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 ■ Kokį naują savo talentą atskleidė vie
na garsiausių šalies manekenių Karo
lina Toleikytė? 13 p.

Šiame numeryje

redaktorė

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

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė-gvIldė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
agne.vaitasiute@respublika.net

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

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

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

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

 ■ Kokius „desertus akims“ išskirtinį dizainą mėgstančioms moterims pasiūlė kūrėja  
Deimantė Litvinaitė? 12 p.

 ■ Ką pamatęs ekrane išjungia televizorių 
žinomiausias Lietuvos desertų meist
ras Ali Gadžijevas?                                           40 p.

Televizijos pliusai ir 
minusai

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

(ne)atrastas Karolinos 
Toleikytės talentas

4-10 inTerviu
Viktorija Šaulytė

14-19 STiliuS
Drugelių karalienės  
Agnės Kuzmickaitės 
kolekcija

21-23 ŽvaigŽdėS
Melanija Tramp  
(Melania Trump), 
karalienė Leticija (Letizia), 
Zoja Saldana  
(Zoe Saldana)

24-26 groŽio paleTė
„Bomond“ atskleidė kito 
sezono tendencijas;
Kūno priežiūros 
priemonės pavasarį

29 namamS
Medžio masyvo baldai 
išgyvena renesansą

30-31 KaleidoSKopaS
Rekordinis „kraujo lašas“

32-33 geriauSieji
Geriausias pasaulio 
restoranas  Niujorke

34-35 ar ŽinojoTe?
Įdomūs faktai iš  
muzikos pasaulio

36 Scena
Džamala (Jamala)

38 daToS
Keitė Hadson 
(Kate Hudson)

39-55 eTerio ŽmonėS,
Tv programa
Gabija Jaraminaitė,  
Marius Repšys

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

62-63 „laiSvalaiKio“ KlubaS
64-65 HoroSKopaS, 

KryŽiaŽodiS, SudoKu
66 beproTiŠKaS paSauliS
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„LaisvaLaikio“ interviu

Eimantė Juršėnaitė

- Neseniai su kolega Joringiu Šatu 
viename portale pradėjote vesti laidą 
„Ša!Stilistai“. Jos metu lankotės žinomų 
žmonių namuose ir praveriate jų spintas, 
tačiau aštrių kritikos strėlių nelaidote, 
tiesa?

- Su Joringiu jau seniau pagalvodavome, 
kad reikėtų sukurti laidą apie stilių, tad vos 
tik sulaukėme pasiūlymo, iškart pradėjome 
galvoti, kokia ji turėtų būti. Norėjome, kad 
laida būtų draugiška, šilta ir naudinga. Kol 
kas eteryje pasirodė vos kelios laidos, tačiau 
pastebėjau, kad su kiekviena laida lieka ma-
žiau jaudulio ir viskas sekasi vis sklandžiau. 
Kalbindami laidos herojus nebaksnojame 
pirštu ir nesiūlome atsikratyti tam tikrų dra-
bužių. Veikiau pasikalbame apie jų stilių, pra-
veriame spintas ir pasidaliname draugiškomis 
įžvalgomis. Stengiamės, kad žiūrovai išgirstų 
kokių nors vertingų patarimų ar tiesiog at-
kreiptų dėmesį į tam tikrus dalykus. Jei jie 
mūsų patarimus išgirs ir pritaikys, puiku, va-
dinasi, laida tikrai naudinga.

- Su J.Šatu kolegos esate ne tik lai-
doje. Jau daugiau nei metus esate žinomi 
kaip stilistų duetas „ŠaŠa“. Įprasta, kad 
stilistai dirba po vieną, kodėl jūs darbuo-
jatės kartu? 

- Su Joringiu susipažinome universitete - 
drauge studijuojame kūrybines industrijas. 
Kai buvome pirmakursiai, jis dalyvavo televi-
zijos projekte „Aš stilistas“, jį laimėjęs pra-
dėjo dirbti šioje srityje. Po truputį į savo veik-
lą jis įtraukė ir mane. Atsirado vis daugiau 
fotosesijų, projektų, kuriuos stilizavome drau-
ge. Taip kiek daugiau nei prieš metus gimė 
mūsų duetas „ŠaŠa“.Galima sakyti, mūsų, 
kaip stilistų, debiutas įvyko per muzikos ap-
dovanojimus M.A.M.A. 2015 - renginiui pa-
puošėme Vaidą Skaisgirę, o aš vilkėjau „ŠaŠa“ 

kurtą suknelę. Įdomu tai, kad apie bendrą 
veik lą pagalvodavome, bet verslo planų ir 
strategijų tikrai nekūrėme. Nepaisant to, vis-
kas puikiai susiklostė. Nors mūsų šūkis - „Tik 
tu niekam nesakyk...“ apie mus greitai pradė-
jo kalbėti. (Juokiasi.) Taigi mūsų duetas ne-
apsiriboja vien stiliaus konsultacijomis, spin-
tų revizijomis, televizijos projektų ar fotose-
sijų stilizavimu. Taip pat kuriame drabužius. 

- Turbūt labai smagus darbas kasdien 
suktis parduotuvėse ir apžiūrinėti gra-
žius drabužius... 

- Kaip ir visi darbai, šis taip pat turi savo 
tamsiąją pusę. Žmonės dažniausiai mato baig-
tą rezultatą, stilingus derinius. Tačiau tuos 
derinius sugalvoti, surasti tinkamus drabu-
žius, juos surinkti, vėliau išrūšiuoti, nunešti 
į valyklą ir panašiai ne taip ir paprasta. Su 
Joringiu dažnai juokiamės, kad nuolat laksto-
me apsikrovę maišais, griūname, skubame, 
lekiame... Šios pusės niekas nemato, bet to-
kie stilisto darbo užkulisiai. Nors iš šalies 
gali atrodyti, kad tai smagi veikla, iš tiesų tai 
darbas. Jis kartu ir sunkus, ir įdomus. Beje, 
kai kurie vis dar mano, kad atėję stilistai tik 
kritikuoja ir neleidžia ko nors dėvėti, bet iš 
tiesų mūsų darbas parodyti, kaip vienas ar 
kitas drabužis gali būti dėvimas ir derinamas, 
pasiūlyti naujų idėjų... 

- Kaip manai, ką drabužiai išduoda apie 
žmogų ir ką pasako apie jo asmenybę? 

- Stilius - tai ne vien drabužis. Tavo vidi-
nis aš, vienas iš tų daugelio dalykų, kurie 
sukuria stilių. Vieniems stilius tai asmenybės 
dalis, kitiems - tai tik gražus drabužėlių de-
rinys nuotraukai. 

Viktorija Šaulytė: 
Kaip save myli, taip savimi ir rūpiniesi

Klaidinga per daug 
dėmesio sKirti 
drabužio etiKetei

Stilistė ViKtorija Šaulytė (23) - labai kūrybiška asmenybė, tad rengtis blankiai 
ar gyventi nuobodžiai - tikrai ne jai. Darbe ji griauna nusistovėjusius stereotipus apie 
stilių, ragina eksperimentuoti, o kartais leidžiasi į nedideles avantiūras, norėdama  
prablaškyti kasdienybę. Mergina išgarsėjo pernai, kuomet dalyvavo realybės šou  
„2 Barai“, tačiau į praeitį ji nesidairo - viena iš stilistų dueto „ŠaŠa“ įkūrėjų šiuo metu 
tiesiog paskendusi veikloje. 
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Viktorija Šaulytė: 
Kaip save myli, taip savimi ir rūpiniesi

n Gimimo data: 1993 gruodžio 7 d., Kaunas
n Studijos: šiuo metu studijuoja kūrybinių 
industrijų specialybę Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete
n Veikla: 2015 metais ji drauge su kolega 
Joringiu Šatu įkūrė stilistų duetą „ŠaŠa“;  
2016 m. vasarą V.Šaulytė dalyvavo  
televizijos projekte „2 Barai“ 

Dosjė
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- Atrodo, kad asmeninis stilius ir iš-
skirtinumas daugeliui tampa vis svarbes-
ni. Kartais, norėdami atrodyti originaliai, 
eidami į renginius, svečiai nepaiso kvie-
time nurodyto aprangos kodo... 

- Aprangos kodo paisymas - pagarba va-
karo šeimininkui. Juk rengdamas šventę jis 
veikiausiai mato tam tikrą viziją, kaip viskas 
turi atrodyti, taip pat ir svečiai. Pagalvokite, 
jei patys rengtumėte vakarėlį, juk ir jūs no-
rėtumėte, kad svečiai paisytų jūsų norų. 

- Šiuo metu darbuojiesi projekte „Aš - 
superhitas“, su „ŠaŠa“ nacionalinėse 
„Eurovizijos“ atrankose rūpinotės atli-
kėjos Paulos stiliumi, dirbate su kitais 
scenos žmonėmis... Žinomiems žmonėms 
tinkamas įvaizdis - tiesiog būtinybė?

- Kaip ir minėjau, man įvaizdis ir stilius 
nėra vien drabužiai, makiažas ar šukuosena. 
Tai ir iš vidaus sklindanti elegancija, laiky-
sena, savęs pateikimas. Stilisto darbas iš-
manyti tam tikrus niuansus, pavyzdžiui, ži-
noti, koks drabužis gerai atrodo eteryje ar 
panašiai, ir parinkti konkrečiam žmogui tin-
kamą dydį, modelį ar spalvas. Kai stilistas 
parenka drabužius, scenos žmogus jaučiasi 
ramiai. Tačiau koncertuose ar filmavimuose 
stilistai ir vieni drabužiai nuolat keičia kitus, 
todėl galbūt scenos žmonėms sunku atrasti 
tikrąjį savo stilių. Juolab kad priklausomai 
nuo įvairių aplinkybių, besikeičiančių mados 
tendencijų ir kitų dalykų asmeninis stilius 
taip pat keičiasi. Svarbiausia, kad žmonės 
nestovėtų vietoje ir nebijotų eksperimen-
tuoti. 

- Kai kurie stilistai pataria priešin-
gai - rinktis paprastus, klasikinius, ne 
itin išskirtinius dalykus. Taip lengviau 
neprašauti pro šalį... 

- Žinoma, pasirinkę klasiką, juodą spalvą 
ar „basic“ aprangą, pro šalį neprašausite, ta-
čiau ir nebūsite įdomesnis, išskirtinis. Kodėl 
nepaeksperimentavus? Juk gyventi reikia 
įdomiau, o drabužiai gali nuspalvinti gyveni-
mą. Man įdomus, spalvingas drabužių derinys 
gali pakelti nuotaiką!

- Eksperimentuojant sunku išvengti 
klaidų. Kaip manai, kas yra didžiausia 
stiliaus klaida? 

- Tiesiog manau, kad klaidinga per daug 
dėmesio skirti drabužio etiketei. Žinoma, 
kai kurie žinomi prekės ženklai garsėja ko-
kybe, tačiau tai nereiškia, kad pasirinkę jų 
drabužius tikrai neprašausite. Juk gerai at-
rodyti galima ir daug neišleidžiant. Aš retai 

galvoju apie prekės ženklą. Jei parduotuvė-
je pamatau patinkantį daiktą, tiesiog pagal-
voju, kiek derinių su jau turimais drabužiais 
galiu sukurti. Jei pavyksta sugalvoti bent 
kelis, imu! Tiesa, kai nuolat tenka dirbti 
parduotuvėse, vaikštinėti po jas ieškant 
drabužių sau nebesinori. Dažniausiai dra-
bužius perku, kai dirbdama pamatau kažką 
labai patinkančio... 

- Kaip manai, kam verta nepagailėti 
pinigų - drabužiams, aksesuarams ar ba-
tams? 

- Aš manau, kad nėra vieno konkretaus 
dalyko, kam reikia skirti daug pinigų, o kam 
mažiau. Jeigu sakyčiau rankinėms, pati sau 
meluočiau, nes gražių rankinių galima įsigy-
ti ir neišleidžiant šimtų. Taip pat ir kalbant 
apie vyrus -. vyrauja stereotipai, kad batai ir 
laikrodžiai turi būti tik prabangūs. Paneigiu 
šį mitą. Pasikartosiu, kartais stilingiau atro-
dysite, net ir neišleidę daugybės pinigų. 

- Ką reikia turėti spintoje, kad tikrai 
neprašautum? 

- Golfą! Tai drabužis, kurį lengvai pride-
rinsite ir prie įvairių sijonų, ir prie džinsų ar 
kelnių. Jis visada atrodys gražiai. Spalvą ga-
lite pasirinkti, kokią norite, tačiau aš pirme-
nybę teikiu juodai. 

- Ką norintys būti stilingi ir madingi 
turėtų įsigyti šių metų pavasario ir va-
saros sezonui?

- Mano šio sezono topai: ryškūs „bomber“ 
stiliaus švarkeliai, akiniai nuo saulės, klos-
tuoti sijonai ir spalvoti kedukai! O svarbiau-
sia - būk savimi! 

- Vyrauja stereotipas, kad lieknai 
merginai tinka viskas, o stambesnei ver-
tėtų susimąstyti apie dietą. Nejaugi tai 
tiesa? 

- Iš tiesų, nesu iš tų, kurios labai sureikš-
mina svorį, ir tikrai nesijaudinu, jei priaugu 
kilogramą ar porą. Tą patį galvoju ir apie ki-
tus. Nesvarbu, ar žmogus lieknas, ar apkū-
nesnis, tinkamų drabužių yra visiems. Galima 
paryškinti tam tikras vietas, vilkėti laisvesnę 
suknelę ar susijuosti diržą. Svarbiausia, kad 
pats žmogus gerai jaustųsi. Aš netgi manau, 
kad sportuoti reikia ne tam, kad palaikytum 
dailias kūno linijas, o tam, kad palaikytum 
formą, geriau jaustumeisi. Natūralu, kad kaip 
save myli, taip savimi ir rūpiniesi. Visos save 
mylinčios moterys nori gerai atrodyti - tai 
pakelia nuotaiką. 

- Save pamilti kartais atrodo labai 
sunku... 

- Aš visada sakau, kad reikia įsimylėti! 
Nesvarbu, ar vyrą, ar kokį nors laisvalaikio 
pomėgį, ar knygą... Kai įsimyli, pamilsti ir 
save.

- O kaip tu savimi rūpiniesi, pasilepini? 
- Pasilepinimams laiko surasti sunku, bet 

stengiuosi kas antrą dieną palepinti save vei-
do kauke, o dar geriau, jei užsitepu kaukę, 
pasiimu knygą ir lendu į vonią. Skaityti labai 
mėgstu, kaip tik dabar skaitau knygą „Pen-
kios meilės kalbos“. Tai knyga apie santykius 
ir tai, kad kiekvienas turi savo jausmų kalbą. 

- Ar pačios spinta lūžta nuo drabužių 
ir visada turi kuo apsirengti? 

- Drabužių turiu nemažai, tad ir skundų, 
kad neturiu kuo apsirengti, iš manęs neišgir-
site. Dažniau būna taip, kad pamatau parduo-
tuvėje kokį nors patinkantį drabužį, jo nenu-
siperku, o grįžus namo pradeda kamuoti abe-
jonės, ar teisingai pasielgiau, ir pradedu gar-
siai svarstyti. 

- Praėjusią vasarą dalyvavai realybės 
šou „2 Barai“, jame sutikai savo vaikiną 
bušido čempioną Julių Mocką. Drauge 
jūs kiek mažiau nei metus, bet ar jau 
įsisukai į jo spintą? 

- Julius gyvena sportu, tad dauguma jo 
drabužių buvo sportinio stiliaus. Kai pradė-
jome draugauti, jo spintoje atsirado daugiau 
įvairesnių drabužių, marškinių ir klasikinio 
stiliaus kelnių. Paprasčiausiai kartu leisdami 
laiką užsukdavome į parduotuvę, pasiūlyda-
vau jam ką nors pasimatuoti, o jei jam patik-
davo, įsigydavo. Taip nutiko, kad nors ir ne-
sistengiau tyčia pakeisti jo stiliaus, jo spintos 
turinys pasikeitė.

- Jūsų draugystė prasidėjo įdomiai, 
susitikote realybės šou „2 Barai“...

- Sakyčiau, pradžia labai buitiška, gyve-
nome su kitais dalyviais, tvarkėmės, dirbome. 
Nors savo jausmais neabejojome, abu svars-
tėme - kaip bus projektui pasibaigus? O po 
projekto buvo romantika, atsirado galimybė 
kartu nueiti į kiną ar pasivaikščioti... Ir nors 
pradžia buvo buitiška, neleidžiame tai buičiai 
išsikeroti. Abu esame aktyvūs ir veiklūs žmo-
nės, bet susitikę savo kasdienybę stengiamės 
paįvairinti. 

- Iš pažiūros atrodote labai skirtingi: 
Julius - racionalus sportininkas, o tu - 
trapi, meniška... 

- Nesame tokie jau skirtingi. Mūsų po-
žiūriai daugeliu klausimų sutampa, abu esa-
me veiklūs, o mums susitikus abu pajutome 
vidinę ramybę. Mums gera kartu, būdami 
dviese pailsime. Žinoma, natūralu, kad skir-
tumų yra, juk kiekvienas žmogus ir turi bū-
ti kitoks.

Jei man nesiseka, 
verkti nepuolu - 
veikiausiai  
tai tik į gera

aprangos kodo 
paisymas - 
pagarba vakaro 
šeimininkui
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- Ar jau turite kokių nors savo tradi-
cijų? 

- Turime sekmadienius! Nors nuolat abu 
esame užimti, kažką dirbame, kažkur lekiame, 
sekmadienis mums - šventa diena. Dažniausiai 
jį leidžiame tingiai, skaitome knygas, einame 
pasivaikščioti, šylant orams dažniau važiuoja-
me į gamtą... 

- Teko girdėti, kad Julius labai dėme-
singas ir rūpestingas...

- Taip, jis toks. Julius yra iš tų vyrų, kurie 
visada paklausia, ar nesušalau, ar neišalkau, 
o man ketinant eiti pro duris galantiškai ap-
velka paltuką...

- Nors gimei ir augai Kaune, veikiau-
siai dabar, kai tavo mylimasis gyvena 
Vilniuje, ir tu į sostinę atvyksti dažniau...

- Galima sakyti, kad trejus pastaruosius 
metus gyvenu tarp Vilniaus ir Kauno. Sos-
tinėje visada laukė darbai, fotosesijos, o da-

bar ir Julius, Kaune - šeima ir studijos. Tie-
są sakant, visuomet jaučiau, kad ateityje 
gyvenimą siesiu su Vilniumi. Nors ir čia 
nieko tyčia neskubinu, gyvenimas viską taip 
sudėlioja. Kaunas - studentiškas miestas, 

„LaisvaLaikio“ interviu

SvarbiauSia, kad 
žmonėS neStovėtų 
vietoje ir nebijotų 
ekSperimentuoti
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kuriame daug neatrastų talentų, Vilnius la-
biau bohemiškas, meniškų žmonių miestas.

- Ką veiki, kai nori pailsėti nuo dar-
bų? Turi kokių nors pomėgių?

- Kad ir kaip keista bebūtų, bet vienas iš 
mano poilsio ir pabuvimo su savim būdų - 
kelionės traukiniu, autobusu ar mašina. Ka-
dangi pastoviai gyvenu greitkelyje Vilnius- 
Kaunas, važiuojant aš daug ką apgalvoju, 
pasidarau tam tikrus darbus, klausau muzi-

kos, susidėlioju į vietas viską, ką būnu iš-
barsčiusi... Taip pat 2-3 kartus per savaitę 
lankau teatro studiją. Ten mes statome spek-
taklius, mokomės, repetuojame. Mūsų reži-
sierius visada sako: nesineškite namų į te-
atrą, o teatro - į namus. Tad aš pabūnu kitu 
amplua, užsimirštu ir „atsijungiu“ nuo kas-
dienių darbų. 

- Teko girdėti, kad ne tik esi artistiš-
ka, bet ir puikiai šoki... 

- Nuo vaikystės man knietėjo viską iš-
bandyti - lankiau ir dailę, ir keramiką, ir 
teatro būrelį, ir dainavau, tačiau šokiai bu-
vo mano rimčiausia veikla. Net 13 metų 
šokau profesionaliai ir man tai labai patiko. 
Tačiau jaučiau, kad savo ateities su šokiais 
nesiesiu, tai bus veikiau hobis. Atėjo laikas, 
kai man šokti sutrukdė traumos, o mano 
šokių partneris norėjo pakeliauti. Tad drau-
giškai sutarėme padėti tašką ir pradėti nau-
ją etapą. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Gyventi reikia 
įdomiau, o 
drabužiai Gali 
nuspalvinti 
Gyvenimą
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- Laisvalaikiu vaidini teatre, paaug-
lystėje šokai, bet pasirinkai kūrybinių 
industrijų studijas.

- Nes neįstojau į vaidybą! Laikiau stoja-
muosius egzaminus, tačiau šiek tiek pritrū-
ko. Tada man, 18-metei, tai buvo tarsi pa-
saulio pabaiga. Jei būčiau iškritusi pirmame 
stojamųjų ture, galbūt būčiau maniusi, kad 
vaidyba ne man, tačiau kai neįstojau tik per 
plauką, labai išgyvenau. Kūrybinės industri-
jos buvo mano antrasis pasirinkimas, tačiau 
manau, kad viskas taip ir turėjo būti. Jei bū-
čiau studijavusi vaidybą, nebūčiau susipaži-
nusi su Joringiu ir galbūt nebūčiau nuveiku-
si daugybės kitų dalykų. Dabar, jei man ne-
siseka, verkti nepuolu - veikiausiai tai tik į 
gera. 

- Esi nepataisoma optimistė? 
- Tikrai taip! Netgi draugai sako, kad man 

galima paskambinti ir aš visuomet nuramin-
siu, pakelsiu nuotaiką. (Šypsosi.) Juk taip gy-
venti geriau! Esu patyrusi nesėkmių ir galbūt 
daug kartų teko išgirsti „ne“, tačiau atkelia-
vau gyvenime iki tam tikros vietos, kai man 
pasakė „taip“. Vadinasi, taip turi būti!

- Ar dažnai leidiesi į avantiūras ir 
stengiesi išbandyti gyvenimo siūlomas 
galimybes?

- Dažniausiai sutinku net nesvarsčiusi. 
Kaip buvo ir su realybės šou „2 Barai“. Išgir-
dau, kad bus toks šou, nuėjau į atrankas ir 
patekau. Galbūt antrą kartą tokiame šou ne-
dalyvaučiau, nes paprasčiausiai nebūtų to jau-
dulio, nežinomybės ir adrenalino, kaip pirmą-
jį kartą, tačiau džiaugiuosi, kad pabandžiau. 

- Tavo pavardė Šaulytė, o pagal Zodia-
ką esi Šaulys. Tiki horoskopais? 

- Mano tėvai kaip reikiant pasistengė. 
(Juokiasi.) Neneigsiu, horoskopus kartais 
paskaitau ir pasiimu dalelę, kurioje randu sa-
ve. Tačiau horoskopai toks dalykas - gali pats 
save įtikinti tuo, kas parašyta... 

- Kokių turi moteriškų silpnybių? 
- Kava, šokoladas ir batai! Vos tik nubu-

dusi, pasidarau puodelį kavos. Kol jo neišge-
riu, nieko daugiau daryti negaliu. Be galo sun-
ku atsispirti šokoladui - jei užsimanau, iškart 
galiu suvalgyti visą plytelę. Dar viena silpny-
bė - batai, nesvarbu, kokie - aukštakulniai, 
lygiapadžiai, sportiniai... Dabar „apsirami-
nau“, bet anksčiau, vos tik pamatydavau gra-
žius, būtinai turėdavau įsigyti. 

Įvaizdis ir 
stilius nėra 
vien drabužiai, 
makiažas ar 
šukuosena
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„LaisvaLaikio“ interviu

nesvarbu, ar 
žmogus lieknas, 
ar apkūnesnis, 
tinkamų drabužių 
yra visiems
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Veidai

Papuošalų kolekcija „Tiny Treat“  tęsia 
sensorinių malonumų koncepciją juvelyriko-
je, tačiau nuo pirmųjų D.Litvinaitės darbų 
gerokai skiriasi. „Šiai kolekcijai būdingas la-
koniškas dizainas, modernios formos, skirtos 
miesto herojams. Medžiagos, kurios naudo-
jamos aksesuaruose, neturi gyvūninės kilmės 
žaliavų - specialiai atsisakėme natūralaus šil-
ko naudojimo apyrankėse, - pabrėžia dizaine-
rė. - Kurdama šią kolekciją galvojau apie tai, 
ką gali priminti, su kuo asocijuotis paprasti 
kasdieniai užkandžiai, kuriuos įsimetame į 
rankinę keliaudami į darbą, įtraukiame į sek-

madienio iškylos meniu ar įkurdiname tarp 
būtinų lauktuvių kelioninėje kuprinėje. Tam 
tikri maisto skoniai gali priminti šiltas aki-
mirkas, vizualiai įsirėžusias ypatingas emo-
cijas.”  Kolekcija „Tiny Treat“ - iš šviesios 
vaikystės paslapčių, žygeiviškų iškylų, įelek-
trinto pirmojo pasimatymo, smalsių savaitga-
lių ir saulėtų atostogų atmintin įstrigusios 
formos ir skoniai. Septyni simboliai, kurie 
apsigyvena sidabriniuose ir auksu dengtuose 
auskaruose ir apyrankėse, - ledai ant paga-
liuko, ledai vaflyje, sausainis širdutė, pintas 
riestainis, sūrio gabaliukas, spurga ir bananas. 

