anglišką 

posakį „Positive Thinking!“ (liet. pozityvus 

mąstymas - red.past.).

Dosjė

Ringailė Stulpinaitė
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- Netrukus TV3 eteryje startuos nau-
jas, šiuolaikiškas ir kartu tradicijas bei 
tautiškumą puoselėjantis šokių projektas 
„Kadagys“. Papasakokite apie projektą, 
koks bus jūsų grupės vaidmuo? 

Giedrė: Tai projektas, kuriame susirungs 
šokių ansambliai su generolais, tarp kurių esa-
me ir mes. Kaip generolės jaučiame atsako-
mybę gebėti sudominti žmones, pritaikyti tau-
tiškumą įvairesniems skoniams, kad pamiršę - 
atsimintų, o nežinantys - susidomėtų. Mes, 
žinoma, stengsimės kiekvieną pasirodymą pa-
puošti balsais, bet kadangi esame didelės mak-
simalistės, mes pasiryžusios pačios išmokti ir 
šokti kiek tik įmanoma daugiau.

Akvilė: Šio projekto tikslas - sukelti liau-
dies šokių ansamblių choreografų bei Lietuvos 
kompozitorių ir atlikėjų kūrybines ambicijas, 
parodyti, kad ir liaudies šokiai gali būti patei-
kiami šiuolaikiškai, moderniai, skambant šiuo-
laikiškai muzikai, bet išlaikant etnines tradi-
cijas. Mūsų tikslas supažindinti jauną žmogų 
ir priminti vyresniam, kuo gyveno mūsų pro-
tėviai, kaip jie linksminosi, kokią muziką klau-
sė ir kokias dainas dainavo. Juk lietuviškos 
tradicijos yra labai savitos, išskirtinės ir žavios. 
Tiesiog šiandien jas reikia įvilkti į kitą rūbą. 

- Kaip atrodys jūsų komanda? Ką pa-
ruošite žiūrovams? 

Dileta: Mūsų komanda stengsis kiekvie-
ną kartą atrodyti vis kitaip. Kadangi esame 
vienos jaunesnių projekto dalyvių, mėginsime 
žaisti su šių laikų stiliumi, muzika ir tuo, kas 
jau yra įprasta akiai ir ausiai. Mėginsime pa-
daryti taip, kad jaunimas, išvydęs per televi-
zorių lietuvių liaudies šokį, neperjungtų ka-
nalo, o atvirkščiai - žiūrėtų ir sakytų: nu čia 
tai geras. (Šypsosi.)

Giedrė: Manau, mes šiuolaikiško tautiš-
kumo klausimu būsime ir drąsiausios. Kol 
kas imamės netradicinių sprendimų, bet tu-
rime puikų idėjinį vadovą ir manau, kad vis-
kas bus puiku. O rizikuoti ir kelti sau iššūkius 
visada įdomu. Mūsų komanda jauna, kūrybin-
ga, užsidegusi, į šį projektą visi žiūri su di-
deliu entuziazmu. Neabejojame, kad naujai 
sukurti ar naujai interpretuoti liaudies šokiai 
nustebins žiūrovus. Tokį tikslą sau išsikėlė-
me - sukelti emocijas. 

- Ar bent viena jūsų yra kada lankiu-
si tautinių šokių ar dainų ansamblį? 

Dileta: Nieko panašaus nelankiau, išsky-
rus choreografijos pamokas mokykloje. Vis 

dar pamenu: trept, trept, polkos žingsnis, kul-
nas - pašokti, einam, einam, einam. Tiek tų 
žingsnelių. O muzikos mokykloje teko dai-
nuoti ir liaudies dainas. 

Giedrė: Taip, nuo mažų dienų dainavau 
chore. Mes nebuvome tautinis ansamblis, bet 
tarptautiniuose konkursuose dažnai tekdavo 
parodyti mūsų šalies išskirtinumą, taigi nei 
tautiniai rūbai, nei sutartinės ir net tautiniai 
instrumentai nėra naujovė. Taip pat per pas-
taruosius metus teko vaidinti spektaklyje 
„Velnio nuotaka“, kuriame šoko ansamblis 
„Lietuva“, taigi teko ir pačiai pašokti, ir tau-
tinį rūbą vilkėti. 

Akvilė: Dar darželyje esu lankiusi tauti-
nių šokių būrelį. Man rodos, būtent nuo tau-
tinio šokio pagrindų prasideda kiekvieno šo-
kėjo kelias. 

- Kiek jums artimos ir pažįstamos lie-
tuviškos tradicijos - nuo tautinių drabu-
žių iki dainų, papročių ir panašiai? 

Giedrė: Negalėčiau tvirtinti, kad tuo gy-
venu, bet tai tikrai nėra svetima. Tautiniai 
drabužiai, dainos - visa tai girdėta nuo vai-
kystės ir pačios išmėginta. Esu kilusi iš mu-
zikalios šeimos, jaunystėje abu tėvai šoko 
liaudies šokių ansamblyje, o dabar abu dai-
nuoja chore. Dar dabar prireikus kokių atri-
butų žinau, kad galiu rasti visokių įdomybių 
mamos spintoje. 

Akvilė: Lietuviškos tradicijos labiausiai 
išlikusios švenčiant didžiąsias metų šventes. 
Ruošiant Kūčių stalą nepamirši išvirti kisie-
liaus ir kitų tradicinių patiekalų, Užgavėnės 
neįsivaizduojamos be Morės, blynų. Kaziuko 
mugė, Žolinė - tai, kas artima lietuviams.

- Gal prisimenate kokių pasakojimų 
apie tradicijas ir papročius iš savo sene-
lių, tėvų? 

Dileta: Tikriausiai visos žinios, kurias 
pamenu apie papročius ir tradicijas, buvo gau-
tos mokykloje. Nepamenu, kad ką nors pa-
našaus būtų pasakoję vyresnieji šeimos na-
riai. 

Giedrė: Daugelio švenčių kultūrą šeimo-
je ir suformavo seneliai. Jie ne tiek pasakojo, 
kaip reikia švęsti vienas ar kitas šventes, kiek 
rodė pavyzdį, mačiau, kaip jie švenčia, kas 
jiems įprasta. 

- Ar pačios puoselėjate lietuviškas 
tradicijas? 

Giedrė: Daugelis lietuviškų tradicijų tapo 
tiesiog šeimos tradicijomis. Mes tai darome 
ne todėl, kad jos turi vieną ar kitą reikšmę, 
o todėl, kad nuo mažų dienų taip vyko mūsų 
šeimoje. Yra daugybė papročių ir tradicijų, 
kurios yra tiesiog įsišaknijusios mums vi-
siems, ir net nesuvokiame, kad tai tam tikras 
paprotys, kur jo šaknys ar kokia tradicinė 
reikšmė. Juk vien jau pats Kūčių vakaras yra 
labai tradiciškas, dvylika tradicinių patiekalų, 

šeimos susibūrimas - mums tai tiesiog įpras-
ta. Išskirčiau nebent tai, kad kaime per Kūčių 
vakarą po staltiese klodavome šieną, o tėvų 
namuose to nedarome. Ir viena svarbiausių 
tradicijų mūsų šeimoje yra per Kalėdas ir 
Velykas ryte nueiti į bažnyčią. Ne tiek dėl 
tikėjimo, kiek dėl tradicijos palaikymo ir ypa-
tingos tos dienos atmosferos.

- Kartais manoma, kad tautiniais ar 
tradiciniais laikomi dalykai yra pasenę. 
Kaip manote, kurios tradicijos nesensta 
ir yra aktualios visais laikais? 

Akvilė: Tikiuosi, kad visais laikais išliks 
tradicijos švęsti valstybines šventes, nepa-
miršime ir tradicinių lietuviškų švenčių, lie-
tuviškų patiekalų. Jeigu sugebėsime sudo-
minti jauną žmogų, Lietuva visuomet galės 
didžiuotis tautiniu paveldu, tokiu kaip liaudies 
šokiai, dainos, tautiniai drabužiai. Visa tai tik-
rai nesensta, net jei ir vadinama tautiniu pa-
veldu.

- Mūsų kalba taip pat yra tautos iš-
skirtinumas, ji sena, archajiška. Ar jums 
netrukdo vis dažniau kasdienėje kalboje 
pasipainiojančios svetimybės ar nauja-
darai? 

Dileta: Na, aš kartais ir pati susipainioju 
tarp žodžių ir mąstau, ar jis lietuviškas, ar ne. 
Dar galiu prisipažinti, kad kai kurių tiesiog 
negaliu, tiksliau, nenoriu priimti į savo žody-
ną, kaip, tarkime, žodžių „maigyklė“ ar „vaiz-
duoklis“. Mano žodyne jie neprigijo, tačiau 
apskritai netrukdo, tikiuosi, kitiems taip pat. 

Akvilė: Su svetimybėmis ir naujadarais 
kovoti nėra prasmės. Nors labai gerai, kad 
lietuviški atitikmenys yra siūlomi, bet suti-
kime, kad neretai jie yra kiek juokingi.

Giedrė: Aš šiuo klausimu esu labai kalta, 
nes dažnai užsienietinu lietuviškus žodžius. 
Vadinu tai profesine liga, nes jau daug metų 
dirbu su anglų kalba ir ji tapusi mano kasdie-
nio gyvenimo palydove. Nenuostabu, kad kar-
tais atrodo daug lengviau pavartoti anglišką 
posakį. Bet tai jokiu būdu nereiškia, kad ne-
myliu mūsų kalbos. Tiesą sakant, kartais net 
perdėtai kreipiu dėmesį į taisyklingą grama-
tiką ir stilistiką. Turėjau nuostabias lietuvių 
kalbos mokytojas ir dėstytojas, o ir mano mo-
čiutė kadaise mokė lietuvių kalbos, todėl aki-
vaizdžios klaidos, ypač oficialiuose ar viešuo-
se leidiniuose, skaudžiai bado akis.

Nors maNo tėvai 
Niekad Nesiryžtų 
maN išriNkti 
jauNikio, kartais 
atrodo, kad taip 
būtų kur kas 
paprasčiau

Giedrė

aš įsivaizduoju 
save stoviNčią 
prieš taNkus dėl 
tikslo, kuriuo 
NeabejotiNai tikiu

Giedrė 
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Giedrė Girnytė tikina, kad daugelio 
švenčių kultūrą savo pasakojimais ir 
pavyzdžiu šeimoje suformavo seneliai

Audriaus Žilinsko nuotr.
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- Kai kalba pasisuka apie tautą ir 
tautiškumą, kokios jums kyla pirmo-
sios asociacijos? 

Giedrė: Aš jaučiuosi kilusi iš tos kar-
tos, kuriai tauta ir tautiškumas vis dar reiš-
kia vienybę ir budina pasididžiavimo jaus-
mą. Esu girdėjusi daugybę istorijų iš arti-
mųjų, kaip mūsų tauta kovojo už savo lais-
vę ir nepriklausomybę. Visada žavėjausi, 
kiek daug gali nuveikti tauta, vedama vie-
no aiškaus tikslo. Kad ir kaip būtų liūdna, 
jaunesnėse kartose šis jausmas nyksta, 
pagarbos praeičiai ir tradicijoms lieka vis 
mažiau. Nors kartais žmones supurto rea
li grėsmė, ir tada jie vienijasi, bunda. Aš 
įsivaizduoju save stovinčią prieš tankus dėl 
tikslo, kuriuo neabejotinai tikiu. 

Akvilė: Vienybė, patriotiškumas. Gali 
keliauti po visą pasaulį, mokėti daug kalbų, 
pažinti įvairias kultūras, bet visada gera 
sugrįžti į savo namus, išgirsti savo kalbą, 
pamatyti tuos kartais gal ir per daug niū-
rius, bet juk lietuviškus veidus.

- Netrukus minėsime Vasario 16-ąją - 
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. 
Kuo ši diena jums reikšminga, kai ją 
minite? 

Akvilė: O kaip gali būti nereikšminga 
Lietuvos nepriklausomybė? Visi suvokia 
istorinę šios dienos reikšmę. Vasario 
16osios Aktas buvo vienas reikšmingiau-
sių lietuvių tautos pasiektų darbų, kuris 
užtikrino savarankiškumą, atvėrė visas ga-
limybes kalbos, mokslo ir kultūros plėtrai. 
Mes neretai dalyvaujame Nepriklausomy-
bės dienai skirtuose koncertuose, kuriuo-
se skamba pačios gražiausios, lietuviškos 
dainos apie Lietuvą. 

Giedrė: Yra tekę ne kartą dainuoti šios 
ar kitų valstybinių švenčių proga. Atgimi-
mo dainos man yra vienos gražiausių, jose 
labai daug širdies ir tikėjimo, todėl kai jas 
dainuoji, jautiesi stiprus ir galingas. Kaip 
nors kitaip ypatingai minėti šios šventės 
nėra tekę, daug kam tai tapę tiesiog lais-
vadieniu, o man patinka tomis dienomis 
tiesiog prisiminti. Taigi, jeigu pati nedai-
nuoju, visada pasižiūriu tomis dienomis 
vykstančius renginius. 

MėginsiMe padaryti 
taip, kad jauniMas, 
išvydęs per 
televizorių lietuvių 
liaudies šokį, 
neperjungtų kanalo, 
o atvirkščiai - 
žiūrėtų ir sakytų: 
nu čia tai geras

Dileta

Dileta Meškaitė-Kisielienė sako, jog vis  
dar pamena kelis liaudies šokių žingsnelius  
iš choreografijos pamokų mokykloje
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- Akvile, rodos, jums šie metai pra-
sidėjo puikiai - pasipiršo mylimasis 
krepšininkas Laimis Kisielius. Ar esa-
te ką nors girdėjusi apie senoviškas 
piršlybas, vestuvių tradicijas Lietuvo-
je prieš kokius 100 metų?

Akvilė: Taip, man šie metai prasidėjo 
ypatingai. (Šypsosi.) Nemažai esu girdėjusi 
apie senoviškas piršlybas ir tradiciškas lie-
tuviškas vestuves. Kadangi pati vedu ren-
ginius, dalis jų būna būtent vestuvės. Galiu 
pasakyti, kad vis daugiau jaunųjų savo šven-
tėje palieka pagrindines, gražiausias lietu-
viškas tradicijas, tokias kaip jaunųjų sutiki-
mas su duona ir druska, šeimos židinio per-
davimas. O visi kita - piršlys, piršlio korimas, 
stalo užsėdimai ir nuotakos vagystės šian-
dieninėse vestuvėse pasitaiko labai retai. 

- Dileta jau ištekėjusi, o štai tu, 
Gied re, rodos, dar laisva? Įsivaizduoji, 
kas būtų, jeigu gyventum laikais, kai 
vyras buvo išrenkamas, priperšamas 
susitarus tėvams - iš išskaičiavimo ar 
kitais sumetimais? Labai priešintumei-
si tokiai santuokai?

Giedrė: Manau, labiau už bet ką kitą 
dėl tokių papročių džiaugtųsi mano tėvai, 
kurie jau seniai ir žento, ir net anūkų laukia. 
Tiesa, man atrodo, kad toks paprotys yra 
iš esmės neteisingas, bet nebūtinai blogas 
dalykas. Nors mano tėvai niekad nesiryžtų 
man išrinkti jaunikio, kartais atrodo, kad 
taip būtų kur kas paprasčiau. Aš tikrai ži-
nau, kad tėvai man išrinktų patį geriausią 
vyrą, tačiau aš esu labai nepriklausoma ir 
nemėgstu, kai žmonės man primetinėja sa-
vo nuomonę ar verčia ką nors daryti. Tad 
man galima tik patarti, bet jokiu būdu ne 
įsakyti. 

- Dileta, kai tekėjai pati, vestuvėse 
buvo kokių nors lietuviškų senovinių 
tradicijų ar rinkotės šiuolaikiškesnes 
vestuves? 

Dileta: Mes su vyru (Donatu Kisieliu-
mi - red. past.) vestuvėse tikrai piršlių ne-
korėme, manęs taip pat niekas nepagrobė. 
Jos buvo ganėtinai šiuolaikiškos, tačiau vie-
na tradicija buvo! Tėveliai mus pasitiko su 
duona ir druska, kaip ir pridera.

Tikiuosi, kad visais 
laikais išliks 
Tradicijos švęsTi 
valsTybines švenTes, 
nepamiršime ir 
Tradicinių lieTuviškų 
švenčių, lieTuviškų 
paTiekalų

Akvilė

Akvilė Matukaitė įsitikinusi, jog jei jauni žmonės 
domėsis savo tradicijomis, Lietuva visuomet galės 
didžiuotis savo tautiniu ir kultūriniu paveldu

Audriaus Žilinsko nuotr.
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Veidai

KINFO apdovanojimuose - 
žiūrovų verdiktas

Praėjusią savaitę iškilmingoje ceremonijoje jau trečią kartą „KINFO 
apdovanojimai 2016“ įvertino geriausius lietuviško kino kūrė-
jus. Tai vieninteliai kino apdovanojimai, kuriuose pergalę lemia 
ne komisija, o vien tik žiūrovų balsai. Šiemet savo balsus apdo-
vanojimuose atidavė daugiau negu 45 tūkstančiai lietuviško 
kino mėgėjų. Daugiausia įvertinimų gavo filmas „Problemų 
tvarkytojas“ ir „Dėdė, Rokas ir Nida“. Apdovanojimų ceremoniją 
vedė aktoriai Gabija Urniežiūtė ir Justas Vanagas. Muzikinę ren-
ginio atmosferą kūrė muzikos grupė „Netikėti svečiai“.
Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS 
ir Stasio ŽUMBIO fotoreportažas

n Metų kino renginys
Apdovanojimai „Sidabrinės Gervės 2015“
n Metų kino festivalis
Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“
n Metų trumpametražis dokumentinis filmas
„Pakeleiviai“
n Metų trumpametražis filmas
„Iglu“
n Metų dokumentinis filmas
„Deminas: dvi tvirtovės“
n Metų aktorė
Justė Zinkevičiūtė filme „Dėdė, Rokas ir Nida“
n Metų aktorius
Giedrius Savickas filme „Traukinio apiplėšimas, kurį 
įvykdė Saulius ir Paulius“
n Metų operatorius
Mantas Butkus, filmas „Problemų tvarkytojas“
n Metų scenarijus
Marius Pocevičius, filmas „Problemų tvarkytojas“
n Metų režisierius
Marius Pocevičius, filmas „Problemų tvarkytojas“
n Metų vaidybinis filmas
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (režisierius Justinas Krisiūnas)
n Metų KINFO apdovanojimas
Kino centro „Skalvija“ kino klasikos vakarai

Nugalėtojai

Režisierius  
Justinas Krisiūnas

TV laidų vedėjas  
Rytis Zemkauskas

Renginio vedėjai Gabija Urniežiūtė 
ir Justas VanagasAktorius Giedrius Savickas

Aktorė Justė Zinkevičiūtė su draugu
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10 faktų, 
kurių nežinojote apie 
Astą Žukaitę-Nalivaikienę

Parengė Ringailė StulPinaitė

LNK sporto žinių vedėja AstA ŽuKAitė-NALivAiKie-
Nė (30) nuolatos gyvena sporto nuotaikomis, nau-
jienomis ir galvoja, kada vėl teks krautis lagaminus 
naujam reportažui iš kokių nors varžybų. Nenuosta-
bu, kad ir dalis jos svajonių ar norų siejasi būtent su 
sportu. taigi „Laisvalaikis“ pateikia 10 faktų, kurių 
galbūt dar nežinojote apie Astą. 

■ Mėgstanti žaisti tenisą ir aktyviai gyvenanti Asta no-
rėtų išbandyti gana ekstremalią sporto šaką: „Tai „Wing-
suit Flying“. Lietuviškai skambėtų kaip skraidymas vil-
kint specialų kostiumą. Tai labai pavojinga, didelio pasi-
ruošimo bei patirties reikalaujanti sporto šaka, tad net 
nežinau, ar šis noras kada nors taps realybe. Bet vien 
pasvajojus bėgioja šiurpuliukai.“
■ Vaikystėje Asta svajojo dalyvauti olimpinėse žaidynė-
se, tačiau profesionalia sportininke netapo. Tačiau šios 
svajonės sporto žurnalistė dar nepamiršta, nes tikisi, kad 
kada nors pasiseks ten dalyvauti darbo reikalais.
■ Verčiausias būti pakartotas Astos gyvenimo įvykis - 
vestuvių diena. Asta norėtų dar kartą išgyventi tas pui-
kias emocijas.
■ Labiausiai patikusi knyga Šarūno Jasikevičiaus auto-
biografija „Laimėti neužtenka“: „Nuo pirmo iki paskuti-
nio puslapio įtraukianti knyga - geriausia kada nors iš-
leista Lietuvoje apie sportininką. Ne tik sužinojau dau-
gybę naujų ir įdomių dalykų apie Šarūną, bet ir mėga-
vausi jo rašymo stiliumi, atvirumu ir charizma.“
■ Jei tik galėtų, Asta mielai vienu metu būtų dviejose 
vietose.
■ Tobuliausia vieta atostogoms - močiutės kaimas prie 
Obelijos ežero. 
■ Asta su vyru Sauliumi namuose laiko dvi iš prieglau-
dos paimtas katytes. 
■ Mėgstamiausios Astos gėlės yra alyvos ir bijūnai. Aly-
vos asocijuojasi su pavasariu, o bijūnai primena mamą.
■ Jei Asta vienai dienai galėtų pabūti kito žmogaus „kai-
lyje“, ji rinktųsi iš garsiausių pasaulio sportininkų ir įsi-
kūnytų į teniso žvaigždę Novaką Džokovičių (Novak Djo-
kovic), futbolininką Krištianą Ronaldą (Cristiano Ronal-
do) arba NBA žaidėją Stefaną Karį (Stephen Curry). 
■ Mokykloje Astai labiausiai patikusi pamoka buvo ma-
tematika, o svetimiausia jos būdui - biologija.



12 laisvalaikis 2 0 1 6  v a s a r i o  1 2 laisvalaikis 2 0 1 6  v a s a r i o  1 2 13

NuomoNĖs

Parengė Ringailė StulPinaitė

Pati taromatų ir užstato idėja tikriausiai yra nebloga. Manau, 
tai yra normali europietiška praktika ir į tai reikia žiūrėti glo-
baliau, o ne kaip į dar vieną kliūtį. užstatas už gėrimų pakuotes 
vis tiek nesieks kosminės sumos, kita vertus, skatins ir pilietiš-
kumą rūšiavimo prasme, juk atnešus tarą užstatą bus galima 
atgauti, tad niekas nieko nepraranda. Reikia prie to pratintis. ir, 
tiesą sakant, rūšiavimas dažnai yra ne tik pilietiškumo, bet ir 
patogumo klausimas. Mano tėvai rūšiuoja šiukšles, aš nuvykusi 
pas juos - taip pat. Bet taip yra dėl to, kad netoli namų yra tie 
specialūs konteineriai. turėčiau prisipažinti, kad nesu užkietė-
jusi rūšiuotoja savo namuose Vilniuje ir gėrimų taros niekur į 
specializuotas supirkimo vietas nenešu. Šalia mano namų nėra 
net tų specialių konteinerių. Bet tikiuosi, kad tas taromatų atsi-
radimas ir man bus postūmis pradėti rūšiuoti, žiūrėti į tai atsa-
kingiau, o gal net ir taps įpročiu.

na, aš net nežinau, kaip vertinti šį taromatų atsiradimą ir 
užstato palikimą. Manau, tai gana kontroversiškas dalykas. tai 
tarsi dar vienas scenarijus mūsų gyvenimuose, kuriuose ir taip 
gausu įvairių elgsenos, įpročių ir kitokių scenarijų. Visai gali 
būti, kad tai sulauks įvairių žmonių reakcijų. tie, kurie ir taip 
neskaičiuoja pinigų, gal nė nejus, kokią sumą palieka užstatui, 
ir veikiausiai neis su maišu taros savaitės pabaigoje susigrąžin-
ti pinigų iš taromato. tie, kurie labai skaičiuoja pinigus ir jais 
nesišvaisto, gyvena prasčiau, bus priversti naudotis taromatų 
sistema. aš manau, kad tais taromatais norima visuomenę pa-
skatinti rūšiuoti, tai pagirtina. tik galbūt skatinimas galėtų 
būti kitoks. Gal tuos užstato pinigus geriau skirti švietimui apie 
rūšiavimo naudą, nes atrodo, kad kol kas to švietimo dar mažo-
ka ir toli gražu ne visi rūšiuoja. Galėtų būti daugiau etatų ski-
riama tiems, kurie valo miestą. Galų gale ar nebus taip, kad iš 
tų žmonių, kurie neis iš taromato atsiimti užstato pinigų, bus 
tiesiog nuolatos pelnomasi?

Ugnė galadaUskaitė

saUliUs Prūsaitis

Ką manai?
Pasklidus žiniai, jog nuo vasario pradžios Lietuvoje  
pradeda veikti vienkartinių gėrimų pakuočių užstato  
sistema, visuomenėje užvirė diskusijos, kam to reikia, kas  
tuo skatinama ir kaip reaguos vartotojai. „Laisvalaikis“  
pasidomėjo, kaip naują taromatų sistemą vertina LRT laidų  
vedėja Ugnė gaLadaUskaiTė (26) ir atlikėjas, TV3 projekto 
„X Faktorius“ teisėjas saULiUs PRūsaiTis (38).
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apie taromatus...
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Eimantė Juršėnaitė

- Žiniasklaida kovo 12 dieną „Žalgi-
rio“ arenoje vyksiantį jūsų šou pristato 
kaip ambicingiausią jūsų koncertą. Kokį 
reginį išvys ir ką išgirs atėję klausytojai? 

- Be jokios abejonės, šis koncertas yra 
ambicingiausias mūsų kaip muzikantų už-
mojis. Viskuo. Pradedant žmonių kiekiu - jų 
bus pilna arena, baigiant technikos kiekiu, 
muzikantų pasirengimu, scenografija, šou ir 
visa kita. Neplanuojame visko perkrauti tik 
technika, mums patinka subtilesnis pateiki-

mas, bet mūsų scenografai parengė išties 
įspūdingą sceną su 24 metrų aukščio LED 
ekranu ir daug kitų įspūdingų detalių. Tai 
bus aukščiausio lygio renginys visais aspek-
tais. Ir mes, kaip muzikantai, tikimės nuo jo 
neatsilikti. 

- Veikiausiai skambės ir kūriniai iš 
praėjusių metų pabaigoje pasirodžiusio 
albumo „Tu - naktis“. Šis albumas išpirk-
tas akimirksniu. Kaip manote, kodėl jis 
sulaukė tokio populiarumo? 

- Tiesą sakant, net neįsivaizduoju. 

- Interneto svetainėje „Youtube“ skel-
biamos jūsų dainos sulaukė keliolikos mi-
lijonų perklausų. Tokiais skaičiais gali pa-
sigirti retas šalies atlikėjas. Kaip manote, 
šių laikų kūrėjas be socialinių tinklų ir 
interneto svetainių egzistuoti nebegali?

- Reikėtų paklausti senosios kartos muzi-
kantų, kaip jiems sekasi šiuo metu. Kad ir 
kaip būtų, su „Youtube“ ir „Facebook“ tinklais 
muzikoje įvyko tam tikras perversmas. Mu-
zikantams nebereikia radijo stočių, televizijos, 
leidybos kompanijų malonės, kad būtų klau-
somi. Viskas, ko dabar reikia, - gera muzika.

- Šiuo metu jus galima drąsiai vadinti 
viena populiariausių hiphopo grupių. Kaip 
kiekvienas iš jūsų atrado hiphopą? Kokios 
muzikinės grupės įkvėpė kurti jus? 

- Abiejų gyvenime hiphopas atsirado vi-
siškai atsitiktinai. Kažkur kažkas kieme klau-
sė, kažkur kažkam parodė ir taip toliau. Ge-
riausi dalykai gyvenime atsiranda netyčia.

- Priminkite, kaip jūsų muzikiniai ke-
liai susijungė į vieną? 

- Istorija sena kaip Žalgirio pergalės... Vie-
nas kitą žinojome iš matymo, tiksliau, iš hip-
hopo forumų. Ir vėlgi per visišką atsitiktinu-
mą atsidūrėme Palangoje tą pačią dieną ir pas 
tą pačią močiutę išsinuomojome kambarius. 
Kadangi reperiai vieningi, tai ne tik mandagiai 
pasisveikinome, bet ir susėdome pabendrau-
ti. Įsikalbėjome ir turime, ką turime, - 6 ar 7 
metus esame duetas. Anksčiau švęsdavome 
gimtadienius, dabar ir patys vis pasijuokiame, 
kad pametėme skaičių.

- Be vyriškos draugystės bendra kū-
ryba nesiklostytų?

- Nežinau, kas būtų, jeigu būtų, bet labai 
džiaugiuosi, kad esame ne tik kolegos sceno-
je, bet ir labai geri draugai. Kita vertus, žinau 
ne vieną pavyzdį, kai muzikinių grupių nariai 
susitinka tik koncertų ar įrašų metu, bet ku-
ria sėkmingai.

- Papasakokite apie save - ką veikia-
te, be muzikavimo? Ar repas ir muzika 
yra pagrindinė jūsų veikla? 

- Dienomis sėdžiu mažyčiame, vos kelio-
likos kvadratinių metrų, biure, kuriame įsi-
kūrusi mūsų muzikos agentūra. Jaučiu didelį 

pažintis

maištas muzikoje - būtina detalė

Rodos, laikai, kai Lietuvoje buvo žinoma tik viena hiphopo grupė, baigėsi. Didelio  
populiarumo pastaruoju metu sulaukiantis reperių tandemas Lilas ir Innomine gali  
pasidžiaugti ne tik miniomis gerbėjų ar metų pradžioje gautomis muzikos  
apdovanojimų statulėlėmis, bet ir tuo, kad bus pirmieji reperiai, savo koncertą  
surengsiantys vienoje didžiausių šalies arenų.  Apie tai, repą ir dueto nueitą kelią  
„Laisvalaikis“ kalbėjosi su KonstAntInu KIveRIu-LILu (25).

Geriausi dalykai 
Gyvenime 
atsiranda netyčia

LILAS:
Lu

ko
 š

al
no

s n
uo

tr.

laisvalaikis 2 0 1 6  v a s a r i o  1 2 15

ne tik kūrybos, bet ir jos vadybos, organiza-
vimo, strategijų ir taip toliau potraukį. Inno-
mine turi studijėlę, irgi mažytę, ir darbuojasi 
ten. Toli nuo muzikos nepabėgome.

- M.A.M.A Lietuvos hiphopo muzikos 
apdovanojimuose nominuoti buvote ne 
kartą, jūsų lentynoje - ne vienas apdova-
nojimas. Statulėlės paglosto širdį? O gal 
jų visai nesureikšminate?

- Būčiau niekšingas melagis, jei sakyčiau, 
kad apdovanojimai nepaglosto širdies. Žino-
ma, paglosto. Ir dar kaip. Visi jų nori ir visi 
pyksta negavę. Visgi grupėje stengiamės to 
nesureikšminti. Gavom, atšventėm, pamir-
šom. 

- Kokia jūsų sėkmės formulė? 
- Neturim nei sėkmės, nei formulės. To-

kia mūsų formulė.

- Ar atsiradęs populiarumas turi tik 
šviesiąją pusę? 

- Tai kad nelabai kas atsirado. Visada labai 
nejaukiai jaučiuosi, kai klausia dėl populiaru-
mo, sėkmės ar panašių dalykų. Nesuprantu, 
apie ką kalbama.

- Reperiai dažnai stereotipiškai laiko-
mi konfliktiškais ir provokatoriais, tai 
tėra neteisingai susiformavęs stereoti-
pas? Ar esate scenos maištininkai? 

- Be jokios abejonės, jeigu kalbame apie 
maištininkus. Tik maištaujant nebūtina muš-
ti, laužyti, spardyti. Galima maištauti visai 
kitais būdas, bet man asmeniškai maištas mu-
zikoje yra būtina detalė. 

- Kurį laiką repas gyveno Lietuvos 
pogrindžiuose, o klausytojai žinojo tik 
vieną hiphopo grupę. Šiais metais Lietu-
vos hiphopo muzikos apdovanojimuose 
net 13-oje kategorijų nominuota daug 
ryškių ir talentingų reperių, o išrinkti 
geriausius buvo ganėtinai sudėtinga. 
Nors pati hiphopo kultūra dar ganėtinai 
jauna, kodėl ji taip išpopuliarėjo?

- Manau, tam didelę įtaką padarė sociali-
niai tinklai „Facebook“ ir „Youtube“. Anks-
čiau mes girdėjome tai, ką leidžia radijas arba 
ką atneša draugas, o dabar tos muzikos daly-
bos yra paprastesnės ir patogesnės už natū-
raliai įgimtus veiksmus. Žinoma, yra ir kitų 
veiksnių, bet, manau, šie esminiai.

- Daugeliui muzika yra tik pramoga, 
tačiau repo muzikoje svarbiausia tekstai, 
tiesa?

- Mano manymu, repe yra svarbiausia idė-
ja, mintis. Tiesiog tekstas be idėjos yra nieko 
vertas. Žinoma, mes labai daug dėmesio ski-
riame ir tekstui, rimavimui, žodžių žaismui, 
bet visa tai be minties ir yra būtent ta pra-
moga, apie kurią kalbate. 

- Viena opiausių problemų, su kuria šiuo 
metu aktyviai kovoja šalies atlikėjai, - 
kūrinių piratavimas. Kaip jūs vertinate 
šį reiškinį? Žiūrite pro pirštus?

- Tai išties opi problema, man nelabai su-
prantama, kaip galima įsigyti albumą ir grįžus 
namo jį sukelti į kokią nors nemokamą platfor-
mą. Norėčiau tikėti, kad didžioji dalis taip daran-
čiųjų negalvoja, kad daro kažką blogo, bet tai juk 
tas pats, kas išsikviesti santechniką ir nesumo-
kėti. Galbūt pas mus dar trūksta informacijos 
šiais klausimais, trūksta kalbančiųjų šia tema. 

- Rodos, planų ir idėjų nepristingate. 
Jau turite planų, kaip savo klausytojus 
džiuginsite po „Šou be šou“?

- Ačiū Dievui, idėjų dar yra, tikiuosi, kurį 
laiką dar nepristigsime, o kaip seksis visa tai 
įgyvendinti, pamatysime truputį vėliau.

pažintis

maištas muzikoje - būtina detalė

n Nariai: Konstantinas Kiveris-Lilas (25) ir 

Rolandas Venckys-Innomine (27) 

n Duetas susikūrė 2009 m.

n Diskografija:
 - „POP“
 - „Išgama“
 - „Tu - naktis“ 
n Apdovanojimai:
 - Geriausia metų hiphopo grupė 

 (M.A.M.A apdovanojimai 2015 m.) 

 - Populiariausias vaizdo klipas „Sau. Ir Tau“ 

 (M.A.M.A apdovanojimai 2015 m.) 

 - Geriausia metų daina „Karina“  

 (Lietuvos hiphopo apdovanojimai 2015 m.) 

 - Geriausias metų hiphopo prodiuseris - Innomine  

 (Lietuvos hiphopo apdovanojimai 2013 m.) 

 - Geriausia metų hiphopo grupė  

 (T.Ė.T.Ė apdovanojimai 2012 m.)

aPiE lilĄ iR iNNOMiNE

Reperių tandemas - Konstantinas Kiveris-Lilas  
ir Rolandas Venckys-Innomine

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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StiliuS

Savaitgalį jau 8-ąjį kartą įvyko didžiausia Lietuvoje paroda „Mūsų ves-
tuvės 2016“. „Radisson Blu Hotel Lietuva“ viešbutyje vykusiame rengi-
nyje buvo gausu ne tik vestuvių planuotojų, fotografų, dovanų, dekoracijų, 
suknelių, bet ir vestuvių muzikantų bei specialių konferencijų. Visi jie 
stengėsi padėti būsimiems jaunavedžiams iki menkiausių detalių supla-
nuoti tobulas vestuves. Nemažas dėmesys buvo skirtas ir nuotakos įvaiz-
džio kūrimui bei originalių stiliaus sprendimų paieškoms. Bene daugiausiai 
dėmesio pirmąją parodos dieną sulaukė netradicinių vestuvių suknelių 
pristatymas ir seminaras „Nuotaka ant ribos“, kuriame dizainerė Aurelija 
Beliakaitė drauge su vizažiste, plaukų stilistu, floristu ir fotografe sukūrė 
3 įsimintinus ir labai nestandartinius nuotakų įvaizdžius.

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas 
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Valiūkiškumo 
įvaizdžiui suteikia  

ir pastelinių  
spalvų perėjimai,  

vadinami „ombre“

Lengvas sijonas  
derinamas su griežtesnių 
formų veltinio švarkeliu

Maištingas „Nuotakos 
ant ribos“ įvaizdis
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StiliuS

Vertinančioms 
patogumą patiko 
suknelė-sportinis 
kostiumas

„Nuotaka ant ribos“  
pasidabino puošniu kelnių kostiumėliu

Modelis Simona Burbaitė išbandė „Nuotakos 
ant ribos“ įvaizdį - juodą vestuvinį apdarą

Aktorė Vaida Lisikaitė demonstravo dviejų dalių suknelę su subtiliu juodos prieskoniu
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Grožio paletė

POWER C+ - antioksidavimo ir skaistinimo 
procedūra veidui. Ji apsaugo nuo laisvųjų radikalų 
ir regeneruoja ląsteles. Ši procedūra rekomenduo-
jama gyvybingumą praradusiai, neskaisčiai ir per anksti 
pradėjusiai senti odai.

60 min. - 55 Eur

ESSENTIAL ROSE FACIAL - maitinamoji veido 
procedūra su prabangiais rožių aliejais. Ji idealiai 
tinka švelniai, plonos tekstūros, linkusiai į raudonį ar 
dehidratuotai, saulės nualintai veido odai, taip pat tiems, 
kuriems reikia reguliarios veido priežiūros ir papildomo atsi-
palaidavimo bei gerai nuteikiančio ir puoselėjančio aromato. 
Rezultatas po procedūros - lygi, spindinti ir pamaitinta veido 
oda bei visapusiškas atsipalaidavimas.

60 min. - 55 Eur

MEzOPORACIjA - inovatyvi ir efektyvi kosme-
tologijos bei dermatologijos procedūra, po kurios 
oda tampa lygi, jaunatviškai švytinti ir stangri. Ši procedūra 
taikoma preparatams įleisti į odą be injekcijų, raukšlėms 
lyginti, jungiamajam audiniui stangrinti, odos struktūrai ir 
drėgmės balansui atkurti. Mezoporacija pasiektas rezul-
tatas laikosi nuo 2 iki 4 savaičių, todėl rekomenduojama 
procedūrą atlikti kartą per mėnesį. 

45 min. - 70 Eur

Žiema - puikus laikas grožio procedūroms

Procedūros, kurios Puikiai tiks šaltuoju metų laiku
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Grožio paletė

ETERNAL jauninamoji veido procedūra su kamieninėmis ląstelėmis + KOBIDO masažas
Tai pirmoji priemonė, kurioje panaudotos augalinės kilmės kamieninės ląstelės, siekiant nuo senėjimo apsaugančio, ilgai išliekančio poveikio. 
Pagrindinė jos paskirtis - skatinti epidermio kamieninių ląstelių augimą ir stimuliuoti gyvybiškai svarbios medžiagos, kuri formuoja odą, sintezę, 
kad odos tankis, kurio ji neteko dėl amžiaus, būtų atkurtas. Procedūros metu veidas nuvalomas švelniu pieneliu, tonizuojamas toniku. Atliekamas 
fermentinis veido šveitimas. Giliai drėkinantis kremas įmasažuojamas į veido odą. Kobido veido masažas paremtas senovine japonų grožio 
puoselėjimo metodika. Masažas atjaunina, atkuria veido odą bei gilesnius jos audinius, užkerta kelią senėjimui ir sumažina jo įtaką. Masažo metu 
pakeliamas bei formuojamas veido kontūras, sutvirtinami ir tonizuojami raumenys, iš viso organizmo šalinami toksinai. Po veido masažo atlieka-
mos procedūros, skatinančios kamieninių ląstelių atsinaujinimą.

90 min. - 75 Eur

- Kai kurios moterys žiemą pradeda 
vengti apsilankymų pas kosmetologą, 
nes bijo, kad išėjusios iš grožio centro 
labiau suerzins odą, nei jai padės. Ar to-
kios baimės pagrįstos?

- Ne. Reguliariai apsilankyti pas kosmeto-
logą ir pasikonsultuoti rūpimais klausimais tu-
rėtų kiekviena save mylinti ir grožiu besirūpi-
nanti moteris. Bijoti apsilankymų kosmetologo 
kabinete šaltuoju metu nereikėtų, nes jie tie-
siog būtini. Oda, prižiūrima specialisto, bet ku-
riuo metų laiku spindės sveikata ir grožiu. 

- Ką svarbu žinoti, žiemą susiruošus 
atlikti veido procedūrų pas kosmetologą?

- Prieš procedūras reikėtų atsižvelgti į 
savo darbotvarkę. Jei lauke labai šalta, o po 
procedūrų gryname ore ketinate praleisti 
daug laiko - planuoti vizito pas kosmetologą 
nereikėtų. Tačiau jei tai neišvengiama - pasi-
tarkite su specialistu, jis rekomenduos veido 
odą padengti riebesniu kremu. Po procedūros 
veido oda būna prisotinta įvairių atkuriamųjų 
medžiagų, o jos geriau pasisavinamos, jei ga-
lite sau leisti pailsėti ir neapsikrauti reikalais, 
tad vizitą pas kosmetologą geriausia planuo-
ti tada, kai turite daugiau laisvo laiko. 

- Kurias procedūras geriau rinktis 
žiemą, o ne šiltuoju laikotarpiu, kai odai 
tenka ir aktyvios saulės poveikis?

- Vasara yra pats nepalankiausias metas 
spręsti odos problemas, nes daugeliui procedū-
rų trukdo saulės poveikis, o rudenį ir žiemą 
reikėtų suskubti pasirūpinti savo grožiu. Ypač 

aktualu tiems, kas turi spuogų, pigmentinių dė-
mių, randų ar išsausėjimų. Procedūros pritaiko-
mos kiekvienam pagal poreikius, bet populia-
riausios tampa rūgštiniai šveitimai, dermabra-
zijos, kitos veido valymo procedūros. Pagrindi-
nės žiemą atliekamos procedūros - rūgštinis 
odos valymas, mezoterapija, plaukų šalinimas, 
pigmentinių dėmių panaikinimo procedūros. 

- Ar šaltuoju metu galima atlikti drė-
kinamąją procedūrą?

- Taip. Sausas patalpų oras ir šaltis pažei-
džia natūralų odos drėgmės balansą, kurį bū-
tina atkurti. Kiekvieno kliento oda individua-
li, todėl procedūras rekomenduojame atlikti 
pagal odos poreikį. 

- Kokias procedūras rekomenduotu-
mėte rankoms?

- Šaltuoju metu rankoms ir kojoms labai 
naudingos parafino vonelės. Jos švelnina ir 
lygina odą, lėtina senėjimo procesą, gerina 
nagų būklę.

Žiema - puikus laikas grožio procedūroms
Nesvarbu, ar už lango karšta saulė, ar 
spaudžia šaltis, - kosmetologas gali  
pasirūpinti jūsų odos būkle ir patarti,  
kokiomis procedūromis pasilepinti,  
kad ji išliktų sveika ir spindinti. Grožio 
centro „East Island“ kosmetologė  
VIrGINIja MarIūNIENė primena, 
ką pravartu žinoti prieš atliekant veido 
procedūras žiemą, ir pasakoja, kurias jų 
vertėtų atlikti būtent šaltuoju metų laiku. 

Procedūros, kurios Puikiai tiks šaltuoju metų laiku

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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EAST ISLAND SPA VILNIUS

Konstitucijos pr. 26, Vilnius (FORUM PALACE)

Tel. +370 (5) 272 2227

Mob. tel. +370 (682) 33 222

Vilniaus al. 13, Druskininkai (Vandens parke)

Tel. +370 (313) 56643

Mob. tel. +370 (670) 00 444

El.p. spa@eastisland.lt

www.eastisland.lt
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- Kodėl, jūsų manymu, yra svarbu 
sportuoti?

- Manau, kad kiekvienam aišku, jog paspor-
tavęs žmogus jaučiasi geriau, žvaliau, sveikiau, 
mažiau norisi valgyti visokio šlamšto. Labai 
geras jausmas, kai po geros treniruotės nusi-
maudai, apsirengi ir atrodo, kad palengvėjai vi-
su kilogramu. Be to, sportuojant gerėja širdies 
veikla, kraujagyslės labiau stimuliuojamos, stip
rinamas imunitetas, apsk ritai gerėja nuotaika. 

- Kokiomis sporto šakomis užsiimate 
pati?

 Šiuo metu lankau bokso treniruotes bei 
sporto salę. Sporto klube atlieku pratimus dėl 
bendro fizinio parengimo, o valanda su bokso 
elementais  tai gana intensyvi kardiotreniruo-
tė. Man patinka, kad bokso treniruotėse gerėja 
koordinacija, dirba rankų raumenys. Seniau 
sportuodavau namuose, studijų metais lankiau 
aerobiką. Dabar, kol dar šalta, dažniau einu į 
sporto salę, tačiau atšilus orams mėgstu bėgio-
ti lauke. Tiesa, bėgioti pradėjau tik praėjusį pa-
vasarį ir maratonuose bėgti neketinu, tačiau 
mano asmeninis laimėjimas  įveikta 10 kilo-
metrų distancija. Man tai jau nemažai. Viduti-
niškai nubėgu po 57 kilomet rus, tada darau 
mankštą ant kilimėlio  tai pratimai su svareliais, 
mankštinu nugaros, pilvo preso, kojų raumenis. 

- Kas paskatino išmėginti boksą?
 Vyras (Dominykas Kryževičius  red. past.). 

Jis mėgsta šį sportą, lanko užsiėmimus. Mes 
kartu pradėjome rinkti grupę, kuri reguliariai 
sportuotų su mūsų treneriu  buvusiu boksinin-
ku. Kitados apie trejus metus Dominykas lankė 
bokso treniruotes, dabar lanko vėl ir kartą tie-
siog prikalbino mane pabandyti kartu. 

- Ar boksas tapo nauja mėgstama 
sporto šaka?

 Tikrai taip. Žmonės labai įdomiai tą bok-
są supranta, mano supratimas apie šį sportą 
iki pirmos treniruotės irgi nebuvo platus. 
Kartais atrodo, kad čia įmanoma tik gauti 
smūgį į nosį ar pataikyti kitam, bet tai yra 
daug mąstyti verčiantis sportas. Jei tik mintys 
nukryps, ką ruošti vakarienei ar kokius dar 
reikalus turėsime sutvarkyti, tikrai gali su-
maišyti kombinaciją ir prasileisti smūgį. Bet 
jeigu koncentruoji dėmesį į techniką, atliki-
mą, judesių kombinaciją, tai puikus sportas 
ir gera kardiotreniruotė. Laikas prabėga ne-
įtikėtinai greitai. Beje, boksas stiprina ne tik 
rankas, nors jos dirba daugiausiai, bet ir visą 
kūną: dirba kojų, nugaros raumenys. Be to, 

sportas su žvaigžde

LRT televizijos laidos „Labas rytas, Lietuva“ vedėja EgLė DaugėLaiTė-KRyžEvičiEnė 
(28) sako pagaliau atradusi mėgstamas sporto šakas ir pastebėjusi visokeriopą jų  
naudą, ypač, kai sportinė veikla tampa gyvenimo dalimi. Taigi „Laisvalaikis“  
kalbėjosi su Egle apie jos sporto įpročius ir atradimus. 

Ringailė Stulpinaitė

Blogiausia yra tiesiog likti ant sofos
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tinka ne tik vyrams, puikiausiai boksuotis 
gali ir moterys. Aš visada laukiu treniruočių 
ir stengiuosi nepraleisti nė vienos. 

- Kokią didžiausią naudą sau atrado-
te sportuodama?

- Viena didžiausių - kad pastebimai tvir-
tėja kūnas, gerėja jo tonusas, taip pat ryškė-
ja raumenynas. Man patinka jausmas po tre-
niruotės, kai atrodo, kad atsiranda daug jėgų, 
jaučiuosi žvali. Pastebėjau, kad kai mano gy-
venime atsirado nuolatinė, ritminga fizinė 
veikla, tapo gerokai lengviau keltis ir miegas 
kokybiškesnis. Tiesa, jeigu sportuoju vėliau 
vakare, kartais jaučiuosi per daug žvali ir vi-
sai nenoriu miego, rodos, dar galėčiau ir na-
mus tvarkyti, ir valgyti ruošti, o tos energijos 
vis tiek daug. Apskritai sportas teikia be ga-
lo daug naudos visam organizmui.

- Ar esate žiemos sportų mėgėja?
- Man patinka slidinėti. Aš slidinėju nuo 

ankstyvos paauglystės. Tai, žinoma, nėra daž-
na pramoga, nes į kokį nors užsienio kalnų 
kurortą vykstame kartą per metus, kokiai sa-
vaitei. Savaitgaliais, kai daugiau laisvo laiko, 
jei geras oras, galima nuvažiuoti ir į Liepkalnį. 
Kartais pavydu, kad kažkas gyvena netoli Aus-
trijos ar Italijos kalnų ir gali slidinėti vos pasi-
taikius progai. Slidinėjimas man yra vienas iš 
geresnių žiemos sportų ir poilsio galimybių. 
Kažin ar iškeisčiau slidinėjimą kalnuose į sau-
lėtą paplūdimį. Kalnai, aukštis, gaivus oras, 
keliavimas kalnais man yra neįkainojami. Aš 
ir savo vaikus, jei bus galimybių, norėčiau nuo 
mažens statyti ant slidžių ar snieglentės. Pati 
teikiu pirmenybę slidėms, o ne snieglentei, su 
jomis, išmokusi slidinėti nuo mažumės, jau-
čiuosi tvirčiau. O štai mano vyras labiau mėgs-
ta slidinėti su snieglente.

- Bet žiemos sportams taip pat reikia 
ruoštis, ar ne?

- Žinoma, norint slidinėti, reikia tam ruoš-
tis. Dėl to ir tenka netinginiauti, o nueiti į spor-
to salę ir stiprinti visą kūną, ypač kojas. Juk tą 
savaitę kalnuose kūnas patiria nemažą krūvį. 

- Yra sporto šakų, kurias dar norėtu-
mėte išmėginti ateityje?

- Dabar man atrodo, kad aš jau lyg ir atra-
dau savo mėgstamas sporto šakas. Tačiau bū-
tų smagu ne naujai išmėginti, o dažniau rasti 
laiko ir pažaisti badmintoną, skvošą ar tenisą. 
Tokios sporto šakos, kur galima žaisti poro-
mis, pakelia sportinį komandinį azartą, norisi 
laimėti, ne tik gerai ir aktyviai praleisti laiką. 

- Kiek laiko per savaitę skiriate sportui?
- Na, jeigu tam yra visos laiko ir oro są-

lygos, kokius tris kartus per savaitę stengiuo-
si nubėgti po 5-7 kilometrus kiekvieną kartą. 
Porą kartų per savaitę einu į sporto salę, ypač 
šaltuoju metų laiku, ir tris kartus per savaitę 
po valandą praleidžiu tikrai intensyvioje bok-
so treniruotėje. Vidutiniškai per savaitę spor-
tui skiriu bent 5 valandas.

- Kas labiausiai motyvuoja sportuoti, 
kai labai tingisi?

- Man sunkiausia save motyvuoti eiti į 
sporto salę, nes ten uždara erdvė, rutina, 
didžiausia monotonija atliekant tuos pačius 
pratimus po kelias serijas. Kartais būna daug 
žmonių ir tenka laukti eilėje prie treniruok-
lio. Bet boksui ir bėgimui parke didelės mo-
tyvacijos ir nereikia, ypač jei žinau, kad in-

tensyviai pasportavusi vėliau pasigaminsiu 
skanią sveiką vakarienę. Nes prieš treniruo-
tes aš nevalgau. Jeigu atvirai, dėl bokso kar-
tais galiu atsisakyti ir vieno kito kultūrinio 
renginio. O kasdien galima rasti ir mažų mo-
tyvacijų, socialiniuose tinkluose be galo daug 
įvairių sporto entuziastų, grupių, kur žmonės 
dalijasi savo pasiekimais, atradimais, patys 
motyvuoja vieni kitus ir panašiai. Manau, kad 
blogiausia yra tiesiog likti ant sofos, nes il-
gainiui savigrauža pakeičiama tūkstančiu pa-
siteisinimų. 

- Ar per treniruotes sekate, kiek ka-
lorijų sudeginate, kitus rezultatus?

- Jei išeinu bėgioti, tai, žinoma, žinau, ko-
kį atstumą nubėgau ar kiek žingsnių nuėjau. 
Sudegintų kalorijų tikrai neskaičiuoju. Sekiau 
apimtis, seku ir svorio pokytį. 

sportas su žvaigžde

Blogiausia yra tiesiog likti ant sofos

Top 5 Eglės sporTo paTarimai

1 Netingėti ir pakelti save 
nuo sofos. Ypač žiemą.

2 Sportuoti ne tai, kas 
madinga, o kas pačiam  

labiau tinka ir patinka.

3 Klausyti savo kūno. 
Sportuoti tiek, kad 

jaustųsi teigiami pokyčiai, 
tačiau nepersistengti, kad 
sportas netaptų prievarta.

4 Rinktis tas sporto 
šakas, kurios nežalotų 

kūno ir sveikatos. 
Neforsuoti ir sporto ritmą 
didinti pamažu.

5 Rasti motyvacijų socia-
liniuose tinkluose.

Eglę Daugėlaitę-Kryževičienę bokso treniruotėmis  ir sportu sudomino vyras Dominykas

Eglė Daugėlaitė-Kryževičienė  

su bokso treneriu Tomažu Brinecu
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SavijautoS kodaS

Sausio mėnesį startavęs projektas „Paju-
dėk žiemą!“ vasarį vilniečiams siūlo dar 
daugiau nemokamų sporto bei sveikatin-
gumo užsiėmimų, šokių pamokų, specia-
lių konsultacijų. Vien per pirmąjį projekto 
mėnesį nemokamuose užsiėmimuose ap-
silankė keli šimtai sostinės gyventojų. Pa-
skutinis žiemos mėnuo pasiūlymų gausa 
sportuoti nemokamai bus dar aktyvesnis.

„Sveikas miestas“ tęsia projektą „Pajudėk žiemą!“

Nemokamos specialistų 
treNiruotės sporto ir 
sveikatiNgumo klube

Sporto ir sveikatingumo klubas 
„Diva Namai“ kviečia visus sportuo-
ti Vilniaus centre, Gedimino pr.16, 
įvairiausių nemokamų treniruočių 
metu.

Po intensyvaus sėdimo darbo 
sveikatingumo klubo specialistės 
kviečia į vasario 18 d. 18.15 val. vyk-
siančią atpalaiduojančią kalanetikos 
treniruotę, o mėgstantiems intensy-
vesnį sportą vasario 22 d. 18 val. ga-
lima atvykti į „Body Interval“ užsiė-
mimą. Ir, žinoma, kineziterapijos spe-
cialistė kviečia visas besilaukiančias 
mamytes į nėščiųjų mankštą vasario 
23 d. 10.30 val.

l Registruotis treniruotėms reikia bendruoju 
elektroniniu paštu info@divanamai.lt (regist
ruodamiesi nurodykite vardą, pavardę, telefono 
numerį, į kokį užsiėmimą, kokią dieną bei 
kurią valandą registruojatės; temoje parašykite: 
Sveikas miestas). Užpildę registracijos anketą 
ir gavę patvirtinimą žinosite, kad tikrai galite 
atvykti į treniruotę, į kurią užsiregistravote.

Nemokamos specialistų 
koNsultacijos

Prie akcijos prisidėjęs fizinės me-
dicinos ir reabilitacijos centras „Gem-
ma“ siūlo pasirengti sportuoti atsakin-
gai bei kviečia dalyvauti nemokamose 
konsultacijose kiekvieną vasario tre-
čiadienį. Per dieną bus teikiamos dvy-
lika pusvalandinių konsultacijų pas du 
centro specialistus. Šešios iš jų pas fizi-
nės medicinos ir reabilitacijos gydytoją 
Romaną Machiną (Juozapavičiaus g.), ki-
tos šešios konsultacijos pas sporto me-
dicinos gydytoją Dainių Burakavičių 
(Bistryčios g.).

l Registruotis reikia bendruoju elektroniniu 
paštu info@gemma.lt (regist ruojantis 
nurodyti vardą, pavardę, el. paštą, telefono 
numerį ir gimimo metus bei pas kurį specialistą 
norima užsiregistruoti).

Nemokamos šiaurietiškojo 
ėjimo pamokos

Sveikos gyvensenos puoselėtojai jau 
gerai žino, kad šiaurietiškasis ėjimas yra 
puiki alternatyva, norint būti sveikiems 
bei energingiems. Todėl tiek šiaurietiš-
kojo ėjimo mėgėjai, tiek tie, kurie dar 
nėra bandę šio ėjimo būdo, kviečiami 
prisidėti prie „Sveiko miesto“ šiaurie-
tiškojo ėjimo klubo ir šeštadieniais nuo 
10 iki 12 val. pasivaikščioti senuoju Ber-
nardinų parku. Susitikimo vieta - prie 
parko centrinių vartų. Kiekvienam da-
lyviui bus paruoštos teleskopinės šiau-
rietiškojo ėjimo lazdos, todėl pasivaikš-
čioti kviečiami ne tik suaugusieji, bet ir 
mažieji sostinės gyventojai. Esant labai 
blogam orui, pamokos nevyks.

Nemokamos treNiruotės 
seNjorams, suaugusiesiems 
ir vaikams

Pašilaičiuose įsikūrusi sveikatingu-
mo ir sporto studija visai šeimai „Jude-
sio namai“ kviečia dalyvauti grupinėse 
treniruotėse, kuriose gali sportuoti ne 
tik moterys, bet ir vyrai, ne tik jauni, 
bet ir vyresni žmonės. Studija kviečia 
visą vasario mėnesį išbandyti net kelias 
skirtingas treniruotes.
Vasario 13 d.  - Senjorų mankšta
Vasario 14 d.  - Pilatesas
Vasario 17 d.  - Senjorų mankšta
Vasario 20 d.  - Kūno balansas
Vasario 21 d.  - Lavinamoji gimnastika 
   vaikams
Vasario 28 d.  - Funkcinė treniruotė 
   paaugliams

Visos treniruotės prasidės nuo  
12 val. ir vyks nedidelėse grupėse, iki 
12 žmonių, todėl būtina išankstinė re-
gistracija.

l Registruotis į treniruotes galima elektroniniu 
paštu treniruotespasilaiciuose@gmail.com 
(registruodamiesi parašykite treniruotės pavadi
nimą ir laiką).

Raimundo Adžgausko nuotr.
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Daugiau informacijos: 

www.sveikasmiestas.lt

„Sveikas miestas“ tęsia projektą „Pajudėk žiemą!“
Nemokamos flameNko 
šokių pamokos

Flamenko klubas „Tientos“ (Jakš-
to g.9, įėjimas iš arkos pusės) siūlo 
mokytis šokti flamenko kiekvieną va-
sario penktadienį nuo 17 val. Šis fla-
menko mėgėjų klubas sostinėje kvie-
čia visus entuziastus atvykti į pamo-
kas pasiėmus patogią aprangą, mote-
rims - platesnius sijonus. Nors fla-
menko yra šokamas su specialia ava-
lyne - vinimis pakaltais bateliais, pra-
dėti galima su paprastais uždarais 
bateliais tvirtu, neaukštu kulnu (apie 
5 cm).

l Į šias pamokas būtina išankstinė registracija 
elektroniniu paštu tientos.flamenco@gmail.com 
(registruodamiesi nurodykite savo vardą, 
pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį).

„Laisvalaikio“ inf.

Nemokamos house, solo latiNo šokių pamokos

Gatvės šokių studija SKILLZ vilniečius taip pat jau antrą mėnesį iš eilės kviečia ne-

mokamai pasimokyti house ir solo latino šokių. Šokių pamokos vyks tradiciškai penkta-

dieniais ir šeštadieniais Lukiškių g.5 (antrame aukšte, didžiojoje salėje). Penktadieniais 

nuo 19 val. vyks house stiliaus šokių pamokos. Šeštadieniais nuo 14 val. laukiami tie, ku-

rie nori mokytis solo latino šokių.

l Registruotis ateinančioms treniruotėms reikia www.skillz.lt/workshop, registracija vykdoma 

kiekvienai savaitei atskirai, vietų skaičius ribotas, pasibaigus laisvoms vietoms - registracija sustab-

doma, tad laukite kitos savaitės registracijos. Užpildę registraciją, užsitikrinate sau vietą šiuose užsiė-

mimuose. Atvykite prieš 15-20 minučių iki užsiėmimo, turėkite laisvą, patogią aprangą persirengti bei 

švarią avalynę.
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RestoRanai

■ Vieną žinomiausių restoranų tinklų įkūrė 1890 m. 
Indianoje gimęs Harlandas Sandersas. Būdamas vos 
šešerių, jis neteko tėvo, tad motina turėjo dirbti dvie-
juose darbuose, kad išlaikytų 3 vaikus. Nors pats 
buvo vaikas, H.Sandersas turėjo rūpintis jaunesniais 
broliais ir ruošti maistą.
■ Nors vyras išbandė daugybę darbų, vaikystėje 
atsiradusi aistra maisto ruošimui niekur nedingo. 
Būdamas 40-ies, jis nusipirko pakelės degalinę 
Kentukyje ir degalų sustojusiems pakeleiviams 
pardavinėjo paties gamintą vištieną. 
■ Vos per penkerius metus jo restoranas taip 
iš populiarėjo, kad jo įkūrėjas gavo Kentukio pulki-
ninko statusą už indėlį į valstijos virtuvę. Be to,  
1939 m. pristačius slėgio viryklę, savo restorano 
lankytojams vištieną jis galėjo pateikti vos per 10 mi- 
  nučių. Tuo metu JAV nebuvo restoranų, kurie 
patiekalus būtų patiekę taip greitai, tad H.Sandersas 
tapo ir naujo restoranų formato pradininku.
■ 1939 m. pulkininkas ištobulino savo slaptą 11 žolelių 
ir prieskonių mišinį, ir šis iki šiol naudojamas KFC 
restoranuose. Šį slaptą receptą žino vos keli žmonės 
pasaulyje ir jiems uždrausta bendrauti tarpusavyje. 
Recepto originalas ir jam naudojami ingredientai yra 
laikomi Kentukyje esančioje specialioje saugykloje.
■ 1955 m., būdamas tikras dėl savo restorane 
gaminamų patiekalų kokybės, pulkininkas atsidavė 
savo vištienos verslo plėtojimui. Mažiau nei per 
dešimtmetį JAV ir Kanadoje jis turėjo daugiau nei 
600 KFC franšizių.
■ 1957 m. KFC vištiena pradėta pardavinėti kartoniniuo-
se kibirėliuose, jie tapo šio restorano tinklo simboliu.
■ 1964 m. 74 metų H.Sandersas pardavė savo 
verslą investuotojų grupei už 2 mln. JAV dolerių. Tai 
jam garantavo pajamas visam gyvenimui, teisę kont-
roliuoti produkcijos kokybę ir galimybę pasirodyti 
reklamose, o tai jį padarė nacionaline žvaigžde.
■ 1980 m., būdamas 90-ies, pulkininkas mirė 
nuo leukemijos. Nepaisant sunkios ligos, jis iki 
paskutinės dienos kasmet nukeliaudavo maždaug 
250 000 mylių lankydamas KFC restoranus visame 
pasaulyje, siekdamas užtikrinti savo sukurtos 
produkcijos kokybę.  
■ Šiuo metu pasaulyje yra apie 20 000 KFC 
restoranų, 3 jų - Lietuvoje.

iŠ kFC isTORiJOs

KFC - tradicijos 
šiuolaikiniam gyvenimo tempui

Kartoninis kibirėlis, pilnas vištienos sparnelių, daugeliui asocijuojasi su  restoranais 
„Kentucky Fried Chicken“, arba tiesiog KFC. Tai viena žinomiausių ir sėkmingiausių  
restoranų franšizių pasaulyje, net 3 restoranus turinti ir Lietuvoje. Daugelis jau spėjo 
pamėgti pagal slaptą receptą pagamintą vištieną ir kitus valgiaraščio patiekalus,  
o jei dar liko abejojančiųjų KFC maisto kokybe, užsukite ir patys įsitikinsite: pagrindinis 
restorano veiklos principas - kokybė ir greitas aptarnavimas. 

viŠTiena, iR ne Tik...

Pradėjęs verslą pulkininkas 
Harlandas Sandersas savo valgia-
raštyje teturėjo 3 patiekalus - pagal 
savo slaptą receptą pagamintą viš-
tieną, kumpio ir sausainių. Ir nors 
kartoninis kibirėlis su vištienos ga-
baliukais tapo KFC vizitine kortele, 
valgiaraštis gerokai išaugo. Dabar 
restoranuose galima įsigyti ne tik 
originalaus recepto vištienos, aš-
trių sparnelių ar traškių filė lazde-
lių, bet ir vištienos rinkinių, su-
muštinių bei ledų ir ledų kokteilių 
desertui. Meniu yra ir populiario-
sios Cezario salotos, tik KFC res-
toranuose jos kiek patobulintos, 
todėl yra karališko skonio. Į KFC 
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restoranai

KFC tradicija - kokybės puoselėjimas

KFC tikrai nėra dar 
vienas greitojo maisto 
restoranas, kaip gali 
pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio. Gražią istori-
ją turintis restoranų 
tinklas puoselėja tradi-
cijas ir iki šių dienų dir-
ba restoranų tinklo įkū-
rėjo pulkininko H.San-
derso būdu: pagal ori-
ginalius receptus viš-
tiena ruošiama ranko-
mis ir tik KFC restora-
nuose, o tai daro profe-
sionalūs viščiukų kepė-
jai. Be to, KFC naudojama tik kokybiška lietuviška vištiena, kurią kas antrą dieną tiekia 
„Vilniaus paukštynas“, todėl visa paukštiena yra šviežia. Vištiena nėra šaldyta, o tik atvė-
sinta. Ir tai nėra tik skambūs žodžiai: kad būtų užtikrinta KFC maisto kokybė, kaip ir 
siekė H.Sandersas, restoranuose kasdien atliekama produkcijos patikra, o vykdant speci-
alius nepriklausomus tiekėjų auditus užtikrinama, kad KFC naudojama produkcija atitik-
tų aukščiausius gamybos, paruošimo ir transportavimo standartus. Nepatenkinus tam 
tikrų punktų restoranus auditoriai iškart uždaro. Tai reiškia, kad užsukę į KFC galite ne-
sukti galvos ir būti tikri, kad valgote ne tik skanų, bet ir kokybišką maistą. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

KFC - tradicijos 
šiuolaikiniam gyvenimo tempui

KFC pranašumai
 skanus, tik iš kokybiškų produktų pagamintas maistas
 naudojama tik vietinė, aukščiausios rūšies lietuviška vištiena
 Vištienos produkcija gaminama, marinuojama, paniruojama ir 
kepama pačiuose restoranuose
 Legendinis pulkininko sanderso receptas

vištiena, ir ne tik...

restoranus galite drąsiai eiti su visa šeima - čia yra ir vaikiš-
kų rinkinių mažiesiems. Interneto svetainėje (kfc.lt) galite 
rasti visų patiekalų maistinę vertę, tad netgi ir tie, kurie 
skaičiuoja kalorijas, gali be sąžinės graužimo mėgautis ko-
kybišku ir skaniu maistu. Be to, maistas 
restoranuose patiekiamas vos 
per kelias minutes, tad ilgai
alkanam laukti taip trokštamų
patiekalų nereikės. 