Nostalgiškas Deimantės Litvinaitės 
modernumas „Tadam!“ virtuvėje

Deimantė Litvinaitė (35) prieš penkerius me-
tus įkūrė lietuvišką prekės ženklą „tadam!“, kurio 
gaminamus papuošalus - „desertus akims“ - 
žvilgančius riestainius, šokolado gabalėlius, 
sausainius ir kita - šiandien žino dauguma 
išskirtinį dizainą vertinančių Lietuvos moterų. 
„Desertai akims“ jau spėjo išpopuliarėti ir  
užsienyje. naują sezoną „tadam!“ pasitinka  
atsinaujinęs - su nauju logotipu ir nauja  
kolekcija „tiny treat“.

Modelis: Aistė Jūrė 
Stilius: Deimantės Litvinaitės
ir Giedrės Anužytės 
Nagų dizainas: „Nail Game” 
Vizažas: Gretos Juozaponytės
Nuotraukos: Monikos Penkutės
ir Deimantės Litvinaitės
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Nostalgiškas Deimantės Litvinaitės 
modernumas „Tadam!“ virtuvėje

Viena garsiausių šalies 
manekenių KaroLina 
ToLeiKyTė (20) atskleidė 
ir dar vieną savo talentą. 
Sostinės centre esančioje 
desertinėje buvo surengti 
pirmieji Lietuvoje mados ir 
stiliaus tinklaraštininkių
pusryčiai („Fashion for  
Breakfast“), kurių metu 
Karolina pristatė savo  
kurtus įvaizdžius pavasario 
ir vasaros sezonui.

Karolina šią nedidelę 
avantiūrą apibūdina kaip ban-
dymą prisiliesti prie stilisto 
darbo, nors kurdama įvaiz-
džius ji sakė pirmiausia galvo-
jusi apie tai, ar parinktus dra-
bužius vilkėtų pati. „Manau, 
kad pavasaris ir vasara - drą-
sių merginų metas, todėl ir 
drabužiai skirti būtent to-
kioms merginoms bei mote-
rims. Toji drąsa slypi iškirp-
tėse! Kurdama drabužius pa-
sirinkau V formos iškirptę, 
kuri ir man pačiai labai patin-
ka bei tinka. Apskritai parink-
dama drabužius galvojau, ką 
dėvėčiau pati, kas man patik-
tų“, - sakė Karolina. 

Ne vienus metus mados 
pasaulyje besisukanti mergi-
na turi puikų stiliaus pajauti-
mą ir visuomet žino, kokios 
mados tendencijos vyrauja, 
tad drabužiams, prie kurių 
kūrimo ji prisidėjo, parinko 
subtilią rožinę ir sidabrinę 
spalvas. „Rožinė, mano ma-
nymu, labai moteriška spalva, 
tad nereikia jos bijoti. Juolab 
kad šį sezoną tai viena madin-
giausių spalvų. Dar viena ul-
tramadinga spalva - sidabrinė. 
Tai ir lėmė mano spalvų pa-
sirinkimą“, - sakė mergina.  

Veidai

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

(Ne)atrastas Karolinos 
Toleikytės talentas

Modelis Karolina Toleikytė (viduryje) pristatė porą 
pavasario ir vasaros sezonui skirtų aprangos derinių

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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StiliuS

Drugelių karalienės kolekcijoje -
spalvų triumfas

Vakarinėse suknelėse 
dizainerė leidžia 

dominuoti tiuliui, 
jį puošia išskirtine 
technika sukurtais 

drugeliais

Skulptūriškos striukės bei džemperiai 
trina ribą tarp konceptualumo ir 
praktiškumo. Sudarytos iš putlių 

įvairaus dydžio drugelių jos atrodo 
trimatės, neįprastai grakščios ir 

lengvos
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StiliuS

Milžiniški ir visai mažyčiai, prikimšti, nė-
riniuoti, juodi ir vaiskiai ryškūs, vientisi ir 
padalyti, vieniši ir susispietę būriais - tokie 
drugeliai nutūpė naujausioje dizainerės 
Agnės KuzMicKAitės (35) kolekcijoje.
Jau 5-oji asmeninė kūrėjos kolekcija skirta 
šiam pavasariui ir vasarai bei būsimam ru-
dens ir žiemos sezonui. Vakaro metu pade-
monstruota maždaug pusšimtis drabužių 
ansamblių, skirtų veržliai kosmopolitei, 
drąsiai siekiančiai savo svajonių. Ant podiu-
mo dizainerė grąžino 9-ojo dešimtmečio 
aprangos nuotaikas. Dėmesio centre atsi-
dūrė platūs, tarsi per dideli T formos marš-
kinėliai, džemperiai ir iš jų modifikuotos 
suknelės su piešiniais ir aplikacijomis. ne 
pirmą sezoną A.Kuzmickaitė naudoja tiulį - 
nuo pastelinių įvairiaspalvių sijonų iki vos 
pastebimų raukinukų bei aplikacijų, kont-
rasto principu derina perregimus tiulio 
drabužius su gruboko džinso detalėmis.

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto 
sidarEvičiaus fotoreportažas

Drugelių karalienės kolekcijoje -

Dizainerė Agnė Kuzmickaitė su pagrindiniu kolekcijos modeliu - trumpa vestuvine suknele
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StiliuS

Vakarui A.Kuzmickaitė siūlo 
žaismingas, daugiausiai 
trumpas sukneles, 
vieną kurių pristatė 
stiliaus dievaitė Indrė 
Kavaliauskaitė-Morkūnienė
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StiliuS

Dizainerė savo aistrą batams 
perkėlė į marškinėlius ir 
džemperius - išpuošė juos 
atspaudais su skirtingų batų 
modelių eskizais
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Garsios šalies dizainerės Agnės Kuzmickaitės naujausios kolekcijos  
pristatymas į „Menų spaustuvę“ priviliojo gausų būrį žinomų šalies  
pramogų ir mados pasaulio atstovų. Vieni į renginį atvyko pasipuošę  
ryškiomis, pavasariškomis spalvomis, kiti liko ištikimi juodai spalvai ir 
klasikai, treti rinkosi žėrinčius audinius ar masyvias, akį traukiančias  
detales. Kaip jau tapo įprasta, mados renginio svečiai visuomet  
stengiasi pademonstruoti savitą stiliaus pojūtį, tad idėjų pavasariui  
ir vasarai galima pasisemti ir apžiūrėjus svečių aprangos derinius.

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Agnės Kuzmickaitės svečiai demonstravo pavasarišką stilių

Stilistė ir fotografė 
Reda Mickevičiūtė

Stilistė Asta Valentaitė

Dizainerė 
Diana 
Vapsvė

Dizainerės Agnės 
Kuzmickaitės vyras  
dainininkas Saulius Prūsaitis

Stilistė Austėja Jablonskytė

StiliuS
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Agnės Kuzmickaitės svečiai demonstravo pavasarišką stilių

Tinklaraštininkė ir modelis 
Simona Burbaitė su bičiuliu 

plaukų stilistu Mantu Tautvaišu
Mados tendencijų 
prognozuotoja Marija Palaikytė

Laidų vedėja Gabrielė 
Martirosianaitė

Atlikėja ir 
drabužių kūrėja  

Simona Nainė

Atlikėja Monika Pundziūtė  
ir drabužių kūrėja  

Agota Mašanauskaitė

Dizainerės Agnės Kuzmickaitės tėvas - 
profesorius Bronislovas Juozas Kuzmickas

Televizijos  
laidų vedėja  
Indrė Stonkuvienė

StiliuS



ŽvaigŽdės

Tiesa, pirmoji šalies dama Baltuosiuo-
se rūmuose praleidžia mažai laiko. Mat 
M.Tramp ir toliau gyvena „Trump Tower“ 
dangoraižyje Niujorke, kur ją su 10-mečiu 
sūnumi Baronu (Barron) saugo ne tik slap-
tosios tarnybos agentai, bet ir policija bei 
ugniagesiai. Policijos vado Džeimso O’Nilo 
(James O’Neill) duomenimis, jųdviejų ap-
sauga kasdien miestui atsieina iki 146 000 
dolerių (137 000 eurų). Tokios didelės iš-
laidos iš mokesčių mokėtojų kišenės dau-
geliui kelia pasipiktinimą. Atsirado net pe-
ticija, reikalaujanti, kad pirmoji ponia per-
sikraustytų į Vašingtoną arba pati susimo-
kėtų už apsaugą Niujorke. Oficialiai skel-
biama, jog į Baltuosius rūmus M.Tramp 
persikels birželio mėnesį, kai sūnui baigsis 
mokslo metai.

Kontroversiškai vertinta ir oficiali pir-
mosios ponios nuotrauka. Vieni pasidžiau-
gė gražia Melanijos, pasipuošusios smo-
kingo stiliaus švarkeliu, išvaizda, kitiems 
pasirodė, jog persistengta su fotošopu, tre-
tiems užkliuvo didžiulis 25 karatų deiman-
tas, kuriuo esą nereikėtų puikuotis.

Melanijos Tramp, vos prieš dešimtme-
tį gavusios Amerikos pilietybę, kiekvienas 
žingsnis atidžiai stebimas. 

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Pirmoji JAV dama MelAniJA TrAMP 
(Melania Trump, 46) nuo šiol turės  
oficialią port retinę nuotrauką. Fotogra-
fija, kurią neseniai paskelbė vyriausy-
bės atstovai Vašingtone, vaizduoja  
prezidento žmoną naujuosiuose jos  
namuose - Baltuosiuose rūmuose.

Pirmoji ponia Melanija Tramp  
neišvengia kritikos

Oficiali Melanijos Tramp 
(Melania Trump) nuotrauka

EPA-Eltos nuotr.
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 ŽvaigŽdės

Nacionaliniame mokslo ir inovacijų muziejuje To-
kijuje apsilankiusią karališkąją porą pasitiko robotas 
ASIMO. Ne tik pasitiko, bet ir paspaudė ranką karaliui 
ir karalienei. Ispanijos karalienė Leticija net įsiamžino 
su populiariuoju „Honda“ robotu ASIMO.

Pirmą kartą ASIMO robotas buvo išleistas daugiau 
nei prieš dešimt metų. Nuo to laiko robotas nuolat bu-
vo tobulinamas. Norėdami pažiūrėti, kaip robotui se-
kasi realiame pasaulyje, „Honda“ atstovai nusprendė 
ASIMO įdarbinti gidu Japonijos nacionaliniame moks-
lo ir inovacijų muziejuje. Norėta pažiūrėti, kaip robotas 
gali bendrauti su lankytojais, atsakinėti jiems į klausi-
mus ir paaiškinti įvairius dalykus.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Įsimintinas karališkosios 
poros pasisveikinimas

Zoja apkabino Zoją
Garsioji JAV aktorė ZOJA SALdANA (Zoe Sal-

dana, 33) ne tik apsilankė „Madam Tiuso“ vaškinių 
figūrų muziejuje Holivude, bet ir meiliai apkabino 
naują muziejaus eksponatą - vaškinę savo pačios 
figūrą.

Šiuo metu aktorė pristato naująjį filmą „Galakti-
kos sergėtojai 2“ („Guardians Of the Galaxy 2“), ku-
riame ji nusifilmavo ir kuris bus pradėtas rodyti ge-
gužės penktąją dieną.

laisvalaikis 2 0 1 7  b a l a n d ž i o  1 4

Ispanijos karalius FelIpė VI (Felipe VI, 49) ir 
karalienė letIcIja (letizia, 44), neseniai viešėję 
japonijoje, tarp daugybės susitikimų turėjo ir gana 
neįprastą pasisveikinimą.

EPA-Eltos nuotr.
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grožio paletė

Nors dar tik pavasaris, 
sostinės grožio salono 
„Bomond“ meistrai jau 
atskleidė, kokios plaukų 
spalvos ir kirpimai bus 
madingi 2017 metų  
rudenį ir žiemą. Artėjan-
čio sezono madas įkvėpė  
architektūra, tad savo 
įvaizdį papildysime  
miesto peizažo spalvomis.

„Bomond“ atskleidė 2017m. rudens ir žiemos
mados tendencijas

Asketiška ir griežta brutalizmo architektūra atsispindi 

ir madingiausiuose kirpimuose - dominuoja griežtos 

linijos, jau trečią sezoną nuo mados podiumų 

nenulipantis rekonstruotas bobo kirpimas, kuriame  

dubenėlio forma sujungiama su kitais, apdirbtais 

elementais. Naudojamos grafiškos plaukų atskyrimo 

linijos, tad išgaunamos naujos stilizavimo formos.K
ir

pi
m

a
i

Viena madingiausių šio sezono 
spalvų - anglies mėlyna

Grožio salono „Bomond“ kolektyvas
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grožio paletė

„Bomond“ atskleidė 2017m. rudens ir žiemos
mados tendencijas

Brutalizmas - architektūros 

stilius, kurio populiarumas 

aukštumas pasiekė  
1970 m. Tai stilius miesto, 

kurio laisvė slypi giliai jo 
tunelių betone. Būtent šis 

stilius ir tapo įkvėpimu šio 

sezono madai.Įk
v

ėp
im

a
s

Šio sezono 
spalvų paletę 
sudaro asfalto 
pilka, anglies 
mėlyna, plytų 
raudona ir 
molio ruda. Šios 
spalvos puikiai 
dera su 
sportinio ir 
klasikinio 
stiliaus 
samplaika ir 
taip sukuria 
naują 
urbanistinio 
kamufliažo 
koncepciją. 
Dideli spalvų 
plotai susijungia 
perimetre ir 
sukuria naujų 
atspalvių 
difuziją.

spalvos

Madingiausiuose sezono 
kirpimuose dominuoja 
griežtos linijos

„Bomond“ nuotr.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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GROŽIO PALETĖ

Pavasariški veido odos  
priežiūros dėsniai

Veidas - mūsų vizitinė kortelė, tad ne-
nuostabu, kad būtent jam skiriame daugiausia 
dėmesio ir stengiamės odą atgaivinti bei pri-
stabdyti odos senėjimo procesus. Pavasarį 
svarbiausia: 

- sudrėkinti po žiemos dehidratuotą odą. 
Atkurti drėgmę rekomenduojama rinktis in-
tensyvesnes drėkinamąsias priemones, ku-
rios geba veikti gilesnius odos sluoksnius. 
Tokiu poveikiu pasižymi įvairūs serumai, flui-
dai, kosmetiniai aliejai;

- aprūpinti odą vitaminais ir tokiu būdu ją 
sustiprinti bei sugrąžinti gyvybingumą. Jei 
jaučiate, kad vien drėkinimo odai nepakanka, 
pavasarį rinkitės vitaminais C, E papildytus 
kremus. Vitaminai stiprina ir suteikia gyvy-
bingumo, skaistina odą. Taip pat yra veiks-
mingi antioksidantai - apsaugo nuo žalingo 
laisvųjų radikalų poveikio.

Nepamirškite kūno odos

Priežiūros reikalauja ne tik veido, bet ir 
viso kūno oda. Šiltuoju metų laiku renkamės 
trumpesnius sijonus, sukneles atvirais pečiais 
ar marškinėlius be rankovių. Tad svarbu ne tik 
pasirūpinti odos sveikata, bet ir grožiu. Nesvar-
bu, ar naudojate muilą, ar dušo gelį, būtinai 
atkreipkite dėmesį į jo pH lygį. Kadangi kiek-
vienas trokštame tausoti savo odą, geriausiai 
tam tinka priemonė, kurios pH-5,5. Po kiekvie-
no dušo naudokite kūno pienelius ar losjonus, 
kurie atkuria odos drėgmės balansą. Geriausios 
priemonės yra tos, kurių sudėtyje yra vitaminų 
ar kitų biologiškai aktyvių medžiagų. Svarbi 
kūno odos priežiūros dalis - šveitimas.

Palepinkite rankas

Vėjas ir saulė gali pakenkti ir rankų grožiui, 
tad jas stenkitės plauti ne su muilu, o geliu ar-
ba specialia rankų plovimui skirta priemone. 

Nuplautas rankas rekomenduojama patepti drė-
kinamuoju kremu, o vasarą nepamiršti ir kremo 
su UV filtrais (SPF). Jei nenaudosite apsaugos 
nuo saulės, tikėtina, jog plaštakas „papuoš“ pig-
mentinės dėmės. Šiuo patarimu būtinai turėtų 
pasinaudoti moterys, kurioms per 30.

ko nori jūsų plaukai? 

Žiemą daugelis savo plaukus kiek pamirš-
ta ar netinkamai prižiūri, tad atšilus orams 
pastebi, kad plaukai yra trapūs, sausi, o jų 
galiukai skilinėja. Todėl svarbu įsigyti koky-
biško šampūno ir drėkinamojo kondicionie-
riaus, kuris ramina, apsaugo ir palengvina 
iššukavimą. Ne mažiau svarbu pasirūpinti pa-
žeistiems plaukams skirtų kaukių. Jei dažnai 
naudojate džiovintuvą ar formavimo žnyples, 
verta įsigyti plaukus nuo karščio apsaugančių 
priemonių. Kaip ir odą, taip ir plaukus reikia 
apsaugoti nuo saulės poveikio, tad rinkitės 
priemones su UV filtrais.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Pavasaris įsisuko į grožio rutiną

Veikiausiai visos moterys sutiks,  
kad žiema ir vasara yra odą bei  
plaukus labiausiai varginantys sezonai,  
tad pavasarį reikia pasirūpinti savimi - 
padėti atsigauti po žiemos šalčių ir  
pasiruošti bei pagalvoti apie apsaugą 
nuo vasaros saulės. Svarbu nepamiršti, 
kad ne tik veido, bet ir kūno oda bei 
plaukai reikalauja priežiūros.

1. Nepamirškite vakare nuplauti nuo veido 
nešvarumų ir makiažo specialiai tam skirtomis 

priemonėmis. Naudokite specialų valiklį makiažui, 
veidą prauskite specialiu gelinės arba kreminės 
tekstūros prausikliu.

2. Naudokite pienelį ir toniką, tinkantį jūsų odos tipui, 
atkuriantį odos pH lygį, jis atgaivins ir sutrauks poras.

3. Bent kartą per savaitę nušveiskite veido odą, 
pašalindami viršutinį suragėjusį odos sluoksnį.

4. Naudokite specialų kremą ar gelį paakių zonai. 
Jis lygina raukšles ir neduos sausėti itin jautriai 

paakių odai.

5. Dienai rinkitės drėkinamąjį serumą ir drėkinamąjį 
kremą. Esant aktyviai saulei nepamirškite 

apsauginio kremo su apsaugos nuo saulės faktoriumi 
(SPF). Taip apsaugosite odą ir išvengsite nemalonių 
pasekmių - pigmentinių dėmių. Būtinai bent kartą per 
savaitę palepinkite odą drėkinamąja kauke.

6. Naktį odą tepkite naktiniu kremu, jums 
miegant jis atkurs odos ląsteles, pamaitins 

ir atjaunins odą. Šiltuoju sezonu ne itin reikalingi 
riebūs maitinamieji, nuo šalčio saugantys  
kremai. Jie kemša poras ir netinka lengvesnės  
konsistencijos priemonių pasiilgusiai odai.  
Riebius kremus galima palikti tik tam atvejui,  
jei dieną pernelyg ilgai užsibūtumėte saulėje, - 
tuomet maitinamuoju kremu patepkite odą  
prieš miegą.

6 veido odos Priežiūros taisyklės

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

  laisvalaikis 2 0 1 7  b a l a n d ž i o  1 4 27



28 laisvalaikis 2 0 1 7  b a l a n d ž i o  1 4   laisvalaikis 2 0 1 7  b a l a n d ž i o  1 4 29

namams

vertinami mažai apdoroti baldai

„Visais laikais baldai buvo gaminami iš me-
džio. Visi brangiausi antikvariniai baldai yra 
mediniai. Vėliau buvo pradėtos naudoti įvairios 
kitos medžiagos, o dabar vėl grįžtama prie tra-
dicijų. Amerikiečių namuose ši tendencija ypač 
pastebima. Juose apstu ne tik medinių baldų, 
bet ir medinių interjero detalių ar netgi viso 
medinio interjero“, - pasakoja K.Kuoras.

Anot pašnekovo, anksčiau medieną buvo 
įprasta kuo labiau apdoroti - lakuoti, dažyti, 
dabar viskas vyksta priešingai. Klientai kur kas 
labiau vertina iš pažiūros mažai apdirbtus sin-
tetinėmis dangomis, dažais nepadengtus gami-
nius. Siekiant išlaikyti kuo natūralesnę pavir-
šiaus struktūrą, medžio baldai yra tik lengvai 
alyvuojami ar impregnuojami natūraliais imp-
regnantais. Šiuo metu vis labiau populiarėja 
įvairios medžio sendinimo technologijos. Sen-
dinant pasiekiamas efektas, kuris padeda iš-
gauti gerą estetinę išvaizdą ir ilgus metus ją 
išlaikyti nepakitusią. Sendinimo technologijų 
yra labai įvairių. Dauguma jų sukurtos remian-
tis natūraliai gamtoje vykstančiais procesais.

„Mes įvairius procesus tiesiog pagreitina-
me. Pavyzdžiui, egzistuoja labai reta vadinamo-
jo juodojo ąžuolo mediena, kuri natūraliai ran-
dama gamtoje pelkėse, vandens telkinių dugne, 

kur medis yra išgulėjęs šimtus ar tūkstančius 
metų. Iš tokios medienos pagamintas daiktas 
nesikraipo ir yra labai patvarus. Tokia mediena 
parduodama kilogramais ir yra brangesnė už 
bet kokią kitą. Ištyrinėjus gamtoje vykstančius 
procesus gana natūraliomis technologinėmis 
priemonėmis galima išgauti panašių savybių ir 
išvaizdos medieną. Įvairiomis technologijomis 
pasiekiama svarbiausių medžio savybių stabili-
zacija - jis nepūva, nesikraipo, tampa stipresnis 
ir atrodo gerai“, - aiškina K.Kuoras.

Tvirti, ekologiški ir beveik amžini

„Ūko baldų“ vadovas išskiria ne vieną me-
džio masyvo baldų privalumą. Jo vertinimu, iš 
tokios žaliavos kokybiškai pagaminto baldo 
vertė bėgant metams tik kyla. „Jei baldai pa-
gaminti patyrusių meistrų, jie neabejotinai tu-
rės išliekamąją vertę. Tokius baldus galima 
perduoti iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, indauja, 
darbo ar pietų stalas, rūbų spinta gali tapti 
netgi šeimos relikvija“, - tvirtina pašnekovas. 

Antras neabejotinas pranašumas - tokie bal-
dai lengvai prižiūrimi, remontuojami ar restau-
ruojami. K.Kuoras tvirtina, kad iš baldinių 
plokščių pagaminti gaminiai dėvisi kur kas grei-
čiau, jų dažyti paviršiai lengvai pažeidžiami, sun-
kiau prižiūrimi ir nerestauruojami. „Medžio 

masyvo baldams nekenkia jokie įbrėžimai, įski-
limai. Priešingai, jie suteikia papildomo žavesio. 
Panašiai kaip ir sendinti, garinti džinsai - ilgiau 
dėvimi jie tampa unikalesni ir labiau atspindi 
savininko individualumą“, - palygina verslinin-
kas. Tokie baldai yra vienetiniai. Medis dažnai 
vertinamas dėl unikalaus rašto - jo piešiniai, 
kaip ir pirštų atspaudai, yra neatkartojami.

Trečia, tai ir patys ekologiškiausi baldai. 
„Mediena - tai itin ekologiška medžiaga, tin-
kama ir alergijų kamuojamiems žmonėms. Jos 
atsargos iš esmės yra neribotos, nes nuolat 
atsinaujina. Šiuo metu mediena yra santykinai 
atpigusi, nes jos beprasmiškas vartojimas pra-
monėje sumažėjo“, - aiškina pašnekovas.

Neabejotinai tai ir labai tvirta žaliava. Kuo 
medis augęs lėčiau, atšiauresnėmis sąlygo-
mis, tuo jis yra stipresnis. Šiaurėje augę me-
džiai yra daug tvirtesni nei pietuose.

K.Kuoras taip pat tvirtina, kad medžio ma-
syvo baldai klientams beveik nepabosta, nes 
tinka bet kokiame interjere. „Medžio masyvo 
baldai arba medienos elementai vietą pastaruo-
ju metu atranda ne tik klientų namuose, bet ir 
visuomeninėse erdvėse: parduotuvėse, resto-
ranuose, biuruose“, - tvirtina įmonės atstovas.