KF
C 

nu
ot

r.

su „Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida sąskaitai KFC restoranuose
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ElgEsio kodas

Ringailė Stulpinaitė

- Kokios yra esminės etiketo taisyk-
lės ar principai, bendraujant telefonu?

- Mes turime galvoti ir apie tai, ką sakome, 
ir kaip sakome. Kai kalbame gyvai, pašneko-
vas mūsų žodžių patvirtinimą gali pamatyti iš 
gestų, išraiškos, kūno kalbos. Kalbant telefo-
nu, viskas tenka tik balsui, žodžiams. Jeigu 
kalbėdami telefonu galvosime tik apie infor-
maciją, bet ne apie jos pateikimo formą (pri-
imtas pasisveikinimo, prisistatymo formas, 
intonaciją), rezultatas gali būti ne toks, kokio 
tikimės. Pokalbio pašnekovas yra tarsi viziti-
nė įmonės kortelė: pokalbis telefonu gali lem-
ti, ar klientas rinksis šią ar kitą įmonę.

Pokalbio pradžia paskambinus arba atsi-
liepimas į skambutį duoda toną visam toles-
niam bendravimui, maloniam arba ne. Pa-
skambinus ar atsiliepiant į darbinį skambutį 
reikia pasakyti įmonės pavadinimą ir prisista-
tyti: tai ne tik pagarba pašnekovui, bet tam 
tikra prasme ir reklama. Svarbu pasakyti ne 
tik įmonės pavadinimą,  bet ir savo vardą (ar-
ba pavardę).

Skubus atsiliepimas ,,klausau“ arba ,,kal-
bėkite“ verčia pašnekovą įsitempti, suskubti 
kalbėti, pašnekovas jaučiasi trukdantis atsilie-
pusiojo laiką. Toks ,,svetingumas“ gali paleisti 
vėjais didelius pinigus, išleistus įmonės rekla-
mai, po kurios klientai intensyviai skambina.

- Kiek svarbu skambinant atsižvelgti 
į laiką?

- Skambutis ne laiku gali sutrukdyti pa-
siekti tikslą. Paprastai vengiame skambučių 
iš pažįstamųjų, kurie skambina ne laiku, kal-
ba nekonkrečiai, tempia laiką. Paskambinus 
mandagu paklausti, ar žmogus gali kalbėti, 
nes tai, kad jis atsiliepė, dar nereiškia, kad 
turi daug laisvo laiko. Jei mes gauname tokį 
klausimą ir šiuo metu kalbėti negalime, tu-
rėtume atsiprašyti ir paprašyti, kad paskam-
bintų kiek vėliau, pasakyti, kuriuo metu ga-
lėsime kalbėtis. Įmonės darbuotojas, sulau-
kęs skambučio netinkamu laiku, gali pasiūly-
ti vėliau perskambinti klientui. Tačiau labai 
svarbu - jei pažadėjome, būtina iš tiesų pa-
skambinti. Įmonė atrodo nepatikima, o joje 
dirbantys darbuotojai neprofesionalūs, jei jie 
telefonu yra nepagaunami, nevykdo pažadų. 
Šiandien daugelis skundžiasi neprofesiona-
liais rinkodaros vadybininkų skambučiais. Pa-
vyzdžiui, vadybininkas, paklausęs, ar galite 
skirti pokalbiui dvi minutes, pokalbį tęsia ge-
rokai ilgiau. Taip vienas įmonės atstovas dis-
kredituoja visas panašaus pobūdžio įmones: 
kitą kartą žmogus atsisakys kalbėti su bet 
kuriuo telefoniniu pardavėju ar vykdančiu ap-
klausas vadybininku. Kita vertus, šioje srity-
je dirbantys žmonės turi apsišarvuoti kantry-

be, būti taktiški ir sąžiningi, prašydami pa-
šnekovo laiko pokalbiui. O gavusiems tokį 
skambutį siūlau išlikti mandagiems ir jei ne-
pageidaujate kalbėtis, ramiai ir mandagiai po-
kalbio atsisakyti.

- Kokie etiketo principai svarbūs ra-
šant trumpąsias žinutes?

- Pirmiausia reikia žinoti, kad trumpoji 
žinutė yra mažiau pagarbus dalykas nei skam-
butis ar laiškas. Tai familiarus bendravimo 
modelis, tačiau šiuolaikinėje skubančioje vi-
suomenėje žinučių vis tiek neišvengiame. 
Nepažįstamam, aukštesnio statuso žmogui 
siųsti žinutę yra nepagarbu. Jei visgi žinutę 
siunčiame, ją derėtų pradėti nuo mandagaus 
pasisveikinimo, reikalo išdėstymo ir manda-
giai atsisveikinti (,,Pagarbiai Vardenis“). Jei-
gu telefone nėra klaviatūros su lietuviškais 
rašmenimis, tuomet geriau rašyti be jų nei 
imituoti, tarkime, angliškos kilmės ,,sh“ jun-
ginį, norint jį pateikti kaip lietuvišką ,,š“ rai-
dę. Jeigu yra lietuviški rašmenys, tuomet de-
rėtų netingėti ir rašyti taisyklingai. Patartina 
vengti įvairių trumpinimų. 

Etiketas visuomet buvo grindžiamas pagarba kitam. Tai reiškia, jog reikia elgtis ir kalbėti 
taip, kad būtų patogu pašnekovui, jis jaustųsi gerai, nebūtų įžeistas. Etiketo ir dalykinės 
komunikacijos specialistė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų 
fakulteto dekanė doc. dr. ŽiVilė SEdErEVičiūTė-PačiauSKiEnė sako, kad dalykinė ko-
munikacija yra grindžiama bendravimo efektyvumu, žinios aiškumu ir abiejų šių princi-
pų paisymas padeda pasiekti tikslo: pranešti, susikalbėti, išspręsti problemą. 

Etiketas. 
Kaip bendrauti telefonu ir laiškais?

Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė
irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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ElgEsio kodas

- Ką reikia žinoti bendraujant elekt-
roniniu paštu?

- Tinkamas ir korektiškas bendravimas 
elektroninėje erdvėje dar populiariai yra vadi-
namas ,,netiketu“ iš angliško termino ,,net“ 
(liet. tinklas - red. past.) ir sujungtas su termi-
nu ,,etiketas“. Elektroninių laiškų rašymas 
šiais laikais užima labai didelę komunikacijos 
dalį, todėl elektroniniai laiškai taip pat yra įmo-
nės patikimumo, įvaizdžio dalis. Vyresnioji kar-
ta lengviau laikosi elektroninių laiškų etiketo, 
nes dar turi įpročius, suformuotus naudojantis 
paprasta korespondencija. Jaunoji karta į elek-
troninių laiškų rašymą žiūri kitaip, paprasčiau, 
praleidžia sveikinimąsi ir atsisveikinimą, siun-
čia dokumentus be paaiškinimo, stebina savo 
elektroninio pašto adresais. Elektroninis laiš-
kas yra žinia, kurią perduodame nuo savęs ir 
apie save. Jei norime, kad laišką perskaitytų ir 
suprastų - pasistenkime. Rašykime aiškiai, 
konkrečiai ir trumpai, o parašę perskaitykime, 
kad neliktų klaidų, nes jos rodo nepagarbą adre-
satui, gadina jūsų ir įmonės įvaizdį. Laiškas 
turi turėti įžangą, dėstymą, pabaigą ir tinkamą 
atsisveikinimą. Būtina nurodyti ir kontaktus: 

vardą, pavardę, jei reikia - pareigas, telefoną, 
įmonės rekvizitus. Pravartu žinoti, kad žmo-
gus, gavęs laišką, jo nagrinėjimui paprastai ski-
ria vidutiniškai vos 20 sekundžių. Tad laiškas 
turėtų būti ne viena ilga ,,paklodė“, o su skirs-
niais, atskirtomis pastraipomis. 

- Ar galima išskirti dažniausiai pasitai-
kančias klaidas?

- Pagrindinė klaida, kenkianti įmonės ir ats-
kiro asmens įvaizdžiui, yra neatsakymas į laiškus 
arba atsakymas po savaitės. Tokia įmonė atrodo 
nepatikima. Laikantis etiketo principų, į gautą 
laišką derėtų atsakyti per 24 valandas, tai yra  
per parą. Jei negalime išsamiai atsakyti į laišką, 
parašykime bent trumpai, kad laišką gavome ir 
atsakysime iš karto, kai tik surinksime reikalin-
gą informaciją. Siunčiant didelius failus, reikėtų 
specialia programa juos suspausti, kad gavėjui 
būtų patogiau. Kitu atveju, pvz., atskirai pridėta 
krūva nuotraukų be reikalo užkrauna elektroni-
nį paštą, sunkina laiško skaitymą. Dar viena klai-
da - laiško pavadinimo nebuvimas. Pavadinimas 
padeda grupuoti korespondenciją, lengviau su-
rasti laišką. Pavadinimas turi būti trumpas, aiškus. 

Etiketas. 
Kaip bendrauti telefonu ir laiškais?

Telefoninio ir 
elekTroninio bendravimo 
eTikeTo Taisyklės Trumpai

 ■ Atsiliepus į darbinį telefoną, būtina pasakyti 
įmonės pavadinimą, prisistatyti pačiam įvar
dijant savo pareigas, pasisveikinti.

 ■ Atsisveikinant mandagu padėkoti už skam
butį. Jei esate įmonės darbuotojas, pravartu 
trumpai apibendrinti, kas buvo sutarta, ir tik 
tuomet, padėkojus už pokalbį, atsisveikinti. 

 ■ Net jei pokalbis buvo nemalonus, profesio
nalu yra padėkoti. Dėkojame už išsakytą 
nuomonę bei skirtą laiką. 

 ■ Paskambinus mandagu paklausti, ar žmo
gus gali kalbėti. 

 ■ Skambindami žmogui adekvačiai įvertinkime 
pokalbio laiką: jei sakome, kad norėtume kal
bėtis tik porą minučių, tiek ir turėtų trukti po
kalbis. Jei pokalbis gali trukti pusvalandį, atvirai 
paklauskite, ar žmogus sutinka kalbėtis. Patari
mas  telefonu kalbėkite konkrečiai ir trumpai.

 ■ Radus praleistą  asmeninį ar darbinį skam
butį yra mandagu perskambinti  geriausia 
iš karto, kai galite. Tai rodo asmens arba ir 
visos įmonės patikimumą, profesionalumą.   

 ■ Rašant trumpąją žinutę pageidautina nau
doti lietuviškas raides. Rašant tekstą ofi
cialiam žmogui reikia pradėti mandagiu 
pasisveikinimu, glaustai, tačiau aiškiai ir be 
trumpinių išdėstyti reikalą, mandagiai atsi
sveikinti. Labiausiai trumposios žinutės tinka 
ne darbiniam, o asmeniniam bendravimui.

 ■ Elektroninis laiškas pagal etiketą pradeda
mas pasisveikinimu ir kreipiniu (darbiniame 
laiške  oficialiu). Tuomet dėstomos mintys, 
kurias skaitytojo patogumui atskiriame tar
pais, pabaigiame mandagiu atsisveikinimu. 
Laiško pabaigoje turi būti nurodyti kontaktai: 
vardas, pavardė, telefono numeris ir kita su 
įmone susijusi būtina informacija (elekt
roninis parašas  ne daugiau kaip 5 eilutės).

 ■ Laikantis etiketo principų, į gautą elektroninį 
laišką derėtų atsakyti  per parą. 

 ■ Laiškuose derėtų vengti daugtaškių rašy
mo  tai rodo neužtikrintumą; šauktukų ir 
didžiųjų raidžių  tai asocijuojasi su pakeltu 
balso tonu; šypsenėlių  tai per daug fami
liaru darbiniam bendravimui. 

 ■ Palinkėjimas darbinio laiško pabaigoje tu
rėtų būti glaustas, konkretus, mandagus, 
tarkime ,,Geros dienos“. Palinkėjimai ir atsis
veikinimai neturėtų būti per daug familiarūs, 
lyriški, poetiški pasakymai. 

 ■ Prieš siųsdami laišką perskaitykite, ištaisykite klai
das, įsitikinkite, ar turinys yra aiškus. Elektroninis 
laiškas  tai ne tik informacija, kurią jūs siunčiate, 
tai taip pat informacija apie jus  ar esate patiki
mas, pagarbus, atidus, kaip mokate reikšti mintis.

 ■ Nesipykti elektroninėje erdvėje, nesiaiškin
ti santykių. Persiunčiant laišką korektiška 
ištrinti prieš tai buvusius susirašinėjimus, 
kad šie nenutekėtų tretiesiems asmenims. 

EPAEltos nuotr.
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Hipotezės

S.Hokingas: iš Žemės reikia sprukti 

NASA Marso laboratorijoje 
stebima ir tyrinėjama  
ši planeta

EPA-Eltos nuotr.
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Profesorius StivenaS HokingaS 
(Stephen Hawking) - vienas autorite- 
tingiausių pasaulio mokslininkų,  
kurio pasakymai apie žmonijos raidą  
visuomet sulaukia didelio susidomė- 
jimo. Duodamas interviu Didžiosios  
Britanijos radijui „Radio times“, jis  
vėl išgąsdino klausytojus, išreikšda- 
mas abejonę, ar mes išgyvensime  
artimiausius 100 metų, mat vystydami 
mokslą ir technologijas galime patys 
save sunaikinti. Profesoriaus nuomone, 
dabar didžiausią pavojų kelia branduo-
linis ginklas ir genetiškai modifikuoti 
virusai.

Tiktų Marsas arba Mėnulis

S.Hokingas teigia: norint išvengti katas-
trofos, vertėtų persikelti į kitas planetas. Pra-
džiai - į vieną iš esančiųjų mūsų Saulės sis-
temoje, pavyzdžiui, Marsą. Arba Mėnulį. O 
paskui reikėtų nusitaikyti ir už Saulės siste-
mos ribų, į kitas žvaigždžių sistemas. Bet 
nežemiškoms kolonijoms kurti prireiks ne 
mažiau kaip 100 metų. Visą šį laiką reikia 
būti labai atsargiems su mokslo ir technikos 
pažangos vaisiais. S.Hokingas mano: žmoni-
ja neišgyvens, jei nepersikels į kitas planetas. 
„Mes nesirengiame stabdyti pažangos arba 
sukti atgal, - aiškino jis, - todėl turime suge-
bėti atpažinti grėsmes ir jas valdyti.“

Nerekomenduoja užmegzti kontakto

Profesorius mano: jei mūsų civilizacija iš-
liks iki XXIII amžiaus, vėliau, mažiausiai 10 
tūkst. metų, ji negalės „atsipalaiduoti“, grės-
mių kils ne tik vidinių, bet ir išorinių. Apie tai 
jis kalbėjo jau ne kartą. Kadaise jis „absoliučiai 
pagrįsta“ pavadino prielaidą apie protingų bū-
tybių egzistavimą kažkur visatoje. O pavojų, 
kad ateiviai kolonizuos Žemę, - visiškai realiu. 
„Mums užtenka pasižiūrėti į save, kad pama-
tytume, kaip protingos būtybės gali virsti tuo, 
su kuo nenorėtume susidurti, - aiškino pro-
fesorius. - Man atrodo, kad kitų planetų gy-
ventojai gali gyventi milžiniškuose laivuose, 
nes išeikvojo visus savo planetos gamtinius 

išteklius. Jie yra labai aukšto išsivystymo ly-
gio ir pradeda klajoti po kosmosą, tikėdamie-
si užgrobti bet kurią tinkamą planetą.“ Noras 
mus apiplėšti - viena iš priežasčių, dėl kurios 
S.Hokingas nerekomenduoja užmegzti kon-
takto su kitų planetų gyventojais. „Jei ateiviai 
kada nors pasirodys čia, tai bus galima paly-
ginti su Kristupo Kolumbo atvykimu į Ame-
riką, - sakė S.Hokingas. - O anuomet indė-
nams viskas susiklostė ne itin sėkmingai.“

Nerimas dėl dirbtinio intelekto

2015 m. pradžioje S.Hokingas išsakė 
būgštavimus dėl dirbtinio intelekto. Jis atseit 
greitai pavergs žmoniją arba išvis ją sunaikins 
kaip nereikalingą. Profesoriui pritarė Ilonas 
Maskas (Elon Musk) ir Bilas Geitsas (Bill 
Gates). Konkrečiai S.Hokingas nerimauja dėl 
to, kad jau netolimoje ateityje robotai pradės 
patys save tobulinti ir, kaip jis sako, „pergu-
draus mus visus“. Astrofiziko nuomone, žmo-
nės taip pat gali paspartinti biologinę evoliu-
ciją ir patobulinti savo gebėjimus pasitelkda-
mi, tarkim, genų inžineriją. Bet dirbtinis in-
telektas vis tiek žmoniją pralenks, juk pagal 
Muro dėsnį kompiuterių „mąstymo“ greitis 
ir atminties talpa padvigubėja nepalyginti 
greičiau - kas 18 mėnesių. Taip pat su dešim-
timis tūkstančių mokslininkų ir verslininkų 
S.Hokingas pasirašė atvirą laišką, raginantį 
dirbtiniu intelektu neapginkluoti kovinių ma-
šinų, kitaip karinė technika taps savarankiš-
ka. Atsiras robotai žudikai - terminatoriai, 
kurie taikinius rinksis patys, tai yra žmonėms 
nevadovaujant ir nesikišant. O tada pasaulinis 
karas taps neišvengiamas. S.Hokingas nuo-
gąstauja, kad robotai, pasirodę mūšio lauke 
vietoj gyvų kareivių, iš esmės pakeis kovinių 
veiksmų pobūdį, o politikai neatsispirs pa-
gundai panaudoti bejausmius geležinius žu-
dikus, nesibaimindami savų žmonių netekčių.

Hipotezės

S.Hokingas: iš Žemės reikia sprukti 

MuMS uŽtenka 
paSiŽiūrėti į Save, 
kad paMatytuMe, 
kaip protingoS 
būtybėS gali 
virSti tuo, Su 
kuo nenorėtuMe 
SuSidurti

apie stiveną Hokingą

Savo nuogąstavimais dėl žmonijos likimo S.Hokingas smarkiai nuliūdino publiką, 2016 
metų sausio 8-ąją, per profesoriaus gimtadienį, susirinkusią pasiklausyti jo paskaitos. 
Tuomet mokslininkas paskelbė, kad turi ir gerą naujieną - išėjimas būna visur. Net iš juo-
dosios skylės, ir galbūt veda į kitą visatą. „Taigi, padėties be išeities nebūna“, - filosofiškai 
užbaigė profesorius.

Beje, pats mokslininkas turi galimybę pasisakyti vien dėl mokslo pažangos, kurios taip 
baiminasi. Jis daug metų serga amiotropine lateraline skleroze, yra beveik visiškai para-
lyžiuotas ir kalba naudodamas kompiuterinį kalbos sintezatorių.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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KaleidosKopas

Nacionalinį himną 
atliko Lady Gaga

EPA-Eltos nuotr.

įspūdingi pasirodymai ir rekordai
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kaleidoskopas

Bijonsė (Beyonce) kaip visada 
vedė publiką iš proto

Garbė surengti „Super Bowl“ pasirodymą atiteko britų grupei „Coldplay“

Futbolo aikštėje - 

Garbė sugiedoti nacionalinį JAV himną prieš amerikie-
tiškojo futbolo rungtynes atiteko ekscentriškajai Lady Gaga, 
kurios aprangos detalėse netrūko nacionalinių akcentų.

Ne mažiau išskirtinė ir įspūdinga kasmet būna ir ilgoji 
finalo rungtynių pertrauka - per šį pusvalandį savo pasirody-
mus surengia ryškiausios muzikos žvaigždės. Šįkart garbė 
pasirodyti ant superfinalo scenos atiteko britų grupei „Cold-
play“, kurios lyderis Krisas Martinas (Chris Martin) pasi-
kvietė į kompaniją ir amerikiečių popdievaičius Bijonsę (Be-
yonce) bei Bruno Marsą (Bruno Mars). „Coldplay“ atliko 
populiarius savo hitus „Yellow“, „Viva La Vida“, „Paradise“ 
ir „Adventure of a Lifetime“. Po jų į stadioną įbėgęs Bruno 
Marsas sudainavo hitą „Uptown Funk“, o vėliau prie jo pri-
sijungusi Bijonsė atliko savo naujausią kūrinį „Formation“.

50-ajame NFL čempionate triumfavo „Denver Bron-
cos“ klubas, įveikęs „Carolina Panthers“ ekipą.

įspūdingi pasirodymai ir rekordai
JAV Kalifornijos valstijos mieste Santa Klaroje sekmadienį vyko vienas didžiausių 
metų sporto renginių - Šiaurės Amerikos Nacionalinės futbolo lygos (NFL) finalas 
„Super Bowl 50“.

n Šis „Super Bowl“ mačas tapo brangiausiu 
lygos istorijoje. Bilietų perpardavinėtojai už 
vieną bilietą į finalą vidutiniškai prašė po 5217 
JAV dolerių. Pigiausi bilietai įvertinti apie 3,5 
tūkst. dolerių, tuo tarpu norėję svarbiausias 
sezono rungtynes stebėti iš gerų vietų turėjo 
pakloti ir 10 tūkst. dolerių.
n Rekordines aukštumas pasiekė ir „Super 
Bowl“ transliacijos metu rodomų televizijos 
reklamų įkainiai. 30 sekundžių trukmės 
reklaminio klipo ištransliavimas užsakovams 
atsiėjo net 5 milijonus JAV dolerių. Pernai už 
analogišką reklamą garsiausi JAV prekių ženklai 
turėjo pakloti po 4,5 milijono JAV dolerių.
n „Super Bowl“ sekmadienis yra diena, per kurią 
amerikiečiai suvartoja rekordinius kiekius maisto - 
visų pirma aštrių vištos sparnelių. Vištienos 
tiekėjų asociacijos duomenimis, šiemet per 
„Super Bowl“ sekmadienį JAV suvalgyta apie 1,3 
milijardo vištos sparnelių, kurių bendras svoris 
turėtų sudaryti beveik 74 milijonus kilogramų. 
Vadinasi, kiekvienas amerikietis (skaičiuojant ir 
vaikus) vidutiniškai suvalgė po 4 vištų sparnelius.

RekoRdai

Parengta pagal užsienio spaudą
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Įdomybės

labiausiai patenkinti skandinavai

Dauguma miestuose gyvenančių europie-

čių teigia esą patenkinti tuo, kokiame mieste 

jie gyvena, tuo metu nemaža dalis Graikijos, 

Turkijos ir Italijos gyventojų jaučiasi nelaimin-

gi šiuo klausimu, rodo Europos Komisijos at-

liktas tyrimas.
Skandinavijos šalių gyventojai yra labiau-

siai patenkinti miestais, kuriuose gyvena, vi-

si aštuoni tyrime paminėti miestai patenka į 

pirmąjį penkioliktuką, sudarytą pagal gyve-

nimo kokybės pasitenkinimo rodiklį. Oslas, 

kaip ir Ciurichas, užima pirmąsias pozicijas 

šiame reitinge.
Tyrime buvo apklausti 40 000 europiečių 

iš 79 miestų, jų buvo klausiama, kiek juos ten-

kina tokios gyvenimo sferos kaip sveikatos 

paslaugos, transportas, saugumas, oro tarša ir 

imigracijos politika.
Visuose, išskyrus šešis miestus, bent 

keturi iš penkių respondentų teigė esą pa-

tenkinti miestu, kuriame gyvena. Mažiau-

siai patenkinti buvo respondentai Stambule, 

Palerme ir Atėnuose.
99 proc. Oslo ir Ciuricho gyventojų gy-

venimu savo mieste buvo patenkinti, nuo 

jų nedaug atsiliko tokie miestai kaip Albor-

gas, Vilnius ir Belfastas. Eltos inf.

99 proc. Oslo gyventojų patenkinti 
savo miestu ir gyvenimu jame

EPA-Eltos nuotr.

Pasitenkinimas savo 
gyvenimu  beveik 

šimtaprocentinis ir 
Ciuriche

Pasitenkinimo gyvenimo kokybe Europos miestų 
reitingo viršūnėje puikuojasi ir Vilnius
Europos miestuose gyvenančių žmonių 
pasitenkinimas gyvenimu ir jo kokybe 
skirtingas, nuo aukščiausio pasitenkinimo 
rodiklio Skandinavijos šalyse iki žemiausio 
Pietryčių Europoje.

saugumo pasigenda  
turkai, rumunai

Palyginti su 2012 metais atliktu ana-
logišku tyrimu Atėnuose pasitenkinimo 
lygis pakilo labiausiai - 15 proc. punktų. 
Stambule, kita vertus, gyventojų pasi-
tenkinimas per trejus metus nukrito  
14 proc.

Londone devyni iš dešimties respon-
dentų teigė esą patenkinti savo miestu - 
kiek mažiau patenkintų respondentų už-

fiksuota Mančesteryje, Niukasle, Glazge, 
Kardife ir Belfaste.

Tyrime pažymima, kad pasitenkinimas 
vieta, kurioje žmonės gyvena, neatskiria-
mas nuo saugumo jausmo, jaučiamo gyve-
nant tame mieste.

Nors trys ketvirtadaliai daugumos Eu-
ropos miestų gyventojų tvirtina besijaučią 
saugūs, beveik pusė Rumunijos miestų gy-
ventojų su tuo nesutinka, - saugiai nesijau-
čia ir didelė dalis Marselio, Stambulo ir Atė-
nų gyventojų.

Viliojantis pasiūlymas 
     už gundančią kainą!

Svaiginantis Valentinas vieöbutyje

ÑEuropa City Vilniusî.

 

 43 eurus!

    Į pasiūlymo kainą įskaičiuota:

       

su              ÑLaisvalaikioì kortele
          tik     eurai!
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Internetas
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Ar įmanoma savo svajonių automobilį išsirinkti 
pasinaudojant „Instagram“? Kaip istorijos veikia 
transporto priemonės pasirinkimą ir ar tai gali-
ma išskaityti iš mūsų veidų? Ar automobilis gali 
paprašyti, kad jį apkabintumėte? Atsakymus į 
šiuos klausimus rasite čia.

Vietoj IšVadų

n Jei labai panorėsite, net automobiliai gali jausti. 

svajonių automobilis 
socialiniuose tinkluose 

Kas?
„Mercedes-Benz“.

Kokia situacija?
„Mercedes-Benz“ pristatydami naują 

GLA automobilių seriją į socialinius 
tink lus žengė tokia žinute: „Mes visi ži-
nome, kaip daryti geras nuotraukas ir 
sukviesti draugus į „Instagram“, tačiau 
ar mokame šiame kanale susikurti savo 
svajonių automobilį?“ Po šios skambios 
frazės sekė nurodymai, kaip tai padaryti.

Ką padarė?
Kompanija sukūrė galybę atskirų 

„Instagram“ paskyrų, kurias visas su-
jungė į vieną tinklą. Atėjus į pirmą buvo 
siūloma išsirinkti norimą spalvą. Tuo-
met nukreipiama į kitą, kur raginama 
spustelėti patinkančius ratus ar stogą. 
Galiausiai esate nuvedamas į paskutinį 
puslapį, kuriame puikuojasi pagal jūsų 
poreikius sudėliota transporto priemonė.

rezultatai?
Didelio pardavimo sprogimo ši 

atrakcija tikrai nesukėlė, tačiau buvo 
puikus informacinės sklaidos indėlis į 
reklamos kampaniją.

https://goo.gl/F1bkBU

rUBriką pristato „GaUmina“

 El. reklama: automobilis ir socialiniai tinklai
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Internetas

automobilis,  
kurį gali pabučiuoti 

Kas?
„Toyota“.

Kokia situacija?
Australijoje vykstantis „Vivid Syd

ney“ pristatomas kaip šviesų, muzikos 
ir idėjų festivalis. Žaidimus kurianti ko
manda „Soap Creative“ nusprendė pri
statyti „Toyota“ automobilius suteikda
ma jiems šiek tiek žmogiškumo.

Ką padarė?
Transporto priemonės eksponuotos 

jud rioje gatvėje. Jų viduje įmontuoti švie
sos diodai, stiklus pa
verčiantys interakty
viais ekranais. Jie rea
gavo į žmonių srautus 
ir pagal tai bendravo 
su jais, trumpomis 
tekstinėmis žinutėmis 
kviesdami pabučiuoti, 
apkabinti arba pa
glostyti.

rezultatai?
Taip sukurtas il

gas kontaktas su pre
kės ženklu.

https://goo.gl/iYiJsJ

 El. reklama: automobilis ir socialiniai tinklai vaizdo klipas - testas 

Kas?
„Bentley“.

Kokia situacija?
Automobilis yra daugiau nei trans

porto priemonė. Tai objektas, su kuriuo 
siejame tiek blogus, tiek gerus prisimi
nimus. Net prieš jį įsigydami turime 
savotišką minčių žemėlapį, su kuriuo 
jis mums asocijuojasi. Kodėl to nepa
vertus reklamos kampanija?

Ką padarė?
„Bentley“ būtent taip ir padarė. Su

kūrė mobiliąją aplikaciją, kuri aktyvi
na vaizdo kamerą ir nuskaito vartoto
jo veidą. Tuomet rodomas interaktyvus, 
įvairiausių gyvenimo akimirkų kupi
nas vaizdo klipas ir fiksuojamos reak
cijos. Iškart po peržiūros parodomas 
asmeniškai jums tinkamiausias auto
mobilis.

rezultatai?
Iš geriausias emocijas kėlusių 

kad rų padaroma el. knyga, ja buvo 
galima dalytis socialiniuose tinkluose. 
Taip aplikacija pasiekė potencialius 
pirkėjus.

https://goo.gl/5Tks5v
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DATOS

Parengė Agnė  
VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

apie makiažą
Kai P.Hilton nedirba, ma-

kiažo priemonių nenaudoja, 
leidžia savo odai pailsėti. To-
mis dienomis ji net nedažo 
blakstienų, akis paslepia po 
saulės akiniais. Tiesa, vieną 
savo silpnybę gražuolė vis dėl-
to atkleidė. „Pastaruoju metu 
labai susižavėjau dirbtinėmis 
blakstienomis. Jos labai geras 
išradimas. Jei reikia kur nors 
išeiti, visuomet prisiklijuoju, 
jei nedirbu - palieku tik natū-
ralias“, - pasakojo P.Hilton.

Kad ir ką sakytų pikti komentatoriai, 
reikia pripažinti, kad Peris Hilton 
(Paris Hilton) iš savo tėvo viešbu-
čių tinklo „Hilton“ savininko ričardo 
Hiltono (richard Hilton) paveldėjo 
verslininkės gyslelę. Kitą savaitę 35 
metų sukaktį minėsianti Peris pelnas 
jau dabar siekia 100 mln. dolerių. Ji 
sukasi mados ir kosmetikos versle, 
kasdien daug dirba ne tik dėl pelno, 
bet ir malonumo. tiesa, moteris pri-
sipažįsta, kad darbas - ne viskas jos 
gyvenime. Šiandien ji svajoja apie 
šeimą ir mamos pareigas.

Kita Peris Hilton pusė

apie santuoką ir 
vaikus

Nors daugelis P.Hilton įpra-

tę matyti vakarėliuose, ji mielai 

iškeistų juos į bemiegę naktį 

prie vaiko lopšio. „Norėčiau 

vieną dieną ištekėti. Manau, 

kad kiekviena moteris svajoja 

surasti partnerį, su kuriuo pra-

leistų visą savo gyvenimą ir su-

kurtų šeimą. Aš norėčiau pir-

miau susilaukti sūnaus, paskui 

dukters, paskui - ar vieno, ar 

kito. Pati visada svajojau turėti 

vyresnį brolį, kuris mane pri-

žiūrėtų“, - sakė P.Hilton. Nega-

li žinoti, gal netrukus šioms 

gražuolės svajonėms bus lemta 

išsipildyti. Šiuo metu P.Hilton 

jau pusmetį susitikinėja su 

šveicarų milijonieriumi Tomu 

Grosu (Thomas Gross).

apie plastines 
operacijas

P.Hilton tvirtina, kad nė 
viena jos kūno dalis nėra pa-
gražinta plastinių operacijų 
specialistų. Ji net nėra išban-
džiusi botokso injekcijų. „Aš 
pasiteiravau savo dermatolo-
go, ar man reikėtų botokso in-
jekcijų, bet jis atsisakė jas da-
ryti, motyvuodamas savo 
sprendimą tuo, kad mano oda 
yra tobula. Labai dėl to džiau-
giuosi, bet nesu prieš plastinę 
chirurgiją. Daugelis mano 
draugų yra pasitobulinusios 
krūtinę, nosį, smakrą ar 
skruostus. Aš gyvenu Holivu-
de - tai yra normalu. Bet aš 
kol kas to nesu dariusi“, - ti-
kina gražuolė.

apie stilių

„Per pastaruosius keletą me-

tų mano stilius gerokai pasikeitė. 