Medžio masyvo baldai  
išgyvena renesansą

Prieš kelis dešimtmečius pasaulį apėmusi greitojo maisto, greitosios mados  
populiarumo banga netruko užlieti ir baldų pramonę. Namus ir butus užplūdo  
iš pigiausių medžiagų gaminti baldai, tačiau pastaruoju metu tendencijos vėl keičiasi  
ir namus įsirengiantys ar atnaujinantys žmonės vis dažniau gręžiasi į ilgaamžius  
medžio masyvo baldus. „Medžio masyvo baldai šiuo metu išgyvena renesansą“, -  
pradėdamas pokalbį tvirtina „Ūko baldų“ vadovas Kęstutis Kuoras.

VILNIAUS SKYRIUS

Pilies g. 8, 01403, Vilnius

El. paštas: info@ukas.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS

Kuršlaukio g. 4B, 96155 Gargždai

El. paštas: gamyba@ukas.lt

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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KaleidosKopas

Pribloškiantis 59,6 karato deimantas, 
pavadintas „Pink Star“, Honkongo aukcio
ne parduotas už 71,2 mln. dolerių. Anot 
aukciono namų, tai didžiausia kada nors 
už deimantą sumokėta suma - pasiektas 
naujas pasaulio rekordas.

Prieš aukcioną deimantas įvertintas di
desne nei 60 mln. dolerių suma. Nors prieš 
trejus metus „Sotheby’s“ aukcione Žene
voje šis rožinis deimantas buvo parduotas 
už dar didesnę sumą - net 83 mln. dolerių, 
pirkėjas neįvykdė savo įsipareigojimų, t.y. 
nesumokėjo už deimantą pinigų.

Deimantas 1999-aisiais buvo rastas dei
mantų gavyba, pirkimu, pardavimu ir apdir
bimu užsiimančios korporacijos „De Beers“ 
kasykloje Pietų Afrikoje. Neapdorotas jis bu
vo 132,5 karato. Per dvejus metus bendrovė 
„Steinmetz Diamonds“ deimantą nušlifavo 
ir nupoliravo iki ovalo formos papuošalo.

Pirmą kartą deimantas buvo parodytas 
visuomenei 2003 metais. Pradžioje jis va
dinosi „Steinmetz Pink“, tačiau vėliau bu
vo pervadintas. Tokio rožinio deimanto 
neturi net valstybių ir karališkųjų rūmų 
brangenybių lobynai.

Pandų 
gerbėjams

Panda  ne tik nykstantis ir sau

gotinas gyvūnas, bet ir itin mėgsta

mas. Karščiausiems jų gerbėjams 

Nyderlanduose, Reneno zoologijos 

sode, veikia pandų mėgėjams skirta 

specializuota parduotuvė.

EPA-Eltos nuotr.

Aukcione - rekordinė suma 
už „Pink Star“ deimantą  Rekordinis „kraujo lašas“

4817 Filipinų gyventojų susirinko 
Marikinoje netoli Manilos ir sustojo 
taip, kad susidarytų kraujo lašo for
mos gyvoji skulptūra. Taip buvo sie
kiama pažymėti Tarptautinę sveika
tos dieną. Filipinų kraujo centro or
ganizuota akcija buvo siekiama pa
tekti į Gineso rekordų knygą su „di
džiausiu pasaulyje kraujo lašu“.

laisvalaikis 2 0 1 7  b a l a n d ž i o  1 4 31

KaleidosKopas

Prancūzai - 
Pesimistiškiausi  
žmonės euroPoje

Atlikta apklausa parodė, kad tarp 
Prancūzijos piliečių tvyro niūrios nuo-
taikos. Tyrimo duomenimis, Prancū-
zijoje, palyginti su kitomis apklausoje 
dalyvavusiomis šalimis, pesimizmo ly-
gis itin aukštas, ypač kalbant apie Eu-
ropos Sąjungos ateitį.

Apklausoje dalyvavo Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Lenkijos, Švedijos ir Ispanijos pilie-
čiai. Prancūzijoje po serijos teroris-
tinių atakų pastaruosius dvejus me-
tus tebegaliojant nepaprastajai padė-
čiai, 80 proc. apklaustųjų mano, kad 
per ateinančius šešis mėnesius šaly-
je vėl bus surengtas teroristinis iš-
puolis.

Apie 70 proc. prancūzų yra įsiti-
kinę dėl artėjančios finansų krizės, o 
71 proc. respondentų pasitikėjimas vy-
riausybe labai žemas. Remiantis ap-
klausos duomenimis, 53 proc. Pran-
cūzijos žmonių jaudinasi dėl globali-
zacijos, jiems įtarimų kelia politinės 
institucijos.

Nors prancūzai pasirodė pesimis-
tiškiausi iš šių šešių šalių, pagal ap-
klausos duomenis, pozityviausi yra 
ispanai.

nustatyta Pavojingiausia 
taksi sPalva

Singapūro, JAV ir Kinijos moksli-
ninkai įvardino pavojingiausią taksi 
spalvą. Atitinkamas tyrimas publikuo-
tas žurnale „Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences“.

Specialistų apskaičiavimu, kiek
vienam tūkstančiui automobilių ti-
kimybė patirti avariją mėlynos spal-
vos automobiliu yra 6,1 atvejo (arba 
9 proc.) didesnė nei važiuojant gelto-
nos spalvos automobiliu. Anot moks-
lininkų, taip yra todėl, kad mėlyni 
automobiliai mažiau pastebimi nei 
geltoni.

Prie tokios išvados ekspertai pri-
ėjo analizuodami didžiausio Singa-
pūro taksi tinklo automobilių ava-
ringumo trejų metų mėnesinę statis-
tiką. Anot mokslininkų, jų tyrimai 
rodo, kaip svarbu pasirinkti automo-
bilio spalvą, nes tai gali leisti suma-
žinti išlaidas remontui bei avarin-
gumą.

Eltos inf. 

Įdomu

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Archeologai Egipte aptiko sensacingą 
radinį: maždaug už 30 km į pietus nuo Kai-
ro tyrėjai rado 3700 metų senumo pirami-
dės liekanas, pranešė Senienų ministerija. 
Iki šiol rasti fragmentai esą yra „labai geros 
būklės“. Ministerijos teigimu, kasinėjimai 
dar yra „ankstyvoje stadijoje“. Kol kas ne-
žinomas tikslus piramidės, esančios netoli 

garsiosios Sneferu lenktosios piramidės 
Dahšūro nekropolyje, dydis. Kasinėjimai 
bus tęsiami.

Egiptologo Zahio Havaso (Zahi Ha-
wass) duomenimis, iki šiol Egipte rastos 
123 piramidės. Žinomiausios jų yra Gizos 
piramidės, pastatytos prieš maždaug 4500 
metų.

Egipte rastos 3700 metų 
senumo piramidės liekanos

 Rekordinis „kraujo lašas“
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Geriausieji

Virtuvės šefas Danielis Hamas (Daniel 
Humm) iš „Eleven Madison Park“ teigė esąs 
be galo laimingas. Kai jis prieš 25 metus su-
sidomėjo gastronomija, esą net beprotiškiau-
siose svajonėse nebuvo minties laimėti šį 
apdovanojimą.

Šveicarijoje gimęs virtuvės šefas D.Ha-
mas virtuvėje pradėjo dirbti būdamas 14 me-
tų, savo pirmąją „Michelin“ žvaigždę laimė-
jo būdamas 24-erių. „Eleven Madison Park“ 
virtuvės šefu jis tapo 2006 metais, kai res-
toranas dar priklausė „Danny Meyer Union 
Square Hospitality“ grupei. 2011 metais jis 
ir verslininkas Vilas Guidara (Will Guidara) 
restoraną perėmė savo nuosavybėn.

Ką tik geriausiojo titulą laimėjusį res-
toraną „Eleven Madison Park“ dėl renova-

Geriausias pasaulio restoranas - 

Niujorke
Niujorko gurmanų šventovė „Eleven Madison  
Park“ paskelbta geriausiu pasaulio restoranu.  
Geriausių pasaulio restoranų penkiasdešimtukas 
praėjusį trečiadienį buvo paskelbtas Australijos 
Melburno mieste. Britų žurnalo „Restaurant“  
kasmet rengiamuose geriausio pasaulio  
restorano rinkimuose dalyvauja apie 1000 virėjų  
ir gastronomijos kritikų iš viso pasaulio.

„Eleven Madison Park“ savininkai 
Danielis Hamas (Daniel Humm) ir 
Vilas Guidara (Will Guidara)
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GERIAUSIEJI

Geriausių pasaulio 

restoranų dešimtukas

1 (3)* „Eleven Madison Park“, Niujorkas, JAV

2 (1) „Osteria Francescana“, Modena, Italija

3 (2) „El Celler de Can Roca“, �irona, Ispanija

4 (6) „Mirazur“, Mentonas, Pranc�zija

5 (4) „Central“, Lima, Peru

6 (10) „Asador Etxebarri“, Achp�, Ispanija

7 (23) „Gaggan“, Bankokas, Tailandas

8 (13) „Maido“, Lima, Peru

9 (7) „Mugaritz“, San Sebastianas, Ispanija

10 (9) „Steirereck“, Viena, Austrija

* Skliaustuose nurodyta vieta pra�jusiais metais

Geriausiu pasaulio restoranu išrinktas Niujorko restoranas „Eleven Madison Park“
EPA-Eltos nuotr.

cijos ketinama uždaryti šį birželį - restora-
nas vėl duris pravers rugsėjį su nauja vir-
tuve ir restauruotu valgomuoju. Iki užda-
rymo, tai yra iki birželio, restorano svečiai 
galės mėgautis 11 patiekalų retrospektyvi-
niu skonio meniu iš pastarųjų 11 metų val-
giaraščio.

Antroje geriausių pasaulio restoranų
sąrašo vietoje liko praėjusių metų nugalė-
tojas - Modenoje (Italija) įsikūręs restoranas 
„Osteria Francescana“, trečioje - Žironoje 
(Ispanija) esantis restoranas „El Celler de 
Can Roca“.

Geriausio virėjo kategorijoje nugalėjo 

Ana Ros, plušanti „Hisa Franko“ restora-
ne Slovėnijoje. Geriausiu konditeriu pa-
skelbtas prancūzas Dominikas Anselis 
(Dominique Ansel), Niujorke keliantis fu-
rorą savo kruasano ir spurgos hibridu - 
„cronut“.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Elvis Preslis (Elvis Presley)

Elvis visus pakerėjo žavesiu ir balsu, o ne mokėjimu 
kurti lyriką. Rokenrolo karalius savarankiškai 
neparašė nė vienos savo dainos.

Pavojingas garsas

Jeigu jus traukia išgerti, pritildykite muziką. Garsi 
muzika gali paskatinti norą per trumpesnį laiką 
išgerti daugiau alkoholio.

„Metallica“

„Metallica“ - pirmoji ir vienintelė grupė, kuri grojo vi - 
suose septyniuose žemynuose. Ji atsidūrė Gineso rekor-
d  ų knygoje po to, kai surengė koncertą Antarktidoje.

Greičiausias reperis

Reperio rekordas - 723 žodžiai per 51 sekundę. 
NoClue, reperis iš Sietlo, buvo įrašytas į Gineso 
rekordų knygą kaip greičiausias pasaulio reperis - jis 
sugeba ištarti 723 žodžius per 51,27 sek.

Ar žinojote?

Įdomūs faktai 
iš muzikos pasaulio
Nors muziką dažnai vertiname kaip savaime  
suprantamą dalyką, ji - vienas sudėtingiausių  
ir nuostabiausių reiškinių Visatoje. Muzika yra 
neįtikėtina vien tuo, kad derinamos įvairių  
dažnių bangos sukuria melodijas, kurios mus 
veikia kuo palankiausiai... Iš esmės muzika -  
mūsų pasaulio fizinės sistemos dalis. Ji paklūsta 
tiems patiems fizikos ir matematikos dėsniams, 
kurie mūsų pasaulį sudėsto iš molekulių ir  
atomų. Ji taip pat veikia mūsų smegenis,  
tobuliausią pasaulyje kompiuterį.
Galima drąsiai sakyti, kad pasaulyje nėra  
žmogaus, kurio nė karto gyvenime nesujaudino 
muzika. Taigi siūlome susipažinti su kai kuriais 
stebėtinais faktais apie muziką, kurių galbūt  
nežinote.

Širdies muzika

Muzika išties veikia organizmo būklę. Širdis prisi-
taiko prie jūsų girdimos muzikos ritmo.

Ilgiausias koncertas

Gaila, bet mes nesulauksime ilgiausio koncerto pabai-
gos. Ilgiausias koncertas per visą istoriją prasidėjo 2001 
metais Halberštato miesto (Vokietija) bažnyčioje - jis turi 
baigtis 2640 metais, taigi tęsis 639 metus. Klausytojams 
tenka mėnesius laukti, kol pasikeis akordas...

Leo Fenderis (Leo Fender)
Norint išrasti gitarą, nebūtina ja brązginti. Garsus 
gitarų meistras Leo Fenderis, sukūręs tokius gitarų 
modelius kaip „Telecaster“ ir „Stratocaster“, pats 
šiuo instrumentu groti nemokėjo.

Malonumo hormonas

Muzika mus gali padaryti laimingesnius. Muzika 
aktyvina tą pačią smegenų dalį, kuri gamina malo- 
numo hormoną dopaminą.

„Jingle Bells“

Iš pradžių Kalėdų daina „Jingle Bells“ buvo skirta 

Padėkos dienai.

„Ausų kirminas“

Deja, tie kirminai būna gana įkyrūs. Galvoje įstrigusi 
daina angliškai vadinama „earworm“ - pažodžiui 
būtų „ausų kirminas“. Žodis kilo iš vokiško 
„Ohrwurm“.
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Gąsdinančios dainos

Britanijos armija naudojo Britni Spyrs (Britney 
Spears) dainas Somalio piratams nuvaikyti. Dėl 
teisybės reikia pasakyti, kad Britni dainos visai ne 
tokios jau ir baisios...

Ar žinojote?
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Prisiminimų jėga

Visos dainos asocijuojasi su tam tikrais įvykiais 
ir žmonėmis. Mėgstama daina žmogui visada 
primena tam tikrą gyvenimo įvykį, sukėlusį stiprias 
emocijas.

„The Real Slim Shady“

Kai kada įkvėpimas ateina netikėčiausiu metu. 
Eminemas sukūrė ir užrašė dainą „The Real Slim 
Shady“, kai albumas buvo praktiškai baigtas.

Gėlės melomanės
Augalai paprastai mėgsta klasiką. Gėlės auga 
greičiau, jeigu „klausosi“ muzikos.Vargšai muzikantai

Didžioji dalis muzikantų uždarbio atitenka prodiu-
seriams. Nuo kiekvieno tūkstančio dolerių, gautų 
pardavus muziką, muzikantas vidutiniškai uždirba 
apie 23 dolerius.

Mirti  jaunam

Roko žvaigždžių gyvenimas yra nepaprastai įdomus, bet 
ir labai tragiškas. Australų atlikti tyrimai rodo, kad dau-
guma roko žvaigždžių išties miršta jaunos - paprastai 
jos iškeliauja iš šio pasaulio 25 metais anksčiau už 
vidutinį statistinį žmogų.

Muzika kaip gyvenimo būdas

Mūsų sąmonė ir muzika veikia viena kitą. Muzikos 
žanras, kuriam teikiate pirmenybę, atspindi tai, kaip 
suvokiate aplinkinį pasaulį ir save. 

Generolas Norjega

Panamos diktatorius M.Norjega (M.Noriega) 
aiškiai nebuvo sunkiojo roko gerbėjas. 1989 m. 
JAV kariškiai leido grupės AC/DC dainas priešais 
Vatikano pasiuntinybę, kurioje slėpėsi Panamos 
diktatorius, kol šis po 48 valandų pasidavė.

Pirmoji - geriausia

Kaip rodo tyrimai, mes teikiame pirmenybę originalioms 
dainų versijoms ne todėl, kad jos yra geresnės, o todėl, 
kad jas girdėjome pirmas (mokslininkai vertė žmones 
dukart vertinti vieną ir tą pačią dainą, ir jie visada pasirink-
davo pirmąjį variantą, net jei jis visiškai nebuvo pakeistas).

Atpažinimo 
efektas

Žmonės geriau 
vertina jau žinomą 
muziką. Vadinamasis 
atpažinimo efektas 
rodo, kad žmonės 
pirmenybę teikia toms 
dainoms, kurias jau 
kada nors girdėjo. 
Kitaip tariant, koks 
nors muzikos kūrinys 
patinka ne todėl, kad jis 
yra geras, o todėl, kad 
jis yra jau pažįstamas. 
Tačiau „susipažinus“ 
su daina pernelyg gerai 
galima imti jos nekęsti 
(pavyzdžiui, kalėdinės 
muzikos).

Jeigu jums atrodo, kad muzikos nemėgstate arba jos nesuprantate, tai reiškia, kad jūs tiesiog 
neatradote savosios. Nebijokite atrasti ką nors nauja ir eksperimentuokite su savo muzikiniu skoniu.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Muzikinis primilžis

Muzika veikia ne tik žmones. Karvės duoda daugiau 
pieno, jeigu klausosi raminančios muzikos.

Labas rytas
Suprantama, gimimo dienos rytas turi būti geras. 
Pirmojoje dainos „Happy Birthday“ versijoje vietoj 
žodžių „happy birthday to you“ („su gimimo diena“) 
buvo žodžiai „good morning to you“ („labo tau ryto“).

„Happy Birthday“

„Happy Birthday“ - žinomiausia daina pasau-

lyje. Kompanijai „Warner Brothers“ kasmet 

priskaičiuojami du milijonai dolerių už šios dainos 

autorines teises. Būtent todėl niekada neišgirsite  

jos per filmus ir per televiziją - norėdami viešai 

pasinaudoti šiuo garso takeliu, turėsite susimokėti.

Natos 
nebūtinos

Galima kurti 
gerą muziką  
net nemokant 
muzikos 
rašto. Nė 
vienas iš bitlų 
nepažinojo 
natų.

Motyvuojanti muzika

Į treniruoklių salę būtinai pasiimkite geras 

ausines. Muzikos klausymasis treniruojan-

tis gali gerokai padidinti fizinę ištvermę.
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PETRAS GENIUŠASfortepijonas

BATUTOS MEISTRAI
ŠV. KRISTOFORO KAMERINIS 

ORKESTRAS

Programoje: L. VAN BEETHOVEN,
W. A. MOZART, R. SCHUMANN

 
penktadienį, 19 val.
LDK valdovų rūmuose04 28

Scena

Dar neįvykus šių metų „Eurovizijos“ kon-
kursui Kijeve, jį jau sukrėtė ne vienas 
skandalas, tačiau ypatingą pasirodymą 
balandžio 19 dieną Vilniuje rengianti pra-
ėjusių metų „Eurovizijos“ konkurso laimė-
toja Džamala (Jamala) nuo politinių ko-
mentarų linkusi susilaikyti.

„Ne aš braižau politinį žemėlapį, tačiau labai 
tikiuosi ir tikiu, kad mano daina „1944“ ir jos 
atlikimas tapo visų Krymo totorių balsu. Situa-
cijoje kaip ši labai svarbu, kad kuo daugiau žmo-
nių kalbėtų ir būtų išgirsti“, - teigia dainininkė.

Atrodo, kad Džamalos noras buvo pastebė-
tas, - po praėjusių metų laimėjimo žinia sklaidos 
dėmesys buvo skirtas ne tik „Eurovizijos“ 
konkurso atgarsiams, bet ir Ukrainos bei Ru-
sijos politinio ginčo aptarimui bei viešinimui. 
„Nei daina, nei pergalė Krymo Ukrainai ne-
sugrąžins, bet vis tiek tikiu, kad vieną dieną 
teisybė triumfuos“, - viliasi Džamala.

Prieš šių metų konkursą Kijeve dalį „Eu-
rovizijos“ ir Ukrainos tikėjimo dvasios Dža-
mala atveš į Vilnių, kur koncertų salėje 
„Compensa“ surengs pirmąjį savo koncertą 
šiemet. Klausytojus užburs septynių muzi-
kantų rengiamas pasirodymas ir įspūdingos 
vaizdo vizualizacijos. Džamala atliks pusant-

ros valandos trukmės savo geriausių dainų 
programą. Iš viso į Vilnių su Džamala atvyks-
ta dvylikos žmonių komanda.

„Vienas šviesiausių mano praėjusių metų 
atsiminimų - koncertas Vilniaus Katedros 
aikštėje, todėl labai nekantrauju grįžti į Lie-
tuvą“, - teigia mažiau nei po dviejų savaičių 
koncertų salėje „Compensa“ koncertuosian-
ti Džamala.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Į Lietuvą atvykstanti „Eurovizijos“ 
laimėtoja Džamala (Jamala): „Nei daina, 

nei pergalė Krymo Ukrainai nesugrąžins“ 
Organizatorių nuotr.

Džamala: „Tikiu, kad vieną 
dieną teisybė triumfuos“

Džamalos (Jamala) koncertas -  

balandžio 19 d.  

„Compensa“ koncertų salėje Vilniuje
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Scena
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Meilė Man yra  
toks pat bauginantis 
dalykas, kaip kruvinas 
siaubo filMas

DATOS

EPA-Eltos nuotr.

Holivudo spindulėlis

n Gimė 1979 m. balandžio 19 d. 
Los Andžele (Kalifornija, JAV)
n Pilnas vardas: 
Kate Garry Hudson
n Ūgis: 1,68 m
n Vaikai: Raideris Robinsonas 
(Ryder Robinson, 13),  
Binghemas Honas Belamis  
(Bingham Hawn Bellamy, 5)

DOsJĖ

MonogaMija -  
tai lyg pasaka,  
Mes ją sekaMe vienas 
kitaM, bet realybėje 
niekas ja netiki

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Filmo „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“ žvaigždė Keitė Hadson (Kate Hudson), 
balandžio 19 dieną švęsianti savo 38-ąjį gimtadienį, rodos, sulauks daugybės  
sveikinimų. Juk ją mėgsta visi, o daugelis ją net vadina „spindulėliu, kuriam įėjus į 
kambarį viskas nušvinta“. Pati aktorė gyvenimo spindulėliais vadina du savo sūnus.

TObulOs figūrOs paslapTys

l Jau 15 metų aktorei patarimus duoda 
asmeninė trenerė Nikolė Stiuart (Nicole 
Stuart).

l Ji dievina jogą, šokius ir tenisą.
l Mėgstamiausias sportas - šokdynė. Vos 

radusi laisvą minutę, Keitė išsitraukia ją iš 
rankinės. Keturis kartus per dieną šokinė-
dama po 5 minutes, aktorė taip pakeičia kar-
dioaparatus.

l Keitė pokštauja, kad nekenčia pilateso, 
bet tuoj pat priduria, kad dievina jį, nes „jis 
iš tiesų veikia“.

l Laikosi sveikos mitybos principų. Su 
gerbėjais socialiniuose tinkluose aktorė da-
linasi savo svarbiausiomis taisyklėmis - ke-
lis kartus per metus išsivalyti organizmą 
laikantis sulčių dietos, per dieną valgyti pen-
kis kartus nedidelėmis porcijomis ir vengti 
nereikalingų kalorijų: ji atsisako cukraus, 
baltos duonos, gazuotų gėrimų ir vengia al-
koholio.

fakTai

l Kai aktorės motina, garsi aktorė Goldi 
Hon (Goldie Hawn), išsiskyrė su vyru ak-
toriumi ir muzikantu Bilu Hadsonu (Bill 
Hudson), Keitei tebuvo 18 mėnesių. Todėl 
tėvu ji vadina ilgametį motinos gyvenimo 
draugą aktorių Kurtą Raselą (Kurt Russell), 
kuris ją augino nuo 3 metų.

l Keitė buvo susituokusi (2000-2007 m.) 
su muzikantu Krisu Robinsonu (Chris Ro-
binson).

l Nors ir išsiskyrusi su mylimuoju gru-
pės „Muse“ lyderiu Metu Belamiu (Matt 
Bellamy), Keitė palaiko draugiškus santy-
kius su juo ir kartu auklėja sūnų Binghemą 
(Bingham).

l Keitė, kaip ir motina, praktikuoja bu-
dizmą.

l Mėgsta muziką, groja gitara, pianinu.
l Užsiima meditacija, kasdien jai skirda-

ma 20 minučių.
l Prisipažino nekenčianti makiažo.
l 2008 m. sukūrė savo ekologiškų plaukų 

priežiūros priemonių liniją.
l Mėgsta pasigaminti papuošalų.
l Kalba prancūziškai.
l Namie augina tris šunis.
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Plačiau apie „Kino pavasario“ apdovanojimus - 41 p.

Geriausia metų aktorė -
Gabija jaraminaitė

2017 m. balandžio 14-20 d.
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Esu... POZITYVIOS televizijos žiūrovas...