Anksčiau daugelis buvo įpratę 

mane matyti „barbiškai“ pasipuo-

šusią - rožiniai drabužiai, blizgu-

čiai ir pan. Dabar esu labiau pasi-

tikinti savimi, rafinuota, suaugu-

si, todėl dažniau renkuosi klasi-

kinius drabužius - juodos ir baltos 

spalvų derinį“, - apie savo kas-

dienį stilių pasakojo P.Hilton.

apie grožį
Anot P.Hilton, svarbiausius 

patarimus dėl grožio ji gavo ne iš 
specialistų, o iš savo mamos. „Ji 
nuo mažens mane mokė, kad ne-
būčiau ilgai saulėje, nes jos spin-
duliai sugadins odą. Džiaugiuosi, 
kad jos paklausiau. Be abejo, da-
bar neapsieinu ir be kosmetikos. 
Naudoju įvairius serumus, kurie 
stimuliuoja odos ląsteles. Nors 
dažnai įvairios kompanijos man 
atsiunčia išbandyti savo produk-
tų, dalį jų perku pati. Be to, ke-
liaudama po Azijos valstybes įsi-
gyju prekių, kurių Amerikoje ne-
rasi“, - sakė žinoma moteris.

n Peris Hilton (Paris Hilton) gimė 1981 m. 

vasario 17 d. Niujorke, JAV
n Nuo 2000 m. ji dirba modeliu, TV laidų 

vedėja, aktorė, dainininkė, turi savo drabužių bei 

kosmetikos linijas
n Skaičiuojama, kad jos turtai siekia 

100 mln. dolerių
n Jos tėvai žinomi viešbučių tinklo „Hilton“ 

savininkai Ričardas ir Keti Hiltonai (Richard ir 

Kathy Hilton)
n Peris turi jaunesnę seserį ir jaunesnį brolį
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Pirmasis  
Agnės Šiaulytės-Petunijos 

laiptelis
Stasio Žumbio nuotr. 

Interviu su dainininke Agne Šiaulyte-Petunija - 39 p.

2016 m. vasario 12-18 d.
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TRUMPai

Dainininkas Liudas MikaLauskas tapo unika-
laus TV3 televizijos projekto - tautinių šokių kovų 
„Kadagys“ - vienu iš generolų. Jis vadovaus jau 
seniai jam pažįstamam ir mylimam šokių ansambliui 
„Nemunas“. „Mane dažnai kviečiasi dalyvauti į skir-
tingus TV projektus, bet sutinku tik tada, kai matau 
prasmę. „Kadagys“ duos naudą ne tik man, bet ir 
visai Lietuvai. Su tautine kūryba turiu ilgametę drau-
gystę, nes tai yra mano batai“, - juokėsi dainininkas.

Praėjusį sekmadienio vakarą legendinio LNK projekto 
„Žvaigždžių duetai“ dalyviai ir žiūrovai sveikino ne tik 
naujus dalyvius, bet ir naujus lyderius. Šįkart galutinėje 
lentelėje į pirmą vietą išsiveržė dainininkė katažina 
Zvonkuvienė ir choreografas Šarūnas Kirdeikis. 
Paskutinę vietą, susumavus visus balsus, trečioje 
laidoje užėmė gimtadienį šventusi aktorė Donata 
Rinkevičienė ir dainininkas Egidijus Sipavičius.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Rasą Židonytę
Televizijos pliusai ir minusai pagal

TV
 TO

P1
0

TV6 4,3%
Lietuvos rytas TV 3,9%
TV1 3,8%
TV8 3,5%
NTV Mir Lietuva 3,4%

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

Lietuvos rytas TV 4,1%
NTV Mir Lietuva 3,8%
TV6 3,7%
TV1 3,2%
PBK 3%

TV8 2,9%
Info TV 2,4%
REN Lietuva 1,5%
LRT Kultūra 1,3%
Liuks! 0,3%

TV3 17,2%

LNK 15,4%

BTV 6%

TV3 19,8%

LNK 19,2%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 11,8

2 X FAKTORIUS  TV3 11,4

3 TV3 ŽINIOS TV3 10,8

4 VALANDA SU RŪTA LNK 10,8

5 APIE MUS IR KAZLAUSKUS TV3 9,7

6 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,6

7 FARAI TV3 9,2

8 PRIEŠ SROVĘ TV3 9,1

9 KK2 LNK 9,0

10 NUO...IKI LNK 8,8

Duomenys: TNS LT, 2016 m. vasario 1-7 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 21,5%

Kiti  
kanalai 26,3% BTV 5,2%

LRT Televizija 
8,8%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
7,7%

NEiGiaMos NaUjiENos 
iNfoRMaciNėsE laidosE 

Žiūriu žinias, publicistines laidas. Tačiau 
neigiamos informacijos ten iš tiesų daug. 
Anksčiau man nereikėjo televizoriaus, norė-
dama ką nors sužinoti, susirasdavau inter-
nete. Šitaip apsaugodavau save nuo neigia-
mos informacijos. O žiniose naujienų atran-
ką padaro kiti, todėl gauni ir kriminalus, ir 
užsienio naujienas, ir ne visai tau reikalingą 
informaciją.

„MUilo oPERos“ 

Man jos neįdomios, bet žinau, kad yra 
daugybė moterų, kurios jas žiūri ir yra paten-
kintos.

PRaMoGiNės  
laidos 

Nelabai jų žiūriu. Televizorius apskritai 
man nėra privalomas daiktas namuose.

GaliMybė  
aTsisUkTi laidas 

Gerai, kad yra tokia galimybė, kuri leidžia 
neprisirišti prie konkretaus, TV programos 
diktuojamo laiko. Kai turiu laiko, tada ir pa-
sižiūriu tai, kas mums yra įdomu.

laidos aPiE vaikUs 

Kartais jas pasižiūriu, nes, atsiradus vaiku-
čiui, ten pateikiama informacija tapo aktuali.

Vos prieš pusmetį televizorių savo  
namuose įsigijusi šokių mokytoja  
RASA ŽIDONyTė prisipažįsta, kad lais-
vai galėtų ir toliau gyventi be jo. Lais-
valaikiu ji mieliau į rankas ima knygą, o 
užuot bambėjusi dėl erzinančių laidų ar 
TV serialų, juos tiesiog išjungia. Moteris 
džiaugiasi, kad dėl išmaniosios televizijos 
dominančias laidas ar serialus gali pasi-
žiūrėti jai patogiu metu.

TELEVIZIJAeterio žmonės
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Vos pasirodžiusi nacionalinėse atrankose 
į „Euroviziją“ jauna atlikėja, pasivadinusi 
Petunija, kaipmat patraukė smalsuolių 
dėmesį. Nors iki šiol AgNė 
ŠiAulytė-PEtuNijA (22) geriau buvo 
pažįstama elektroninės ar džiazo muzikos 
gerbėjams, šiandien šį vardą jau žino ir 
„Eurovizijos“ gerbėjai. Pati Agnė prisipa-
žįsta, kad tai tik pirmas žingsnis į didžiąją 
muzikos sceną. Ateityje ji dar daug kuo 
žada nustebinti savo gerbėjus.

- Papasakok apie save. Kaip patekai 
į muzikos pasaulį?

- Nuo mažens mokiausi Balio Dvariono 
muzikos mokykloje groti fortepijonu, paskui 
perėjau į džiazo dainavimą. Tiesa, iš pradžių 
apie muziką negalvojau kaip apie rimtą užsiė-
mimą, tik vėliau supratau, kad noriu dainuoti 
visada, noriu, kad tai būtų mano profesija. Po 
truputį ėmiau dalyvauti įvairiuose džiazo kon-
kursuose. Pirmas kartas nemelavo - laimėjau 
didįjį prizą. Paskui susipažinau su būsima sce-
nos kolege, nutarėme groti kartu. Pasirodyda-
vome įvairiuose klubuose, baruose. Taip susi-
pažinau su prodiuseriu Viliumi Tamošaičiu. 
Tada iš akustinės grupės tapome elektronine.

- Kodėl pasirinkai „Petunijos“ sceni-
nį vardą?

- Nuo seno taip mane vadino draugai. Šią 
vasarą reikėjo pasirinkti sceninį vardą, todėl 
pradėjau galvoti. Agnių ir taip yra labai daug, 
galvojau apie įvairius vardus su magiškais 
skaičiais, bet galiausiai pasilikau prie Petuni-
jos. Šis vardas traukia akį, visi domisi, kodėl, 
tad manau, kad nesuklydau pasirinkusi.

- Kas paskatino dalyvauti nacionali-
nėse atrankose į „Euroviziją“?

- Neplanavau, bet turėjau gerą dainą, kuri, 
mano manymu, tiko „Eurovizijos“ konkursui. 
Pradėjau ją tobulinti. Tuo metu vyko atrankos 
į „Euroviziją“, pagalvojau, kodėl gi nepaban-
džius. Norėjau parodyti žmonėms, ką darau.

- Kas nustebino šiame konkurse?
- Televizija man visiškai naujas dalykas. 

Čia daug daugiau jaudulio. Pamenu, per pir-
mąjį pasirodymą nežinojau, kaip elgtis. Nesi-
jaučiau jaukiai toje aplinkoje, bet, tikiu, kad, 
laikui bėgant, įgysiu daugiau patirties ir pa-
sijusiu laisviau.

- O nebijai, kad dalyvavimas atranko-
je paliks ne visai teigiamą antspaudą ta-
vo, kaip elektroninės muzikos kūrėjos, 
kelyje?

- Galvojau apie tai. Bet tai yra tik pradžia. 
Nemanau, kad tapsiu atlikėja, kuri pasirodė 
per „Euroviziją“ ir pradingo. Planuose yra 
išleisti ir kitų dainų. Tai tėra pirmas laiptelis. 
Stengsiuosi toliau muzikuoti ir klausytojams 
pristatyti kūrinių, skirtų ne „Eurovizijai“.

- Kaip manai, kokio kūrinio reikia 
„Eurovizijai“?

- Reikia geros idėjos, netikėtumo efekto. 
Gali labai gerai dainuoti, būti patyręs, bet jei 
nebūsi įdomus, neparodysi nieko naujo, var-
gu ar tau pasiseks. Reikia gerai jaustis ant 
scenos, jausti ryšį su filmavimo kamera. Ta-
vo balsas gal ir neturi būti pats stipriausias, 
bet jis turi būti įdomus. Nuolat stebiu „Eu-
roviziją“, ir manau, kad kai laimėjo grupė 
„Lordi“, pasikeitė visi šio konkurso standar-
tai. Vienintelis standartas - kad daina gerai 
įsimintų.

- Kokie tavo tolesni planai?
- Noriu išleisti daugiau dainų. Netrukus 

mane pamatyti ir išgirsti bus galima grupės 
„Gerai gerai“ koncertiniame ture, kur dai-
nuosiu tiek savo, tiek ne savo dainas.

- Ką veiki be muzikos?
- Vilniaus universitete ketvirtame kurse 

studijuoju istoriją. Rašau bakalauro darbą. O 
muzika yra šalia. Nesigailiu, kad nestudijavau 
muzikos. Nesakau, kad nereikia jos mokytis, 
aš jos mokausi, bet ne universitete. Dabar 
tiesiog turėsiu gerą atsarginį planą. Juk nie-
kada nežinai, kas tau gali atsitikti.

- Kaip manai, ko reikia muzikos scenai?
- Kartais užtenka tik sėkmės - atsidurti 

tam tikroje vietoje, tam tikru metu. Kitu atve-
ju reikia daug dirbti.

- Kaip reaguoji į kritiką?
- Nors komisija mane vertina gana griež-

tai, su daug kuo sutinku. Juk ne veltui jie ten 
sėdi. Pats ne visada gali pamatyti, ką darai 
blogai. Todėl stengiuosi atsižvelgti į išsakytas 
pastabas ir dirbti toliau. O komentarai inter-
nete... nesu linkusi jų sureikšminti. Bet, kiek 
mano mama ar draugai žiūrėjo, sakė, kad vi-
si atsiliepimai buvo geri.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

n Agnė Šiaulytė gimė 1993 m. rugpjūčio 18 d. 

Vilniuje
n Šiuo metu Vilniaus universitete studijuoja istoriją

n Baigė Balio Dvariono muzikos mokyklą

n Dalyvauja „Eurovizijos“ atrankoje

DOsJĖ

Agnė ŠiAulytė-PetunijA: 
„Eurovizijai“ reikia netikėtumo efekto
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 14.35  Amerikos talentai  23.05  „Pelenai“ 17.10   Klauskite daktaro 11.40  Lietuvos 
  superšefas

 19.30   „Šrekas“

 TV8
8.40, 16.00 Džeimio Oliverio patiekalai per pusva-
landį. 9.40 „Linksmieji traukinukai“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.10 „Karūna Izabelei“. 13.00, 17.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti 2“. 15.00, 0.55 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00 „Tai - mano 
gyvenimas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
„Širdgėlos kalba“. 23.00 „Tai - mano gyvenimas“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Dviračio šou. 11.25 Diagnozė. Valdžia. 12.20, 
21.00 Panikos kambarys. 12.50 Nuo... Iki. 13.40 
Pagalbos skambutis. 14.30 24 valandos. 15.30 
Autopilotas. 16.00 „Susitikimas su trečiąja lytimi“. 
17.00 Info diena. 21.30 Ne vienas kelyje. 22.00 
Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.20 „Jumorina 2015“. 10.50, 12.20 
„Šios akys priešais“. 13.25 Tabletė. 14.05 Kartu 
su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50 Mados 
nuosprendis. 18.00 Lauk manęs. 18.55 Stebuklų 
laukas. 20.00 Laikas. 20.31 „Geriausias šefas“. 
23.15 „Trys plius du“. 0.50 Vakaras su Urgantu.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
„Kamenskaja“. 14.00 „Samara“. 17.15 Tiesiogi-
nis eteris. 20.00 Petrosiano šou. 22.05 „Apgaulės 
įkaitas“. 24.00 „Respublikos turtas“. 2.35 Tiesio-
ginis eteris. 3.45 Juoko kambarys. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 Žiūrėti visiems! 7.30 Šeimos 
dramos. 9.20 Tinkama priemonė. 10.15 „Dar ne 
vakaras“. 11.15 „Gobšumas“. 12.05 „Gyva tema“. 
13.00 „Didžiosios paslaptys“. 15.45 Mums net ne-
sisapnavo. 18.30 Keista byla. 19.25 Pasaulio pa-
slaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Mums net nesisapnavo. 0.05 „Kareiviai 2“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas 
su J.Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisieku-
siųjų teismas. 12.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.00 „Sėbrai 4“. 15.20 „Trys žvaigždės“. 17.00 
Kalbame ir rodome. 19.00 „Senis Mazajevas ir 
Zaicevai“. 23.00 Dauguma. 0.20 Prisiekusiųjų teis-
mas: „Pagrindinė byla“. 2.00 „Kriminalinis video“.

 TV PolonIa
6.40 Giminės saga. 7.00 Lenkija su Miode-
ku. 7.05 Pasaulis sukasi. 7.55, 19.25 Istorijos 
ratas. 8.30 „Tarp mūsų gandrų“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.05, 23.05, 5.15 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.45 Sveika, Polonija. 13.35 Ži-
nios. 13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Determinatorius“. 
16.20 „Aukso traukinys“. 17.15 Myliu kiną. 
17.50 Pogodziakų rūpesčiai. 18.05 Povande-
ninė ABC. 18.10 Atostogos Lenkijoje. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Gyvenimo menas. 20.25 
Drakono Polo nuotykiai. 20.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 22.45 Pramoginė laida. 
0.40 „Gynybos nuomonė“. 2.15 „Tarp mūsų 
gandrų“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
5.00 „Loftas“. 7.00 „Dogtauno ekstremalai“. 
9.00 „Mis slaptoji agentė 2: ginkluota ir ža-
vinga“. 11.00 „Monos Lizos šypsena“. 13.00 
„Debesuota, matoma mėsos kukulių kruša“. 
15.00 „Keitės Makkol bylos“. 17.00 „Geras 
melas“. 19.00 „Strečas“. 20.40 „Šeimos albu-
mas: rugpjūtis“. 22.50 „Mano gyvenimo žuvis“. 
1.00 „Flash of Genius“. 3.00 „Rizikos riba“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Ledyninio ežero maištininkai. 14.30 Traukiniu 
į Aliaską. 21.00, 2.50 Pasaulio blogiausieji. 
22.00, 3.40 Keisčiausi pasaulyje. 23.00, 4.30 
Nemėginkite pakartoti. 24.00, 5.20 Greiti ir 
triukšmingi: griovimo teatras. 1.00 Mirtina 
dilema. 1.55 V.Hercogo susitikimai su pa-
smerktais mirti. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00, 
3.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Pamiršta ir 
palaidota. 11.00, 24.00 Istorinių vietovių pa-
slaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00, 
22.00, 4.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 2.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 23.00, 5.00 Vyrų 
irštvos. 1.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 TV serialas 

„Nuovada“  
(N-7).

8.55 TV serialas 
„Meilės sūkuryje“.

10.00 TV serialas 
„Susikeitę broliai“ 
(N-7).

11.00 TV serialas 
„Nauja norma“  
(N-7).

12.00 Farai 
(N-7).

13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Aistra ir valdžia“ 
(N-7).

16.30 TV Pagalba
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Šrekas“.
21.15 Veiksmo f. 

„Ištroškę greičio“ 
(N-14).

23.50 Nuotykių drama 
„Markas Polas“ 
(N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis 

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.50 „Diagnozė - 

žmogžudystė“  
(N-7).

10.50 Pagalbos skambutis 
(N-7).

11.40 Lietuvos superšefas.
13.00 Pričiupom! (N-7).
13.30 „Denis 

Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 „Ištark sudie“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos 

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

(N-7).
21.00 Komedija 

„Užšaldytas“  
(N-7).

22.35 Veiksmo f. 
„Universalus karys. 
Sugrįžimas“  
(N-14).

0.05 Veiksmo trileris 
„Sukčiai“  
(N-14).

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

(N-7).
10.05 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
11.30 Specialus tyrimas.
12.25 Karinės paslaptys.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
18.50 Brolių Grimų pasakos. 

„Narsus siuvėjas“.
19.55 Klausimėlis.lt.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Drama 

„Niagaros“ motelis“ 
(N-14).

0.15 Trumposios žinios.
0.20 Pinigų karta.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Kvapų detektyvas“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.30 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 Labai juokinga laida.
19.00 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Absoliutus blogis. 
Išnykimas“  
(N-14).

23.10 „Tikras kraujas“ 
(N-14).

1.10 „Liežuvautoja“ 
(N-7).

1.55 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.50 Aš tave myliu!
7.55 Lietuva tiesiogiai.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.25 „Miškinis“ (N-7).
10.30 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
11.35 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.35 Vaivos pranašystės 

(N-7).
13.35 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 Aš tave myliu!
15.00 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Pasaulis 

nuostabus 2.
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.50, 23.00, 1.05 

Aš tave myliu!
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25, 5.10 

Muzikinis  
gimtadienis.

23.05 „Pelenai“ (S).
1.10 „Užkrėstieji“ (S).
2.50 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
3.40 „Pelenai“ (S).
6.35 „Genijai iš prigimties“.

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 

Salakas. 1 d.
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 ...formatas. Poetas 

Aidas Marčėnas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Tėvų susirinkimas.
12.45 Koncertas „M.K.Ogins  -

kio amžiuje“.
14.10 „Amžinoji mergaitė“.
 14.50 Anapus čia ir dabar.
15.45 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
16.15 Gustavo enciklopedija.
16.45 Legendos.
17.30 Linija, spalva, forma.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.35 Misija. Vilnija.
19.00 Labanaktukas. 
19.25 Lietuvių menininkai 

Prancūzijoje. P.Gailius.
20.00 „Keliaukime kartu. 

Bukovelis“.
20.30 „Keliaukime kartu. 

Dar kartą apie įdo-
miausius“.

21.00 Karinės paslaptys.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Karinė drama 

„Dvynių dienoraštis“ 
(N-14).

23.45 Muzikos savaitė.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Koncertuojanti Europa.

 18.35   Misija. Vilnija
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vasario 12 d.

 16.55  „Pūkuoti 
 ir dantyti“

 8.00  Iš peties 13.50  Keksiukų karai

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyvenimas“

(N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
13.50 Keksiukų karai.
14.50 „Midsomerio žmog-

žudystės XV. Mirtis 
ir kinas“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Nebylus liudijimas. 
Teroras“ (N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Gaivaus oro gūsis“ 
(N-7).

22.45 Snobo kinas. 
Kriminalinė drama 
„Išbandymų diena“ 
(N-14).

0.50 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Pelkė“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

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

(N-14).
23.00 „Nesusekamas“ 

(N-14).
1.00 Eurolygos rungtynės. 

Barselonos „FC 
Barcelona“ - Kauno 
„Žalgiris“. Vaizdo 
įrašas.

2.30 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“  
(N-7).

11.00 „Paskutinė 
naktis“  
(N-7).

12.40 „Virtuvės 
karaliai“.

13.10 „Į Vakarus“ 
(N-7).

14.50 „Dingęs“ 
(N-7).

15.55 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

16.55 „Pūkuoti 
ir dantyti“.

18.30 Reidas.
19.00 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Artefaktų 
medžiotojai“  
(N-7).

22.40 Balticum TV 
žinios.

23.10 „Svetimšalis“ 
(N-14).

„ŠIRDGĖLOS KALBA“
Komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Rocky Powell.
Vaidina: Juddy Talt, Kate French, Julie White.

Jautrus bestselerių autorius puikiai rašo apie meilę, tačiau realiame gy-
venime viskas toli gražu ne taip nuostabu, kaip jo knygose. Merginos vis 
palieka Niką. Namie Niujorke aptikęs savo sužadėtinę su kitu, Nikas nu-
sprendžia grįžti pas vienintelę moterį, kurią paliko jis, - pas savo mamą. 
Gimtinėje jis atnaujins ryšius su brangiausiais žmonėmis.

TV8
21.00

rekomenduoja

„IŠTROŠKĘ GREIČIO“
VeiKsmo filmas. JAV, Didžioji 
Britanija, Airija, Filipinai. 2014.
Režisierius: Scott Waugh.
Vaidina: Aaron Paul, 
Dominic Cooper, Imogen Poots.

Mechanikas Tobijus Maršalas kons-
travo lenktyninius automobilius ir 
jais lenktyniavo. Po neteisėtų pra-
žūtingų lenktynių jis apkaltinamas 
žmogžudyste...

„NESUSEKAMAS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2008.
Režisierius: Gregory Hoblit.
Vaidina: Diane Lane, 
Billy Burke, Colin Hanks.

Tikrą karą virtualiems nusikaltėliams 
paskelbusi kibernetinių nusikaltimų 
tyrėja, specialioji agentė Dženifer 
Marš mano, kad jos jau niekas ne-
gali nustebinti. Tačiau ji supranta 
klydusi, kai sužino apie puikiai tech-
nologijas išmanantį psichopatą.

„UNIVERSALUS KARYS. 
SUGRĮŽIMAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius: Mic Rodgers.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, 
Michael Jai White, Heidi Shanz.

Žuvusių karių kūnai prikeliami nau-
jam gyvenimui. Elektroninės smege-
nys pavers juos universaliais naujos 
kartos kariais. Tačiau nežinia ko gali-
ma tikėtis iš žmogaus-kompiuterio.

TV3
21.15

LNK
22.35

TV6
23.00

 ANIMAL PLANET
6.36, 0.45 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Blogas šuo. 
8.15, 12.50 Daktarė Dy. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akva-
riumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 
Riaumoti su liūtais. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Žvejyba Amazonėje. 

 SPORT1
6.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AZ Alkmaar“ -
„Vitesse“. 8.00 Grappling LT. Vilnius 2016. 1 dalis. 
9.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 9.30, 
21.30 Kovos menų turnyras „The Battlefield“. 12.00 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Argentina. Finali-
nis 13 etapas. 14.00 Snieglentės. „Burton European 
Open“. Greitasis nusileidimas. 15.45 NBA krep-
šinio lyga. Orlando „Magic“ - Toronto „Raptors“. 
18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AZ Alkmaar“ 
- „Vitesse“. 20.00 Grappling LT. Vilnius 2016. 2 
dalis. Premjera. 20.30 „NBA pasaulis“. Speciali 
krepšinio laida. 21.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 24.00 KOK World Series. Mol-
dova. Bušido kovos. 1.30 „M1 Iššūkis“. Korėja -
Prancūzija. Kovinis sportas. 2.30 „M1 Iššūkis“. 
Rusija „Russian Legion“ - Pasaulio komanda. 
4.00 Tiesioginė transliacija. NBA visų žvaigždžių 
savaitgalis. Kylančių žvaigždžių rungtynės. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Smiginis. Anglijos masters turnyras. 11.00 
Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Real“. 12.50 
Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce“ - „Unicaja“. 
14.40 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - 
„Brose Baskets“. 16.30 Boksas. 17.50 Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris“ - CSKA. 19.40 Krepšinis. 
Eurolyga. CSKA - „Olympiacos“. Tiesioginė 
transliacija. 21.55 Krepšinis. Eurolyga. „Barce-
lona“ - „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 24.00 
Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Anadolu 
Efes“. 1.50 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - 
„Žalgiris“. 3.40 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 
5.00 Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Olympiacos“. 

 EUROSPORT
6.00 Salės futbolas. Europos čempionatas. Ser-
bija. 8.00, 8.55, 1.15, 2.10 Pasaulio futbolo 
apžvalga. 8.05, 1.20 Pietų Amerikos futbolo 
apžvalga. 8.30, 1.45 FIFA futbolo apžvalga. 
9.00, 0.35, 2.15 Sporto linksmybės. 9.30, 13.30, 
17.30, 20.00, 22.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
JAV. 11.30, 15.30 Salės futbolas. Europos čem-
pionatas. Serbija. 19.55, 0.30 Sporto naujienos. 
21.00, 23.30, 4.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Norvegija. 1.00 Mo-
tosportas. TBA. 2.30, 5.00 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Japonija.
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 „Ančiukų istorijos“.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Skonio lenktynės.
11.00 Komedija 

„Daktaras Dolitlis 2“.
12.45 Komedija „Fredas“ 

(N-7).
14.20 Komedija 

visai šeimai 
„Vaivorykštės  
beieškant“.

16.15 Ekstrasensai
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Trys muškietininkai. 

Garsiausios meilės 
istorijos  
(N-7).

21.30 Veiksmo drama 
„Kolibrio efektas“ 
(N-14).

23.40 Fantastinis trileris 
„Dešimt su puse 
balo. Apokalipsė“ 
(N-14).

2.45 „Lyga“ (N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žybsnis  
ir stebuklingos  
mašinėlės“.

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Krokodilas Gena“.
10.00 „Nevykėlis Tarzanas“.
11.40 Komedija 

„Šunelis Pingas“.
13.30 Pričiupom! (N-7).
14.00 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas.
18.30 Žinios. 
19.30 Veiksmo komedija 

„Vėžliukai nindzės“ 
(N-7).

21.20 Kriminalinė komedija 
„Kvailių apsauga“ 
(N-7).

23.10 Komedija „Bakis 
Larsonas gimęs  
būti žvaigžde“ 
(N-14).

0.50 Veiksmo f. 
„Gelbėjimo misija 
2. Mirtinas pavojus“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.45 Specialus tyrimas.
7.40 Karinės paslaptys.
8.30 Misija. Vilnija.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Planetų gidas“. „Plu-

tonas ir toliau už jo“.
13.00 „Lotynų Amerikos 

platybėse“. „Andai. 
Pasaulis debesyse“.

13.55 „Šerloko Holmso 
sugrįžimas“ (N-7).

15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Eurovizija 2016. 

Nacionalinė atranka. 
22.50 Trumposios žinios.
22.55 Komedija 

„Operacija „Keksas“.
0.25 Trumposios žinios.
0.30 „Planetų gidas“. „Plu-

tonas ir toliau už jo“.
1.20 „Lotynų Amerikos 

platybėse“. „Andai. 
Pasaulis debesyse“.

2.15 „Šerloko Holmso 
sugrįžimas“ (N-7).

4.00 Misija. Vilnija.

 18.50   Bėdų turgus 11.00  „Daktaras Dolitlis 2“

ŠeŠtadienis

„KVAILIŲ APSAUGA“
Kriminalinė Komedija. JAV. 2008.
Režisierius: Charles Robert Carner.
Vaidina: Daniel Lawrence Whitney, Richard Bull, Jenny McCarthy.

Filmo centre - mažo miestelio šerifas Laris. Vieną dieną su draugais jis 
sėdi kavinėje ir pamato gaują įtartinų vyrukų, kurie vedžiojasi merginą. 
Jam pasirodo, kad tie vyrukai merginą laiko kaip įkaitę, ir jis nuspren-
džia išvaduoti auką. Kai operacija pavyksta, šerifas sužino, kad iš tiesų 
mergina buvo saugojama FTB agentų. Kaip išsisukti keblioje situacijoje?

rekomenduoja

„MIESTO TEISINGUMAS“
VeiKsmo trileris. JAV. 2007.
Režisierius: Don E.FauntLeRoy.
Vaidina: Steven Seagal, 
Carmen Serano, Eddie Griffin.

Gatvių policininkas Maksas dirba 
pavojingiausiame miesto rajone. 
Vieną dieną jis atsiduria netinka-
mu laiku netinkamoje vietoje ir 
yra nukaunamas. Sužinojęs apie 
sūnaus nužudymą, buvęs spe-
cialusis agentas Simonas ketina 
atkeršyti žudikams. Jau netrukus 
jis taps nusikaltėlių ir korumpuotų 
policininkų taikiniu.

„ŽMOGUS, KURIS ŽINOJO 
PER MAŽAI“
Komedija. JAV, Vokietija. 1997.
Režisierius: Jon Amiel.
Vaidina: Bill Murray, Peter 
Gallagher, Alfred Molina.

Volis Ričis atskrenda į Londoną. Čia 
gyvena jo brolis Džeimsas. Volis keti-
na linksmai atšvęsti savo gimtadienį. 
Tačiau broliukas laukia svarbių sve-
čių ir nė neketina prie vieno stalo su 
jais sodinti keistuolio Volio. Džeimsas 
nuperka broliui bilietą į nepaprastą 
renginį. Pagaliau išsipildys sena Volio 
svajonė - pabūti aktoriumi.

„KOLIBRIO EFEKTAS“
VeiKsmo drama. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2013.
Režisierius: Steven Knight.
Vaidina: Jason Statham, 
Agata Buzek, Vicky McClure.

Džozefas Smitas - specialiųjų pajė-
gų veteranas. Dėl savo įsitikinimų jis 
palieka tarnybą Afganistane, grįžta 
į Londoną ir tampa benamiu purvi-
nuose sostinės požemiuose. Kartą, 
bėgdamas nuo užpuolikų, jis atsi-
duria tuščiame prabangiame bute.

BTV
21.30

TV3
21.30

 TV8
6.30 Skonio lenktynės. 7.00 Senoji animacija. 8.00 
„Puolusių angelų miestas“. 9.00 „Rezidentai“. 11.00 
Padėkime augti. 11.30 Mankštinkitės. 12.00 „Links-
mieji traukinukai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 14.30, 19.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 15.30 Lietuvos talentai 
2014. 18.00, 1.15 „Agatos teisė“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Skaitovas“. 23.20 „Širdgėlos kalba“. 

 INFO TV
6.00, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Krepšinio pasaulyje. 15.00 Autopilotas. 15.30 KK2. 
17.40 Dviračio šou. 19.00 Panikos kambarys. 19.30 
„Priklausomi nuo sekso“. 20.30 Diagnozė. Valdžia. 
21.30 Ne vienas kelyje. 22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Autopilotas. 23.00 Yra, kaip yra.

 PBK
6.00, 1.35 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 
16.55 Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 
7.30 Vaikų klubas. 8.05 Gudrutės ir gudručiai. 
8.45 Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.10 
Mašos pasakos. 10.25 Skanėstas. 11.20 Sąmoks-
lo teorija. 12.10 Izmailovo parkas. 13.30, 15.00, 
17.05 „Laimės šukės“. 18.05 „Auksinio gramofo-
no“ premijos įteikimo ceremonija. 20.00 Laikas. 
20.20 Pasverti ir laimingi. 0.10 Šiandien vakare.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.20, 7.10 Tyrimą atlieka žinovai. 6.40, 10.10, 13.20 
Žinios. Maskva. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
8.05 Eismo taisyklės. 9.05 Aleksejus Batalovas. 
10.25 Visa Rusija. 10.45 Skirtingi likimai. 13.30 
„Apgaulės įkaitas“. 15.20 „Tėvas Sofijai“. 20.00 „Pa-
skutinė Anos auka“. 0.05 „Dar myliu, dar tikiuosi...“ 
1.40 „Ketvirtasis keleivis“. 3.30 Juoko kambarys. 

 REN
11.35 Pati naudingiausia programa. 12.30 Čapman 
paslaptys. 14.20 „Rusiškas smūgis“. 16.10 „V ir 
M“. 16.55 „Paskutinę akimirką“. 17.50 Pažink mū-
siškius! 18.30 Žiūrėti visiems! 19.30 „Jumorina“. 
21.20 „Kam tau alibi?“ 0.50 Žiūrėti visiems! 

 NTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 
7.50 Jų papročiai. 8.25 Gaminame su A.Zyminu. 
9.25 Pagrindinis kelias. 10.00 „Pienas“. Iš ciklo pu-
puliarus mokslas „Gyvas ir negyvas maistas“. 10.55 
Buto klausimas. 12.20 „Kulinarinė dvikova“. 13.20 
Važiuosime, pavalgysime! 14.00 „Muchtaro sugrį-
žimas 2“. 15.20 „Įgaliotinis“. 17.00 Tyrimą atliko... 
18.00 „Centrinė televizija“. 19.00 Naujos rusiškos 
sensacijos. 20.00 Tu nepatikėsi! 21.00 „Geriausi 
priešai“. 22.55 „Akmuo“. 0.40 Kriminalinė Rusija.

TV1
22.45

 14.00   „Gyvenimo šukės“

LNK
21.20
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7.10 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji pavara“.
11.00 Pasaulio štangos 

atkėlimo čempiona-
tas Anglijoje.  
2015 m.

12.00 „Viena už visus“ 
(N-7).

14.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

16.00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina.

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „Kvapų detektyvas“ 
(N-7).

19.00 Labai juokinga laida.
19.30 Dainuok mano dainą. 

Dalyvauja: Č.Gabalis, 
S.Januška, Mia, 
K.Krysko-Skambinė, 
V.Mauručaitė, 
L.Mondeikaitė, 
A.Pilypaitė, T.Augulis, 
A.Vilčinskas, 
L.Pačkauskas.

21.30 Veiksmo trileris 
„Miesto teisingu-
mas“ (N-14).

23.15 Siaubo f. „Nakvynės 
namai 3“ (S).

0.50 Mistinė drama 
„Melagių žaidimas“ 
(1) (N-7).

1.35 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Šiandien kimba.
8.00 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.00, 9.30 „Viskas apie 

gyvūnus“.
9.25 Aš tave myliu!
10.00 Arčiau namų. 

Klaipėdos kraštas.
11.00 „Vera. Sūnus 

palaidūnas“ (N-7).
13.00 Muzikinis gimtadienis.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 

„80-ieji“ (N-7).
17.30 Kuriame ateičiai.
17.35 Nuoga tiesa (N-7).
18.35, 23.40 

Aš tave myliu!
18.40 „Didysis barjerinis 

rifas“ (N-7).
19.50, 4.55 

„Įspūdingiausi  
gamtos reiškiniai“ 
(N-7).

21.30, 3.15 
„Velnias su  
nekaltumo skraiste“ 
(N-14).

23.45 „Kruvina žinutė“ 
(N-14).

1.45 „Vera. Sūnus 
palaidūnas“  
(N-7).

6.35 „Genijai iš 
prigimties“.

6.00 LR himnas.
6.05 Tylūs ir nematomi.
6.45 Loreta Juodkaitė. 

Salamandros šokis.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 „Keliaukime kartu. 

Bukovelis“.
11.00 Septynios Kauno 

dienos.
11.30 Skambėk, kartų daina.
12.45 Istoriko A.Šapokos 

110-osioms gimimo 
metinėms. Amžių 
šešėliuose. 

13.30 W.Shakespeare’o 
„Globe“ teatras. 
Tragedija „Audra“.

16.05 Choro „Brevis“ ir jo 
draugų koncertas. 

16.30 „Knygnešiai“.
17.45 Žinios.
18.00 Los Andželo gitarų 

kvartetas.
19.30 Muzikos savaitė.
20.00 ARTS21.
20.30 „Anglų valsas“ (N-7).
21.40 Sigitas Parulskis.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuojanti Europa.
23.45 IQ presingas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.40 „Didingojo amžiaus 
paslaptys.  
Ypatingos scenos“.

9.45 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.40 „Surikatų namai“.
11.10 „Tai bent žvėrynėlis!“
12.00 Naidželo Sleiterio 

patiekalai.
12.30 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
13.00 „Sostinės keksiukai“.
13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
19.00 „Iš Lili Šionauer 

kolekcijos. Mano 
mama, mano vyrai“ 
(N-7).

21.00 „Detektyvas 
Kolambas. Žvirblis 
rankoje“ (N-7).

22.45 „Žmogus, kuris 
žinojo per mažai“.

0.25 „Begėdis“ 
(N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Topmodeliai (N-7).
7.29 Gražiausi žemės 

kampeliai.
8.00 Ledo kelias (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
11.00 „6 kadrai“ (N-7).
11.30 Adrenalinas (N-7).
12.00 Topmodeliai (N-7).
13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 Aukščiausia pavara.
15.05 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

15.30 „Sunkiausios pro-
fesijos pasaulyje“ 
(N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Prienų-Birštono 
„Vytautas“ - Kėdainių 
„Nevėžis“. Tiesioginė 
transliacija iš Prienų.

19.00 „Drakonų kova. 
Evoliucija“ (N-7).

20.30 „6 kadrai“ (N-7).
21.00 Be stabdžių 

(N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Rokis 2“ (N-7).
0.55 „Tristanas ir Izolda“ 

(N-7).
3.00 „Klyvlendo šou“ 

(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Lelijos“ 
(N-7).

11.35 Kas paleido 
šunis?

12.05 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

13.05 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.35 „Dingęs“ 
(N-7).

14.40 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

15.40 „Virtuvė“ 
(N-7).

16.10 80 traukinių 
aplink pasaulį.

16.40 „Kažkas 
skolinto“  
(N-7).

18.40 „Miško p
atrulis“.

20.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Į Vakarus“ 
(N-7).

22.10 Reidas.
22.40 „Meilės 

eskortas“  
(N-14).

 22.00  Naktinis ekspresas 23.45  „Kruvina žinutė“ 18.00  „Kvapų 
 detektyvas“

 16.40  „Kažkas skolinto“ 12.00  Topmodeliai 17.00   „Džeikas,
   Storulis ir šuo“

TV PROGRAMAvasario 13 d.

 TV Polonia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 12.20 Polonija 24. 12.50 Sveika, 
Polonija. 13.50 Atostogos Lenkijoje. 14.10 
„Tėvas Mateušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir blo-
giui“. 16.00 Mūsiškiai Holivude. Kompiuterinė 
ekrano magija. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 
1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV eks-
presas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 
Savaitraštis.pl. 20.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Gelbėto-
jai“. 22.40, 4.35 „Benekas“. 0.25 Žvaigždynas. 
A.Piasečnas. 0.55 Medžiotojas.pl. 2.45 Ani-
macinis f. 

 TV1000
5.00 „Mis slaptoji agentė 2: ginkluota ir ža-
vinga“. 7.00 „Mano gyvenimo žuvis“. 9.10 
„Strečas“. 11.00 „Geras melas“. 13.00 „Pats 
muša, pats rėkia“. 15.00 „Auklė Makfi“. 17.00 
„Year One“. 19.00 „Kietas tėtušis“. 20.40 „Flash 
of Genius“. 22.40 „Rizikos riba“. 0.30 „Jausmų 
galia“. 2.30 „Ispangliška“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai paga-
minta? 7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penktoji 
pavara. 9.10 Fantom Works dirbtuvės. 10.05 
Aukcionai. 10.55 Sandėlių karai. Kanada. 11.50 
Karai dėl bagažo. 12.40 Nemėginkite pakartoti. 
15.25 Aukso karštinė. 17.15 Išgyvenk! 18.10 
Vyras, moteris, gamta. 19.05 Edas Stafordas: į 
nežinomybę. 20.00 Dalaso automobilių rykliai. 
21.00, 2.50 Variklių entuziastai su Džimiu de 
Viliu. 22.00, 3.40 Automobilių perpardavinė-
tojai. 23.00, 4.30 Nekilnojamojo turto karai. 
24.00, 5.20 Likvidatorius. 1.00 Blogiausias 
scenarijus. 1.55 Katastrofa ant ratų. 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 18.00 
Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 
10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 Karai dėl 
bagažo. 12.00 Amerika. Grožis. 16.00 Neįpras-
tos vilos. 17.00 Neįtikėtini priemiesčio namai. 
20.00 Šeino Delio prieskonių kelionė. 22.00, 
2.00 Neįprastas maistas. 23.00, 3.00 Įkaušęs 
keliautojas. 24.00 Motociklininko dienoraščiai 
Afrikoje. 1.00 Pramogų parkų užkulisiai. 4.00 
Nuotykiai Rumunijoje. Maistas ir vynas. 5.00 
Laukiniai Karpatai. 

 animal PlaneT
6.36 Liūno broliai. 7.25 Blogas šuo. 8.15 Namai 
medžiuose. 11.55, 22.55 Ostinas Styvensas. 12.50, 
16.30, 1.40, 5.02 Begemotai: nusikaltėlių pasaulio 
žudikai. 13.45, 2.35 Riaumoti su liūtais. 18.20, 
22.00 Kova su brakonieriais. 19.15 Laukinių gy-
vūnų priežiūros mokykla. 20.10 Katės gelbėjimas. 
21.05 Daktarė Dy. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.30, 22.45 „NBA pasaulis“. 7.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „AZ Alkmaar“ - „Vitesse“. 
2016-02-06. 9.00 „FC Barcelona“ - „MoraBanc“ 
2016-02-07. 11.00, 18.15, 1.00 NBA visų žvaigž-
džių savaitgalis. Kylančių žvaigždžių rungtynės. 
Šiandien. 13.00 „NBA pasaulis“. Speciali krep-
šinio laida. 13.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 17 laida. 14.00 Snieglentės. „Burton 
European Open“. Greitasis nusileidimas. Moterys. 
2015 m. 15.15 Snieglentės. „Burton European 
Open“. Greitasis nusileidimas. Vyrai. 2015 m. 
17.45 „NBA Action“. 17 laida. Krepšinio lygos 
apžvalga. 20.45 Tiesioginė transliacija. Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Roda JC Kerk“ - „FC Twente“. 
23.00 „NBA Action“. 17 laida. Krepšinio lygos 
apžvalga. 23.30 KOK World Series. Bušido kovos. 
3.00 Tiesioginė transliacija. NBA visų žvaigždžių 
savaitgalis. Šeštadienio nakties konkursai. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.50 Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Anadolu Efes“. 
8.40 Eurolyga. „Barcelona“ - „Žalgiris“. 10.30 Fut-
bolas. Vokietijos taurė. „Stuttgart“ - „Borussia“. 
12.20 Futbolas. Vokietijos taurė. „Bochum“ - „Bay-
ern“. 14.10 Premier lygos apžvalga. 14.40 Anglijos 
Premier lyga. „Sunderland“ - „Manchester United“. 
Tiesioginė transliacija. 16.55 Anglijos Premier lyga. 
„Everton“ - „West Bromwich“. Tiesioginė translia-
cija. 19.00 Anglijos Premier lygos žurnalas. 19.25 
Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Newcastle“. 
Tiesioginė transliacija. 21.30 Anglijos Premier lyga. 
„Crystal Palace“ - „Watford“. 23.20 Anglijos Premier 
lyga. „Sunderland“ - „Manchester United“. 1.10 An-
glijos Premier lyga. „Everton“ - „West Bromwich“. 
3.00 Nascar lenktynės. Tiesioginė transliacija.

 eurosPorT
7.00, 18.45, 20.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. JAV. 
8.30, 0.05 Salės futbolas. Europos čempiona-
tas. Serbija. 9.30, 13.00, 16.45, 23.00, 1.35, 4.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Norvegija. 10.30, 2.30, 5.00 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Japonija. 11.15 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Šveicarija. 14.00 Slidžių krosas. Pa-
saulio taurė. Švedija. 15.15 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Slovėnija. 19.30 Žiemos 
sporto apžvalga. 20.25, 24.00 Sporto naujienos.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 0.15  „Melagių 
 žaidimas“

 23.00  Grupė „Makchu 
 Pikchu“

 11.00  „Dainų dainelė 
 2016“

 19.30  Žvaigždžių duetai 7.25   „Saldi nelaisvė“

 TV8
6.30 Menų sala. 7.00 Senoji animacija. 8.00 
„Puolusių angelų miestas“. 9.00 „Nuovada“. 
11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Mankštinkitės. 
12.00 „Linksmieji traukinukai“. 13.00 „Ana ir 
meilė“. 14.30, 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
15.30 Lietuvos talentai 2014. 18.00 „Agatos 
teisė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Meilė 
Niujorke“. 22.50 „Skaitovas“. 1.06 „Agatos teisė“. 

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC televitri-
na. 6.50, 19.30, 0.25 Diagnozė. Valdžia. 7.50, 1.55 
KK2. 10.05 Dviračio šou. 12.00 Statyk! 12.30, 1.25 
Ne vienas kelyje. 13.00 Apie žūklę. 13.30, 20.30 
Panikos kambarys. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
24 valandos. 16.30 Yra, kaip yra. 21.00 „Alfa“ 
savaitė. 21.30 Autopilotas. 22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 „Priklausomi nuo sekso“. 23.35 Nuo... Iki. 

 PBK
9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Kol visi namie. 9.55 
„Mašos pasakos“. 10.27 Fazenda. 11.15 Sendaikčių 
turgus. 12.00 Sekmadienio svečiai. 12.55 „Jumo-
rina“. 13.20 „Atsisveikinimas“. 15.20 Vienas prie 
vieno. 17.50 „Be apsaugos“. 21.00 Laikas. 22.40 
„Klimas“. 0.20 Viačeslavo Dobrynino koncertas. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.00 Pats sau režisierius. 8.50 J.Petrosiano 
humoro laida. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 
13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Rytinis paštas. 10.55 
Animacinis f. 11.25, 13.15 „Apmokėta meile“. 
21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
23.30 „Karštais pėdsakais“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 Žiūrėti visiems! 8.05 „V ir 
M“. 9.05 Rusiškas vairavimas. 9.50 Paskuti-
nę akimirką. 10.15 „Jumorina“. Juoko festivalis. 
11.55 „Sensacijų medžiotojai. „Egipto piramidžių 
paslaptis“. 12.55 „Sensacijų medžiotojai. „Senojo 
pasaulio milžinai“. 13.50 „Sensacijų medžiotojai. 
„Senovės dievų technologijos“. 14.45 „Sensacijų 
medžiotojai. „Kada užšals žemė“. 15.35 „Tolimųjų 
reisų vairuotojai“. 0.25 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 9.25 Pirmoji pavara. 
10.05 Technikos stebuklai. 10.55 Sodininkų atsa-
kas. 12.25 Valgome namie! 13.00 Vartotojų prie-
žiūra. 14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.20 „Įga-
liotinis“. 17.10 „Du karai“. 18.00 Savaitės akcentai. 
18.48 „Pozdniakovas“. 19.00 „Vyriškos atostogos“. 
22.50 „Petrovičius“. 0.50 „Kriminalinis video“. 

 TV PolonIa
8.30 Kur tie pašėlę artistai, arba Majevskos-Korč 
benefisas. 9.20, 18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 
9.30 Astronariumas. 10.00 Pogodziakų rūpesčiai. 
10.15 Povandeninė ABC. 10.30 Drakono Polo 
nuotykiai. 10.50 Grūdas. 11.20 Persirengėliai. 
12.20 Žvaigždynas. A.Piasečnas. 12.55, 13.15 
Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Ange-
las. 13.45 Prie Tatrų. 13.55 Laukiame Pasaulio 
jaunimo dienų. Kronika. 14.00 Šv.Mišių trans-
liacija. 15.25 „The best of Night of the Proms“ 
koncertas. 16.25 Okrasa laužo taisykles. 16.50 
Sveikatos ir grožio akademija. 17.05 Medžioto-
jas.pl. 17.25 A la show. 17.55 Laukinė Lenkija. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 
19.50, 0.55 Valstybės interesai. 20.25 Drakono 
Polo nuotykiai. 20.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45 „Aukštesnioji jėga“. 22.40 
„Linksmiausias žmogus“. 0.05 Žinios.  

 TV1000
5.00 „Per žingsnį nuo šlovės“. 7.10 „Pats muša, 
pats rėkia“. 9.00 „Auklė Makfi“. 11.00 „Romeo ir 
Džiuljeta“. 13.00 „Įsimylėjęs Šekspyras“. 15.00 
„Pavojingi žaidimai“. 17.00 „Kartu iki pasaulio pa-
baigos“. 19.00 „Kur nuneša sapnai“. 21.00 „Jaus-
mų galia“. 23.00 „Tobulas jausmas“. 1.00 „Vyriš-
kas auklėjimas“. 3.00 „Marija, Škotijos karalienė“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 7.00 
Kaip tai veikia? 7.25 Nesėkmių garažas. 8.15, 
19.05 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovė-
jai. 10.05 Variklių entuziastai su Džimiu de 
Viliu. 10.55 Mašinų sukilimas. 11.50 Troja. 
12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Nekilno-
jamojo turto karai. 14.30 Aukcionų karaliai. 
16.20 Automobilių kolekcininkai. 17.15 Kubos 
chromas. 18.10 Automobilių perpardavinėtojai. 
20.00 Edas Stafordas: į nežinomybę. 21.00, 
2.50 Narsūs Ramiojo vandenyno kariai. 22.00, 
3.40 Deimantų medžiotojai. 23.00, 4.30 Šono 
Konvėjaus nuotykiai Britanijoje. 24.00, 5.20 
Gaudant monstrus. 1.00 Didysis žvejys. 1.55 
Mirtinos salos. 

 TRaVel
6.00, 22.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Turto gelbė-
tojai. 10.00, 15.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
11.00 Karai dėl bagažo. 12.00, 16.00 Pamiršta 
ir palaidota. 13.00, 18.00, 23.00 Statybos Alias-
koje. 14.00, 24.00 Vyrų irštvos. 20.00, 1.00 
Nežinoma ekspedicija. 21.00 Istorinių vietovių 
paslaptys. 2.00 Įkaušęs keliautojas. 3.00 Ne-
įprastas maistas. 4.00 Kruizas aplink Horno 
rago kyšulį. 5.00 Kruizas po Islandijos fiordus. 

6.45 Teleparduotuvė.
6.55 „Magiška 

vidurinė  
mokykla.  
Širdelių  
diena“.

7.25 Drama 
„Saldi  
nelaisvė“  
(N-14).

9.10 Romantinė 
komedija  
„Laisvės  
troškimas“  
(N-7).

11.30 „Įsimylėjęs 
Madagaskaras“.

11.50 Drama 
„Titanikas“  
(N-7).

15.50 Romantinė 
komedija  
„Noting Hilas“  
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 X Faktorius.
23.00 Komedija 

„Valentinas  
vienas“ (S).

1.05 Romantinė 
drama  
„Purvini  
šokiai 2“  
(N-7).

2.35 „Lyga“ (N-7).

6.25 Dienos 
programa.

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Žybsnis ir 

stebuklingos  
mašinėlės“.

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 Romantinė komedija 

„Sidnė Vait“ (N-7).
11.40 Nuotykių komedija 

„Prieš pakratant 
kojas“ (N-7).

13.30 Pričiupom! (N-7).
14.00 TV serialas 

„Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 Žvaigždžių duetai.
22.00 Yra, kaip yra (N-14).
23.50 Romantinė komedija 

„Kvaila, beprotiška 
meilė“ (N-14).

1.50 Kriminalinė komedija 
„Kvailių apsauga“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.15 „Pasakininkas. Hanso 

Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika“.

9.45 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

10.00 Gustavo enciklopedija.
10.25 Saugaus eismo 

pamokos visiems.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 „Dainų dainelė 2016“. 
12.40 „Atšiaurioji Arktis“. 3 d. 
13.40 „Karibų paslaptis“.
15.15 Stilius.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Istorijos detektyvai.
17.00 Tėvų susirinkimas.
17.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.30 Šiandien. 
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Naujieji patriotai“ 
23.30 Trumposios žinios.
23.35 „Pavojingi jausmai“.
0.25 Trumposios žinios.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio štangos 

atkėlimo  
čempionatas 
Anglijoje. 2015 m.

8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio 

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Sveikatos kodas.
11.00 „FAILAI X. 

Antgamtiniai  
reiškiniai“.

12.00 „BBC dokumentika. 
Žavūs ir pavojingi“ 
(N-7).

13.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

13.30 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 Išgyvenk, 
jei gali.

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Kvapų detektyvas“ 
(N-7).

19.00 Drama 
„Viskas normaliai!“ 
(N-7).

21.00 „Įkaitai“ (N-14).
22.40 „Devyniolikta 

žmona“ (N-14).
0.15 „Melagių žaidimas“ 

(N-7).
1.00 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Pasaulis nuostabus 2.
10.30 Ekovizija.
10.40 Gamink sveikiau!
11.10 „Mainai gamtoje“.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
13.15 Aš tave myliu!
13.20 „Laukinis pasaulis“.
13.50 Aš tave myliu!
13.55 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 „80-ieji“ (N-7).
17.30, 2.50, 6.00 24/7.
18.30 Patriotai (N-7).
19.30 Viskas. Aišku (N-7).
20.50, 23.50 Aš tave myliu! 

Finalas.
21.30 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
23.55 Pasaulis nuostabus 2.
3.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
4.20 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
5.10 „Didysis barjerinis 

rifas“ (N-7).
6.40 Gamink sveikiau!

6.00 LR himnas.
6.05 Laiko portretai. 
6.55 Kaunas Talent 2015. 
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 ARTS21. 
10.00 „Gyvenimas salose“. 
10.30 „Keliaukime kartu. Dar 

kartą apie įdomiausius 
Ukrainos miestus“.

11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.30 Legendos.
12.15 Mūsų miesteliai. 
13.00 Atspindžiai.
13.30 Šventadienio mintys.
14.00 Anapus čia ir dabar.
15.00 Durys atsidaro.
15.30 Atrankos į 2018 m. 

žiemos olimpinių 
žaidynių ledo ritulio 
turnyrą antras kva-
lifikacinis etapas. 
Lietuva - Estija. 

17.50 „ART-O-THLONAS“. 
19.00 Valentino diena 

kitaip 2016. 
21.15 Visu garsu.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama. 
23.00 Grupė „Makchu 

Pikchu“.
24.00 ...formatas. Poetas 

Aidas Marčėnas.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Akacijų alėja 2013.
1.40 Lietuvių menininkai 

Prancūzijoje. 

 13.55  „Vandens žiurkės“ 
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vasario 14 d. 

 21.00  „Meilei reikia 
 dviejų“

 14.30  Ledo kelias 19.00  „Meilė prieš visą 
 pasaulį“ 

 AnimAl PlAnet
6.36 Liūno broliai. 7.25, 21.05 Katės gelbėjimas. 
8.15, 18.20, 22.00 Laukinių gyvūnų priežiūros 
mokykla. 9.10, 19.15 Kova su brakonieriais. 
10.05, 20.10 Daktarė Dy. 11.00 Žvejyba Amazo-
nėje. 11.55, 22.55 Ostinas Styvensas. 12.50, 1.40 
Bahamų salose. 13.45 Lotynų Amerikos platybė-
se. 14.40 Šiaurės Amerika. 15.35 Turkija, kontras-
tų šalis. 16.30 Neištirtos salos. 17.25 Pirmapradė 
Belovežo giria. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
8.15 „K-1 World Grand Prix 2010“. Vilnius. 
Bušido kovos. 10.00 Grappling LT. Vilnius 2016. 
2 dalis. 10.30, 15.15 NBA visų žvaigždžių savait-
galis. Šeštadienio nakties konkursai. 13.30 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ -  
San Sebastiano „RETAbet.es“. 17.30 „NBA pa-
saulis“. Speciali krepšinio laida. 17.45 Tiesioginė 
transliacija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. NEC 
„Nijmegen“ - „PSV Eindhoven“. 19.40 Gražiau-
sios NBA visų žvaigždžių savaitgalio akimirkos. 
20.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gran 
Kanarijos „Herbalife“ - Bilbao „Bilbao Basket“. 
22.30 NBA krepšinio lyga. Majamio „Heat“ - Los 
Andželo „Clippers“. 2016-02-07 0.45 NBA visų 
žvaigždžių savaitgalis. Rungtynės. 2015 m. 3.00 
NBA visų žvaigždžių savaitgalis. Rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
7.15 Motosportas. Nascar lenktynės. 9.15 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Crystal Palace“ - „Wat-
ford“. 11.05 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - 
„Žalgiris“. 12.55 Premier lygos apžvalga. 13.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - „Lei-
cester“. Tiesioginė transliacija. 16.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Aston Villa“ - „Liverpool“. 
Tiesioginė transliacija. 18.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester City“ - „Tottenham“. 
Tiesioginė transliacija. 20.15 Motosportas. Nas-
car lenktynės. 22.15 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Aston Villa“ - „Liverpool“. 0.05 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Manchester City“ - „Tot-
tenham“. 1.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
finalas. „Juventus“ - „Barcelona“. 

 euroSPort
7.00, 9.30, 18.45, 22.45 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. JAV. 8.00 Salės futbolas. Europos čem-
pionatas. Serbija. 10.15 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Japonija. 11.15, 14.15 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 13.00, 
16.30, 21.30, 1.05 Šuoliai su slidėmis nuo tram-
plino. Pasaulio taurė. Norvegija. 15.30 Slidžių 
krosas. Pasaulio taurė. Švedija. 20.25, 24.00 
Sporto naujienos. 20.30, 0.05 Žiemos sporto 
apžvalga.

6.15 Dienos programa.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.40 „Didingojo amžiaus 
paslaptys. Didingas 
pastatymas“.

9.45 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.35 „Kalahario dykumos 
surikatos“.

11.10 „Tai bent žvėrynėlis!“
12.00 Naidželo Sleiterio 

patiekalai.
12.30 Paprastai ir greitai su 

Reičele Alen.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 Nemarus kinas. 

Romantinė komedija 
„Bumas 2“.

19.00 Rosamunde Pilcher. 
„Meilė prieš visą 
pasaulį“ (N-7).

21.00 „Detektyvas 
Kolambas. Bausmė 
bendram meilužiui“ 
(N-7).

22.45 „Neištikimoji“ (N-14).
0.50 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Topmodeliai (N-7).
7.50 Aukščiausia 

pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 „Sunkiausios 

profesijos pasaulyje“ 
(N-7).

11.30 Adrenalinas (N-7).
12.00 Topmodeliai (N-7).
13.00 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
14.30 Ledo kelias (N-7).
15.30 „Sunkiausios 

profesijos  
pasaulyje“ (N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Šiaulių „Šiauliai“ - 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė 
transliacija iš 
Šiaulių.

19.00 „Virtuvė Paryžiuje“ 
(N-7).

21.00 Be stabdžių 
(N-14).

21.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 „Viena diena“ 
(N-7).

0.40 „Rokis 2“ (N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

10.30 „Virtuvės 
karaliai“.

11.00 80 traukinių aplink 
pasaulį.

11.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Pirmasis 
Pasaulinis karas: 
karo pabėgėliai 
Rusijoje.

13.30 Reidas.
14.00 „Į Vakarus“ (N-7).
15.40 „Marko 

miuziklas“.
17.15 „Nekenčiu Valentino 

dienos!“
18.55 „Lelijos“ (N-7).
20.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir  
pasekmės“.

21.00 „Meilei reikia 
dviejų“ (N-7).

22.55 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.25 „Virtuvė“ (N-7).
23.55 „Beorė erdvė“ 

(N-7).

„ViSKAS normAliAi!“
Drama. JAV, Italija. 2009.
Režisierius: Kirk Jones.
Vaidina: Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale.

Į užtarnautą poilsį pasitraukęs Frenkas gedi savo neseniai mirusios 
žmonos, tačiau džiaugiasi, kad artėja Kalėdos, - kaip ir kasmet, į namus 
sugrįš visi keturi jo vaikai: dvi dukros ir du sūnūs. Deja, jo laukia nusi-
vylimas. Vienas po kito Eimė, Rouzė ir Robertas autoatsakiklyje palieka 
žinutes, kad per Kalėdas nesugrįš, o iš ketvirtojo - išvis jokios žinios. Ir 
nė vienas nepaaiškina kodėl.

BtV
19.00

rekomenduoja

„VirtuVĖ PArYŽiuJe“
KomeDija. Rusija. 2014.
Režisierius: Dmitrij Djačenko.
Vaidina: Dmitrij Nazarov, Dmitrij 
Nagijev, Jelena Podkaminskaja.

Prestižinis restoranas „Klodas Mo-
nė“ Maskvos centre klesti, čia Mak-
sas su Vika ketina kelti savo ilgai 
lauktas vestuves, tačiau netikėtai 
restoranas parenkamas Rusijos ir 
Prancūzijos prezidentų susitikimui. 

„KVAilA, BeProtiŠKA meilĖ“
romantinė KomeDija. JAV. 2011.
Režisieriai: Glenn Ficarra, 
John Requa.
Vaidina: Steve Carrell, Ryan 
Gosling, Julianne Moore.

Kelas ir Emili gyvena idealų gyvenimą 
kartu, tiesiog amerikietišką svajonę, 
tačiau Emili paprašo skyrybų. Ką da-
ryti, kai taikią šeimos kasdienybę su-
griauna prašymas skirtis? Kur nuves 
herojaus bandymai rasti naują meilę?

„neiŠtiKimoJi“
Drama. JAV, Vokietija. 2002.
Režisierius: Adrian Lyne.
Vaidina: Richard Gere, Diane 
Lane, Olivier Martinez.

Konė Samer - namų šeimininkė. Ji 
gyvena nuostabiame name, augina 
žavų sūnelį, turi mylintį vyrą. Tačiau 
vieną vėjuotą dieną ji susitinka ne-
pažįstamąjį prancūzą. Netikėtai įsi-
plieskia aistringas romanas.

tV6
19.00

tV1
22.45

lnK
23.50



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Susikeitę 

broliai“ (N-7).
11.00 Romantinė komedija 

„Noting Hilas“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Aistra ir 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

mus ir Kazlauskus“ 
(N-7).

21.00 TV serialas 
„Nuovada“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
TV3 sportas. TV3 orai.

22.30 Veiksmo drama 
„Armagedonas“ 
(N-7).

1.30 TV serialas 
„Aferistas“ (N-7).

2.20 TV serialas 
„Nepasitikėk bjaury-
be iš 23 buto“ (N-7).

2.45 TV serialas „Lujis“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis 

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
9.45 TV serialas 

„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

10.40 Nuotykių komedija 
„Prieš pakratant 
kojas“ (N-7).

12.25 Veiksmo komedija 
„Vėžliukai nindzės“ 
(N-7).

14.25 TV serialas „Ištark 
sudie“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

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

Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Mirties apsuptyje“ 
(N-14).

0.15 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

1.05 TV serialas „Juodasis 
sąrašas“ (N-7).

1.50 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.30 Bėdų turgus.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandieni.
19.20 Saugaus eismo 

pamokos visiems.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 „Islamo valstybė“. 

Kruvinas projektas“.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 Durys atsidaro.
23.55 Gyvenimas.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 23.25  Durys atsidaro 19.30  „Rezidentai“  20.25  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
7.00 Vilnius gyvai. 8.40, 16.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį. 9.40 „Linksmieji trauki-
nukai“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Meilė Niu-
jorke“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti 
2“. 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00 „Tai - 
mano gyvenimas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
„Tavo gyvenimas“. 22.50 „Tai - mano gyvenimas“. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje. 6.30 Tauro ragas. 7.00 
Apie žūklę. 7.30 Panikos kambarys. 8.00, 12.45 
„Alfa“ savaitė. 8.30 Diagnozė. Valdžia. 9.30 Žinios. 
10.25 Nuo... Iki. 11.15 Valanda su Rūta. 13.15 „Pri-
klausomi nuo sekso“. 14.20 Yra, kaip yra. 15.20, 
21.30 Dviračio šou. 15.50 KK2. 16.30 A.Užkalnis 
Plius. 17.00 Info diena. 21.00 A.Ramanauskas 
Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 22.30 Info diena. 

 PBK
9.00, 12.00, 13.50, 16.00 Naujienos. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.20 Valerijus Obodzinskis. 11.30, 12.20 
Šiandien vakare. 13.25 Tabletė. 14.05 „Anna Ger-
man“. 15.05 Vyriška/Moteriška. 16.45 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.30 Lietuvos laikas.  21.00 
„Šeimos albumas“. 23.10 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 „Kamenskaja“. 14.00 „Samara“. 17.15 
Tiesioginis eteris. 20.00 „Kultas“. 22.40 „Sąži-
ningas detektyvas“. 23.40 „Apgaulės pinklės“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.10 Žiūrėti visiems! 7.20 Šei-
mos dramos. 9.00 Tinkama priemonė. 9.50 
„Dar ne vakaras“. 10.50 „Gobšumas“. 11.45 
Gyva tema. 12.40 Mums net nesisapnavo. 
15.30 Šeimos dramos. 17.25 Tinkama priemo-
nė. 18.25 Keista byla. 19.25 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
„Slaptosios teritorijos“. 23.20 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.05 
„Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas su Ju-
lija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.20 Ypatingas įvykis. 13.00 „Sėbrai 4“. 
15.20 „Trys žvaigždės“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
19.00 „Voratinklis 9“. 21.00 Dienos apžvalga. 21.35 
„Bitininkas“. 23.30 „Kurtinys. Tęsinys“. 

„KeRĖ“
Siaubo trileriS. JAV. 2013.
Režisierė: Kimberly Peirce.
Vaidina: Chloe Grace Moretz, Julianne Moore, Gabriella Wilde.

Jaudinanti nauja Stiveno Kingo geriausiai parduodamos kultinės kny-
gos ekranizacijos versija. Po negailestingų bendraklasių patyčių ir nuo 
religinės fanatikės motinos rankos patirtų skriaudų Kerės įtūžis ir jos psi-
chokinetinės galios tampa nevaldomos. O kai išleistuvių vakaro pokštas 
baigiasi liūdnai, įvykių virtinė tampa nebekontroliuojama.

TV6
23.00

„SUPeRBoMBoneŠIS.
naIKInTI VISKĄ“
VeikSmo filmaS. JAV. 2005.
Režisierius: Rob Cohen.
Vaidina: Josh Lucas, Jessica 
Biel, Jamie Foxx.