Lietuvos rytas TV 4,7%
TV1 3%
TV6 2,8%
TV8 2,7%
PBK 2,3%

Info TV 1,9%
NTV Mir Lietuva 1,8%
LRT Kultūra 0,5%
REN Lietuva 0,5%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 5,3%
TV1 3,1%
TV6 2,9%
Info TV 2,9%
NTV Mir Lietuva 2,6%

TV8 2,1%
PBK 2%
LRT Kultūra 0,7%
REN Lietuva 0,6%
Liuks! 0,3%

LNK 16,3%

TV3 14,9%

BTV 6,9%

LNK 19,4%

TV3 17,4%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 KK2 PENKTADIENIS LNK 11,2

2 LIETUVOS TALENTAI TV3 11,0

3 KK2 LNK 9,6

4 VALANDA SU RŪTA LNK 9,5

5 MES VIENO KRAUJO LNK 9,3

6 TV3 ŽINIOS TV3 9,1

7 NUO...IKI LNK 7,8

8 LNK ŽINIOS LNK 7,6

9 MUZIKINIS IŠŠŪKIS BTV 7,5

10 KALINIŲ ŽMONOS LNK 7,4

Duomenys: TNS LT, 2017 m. balandžio 3-9 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 6,7%
Atidėtas 

 žiūrėjimas 6,9%

Atidėtas  
žiūrėjimas 7,9%

LRT Televizija 
8,7%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
8,3%

Kiti  
kanalai 23,8%

Kiti  
kanalai 19,9%

✔ Dažniausiai žiūriu...
muzikinius kanalus, pramogines ir humoro laidas, tokias kaip: 

„Gero vakaro šou“, „Pakartok“, KK2 ir panašiai. Dėl sūnaus Ajaus 
neretai įjungiame ir vaikišką „Baby TV“ televiziją. Specialiai televizo-
rių galiu įsijungti tik dėl Dž.Oliverio (Jamie Oliver) šou, nes man vi-
suomet labai įdomu, ką jis gamina, kaip tą daro. Jo laidą galiu žiūrė-
ti kiaurą dieną. Dėl jokios kitos laidos televizoriaus specialiai nejungiu 
ir nelaukiu. Tiesiog mano dėmesį patraukia tai, kas smagu, pozityvu, 
pralinksmina. Tiesa, nepraleidžiu ir „Panoramos“ - man patinka iš-
samios, objektyviai ir profesionaliai parengtos žinios.

✔ Televizorių išjungiu, kai Tik...
ekrane pasirodo reklama. Šiais laikais jas galima prasukti ir ki-

taip išvengti, bet tie reklaminiai blokai, trunkantys ne dvi ir ne pen-
kias minutes, tikrai nervina. Dėl reklamos mažų mažiausiai galiu 
perjungti kanalą arba ir visai išjungti televizorių, jei reklaminius 
blokus tuo metu rodo viena televizija paskui kitą. Mažiausiai rekla-
mos pastebiu Lietuvos nacionalinio transliuotojo eteryje, tad vis daž-
niau įsijungiu LRT.

✔ Televizijoje labiausiai TrūksTa...
investavimo į kokybę ir pozityvių dalykų. Kartais, žiūrėdamas už-

sienio televizijų kanalus, galiu pateisinti ir reklamą, nes laidos pareng-
tos tiesiog nepriekaištingai. Investuojama ne tik į gerus vedėjus, bet ir 
į estetiką, laidos apipavidalinimą, kas, mano manymu, yra ne mažiau 
svarbu, o mūsų televizijose, panašu, dar neretai nuvertinama. Dėl po-
zityvumo - tikiuosi, kad vis mažėja ir mažės visokių kriminalinių ir 
neigiamas emocijas keliančių laidų. Norisi daugiau humoro, daugiau 
teigiamo požiūrio į viską. Vienu metu mūsų televizijos buvo pradėjusios 
rodyti nemažai humoro laidų, tačiau tuomet išlindo kita problema - 
vedėjų stoka. Kai kurie iš jų - mano bičiuliai, bet tuos pačius veidus 
matyti vienoje laidoje po kitos kasdien yra tiesiog per daug, „neskanu“.

✔ aš Televizijos eTeryje...
mielai vėl stosiu prie laidos vedėjo vairo, mat nuo rudens į televi-

zijos ekranus grįš mano autorinis projektas apie tai, kas yra didžiausias 
mano gyvenimo variklis, - apie maistą. Taigi vėl vesiu laidą „Gardu 
gardu“ ir bandysiu maisto ruošimą ir idėjas perteikti kuo įdomiau.

Parengė Ringailė STuLPINAITė-GVILDė

Bene žinomiausias Lietuvos desertų meistras ALI GADŽIJEVAS 
televiziją vertinti gali iš abiejų barikadų pusių, mat rudenį į TV 
ekranus grįš jo autorinis projektas „Gardu gardu“. Ir būtent dėl to 
Ali įvardija opiausias, jo manymu, televizijos problemas - pozity-
vumo trūkumą, besikartojančius laidų vedėjus ir menkas inves-
ticijas į estetinį pateikimą. Irm
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Žiūroviškiausiu lietuvišku filmu pa-
skelbtas režisieriaus Audriaus Stonio 
„Moteris ir ledynas“, kurio herojė lietu-
vė mokslininkė, jau trisdešimt metų at-
siskyrusi nuo civilizacijos, viena gyvena 
ir tiria klimato pokyčius Tian Šanio kal-
nuose. Dvi savaites balsavusius žiūrovus 
iš visos festivalio programos labiausiai 
sužavėjo italo režisieriaus Paolo Dženo-
vezės (Paolo Genovese) komedija „Tobu-
li melagiai“. Geriausiu trumpametražiu 
festivalio filmu publika išrinko lietuvio 
režisieriaus Gedimino Šiaulio animaciją 
„Kaukai“.

„Kino pavasaris“ tradiciškai organiza-
vo apdovanojimus, kuriuose pagerbiami 
ryškiausius vaidmenis per pastaruosius 
metus sukūrę lietuvių aktoriai. Šiais me-
tais geriausia metų aktore pretendavo tap-
ti - Gabija Jaraminaitė, Ieva Andrejevaitė 
ir Gelminė Glemžaitė. Dėl geriausio metų 
Lietuvos kino aktoriaus titulo varžėsi Dai-
nius Gavenonis, Marius Repšys ir Marijus 
Mažūnas.

„Sveikinu geriausiu metų Lietuvos kino 
aktoriumi tapusį Marių Repšį ir geriausia 
metų Lietuvos kino aktore išrinktą Gabiją 
Jaraminaitę. Didžiuojuosi ir nominuotaisiais 
kolegomis. Linkiu, kad šis garbingas Lietu-
vos žiūrovų įvertinimas įkvėptų dar daugiau 
stiprybės, pasitikėjimo ir drąsos dirbant su-
dėtingą ir nuostabų aktoriaus darbą“, - pa-
skelbdama apdovanojimų laureatus sakė 
2010 m. festivalyje geriausia aktore pripa-
žinta, šių metų apdovanojimų partnerio kos-
metikos „Rasa“ ambasadorė Edita Užaitė.

Ceremonijos metu žiuri komisija pa-
skelbė programų „Nauja Europa - nauji 
vardai“, „Baltijos žvilgsnis“, „Trumpas 
konkursas“ ir „Studentiško filmo konkur-
sas“ nugalėtojus.

Ceremoniją vedė Marijus Žiedas, ati-
darė dainininkė Jurga Šeduikytė, atlikdama 
dainą iš savo naujo albumo. Renginio me-
tu taip pat pasirodė atlikėjai „Sister of Wi-
re“, „The Independent“, Dovilė Kazonaitė 
ir Tadas Motiečius.

Eltos inf.
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TELEVIZIJAEtErio žmonės

Atsisveikindamas „Kino pavasaris“  
išrinko geriausiuosius
Neseniai Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje iškilmingoje „Kino pavasario“  
apdovanojimų ceremonijoje paskelbti tarptautinių konkursinių programų  
nugalėtojai, daugiausiai publikos simpatijų sulaukę filmai ir geriausi Lietuvos 
metų aktoriai. Šūkiu „Nauji vėjai“ svečius pasitikęs festivalis iki balandžio 20-osios 
kvies į žiūroviškiausius filmų seansus.

Tarp „Kino pavasario“ nugalėtojų - 
režisierius Audrius Stonys

Eltos nuotr.

„Kino pavasario“ siela  
ir organizatorė  

Vida Ramaškienė

Geriausias metų aktorius - 
Marius Repšys
Stasio Žumbio nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 15.55   „Tokia tarnyba“  18.50  Velykų skanėstai 22.10  Kryžiaus kelias 
        iš Romos Koliziejaus

 19.30  KK2 penktadienis 19.30   „Simpsonų 
             filmas“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Šunyčiai patruliai“. 
9.05 Ką pasakė Kakė Makė? 9.20 Senoji animaci-
ja. 10.05 „Nuotakos dvejonės“ (N-7). 12.00, 17.00 
„Tu - mano likimas“. 13.00, 18.00 , 23.10 „Meilės 
žiedai“. 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Valgyk ir lieknėk. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Drama „Dvi motinos“ (N-14). 1.10 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos vir-
tuvė. 12.10, 14.45 Dviračio šou. 12.35 Pasienio sar-
gyba (N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Nuo... 
Iki. 15.15 KK2 (N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7).
17.00, 22.00, 0.30 Info diena. 21.00 „Senovės
X failai. Kristaus kraujas“. 24.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 0.55 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Antpuolis“. 15.00 
Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 17.10 
Vyriška/Moteriška. 18.05 Lauk manęs. 19.00 Ste-
buklų laukas. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.00 Balsas. Vaikai. 22.50 Jumorina. 0.20 Vaka-
ras su Urgantu. 1.25 Ekstrasensų mūšis 14. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Skli-
fosovskis“. 14.55 „Elina Bystrickaja“. 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 Humoro 
laida. 23.20 „Tobula ateitis“. 1.15 „Svetimi laiškai“.

 Ren
7.35 Labas rytas! 8.20 Tinkama priemonė. 9.15 „Šei-
mos dramos“. 11.05 Sąžiningas remontas. 11.55 Pati 
naudingiausia programa. 12.55 Ekstrasensų mūšis. 
15.00 Žiūrėti visiems! 15.40 „Nina“. 17.30 Tinkama 
priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“.  20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.30 „Analizuok stebuklą. Ar nusileis 
Šventoji ugnis?“ 22.40 „Dievo įrodymai“. 0.30 „Nina“ 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25, 18.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.35 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 15“. 17.30 Kalbame ir rodome. 19.50 „Še-
šėlio vaikymasis“. 23.50 S.Chološevskio filmas 
„Atonas. Rusiškas paveldas“. 0.50 Mes ir moks-
las. Mokslas ir mes. 1.50 „Susitikimo vieta“.

 TV PolonIa
7.05 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“. 
7.55 A.Gargas tyrimas. 8.30, 17.55, 2.10 Nami-
nukai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 Pa-
norama. 12.05, 23.45, 5.20 Polonija 24. 12.25, 
0.05, 5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 0.20, 5.55 
Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 5.10 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.25 „Defektas“. 16.30 Katynės Rekviem. 17.45 
Žodžių žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
1.40 Valstybės interesai. 19.25, 1.10 „Metras 
nuo Šventenybės“. 20.25 Laisvasis ekranas. 
20.45, 2.40 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45 Lenkijos dainų muziejus. 
21.55 Kryžiaus kelio transliacija iš Vatikano. 
3.50 Serialo „Naktys ir dienos“ jubiliejus TVP. 

 TV1000
6.10 „Trečias žmogus“. 8.50 „Kol nenuėjau 
miegoti“. 10.55 „Vandens ieškotojas“. 13.10 
„Tamsusis slėnis“. 15.30 „Atsiskyrėlis“. 17.35 
„Saldus lapkritis“. 20.10 „Kažkas naujo“. 22.10 
„Švytėjimas“. 1.00 „Nužudyk mane švelniai“. 
2.50 „Miesto Legenda“. 4.30 „Keitas“. 

 DIscoVeRy
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Nekilno-
jamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Nuogi ir išsigandę. 21.00, 2.50 Būsto gelbėjimo 
operacija. 22.00, 3.40 Seklių pėdsakais. 23.00, 4.30 
Aliaska. Paskutinė riba. 24.00 Nemėginkite pakartoti.

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Ali Smit kelionė. 9.30, 15.30, 21.30 
Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00, 
22.00, 3.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 23.00, 4.00 Gyveni-
mas rąstų namelyje. 

 anIMal PlaneT
8.15, 12.50 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 
9.10, 14.40 Mekongo upė. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.00 Šuns gelbėjimo 
misija. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 17.25, 
21.05, 1.40, 5.49 Laukinė Indija. 18.20, 22.00 
Plėšrūnai iš arti. 20.10, 3.25 Bėganti su vilkais. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.35 „Simpsonai“ (N-7).
7.40 Animacinis f. 

„Teletabiai“.
8.10 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
8.40 Animacinis f. 

„Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“ (N-7).

9.10 TV serialas 
„Bibliotekininkai“ 
(N-7).

11.10 Filmas šeimai 
„Globėjai“.

13.00 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

15.30 „Itališka meilė“ 
(N-7).

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

„Simpsonų filmas“ 
(N-7).

21.10 Veiksmo trileris 
„Olimpo apgultis“ 
(N-14).

23.30 Drama 
„Kristaus kančia“ 
(S).

1.55 TV serialas 
„Kalėjimo bėgliai“ 
(N-14).

6.35 Animacinis f. 
„Stebuklingi vaikai“.

7.05 Animacinis f. 
„Zigis ir Ryklys“.

7.30 Animacinis f. 
„Mažieji Tomas  
ir Džeris II“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.40 Nuo... Iki.
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Sakalo akis“  
(N-14).

23.20 Veiksmo trileris 
„Galutinis tikslas 2“ 
(N-14).

1.05 Veiksmo trileris 
„Pranaši pozicija“ 
(N-7).

 6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.00 Gamtos inspektoriai.
19.20 „Pranciškus - 

popiežius, norintis 
pakeisti pasaulį“.

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 „Pranciškus - 

popiežius, norintis 
pakeisti pasaulį“.

22.05 Trumposios žinios.
22.10 Kryžiaus kelias iš 

Romos Koliziejaus. 
Tiesioginė transliacija.

23.40 Trumposios žinios.
23.45 Komedija „Kaip 

Hektoras laimės 
ieškojo“ (N-7).

1.45 Klausimėlis.lt.

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

7.10 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.00 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
10.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

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

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

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

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

grupė“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas 2. 
Smurto banga“ (N-14).

23.20 Veiksmo ir nuotykių f.
„Juodasis horizontas“ 
(N-14).

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

2.00 „Sostų karai“ (N-14).
3.00 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas 2. 
Smurto banga“ 
(N-14).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.10 Velykų skanėstai.
7.15 Šiandien kimba.
8.15 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
9.15 Velykų skanėstai.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Gaujos“ (N-7).
11.30 „Baltoji strėlė“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ 

(N-7).
13.35 „Kulinaras“ 

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.50 Velykų skanėstai.
18.55 „Baltoji strėlė“ 

(N-7).
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Velykų skanėstai.
23.10 Veiksmo f. 

„Nepamirštas“ 
(N-14).

1.20 Mistinis veiksmo f. 
„Lozoriaus užrašai“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Kultūros 

akademija.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 „Riteris Rūdžius“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Bliuzas. Muzikinės 

kelionės“. 6 d.
13.45 Gimtoji žemė.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 Lietuvos tūkstant-

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

meilės istorija 1“ 
(N-7).

19.10 Tarnystė operai.
19.55 Irenos Milkevičiūtės 

jubiliejui. Šventinis 
koncertas. Dalyvauja: 
I.Milkevičiūtė 
(sopranas), S.Liamo 
(sopranas), LVSO. 
Dir. G.Rinkevičius.

21.00 Drama „Berlynas 
1936-aisiais“  
(N-7).

22.45 Atspindžiai.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.

 19.55   Irena Milkevičiūtė
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balandžio 14 d.

 21.30   „Ko nori moterys“ 20.00   „Saša ir Tania“ 15.35   „Rožinė pantera“

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

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

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

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

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.50 „Midsomerio žmog-

žudystės VII. Prastos 
naujienos“ (N-7).

21.00 „Prieblanda. 
Atpildas“ (N-14).

22.55 Snobo kinas. 
Veiksmo f.  
„Pasku tinis  
samurajus“ (N-14).

1.50 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

2.15 „Auklė“.
2.40 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“

(N-7).
8.00 „Rouzvudas“ 

(N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos 

be cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ 

(N-7).
12.30 „Pėdsakai“

(N-7).
13.30 „6 kadrai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“

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

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
20.30 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Trileris „Rembo“ 

(N-14).
0.10 „Kobra 11“ 

(N-7).
1.10 „Naša Raša“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

10.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

11.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

12.00 Romantinė 
komedija  
„Į Romą su meile“ 
(N-7).

14.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

15.00 Pinigai iš nieko.
16.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
17.00 Dokumentinis f. 

„Džono Kenedžio 
nužudymas“.

18.00 „Užkariaujant 
dangų“.

19.00 „Mega 
virtuvės“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Mokytojai“ 
(N-7).

21.30 Pagaliau 
penktadienis!  
„Ko nori moterys“.

23.45 Balticum TV 
žinios.

0.15 Kriminalinis 
veiksmo trileris 
„Įkaitas“  
(N-14).

 Sport1
7.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 28 turas. Vakar. 8.00 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Krasnodaro 
„Krasnodar“ - Maskvos CSKA. 10.00 NBA krep-
šinio lyga. Atlantos „Hawks“ - Čikagos „Bulls“. 
12.10 Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Japonija -
Prancūzija. 13.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Viktorijos „Baskonia“. 
14.50 NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės 
momentai. 15.00 Lietkabelio žygis Europje. Eu-
ropos taurė. Panevėžio „Lietkabelis“ - Gran Ka-
narijos „Herbalife“. 16.40 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. NEC - Amsterdamo AJAX. 18.40 
„Road to glory“. Laida apie kovos sportą. Šiauliai. 
19.10 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“
krepšinio lygos apžvalga. 28 turas. Vakar. 20.00 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 28 
laida. Premjera. 20.30 „Road to glory“. Laida 
apie kovos sportą. Šiauliai 2 d. Premjera. 
21.10 KOK World Serias. Vilnius 2 d. 23.10 
NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - 
Atlantos „Hawks“. 1.20 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Andoros „Morabanc“ - Barcelo-
na. 3.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Grozno 
„Terek“ - Maskvos „CSKA“. 5.00 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 27 turas. 
6.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 28 turas. 

 ViaSat Sport Baltic
7.00 Smiginis. Premier lyga. Liverpulis. 10.00 Fut-
bolas. UEFA Europos lyga. „Anderlecht“ - „Man-
chester United“. 11.55 „Trans World Sport“ žurna-
las. 12.55 „Formulė-1“. Kinijos GP lenktynių apž-
valga. 13.55 „Formulė-1“. Bahreino GP treniruotė 1. 
Tiesioginė transliacija. 15.55 Motosportas. Argenti-
nos MotoGP lenktynės. 17.25 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lygos žurnalas. 17.55 „Formulė-1“. Bahreino 
GP treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 19.30 Ledo 
ritulys. KHL finalas. SKA - „Metallurg“. Tiesioginė 
transliacija. 22.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Bayern“ - „Real“. 23.50 Futbolas. UEFA Europos 
lyga. „Anderlecht“ - „Manchester United“. 1.40 
Ledo ritulys. KHL finalas. SKA - „Metallurg“. 3.40 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 4.55 
Ledo ritulys. KHL finalas. SKA - „Metallurg“. 

 EuroSport
6.00 Dviračių sportas. Belgija. 7.30, 10.30, 
14.00, 21.00, 1.30, 5.30 Dviračių treko pasaulio 
čempionatas. Honkongas. 9.30, 3.00 FIFA Fut-
bolas. 10.00, 17.15, 22.30, 3.30 Laida „Watts“. 
12.00, 19.00, 23.35, 4.00 Angliškasis biliardas. 
Pasaulio čempionatas. Didžioji Britanija. 17.30 
Angliškasis biliardas. Didžioji Britanija. 20.55, 
23.25 Sporto naujienos. 2.30 Futbolas. JAV 
„Major League Soccer“ lyga. 

„SaKalo aKiS“
Veiksmo trileris. JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius: Daniel John Caruso.
Vaidina: Shia LaBeouf, Michelle Monaghan, Rosario Dawson.

Dviejų vienas kito nepažįstančių žmonių gyvenimai akimirksniu pasi-
keičia, kai į jų mobilųjį telefoną paskambina moteris. Užteko vieno nu-
rodymo elgtis taip, kaip ji pageidauja, ir Džeris su Reičel supranta, kad 
nepažįstamoji nejuokauja. Abi aukas nežinomo tikslo link veda troškimas 
išgyventi ir nuolatinės komandos mobiliuoju telefonu.

lNK
21.00

rekomenduoja

„rEMBo“
trileris. JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius: Sylvester Stallone.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Julie Benz, Matthew Marsden.

Nuo Džono Rembo kelionės į Af-
ganistaną prabėgo dvidešimt me-
tų. Jis gyvena Šiaurės Tailande ir 
dirba laive. Vieną gražią dieną pas 
jį atvyksta misionieriai Sara Miler ir 
Maiklas Bernetas...

„KriStauS KaNČia“
Drama. JAV. 2004.
Režisierius: Mel Gibson.
Vaidina: James Caviezel, Maia 
Morgenstern, Hristo Jivkov.

Filmas atskleidžia paskutines dvy-
lika Jėzaus Kristaus gyvenimo va-
landų. Istorija prasideda Alyvų 
kalne, kur po Paskutinės vakarie-
nės meldžiasi Išganytojas. Čia jį 
aplanko išdaviko Judo siųsti ka-
reiviai ir suima.

„GalutiNiS tiKSlaS 2“
Veiksmo trileris. JAV, Kanada. 
2003.
Režisierius: David R.Ellis.
Vaidina: Ali Larter, Michael 
Landes, Jonathan Cherry.

Kim kankina kraupi nuojauta.  
Važiuodama ji pamato keistą vizi-
ją - siaubingą autokatastrofą, kurios 
metu keli automobiliai susiduria su 
rąstus vežančiu miškavežiu...

tV6
22.30

lNK
23.20

tV3
23.30
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Nindžago.  
Spinjitzu meistrai“ 
(N-7).

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Pasaulis 

pagal moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Animacinis f. 

„Džiunglių  
knyga 2“.

12.25 Nuotykių f. 
„Du broliai - tigrės 
vaikai“ (N-7).

14.30 Nuotykių komedija 
„Dvyniai“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.25 Loterija 

„Eurojackpot“.
19.30 Aš - superhitas 

(N-7).
21.30 Nuotykių f. 

„Legenda  
apie Heraklį“ (N-7).

23.20 Veiksmo drama 
„Gladiatorius“ 
(N-14).

6.30 „Zigis ir Ryklys“.
6.55 „Mažieji Tomas

 ir Džeris II“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai 
Duoniukai“.

8.10 „Linksmieji 
detektyvai“.

8.35 „Mažieji Tomas 
ir Džeris II“.

9.00 „Linksmieji 
Tomas ir Džeris“.

9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 „Ragai ir kanopos“.
11.40 Nuotykių komedija 

„Jau atvažiavom?“
13.30 Veiksmo komedija 

„Trys nindzės  
imasi veikti“  
(N-7).

15.10 Komedija „Vėpla“.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. 
19.30 Animacinis f. 

„Linksmosios  
pėdutės 2“.

21.20 Komedija 
„Nebaigti reikaliukai“ 
(N-14).

23.10 Komedija 
„Kelyje po Europą“  
(N-14).

0.55 Veiksmo trileris 
„Galutinis tikslas 2“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 „Tobotai 1“.
7.55 „Džiunglių knyga 2“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Gyvenimas Alpių 

kalnuose. Privalumai 
ir pavojai“.

13.05 „Singapūras - kles-
tintis atogrąžų rojus“. 

14.05 „Džesika Flečer“ 
(N-7).

15.45 Žinios.
16.00 „Mes nugalėjom“. 
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

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

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Velyknakčio liturgija iš 

Vilniaus arkikatedros 
bazilikos. Tiesioginė 
transliacija.

23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Nebijok. Draugystė su 

popiežiumi Voityla“.

 19.40   Stilius 9.30    Pasaulis pagal  
 moteris

ŠeŠtadienis

„NEBAIGTI REIKALIUKAI“
Komedija. JAV. 2015.
Režisierius: Ken Scott.
Vaidina: Vince Vaughn, Tom Wilkinson, Dave Franco.

Danas Trankmanas yra verslininkas, kuriam sunkiai sekasi kompanijos 
reikalai, kai susipyko su savo vadybininke Čak. Jis išsiruošia į verslo 
kelionę su dviem bendradarbiais, tikėdamasis sudaryti sandorį, kuris 
teikia vilčių jo kompanijos ateičiai. Tačiau netrukus atsiranda įvairių 
netikėtų problemų.

rekomenduoja

„LEGENDA APIE HERAKLĮ“
NuotyKių filmas. JAV. 2014.
Režisierius: Renny Harlin.
Vaidina: Kellan Lutz, 
Gaia Weiss, Scott Adkins.

Antikinės Graikijos mitas apie le-
gendinį Heraklį yra perduodamas 
iš kartos į kartą. Tūkstančius metų 
žavinti legenda, paversta filmu, 
vaizdingai perteiks mitologinius 
nuotykius ir kitokią didvyrio pusę. 
Heraklio istorija šiame filme bus 
papasakota per jo meilę Kretos 
princesei Hebei.

„PASKUTINIS SAMURAJUS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2003.
Režisieriai: Edward Zwick, 
John Logan.
Vaidina: Ken Watanabe, 
Tom Cruise, William Atherton.

Pilietiniame JAV kare dalyvavęs Na-
tanas Algrenas patenka į samurajų 
nelaisvę. Kalnų papėdėje įsikūrusia-
me kaimelyje per žiemą jis susipažįs-
ta su samurajų kodeksu ir gyvenimo 
būdu, išmoksta japonų kalbą. Nuo 
šiol Natanas padės samurajams ko-
voti su Japonijos armija.

„NEVYKĖLIAI PO PRIEDANGA“
KrimiNaliNė VeiKsmo Komedija. 
JAV. 2012.
Režisieriai: Phil Lord, Chris Miller.
Vaidina: Jonah Hill, 
Channing Tatum, Ice Cube.

Šmitas ir Dženkas savo išvaizda 
labai primena paauglius. Jie įsi-
traukia į programą „Jump Street“ 
ir slapta imasi tirti prekybą narko-
tikais vidurinėje mokykloje. Dabar 
tik gąsdina baimė vėl išgyventi 
paauglystės metų kančias.

TV3
21.30

TV6
22.30

 TV8
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“ (N-7). 8.00 
Kempas ir draugai. 8.30 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Se-
noji animacija. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 
Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir 
lieknėk. 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja 
Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ 
(N-7). 17.00 Lietuvos talentai (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė drama „Vasara Vengrijoje“ (N-7). 
22.55 Drama „Dvi motinos“ (N-14). 1.05 „Kurt 
Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 INfO TV
 6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 
Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 (N-7). 
17.40 Dviračio šou. 19.30 Lietuvos sprendi-
mas. 20.40 Nuo... Iki. 21.35 Pasivaikščiojimai. 
Naujoji karta. 22.05 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 
Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 
Už vaikystę. 1.00 Yra, kaip yra (N-7). 2.00 24 
valandos (N-7). 3.00 Bus visko. 3.40 Valanda 
su Rūta. 5.05 Ne vienas kelyje. 5.35 Autopilotas.

 

 PBK
6.00, 2.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 16.05 
Naujienos. 6.40 Grok mylimas, akordeone! 7.15 
Vaikų klubas. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ga-
nytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.30 Skanės-
tas. 11.25 „Robinzonas“. 15.20, 16.25 Jumorina. 
Sočis. 17.10 Šlovės minutė. 19.00, 20.30 Pasverti 
ir laimingi 5. 20.00 Laikas. 22.55 Juoktis leidžiama. 
23.30 Šv.Velykos. Tiesioginė transliacija iš Kristaus 
Gelbėtojo šventyklos. 3.00 Pasverti ir laimingi 5. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.25, 8.20 „Seklys Samovarovas“. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 
Penki vienam. 11.40 Izmailovo parkas. 14.20 
„Su mylimaisiais nesiskirkite“. 15.50 Šeštadie-
nio vakaras. 18.00, 21.10 „Levandos kvapas“. 
23.30 Velykinės mišios. 2.30 „Aš būsiu šalia“. 

 REN
8.45-12.50 Kviestinė vakarienė. 13.55 „Ai planeta“. 
14.00 „Kiekvienam po katinėlį“. 14.20 „Mintransas“. 
15.00 Sąžiningas remontas. 15.45 Pati naudingiau-
sia programa. 16.45 „Pėdsekiai“. 19.15 Prajuokink 
komiką. 20.00 Kriminalinė melodrama „Tik nepa-
leisk manęs“. 23.40 „Sensacinga byla. O teisėjai 
ką?“ 0.30 „Sensacinga byla. (Be) Teismo ir tyrimo“. 

TV1
1.35

 17.30    Bus visko

LNK
21.20
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6.15 TV serialas 
„Diagnozė -  
žmogžudystė“  
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Dokumentinis f. 

„Nepaprastai mieli!“
11.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Anglija.  
2016 m.

12.05 Detektyvas „Foilo 
karas. Vieni iš 
nedaugelio“ (N-7).

14.10 TV serialas 
„Žiniuonis“ (N-7).

15.15 TV serialas „Džuna“.
16.15 „Kas žudikas?“ 

(N-7).
17.25 TV serialas 

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

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

19.30 Muzikinis iššūkis.
21.30 Veiksmo f. 

„Nepavykęs  
sandėris“ (N-14).

23.20 Siaubo f. „Piktieji 
numirėliai“ (S).

1.10 TV serialas 
„Sostų karai“  
(N-14).

3.10 Muzikinis iššūkis.
4.40 Dokumentinis f. 

„Nepaprastai mieli!“

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Kalnų ežerai“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kitomis akimis.
10.30 „Tigrų sala“.
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.00 Velykų skanėstai.
15.05 Dokumentinis f. 

„Nepaliesta planeta“.
15.35 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Tobulas meniu 

Velykoms.
17.00 Dokumentinis f. 

„Nepaliesta planeta“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 Velykų skanėstai.
19.00 „Taip toli ir taip arti“ 

(1) (N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Taip toli ir taip arti“ 

(N-7).
22.30 Reporteris.
23.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
1.10 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
2.55 „Taip toli ir taip arti“ 

(1-3) (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Koncertuoja  

Sergejus Krylovas.
7.10 ARTi.
7.30 Kelias.
7.45 Rusų gatvė.
8.15 Vilniaus albumas.
8.30 Trembita.
8.45 Menora.
9.00 Vilniaus sąsiuvinis.
9.15 Krikščionio žodis.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
11.00 Kaunas Talent In 

memoriam.
13.00 Atspindžiai.
13.30 „Makbetas“. 2013 m.
15.50 „Pasitikiu tavimi“.
16.55 Prisikėlimo belau-

kiant. Simfoninis 
koncertas.

18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasau-

liai su N.Kazlaus. 
Svečias - Saleem 
Ashkar (Vokietija). 1 d.

21.00 Drama „Pranciškus“ 
(N-7).

23.10 Nikolajus Rimskis-
Korsakovas. Ispa-
niškasis kapričio.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Tarnystė operai.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neįprasti 

augintiniai“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

9.30 „Neįprasti auginti-
niai“.

10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.05 „Akloji“.
11.40 Merės Berės 

Velykų vaišės.
13.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
14.10 Pasisvėrę ir laimingi.
15.10 „Senjora“ (N-7).
16.40 „Akloji“.
17.45 „Būrėja“.
18.55 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Brokenvudo 
paslaptys. Surūgęs 
vynas“ (N-7).

23.05 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

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

1.35 Veiksmo f. 
„Paskutinis  
samurajus“  
(N-14).

3.55 „Prieblanda. 
Atpildas“ (N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

7.30 Beveik neįmanoma 
misija (N-7).

8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų 

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

lenktynės (N-7).
12.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.00 Beveik neįmanoma 
misija (N-7).

14.00 Bjauriausi darbai 
pasaulyje (N-7).

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

lygos rungty-
nės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Kriminalinė veiksmo 

komedija „Nevykėliai 
po priedanga“ 
(N-14).

0.40 Drama „Būti Flynu“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mega 
virtuvės“.

10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Mokytojai“ 

(N-7).
12.30 „Karališkos 

paslaptys“.
13.00 Animacinė 

komedija  
„Džesis ir Petas“.

14.35 Nuotykių 
komedija  
„Vikis - mažasis 
vikingas“.

16.10 „Užkariaujant 
dangų“.

17.10 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

18.10 Šventinis 
filmas.  
„Keista magija“.

20.00 „Lėktuvai, 
pakeitę pasaulį“.

21.00 Celine Dion 
koncertas  
„Une Seule Fois“. 
2013 m.

23.10 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

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

 21.00   „Pranciškus“ 18.25  Kitoks pokalbis 1.10   „Sostų karai“  21.00   Celine Dion 
    koncertas

 17.00    Lietuvos krepšinio  
     lygos rungtynės

 18.55    „Didingasis amžius.
      Jos didenybė Kiosem“

TV PROGRAMAbalandžio 15 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ap-
žiūra. 8.55 Gaminame su A.Zyminu. 9.25 Pro-
tingas namas. 10.20 Pagrindinis kelias. 11.00 
Gyvas ir negyvas maistas. 11.55 Buto klau-
simas. 13.15 „Palaimintos ugnies nusileidi-
mas“. Tiesioginė transliacija ir Jeruzalės. 14.30 
Važiuosime, pavalgysime! 15.05 „Muchtaras. 
Naujas pėdsakas“. 16.20 Kartą. 17.00 Milijono 
verta paslaptis. 19.00 Centrinė televizija. 20.00 
Tu - šaunuolis! 22.30 Tu nepatikėsi! 23.30 „Mi-
gruojantys paukščiai“. 3.25 Tarptautinė pjūklo-
rama su Tigranu Koesanovu. 4.15 „Lošimas iš 
gyvenimo“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.25 „Kiaušinis“. 11.55 Polonija 
24. 12.15 Polonijos pokalbis. 12.30 Sveika, 
Polonija. 13.15 „Tėvas Mateušas“. 14.10 „Ak-
torė (Elžbietos Čyževskos portretas)“. 16.25 
Okrasa laužo taisykles. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV eks-
presas. 18.55, 0.55 „Ugnimi ir kalaviju“. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.40, 3.35 Iškilmingas Velykų sveikini-
mas. 21.50, 3.50 „Teisuoliai“. 22.50 „Bilietas į 
mėnulį“. 4.45 Myliu tave, Lenkija!

 TV1000
8.30 „Švytėjimas“. 11.25 „Kažkas naujo“. 13.25 
„Marija, Škotijos karalienė“. 15.50 „Aidas“. 
17.50 „Atgal į ateitį I“. 20.10 „Pavojingi žaidi-
mai“. 22.10 „Šeimos galva“. 0.30 „Pabudimas“. 

 DiscoVery 
7.25 Įšalusio aukso prakeiksmas. 8.15 Aliaska. 
Šeima iš miško. 9.10 Aliaska. Paskutinė riba. 
10.05 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 10.55 
Dalaso automobilių rykliai. 11.50 Paskui kla-
sikinius automobilius. 12.40 Turto gelbėtojai. 
13.35 Upių pabaisos. 14.30 Mirtinas laimikis. 
15.25 Novatoriai. 16.20 Aukso karštinė. 18.10 
Nuogi ir išsigandę. 19.05 Vyro nuotykiai Sibi-
re. 20.00 Megatraukiniai. 21.00, 2.50 Greiti ir 
triukšmingi. 22.00, 3.40 Kovotojas. 23.00, 4.30 
Idris Elba. Be ribų. 24.00, 5.20 Robotų kovos. 
1.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 

 TraVel
7.00 Naujo būsto paieška. 11.00, 16.00 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 13.30 Būsto remontas. 
18.00 Žvaigždė automobilyje. 20.00, 24.00 
Garsenybių klubas. 22.00, 3.00 Nežinoma eks-
pedicija. 23.00, 4.00 Įkaušęs keliautojas. 1.00 
Didelės virtuvės. 5.00 Muziejų paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 18.20, 22.00 Kova su brakonieriais. 9.10, 
20.10 Jankių džiunglės. 10.05 Katės gelbėjimas. 
11.00 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 21.05 Šuns gelbėjimo 
misija. 22.55, 5.49 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - Por-
tlando „Trail Blazers“. 9.10 „Penktasis kėlinys“. 
10.00 „Čempionai LT. Grapplingas“. Vilnius. 10.30 
„NBA Action“. 11.00 „Road to glory“. 11.30 Rusi-
jos „Premier“ futbolo lyga. Krasnodaro „Krasno-
dar“ - Maskvos CSKA. 13.30 „Penktasis kėlinys“. 
14.00 Tiesiogiai. ATP tenisas. Pirmasis pusfinalis. 
Marakešas. 16.00 Tiesiogiai. ATP tenisas. Antrasis 
pusfinalis. Marakešas. 18.00 NBA krepšinio lyga. 
Bostono „Celtics“ - Šarlotės „Hornets“. 20.10 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalonos 
„Joventut“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 22.00 Tie-
siogiai. NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. 0.40 
„NBA Action“. 1.10 Pasaulio rali- kroso čempio-
natas. Ispanija. Barselona 3.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Iberostar - Valensijos „Valencia“. 
4.50 Lietkabelio žygis Europoje. Europos taurė. 
Novgorodo „Nizhny“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 
6.50 „Hunt the Wolf 2017“. Apžvalginė laida apie 
keturračių varžybas. 6 laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 „Formulė-1“. Bahreino GP treniruotė. 10.25 
Ledo ritulys. KHL finalas. SKA - „Metallurg“. 12.25 
„Mobil-1“ The Grid lenktynės. 12.55 „Formulė-1“. 
Kinijos GP lenktynių apžvalga. 13.55 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 14.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Tottenham“ - „Bournemouth“. Tie-
sioginė transliacija. 16.30 Boksas. Floydas May-
weatheris - Manny Pacquiao. 17.55 „Formulė-1“. 
Bahreino GP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 
19.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Southamp-
ton“ - „Manchester City“. Tiesioginė transliacija. 
21.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Crystal 
Palace“ - „Leicester“. 23.20 „Formulė-1“. Bahrei-
no GP treniruotė 3. 0.35 „Formulė-1“. Bahreino 
GP kvalifikacija. 2.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Tottenham“ - „Bournemouth“. 3.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 5.10 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. „Crystal Palace“ - „Leicester“. 

 eurosPorT
7.00 Dviračių sportas. Prancūzija. 8.30 FIFA Futbo-
las. 9.00 Žiemos sportas. „Chasing History“. 9.30, 
1.00, 4.00 Dviračių treko pasaulio čempionatas. 
Honkongas. 10.30, 21.00, 2.30 Angliškasis biliar-
das. Pasaulio čempionatas. Didžioji Britanija. 20.55, 
0.55 Sporto naujienos. 5.00, 5.45 Laida „Watts“. 
5.15 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 12.35  Gyvenimiškos 
  istorijos

 16.45  „Kai sutiksi aukštą 
  tamsiaplaukį“

 19.30  Mes vieno kraujo 6.30  „Ančiukų istorijos“

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Nindžago. Spinjitzu 
meistrai“ (N-7).

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų  
istorijos“.

8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Premjera! Filmas 

šeimai „Šuo, kuris 
išgelbėjo Velykas“ 
(N-7).

12.50 Nuotykių f. 
„Kosmoso kariai“ 
(N-7).

14.45 Nuotykių f. 
„Artefaktų  
medžiotojai“ (N-7).

16.35 Nuotykių f. 
„Bibliotekininkas 3.  
Judo taurės pra-
keiksmas“ (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 Lietuvos talentai 
(N-7).

22.30 Biografinė drama 
„Dievo sūnus“ 
(N-14).

6.15 Dienos programa.
6.20 Animacinis f. 

„Stebuklų šalis“.
8.00 Animacinis f. 

„Didysis  
Tomo ir Džerio  
nuotykis“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 Filmas šeimai 
„Šarlotės  
voratinklis“.

11.25 Nuotykių 
komedija  
„Zebriukas Dryžius“.

13.25 Nuotykių komedija 
„Bukas ir Bukesnis“ 
(N-7).

15.35 Nuotykių 
komedija  
„Eisas Ventura. 
Naminių  
gyvūnėlių  
detektyvas“ (N-7).

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 Mes vieno 

kraujo. Vedėjai 
I.Jankauskaitė ir 
M.Stonkus.

22.10 Kriminalinė 
komedija  
„Labas, mes 
Mileriai“ (N-14).

0.30 Veiksmo trileris 
„Sakalo akis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 „Pranciškus - 

popiežius, norintis 
pakeisti pasaulį“.

8.15 Šventadienio mintys.
8.40 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.10 „Tobotai 1“.
9.35 „Džiunglių knyga 2“.
9.45 „Auklė Mun“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 Velykų Mišios iš 

Romos Šv. Petro 
aikštės.

13.00 Urbi et Orbi. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Romos  
Šv. Petro aikštės.

13.30 „Velykų zuikis“.
15.05 Pasaka „Baltoji gyvatė“.
16.40 Romo Dambrausko 

ir grupės gyvo 
garso koncertas 
„Prisiliesk“.

18.30 Žinios.
18.50 Gimę tą pačią dieną.
19.40 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Duokim garo! 
22.40 Komedija „Melo 

išradimas“ (N-7).
0.20 Komedija „Ponas tėtė“ 

(subtitruota, N-7).
1.55 Kino žvaigždžių 

alėja. Drama 
„Pranciškus“ (N-7).

6.30 Galiūnų čempionų 
lyga. Anglija.  
2016 m.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Savaitės kriminalai.
9.35 Dokumentinis f. 

„Nepaprastai  
mieli!“ (1).

10.35 Dokumentinis f. 
„Džekas Hana kviečia 
į gamtą“.

12.35 Gyvenimiškos istori-
jos. Santykių dramas 
pristato Mindaugas 
Capas.

13.35 Pramoginis sveikini-
mų koncertas.

17.00 39-asis Tarptautinis 
Monte Karlo  
cirko festivalis. 
2015 m.

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.35 Nuotykių filmas 
šeimai „Pirmasis 
riteris“ (N-7).

0.20 TV serialas „Gyvi 
numirėliai“ (N-14).

2.10 Veiksmo f. 
„Nepavykęs sandėris 
(N-14).

3.35 Siaubo f. „Piktieji 
numirėliai“ (S).

5.05 Dokumentinis f. 
„Nepaprastai  
mieli!“ (1).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Vantos lapas.
7.55 Velykų skanėstai.
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Tobulas meniu 

Velykoms.
10.30 Ekovizija.
10.40 Moterų balsas.
11.40 Auksinė daina.
13.40 „Jaunikliai“.
14.15 „Gamtos magija“.
14.35 Velykų skanėstai.
14.40 Dokumentinis f. 

„Žvėrinčius“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Patriotai (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Taip toli ir taip arti“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Taip toli ir taip arti“.
21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Pėdsakas“ (N-7).
0.50 Auksinė daina.
2.35 „Taip toli ir taip arti“.
4.10 „Žvėrinčius“.
5.15 Moterų balsas.

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos kolumbai.
7.00 Durys atsidaro. 
7.15 Anapus čia ir dabar.
8.05 Misija. Vilnija. 
8.30 Septynios Kauno 

dienos. 
9.00 „Gamtos sergėtojai“. 
9.30 Muzikos talentų lyga 

2017. 1 d. 
11.00 Velykinis koncertas. 

2014 m. 
12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje. 
13.30 Imu jūsų duoną. 
14.30 Juozas Paukštelis. 

„Kaimynai“. 
16.45 Romantinė komedija 

„Kai sutiksi aukštą 
tamsiaplaukį“ (N-7).

18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Durys atsidaro. 
19.30 Mūsų legenda - 

Stasys Povilaitis. 
21.00 Zenonas 2017. 

Pompastiškas Teatro 
dienos paminėjimas 
„Keistuolių“ teatre.

23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Stop juosta.
0.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
1.25 Džiazo muzikos 

vakaras. 
2.30 IQ presingas. 
3.15 Muzikos istorijos.

 7.55  Velykų skanėstai

 TV8
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“ (N-7). 8.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnė-
lių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 
Senoji animacija. 11.00 Kulinarinis reidas. 
11.30 Virtuvės istorijos. 12.00 Pasaulis pagal 
moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 Valgyk ir 
lieknėk. 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja 
Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ 
(N-7). 17.00 „Šviesoforas“ (N-7). 19.00 Svei-
katos medis. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Romantinė drama „Meilė Niu-
jorke“ (N-7). 22.55 Romantinė drama „Vasara 
Vengrijoje“ (N-7). 0.50 „Kurt Sejitas ir Šura“ 
(N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Tauro ragas (N-7). 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 
(N-7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su 
Rūta. 13.40 Bus visko. 14.30 24 valandos 
(N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Lietuvos 
sprendimas. 20.40 Savaitės kriminalai (N-7). 
21.05 „Alfa“ savaitė. 21.35 Pasienio sargyba 
(N-7). 22.00 Valanda su Rūta. 23.30 „Alfa“ savai-
tė. 24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 1.20 Ne vienas 
kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
5.55 EURONEWS. 6.25 Naujienos. 6.35 Sar-
gybinis. 7.05 Vaikų klubas. 7.35 Kontrolinis 
pirkinys. 8.05 Sveikata. 9.00, 11.00 Naujienos. 
9.15 Kol visi namie. 10.00 Vaikų klubas. 10.25 
Fazenda. 11.25 „Gyvenkite laimėje“. 13.30 
Aplink juoką. 15.10 Juoktis leidžiama. 17.20 
„TiliTeleTesto“ su Larisa Guzejeva. 18.50 Kas 
nori tapti milijonieriumi? 19.45 Visų geriausias! 
21.20 Šiandien vakare. 23.10 Autorius užveda. 
0.05 Laikas. 1.30 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
6.00 „Mama ištekėjo“. 7.50 „Maša ir Lokys“. 8.20 
Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano humoro 
laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Žinios. Maskva. 
11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 11.20 Juoktis leidžia-
ma. 13.10 Šeimos albumas. 14.20 Nuo liūdesio 
iki džiaugsmo. 18.00 Širdies nepakankamumas. 
22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.05 Pažink mūsiškius. 7.55 
Rusiškas vairavimas. 8.50 „V ir M“. 9.25 „Kie-
kvienam po katinėlį“. 9.55 Prajuokink komiką. 
10.35 „Ai planeta“. 10.40-21.20 „Karpovas“. 
0.45 „Druska“. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.30 Ekskliuzyvas. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 
8.20 Ir vėl sveiki! 8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 
Valgome namie! 10.25 Pirmoji pavara. 11.05 
Technikos stebuklai. 12.00 Sodininkų atsakas. 
13.05 Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuosime, 
pavalgysime! 15.05 „Muchtaras. Naujas pėdsa-
kas“. 16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyrimą at-
liko... 18.00 Naujos rusiškos sensacijos. 19.00 
Savaitės apžvalga. 20.20 „Mano nuodėmė“. 
22.20 „Norint pamatyti vaivorykštę, reikia pra-
laukti lietų“. 2.05 Raudonosios Velykos. 3.05 
NTV koncertų salė pristato. Laimos Vaikulės 
superbenefisas. 5.15 Mūsų kosmosas. Dan-
gaus išrinktasis. 

 TV PolonIa
7.15 „Dvi Joasios“. 8.55 Reportažas. 8.25 Laida 
iš Amerikos. 9.45 Laisvasis ekranas. 10.05 Grū-
das. 10.35 Žodžių žaidimas. 11.00 Šv. Mišios. 
13.35 „Į penktąjį pasaulio kraštą“. 14.30 „Yra 
proga“. 15.30 „Dvi Joasios“. 17.05 Įsimylėk 
Lenkijoje. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV eks-
presas. 18.55, 0.25 „Ugnimi ir kalaviju“. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Blondinė“. 22.45 Myliu tave, 
Lenkija! 2.20 Žodžių žaidimas. 4.40 „Bilietas į 
mėnulį“. 6.45 Akis į akį. 

 TV1000
 6.10 „Astronauto žmona“. 8.15 „Šeimos galva“. 
10.45 „Pabudimas“. 13.10 „Saldus lapkritis“. 
15.45 „Pavojingi žaidimai“. 17.55 „Astronauto 
žmona“. 20.10 „Tintino nuotykiai. Vienaragio 
paslaptis“. 22.15 „Misija „Serenity“. 

 DIscoVeRy 
7.25 Nesėkmių garažas. 8.15 Greiti ir triukš-
mingi. 9.10, 19.05 Automobilių perpardavinė-
tojai. 10.05 Megatraukiniai. 10.55, 22.00 Aukso 
karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 
15.25 Paskui klasikinius automobilius. 16.20 
Miestas. 17.15 Akropolio istorija. 18.10 Svajo-
nių automobiliai. 20.00 B.Grilsas. Sala. 21.00 
Aliaska. 23.00 Išlikimo žaidimai. 24.00 Gelbė-
jimo operacija Evereste. 1.00 Seklių pėdsakais. 

 TRaVel
6.00, 24.00 Nežinoma ekspedicija. 7.00 Naujo 
būsto paieška. 11.00, 16.00 Darbo imasi Vani-
la Aisas. 13.30 Būsto remontas. 18.00 Garse-
nybių klubas. 19.00 Viešbučių verslas. 20.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
21.00 Muziejų paslaptys. 22.00 Sunki kelionė 
traukiniais. 23.00 Statybos Aliaskoje.

 8.40  Ryto suktinis su 
  Zita Kelmickaite
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balandžio 16 d.

 22.50  Pink koncertas 22.30  „Nuodėmių 
  daktaras“ 

 21.00  „Brokenvudo 
paslaptys. Melo žaidimas“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neįprasti augintiniai“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

9.30 „Neįprasti augintiniai“.
10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.05 „Akloji“.
11.40 Merės Berės Velykų 

vaišės.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Pasisvėrę ir laimingi.
15.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
17.00 „Vaiduoklių ir vilko-

lakių egzistencijos 
paslaptys“.