Netolimoje ateityje kariuomenė 
gamina dirbtinio intelekto valdo-
mus naikintuvus. Lėktuvas ban-
domas Ramiajame vandenyne. 
Kai kompiuteris išmoksta pats 
priimti sprendimus, lakūnai pa-
kliūna į keblią padėtį, nes jis ketina 
sukelti pasaulinį karą. Kas laukia 
žmonijos?

„MIRTIeS aPSUPTYje“
VeikSmo trileriS. JAV, Vokietija. 
2002.
Režisierius: Don Michael Paul.
Vaidina: Steven Seagal, Morris 
Chestnut, Nia Peeples.

Našlys Saša Petrosevičius yra slap-
tas FTB agentas, vaidinantis chu-
liganišką tarptautinį automobilių 
vagį, turintį daug draugų abiejose 
įstatymo pusėse. Vienas jų - nusi-
kaltėlių profesijos atstovas Nikas - 
yra jam artimas tartum brolis. 
Vieną naktį vykdant nusikaltimą 
juos sučiumpa FTB agentė Viljams.

„aRMaGeDonaS“
VeikSmo drama. JAV. 1998.
Režisierius: Michael Bay.
Vaidina: Bruce Willis, Billy Bob 
Thornton, Ben Affleck.

Žemės link artėja milžiniškas as-
teroidas. Jei jis atsitrenks į Žemę, 
tai visa, kas gyva, bus sunaikinta. 
NASA atstovai sukuria rizikingą 
planą - nuskristi į asteroidą, jo vi-
duje padėti sprogmenų ir perskelti 
pusiau, kad dvi dalys aplenktų 
mūsų planetą. 

BTV
21.30

TV3
22.30

rekomenduoja

lnK
22.15
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.30 Pričiupom! (N-7).
19.00 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

20.00 Labai juokinga laida.
20.30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
21.30 Veiksmo f. 

„Superbombonešis. 
Naikinti viską“ (N-7).

23.35 TV serialas „Judantis 
objektas“ (1) (N-7).

0.25 TV serialas „Sunkių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

1.10 TV serialas 
„Liežuvautoja“ (N-7).

1.55 Bamba TV (S).

6.55 Programa.
6.59 TV parduotuvė.
7.15 Kaimo akademija.
7.45 Vantos lapas.
8.15 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Kulinaras“ (N-7).
11.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.30 24/7.
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.20 Vaivos pranašystės 

(N-7).
0.20 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
1.20 Reporteris.
2.05, 4.35 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.55, 5.25 „Genijai iš 

prigimties“.
3.25 „Laukinis pasaulis“.
3.45 „Įspūdingiausi gam-

tos reiškiniai“ (N-7).
5.55 „Jaunikliai“ (N-7).
6.25 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Rudens intermeco.
6.30 Choreografinės 

miniatiūros.
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.45 Akacijų alėja 2013.
13.40 Legendos.
14.30 Lietuvių menininkai 

Prancūzijoje.
15.00 „Keliaukime kartu. 

Bukovelis“.
15.30 „Keliaukime kartu. 

Dar kartą apie įdo-
miausius Ukrainos 
miestus“.

16.00 „Gyvenimas salose“. 
16.30 Gimtoji žemė.
17.00 Tarptautinės parodos 

„Praemiando Incitat. 
Šventojo Stanislovo 
ordinas“ atidarymas. 

18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ponas Selfridžas 2“.
20.50 IQ presingas.
21.20 Kai mūzos prabyla. 
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Euromaxx.
22.30 „Operacija „Keksas“.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Rudens intermeco.

6.15 Dienos programa.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“.
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Šeštasis pojūtis“.
13.50 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

14.50 „Detektyvas 
Kolambas. Žvirblis 
rankoje“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.55 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Velvet“ (N-7).
22.30 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
0.25 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.10 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Pelkė“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(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 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

23.00 „Kerė“ (S).
1.00 „Absoliutus 

blogis. Apokalipsė“ 
(N-14).

2.30 „Vilfredas“ (N-7).
3.20 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

11.30 „Lelijos“ (N-7).
12.35 „Anapus“ (N-7).
14.25 Kas paleido 

šunis?
14.55 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

15.25 „Virtuvė“ (N-7).
15.55 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

16.25 „Mano mama 
dinozaurė“.

18.00 „Virtuvės 
karaliai“.

18.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

20.00, 23.15 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

21.30 „Išnarstytas Haris“ 
(N-14).

23.45 „Moteris, kuri 
sugrįžta“ (N-7).

 22.30  „Operacija 
 „Keksas“.

 13.30  „Neprilygstamieji 
 gyvūnai“

 18.00  Info diena  16.25  „Mano mama 
  dinozaurė“

 11.30  „Pelkė“ 13.50  Anthonis
 Bourdainas

TV PROGRAMAvasario 15 d.

 TV Polonia
6.00 Širdžių magija - Z.Sosnickos rečitalis. 
6.40 Laukinė Lenkija. 7.15 Valstybės interesai. 
7.45 Regionų istorija. 8.05 Drakono Polo nuo-
tykiai. 8.25, 2.15 „Šeši milijonai sekundžių“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05 Geriausia 
Lenkijoje. 12.35 Savaitraštis.pl. 13.25, 18.20 
Lenkija su Miodeku. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Aukštesnioji 
jėga“. 15.25 „Linksmiausias žmogus“. 17.25 
Kapučino su knyga. 17.55, 1.45 „Codziennos 
gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultū-
ringieji PL. 20.25 Regionų istorija. 20.45, 2.40 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.45 Lenkų 
dainų muziejus. 23.05, 5.20 Polonija 24. 23.35, 
5.50 Sveika, Polonija. 0.40 Dokumentinis f. 
4.35 Polonija užsienyje. 

 TV1000
5.00 „Tuštybių mugė“. 7.15 „Per žingsnį nuo 
šlovės“. 9.15 „Zoro kaukė“. 11.30 „Kartu iki 
pasaulio pabaigos“. 13.10 „Matilda“. 15.00 
„Kur nuneša sapnai“. 17.00 „Pėdsakai“. 19.00 
„Valgyk, melskis, mylėk“. 21.15 „Vyriškas au-
klėjimas“. 23.00 „Amerikos gangsteris“. 1.30 
„Penktadienio vakaro žiburiai“. 3.30 „Nelie-
čiamieji“. 

 DiscoVery 
6.10 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 
8.15, 17.15 Paskui klasikinius automobilius. 
8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35 Likvida-
torius. 10.05 Aukso karštinė. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Pasprukti 
nuo persekiotojų. 14.30 Gaudant monstrus. 
18.35 Likvidatorius. 20.30 Kaip tai pagamin-
ta? 21.00, 2.50 Ledyninio ežero maištininkai. 
22.00, 3.40 Brangenybių paieškos. 23.00, 4.30 
Jukono vyrai. 24.00, 5.20 Greiti ir triukšmingi. 
Griovimo teatras. 1.00 Traukiniu į Aliaską. 1.55 
Aliaska. Paskutinė riba. 

 TraVel
 6.00, 11.00, 24.00 Paminklų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Nekilnojamojo turto paieška. 9.00, 
15.00 Gelbėtojai. 10.00, 16.00 Išmesti ir atsi-
kratyti. 12.00 Muziejų paslaptys. 14.00 Vanilos 
Ais projektas. 17.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 
2.00 Neįprastas maistas. 21.00, 3.00 Nežino-
ma ekspedicija. 22.00, 4.00 Beprotiški šeimos 
nuotykiai. 23.00, 5.00 Kelionių motociklu die-
noraštis, Afrika. 1.00 Viešbučių paslaptys ir 
legendos. 

 animal PlaneT
6.36, 0.45 Liūno broliai. 7.25, 9.10, 14.40, 
21.05, 5.02 Namai medžiuose. 8.15 Žvejyba 
Amazonėje. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvari-
umų verslas. 11.00 Blogas šuo. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 12.50 Žvejyba Amazonėje. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 
20.10, 3.25 Riaumoti su liūtais. 17.25, 23.50 
Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Katės 
gelbėjimas. 

 sPorT1
8.30, 21.30 NBA visų žvaigždžių savaitgalis. 
Rungtynės. Šiandien. 10.00, 2.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. Zvolės „PEC“ - Roterdamo 
„Feyenoord“. Vakar. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. Nijmegeno „NEC“ - Eindhoveno „PSV“. 
Vakar. 14.00 NBA visų žvaigždžių savaitgalis. 
Kylančių žvaigždžių rungtynės. 16.30 „NBA pa-
saulis“. Speciali krepšinio laida. 17.00 NBA 
visų žvaigždžių savaitgalis. Šeštadienio nakties 
konkursai. Vakar. 20.00, 1.20 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. 21.00 „NBA 
pasaulis“. Speciali krepšinio laida. Premjera. 
23.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madri-
do „Real“ - San Sebastiano „RETAbet.es“. Vakar. 
4.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. Nijmegeno 
„NEC“ - Eindhoveno „PSV“. 2016-02-14. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 20.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Arsenal“ - „Leicester“. 8.50 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Aston Villa“ - „Liverpool“. 
10.40, 21.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Manchester City“ - „Tottenham“. 12.30, 
23.40 Motosportas. Nascar lenktynės. 14.30 
Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Real“. 16.20 
Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Brose 
Baskets“. 18.10 Krepšinis. Eurolyga. „Barce-
lona“ - „Žalgiris“. 1.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Panathinaikos“ - „Anadolu Efes“. 3.30 Pre-
mier lygos apžvalga. 5.20 Krepšinis. Euroly-
ga. „Fenerbahce“ - „Unicaja“. 

 eurosPorT
6.00, 10.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Šveicarija. 7.30, 0.45, 4.00 Žiemos sporto apž-
valga. 8.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Japonija. 9.30, 20.15, 2.30 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. JAV. 11.00, 19.30, 1.45, 5.00 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Norve-
gija. 12.30, 21.00, 5.30 Angliškasis biliardas. 
Welsh Open. Didžioji Britanija. 19.00 Sporto 
apžvalga. 20.55, 23.55 Sporto naujienos. 24.00, 
0.25 Futbolo apžvalga. 0.05 Futbolo žvaigždės. 
0.30 Sporto linksmybės. 
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 13.25  Deividas Bleinas.
 Tikrovė ar magija 

 18.30  „Lietuvos komiko 
 vakaras

 2.30  „Ekskursantė“ 7.35  „Aukso žirgas“ 10.05  „Tomo ir Džerio 
 pasakos“

 19.30  Marijaus 
Mikutavičiaus koncertas

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 16.00 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį. 9.40 „Linksmieji traukinukai“. 
10.10 Senoji animacija. 11.10 „Tavo gyvenimas“. 
13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti 2“. 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00 „Tai - 
mano gyvenimas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 „Visiškai laimingas“. 22.50 „Tai - mano 
gyvenimas“. 0.45 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30, 3.30 
A.Ramanauskas Plius. 11.00, 15.20, 20.15, 
22.30, 2.20 Dviračio šou. 11.30, 15.50, 20.45, 
22.55, 2.50 KK2. 12.15, 23.35 Diagnozė. Val-
džia. 13.15, 19.20, 0.30 Yra, kaip yra. 17.00 
Nuo... Iki. 17.50 Valanda su Rūta. 21.30 
A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00, 13.50 Naujienos. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.20 
„Padriki užrašai“ su D.Krylovu. 10.35, 12.20, 20.35 
„Šeimos albumas“. 12.00, 16.00 Naujienos. 13.10 
Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/
Moteriška. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 22.55 
Vakaras su Urgantu. 23.30 Sąmokslo teorija. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00, 22.40 Žinios. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
„Gynėja“. 14.00 „Samara“. 17.15 Tiesioginis 
eteris. 20.00 „Kultas“. 0.25 „Mūsų kūno šifrai“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 Žiūrėti visiems! 8.05 Šei-
mos dramos. 9.50 Tinkama priemonė. 10.45 
Keista byla. 11.40, 19.25 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 12.35 „Dar ne vakaras“. 13.35 
„Gobšumas“. 14.30 Gyva tema. 15.30 Šeimos 
dramos. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 Keista 
byla. 20.25 „Vikingas 2“. 0.15 „Kariai 2“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 
Rytas su Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Sėbrai 4“. 15.20 „Nu-
varymo taisyklės“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
19.00 „Voratinklis 9“. 21.00 Dienos apžvalga. 
21.35 „Bitininkas“. 23.30 „Kurtinys. Tęsinys“. 
1.30 „Kriminalinis video“. 

 TV PolonIa
6.40 Gyvenimo menas. 7.05 Pasaulis sukasi. 
8.00 Cafe Historia. 8.25 „Tik Kasia“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 Gelbėtojai. 15.20 „Gruzinai Armijoje 
Krajovoje“. 16.15 Klajūno užrašai. 16.25 As-
tronariumas. 17.00 Kultūros studija. Sekma-
dienis su... 17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 
2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 22.40, 5.10 
Lenkija su Miodeku. 18.53 Peiliu ir šakute. 
19.05 Sveikatos ir grožio akademija. 19.25 
Naszaarmia.pl. 20.25 Kultūros informacija. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 
22.45 Lenkų dainų muziejus. 23.05, 5.20 Po-
lonija 24. 0.40 Debatai. 2.15 „Tik Kasia“. 4.35 
Polonija užsienyje. 

 TV1000
5.20 „Zoro kaukė“. 7.40 „Matilda“. 9.20 „Džob-
sas“. 11.30 „Pėdsakai“. 13.20 „Marija, Škotijos 
karalienė“. 15.15 „Valgyk, melskis, mylėk“. 
17.30 „Keitės Makkol bylos“. 19.00 „Nežino-
mas“. 21.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 
23.00 „Neliečiamieji“. 1.00 „Romeo ir Džiulje-
ta“. 3.00 „Dvi motinos“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05, 21.00, 2.50 Aukso karšti-
nė. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėto-
jai. 13.35 Kubos chromas. 14.30 Automobilių 
kolekcininkai. 23.00, 4.30 Aliaska. Paskutinė 
riba. 24.00, 5.20 Greiti ir triukšmingi. Griovimo 
teatras. 1.00 Ledyninio ežero maištininkai. 1.55 
Traukiniu į Aliaską. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Nekilnojamojo turto paieška. 9.00, 15.00 
Gelbėtojai. 10.00, 16.00 Išmesti ir atsikratyti. 
11.00, 24.00 Paminklų paslaptys. 14.00 Vanilos 
Ais projektas. 17.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 
2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 
Kelionė į prieskonių šalį. 22.00, 4.00 Viešbučių 
verslas. 23.00, 5.00 Neįprastas maistas. 1.00 
Viešbučių paslaptys ir legendos. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Filmas šeimai „Osis 

ir Tedas“.
8.45 Komedija „Šarlotės 

voratinklis“.
10.30 Komedija „Undinė“.
12.45 Veiksmo komedija 

„Šnipas ne savo 
noru“ (N-7).

14.35 Komedija „Džonsonų 
atostogos“ (N-7).

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

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 Marijaus 
Mikutavičiaus  
koncertas „3D 
Show“, skirtas 
Lietuvos Valstybės 
atkūrimo dienai.

21.30 „Traukinio 
apiplėšimas, kurį 
įvykdė Saulius ir 
Paulius“ (N-14).

23.20 Biografinė drama 
„Linkolnas“ (N-14).

2.15 TV serialas 
„Nepasitikėk  
bjaurybe iš 23 buto“ 
(N-7).

2.40 TV serialas „Lujis“ 
(N-7).

3.00 TV serialas 
„Vilfredas“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
7.20 „Toras. Asgardo 

legendos“.
8.40 „Ilgai ir laimingai 2. 

Naujieji Snieguolės 
nuotykiai“.

10.05 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

10.30 „Ponas Bynas“.
10.55 „Skūbis Dū 2. 

Monstrai išlaisvinti“.
12.40 Veiksmo komedija 

„Klik! Arba gyveni-
mas pagreitintai“.

14.45 Romantinė komedija 
„Staiga trisdešimties“.

16.40 Veiksmo komedija 
„Vagis policininkas“.

18.30 Žinios. Kriminalai. 
Sportas. Orai.

19.30 KK2 (N-7).
20.30 Švęskime LAISVĘ. 

Koncertas skirtas 
Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 
dienai. Vedėjai 
U.Skonsmanaitė ir 
P.Skučas. 

22.00 Veiksmo trileris 
„Pasaulinis karas Z“.

0.10 Veiksmo komedija 
„Tango ir Kešas“.

2.05 Veiksmo trileris 
„Mirties apsuptyje“.

6.00 LR himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
7.35 „Aukso žirgas“.
9.00, 9.35, 10.35, 11.35 

Labas rytas, Lietuva.
9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 
12.00 Valstybės atkūrimo 

diena. Trijų Baltijos 
valstybių vėliavų 
pakėlimo ceremonija 
Vilniuje. 

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

13.30, 0.30 „Daktaras 
Jonas Basanavičius“.

14.00 Vasario 16-osios 
minėjimas prie 
Lietuvos nepriklau-
somybės signatarų 
namų Vilniuje. 

14.30 Istorinė drama 
„Ekskursantė“ (N-7).

16.30 Koncertas „Grįžtu 
namo“.

18.30 Šiandien.
18.55 „Nematomas frontas“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Atspėk dainą.
22.45 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 2“.
23.40 „Komisaras Reksas“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.

6.55 Jokių
kliūčių (1).

10.15 Magai.
13.25 Deividas 

Bleinas.  
Tikrovė ar magija 
(N-7).

14.35 Muzikinis f. 
„Čilinam 
Šv.Valentiną,  
arba devyni  
antausiai ir trejos 
vestuvės“.

16.35 Dokumentinis f. 
„Agneta  
ir ABBA.  
Istorija“.

17.50 Koncertas 
skirtas  
Valstybės  
atkūrimo dienai. 
2014 m.  
Vedėjai: 
U.Skonsmanaitė, 
R.Vilkončius, 
P.Skučas.

20.30 Veiksmo f. 
„Zoro kaukė“  
(N-7).

23.10 TV serialas 
„Judantis  
objektas“  
(N-7).

24.00 TV serialas 
„Liežuvautoja“  
(N-7).

0.45 Bamba TV (S).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.40 „Mainai gamtoje“.
9.50 „Nepriklausomybės 

kovos Lietuvoje. 
Valstybės kūrimasis“.

10.25 „Nepriklausomybės 
kovos Lietuvoje. 
Operacijos bolševikų 
fronte“.

11.00 „Didvyris“ (N-7).
13.40 „Kaip užauginti 

planetą. Gyvybė iš 
šviesos“ (N-7).

14.50 „Kaip užauginti pla-
netą. Gėlių galia“.

16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Kaip užauginti pla-

netą. Varžovas“.
17.30 „Laukinis pasaulis“.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.30 „Lietuvos komiko 

vakaras“.
20.00 Žinios. Orai.
20.25 „Lietuvos komiko 

vakaras“
21.30 Patriotai (N-7).
23.00 „Sugar Man“ (N-7).
1.00 „Apsaugoti 

Silvermaną“ (N-14).
2.45 „Didvyris“ (N-7).
4.40 „Kaip užauginti 

planetą. Gyvybė iš 
šviesos“ (N-7).

5.30 „Kaip užauginti pla-
netą. Gėlių galia“.

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 

Kudirkos Naumiestis. 
8.30 „Dainų dainelė 

2016“.
10.15 „Tadas Blinda“.
12.45 „Baladė apie 

Daumantą“.
13.45 „1918 m. Vasario 

16-osios Akto  
signatarai“.

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

16.30 Muzika kaip kinas. 
18.00  Dokumentinis 

filmas apie Justiną 
Marcinkevičių.

19.00 Iškilmingas vasario 
16-osios minėjimo 
koncertas.

20.15 „Trispalvis“ (N-7).
21.30 DW naujienos rusų k.
21.45 Naktinis ekspresas.
22.15 Televizijos spektaklis 

„Naujieji patriotai“. 
Petro Vaičiūno pje-
sės motyvais. 

0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
2.30 Istorinė drama 

„Ekskursantė“ (N-7).
4.20 Menų čempionatas 

„ART-O-THLONAS“. 
2009 m.
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vasario 16 d. 

 0.05  „Lelijos“ 18.00  „Kaulai“ 21.00  „Midsomerio 
 žmogžudystės XV“

 AnimAl PlAnet
6.13, 8.15, 12.50 Katės gelbėjimas. 6.36, 0.45 
Liūno broliai. 7.25, 11.00 Blogas šuo. 9.10, 
14.40, 21.05 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 20.10 Riaumoti su liūtais. 17.25 Pirma-
pradė Belovežo giria. 18.20, 22.00 Laukinių gy-
vūnų priežiūros mokykla. 23.50 Upių pabaisos. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Gran Kanarijos „Herbalife“ - Bilbao „Bilbao 
Basket“. 2016-02-14. 8.00, 20.00 Kanados 
žvaigždžių šou ant ledo. Dailusis čiuožimas. 
9.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 22 turo apž-
valga. 10.00 NBA visų žvaigždžių savaitgalis. 
Kylančių žvaigždžių rungtynės. 2016-02-13. 
12.30 ATP 250 Chennai. Vyrų tenisas. Stan 
Wawrinka - Borna Coric. Finalas. 14.00 WTA 
Shenzhen. Moterų tenisas. Agnieszka Radwans-
ka - Alison Riske. Finalas. 16.00 Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. Nijmegeno „NEC“ - Eindhoveno 
„PSV“. 2016-02-14. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lygos 23 turo apžvalga. 22.00 NBA visų žvaigž-
džių savaitgalis. Rungtynės. 2016-02-15. 2.00 
Žiemos pasaka ant ledo. Dailusis čiuožimas. 4.00 
Ekstremalaus sporto žurnalas „Rip“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.10 Rankinis. Europos čempionato pusfinalis. 
10.30 Rankinis. Europos čempionatas. Mačas 
dėl trečios vietos. 12.20 Rankinis. Europos čem-
pionato finalas. 14.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 14.55 Ledo ritulys. KHL. „Avan-
gard“ - „Sibir“. 17.30 Golfas. Europos turo savai-
tės apžvalga. 18.00 Motosportas. Nascar lenktynių 
apžvalga. 18.55 Futbolas. UEFA Europos lyga. 
„Fenerbahce“ - „Lokomotiv“. 21.05 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 21.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Benfica“ - „Zenit“. 23.45 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG - „Chelsea“. 
1.35 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos 
apžvalga. 2.25 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dina-
mo“ - Maskvos „Dinamo“. 

 euroSPort
7.00, 4.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Šve-
dija. 7.30, 20.05, 2.30 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Norvegija. 8.30, 
10.30, 0.15 Biatlonas. Pasaulio taurė. JAV. 9.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Japonija. 
12.30, 21.00, 5.30 Angliškasis biliardas. Welsh 
Open. Didžioji Britanija. 19.00 Žiemos sporto 
apžvalga. 20.00, 24.00 Sporto naujienos. 0.05 
Motosportas. TBA. 4.30 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Šveicarija. 

6.15 Dienos programa.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto

 paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“.
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
13.20 „Šeštasis pojūtis“.
13.50 Keksiukų karai.
14.50 „Detektyvas 

Kolambas. Bausmė 
bendram meilužiui“ 
(N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.55 „Tėvas Motiejus“.
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XV. 
Siciliškoji gynyba“ 
(N-7).

22.45 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.45 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.30 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Lietuvos ginklai“ 

(N-7).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Paris Saint-Germain 
FC“ - „Chelsea FC“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 „Paranoja“ 
(N-14).

1.35 „Po kupolu“ 
(N-14).

2.25 „Vilfredas“ (N-7).
3.15 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Linksmuolis 
Baris ir disko  
kirminai“.

13.00 „Lelijos“ 
(N-7).

14.05 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7).

15.05 „Geležinė ledi“ 
(N-7).

17.00 „Ida“ (N-7).
18.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

19.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas.
21.00 „Dingęs“ 

(N-7).
22.05 Balticum TV 

žinios.
22.35 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
23.35 „Virtuvė“ 

(N-7).
0.05 „Lelijos“ 

(N-7).

„StAiGA triSDeŠimtieS“
Romantinė komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Gary Winick.
Vaidina: Mark Ruffalo, Judy Greer, Jennifer Garner.

Likus 5 dienoms iki 13-ojo gimtadienio, mergaitė, vardu Džena, atsi-
duria sandėliuke, į kurį uždarė pavydūs bendraklasiai. Ten ji sugalvoja 
norą būti graži ir populiari. Ištrūkusi iš spąstų, Džena persikelia 17 metų 
į ateitį ir tampa reklamos agentūros darbuotoja, kurios grožiui negali 
atsispirti vadovai, kolegos ir klientai.

lnK
14.45

„linKolnAS“
BiogRafinė dRama. JAV. 2012.
Režisierius: Steven Spielberg.
Vaidina: Daniel Day-Lewis, 
Sally Field, David Strathairn.

1865 m., kai Amerikos pilietinis karas 
nenumaldomai artėjo prie pabaigos, 
JAV prezidentas Abraomas Linkolnas 
stengiasi pasiekti įžymųjį konstitucijos 
pakeitimą, visiems laikams uždrau-
siantį vergovę Jungtinėse Valstijose. tV3

23.20

„PArAnoJA“
dRama. JAV. 2007.
Režisierius: D.J.Caruso.
Vaidina: Shia LaBeouf, Sarah 
Roemer, Carrie-Anne Moss.

Keilo sieloje randą paliko autoavarija, 
kurioje žuvo jo tėvas. Įsiūčio apimtas 
vaikinas užpuola mokytoją, netinka-
mai prabilusį apie šį įvykį. Keilas išven-
gė kalėjimo, tačiau negali nutolti nuo 
namo daugiau nei per 30 metrų. tV6

23.40

„VAGiS PolicininKAS“
Veiksmo komedija. JAV. 1999.
Režisierius: Les Mayfield.
Vaidina: Dave Chappelle, 
Peter Greene, Luke Wilson.

Mailsas Loganas - profesionalus va-
gis. Šį kartą jo grobis - 17 mln. do-
lerių vertės briliantas. Tačiau kalė-
jimo išvengti nepavyko. Grįžęs po 
trejų metų nelaisvės, toje vietoje, 
kur paslėpė brangenybes, Mailsas 
pamato pastatytą didžiulį pastatą.lnK

16.40

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Įsimylėjęs 

Madagaskaras“.
8.20 „Nuovada“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Du tėvai ir 

du sūnūs“  
(1) (N-7).

11.00 „Nauja norma“ 
(N-7).

12.00 „Apie mus ir 
Kazlauskus“ (N-7).

13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

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

(N-7).
21.00 „Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Romantinė drama 

„Prisimink mane“ 
(N-7).

0.50 „Elementaru“ 
(N-7).

1.40 „Aferistas“ (N-7).
2.30 „Lujis“ (N-7).
2.55 „Vilfredas“ (N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
7.25 „Ponas Bynas“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

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

10.50 24 valandos 
(N-7).

11.55 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.00 Pričiupom! (N-7).
13.30 „Denis 

Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 „Ištark sudie“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Su cinkeliu (N-7).
21.30 Žinios.
22.15 Trileris 

„Žaidimas  
be taisyklių“  
(N-7).

0.20 „Kultas“ (N-14).
1.10 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.55 „Strėlė“ (N-7).

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

(N-7).
10.05 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
11.30 „Islamo valstybė“. 

Kruvinas projektas“.
12.25 Istorijos detektyvai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Pinigų karta.
23.20 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 2“ 
(N-7).

0.15 Trumposios žinios.
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

Trečiadienis

„DINGĘ LAIŠKAI“
TV serialas. JAV, Kanada. 2014.
Režisierė: Martha Williamson.
Vaidina: Eric Mabius, Kristin 
Booth, Crystal Lowe.

Laiškai slepia ne tik nuostabias 
istorijas, slapčiausius prisipažini-
mus, bet kartais gali išgelbėti ir 
gyvybę, padėti ištirti nusikaltimą 
ar suvesti seniai matytus žmones. 
Žinodamas laiškų galią, vieno ma-
žo miestelio pašto darbuotojas 
Oliveris nusprendžia grąžinti visus 
pasiklydusius siuntinius nurody-
tiems adresatams.

„KIETAS RIEŠUTĖLIS 4.0“
Veiksmo filmas. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2007.
Režisierius: Len Wiseman.
Vaidina: Bruce Willis, Timothy 
Olyphant, Justin Long.

Kol amerikiečiai švenčia Nepriklau-
somybės dieną, teroristai rengia 
kompiuterinę ataką prieš JAV inf-
rastruktūrą, tikėdamiesi nublokšti 
Ameriką atgal į „tamsos amžių“. 
Sąmokslo organizatoriai, rodos, 
apskaičiavo kiekvieną smulkmeną. 
Tačiau jie nesitikėjo, kad turės įveik-
ti kietąjį riešutėlį - Džoną Makleiną.

 „SUNKIŲ NUSIKALTIMŲ 
SKYRIUS“
DeTekTyVinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius: James Duff.
Vaidina: Mary McDonnell, George
William Bailey, Tony Denison.

Los Andželo sunkių nusikaltimų 
skyriuje atėjo sunkūs laikai. Pa-
sikeitė valdžia - vietoj Brendos 
Džonson paskirta Šeron Reidor. 
Pavaldiniai nelabai tuo patenkinti. 
Juk naujajai viršininkei visada anti-
patiją jautė ir pati Brenda Džonson. 

TV8
21.00

TV6
22.00

BTV
0.30

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį. 9.40 „Linksmieji trau-
kinukai“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Visiš-
kai laimingas“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 
14.00 „Pasmerkti 2“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Dingę laiškai“ (N-7). 22.50 „Tai - mano gyve-
nimas“ (N-7). 0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfo TV
6.15, 10.45, 13.15 Yra, kaip yra (N-7). 7.10, 
8.40, 15.20, 21.30 Dviračio šou. 7.35, 9.05, 
11.40, 15.50 KK2 (N-7). 8.15, 16.30 A.Užkalnis 
Plius. 9.50 Diagnozė. Valdžia. 12.20 Nuo... Iki. 
17.00 Info diena. Info verslas. Info interviu. Info 
kriminalai. Info pasaulis. 21.00 A.Ramanauskas 
Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 
22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.20 Gyvenk sveikai! 10.20 „Padriki užrašai“. 10.35, 
12.20 „Šeimos albumas“. 13.15 Tabletė. 14.00 Kartu 
su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 „Šeimos 
albumas“. 23.10 Vakaras su Urgantu. 23.45 „Baltoji 
dykumos saulė“. 1.10 „Europietiška istorija“.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.55 „Gynėja“. 14.00 „Samara“. 17.15 Tiesio-
ginis eteris. 20.00 „Kultas“. 21.50 Specialusis 
korespondentas. 23.35 „Chemija. Nusiginklavi-
mo formulė“. 1.30 „Skubiai į numerį!“

 REN
7.50 Šeimos dramos. 9.35 Tinkama priemonė. 
10.30 Keista byla. 11.30, 19.20 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 12.25 „Dar ne vakaras“. 13.20 „Gob-
šumas“. 14.15 Gyva tema. 15.15 Šeimos dramos. 
17.20 Tinkama priemonė. 18.20 Keista byla. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.20 Dokumentinis projektas. 
23.05 Pažink mūsiškius! 23.55 „Kariai 3“. 

 9.15  „Komisaras Reksas“ 0.50  „Elementaru“  20.25   Su cinkeliu

„PRISIMINK MANE“
romanTinė Drama. JAV. 2010.
Režisierius: Allen Coulter.
Vaidina: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Chris Cooper.

2001 metų vasarą Niujorko studentas Taileris dar jaučiasi sutrikęs dėl trage-
dijos, atitolinusios jį nuo tėvo. Netrukus jis susipažįsta su Ele, ir ši supranta 
jo skausmą. Taileris visai neieško meilės, tačiau, įsižiebus aistringiems san-
tykiams, jis atranda galimybę vėl tapti laimingas. Tai nepamirštamas pasa-
kojimas apie širdies galią, šeimos stiprybę ir kiekvienos dienos branginimą.

rekomenduoja

TV3
22.30
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Viena už visus“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.30 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Pričiupom! (N-7).
19.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“  
(N-7).

20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Drama 

„Amerikos grožybės“ 
(N-14).

23.40 „Judantis objektas“ 
(N-7).

0.30 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ (N-7).

1.15 „Liežuvautoja“ (N-7).
2.00 Bamba TV (S).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Kulinaras“ (N-7).
11.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.30 Patriotai (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Ginčas (N-7).
23.20 Patriotai (N-7).
0.20 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.20 Reporteris.
2.05, 4.35 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55, 5.25 
„Genijai iš prigimties“.

3.25, 6.25 
„Laukinis pasaulis“.

3.45 „Įspūdingiausi gam-
tos reiškiniai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Baleto „Bajaderė“ III 

veiksmas „Šešėliai“.
6.30 13-17 a. muzika ir 

poezija.
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
8.40 „Vakavilis“.
9.05 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Muzikos savaitė.
13.10 Grupė „Makchu 

Pikchu“.
14.15 „Ponas Selfridžas“.
15.45 Atspindžiai.
16.15 Gustavo enciklopedija.
16.45 „Knygnešiai“.
18.00 ...formatas. Poetas 

Vladas Braziūnas.
18.15 Trembita.
18.30 Tėvų susirinkimas.
19.00 Labanaktukas.
19.20 Kelias į namus.
20.00 Kūrybos visuomenė - 

kas tai? 2 d.
20.45 ...formatas. Poetė 

T.Marcinkevičiūtė.
21.00 „Pasauliniai karai“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Mokslo sriuba.
22.30 Drama „Gyvenimo 

medis“ (N-7).
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Laba diena, Lietuva.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.20 Sostinės keksiukai.
13.50 Keksiukų karai.
14.50 „Foilo karas. Vieni 

iš nedaugelio“ (N-7).
16.45 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.45 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
18.55 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XV. 
Pamoka, privertusi 
žudyti (N-7).