18.00 „Būrėja“.
18.35 Nuotykių f. „Žmogus, 

kuris tapo karaliumi“ 
(N-7).

21.00 „Brokenvudo paslap-
tys. Melo žaidimas“ 
(N-7).

22.50 Romantinė komedija 
„Viliojimo menas“ 
(N-14).

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

1.30 „Karalienė Izabelė“.
2.50 „Brokenvudo paslap-

tys. Surūgęs vynas“ 
(N-7).

4.25 Pasisvėrę ir laimingi.
5.10 „Sodininkų pasaulis“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.30 Beveik neįmanoma 

misija (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties“ (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas (N-7).
12.30 Skausmas ir šlovė 

(N-7).
13.00 Beveik neįmanoma 

misija (N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
15.00 Pragaro kelias (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
18.00 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Bahreino 
prizo lenktynės. 
Tiesioginė transliacija.

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

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

sportas. TV3 orai.
22.30 „Nuodėmių daktaras“ 

(N-14).
23.30 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

9.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

12.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

13.30 Animacinė nuotykių 
komedija „Bitė 
Maja“.

15.05 Romantinė drama 
„Prieskonių  
princesė“.

16.50 Animacinė 
fantastinė drama 
„Varnų diena“.

18.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

19.30 „Karališkos 
paslaptys“.

20.00 „Kai šaukia širdis“.
21.00 Šventinis filmas. 

„Su meile, Rouzė“ 
(N-7).

22.50 Pink koncertas 
„The Truth about 
Love Tour - Live 
from Melbourne“. 
2014 m.

0.45 Robbie Williams 
koncertas „One Night 
at the Palladium“. 
2013 m.

„DIEVO SŪNUS“
Biografinė drama. JAV. 2014.
Režisierius: Christopher Spencer.
Vaidina: Diogo Morgado, Amber Rose Revah, Greg Hicks.

Jonas, ilgiausiai išgyvenęs Jėzaus mokinys, pasakoja savo mokytojo is-
toriją. Vos gimęs Jėzus sulaukė Trijų karalių pranašysčių, kad jis būsiąs 
naujas pasaulio valdovas. Po trisdešimties metų jau suaugęs Jėzus Kristus 
keliauja į Galilėją, ima rinkti savo apaštalus. Savo pamokymais ir parody-
tais stebuklais Jėzus sutraukia minias žmonių ir imamas vadinti mesiju.

TV3
22.30

rekomenduoja

„PIRMASIS RITERIS“
nuotykių filmas šeimai. JAV. 1995.
Režisierius: Jerry Zucker.
Vaidina: Sean Connery, 
Richard Gere, Julia Ormond.

Šiame legendos apie karalių Artū-
rą ir Apskritojo stalo riterius varian-
te seras Lanselotas grasina užimti 
senstančio karaliaus Artūro vietą, 
užkariaudamas jo jaunos žmonos 
Gvineverės meilę. 

„VILIOJIMO MENAS“
romantinė komedija. Airija, 
Jungtinė Karalystė, Vokietija. 2004.
Režisierius: Peter Howitt.
Vaidina: Pierce Brosnan, Julianne
Moore, Michael Sheen.

Danielis ir Odrė - advokatai. Jis nepri-
pažįsta jokių taisyklių ir teisme labai 
dažnai griebiasi keisčiausių dalykų. 
Ji - labai pavyzdinga teisinininkė, vi-
suomet paisanti įstatymų. Danielio ir 
Odrės keliai susikerta teismo salėje...

„LABAS, MES MILERIAI“
kriminalinė komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Rawson Marshall 
Thurber.
Vaidina: Jennifer Aniston, 
Jason Sudeikis, Emma Roberts.

Narkotikų prekeivis Deividas verčia-
mas savo boso vykti į Meksiką paimti 
krovinio. Deividas prašo buvusios 
striptizo šokėjos ir vietinių paauglių 
prisijungti prie jo ir apsimesti šeima.

BTV
21.35

LNK
22.10

TV1
22.50

 ANIMAL PLANET
7.25, 21.05 Teisingumas Teksaso valstijoje. 8.15 
Katės gelbėjimas. 9.10 Gyvenimas Veterinarijos 
universitete. 10.05, 19.15 Kova su brakonieriais. 
11.00 Laukinė Indija. 11.55 Bondai Byčo veterina-
ras. 12.50, 17.25, 0.45Mekongo upė. 16.30 Bėganti 
su vilkais. 18.20, 22.00 Plėšrūnai iš arti. 20.10 Šuns 
gelbėjimo misija. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
8.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos 
„Spartak“ - FC „Orenburg“. 10.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 28 laida. 10.30 NBA 
krepšinio lyga. Atkrintamosios. Vakar. 12.40 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 27 turas. 13.30 Tiesiogiai. Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Malagos „Unicaja“ - 
 Andoros „Morabank“. 15.30 Olandijos „Eredivi-
sie“ futbolo lygos apžvalga. 29 turas. 16.30 Tie-
siogiai. ATP tenisas. Finalas. Marakešas. 18.30 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lygos apžvalga. 28 turas. 19.30 Tiesiogiai. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Valensijos 
„Valencia“ - Barselonos „Lassa“. 21.30 „NBA Ac-
tion“. Krepšinio lygos apžvalga. 28 laida. 22.00 
Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. 
0.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Unikaka - 
Andoros „Morabank“. Šiandien. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Sout-
hampton“ - „Manchester City“. 8.50 „Formu-
lė-1“. Bahreino GP kvalifikacija. 10.15 Boksas. 
11.00 Ledo ritulys. KHL finalas. SKA - „Metal-
lurg“. 13.00 „Formulė-1“. Bahreino GP kvalifi-
kacija. 14.25 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 
15.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West 
Bromwich“ - „Liverpool“. Tiesioginė transliaci-
ja. 17.25 Boksas. 17.50 „Formulė-1“. Bahreino 
GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 20.10 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
United“ - „Chelsea“. 22.00 Ledo ritulys. KHL 
finalas. 24.00 „Formulė-1“. Bahreino GP lenk-
tynės. 2.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„West Bromwich“ - „Liverpool“. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL finalas. 

 EUROSPORT
6.15 FIFA Futbolas. 6.45 Laida „Watts“. 7.00, 
12.00, 21.00 Angliškasis biliardas. Pasaulio 
čempionatas. Didžioji Britanija. 9.00, 18.00 
Dviračių treko pasaulio čempionatas. Honkon-
gas. 15.00, 20.15 Dviračių sportas. Nyderlandai. 
19.00 Automobilių lenktynės. „World Endu-
rance“ čempionatas. Didžioji Britanija. 20.55 
Sporto naujienos. 



5.40 Teleparduotuvė.
5.55 Animacinis f. „Barbės - 

princesės galia“.
7.20 Animacinis f. 

„Magiška vidurinė 
mokykla. Kelionė į 
stebuklų šalį“.

9.10 Komedija „Meškiukas 
Padingtonas“ (N-7).

11.00 Filmas šeimai 
„Velnias su trimis 
aukso plaukais“.

12.35 Fantastinis nuotykių f. 
„Išrinktasis. Blogio 
imperijos iškilimas“ 
(N-7).

14.45 Nuotykių komedija 
„Džordžas ir drako-
nas“ (N-7).

16.35 Komedija „Žvėrelių 
maištas“ (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 „Ledynmetis. Velykinio 
kiaušinio paieška“.

19.55 Romantinė komedija 
„Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas“ (N-7).

22.00 Veiksmo komedija 
„Kingsman. Slaptoji 
tarnyba“ (N-14).

0.30 TV serialas 
„Transporteris“ (N-7).

1.35 TV serialas 
„Rouzvudas“ (N-7).

2.25 TV serialas „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“ (1).
7.00 Animacinis f. „Zigis 

ir Ryklys“.
7.25 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

7.50 Nuotykių filmas 
šeimai „Antroji 
džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu“.

9.25 Filmas šeimai 
„Karališkasis Sofijos 
ir Rouzės nuotykis“.

11.00 Nuotykių komedija 
„Jau baigėm?“

12.45 Nuotykių filmas 
šeimai „Auksinis 
kompasas“.

15.00 Komedija „Eisas 
Ventura. Kai gamta 
šaukia“ (N-7).

16.45 Romantinė komedija 
„Nuotakų karai“ (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 K.Kerbedžio koncer-

tas „Mano balsas“. 
2017 m.

21.30 Nuotykių komedija 
„Paskutinės atosto-
gos“ (N-7).

23.45 Veiksmo trileris 
„Prancūziškas tranzi-
tas“ (N-14).

2.00 Kriminalinė komedija 
„Užkampis“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
6.35 Gimę tą pačią dieną.
7.25 Animacinis f. „Velykų 

zuikis“.
9.00 „Mažasis riteris 

Trenkas“.
10.20 Pasaka „Šaltoji širdis“.
11.45 „Šokiai laukinėje 

gamtoje“. 1, 2 d. 
13.30 Fantastinė komedija 

„Melagi, melagi“ (N-7).
14.55 Klausimėlis.lt.
15.15 Valstybinio pučia-

mųjų instrumentų 
orkestro „Trimitas“ 
jubiliejinis 60-mečio 
koncertas.

17.35 „Mano miestas. 
Mažeikiai“. 

18.30 Žinios.
18.50 Velykinis koncertas 

„Pavasario balsai“. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Lietuvos televizijos 

jubiliejui. TV šou „60 
akimirkų“. 

22.40 Komedija „Budiu“.
0.25 „Šokiai laukinėje 

gamtoje“. 1, 2 d.
2.10 Savaitė.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 „Mano miestas. 

Mažeikiai“.

 18.50  Velykinis 
  koncertas

 9.10  „Meškiukas 
  Padingtonas“

 19.30  K.Kerbedžio 
  koncertas

Pirmadienis

  TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Romantinė 
drama „Meilė Niujorke“ (N-7). 12.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Valgyk ir liek-
nėk. 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Mei-
lės žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Premjera! Romantinė drama „Va-
lentinos bučinys“ (N-7). 22.50 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 0.50 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimi-
ninkės“ (N-7). 1.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

  Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 
Nuo... Iki. 11.25 Savaitės kriminalai (N-7). 11.50 
Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ savaitė. 12.55 
Apie žūklę. 13.25 24 valandos (N-7). 14.10 
Pasienio sargyba (N-7). 14.40 Bus visko. 15.30 
„Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 
KK2 (N-7). 18.30 Dviračio šou. 19.30 Lietuvos 
sprendimas. 21.40 KK2 (N-7). 22.25 24 valan-
dos (N-7). 23.25 Ne vienas kelyje. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 24 valandos 
(N-7). 1.25 Yra, kaip yra (N-7). 4.10 Valanda su 
Rūta. 5.35 Savaitės kriminalai (N-7). 

  PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.50 Nau-
jienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
10.45 Gyvenk sveikai! 11.45 Autorius užveda. 
12.20 Autorius užveda. 12.55 „Maratonas“. 15.05 
Kartu su visais. 16.05 Mados nuosprendis. 17.05 
Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Eurologija. 
Baltijos kelias. 21.00 „Tyrimo paslaptys“ . 21.55 
„Ką ir reikėjo įrodyti“. 23.55 Vakaras su Urgantu. 
0.20 Nakties naujienos. 0.35 EURONEWS. 

  RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.30 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 „Elina Bystrickaja“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Ana 
Karenina“. 23.00 Specialusis korespondentas. 

  Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.10 „Viengungiai“. 7.55 Labas 
rytas! 8.40 Kriminalinė melodrama „Tik nepaleisk 
manęs“. 12.20 „Kiekvienam po katinėlį“. 13.45 
Michailo Zadornovo koncertas. 15.30 „Žiniuonis“. 
17.25 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Michailo 
Zadornovo koncertas. 23.20 „Dievo įrodymai“. 

„KInGSMan. SlaPTojI TaRnYBa“
Veiksmo komedija. Jungtinė Karalystė. 2014.
Režisierius: Matthew Vaughn.
Vaidina: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L.Jackson.

Istorija apie itin slaptą šnipų organizaciją, kuri į savo konkurencija pa-
remtą mokymo programą įtraukia nerafinuotų manierų, bet gabų 
gatvės vaikį. Kaip tik tuo metu visam pasauliui ima grasinti suktas ge-
nialus inžinierius.

TV3
22.00

„ValenTInoS BUČInYS“
Romantinė dRama. Jungtinė 
Karalystė, Vokietija. 2015.
Režisierė: Sarah Harding.
Vaidina: Rupert Graves, Katja 
Weitzenbock, Eliza Bennett.

Garsi knygų apie vaikų auklėjimą 
autorė Valentina atrodo tobula 
mama ir žmona, tačiau idiliškas 
šeimos vaizdelis sužlunga, kai jos 
vyras Nikolas paprašo skyrybų, o 
vaikai nusprendžia gyventi su tė-
vu. Agentas spaudžia ją kurti naują 
bestselerį, bet tik likusi viena Valen-
tina supranta, kad ji nebuvo tobula.

„PaSKUTInĖS aToSToGoS“
nuotykių komedija. JAV. 2006.
Režisierius: Wayne Wang.
Vaidina: Queen Latifah, 
LL Cool J, Timothy Hutton.

Džordžija tyliai, ramiai, taupiai gyve-
na Luizianoje. Ir staiga sužino, kad 
serga nepagydoma liga, gyventi 
jai telikusios trys savaitės. Moteris 
pasiima visas santaupas ir išvyksta į 
Europą, apsigyvena prašmatniame 
viešbutyje. Be abejo, ji kelia didžiulį 
aplinkinių susidomėjimą. Tačiau, 
neturėdama ką prarasti, ji stengiasi 
būti savimi ir sakyti tai, ką galvoja...

„PRanCŪZIŠKaS TRanZITaS“
Veiksmo tRileRis. Belgija, 
Prancūzija. 2014.
Režisierius: Cedric Jimenez.
Vaidina: Jean Dujardin, 
Gilles Lellouche, Celine Sallette.

Marselis. 1975 metai. Jaunas Pjeras 
Mišelis kartu su žmona ir vaikais 
atsikrausto iš Meco ir paskiriamas 
itin sunkių nusikaltimų teisėju. Jis 
ryžtasi atskleisti mafijos tinklą, kuris 
du dešimtmečius platina heroiną 
viso pasaulio gatvėse.

TV8
21.00

lnK
23.45

rekomenduoja

lnK
21.30
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6.15 Sveikatos 
ABC  
televitrina.

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

7.35 39-asis 
Tarptautinis  
Monte Karlo  
cirko festivalis. 
2015 m.

10.10-20.50 Su cinkeliu 
(N-7).

21.30 Nuotykių 
drama  
„Lemiamas  
tyrimas“  
(N-14).

23.50 Nuotykių
 filmas šeimai  
„Pirmasis  
riteris“ (N-7).

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

3.05 TV serialas 
„Gyvi  
numirėliai“  
(N-14).

4.35 Dokumentinis f. 
„Džekas  
Hana kviečia į 
gamtą“.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

8.00 Dokumentinis f. 
„Žvėrinčius“.

9.20 Dokumentinis f. 
„Žemė iš paukščio 
skrydžio“.

11.35 „Fandorino 
bylos. Puolęs  
angelas“ (1-4)  
(N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Taip toli ir 

taip arti“  
(N-7).

18.00 Žinios. Orai.
18.30 „Taip toli ir taip arti“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Detektyvas 

Linlis“ (N-7).
1.00 „Taip toli ir 

taip arti“  
(N-7).

4.00 Dokumentinis f. 
„Žvėrinčius“.

5.05 Dokumentinis f. 
„Žemė iš  
paukščio  
skrydžio“.

6.00 Dokumentinis f. 
„Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.50 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 Duokim garo! Velykos.
9.15 „Baltoji gyvatė“.
10.50 „Kosmosas +“. 

Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro spek-
taklis. Rež. D.Kirsten.

12.00 „Jonas Paulius II 
Amerikoje. Suvienyti 
žemyną“.

13.00 Romo Dambrausko 
ir grupės gyvo garso 
koncertas „Prisiliesk“.

14.45 Keturakis. „Amerika 
pirtyje“. 

16.30 Dalios Kasčiūnaitės 
simbolių pasaulis. 
1992 m.

16.45 „Aš esi tu“.
18.15 Rusų gatvė.
18.45 Euromaxx.
19.15 Dailininkės Dalios 

Kasčiūnaitės jubiliejui. 
Nacionalinis turtas.

19.45 Labanaktukas. 
20.15 „Čia gyva kultūra“. 
21.05 „Dainius Pulauskas 

Group“ - 20.
22.50 Komedija „Kaip Hek-

toras laimės ieškojo“.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 DW naujienos rusų k.
1.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
2.00 Zenonas 2017. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
9.00 Vaiduoklių ir vilko-

lakių egzistencijos 
paslaptys.

10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.30 „Auklė“ (141) (The 

Nanny).
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“.
13.05 „CSI. Niujorkas“.
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

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

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės VII. Karalius 
žvejys“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Vaiduokliai“ (N-14).

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

(N-7).
1.35 „Auklė“.
2.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.45 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.20 „Brokenvudo paslap-

tys. Melo žaidimas“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ (N-7).
8.00 „Rouzvudas“ (N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.00 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“ 

(N-7).
16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Kauno  
„Žalgiris“ - 
Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Farai (N-14).
23.00 Siaubo trileris 

„Nacių  
eksperimentas“ (S).

0.50 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

1.40 „Naša Raša“ (N-14).

9.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

9.30 „Kai šaukia širdis“.
10.30 Animacinis 

nuotykių f.  
„Drakonų  
medžiotojai“.

12.00 Pinigai iš nieko.
13.00 „Mokytojai“ 

(N-7).
14.00 Animacinis 

nuotykių f.  
„Narsusis riteris 
Justinas“.

15.40 „Karališkosios 
paslaptys“.

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

18.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

19.00 Skaniausias gatvės 
maistas.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Pasaulio ekstrema-
liausi“.

21.30 Šventinis filmas. 
„Džekas ir  
mechaninė širdis“.

23.15 Balticum TV 
žinios.

23.45 Justin Timberlake 
koncertas 
„LoveShow: Live 
from Madison 
Square Garden“. 
2007 m.

 13.00  Romo Dambrausko 
  koncertas

 23.00  „Detektyvas 
  Linlis“

 3.05  „Gyvi numirėliai“  23.45  Justin Timberlake 
  koncertas

 17.00  Lietuvos krepšinio 
  lygos rungtynės

 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

TV PROGRAMAbalandžio 17 d. 

  NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžval-
ga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 15“. 18.30 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 19.50 „Kuba“. 21.35 „Operacija „Lė-
lininkas“. 23.40 Dienos apžvalga. 0.05 Poznia-
kovas. 0.25 „Perdalijimas. Kraujas su pienu“. 
2.20 „Susitikimo vieta“. 4.15 „Rožės Elzei“. 

  TV PoloNia
7.20 „Aktorė (Elžbietos Čyževskos portretas)“. 
8.45 „Yra proga“. 9.45 „Panelė šlapia galva“. 
11.35 „Sportininkas ne savo noru“. 13.00 Re-
gina Coeli. Transliacija iš Vatikano. 13.20, 
19.55, 5.40 „Laimės spalvos“. 13.55 „Blondi-
nė“. 14.50, 16.55, 0.50 A.Kožynskis - muzika iš 
filmų. Koncertas. 15.50 „Prarastas deimantas. 
Andžejus Kožynskis“. 17.50 Akis į akį. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.30 Žodžių 
žaidimas. 20.45, 2.40 Animaciniai f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Maža di-
džioji meilė“. 23.45 Varšuvos šokių „Combo“. 
Koncertas. 6.15 „Jadvyga Smosarska“. 

  TV1000
6.10 „Vandens ieškotojas“. 8.15 „Misija „Sere-
nity“. 10.30 „Tintino nuotykiai. Vienaragio pa-
slaptis“. 14.20 „Kol nenuėjau miegoti“. 16.05 
„Koralaina ir slaptas pasaulis“. 18.05 „Vandens 
ieškotojas“. 20.10 „Pianistas“. 22.55 „Debesų 
žemėlapis“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo 
turto karai. 10.05, 24.00 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 
Kas dedasi Žemėje? 21.00 Įveikti baimes su 
B.Grilsu. 22.00 Aliaska. . 23.00 Aukso karštinė. 

  TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Ar galėčiau ten gyventi? 9.30, 15.30, 
21.30 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 23.00, 1.00, Muziejų pa-
slaptys. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Staty-
bos Aliaskoje. 18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 22.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

  aNiMal PlaNeT
6.36, 16.30, 23.50, 5.02 Liūno broliai. 7.25, 
11.00 Šuns gelbėjimo misija. 8.15, 12.50 Lau-
kinė Indija. 9.10, 14.40 Bėganti su vilkais. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 17.25, 21.05, 
1.40, 5.49 Kaimo veterinaras. 18.20, 22.00 Lau-
kinių gyvūnų gelbėjimas. 20.10, 3.25 Šiaurės 
Amerika. 

  sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. Vakar. 
9.10 ATP tenisas. Finalas. Marakešas. 11.10 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Valensijos „Valen-
cia“ - Barselonos „Lassa“. 12.50 NBA krepšinio 
lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Atlantos „Hawks“. 
15.00 Lietkabelio žygis Europoje. Europos taurė. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - Gran Kanarijos „Hebali-
fe“. 16.40 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 17.40 NBA krepšinio 
lyga. Gražiausi savaitės momentai. 18.00 ATP 
tenisas. Finalas. Marakešas. 20.00 Pasaulio galiū-
nų čempionatas. 1 etapas. Kinija. 20.30 Pasaulio 
galiūnų čempionatas. 2 etapas. Kinija. 21.00 
NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. Vakar. 23.10 
Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Red devil Rusija - 
Prancūzija. 0.10 KOK World series. Lenkija. 1 d. 

  ViasaT sPorT BalTic
7.00, 24.00 „Formulė-1“. Bahreino GP lenkty-
nės. 9.25 Ledo ritulys. KHL finalas. „Metallurg“ - 
SKA. 11.25 Boksas. Ricky Burnsas - Juliusas 
Indongo. 15.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester United“ - „Chelsea“. 17.15 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 18.15 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „West Bromwich“ -  
„Liverpool“. 20.05 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester United“ - „Chelsea“. 21.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Middles-
brough“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 
2.25 Ledo ritulys. KHL finalas. SKA - „Metal-
lurg“. 5.10 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Middlesbrough“ - „Arsenal“. 

  eurosPorT
6.30, 10.35 Dviračių sportas. Nyderlandai. 
7.30, 12.00, 21.00, 2.30 Angliškasis biliar-
das. Pasaulio čempionatas Šefilde. Didžioji 
Britanija. 9.30 Slidinėjimas. 10.30, 2.15 Žie-
mos sportas. Laida „Chasing History“. 20.55, 
0.55 „Eurosport 2“ žinios. 1.05 Futbolas. JAV 
„Major League Soccer“ lyga. 1.30 FIFA futbo-
las. 2.00 Laida „Watts“. 4.00 Dviračių sportas. 
Prancūzija. 5.30 Dviračių sportas. Nyderlandai. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 21.00  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

 23.45  Moterų balsas  7.50  Euromaxx 11.00  Stilius 11.40  24 valandos 13.30   „Simpsonai“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvū-
nėlių krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 
„Valentinos bučinys“ (N-7). 12.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Valgyk 
ir lieknėk. 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Premjera! 
Romantinė drama „Valentinos bučinys“ (N-7). 
22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Ne vienas kelyje. 6.35 Pasienio sargyba 
(N-7). 7.00 Nuo... Iki. 7.50 Apie žūklę. 8.20 
Tauro ragas (N-7). 8.50 Valanda su Rūta. 10.30 
KK2 (N-7). 11.15 Bus visko. 12.05 Dviračio šou. 
12.35 Tauro ragas (N-7). 13.05 24 valandos 
(N-7). 13.50 Autopilotas. 14.15 Ne vienas kely-
je. 14.45 Dviračio šou. 15.15 Pagalbos skam-
butis (N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45 Nau-
jienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Ką ir reikėjo įrody-
ti“. 14.20 Fazenda. 15.00 Kartu su visais. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55 Už kadro. 21.15 
„Tyrimo paslaptys“. 22.05 „Ką ir reikėjo įrodyti“. 
0.10 Vakaras su Urgantu. 0.45 „Salam Maskva“. 
1.35 Nakties naujienos. 1.50 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.30 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 „Elina Bystrickaja“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Ana 
Karenina“. 23.00 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.10 „Viengungiai“. 7.55 Labas 
rytas! 8.40 Tinkama priemonė. 9.35 „Šeimos dra-
mos“. 11.30 Mums net nesisapnavo. 14.25 „Ana-
lizuok stebuklą. Ar nusileis Šventoji ugnis?“ 15.35 
„Žiniuonis“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 „Šei-
mos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Ge-
riausias šefas. 23.55 Žiūrėti visiems! 0.50 „Nina“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susiti-
kimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 
18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Kuba“. 
21.35 „Operacija „Lėlininkas“. 23.40 Dienos 
apžvalga. 0.05 „Perdalijimas. Kraujas su pienu“.  