22.45 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.45 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.30 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Adrenalinas 

(N-7).
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Robinzonas Kruzas“ 

(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 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Kietas riešutėlis 

4.0“ (N-14).
0.35 „Rubė Sparks“ 

(N-14).
2.25 „Vilfredas“

(N-7).
2.50 „Lujis“ (N-7).
3.15 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Dingęs“ 

(N-7).
11.05 Pirmasis 

Pasaulinis karas: 
karo pabėgėliai 
Rusijoje.

11.35 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.35 „Virtuvė“ 
(N-7).

13.05 „Kažkas 
skolinto“  
(N-7).

15.05 „Meilė 
ir šokiai“.

16.50 Kas paleido 
šunis?

17.20 „Į Vakarus“ 
(N-7).

19.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvės 
karaliai“.

21.00 „Lorna Diun“ 
(N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Dingęs“ 
(N-7).

0.05 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).
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 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 
Rytas su J.Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 
Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. Ypatin-
gas įvykis. 13.00 „Sėbrai 4“. 15.20 „Nuvarymo 
taisyklės“. 17.00 Kalbame ir rodome. 19.00 
„Voratinklis 9“. 21.00 Dienos apžvalga. 21.35 
„Bitininkas“. 23.30 „Kurtinys. Tęsinys“. 1.30 
„Kriminalinis video“. 3.25 Buto klausimas.

 TV PoloNia
6.40 Regionų istorija. 6.55 Klajūno užrašai. 7.05 
Pasaulis sukasi. 8.00 90 metų „Piligrimui“. 8.25 
„Maikos Skovron išdaigos“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Ži-
nios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Manimi nesirūpink“. 15.25 Debatai. 16.30 Kaip 
tai veikia? 17.00 Kultūros savaitraštis. 17.55, 
1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 18.20 Lenkija su 
Miodeku. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Okrasa 
laužo taisykles. 19.25 Rytų studija. 20.25 „Vilno-
teka“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Ži-
nios. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 22.45 
Lenkų dainų muziejus. 0.40 „Kartais sapnuoju, 
kad skraidau“. 2.15 „Maikos Skovron išdaigos“.

 TV1000
7.10 „Monos Lizos šypsena“. 9.10 „Marija, Škoti-
jos karalienė“. 11.10 „Keitės Makkol bylos“. 13.00 
„Spindesys“. 15.00 „Nežinomas“. 17.00 „Keliau-
tojo laiku žmona“. 19.00 „Versalio romanas“. 
21.00 „Romeo ir Džiuljeta“. 23.00 „Dvi motinos“.  

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 7.00, 11.50, 22.00, 3.40 Greiti ir 
triukšmingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.35, 18.35 Likvida-
torius. 10.05 Aukso karštinė. 12.40, 19.05, 2.50 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Pasaulio 
blogiausieji. 14.30 Didžiosios statybos. 23.00 Va-
riklių entuziastai. 24.00, 5.20 Greiti ir triukšmingi.

 TraVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Nekilnojamojo turto paieška. 9.00, 15.00, 22.00, 
4.00 Gelbėtojai. 10.00, 16.00, 23.00, 5.00 Išmesti 
ir atsikratyti. 11.00, 24.00 Paminklų paslaptys. 
14.00 Vanilos Ais projektas. 17.00 Statybos 
Aliaskoje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 21.00, 3.00 Kovos dėl bagažo. 1.00 
Viešbučių paslaptys ir legendos. 

 aNiMal PlaNeT
6.13, 8.15, 12.50 Laukinių gyvūnų priežiūros mo-
kykla. 6.36, 0.45 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Blogas 
šuo. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aliga-
torių tramdytojai. 16.30 Riaumoti su liūtais. 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Šunų gelbėtojai. 20.10, 3.25 Afrikos autsaideriai. 

 sPorT1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gran 
Kanarijos „Herbalife“ - Bilbao „Bilbao Basket“. 
8.00, 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio 
čempionatas. 9.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ lygos 19 turo apžvalga. 9.30, 18.00 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ 
- San Sebastiano „RETAbet.es“. 11.15 „NBA pa-
saulis“. 11.30 „NBA Action“. 12.00 Snieglentės. 
„Burton European Open“. 14.00, 24.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Gran Kanarijos „Herba-
life“ - Bilbao „Bilbao Basket“. 16.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. Zvolės „PEC“ - Roterdamo „Fe-
yenoord“. 21.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ lygos 20 turo apžvalga. Premjera. 21.30 
Grappling LT. Vilnius 2016. 2 d. 22.00 NBA 
visų žvaigždžių savaitgalis. Šeštadienio nakties 
konkursai. 1.45 „Sportinio pokerio Premier lyga“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 14.30 UEFA Europos lyga. „Fenerbahce“ -
„Lokomotiv“. 8.50 UEFA Čempionų lyga. „Benfi-
ca“ - „Zenit“. 10.40 UEFA Čempionų lyga. PSG -
„Chelsea“. 12.30 KHL. „Avangard“ - „Sibir“. 
16.20 KHL. Rygos „Dinamo“ - Maskvos „Di-
namo“. 18.20 Nascar lenktynių apžvalga. 19.20 
UEFA Čempionų lyga. PSG - „Chelsea“. 21.10 
UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 21.35 
UEFA Čempionų lyga. „Gent“ - „Wolfsburg“. Tie-
sioginė transliacija. 23.45 UEFA Čempionų lyga. 
„Roma“ - „Real“. 1.35 UEFA Čempionų lygos 
dienos apžvalga. 2.25 Premier lygos apžvalga. 
3.25 „Trans World Sport“ žurnalas. 5.00 UEFA 
Čempionų lyga. „Gent“ - „Wolfsburg“. 

 eurosPorT
7.00, 10.15, 18.30, 2.30, 5.00 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. JAV. 8.00 Dviračių sportas. Omano turas. 
8.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Šveicari-
ja. 9.00, 2.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Šve-
dija. 9.30 Motosportas. TBA. 9.45, 10.10 Futbolo 
apžvalga. 9.50 Futbolo žvaigždės. 11.00 Žiemos 
sporto apžvalga. 12.00, 20.05, 5.30 Angliškasis 
biliardas. Welsh Open. 16.30, 3.00 Dviračių 
sportas. Andalūzijos turas. 20.00, 24.00 Sporto 
naujienos. 0.05 Dviračių sportas. Andalūzijos 
turas. 1.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.

 22.30  „Gyvenimo
   medis“

 16.25  „Moterų daktaras“ 15.35   „Prokurorų 
   patikrinimas“

 21.00   „Lorna Diun“ 19.00  „CSI kriminalistai“ 17.45   „Senojo Tilto 
   paslaptis“
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 20.30   Akivaizdu, 
   bet neįtikėtina

 17.30  Lietuva tiesiogiai  22.00  Naktinis ekspresas 22.00  „Eilinė egzekucija“ 0.05  „Kultas“ 16.30  TV Pagalba

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį. 9.40 „Linksmieji trau-
kinukai“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Dingę 
laiškai“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 
„Pasmerkti 2“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio patiekalai per 
pusvalandį. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Svajonių 
viešbutis. Marokas“ (N-7). 22.55 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 0.50 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00, 15.20, 21.30 Dviračio šou. 11.30 
KK2 (N-7). 12.15 Ne vienas kelyje. 12.45 Va-
landa su Rūta. 14.20 24 valandos (N-7). 15.50 
Bus visko. 17.00 Info diena. Info verslas. Info 
interviu. Info kriminalai. Info pasaulis. 21.00 
A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.45 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.20 Gyvenk sveikai! 10.15 „Padriki užrašai“. 10.30, 
12.20 „Šeimos albumas“. 13.15 Tabletė. 14.05 
Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.45 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.50 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.05 „Šeimos albumas“. 23.20 Vakaras su Urgan-
tu. 23.55 „Žvelgiant į naktį“. 1.15 Nakties naujienos.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 „Gy-
nėja“. 14.00 „Samara“. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 „Kultas“. 21.50 „Dvikova“. 23.35 „Nuo Pio-
tro iki Nikolajaus“. 1.15 „Skubiai į numerį!“

 Ren
7.50 Šeimos dramos. 9.45 Tinkama priemonė. 
10.45 Keista byla. 11.40, 19.25 Pasaulio paslap-
tys su A.Čapman. 12.40 „Dar ne vakaras“. 13.35 
„Gobšumas“. 14.30 Gyva tema. 15.30 Šeimos 
dramos. 17.30 Tinkama priemonė. 18.25 Keista 
byla. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 A.Čapman 
paslaptys. 23.20 „V ir M“. 0.05 „Kariai 3“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 
Rytas su Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 
Yaptingas įvykis. 13.00 „Sėbrai 4“. 15.20 „Nu-
varymo taisyklės“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
19.00 „Voratinklis 9“. 21.00 Dienos apžvalga. 
21.35 „Bitininkas“. 23.30 „Kurtinys. Tęsinys“. 
1.30 „Kriminalinis video“. 3.20 Sodininkų atsa-
kas. 4.25 Pagrindinis kelias. 

 TV PolonIa
6.40, 16.15 „Vilnoteka“. 6.55 Klajūno užrašai. 7.05 
Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktualijos. 8.25, 
2.15 „Namai aukštyn kojom“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 16.35 „Kar-
tais sapnuoju, kad skraidau“. 17.35 Iki pasima-
tymo Krokuvoje. 17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 
2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 22.50 Lenkija 
su Miodeku. 18.55 Maklovičius keliauja. 19.25 
Giminės saga. 20.25 Atostogos Lenkijoje. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.55, 3.45 
„Prokuroras“. 0.40 Pasakojimas apie „Žegotą“.

 TV1000
9.00 „Keliautojo laiku žmona“. 10.50 „Erina Bro-
kovič“. 13.00 „Džobsas“. 15.10 „Versalio roma-
nas“. 17.10 „Sesers sergėtoja“. 19.00 „Džesmi-
na“. 21.00 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. 23.00 
„Zulu“. 1.00 „Monos Lizos šypsena“.

 DIscoVeRy 
6.35, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 7.50, 17.15 Paskui klasikinius 
automobilius. 8.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.35, 18.35, 22.00, 
3.40 Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Kas 
dedasi Žemėje? 14.30 Aliaska. 21.00, 2.50 Turto 
gelbėtojai. 23.00, 4.30 Kovos dėl konteinerių. 
24.00, 5.20 Greiti ir triukšmingi. Griovimo teatras. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 23.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Nekilnojamojo turto paieška. 9.00, 
15.00 Gelbėtojai. 10.00, 16.00 Išmesti ir at-
sikratyti. 11.00, 21.00, 24.00, 3.00 Paminklų 
paslaptys. 14.00 Vanilos Ais projektas. 17.00 
Statybos Aliaskoje. 18.00, 2.00 Neįprastas Ame-
rikos maistas. 22.00 Brangakmenių paieškos. 
1.00 Viešbučių paslaptys ir legendos.

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 „Nuovada“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Du tėvai ir du 

sūnūs“ (N-7).
11.00 „Nauja norma“ 

(N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo drama 

„Amerikietiškas  
apiplėšimas“  
(N-14).

0.20 „Kaulai“ (N-14).
1.20 „Aferistas“ (N-7).
2.10 „Nepasitikėk 

bjaurybe iš 23 buto“ 
(N-7).

2.35 „Lujis“ (N-7).
3.00 „Vilfredas“ 

(N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis 

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

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

10.50 24 valandos 
(N-7).

11.55 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.00 Pričiupom! 
(N-7).

13.30 „Denis 
Vaiduokliukas“.

14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.25 „Ištark sudie“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo trileris 

„Arena“ (N-14).
0.05 „Kultas“ 

(N-14).
0.55 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.40 Sveikatos ABC 

televitrina.

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

(N-7).
10.05 „Komisaras 

Štolbergas“  
(N-7).

11.05 „Kaip atsiranda 
daiktai 8“.

11.30 Gyvenimas.
12.25 Stilius.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 LRT forumas.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Istorinė drama 

„Eilinė egzekucija“ 
(N-14).

23.45 Trumposios žinios.
23.50 Istorijos detektyvai.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Kvapų detektyvas“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.30 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Pričiupom! (N-7).
19.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
20.00 Labai juokinga laida.
20.30 Akivaizdu, 

bet neįtikėtina.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo komedija 

„3000 mylių iki 
Greislando“  
(N-14).

23.45 „Judantis objektas“ 
(N-7).

0.35 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ (N-7).

1.20 „Liežuvautoja“ (N-7).
2.05 Bamba TV (S).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
11.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.30 Ginčas (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris.
18.50 Kuriame ateičiai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
23.20 Ginčas (N-7).
0.20 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.20 Reporteris.
2.05, 4.35 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55, 5.25 
„Genijai iš  
prigimties“.

6.00 LR himnas.
6.05 Virgilijus Noreika ir 

Robertinas Loretis.
6.30 Toli, palei šilą.
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Mokslo sriuba.
12.45 Kelias į namus. Rež. 

Aleksas Matvejevas.
13.15 Kūrybos visuomenė - 

kas tai? 2 d.
14.00 „Anglų valsas“ (N-7).
15.05 „Baladė apie 

Daumantą“.
16.10 Gustavo enciklopedija.
16.35 „Pasauliniai karai“.
17.25 Naktinis ekspresas.
18.00 Galerijai „Vartai“ 25-eri.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 2“ (N-7).
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Anapus čia ir dabar.
23.30 IQ presingas.
24.00 „Lernavan“.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Toli, palei šilą.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 Anapus čia ir dabar.
5.10 ...formatas. Tautvydė 

Marcinkevičiūtė.
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 21.00  „Kai šaukia širdis“ 20.00  „Saša ir Tania“ 22.55  „Begėdis“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
13.50 Keksiukų karai.
14.50 „Midsomerio 

žmogžudystės XV. 
Siciliškoji gynyba“ 
(N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto paslaptis“.
18.55 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Foilo karas. Karo 

žaidimai“ (N-7).
22.55 „Begėdis“ (N-14).
24.00 „Ties riba“ (N-14).
1.35 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).

1.40 „Po kupolu“ 
(N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 „Kobra 11“

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Robinzonas Kruzas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-14).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Įvykis“ (N-14).
23.50 „Bagažo 

atsiėmimas“ 
(N-7).

2.30 „Lujis“ (N-7).
3.20 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

11.40 „Lorna Diun“ 
(N-7).

13.10 Reidas.
13.40 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

14.40 „Beorė 
erdvė“  
(N-7).

15.40 „Ledo 
karaliai“.

17.50 „Lelijos“ 
(N-7).

18.55 „Dingęs“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Kai šaukia 
širdis“  
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Į Vakarus“ 
(N-7).

0.10 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

„ĮVYKIS“
Fantastinis trileris. JAV, Indija. 2008.
Režisierius: M.Night Shyamalan.
Vaidina: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo.

Filadelfijoje mokytoju dirbantis Elijotas Moras su mokiniais aptaria pa-
slaptingą bičių populiacijų išnykimą, kai tuo metu jo kolegos mokytojai 
įspėjami apie nepaaiškinamus reiškinius, vykstančius Niujorke. Elijotas 
kartu su žmona Alma sėda į traukinį, išvežantį likusius gyvus amerikie-
čius į tariamai saugią zoną. Deja, traukinys pusiaukelėje sustoja.

rekomenduoja

„3000 MYLIŲ IKI 
GREISLANDO“
Veiksmo komedija. JAV. 2001.
Režisierius: Demian Lichtenstein.
Vaidina: Kurt Russell, Kevin 
Costner, Courteney Cox.

Maiklas ką tik atsisveikino su kalėjimo 
kamera, tačiau tuojau pat atsiranda 
puiki galimybė vėl prasikalsti. Pažįsta-
mas Merfis pasiūlo Maiklui originalų 
būdą prasimanyti šlamančiųjų.

„AMERIKIETIŠKAS 
APIPLĖŠIMAS“
Veiksmo drama. JAV, Rusija. 2014.
Režisierius: Sarik Andreasyan.
Vaidina: Hayden Christensen, 
Adrien Brody, Jordana Brewster.

Džeimsas už ramų gyvenimą sko-
lingas savo broliui Frenkui, kuris 
kalėjime praleido ne vienus metus 
už abiejų padarytą nusikaltimą. Kol 
vyresnėlis atliko bausmę, Džeimsas 
susirado darbą ir gražuolę merginą.

„ARENA“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Jonah Loop.
Vaidina: Samuel L.Jackson, 
Kellan Lutz, Johnny Messner.

Gaisrininkas ir paramedikas Deivi-
das Lordas su nėščia žmona Lori 
patenka į siaubingą avariją. Ir tik jis 
vienas lieka gyvas. Vyras yra pagro-
biamas ir verčiamas kovoti arenoje, 
kur gladiatoriai kaunasi iki mirties.

BTV
21.30

LNK
22.15

TV3
22.30

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15, 12.50 Šunų gelbė-
tojai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aliga-
torių tramdytojai. 16.30 Afrikos autsaideriai. 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Daktarė Dy. 20.10, 3.25 Gepardai. Pripažinimas. 

 SPORT1
6.00 NBA visų žvaigždžių savaitgalis. Kylančių 
žvaigždžių rungtynės. 8.00 Snieglentės. „Burton 
European Open“. 9.45 „K-1 World Grand Prix 
2010“. Vilnius. Bušido kovos. 11.30 Šiuolaikinės 
penkiakovės pasaulio čempionatas. 12.00 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Argentina. Finalinis etapas. 
13.30 „NBA Action“. 14.00 ATP 250 Brisbane. Vyrų 
tenisas. Roger Federer - Milos Raonic. Finalas. 15.45 
„NBA pasaulis“. 16.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - San Sebastiano „RETAbet.
es“. 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gran 
Kanarijos „Herbalife“ - Bilbao „Bilbao Basket“. 20.00 
Tiesioginė transliacija. Ispanijos Karaliaus taurė. Bar-
selonos „Barcelona“ - Bilbao „Bilbao Basket“. 22.00 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 20 
turo apžvalga. 22.30 Tiesioginė transliacija. Ispanijos 
Karaliaus taurė. Valensijos „Valencia Basket“ - Gran 
Kanarijos „Herbalife“. 0.30 „M1 Iššūkis“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.50 Anglijos FA taurės apžvalga. 7.20 Rankinis. Eu-
ropos čempionato finalas. 9.25 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 10.25 Anglijos premier lygos žurnalas. 
10.55 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 11.25 
KHL. „Admiral“ - „Amur“. Tiesioginė transliacija. 
14.00 UEFA Čempionų lyga. „Gent“ - „Wolfsburg“. 
15.50 UEFA Čempionų lyga. „Roma“ - „Real“. 17.40 
UEFA Europos lyga. „Fenerbahce“ - „Lokomotiv“. 
19.30 UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 
19.55 UEFA Europos lyga. „Borussia“ - „Porto“. 
Tiesioginė transliacija. 22.00 UEFA Čempionų lyga. 
„Sion“ - „Braga“. Tiesioginė transliacija. 0.05 KHL. 
Rygos „Dinamo“ - SKA. 2.05 UEFA Europos lyga. 
„Borussia“ - „Porto“. 3.55 Golfas. 5.10 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Sion“ - „Braga“. 

 EuROSPORT
8.00 Dviračių sportas. Omano turas. 8.30, 16.30, 
0.05, 3.00 Dviračių sportas. Andalūzijos turas. 
9.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 10.00, 
4.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 11.00 
Dviračių sportas. Andalūzijos turas. 12.00, 5.30, 
20.05 Angliškasis biliardas. Welsh Open. 18.30, 
19.25, 1.55 Pasaulio futbolo apžvalga. 18.35, 1.05 
Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 19.00, 1.30 FIFA 
futbolo apžvalga. 19.30, 2.00 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. JAV. 20.00, 24.00 Sporto naujienos.

TV6
22.00
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 KINAS SU ŽVAIGŽDE

n Žanras: komedija, Lietuva

n Režisierius: Alvydas Šlepikas

n Vaidina: Ramūnas Cicėnas, Rimantė 

Valiukaitė, Arūnas Sakalauskas, Elžbieta 

Latėnaitė, Marius Čižauskas, Miglė 

Polikevičiūtė ir kiti

„Patriotai“

Dizainerė Ilma CIkanaItė visus ragina filmus žiūrėti ne 
namuose, o kino teatruose. Būtent čia, anot jos, net ir pa-
prasti filmai daug geriau atsiskleidžia ir išreiškia pagrindi-
nę mintį. neseniai lietuviškos komedijos „Patriotai“ prem-
jeroje apsilankiusi Ilma džiaugiasi, kad filme turėjo progos 
išvysti ne tik savo tėtį, bet ir gimtąjį kraštą - lukšius.

- Naujame lietuviškame filme „Patriotai“ vaidino ir 
jūsų tėtis. Kaip vertinate jo pasirodymą?

- Taip, iš tiesų jis čia atliko nedidelį vaidmenį. Jis - puikus 
žmogus ir yra tikras patriotas, Lietuvai padaręs daug gero ir 
kaip menininkas, nes yra dailininkas, ir kaip visuomenininkas, 
nes yra Lukšių seniūnas. Džiaugiuosi, kad filmo keletas scenų 
filmuota būtent Lukšiuose. Man buvo gera matyti kitus rajono 
žmones. Smagu, kad filmo kūrėjai įtraukė vietinius į scenarijų, 
be to, pačios apylinkės yra labai gražios ir nuostabiai užfiksuo-
tos. Tai mane džiugino. Man, kaip merginai, kilusiai iš to kraš-
to, buvo smagu matyti pažįstamas vietas.

- O kaip dizainerė kaip vertinate kostiumus šiame 
filme?

- Man atrodo, kad kostiumai atitiko nūdieną. Jie nepreten-
duoja į didelį išskirtinumą, bet, matyt, pati filmo tema padik-
tavo tokį aprangos pobūdį. Kostiumų dizaineriai puikiai susi-
tvarkė. Jei turėjo užduotį parodyti patriotizmą, aprangoje puikiai 
viskas atsispindėjo.

- Ar dažnai lankotės kino teatruose?
- Kadangi pati dirbu festivalyje „Kino pavasaris“, filmai su 

manimi jau ketvirti metai. Aš koncentruojuosi į truputį kitokį 
kiną - intelektualųjį, apie kurį galvoji dar ir po kelių dienų ar 
net kelerių metų, kuris palieka daug minčių ir apmąstymų. Ki-
ta vertus, kiekvienas filmas didžiajame ekrane visai kitaip žiū-
risi, todėl visus skatinu žiūrėti filmus kino teatruose. Juk kū-
rėjai kuria ir vaidina didžiajam ekranui. Skatinu visus eiti į 
filmus, kurie palieka tam tikrą antspaudą.

- O daug tokių lietuviškų filmų matote pastaruoju metu?
- Pastaruoju metu tikrai tokių yra. Džiaugiuosi, kad turiu 

galimybių pažiūrėti ir tų kūrėjų filmų, kurie nepatenka tarp 
populiariųjų. O populiariuosius žiūriu tik tam, kad suprasčiau, 
kokia yra bendroji mūsų filmų rinka. Nepasakyčiau, kad juos 
mėgstu, bet gerbiu, juk žmonės dirba, daro su mintimi ir tiks-
lu ką nors palikti. Filmas „Patriotai“ irgi turėtų nešti tokią 
valstybingumo ir patriotiškumo žinią. Ta mintis yra puiki, bet 
gal ne ta kryptimi įgyvendinta.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

I.Cikanaitė: mano tėtis - tikras patriotas

Dizainerė Ilma Cikanaitė su tėčiu 
menininku Vidu Cikana lankėsi 
filmo „Patriotai“ premjeroje

Stasio Žumbio nuotr.
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Belgija, 3D, V) - 12-18 d. 11, 13.10, 15.20, 17.30, 
19.40 val. (13-14 d. 19.40 val. seansas nevyks;  
14 d. 17.30 val. seansas nevyks).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 12-18 d. 10.20, 12.30, 14.35, 
16.45 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
12-18 d. 13, 15.30, 18, 18.55, 21.30 val. (12 d. 21.30 val. 
seansas nevyks).
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 11.20, 13.50, 16.20, 19.20, 21.50 val. (12 d. 
21.50 val. seansas nevyks).
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
14 d. 16.40 val.
„sensacija“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 18 d. 18.40 
val. (LRYTAS.LT premjera).
Akropolio kino naktis (naktinis renginys, N-18) - 
12 d. 22 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 12-18 d. 11.10, 13.25, 
17.15, 19.30, 21.40 val. (12 d. 21.40 val. seansas nevyks).
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
12-18 d. 10.50, 14, 17.50, 21 val. (12 d. 21 val. seansas 
nevyks).
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.10, 
12.20, 14.55, 17.05 val.
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.30, 12.40, 14.45, 16.55 
val. (10.30 val. seansas vyks 13-14, 16 d.; 13-14 d. 16.55 
val. seansas nevyks).
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
12-18 d. 15.40, 19.05, 21.10 val. (12 d. 21.10 val. 
seansas nevyks).

„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.40 val.
„Penkiasdešimt juodų atspalvių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 13-18 d. 20.30 val.
„laisvas kaip paukštis“ (romantinis f., Rusija, N-13) - 
15-18 d. 21.45 val.
„Danų mergina“ (biografinė drama, D.Britanija, JAV, 
Vokietija, N-16) - 12-17 d. 18.45 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
13-18 d. 21.20 val.
„Meilė“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Austrija, 3D, 
N-18) - 13 d. 20.40 val. 14 d. 17.30, 20.40 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 12-18 d. 11, 12, 14.10, 16.30, 
18.30 val. (11 val. seansas vyks 13-14, 16 d.).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Belgija, 3D, V) - 12-18 d. 13.10, 15.20,  
17.30, 20.40, 21 val. (13-14 d. 20.40 val. seansas nevyks; 
21 val. seansas vyks 13 d.).
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
12-18 d. 11, 13.30, 16, 18.40, 21.20, 23.50 val.  
(23.50 val. seansas vyks 13 d.).
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 11.40, 14.10, 16.40, 19.10, 21.40, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 13 d.).
„laukimas“ (drama, Italija, Prancūzija, N-13) - 12-18 d. 
14, 18.50 val.
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
13-14 d. 20.40, 23 val. (23 val. seansas vyks 13 d.).
„sensacija“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
18 d. 20.20 val. (LRYTAS.LT premjera).
TED’2016 DREAM
Opening night Captured live (specialus renginys, 
anglų k.) - 17 d. 20 val.

„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 11.10, 
12.15, 13.30, 14.30, 15.45, 18.10 val.  
(12.15 val. seansas vyks 13-14, 16 d.; 18 d. 14.30 val. 
seansas nevyks; 18.10 val. seansas vyks 16 d.).
„Alvin and the Chipmunks: The Road Chip“ 
(animacinis f., anglų k., JAV, V) - 12-18 d. 11.45, 16.30 
val. (11.45 val. seansas vyks 13-14, 16 d.; 18 d. 16.30 val. 
seansas nevyks).
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
12-18 d. 12, 15.15, 18.30, 20 val. (12 val. seansas vyks 
13-14, 16 d.).
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 12-18 d. 11.30, 
13.50, 16.10, 19.35, 21.30 val. (11.30 val. seansas vyks 
13-14, 16 d.).
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 11.20, 13.20, 15.30 val.
„laisvas kaip paukštis“ (romantinis f., Rusija, N-13) - 
12-18 d. 13.50, 18.40 val.
„Danų mergina“ (biografinė drama, D.Britanija, JAV, 
Vokietija, N-16) - 12-18 d. 17.40, 21 val.
„Džoja“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 12-18 d. 17, 
21.10 val. (18 d. 17 val. seansas nevyks).
„Penkiasdešimt juodų atspalvių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 12-18 d. 16.10, 21.50, 23.45 val. (23.45 val. sean-
sas vyks 13 d.).
„Meilė“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Austrija, 3D, 
N-18) - 12, 14, 16, 18 d. 21 val.
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 12, 
14, 16 d. 18.30, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 13 d.).
„Ponas Trumbo“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 15 d. 
21 val.
„Didžioji skola“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
15, 17 d. 18.30 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
12-17 d. 20.20 val.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Laukimas“
„The Wait“

Netrukus Velykos. Ore tvyro prisikė-
limo dvasia, tačiau Ana to nejaučia. Vos 
prieš keletą dienų ji palaidojo savo sūnų 
Džiuzepę. Skausmą ir ilgesį moteris ren-
kasi išgyventi toli nuo žmonių: prabangioje 
viloje Italijos gilumoje. Netikėtai gedulą nu-
traukia į namus pasibeldusi jaunoji Žana. 
Ji - Džiuzepės mergina, karštligiškai ieš-
kanti prapuolusio vaikino. Žana dar nežino, 
kad Džiuzepė jau niekada neatsilieps į jos 
skambučius. Ana, išvydusi tyros meilės pri-
tvinkusias Žanos akis, nesiryžta pasakyti, 
kad sūnaus nebėra tarp gyvųjų. Tvirtas 
merginos tikėjimas, kad per Velykas ji pa-
matys savo mylimąjį, Anai vėl leidžia pa-
justi prarasto sūnaus buvimą šalia.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo vasario 12 d.

n Drama, Italija, Prancūzija, 2015

n Režisierius: Piero Messina

n Vaidina: Juliette Binoche, Giorgio Colangeli, 

Lou de Lange ir kiti

n iMDB: 6,4/10

Filmo „Laukimas“ žvaigždė - 
Džuljeta Binoš (Juliette Binoche)

EPA- Eltos nuotr.



56 laisvalaikis 2 0 1 6  v a s a r i o  1 2

„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 12-18 d. 11.30 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 21.45 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 12-13, 15, 18 d. 18 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Mari istorija“ (biografinė drama, Prancūzija) - 12 d. 
16 val. 13 d. 15 val. 14 d. 21 val. 15, 17 d. 17 val. 18 d. 
19.10 val.
„Knygos „Vilniaus iliuzionai. Miesto kino teatrų 
istorijos pristatymas“ (Lietuva) - 12 d. 18 val.
„Laukimas“ (drama, Italija, Prancūzija) - 12 d. 
19.10 val. 13 d. 21 val. 14 d. 14 val. 15, 17 d. 18.50 val. 
16 d. 20.30 val.
„Danų mergina“ (biografinė drama, D.Britanija, JAV, 
Vokietija, N-16) - 12 d. 21.10 val. 13 d. 16.50 val. 15 d. 
20.50 val. 18 d. 21 val.
„Keliaujantys paukščiai“ (drama, Belgija, Prancūzija) - 
13 d. 13 val.
„Antras šansas“ (drama, Danija) - 13 d. 19 val.
„Kuosvarnis“ (filmas visai šeimai, Olandija) - 14 d. 
12.20 val.
„Ponas Trumbo“ (biografinė drama, JAV) - 14 d. 16 val. 
15 d. 14.40 val. 17 d. 20.50 val. 18 d. 16.50 val.
„Žmogus, kuris nukrito į žemę“ (fantastinė drama, 
Jungtinė Karalystė) - 14 d. 18.20 val.
„Ekskursantė“ (istorinė drama, Lietuva) - 16 d. 14 val.
„Kaip mes žaidėme revoliuciją“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 16 d. 16.30 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Italija, 
Lietuva) - 16 d. 18 val.
„Juoda dėžė“ (dokumentinis f., Lietuva) - 16 d. 19.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
12-18 d. 11.30, 14, 16.15, 17.30, 18.45, 20.15, 21.30 val.

„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Belgija, 3D, V) - 12-18 d. 10.45, 13, 15.15 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Belgija, V) - 12-18 d. 11.45, 14, 16.30 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV) - 
12-18 d. 14.30, 16, 19, 21.30 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-13, 15-16 d. 
10.30, 12.45, 15, 17.30 val. 14 d. 10.30, 12.45, 15 val.  
17 d. 10, 15 val. 18 d. 10.30, 12.45, 15 val.
„Danų mergina“ (biografinė drama, D.Britanija, JAV, 
Vokietija, N-16) - 12-18 d. 18.45, 21.45 val.
„Laisvas kaip paukštis“ (romantinis f., Rusija, N-13) - 
12, 14, 16 d. 19.30 val. 13, 15 d. 22 val. 17 d. 17.30,  
22 val. 18 d. 17.30, 19.30 val.
„Penkiasdešimt juodų atspalvių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 12, 14, 16, 18 d. 19.45 val. 13, 15, 17 d. 22 val.
„Ponas Trumbo“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 12, 
14, 16, 18 d. 21.45 val. 13, 15, 17 d. 19.15 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
12-18 d. 12.45, 15.30, 18.30, 21.30 val.
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 12, 14-18 d. 11, 13.15 val. 13 d. 10, 
13.15 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 12, 14, 16, 18 d. 
17, 22 val. 13, 15, 17 d. 17, 19.45 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.15, 12.15 val.
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
14 d. 17.30 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 13 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (animaci-
nis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 17 d. 12 val.  
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Deminas: dvi tvirtovės“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
12 d. 18 val. 13 d. 18.30 val. 18 d. 17.30 val.
„Feniksas“ (drama, Vokietija) - 12 d. 19 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
13 d. 14 val.
„Meilės sala“ (komedija, Kroatija, Vokietija, Bosnija ir 
Hercegovina, Šveicarija) - 13 d. 15.30 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
13 d. 17 val.
„Antra mama“ (drama, Brazilija) - 13 d. 19.30 val.
„Džema Boveri“ (komedija, Prancūzija) - 17 d. 18 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada) - 17 d. 19.40 val.
Ekskursija po kino archyvą - 18 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Belgija, 3D, V) - 13-14, 16 d. 12.20, 14.30 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 12-18 d. 10.30, 11.20,  
12.40, 14.50, 17, 18.30 val. (14 d. 17, 18.30 val.  
seansai nevyks).
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV) - 12, 15, 
17, 18 d. 10.20, 13.30, 16, 19.10, 21.40, 23.15 val. (12 d. 
21.40 val. seansas nevyks; 23.15 val. seansas vyks 13 d.).
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV) - 
12-18 d. 10.40, 13.10, 15.40, 17, 18.45, 21.15, 23.50 val.  
(17 val. seansas vyks 14 d.; 12 d. 21.15 val. seansas 
nevyks; 23.50 val. seansas vyks 13 d.).
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
13 d. 23.45 val. 14 d. 21.30 val.
„Sensacija“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
18 d. 19 val. (LRYTAS.LT premjera).
Akropolio kino naktis (naktinis renginys, N-18) - 
12 d. 22 val.