 TV PolonIa
8.30, 17.55, 2.15 Pasakų šalyje. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05 Akis į 
akį. 12.35 „Prarastas deimantas. Andžejus Ko-
žynskis“. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Teisuoliai“. 15.15 
Taksi automobilyje - J.Senčylo. 15.30 „Jadvyga 
Smosarska“. 16.40 Lenkų valgiai. 16.55, 1.15 
Zondas 2. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 18.30 TV ekspresas. 18.50 Len-
kija su Miodeku. 18.55 Sekmadienis su... 19.40 
Prie Tatrų. 20.25 Istorijos aktualijos. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Tėvas Mateušas“. 22.50, 5.20 
Polonija 24. 23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 
23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 0.15 „Armėnų 
katedra Lvove“. 0.45 Kažkas matė, kažkas žino. 

 TV1000
6.10 „Kažkas naujo“. 8.15 „Pianistas“. 11.10 
„Debesų žemėlapis“. 14.25 „Švytėjimas“. 17.30 
„Trečias žmogus“. 20.10 „Atgal į ateitį II“. 22.15 
„Mergina vandenyje“. 0.25 „Geras melas“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40 Nekilnojamojo 
turto karai. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55, 
1.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmin-
gi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Megatraukiniai. 16.20 Peršviesti didžiuo-
sius oro uostus. 21.00, 2.50 Aukso karštinė. 
22.00 Išlikimo žaidimai. 23.00 Gelbėjimo opera-
cija Evereste. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 Ar 
galėčiau ten gyventi? 9.30, 15.30, 21.30 Gyvenime 
ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 
12.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos Alias-
koje. 18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
22.00 Įkaušęs keliautojas. 23.00 Didelės virtuvės. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuo-

tykių metas“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.25 „Monstrų vidurinė 

mokykla. Baubjorkas, 
Baubjorkas“ (N-7).

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

10.00 TV serialas „Virtuvė“.
11.00 Romantinė komedija 

„Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas“ (N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

„Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kalėjimo 

bėgliai“ (N-14).
23.30 TV serialas „24 

valan dos. Palikimas“.
0.30 „Transporteris“ (N-7).
1.30 „Rouzvudas“ (N-7).
2.25 TV serialas „Apsukrios 

kambarinės“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.05 Animacinis f. „Zigis 

ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

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

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

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Anapus nežinomybės 

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

„Misionierius“ 
(N-14).

0.10 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

1.05 TV serialas 
„Taikinys“ (N-7).

1.55 TV serialas 
„Užkampis“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.00 Stilius.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas 

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

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Drakula“ 

(N-14).
0.10 Gimę tą pačią dieną.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

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

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

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

operatyvinė grupė“.
13.20 „Diagnozė - žmogžu-

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

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

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

tarnyba“ (1) (N-7).
16.50 TV serialas „Prokurorų 

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

operatyvinė grupė“.
19.30 TV serialas „Voratin k-

lis. Farmacininkas.  
I dalis“ (N-7).

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

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

mašinos“ (N-14).
23.50 Nuotykių drama 

„Lemiamas tyrimas“.
1.55 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.45 „Sostų karai“ (N-14).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Gaujos“ (N-7).
11.30 „Baltoji strėlė“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Kulinaras“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Baltoji strėlė“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Moterų balsas.
0.45 „Gaujos“ (1) (N-7).
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.30 „Gluchariovas“ (N-7).
4.20 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
5.15 „Neišsižadėk“ (N-7).
6.00 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Dainius Pulauskas 

Group“ - 20.
7.50 Euromaxx.
8.20 Imu jūsų duoną. Rež. 

H.Šablevičius. 1987 m.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Muzikos istorijos.
13.40 Tarnystė operai.
14.25 Šventinis koncertas. 
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.10 Poezija. 
18.15  „Amerika kaip ant 

delno“. 3 d. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Komedija Melo išra-

dimas“ (N-7).
22.45 Lietuva mūsų lūpose. 
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
1.00 Maistas ir aistros.
1.30 Durys atsidaro.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Linija, spalva, forma.
4.15 Istorijos detektyvai.
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balandžio 18 d.

 15.45  Skaniausias 
  gatvės maistas

 18.00  „CSI 
  kriminalistai“ 

 12.05  „Ekspertė 
  Džordan“

 AnimAl PlAnet
6.12, 8.15, 12.50 Kaimo veterinaras. 6.36, 16.30, 
23.50 Liūno broliai. 7.25, 11.00, 18.20, 22.00, 
1.40 Šuns gelbėjimo misija. 9.10, 14.40, 20.10 
Šiaurės Amerika. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 17.25, 21.05 
Kova su brakonieriais. 

 SPort1
7.00 ATP tenisas. Pirmasis pusfinalis. Marakešas. 
9.00 ATP tenisas. Antrasis pusfinalis. 11.00 Olan-
dijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 12.00 
Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Red devil Rusija -  
Prancūzija. 13.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Badalonos „Joventut“ - Gran Kanarijos „Her-
balife“. 15.00 Lietkabelio žygis Europoje. Europos 
taurė. Maskvos „Khimki“ - Panevėžio „Lietka-
belis“. 17.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. 18.00 ATP tenisas. Pirmasis pusfinalis. 
20.00 Čempionai Lt. Grapplingas. Vilnius. 2 d. 
Premjera. 20.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos 
apžvalga. 21.00 NBA krepšinio lyga. Šeštadienio 
atkrintamosios. 23.10 Kovinis sportas. „M1 Iššū-
kis“. Brazilija - Vakarų JAV. 0.10 NBA krepšinio 
lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Atlantos „Hawks“. 
2.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Fuenla-
brados „Montakit“ - Madrido „Real“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 8.00 
Motosportas. Argentinos MotoGP lenktynės. 
9.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Middles-
brough“ - „Arsenal“. 11.20 Smiginis. Premier 
lyga. Liverpulis. 14.20 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lyga. „Atletico“ - „Leicester“. 16.10 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - „Real“. 18.00 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 19.00 Krepši-
nis. Eurolyga. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Real“ - „Bayern“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Lei-
cester“ - „Atletico“. 1.35 Ledo ritulys. KHL 
finalas. 3.35 „Trans World Sport“ žurnalas. 5.10 
Krepšinis. Eurolyga. 

 euroSPort
6.30, 10.30, 1.35 Dviračių sportas. Italija. 7.30, 
12.00, 21.00, 2.30 Angliškasis biliardas. Pa-
saulio čempionatas Šefilde. Didžioji Britanija. 
9.30 Žiemos sportas. Laida „Chasing History“. 
9.35, 4.00 Dviračių sportas. Nyderlandai. 20.30 
Jojimas. 20.55, 1.25 „Eurosport 2“ žinios. 24.00 
Automobilių lenktynės. FIA WEC čempiona-
tas. Didžioji Britanija. 0.30 Automobilių spor-
tas. 1.00 Automobilių lenktynės. F3 Europos 
čempio natas. Didžioji Britanija. 5.30 Dviračių 
sportas. Kroatijos turas. 

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

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

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

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žmogžudystes VII. 
Nuodėmių irštva“ 
(N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Sprendimai“ (N-14).

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

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

(N-7).
3.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
4.15 „Nebylus liudijimas. 

Vaiduokliai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 „Rouzvudas“ (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Pragaro kelias 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“ 

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

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Leicester  
City FC“ - „Club 
Atletico de Madrid“. 
Tiesioginė trans-
liacija.

23.40 „Kobra 11“ 
(N-7).

0.40 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

1.35 „Naša Raša“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mokytojai“ 
(N-7).

10.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

11.30 Animacinė 
komedija  
„Džesis ir Petas“.

13.05 Veiksmo komedija 
„Po priedanga“.

14.45 „Kai šaukia 
širdis“.

15.45 Skaniausias 
gatvės maistas.

16.45 Drama 
„Praeities  
paslaptys“  
(N-7).

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Užkariaujant 

dangų“.
21.30 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).
24.00 Klaipėdos 

patruliai  
(N-7).

0.30 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

„24 VAlAnDoS. PAliKimAS“
TV serialas. JAV. 2016.
Režisieriai: Stephen Hopkins, Jon Cassar.
Vaidina: Corey Hawkins, Miranda Otto, Anna Diop.

Agentas Erikas Karteris grįžta į Jungtines Amerikos Valstijas. Savo užduotį 
pašalinti teroristų lyderį Šeiką Ibrahimą Bin Kalidą jis įvykdė sėkmingai, 
tačiau gimtinėje agentas sužino, kad jis ir jo būrys tapo žudikų, kerš-
taujančių už savo vadą, taikiniai s. Karteris suka galvą, kaip išsigelbėti 
pačiam ir kaip apsaugoti šalį nuo galimai didžiausios teroro atakos 
Amerikos istorijoje.

tV3
23.30

„PAVAŽinĖtoS mAŠinoS“
Komedija. JAV. 1980.
Režisierius: Robert Zemeckis.
Vaidina: Kurt Russell, 
Jack Warden, Gerrit Graham.

Rudis ir Lukas - dvyniai. Jie prekiauja 
naudotais automobiliais. Abu ver-
čiasi iš kailio, kad įrodytų savo prana-
šumą. Tačiau staiga Rudis sugalvoja 
pasinerti į politiką ir ieško pinigų, kad 
galėtų kandidatuoti į miesto tarybą.BtV

21.30

„miSionieriuS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius: Dolph Lundgren.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Kateri Walker, Matthew Tompkins.

Raideris yra paslaptingas klajūnas su 
griausmingu motociklu, pasiruošęs 
atseikėti savo aistros ir ginklų. Atvy-
kęs į mažą despoto slegiamą miestelį, 
Raideris tuoj pat supranta, kokie be-
viltiški tapo čia gyvenantys žmonės. lnK

22.15

„PĖDSAKAi“
TV serialas. Rusija. 2007.
Režisierius: Igor Romaščenko.
Vaidina: Vladimir Tašlykov, 
Pavel Šuvajev, Ana Dankova.

Net labiausiai neįtikėtinus dalykus 
gali ištirti Federalinė ekspertų tar-
nyba. Komandai vadovauja griežta 
našlė Galina Rogozina. Praradus 
vyrą jai nieko nėra svarbiau už 
darbą, to paties Galina reikalauja 
ir iš pavaldinių. tV6

19.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

(N-7).
10.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.00 „Du tėvai ir du 

sūnūs“ (N-7).
12.05 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

(N-7).
21.00 „Šviesoforas“ 

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

„Persikėlimas“ 
(N-14).

0.50 „Transporteris“ 
(N-7).

1.50 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.40  „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Didysis žvejys“.

7.05 Animacinis f. 
„Zigis ir Ryklys“.

7.30 Animacinis f. 
„Mažieji Tomas  
ir Džeris III“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra 

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Kalinių žmonos 

(N-7).
21.30 Žinios.
22.15 Kriminalinis trileris 

„Puikybė ir garbė“ 
(N-14).

0.50 TV serialas 
„Kultas“ (N-14).

1.45 TV serialas 
„Taikinys“ (N-7).

2.35 TV serialas 
„Užkampis“ (N-7).

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Emigrantai.
11.45 Svarbios detalės.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Drama „Pranciškus 

Asyžietis“. 1 s.  
(N-7).

0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Mes nugalėjom“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

 17.10  Klauskite daktaro 20.00  Gero vakaro šou  19.30  KK2

trečiadienis

„KOBRA 11“
Nuotykių serialas. Vokietija. 2011.
Režisierius: Gabriele Heberling.
Vaidina: Erdogan Atalay, Tom Beck, Gottfried Vollmer.

Pagrobėjai, kelių piratai ir plėšikai, maniakai ir prievartautojai, teroristai 
ir sprogdintojai - automagistralių policijai tenka susidurti su visokiausio 
plauko nusikaltėliais. Dažniausiai jie būna labai pavojingi ir nebeturi ko 
prarasti. Todėl specialaus dalinio kasdienybė - tai pavojus, rizika ir pa-
šėlusios gaudynės kelyje.

rekomenduoja

TV6
23.40

„PUIKYBĖ IR GARBĖ“
krimiNaliNis trileris. JAV, 
Vokietija. 2008.
Režisierius: Gavin O’Connor.
Vaidina: Jon Voight, Edward 
Norton, Colin Farrell.

Keturi policininkai per susišaudymą 
žūsta apsuptyje. Užduotis išsiaiškinti 
jų mirčių priežastis tenka jaunam 
detektyvui. Tačiau kai jis suranda 
nusikaltimo organizatorius ir vyk-
dytojus, atsiskleidžia slapta, korum-
puota sistema, kurioje jis dalyvavo 
visą laiką ir kurioje netgi artimiausias 
žmogus gali tapti priešu.

„PERSIKĖLIMAS“
Drama. JAV. 2009.
Režisierius: Wayne Kramer.
Vaidina: Harrison Ford, 
Ray Liotta, Ashley Judd.

Kasdien JAV sieną kirsti bando 
tūkstančiai žmonių. Saugumo 
agento Makso Brogano darbas - 
gaudyti ir demaskuoti nelegalius 
atvykėlius. Kai jo surasta imigran-
tė Mirėja Sančez deportuojama 
į Meksiką, Broganas, jausdamas 
kaltę ir rizikuodamas savo karjera, 
pasirūpina jos sūneliu ir nuveža 
vaiką seneliams.

„PIRMOJI NUODĖMĖ“
romaNtiNė Drama. JAV. 2001.
Režisierius: Michael Cristofer.
Vaidina: Antonio Banderas, 
Angelina Jolie, Thomas Jane.

Egzotiškoji Kuba, XIX a. Luisas An-
tonijus Vargasas - turtingas kavos 
pirklys, neįprastu būdu susiradęs 
antrąją pusę Amerikoje. Kubietis 
ponas Vargasas pažįsta šią moterį 
tik iš laiškų. Atvykęs į prieplauką 
pasitikti išrinktosios, Luisas Anto-
nijus maloniai nustemba.

LNK
22.15

TV3
22.30

BTV
21.30

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 „Valentinos 
bučinys“ (N-7). 12.00, 17.00 „Tu - mano likimas“. 
13.00, 18.00, 23.10 „Meilės žiedai“. 15.00, 2.00 
Pasikeisk! 16.00 Valgyk ir lieknėk. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Visos upės teka“ (N-7). 1.10 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7).

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30, 15.15 KK2 (N-7). 11.10 
„Senovės X failai. Kristaus kraujas“. 12.10, 14.45 
Dviračio šou. 12.35 Ne vienas kelyje. 13.10 24 
valandos (N-7). 13.55 Beatos virtuvė. 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00, 0.30, 2.30 
Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje.

 PBK
6.00, 1.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45, 
1.25 Naujienos. 7.00, 9.25 Labas rytas. 10.55 
Gyvenk sveikai! 12.20 „Ką ir reikėjo įrodyti“. 14.30 
Padriki užrašai. 15.00 Kartu su visais. 16.00 Mados 
nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.00 „Tyrimo paslaptys“. 21.55 
„Ką ir reikėjo įrodyti“. 24.00 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.30 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Ana 
Karenina“. 23.00 Vakaras su V. Solovjovu. 1.45 
„Miškuose ir kalnuose“. 3.15 Tiesioginis eteris. 

 REN
6.50 „Fiksikai“. 6.55 „Viengungiai“. 7.40 Labas rytas! 
8.25 Tinkama priemonė. 9.20 „Šeimos dramos“. 
11.15 Mums net nesisapnavo. 14.05 Pati naudin-
giausia programa. 14.55 Žiūrėti visiems! 15.30 „Ži-
niuonis“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Ekstrasen-
sų mūšis. 23.25 Žiūrėti visiems! 0.30 „Nina“. 

 NTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25, 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 15“. 19.50 „Kuba“. 21.35 „Operacija „Lė-
lininkas“. 23.40 Dienos apžvalga. 0.05 „Mamyte, 
aš myliu žudiką“. 2.05 „Susitikimo vieta“.

52 laisvalaikis 2 0 1 7  b a l a n d ž i o  1 4 53

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

7.10 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.05 „Voratinklis“ (N-7).
9.05 „Žiniuonis“ (N-7).
10.05 „Muchtaro 

sugrįžimas (N-7).
11.05 „Prokurorų 

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

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

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

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

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Farmacininkas. 
II dalis“ (N-7).

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

kiaulės. 2“ (N-7).
21.30 Romantinė drama 

„Pirmoji nuodėmė“ 
(N-14).

23.50 Komedija 
„Pavažinėtos  
mašinos“ (N-14).

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

2.45 „Sostų karai“ (N-14).
3.45 „Penktoji pavara“.

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 Auksinė daina.
9.20 Delta“ (N-7).
10.25 „Gaujos“ (N-7).
11.30 „Baltoji strėlė“ 

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

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Baltoji strėlė“ 

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 „Gaujos“ (N-7).
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
3.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.20 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 „Jonas Paulius II 

Amerikoje. Suvienyti 
žemyną“.

6.55 „Rojus Lietuvoj“.
8.00 IQ presingas.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Amerika kaip ant 

delno“. „Transportas“.
13.05 Septynios Kauno 

dienos.
13.35 Mokslo sriuba.
13.50 „Kai sutiksi aukštą 

tamsiaplaukį“ (N-7).
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.25 Muzikos istorijos.
17.55 Poezija.
18.00 Durys atsidaro.
18.15 „Projektas „Žaliasis 

švytėjimas“. Ar įveik-
sime gravitaciją?“

19.15 Labanaktukas. 
19.45 „Šimtas reginių se no -

viniame mieste“. 7 d.
20.15 Diskusija „Kaip au   ginti 

kūrybingą žmogų“.
21.00 „Hičkokas ir Triufo“ 

(N-7).
22.20 Imu jūsų duoną.
23.15 DW naujienos rusų k.

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

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

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

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

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.50 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Mergelė Grožybėje“ 
(N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Mirties prasmė“ 
(N-14).

23.10 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

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

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Rouzvudas“

(N-7).
9.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos 

be cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“ 

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

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„FC Barcelona“ - 
„Juventus Football 
Club“. Tiesioginė 
transliacija.

23.40 „Kobra 11“ (N-7).
0.40 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.35 „Naša Raša“ (N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Užkariaujant 

dangų“.
10.30 Skrajojantys ežerai. 

Baltų mitai  
ir simboliai.

11.00 Lietuva žemėla-
piuose. Vaclovo 
Dargužio ir Vincento 
Mincevičiaus  
kolekcijos.

11.30 Animacinė 
nuotykių komedija 
„Bitė Maja“.

13.05 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

14.05 „Mokytojai“ (N-7).
15.05 Muzikinis doku-

mentinis f. „Garsų 
miestas“ (N-7).

17.05 Animacinis 
nuotykių f. „Kelso 
abatijos paslaptis“.

18.30 „Karališkos 
paslaptys“.

19.00 „Lėktuvai, 
pakeitę pasaulį“.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV žinios.
23.30 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).
0.30 „Mokytojai“ (N-7).

 16.25    „Kaip atsiranda 
    daiktai 8“

 23.45   Patriotai 13.20    „Diagnozė - 
    žmogžudystė“

 21.00  Pinigai iš nieko 16.00    „Kastlas“ 17.55    „Širdele mano“

TV PROGRAMAbalandžio 19 d.

 TV Polonia
7.05 Baltas lokomotyvas. E.Stachuros dainų 
koncertas. 8.05 Ekumeninė laida. 8.30, 2.15 
ABC viską žino. 8.40, 18.05, 2.25 Mano žvė-
rynas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 
Panorama. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 
12.25, 23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 
23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ugnimi 
ir kalaviju“. 16.40 Turistinė kelionė. 16.55 Atei-
ties namai. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 17.55 Knygų 
kandys. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kvartetas. 
19.25, 1.10 Rytų studija. 20.25, 6.40 Vilnoteka. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Artistai“. 0.15 „Ber-
niukas ir mergaitė“.

 TV1000
6.10 „Šeimos galva“. 8.35 „Geras melas“. 
11.05 „Atgal į ateitį II“. 13.15 „Pabudimas“. 
15.20 „Šeimos galva“. 18.05 „Pavojingi žaidi-
mai“. 20.10 „Naujausias testamentas“. 22.25 
„Mano stora, amžinai bjauri draugė“. 0.20 
„Perėja“.
 

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Ne-
kilnojamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių vairuoto-
jai. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 11.50, 22.00, 3.40 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Nesėkmių garažas. 15.25 
Laukinės vairuotojų gentys. 21.00, 2.50 Dyzelinio 
pasaulio broliai. 23.00, 4.30 Supervilkikai. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Ar galėčiau ten gyventi? 9.30, 15.30, 
21.30 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Vieš-
bučių verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 
16.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Ne-
įprastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Žvaigždė 
automobilyje. 23.00, 4.00 Garsenybių klubas. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00, 12.50 Šuns gelbėjimo misija. 9.10, 
14.40, 20.10, 3.25 Šiaurės Amerika. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 17.25, 21.05, 1.40 Jankių džiunglės. 
18.20, 22.00, 5.49 Baseinų meistras. 

 sPorT1
7.00 Čempionai Lt. Grapplingas. Vilnius. 2 dalis. 
Vakar. 7.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos 
apžvalga. 23 turas. Vakar. 8.00 NBA krepšinio 
lyga. Šeštadienio atkrintamosios. 10.10 Olandi-
jos „Eredivisie“ futbolo lyga. NEC - Amsterda-
mo AJAX. 12.10 Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. 
Brazilija - Vakarų JAV. 13.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Badalonos „Joventut“ - Gran 
Kanarijos „Herbalife“. 15.00 Lietkabelio žygis 
Europoje. Europos taurė. Panevėžio „Lietkabelis“ 
- Ulmos „Ratiopharm“. 17.00 Olandijos „Eredivi-
sie“ futbolo lygos apžvalga. 27 turas. 18.00 ATP 
tenisas. Antrasis pusfinalis. Marakešas. 20.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
31 turas. Premjera. 21.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Malagos „Unicaja“ - Andoros 
„Morabanc“. 22.40 Kovinis sportas. „M1 Iš-
šūkis“. Pietų Korėja - Suomija. 23.40 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Krasnodaro „Krasnodar“ - 
Maskvos CSKA. 1.40 Lietkabelio žygis Europoje. 
Europos taurė. Panevėžio „Lietkabelis“ - Ulmos 
„Ratiopharm“. 3.40 NBA krepšinio lyga. Hiustono 
„Rockets“ - Oklahomos „Thunder“. 5.50 Rusijos 
„Premier“ futbolo lygos apžvalga. 23 turas. 6.20 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 28 laida. 
6.50 „Hunt the Wolf 2017“. Apžvalginė laida apie 
keturračių varžybas. 1 laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - 
„Bayern“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Leicester“ - „Atlantico“. 10.40 Ledo ritulys. 
KHL finalas. 12.40 Boksas. Ricky Burnsas - 
Juliusas Indongo. 14.20 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Juventus“ - „Barcelona“. 16.10 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ 
- „Monaco“. 18.00, 1.35 „Formulė-1“. Bahreino 
GP lenktynių apžvalga. 19.00, 2.35 Krepšinis. 
Eurolyga. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Monaco“ - „Borussia“. Tiesioginė trans-
liacija. 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Barcelona“ - „Juventus“. 5.00 Ledo ritulys. 
KHL finalas. 

 eurosPorT
6.30, 11.05 Dviračių sportas. Italija. 7.30, 
12.00, 17.45, 21.00, 2.30 Angliškasis biliardas. 
Pasaulio čempionatas Šefilde. Didžioji Bri-
tanija. 9.30 Automobilių lenktynės. FIA WEC 
čempionatas. Didžioji Britanija. 10.00 Futbolas. 
JAV „Major League Soccer“ lyga. 10.30 FIFA 
futbolas. 11.00 Žiemos sportas. Laida „Chasing 
History“. 15.30, 1.05, 4.00 Dviračių sportas. 
Belgija. 20.55, 0.55 „Eurosport 2“ žinios. 5.30 
Dviračių sportas. Kroatijos turas.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 14.50   „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 18.40   Lietuva tiesiogiai  23.30   Dabar pasaulyje 18.00   Kas ir kodėl? 19.30  Valanda su Rūta 21.00   „Šviesoforas“

 TV8
8.50 Senoji animacija. 9.50 „Visos upės teka“ 
(N-7). 12.00, 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
13.00, 18.00, 22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00, 
1.40 Pasikeisk! (N-7). 16.00 Valgyk ir lieknėk. 
20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 20.15 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Svajonių gyvenimas“ (N-7). 0.50 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7).

 Info TV
10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagalbos skambutis (N-7). 
12.05 Dviračio šou. 12.30 Autopilotas. 12.55 24 
valandos (N-7). 13.40 „Senovės X failai. Kristaus 
kraujas“ (N-7). 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 
(N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00, 0.30, 2.30 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45 Nau-
jienos. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 Gyvenk svei-
kai! 12.20, 22.05 „Ką ir reikėjo įrodyti“. 14.30 Pa-
driki užrašai. 15.00 Kartu su visais. 16.00 Mados 
nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 20.55 Brangi laida. 21.15 „Tyrimo 
paslaptys“. 0.10 Vakaras su Urgantu.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 Žinios. 11.55 „Skli-
fosovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 Tiesiogi-
nis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Ana Karenina“. 
23.00 „Dvikova“. 1.15 „Miškuose ir kalnuose“.