Kinas 

„Deadpool“
„Deadpool“

Priešingai ne kiti pasaulį gelbėjantys jo 
kolegos - Deadpool yra labai dviprasmiška 
asmenybė, nė neslepianti, kad jis nėra labai 
doras žmogus.

Veidas Vilsonas, kurį vaidina Rajanas 
Reinoldsas (Ryan Reynolds), - buvęs spe-
cialiųjų pajėgų kariškis, kurio gyvenimą ap-
kartina žinia apie negailestingą vėžį. Ši žinia 
stiprų ir aktyvų vyrą griaužia tiek fiziškai, 
tiek emociškai. Nesusitaikęs su mintimi, 
jog gyvenimas artėja link pabaigos, Veidas 
ryžtasi eksperimentiniam gydymui. Šis gy-
dymas apvers jo gyvenimą aukštyn kojomis.

Po gydymo Veido kūne išplitusi liga pa-
sitraukia ir jis tampa atsparus bet kokioms 
ligoms ar žaizdoms, tačiau savybė tapti ne-

pažeidžiamu jam kainuoja kūno grožį - vy-
ras tampa panašus į gaisro auką.

Perpratęs savo naująsias galias ir su-
pratęs, jog nuo šiol yra nenugalimas, išori-

nį bjaurumą paslėpęs po raudonu kostiumu, 
Veidas kibs į kovą su žmogumi, kuris kėsi-
nosi sugriauti jo gyvenimą.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo vasario 12 d.

n Veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, 2016

n Režisierius: Tim Miller

n Vaidina: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, 

T.J. Miller, Gina Carano, Ed Skrein, Brianna 

Hildebrand ir kiti
n IMDB: 9,0/10
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS
Atokioje nuostabaus grožio saloje, nie-

kuomet nemačiusioje žmogaus, gyvena 
daugybė laimingų gyvūnėlių. Tarp jų - pa-
pūga, vardu Antradienis. Tik jis nėra visiš-
kai laimingas, nes svajoja pamatyti platųjį 
pasaulį. Bet kaip tai padaryti - dar nežino.

Vieną dieną salos gyventojai pamato ant 
kranto išmestą didžiulį keistą medinį daik-
tą, o šalia jo dar keistesnę būtybę - žmogų. 
Greitai sumojusi, kad žmogus tuo keistu 
mediniu daiktu turėjo atplaukti iš kito pa-
saulio, papūga nusprendžia pasinaudoti juo 
kaip galimybe pagaliau įgyvendinti savo 

svajonę. Antradienis susidraugauja su žmo-
gumi, kurio vardas - Robinzonas Kruzas. 
Pamatę, kad keistoji būtybė nesikandžioja, 
su juo susibičiuliauja ir kiti nuostabios salos 
gyvūnai. Naujųjų draugų pagalba Robinzo-
nas pamažu įsikuria naujuose namuose.

Visa tai labai nepatinka dviem lauki-
nėms katėms, norinčioms valdyti salą. Pik-
tosios katės nusprendžia pamokyti atėjūną. 
Paraginti Antradienio, kiti salos gyventojai 
susivienija su Robinzonu ir visi kartu stoja 
į kovą už savo namus.

„Forum Cinemas“ inf.

„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 11, 12, 
14.15, 16.30 val. (11 val. seansas vyks 13-14, 16 d.).
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.20, 13, 15 val. (10.20 val. 
seansas vyks 13-14, 16 d.).
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 12, 15, 17-18 d. 
11, 17.10, 19.20, 21.30, 23.40 val. (12, 14 d. 21.30 val. 
seansas nevyks; 23.40 val. seansas vyks 13 d.).
„Penkiasdešimt juodų atspalvių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 12-18 d. 15.30, 20.45, 21.50, 23.30 val. (12 d. 
20.45 val. seansas nevyks; 21.50 val. seansas vyks 14 d.; 
23.30 val. seansas vyks 13 d.).
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
12, 15, 17-18 d. 16.40, 19, 21, 21.50 val. (16.40 val. sean-
sas vyks 14 d.; 18 d. 19 val. seansas nevyks; 12, 14, 18 d. 
21 val. seansas nevyks; 21.50 val. seansas vyks 18 d.).
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.50, 13.15 val. (10.50 val. 
seansas vyks 13-14, 16 d.).
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 12-18 d. 
17.40, 20.40, 23 val. (14 d. 17.40 val. seansas nevyks;  
12, 14 d. 20.40 val. seansas nevyks; 23 val. seansas vyks 13 d.).
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
13-18 d. 20.50 val.
„Danų mergina“ (biografinė drama, D.Britanija, JAV, 
Vokietija, N-16) - 12, 15, 17-18 d. 11.45, 18.10 val.
„Šėtono vaikas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 12-13, 
15-18 d. 16.40 val.
„Meilė“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Austrija, 3D, 
N-18) - 14 d. 19.05, 21.50 val.

CINAMON
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV) - 12-18 d. 
17.15, 19.45, 21.30 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV) - 
12-18 d. 16.45, 19.10, 22.15 val.

„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, 3D, V) - 12-18 d. 11.30, 13.40,  
15.50 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 12-18 d. 10.30, 12.35, 14.40,  
18 val. (13-14, 16 d. 18 val. seansas nevyks).
„Alvinas ir burundukai 4“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 11, 13.05,  
15.10, 17 val.
„Penkiasdešimt juodų atspalvių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 12-18 d. 20, 22 val. (15, 18 d. 22 val. seansas 
nevyks).
„Danų mergina“ (biografinė drama, D.Britanija, JAV, 
Vokietija, N-16) - 12-18 d. 14.30 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 12-18 d. 16.15, 
18.30, 20.45 val.
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 12, 14.15 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
12-18 d. 21.15 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 18, 22 val. (18 val. seansas vyks  
13-14, 16 d.; 22 val. seansas vyks 15, 18 d.).
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 12-18 d. 12.15 val.
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
12-18 d. 19 val.

KlAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Belgija, 3D, V) - 12-18 d. 11.20, 13.30 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Belgija, V) - 12-18 d. 10.20, 12.30, 
14.40, 17.10 val. (14 d. 14.40 val. seansas nevyks).

„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
12-18 d. 13.20, 15.50, 19.20, 21.55 val. (12 d. 21.55 val. 
seansas nevyks).
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 10.50, 16.50, 19.20, 21.50 val. (12 d. 21.50 val. 
seansas nevyks).
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 14 d. 
14.40, 18 val.
„Sensacija“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 18 d. 18 
val. (LRYTAS.LT premjera).
Akropolio kino naktis (naktinis renginys, N-18) - 
12 d. 22 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 
10.10, 12.20, 14.35, 15.40 val.
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.40,  
12.40, 14.40 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 12-18 d. 15, 18, 
19.30 val. (14, 18 d. 18 val. seansas nevyks).
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.30, 12.45 val. (10.30 val. 
seansas vyks 13-14, 16 d.).
„Penkiasdešimt juodų atspalvių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 12-18 d. 16.45, 19 val.
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
12-18 d. 17.15, 21.30 val. (12 d. 21.30 val. seansas 
nevyks).
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
12-18 d. 18.15, 20.30, 21 val. (12, 18 d. 20.30 val. sean-
sas nevyks; 21 val. seansas vyks 18 d.).
„laisvas kaip paukštis“ (romantinis f., Rusija, N-13) - 
13-18 d. 21.45 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
13-18 d. 21.15 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

 „Robinzono 
Kruzo sala“

„Robinson Crusoe“

Kino teatruose nuo vasario 12 d.

n Animacinis filmas, Belgija, 2016

n Režisierius: Ben Stassen, Vincent Kesteloot

n IMDB: 6,7/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
12 d. 18.30 val. - G.Bizet „Karmen“. 2 d. opera. 
Dir. R.Šervenikas.
13 d. 18.30 val. - L.A.Minkus „Bajaderė“. 4 v. baletas. 
Dir. M.Staškus.
14 d. 17 val. - G.Donizetti „Meilės eliksyras“. 2 v. opera 
(italų k.). Dir. M.Pitrėnas.
17 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis „Spragtukas“. 
2 v. baletas. Dir. M.Barkauskas.
18 d. 18.30 val. - G.F.Handel „Aleksandro puota“. 
2 v. odės inscenizacija (anglų k.). Dir. R.Beck (Vokietija).

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
12 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovas „Dėdė 
Vania“. Rež. E.Lacascade.
12 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“. Rež. K.Smeds.
13 ir 14 d. 16 val. Mažojoje salėje - I.Bergman „Intymūs 
pokalbiai“. Rež. V.Rumšas.
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - W.Shakespeare 
„Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“. Rež. 
O.Koršunovas.
14 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkis „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
17 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsenas 
„Visuomenės priešas“. Rež. J.Vaitkus.
18 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytė 
„Barikados“. Rež. V.Silis.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
12 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Mistras“. 
Rež. R.Tuminas.
13 d. 18.30 val. - N.Erdman „Savižudis“. Rež. G.Tuminaitė.
14 d. 16 val. - J.Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“. 
Rež. G.Tuminaitė.
17 d. 19 val. - „Menas“ (Idioteatras).
18 d. 18.30 val. - S.Beckett „Belaukiant Godo“. 
Rež. R.Tuminas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
12 d. 18 val. - Žemaitė „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.
13 ir 14 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė ir pavogtas 
laikas“. Rež. V.Kuklytė.
13 d. 18 val. - A.Juozaitis „Širdis Vilniuje“. 
Rež.: J.Vaitkus, A.Vidžiūnas.
14 d. 18 val. 99 salėje - C.Murillo „Tamsos žaidimas“ 
(N-14). Rež. D.Rabašauskas.
17 d. 18 val. - „Teritorija“. Rež. A.Pukelytė.
18 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. Rež. A.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
12 d. 18.30 val. - A.Vvedenskij „Eglutė pas Ivanovus“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
13 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Premjera! Eric-
Emmanuel Schmitt „Oskaras ir ponia Rožė“. Rež. J.Laikova.
13 d. 11 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“
(lietuvių k.). Rež. O.Lapina.
13 d. 13 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“ (rusų k.). 
Rež. O.Lapina.
14 d. 12 val. - Z.Hopp „Junas ir Sofus, arba Auksinis 
riteris“ (rusų k.). Rež. O.Lapina.
14 d. 18.30 val. - Premjera! A.Čechov „Meška“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. K.Krasilnikovaitė.

RAGAniuKĖs TEATRAs
13 d. 12 val. Didžiojoje salėje -  Premjera! „Katino 
Finduso staigmena“.
13 d. 17 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Skraidantys meškučiai“.
14 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Mieganti Gražuolė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

12 d. 18.30 val. - „Atrask mane“. Rež. R.Kazlas.
13 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
14 d. 12 val. - „Spragtukas“. Rež. V.Mazūras.

Mažoji salė
13 d. 14 val. - „Kiškių sukilimas“ (pagal K.Binkio 
poemą). Rež. R.Driežis.
14 d. 14 val. - J.Marcinkevičius „Voro vestuvės“. 
Rež. A.Mikutis.

„DOMinO“ TEATRAs
12 d. 19 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
13 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
14 d. 19 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir 
krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.
16 d. 15 ir 19 val. - Premjera! L.Cunningham 
„Žavios ir pavojingos“. Rež. O.Šapošnikov.

MEnŲ sPAusTuVĖ
12 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Jobo knyga“. 
Rež. E.Nekrošius.
14 d. 15 val. Kišeninėje salėje - Premjera! „Dvi sesutės 
per lieptelį“. Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).
14 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Feel-Link“. Idėjos auto-
riai ir atlikėjai A.Gudaitė ir L.Žakevičius (Atvira erdvė’11).

VilniAus KAMERinis TEATRAs
13 d. 13 val. - „Strakaliukas ir Makaliukas“. Rež. R.Boravskis.
17 d. 19 val. - „Vertėjas“. Rež. A.Gian (JAV)/M.Mačiulis.

KEisTuOliŲ TEATRAs
13 d. 12 val. - Premjera! „Pyp Pyp“. Rež. A.Giniotis.
13 d. 19 val. - „Gerbiami piliečiai!“ Rež.: A.Giniotis, 
A.Kaniava, I.Stundžytė, V.Žitkus.
14 d. 15 val. - „Laimingasis Hansas“. Rež. A.Kaniava.
14 d. 19 val. - „Atleisk jiems - jie nežino, ką daro“ 
(N-14). Rež. E.Kižaitė.

OKT/VilniAus MiEsTO 
TEATRAs

18 d. 19 val. - F.Richter „Dievas yra DJ“. Rež. K.Gudmonaitė.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
12 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Loher „Klaros santykiai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
13 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“. 
Rež. I.Paliulytė.
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! 
W.Shakespeare „Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
14 d. 12 val. Rūtos salėje - A.Dilytė „Solė ir močiutės“. 
Rež. A.Dilytė.
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Gay „Vargšų opera“. 
Rež. A.Kurienius.

Kaip ir kasmet vasario 16-ąją liepsnos laužai 
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

v Vasario 16-osios
n Jau tradicija tapo vasario 16-osios Akto 
signatarus pagerbti Vilniaus Rasų kapinėse. 
Nuo 8.30 val. čia rikiuosis Garbės sargybos 
kuopos kariai.
n 12 val. trijų Baltijos valstybių vėliavų pa-
kėlimo ceremonija Simono Daukanto aikštėje.
n 12.30 val. šv.  Mišios Vilniaus arkikatedroje.
n 14.00 val. Vasario 16-osios minėjimas 
prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų 
namų Vilniuje. Čia tradiciškai iš balkono kal-
bės Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo 
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.
n 14.40 val. gėlių padėjimas prie 1949 m. 
vasario 16 d. Deklaracijos signataro, Lietu-
vos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos pirmi-
ninko, partizanų generolo Jono Žemaičio-
Vytauto paminklo aikštėje prie Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos ministerijos.

n 18-22 val. Gedimino prospekte žiebsis 
16 simbolinių laužų (nuo Katedros iki Vinco 
Kudirkos aikštės), skambės lietuviška mu-
zika.
n Iškilmes vainikuos vasario 16-osios mi-
nėjimo koncertas „Vėrinys tėvynei“ Filhar-
monijoje, prasidėsiantis 18.45 val. - tūks-
tančiai žiūrovų, tradiciškai, jį stebi per tele-
viziją.

Iškilmingo koncerto atlikėjai - Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras (meno va-
dovas ir vyriausiasis dirigentas Modestas 
Pitrėnas), taip pat dalyvauja folkloro ansam-
blis „Intakas“ (vadovas Rytis Ambrazevi-
čius), vokalinis ansamblis „Jazz Island“ (va-
dovas Artūras Novikas). Vakaro, kurį ves 
etnomuzikologė Loreta Sungailienė, metu 
skambės Jono Jurkūno, Algirdo Klovos, Al-
girdo Martinaičio, Ryčio Mažulio, Arūno 
Navako, Donato Zakaro specialiai sukurti 
kūriniai, pritaikyti tematikai „Orkestras ir 
folkloras“.

n 20.30 - 22 val. Vasario 16-osios minėji-
mo koncertas „Švęskime laisvę“ Katedros 
aikštėje.

„Laisvalaikio“ inf.
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
12 d. 18 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 3 v. opere-
tė. Rež. A.Žiurauskas. Dir. J.Janulevičius.
13 d. 18 val. - R.Kočiantė „Notrdamo legenda“. 2 d. šokio 
spektaklis. Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
14 d. 18 val. - „Užburk mane, Meile“. Rež. Kęstutis 
S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
17 ir 18 d. 18 val. - Premjera! F.Vaildhorn „Karmen“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
12 d. 18 val. - D.Čepauskaitė „Be galo švelni žmogžu-
dystė“. Rež. S.Rubinovas.
13 ir 14 d. 18 val. - J.Cariani „Nesamas miestas“. 
Rež. A.Lebeliūnas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
13 d. 15 val. - Premjera! I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. D.Rabašauskas.
14 d. 12 val. - K.Žernytė „Noriu arkliuko“. Rež. R.Kimbraitė.
14 d. 18 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
13 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Gulbė - karaliaus pati“. 
Rež. N.Indriūnaitė.
14 d. 12 val. - „Zuikio kaprizai“. Rež. A.Stankevičius.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
13 d. 14 ir 18.30 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavo-
jingos“. Rež. O.Šapošnikov.
14 d. 18 val. - „(Ne)galiu tylėti (Ne)galiu mylėti“ (N-18). 
Rež. R.Vitkaitis.
15 d. 18 val. - „Sveiki atvykę į Žemę ir į Lietuvą“. 
Rež. B.Latėnas.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS dRAMOS TEATRAS
12 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Juozaitis 
„Karalienė Luizė“. Rež. G.Padegimas.
13 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršak „Katės namai“. 
Rež. D.Rabašauskas.
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - I.Turgenev „Įnamis“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
14 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Gavran „Poro“. 
Rež. R.Kudzmanaitė.

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
13 d. 18.30 val. - Koncertas „Valsas, valsas? Valsas!“ 
Dir. M.Kadin.
14 d. 17 val. - Romansų vakaras. 2 dalių teatralizuotas 
koncertas. Rež. E.Miškinytė.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
13 d. 12 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
13 d. 18 val. - Koncertas šeimai „Niekados nesakyk nie-
kados nesakyk niekados“. Rež. V.Kairys.
14 d. 11 ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė - žemė“. 
Rež. D.Savickis.
14 d. 17 val. - „Meile, Don’t stop“. Idėjos aut. K.Jurkštaitė.

ŽVEJŲ RŪMAI
12 d. 18 val. Teatro salėje - „Muzikinė kelionė“. 
Rež. A.Mažonas (Pantomimos teatras „A“).
14 d. 12 val. Teatro salėje - Koncertas Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai ir šokių kolektyvo „Klaipėdos zunda“ 5-erių 
metų jubiliejui paminėti „Dainų ir šokių pynė Lietuvai“.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
12 d. 18 val. - C.Goldoni „Viešbučio šeimininkė“. 
Rež. R.Steponavičiūtė.
13 d. 18 val. - M.Panjolis „Duonkepio žmona“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
14 d. 12 val. - D.Čepauskaitė „Kaštonė“. Rež. A.Lebeliūnas.

pANEVĖŽyS

J.MILTINIO dRAMOS  
TEATRAS

12 d. 18 val. Mažojoje salėje - J.L.Lagarce „Aš buvau 
namuose ir laukiau, kol ateis lietus“. Rež. R.Morkūnas.
13 d. 18 val. Didžiojoje salėje - N.Saimonas „Basomis 
parke“. Rež. P.Stoičevas.
14 d. 13 val. Didžiojoje salėje - „Primadonos“. 
Rež. O.Šapošnikov („Domino“ teatras).
14 d. 15 val. Didžiojoje salėje - R.Granauskas „Rūkas 
virš slėnių“. Rež. R.Banionis.
17 d. 18 val. Mažojoje salėje - M.Zalytė „Margarita“. 
Rež. A.Kėleris.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
13 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Orkestro muzikos 
koncertas. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas ir dir. 
S.Krylov. Kompozitorius, pianistas ir dirigentas Ezio Bosso.
16 d. 18.45 val. Didžiojoje salėje - Iškilmingas Vasario 
16-osios minėjimo koncertas „Vėrinys Tėvynei“. Koncertą 
globoja Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Dir. M.Pitrėnas. Dalyvauja: Folkloro ansamblis „Intakas“ (vad. 
R.Ambrazevičius), vokalinis ansamblis „Jazz Island“ (vad. 
A.Novikas). Vakaro vedėja etnomuzikologė L.Sungailienė.

TAIKOMOSIOS dAILĖS MUZIEJUS
14 d. 16 val. - Koncertas „Žiemos divertismentas“. 
Kamerinis ansamblis „Vilniaus arsenalas“: L.Šulskutė (flei-
ta), R.Romoslauskas (altas), S.Okruško (fortepijonas).

ŠV.KOTRyNOS BAŽNyČIA
13 d. 18 val. - „Romantinė Bossa nova“. Atlikėjai: G.Kilčiaus-
kienė (vokalas), A.Polevikov (fortepijonas), V.Nivinskas (kontra-
bosas), D.Rudis (mušamieji), P.Žemoitin (perkusija).
14 d. 18 val. - „Tribute to Tina Turner“. Rūta 
Ščiogolevaitė ir Pauliaus Zdanavičiaus grupė: 
P.Zdanavičius (klavišiniai), T.Varnagiris (gitara), 
T.Maslauskas (bosinė gitara), M.Lukoševičius (mušamieji).

KAUNAS

KAUNO VALSTyBINĖ FILHARMONIJA
12 d. 18 val. - Kauno styginių kvartetas K.Beinarytė-
Palekauskienė (I smuikas), V.Žilinskienė (II smuikas), E.Lapinskė 
(altas), S.Bartulis (violončelė). Solistė I.Petrauskaitė (fortepijonas).
17 d. 18 val. Mažojoje salėje - „Mettis Quartet“. 
K.Tumosa (smuikas), B.Petrauskas (smuikas), K.Rudokas 
(altas), R.Vaitkevičius (violončelė).
18 d. 18 val. - Italų lyrika. Kamerinis orkestras 
„Modus“ (meno vadovas ir dir. R.Bliškevičius). Solistai: 
J.Gedmintaitė (sopranas), D.Ravini (tenoras, Italija),  
Dir. R.Bliškevičius.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

minėjimo šventės renginiai
Valstybės Atkūrimo dienai skirti renginiai 
Vilniuje vasario 16-ąją šurmuliuos nuo 
ankstyvo ryto.

Etnomuzikologė 
Loreta Sungailienė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



60 laisvalaikis 2 0 1 6  v a s a r i o  1 2

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

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

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

gėlių salonai

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

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „Laisvalaikio“ partneriai 
Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl asmeninių 
priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184

Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
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

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064,  
www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida 
masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, 
kūno, veido procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617,  
www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862,  
www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5. Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969,  
www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS



62 laisvalaikis 2 0 1 6  v a s a r i o  1 2

 
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545,  
www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt

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. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt

Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius  
patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322,  
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370,  
www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412

     
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 

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

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

Kitos preKės

     
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333,  
www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 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.

transporto paslaugos

     
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 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
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

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

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos 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.

Koncertai, renginiai

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio mėn. 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

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

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Tapsite populiarūs tarp 
priešingos lyties atstovų, būsite 
patrauklūs ir gražūs. Didelė tikimybė 
sutikti svajonių žmogų. Darbui ir 
karjerai laikas gana palankus. Tačiau 
tam, kad darbai vyktų sklandžiai, rei
kia gerų tarpusavio santykių. Didelių 
sveikatos problemų nekils. Bus 
jautrūs inkstai.

JAUČIUI

 Netikėtai prasidėjęs romanas 
gali tapti laimingos santuokos pagrindu, 
kurios metu sutuoktiniai gali sulaukti 
naujų romantinių potyrių. Darbe pravar
tu išlikti kiek įmanoma santūresniems, 
kad neįsižiebtų pykčio kibirkštys kolek
tyviniame darbe. Jei esate pavaldinys, 
galite sulaukti kritikos iš viršininko. 
Palankus metas organizmui valyti. Taip 
pat  galite laikytis dietos. 

DVYNIAMS

 Naujos pažintys suteiks ne 
tik emocinį palaikymą, bet bus ir 
finansiškai naudingos.  Naujos veik
los nereikėtų imtis. Tiesiog tęskite 
įprastus darbus. Sveikata pagerės, 
atsiras daugiau jėgų, net atrodysite 
jaunesni. Spinduliuosite optimizmu ir 
laime. Ir toliau patartina rūpintis savo 
kūnu ir siela  tai padės išlaikyti puikią 
sveikatą.

AVINUI

Prognozė vasario 12-18 d.

Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar 
dažniau. Jos turėtų ieškoti bendros, 
abiem malonios veiklos  tai pagerintų 
bendravimo kokybę. Vienišiai turės gali
mybę sutikti savo žmogų.  Darbo ir kar
jeros reikalai klostysis puikiai. Viskas 
vyks pagal planą, tvarkingai. Pats laikas 
susirūpinti sveikata. Ji daug problemų 
nekels, tačiau dėmesio pareikalaus. 

ŠAULIUI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių 
porų taip pat laukia malonus laikas, daug 
aistringų vakarų. Tinkamas laikas bend
radarbiauti su kitomis  įmonėmis. Jeigu 
turite savo įmonę, gali atsirasti galimybė ją 
sujungti su kita verslo grupe.  Skorpionai 
turės šiokių tokių sveikatos problemų. Per 
didelis jų aktyvumas gali neigiamai atsiliep
ti. Lėtinkite tempą, ribokite protinį darbą.

SKORPIONUI

Vienišas Svarstykles gali 
aplankyti labai stiprus meilės jausmas. 
Tikėtina, kad tas jausmas bus vienpusis 
ir su mylimu žmogumi juo pasidalyti 
neteks.  Darbe jūsų laukia daug įvairių 
nutikimų, gali gluminti darbų gausa. 
Todėl darbus patartina susiplanuoti  
bus mažiau chaoso. Svarstyklėms šiuo 
laikotarpiu reikės daugiau laiko ir dėme
sio skirti sveikatai, ją puoselėti. 

SVARSTYKLĖMS

Nors ir labai norėsis, tačiau dabar 
ne metas atverti jausmus priešingos 
lyties atstovui. Jokiu būdu neskubėkite. 
Šis jausmas gali būti apgaulingas, vėliau 
juo labai nusivilsite. Palankus ir sėkmin
gas laikas darbo ir karjeros reikalams 
tvarkyti. Viską, ko imsitės, darysite tobu
lai. Reikėtų atkreipti dėmesį į sveikatą, 
būsite jautrūs ir pažeidžiami. Turėtumėte 
daugiau laiko skirti poilsiui. 

VĖŽIUI

Gali sugrįžti sena meilė ir 
vėl sukelti daug malonių romantiškų 
jausmų. Ko gero, tas meilės jausmas ir 
nebuvo visai išblėsęs. Darbe privalote 
nepamiršti savikontrolės, neatsargiai 
ištartas žodis, griežta pastaba gali 
sujudinti karjeros pamatus. Sveikata 
bus puiki, nekamuos jokios problemos, 
būsite energingi, džiaugsitės ir mėgau
sitės gyvenimo malonumais. 

LIŪTUI

 Vieniši šio ženklo atstovai 
turi galimybę sutikti partnerį, atitinkantį 
jų lūkesčius. Naujas partneris mielai 
bendraus, tik nežinia kiek. Jam bus 
sunku iškęsti jūsų šaltumą ir egoizmą, 
praktinius išskaičiavimus. Geras laikas 
apmąstyti visas savo karjeros galimy
bes, baigti pradėtus darbus.  Rimtų 
sveikatos problemų Mergelės neturės. 
Gali šiek tiek trūkti energijos.

MERGELEI

Jūsų antroji pusė nebus linkusi 
ieškoti kompromiso, o atvirkščiai  bus 
nusiteikusi karingai. Tačiau tai truks 
neilgai, sunkus periodas greitai pasi
baigs  būkite kantrūs ir atlaidūs. Darbus 
stenkitės atlikti kruopščiai ir laiku. Šiuo 
metu jūsų dėmesys bus sutelktas šiek 
tiek į kitas gyvenimo sritis, susijusias su 
dvasinėmis praktikomis. 

OŽIARAGIUI

Atėjo laikas spręsti šeimos ir 
meilės problemas. Gali kilti sunkumų 
su antrosiomis pusėmis.  Darbe galimi 
pasikeitimai, konfliktai, įvairios kliūtys, 
neleidžiančios atlikti darbo kokybiš
kai.  Pravartu apsilankyti pas šeimos 
gydytoją. 

ŽUVIMS

Jeigu partneriai nori išlaikyti 
tvirtus santykius, turi kalbėtis. Vienišiai 
gali pajusti meilės proveržį.
Viskas, kas vyks darbinėje aplinkoje, 
jus erzins, bus daug nesusipratimų. 
Galimi niekuo nepagrįsti ginčai 
tarp kolegų. Sveikata bus puiki. 
Sportuokite, nepamirškite grūdinimosi 
procedūrų.

VANDENIUI

Laidų vedėja  
Laura Imbrasienė
1978 02 17

Dainininkas  
Merūnas Vitulskis
1983 02 18

Atlikėja, laidų vedėja  
Irūna Puzaraitė
1990 02 12

Aktorė Kristina Kazlauskaitė
1953 02 13

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė
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Kryžiažodžio, išspausdinto praėjusiame 
numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Laureatas. Gliptika. Laida. Auka. 
La. Etinė. Liukas. Epas. Kuba. Valsas. Lenk. 
Šuva. Kingas. Gurga. Mė. Mastas. Pandos. 
Pulkas. Kaugės. Slavai. Lauras. Misteris. Kaulai. 
KA. Zuokas. Kaupas. Už. Maras. Kalkės. Bon. 
Baras. Sparvos. Steka. Sės. Rosita. Izmitas.
Horizontaliai: Ekumenizmas. Kultuvė. 
Suarė. Raiba. Storas. Eina. Plekas. Badė. 
Muaras. TA. Kalvis. SO. Viskas. P.S. 
Salantai. Kai. Ilgas. Kart. Gausas. Kalva. 
Lukas. Lauko. Tikas. Kaupėsi. Pas. Paulas. 
Gauras. Sm. Nibelungai. Ti. Perdės. Bet. 
Palangos. Kuoka. Askas. Dažnas.
Pažymėtuose langeliuose: 
SenamieStiS. 

SU
DO

KU

PASUK GALVĄ

Teisingai išsprendę kryžiažodį  
galite laimėti pakvietimą  

į galvosūkių kambarį

„Decode Room“ 
Vilniuje!

l Šiame Pabėgimo kambaryje gali 
dalyvauti komanda nuo 2 iki 6 žai-
dėjų. Rekomenduojamas optimalus 
skaičius  keturi asmenys. Pramogos 
aprašymą bei daugiau informacijos 
rasite: www. decoderoom.lt
l Prizo laimėtojų prašome susisiekti 
tel. + 370 666 01603 arba el. paštu: 
labas@decoderomm.lt ir rezervuotis 
apsilankymo laiką.
l Kvietimo galiojimas  - 1 mėnuo.

Atsakymą į kryžiažodį iki vasario 16 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja Rūta Balčiūnaitė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas pakvietimas į 
„Decode Room“.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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 - Kodėl negelbėjote skęstančios žmonos?
- O iš kur galėjau žinoti, kad ji skęsta? 

Rėkavo kaip visada.
l

Tėvas moko sūnų gyvenimo subtilybių:
- Sūnau, visą gyvenimą atsimink: mote-

rys visiškai bejėgės būna tik tada, kai neiš-
džiūvęs nagų lakas.

l

Mama kalbasi su dukra:
- Ar žinai, kaip atsirado pasakos pava-

dinimas „Tūkstantis ir viena naktis“?
- Ai, mama, žinau, bet taip būdavo seno-

vėje. Dabar būna „viena naktis ir tūkstantis“.
l

Egzistuoja dvi grupės kreditinių sukčių: tie, 
kurie neatiduoda kredito, ir tie, kurie kreditą 
duoda.

l

Anksčiau gatvėje prieiti prie turtingo ir 
įdomaus vyro merginai trukdė išdidumas. 
Dabar - beprotiška konkurencija.

l

Mes dažnai kartojame: užtat bus ką se-
natvėje prisiminti! O senatvėje tik šast ir...
sklerozė!

l

Guliesi miegoti, galvoje tūkstančiai pla-
nų rytdienai. Atsibundi - tik vienas noras, 
ir tas pats bukas - dar pamiegoti.

l

Senutė pirmą kartą gyvenime ateina pas 
ginekologą. Gydytojas apžiūrėjo ją, apčiupi-
nėjo ir sėdo rašyti recepto, o ji klausia:

- Vaikeli, o tavo mama žino, kuo tu čia 
užsiiminėji? 

l

Statydamos skruzdėlyną kalbasi dvi 
skruzdėlės:

- Kodėl taip tamsu?
- Nebeišgalime susimokėti jonvabaliams.

l

- Viršininke, leiskite man šiandien anks-
čiau išeiti iš darbo. Žmona nori važiuoti su 
manimi apsipirkti.

- Jokiu būdu negaliu išleisti.
- Labai labai jums ačiū.

l

Teisėjas kreipiasi į susirinkusiuosius sa-
lėje:

- Tylos! Įspėju, jei dar kas ištars „teisėją 
lauk“, bus išprašytas į gatvę.

Po kurio laiko pasigirsta balsas salėje:
- Teisėją lauk!
Teisėjas:
- Kaltinamasis, jums tai negalioja. 

aNEkDOTai
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beprotiškas pasaulis

KARŠTIS. Brazilijoje siaučia šokio, muzikos ir pusnuogio kūno karštinė - tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio suvažiavo pasigrožėti kasmetiniu Rio de Žaneiro karnavalu ir sambos 
mokyklų varžytuvėmis.