 Ren
7.40 Labas rytas! 8.30 Tinkama priemonė. 9.25 
„Šeimos dramos“. 11.10 Sąžiningas remon-
tas. 11.55 Pati naudingiausia programa. 12.50
Ekstrasensų mūšis. 14.55 Žiūrėti visiems! 15.30 
„Žiniuonis“. 17.20 Tinkama priemonė. 18.25 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Ekstrasensų mūšis. 23.35 Rusiškas vaira-
vimas. 0.30 „Žiniuonis“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25, 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 15“. 19.50 „Kuba“. 21.35 „Operacija „Lė-
lininkas“. 23.40 Dienos apžvalga. 0.05 „Mamyte, 
aš myliu žudiką“. 2.05 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“. 
8.00 Rytų studija. 8.35, 18.00, 2.20 Miško bi-
čiuliai. 8.45, 18.10 Animacinis f. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 22.50, 
5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos 
pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Ugnimi ir kalaviju“. 15.25 „Vaiduoklis į 
namus“. 16.15 Nepaprastų vietų keliais. Istorijos 
paminklai. 16.40 Vilnoteka. 16.55 Kaip tai veikia. 
17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
2.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.
pl“. 19.20 Kelionės su istorija. 20.25, 6.40 Laida 
iš salų. 20.45, 2.30 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.45, 3.40 „Žmogžudysčių komisija“. 
0.10 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
6.10 „Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis“. 
8.25 „Mano stora, amžinai bjauri draugė“. 
10.30 „Perėja“. 13.10 „Naujausias testamen-
tas“. 15.30 „Misija „Serenity“. 18.05 „Tintino 
nuotykiai. Vienaragio paslaptis“. 20.10 „Lai-
mingasis Gilmoras“. 21.55 „Auksinis kompa-
sas“. 0.10 „Perėja 2“. 2.30 „Debesų žemėlapis“. 
5.20 „Pianistas“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.40, 17.40, 23.00, 4.30 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40, 21.00, 2.50 Nekilnojamojo 
turto karai. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 1.55, 5.20 Automobilių perparda-
vinėtojai. 14.30 Įveikti baimes su B.Grilsu. 22.00, 
3.40 Likviduotojas. 24.00 Nemėginkite pakartoti.

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Ar galėčiau ten gyventi? 9.30, 15.30, 
21.30 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Vieš-
bučių verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 
16.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Sunkios ke-
lionės. Indija. 23.00, 4.00 Sunki kelionė traukiniais. 

 anIMal PlaneT
8.15, 12.50 Jankių džiunglės. 9.10, 14.40, 20.10, 
3.25 Šiaurės Amerika. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo vete-
rinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
17.25, 21.05 Katės gelbėjimas. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.00 „Du tėvai ir du 

sūnūs“ (N-7).
12.05 Gero vakaro šou 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ 

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

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

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Trileris „Juodoji 

jūra“ (N-14).
0.55 „Transporteris“ 

(N-7).
1.50 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.40 „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Didysis žvejys“.

7.05 Animacinis f. 
„Zigis ir Ryklys“.

7.30 Animacinis f. 
„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

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

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

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 Mistinė drama 

„Paslaptingi  
žvilgsniai“  
(N-14).

0.30 „Kultas“ (N-14).
1.25 „Taikinys“ (N-7).
2.15 Sveikatos ABC 

televitrina.
2.40 Alchemija.
3.10 Retrospektyva. 

Kultūrinė doku-
mentika. Ciklas 
„Menininkų  
portretai“.

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Gyvenimas.
11.50 Istorijos detektyvai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai. 

Bendruomenių  
turnyras.

22.45 Trumposios žinios.
22.50 Drama 

„Moteris Berlyne“ 
(N-14).

1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

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

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

(N-7).
10.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

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

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

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

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

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Farmacininkas.  
III dalis“ (N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Siaubo trileris 

„Pagieža“ (N-14).
23.20 Romantinė drama 

„Pirmoji nuodėmė“ 
(N-14).

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

2.25 „Sostų karai“ (N-14).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

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

(N-7).
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Gaujos“ (N-7).
11.30 „Baltoji strėlė“

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

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Baltoji strėlė“ 

(N-7).
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.20 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
8.00 Istorijos detektyvai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Projektas „Žaliasis 

švytėjimas“.
13.00 „Vilnius Jazz 2016“. 
13.55 „Pasitikiu tavimi“ .
15.00 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
15.30 „Blondinė“. 1982 m.
17.30 Menora.
17.45 Vilniaus sąsiuvinis.
18.00 Parodos „Algirdas 

Šeškus. TV“ atidary-
mas. Tiesioginė trans-
liacija iš Šiuolaikinio 
meno centro.

18.40 Likimai. Rašytojas 
G.Kanovičius. 1994 m.

19.10 Maskvos Valstybinio 
akademinio J.Vach-
tangovo teatro spek-
taklis „Nusišypsok 
mums, viešpatie“.

Pertraukoje - Menora. 
Laida apie spektaklį 
„Nusišypsok mums, 
viešpatie“. 1999 m.

22.30 Durys atsidaro. 
22.45 Dailininkės Dalios 

Kasčiūnaitės jubiliejui. 
Nacionalinis turtas.

23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.

laisvalaikis 2 0 1 7  b a l a n d ž i o  1 4 55

balandžio 20 d.

 11.00    „Kai šaukia širdis“ 9.00  Vienam gale kablys 13.05   „CSI. Niujorkas“

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

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

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

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

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

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žmogžudystės VII. 
Šiaudinė moteris“ 
(N-7).

21.00 „Geriausi Švedijos 
detektyvai. Dangaus 
akis“ (N-7).

23.20 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.45 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.25 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Rouzvudas“

(N-7).
9.00 Vienam 

gale kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos 

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

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“ 

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

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Veiksmo drama 

„Mirtis iš dangaus“ 
(N-14).

0.05 „Kobra 11“ 
(N-7).

1.10 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai
iš nieko.

10.30 „Karališkos 
paslaptys“.

11.00 „Kai šaukia 
širdis“.

12.00 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

13.00 „Užkariaujant 
dangų“.

14.00 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

14.30 Animacinė 
fantastinė  
drama  
„Varnų diena“.

16.10 Nuotykių drama 
„Sofi ir Šiba“.

18.00 „Pasaulio
ekstremaliausi“.

19.00 „Mokytojai“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

21.35 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

22.35 Balticum TV 
žinios.

23.05 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

0.05 „Kai šaukia 
širdis“.

 Sport1
7.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžval-
ga. 31 turas. Vakar. 8.00 „Hunt the Wolf 2017“. 
Apžvalginė laida apie keturračių varžybas. 
2 laida. 8.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Amsterdamo „Ajax“ - Alkmaro „AZ Aklamaar“. 
10.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Fu-
enlabrados „Montakit“ - Madrido „Real“. 12.10 
Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Pietų Korėja - 
Suomija. 13.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Badalonos „Joventut“ - Gran Kanarijos 
„Herbalife“. 15.00 Lietkabelio žygis Europoje. 
Europos taurė. Panevėžio „Lietkabelis“ - Miun-
cheno „Bayern“. 17.00 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
28 turas. 18.00 ATP tenisas. Finalas. Marakešas. 
20.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 29 turas. Premjera. 
21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Va-
lensijos „Valencia“ - Barselonos „Lassa“. 22.40 
Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Rusija - Japonija. 
23.40 KOK World series. Lenkija. 2 d. 1.40 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Viktorijos „Baskonia“. 3.40 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Enshedės „Twente“ - 
Eidhoveno PSV. 5.40 Olandijos „Eredivisie“ fut-
bolo lygos apžvalga. 31 turas. Vakar. 6.40 NBA 
krepšinio lyga. Gražiausi savaitės momentai. 

 ViaSat Sport Baltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Monaco“ -
„Borussia“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Barcelona“ - „Juventus“. 10.40, 3.05 
„Trans World Sport“ žurnalas. 11.40, 19.00 
Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 
12.10 Krepšinis. Eurolyga. 15.50 „Formulė-1“. 
Bahreino GP lenktynių apžvalga. 17.00 Ledo 
ritulys. KHL finalas. 19.30 Krepšinis. Eurolyga. 
Tiesioginė transliacija. 22.00 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Manchester United“ - „Ander-
lecht“. Tiesioginė transliacija. 0.05 Smiginis. 
Premier lyga. Belfastas. 5.10 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Manchester United“ - „An-
derlecht“. 

 EuroSport
6.30, 11.00, 1.05, 4.00 Dviračių sportas. Italija. 
7.30, 15.00, 21.00, 2.30 Angliškasis biliardas. 
Pasaulio čempionatas Šefilde. Didžioji Brita-
nija. 9.30 Dviračių sportas. Flandrijos turas. 
Belgija. 12.00, 5.30 Dviračių sportas. Kroatijos 
turas. 13.00 Žiemos sportas. Laida „Chasing 
History“. 13.05, 19.00 Dviračių sportas. Belgija. 
20.55, 0.55 „Eurosport 2“ žinios. 2.00, 5.00 
Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 

 

„SVaJoNiŲ GYVENiMaS“
Romantinė komedija. Kanada. 2014.
Režisierius: Kevin Fair.
Vaidina: Jessica Szohr, Benjamin Hollingsworth, Ryan Kennedy.

Mira Simons negali patikėti, kai išsipildo trys didžiausi norai - ji gauna 
trokštamą paaukštinimą, susipažįsta su svajonių vaikinu ir apsigyvena 
nuostabiuose namuose. Neįtikėtina, bet tikra. Tačiau netrukus mergina 
suvokia, kad gyventi svajonių gyvenimą nėra taip saldu. Nelaiminga 
mergina ima galvoti, koks yra tas tikrai tobulas gyvenimas.

tV8
21.00

rekomenduoja

„paGiEŽa“
Siaubo tRileRiS. JAV, Vokietija, 
Japonija. 2004.
Režisierius: Takashi Shimizu.
Vaidina: Sarah Michelle Gellar, 
Bill Pullman, William Mapother.

Netoli Tokijo esančiame name kadai-
se įvyko žiauri žmogžudystė. Miru-
siųjų dvasios negali ilsėtis ramybėje, 
todėl išlieja savo rūstybę žmonėms, 
kurie nutaria apsigyventi name.

„JuoDoJi JŪra“
tRileRiS. Jungtinė Karalystė, 
JAV. 2014.
Režisierius: Kevin Macdonald.
Vaidina: Jude Law, Scoot 
McNairy, Ben Mendelsohn.

Povandeninio laivo kapitonas Robin-
sonas, atleistas iš darbo, su nelabai 
patikima komanda nusprendžia ieš-
koti lobių. Kapitoną suviliojo gandai, 
kad prie Gruzijos krantų yra nusken-
dęs laivas su milijoniniu kroviniu.

„MirtiS iŠ DaNGauS“
VeikSmo dRama. JAV. 2014.
Režisierius: Andrew Niccol.
Vaidina: Ethan Hawke, 
January Jones, Zoe Kravitz.

Oro pajėgų karys pusę dienos pra-
leidžia kare, nuotoliniu būdu val-
dydamas bepiločius orlaivius, mė-
tančius bombas, o kitą pusę - na-
muose su šeima. Darbas neleidžia 
jam taip paprastai atsipalaiduoti...tV6

22.00

tV3
22.30

BtV
21.30
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 14-20 d. 10.10, 13.05, 16, 
17.30, 18.50, 20.30, 21.10, 21.50, 23.20 val. (16 d. 10.10 val. 
seansas nevyks; 23.20 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
14-20 d. 15, 18.10, 21, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 
14-15 d.).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 10.30, 12.50, 15.10, 16.50 val. (16 d. 
10.30 val. seansas nevyks).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 14-20 d. 11.40, 14 val. (16 d. 11.40 val. 
seansas nevyks).
„naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV) - 20 d. 
18.40 val. (COSMO premjera).
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
14-20 d. 13.30, 15.50, 18.40, 21.20, 23.40 val. (23.40 val. 
seansas vyks 14-15 d.).
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 14-20 d. 
11.10, 16.10, 19.10, 21.40, 23.55 val. (23.55 val. seansas 
vyks 14-15 d.; 11.10 val. seansas vyks 14, 17, 18-20 d.).
„seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 14-20 d. 19, 
21.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 14-15 d.).
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 14-20 d. 10.20, 11.20, 
12.30, 13.40, 14.40, 15.40 val. (11.20 val. seansas vyks  
15 d.; 16 d. 10.20 val. seansas nevyks).
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 14-20 d. 13.35, 20.40, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 14-20 d. 
10.40, 12, 12.10 val. (16 d. 10.40 val. seansas nevyks; 
12.10 val. seansas vyks 16 d.).
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 14-20 d. 16.20 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 14-15 d. 23.25 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
14-20 d. 10.50, 18.30 val. (16 d. 10.50 val. seansas 
nevyks; 20 d. 18.30 val. seansas nevyks).

FORuM CinEMAs VinGis
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 14-20 d. 12.20, 14, 15.20, 17, 
18.15, 20, 21.10 val. (16 d. 12.20 val. seansas nevyks;  
20 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
14-20 d. 12.45, 15.30, 18.30, 21.30 val. (16 d. 12.45 val. 
seansas nevyks).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 11.10, 13.10, 15.30 val. (16 d. 11.10 
val. seansas nevyks).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 14-20 d. 12.10, 14.30, 16.50 val. (16 d. 
12.10 val. seansas nevyks).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 14-20 d. 11.20, 15.40 val. (16 d. 11.20 val. 
seansas nevyks).
„naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV) - 20 d. 
20.50 val. (COSMO premjera).
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
14-20 d. 15.10, 17.45, 18.40, 20.30, 21 val. (20 d. 15.10, 
17.45, 20.30 val. seansai nevyks; 18.40, 21 val. seansai 
vyks 20 d.).
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 14-20 d. 
19.20, 21.45 val.
„seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 14-20 d. 15.40, 
18.40, 21.40 val. (20 d. 21.40 val. seansas nevyks;  
18.40 val. seansas vyks 20 d.).
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 14-20 d. 11, 13.30,  
15.50 val. (16 d. 11 val. seansas nevyks).
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14-20 d. 11.15, 13.25, 
15.35 val. (16 d. 11.15 val. seansas nevyks).
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., origina-
lo k., JAV, V) - 14-20 d. 13.35 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 14-20 d. 18 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 14-20 d. 
13.10 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 
14-20 d. 16 val.

„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 14-19 d. 18.50 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
14-15, 17-20 d. 11.10 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 12.35, 13 val. (16, 20 d. 12.35 val. 
seansas nevyks).
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 14-20 d. 20.30 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, V) - 14-15, 17-20 d. 11 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
Balandžio 16 d. - šventės
„Tamsta Varlius“ (nuotykių f., Nyderlandai, Belgija) - 
14 d. 15 val.
„Žaklina“ (drama, Čilė, Prancūzija, JAV, Honkongas) - 
14 d. 17 val. 17 d. 16.20 val. 19 d. 21.20 val. 20 d.  
19.10 val.
„Ji“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Belgija) - 
14 d. 18.50 val. 15 d. 16.40 val. 19 d. 19 val.
„Tai tik pasaulio pabaiga“ (drama, Kanada, 
Prancūzija) - 14 d. 21.10 val. 15 d. 19.10 val.  
18, 20 d. 21 val. 19 d. 17 val.
„Palaukit mūsų“ (drama, Vokietija) - 15 d. 12 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija) - 15 d. 14.40 val.
„Kita vilties pusė“ (drama, Suomija, Vokietija) - 15 d. 
21.10 val. 17 d. 20.40 val. 18 d. 19 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva) - 17 d. 
14 val.
„Ateitis“ (drama, Prancūzija) - 17 d. 18.40 val. 
20 d. 17 val.
„Asfaltas“ (komiška drama, Prancūzija) - 18 d. 17 val.

MulTiKinO OZAs
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 14-15, 17-20 d. 11.30, 13, 
14.30, 16, 17, 18.45, 20.15, 21.15, 21.45 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 14, 17-18 d. 11, 15.45 val. 15 d. 15.45 val. 
19 d. 15.30 val. 20 d. 10.45, 15.45 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-15, 17-18 d. 10, 12, 13.15, 14.15, 16.30, 
18 val. 19 d. 10.30, 11.30, 12.30, 14, 16.30, 18 val. 20 d. 
11.45, 13.15, 14.30, 16.30, 18 val.

Premjera

„Greiti ir  
įsiutę 8“
„The Fate Of the Furious 8“

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo balandžio 14 d.

n Veiksmo filmas, JAV, Prancūzija, 2017

n Režisierius: F. Gary Gray

n Vaidina: Vin Diesel, Dwayne Johnson, 

Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese 

Gibson, Chris Bridges, Nathalie Emmanuel, 

Kurt Russell, Charlize Theron, Helen Mirren 

ir kiti
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
14-15, 17-20 d. 16, 18.45, 21.30 val.
„Paslaptingas dailininkas“ (trileris, Jungtinė 
Karalystė, Lenkija, Kinija, Tailandas, N-13) - 19 d. 14 val.
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
14-15, 17-19 d. 14.15, 16.45, 19.10, 21.30 val.  
20 d. 13.30, 16.45, 19.10, 21.30 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 14-15 d. 
17.15, 19.30, 21.45 val. 17-20 d. 19.30, 21.45 val.
„Seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 14-15, 17-20 d. 
19.45, 22 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 14-15 d. 10.30, 11.30, 
12.30, 13.45, 14.45, 17.30 val. 17-18 d. 10.30, 11.30, 
12.30, 13.45, 14.45 val. 19 d. 10.15, 11.15, 13.30, 14.45, 
17.30 val. 20 d. 10.30, 11.30, 12.30, 14.45, 17.30 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 14-15, 17-20 d. 19 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 14-15, 
17-20 d. 11.45 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
14-15, 17-20 d. 10.45 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 15 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 19 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su 
mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Asfaltas“ (komiška drama, Prancūzija) - 14 d. 16 val.
Uždaras vakaras - 14 d. 18 val.
„Trumanas“ (drama, Ispanija, Argentina) - 15 d. 14 val.
„Karas“ (drama, Danija) - 15 d. 16 val.
„Komuna“ (drama, Danija, Švedija, Nyderlandai) - 
15 d. 18 val.
„Aklavietė“ (trileris, JAV) - 18 d. 17 val.
„Prancūziška porelė“ (romantinė komedija, 
Prancūzija) - 18 d. 18.20 val.
„Francas“ (drama, Prancūzija, Vokietija) - 19 d. 18 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) - 
19 d. 20 val.
„Nekaltosios“ (drama, Lenkija, Prancūzija) - 20 d. 16 val.
„Pakeliui į amžinybę“ (drama, Indija, Prancūzija) - 
20 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, 
Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) - 14-20 d. 11.15, 14.10, 
15.50, 16.50, 17.30, 18.40, 19.45, 20.30, 21.30, 22.40, 
23.30 val. (20 d. 16.50, 19.45 val. seansai nevyks;  
23.30 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
14-20 d. 10.45, 17.20 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 10.30, 12.15, 12.30, 14.30, 14.50, 
16.15, 18.30 val. (20 d. 12.15 val. seansas nevyks; 12.30, 
14.50 val. seansai vyks 20 d.).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 14-20 d. 12.50, 15.10 val.
„Naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV) - 
20 d. 18 val. (COSMO premjera).
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
14-20 d. 13.45, 20, 22.25 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 
14-20 d. 20.15, 22.35 val.
„Seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 
14-20 d. 20.45 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 14-20 d. 10.10, 13.30, 
15.30 val. (20 d. 10.10 val. seansas nevyks).
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 14-20 d. 22.55 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 
14-20 d. 13.05 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
14-20 d. 10.20, 17.40 val. (10.20 val. seansas vyks  
17-20 d.; 17.40 val. seansas vyks 15, 17, 19 d.).
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 14, 16, 18 d. 17.40 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 14-16 d. 11 val.

CINAMON
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 14-15 d. 10, 12.15, 14.30, 
17 val. 16 d. 14.30, 17 val. 17-20 d. 10, 12.15, 14.30, 17, 
17.30 val.

„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 14-15, 17-20 d. 11, 13.15, 15.30, 18 val.  
16 d. 16, 18.15 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
14-20 d. 18.45 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 14-15, 17-20 d. 12, 15, 18.15, 
19.15, 21, 22.10 val. 16 d. 14.45, 18, 19.15, 21, 22.10 val.
„Mergina su principais. Kerė Pilbė“ (komiška 
drama, JAV, N-13) - 17-20 d. 15.20 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 
14-15 d. 17.50, 22.30 val. 16 d. 20.10, 22.30 val.  
17-20 d. 22.30 val.
„Seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 14-15, 17-20 d. 
20.15 val. 16 d. 20.20 val.
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
14-15 d. 20, 22.20 val. 16 d. 22.20 val. 17-20 d. 19.45, 22 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 14-15, 17-20 d. 10.10, 
12.45, 16.45 val. 16 d. 14 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14-15, 17-20 d.  
14.45 val. 16 d. 16.30 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 14-15 d. 
10.30, 15.20 val. 16 d. 15.20 val. 17-20 d. 10.30 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 14-15, 17-20 d. 13 val. 16 d. 17.50 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
14-20 d. 21.30 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
14-15, 17-20 d. 10.45 val. 16 d. 14.15 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 14-20 d. 10.20, 13.20, 15, 
17.55, 18.55, 20.20, 20.55, 21.55 val. (16 d. 10.20 val. 
seansas nevyks).
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
14-20 d. 18.40, 21.30 val. (18, 20 d. 18.40 val. seansas 
nevyks).

Po paskutinių Domo, kurį vaidina 
Vinas Dyzelis (Vin Diesel), ir kompa-
nijos nuotykių, kurių metu buvo supa-
kuotas ir į kalėjimą patupdytas Dekar-
das Šo, kurį įkūnija Džeisonas Stethe-
mas (Jason Statham), automobilius 
dievinantys herojai apsiramino. Domas 
ir Letė mėgaujasi medaus mėnesiu, 
kiti kompanijos nariai irgi išsiskirstė 
kas sau.

Tačiau tarsi griaustinis iš giedro dan-
gaus užgriūva nauja grėsmė. Paslaptinga 
moteris, žinoma „Šifro“ slapyvardžiu, 
kurią vaidina Šarlizė Teron (Charlize 
Theron), atrodo, užkeri Domą ir priver-
čia jį pasukti nusikaltėlio keliu. Ištiki-
mieji bičiuliai yra įsitikinę, kad Domas 
tiesiog šantažuojamas. Kaip ten bebūtų, 
detektyvo Hobso vadovaujama kompa-
nija turės pasitelkti visus sąjungininkus 
(net ir tą patį Dekardą Šo), kad nugalėtų 
paslaptingąją moterį, atėmusią iš jų my-
limą bičiulį.

„Forum Cinemas“ inf.

Vinas Dyzelis (Vin Diesel) ir Šarlizė Teron 
(Charlize Theron) filmą „Greiti ir įsiutę“ 
neseniai pristatė ir Berlyne, ir Madride

EPA-Eltos nuotr.
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 Kinas

„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 10.10, 12.30, 16.30 val.  
(16 d. 10.10 val. seansas nevyks).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 14-20 d. 11.10, 13.30, 18 val.  
(16 d. 11.10 val. seansas nevyks).
„Naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV) - 20 d. 
18.40 val. (COSMO premjera).
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 14-20 d. 10.50, 15.40, 20.40, 21.10 val.  
(16 d. 10.50 val. seansas nevyks; 19 d. 20.40 val. seansas 
nevyks; 21.10 val. seansas vyks 19 d.).
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 
14-20 d. 13.15, 18.15 val. (19 d. 18.15 val. seansas 
nevyks).
„Seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 14-20 d. 
19.10 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 14-20 d. 10.30, 12.40, 
14.50, 17 val. (16 d. 10.30 val. seansas nevyks).
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14-20 d.  
15.50 val.

„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 14-20 d. 21.25, 21.50 val. 
(18 d. 21.25 val. seansas nevyks; 21.50 val.  
seansas vyks 18 d.).
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 14-20 d. 
13.10 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, 
N-13) - 14-20 d. 10.40 val. (16 d. 10.40 val.  
seansas nevyks).
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 14-20 d. 16 val.

ŠiauLiai

FORuM CiNEMaS
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 14-20 d. 13.25, 14.40, 17.40, 
18.40, 21, 21.40 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė bio-
grafinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV) - 14-20 d. 
17.30, 20.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 10.20, 11.20, 12.40, 13.40, 16.10 val. 
(16 d. 10.20 ir 11.20 val. seansai nevyks).

„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 14-20 d. 13.20, 15.40 val.
„Naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV) - 20 d. 
21.15 val. (COSMO premjera).
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
14-20 d. 18.10, 20.50 val. (19 d. 18.10 val. seansas 
nevyks).
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 14-20 d. 19, 
21.25 val. (20 d. 21.25 val. seansas nevyks; 19 val. sean-
sas vyks 20 d.).
„Seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 14-19 d. 
19.10 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 14-20 d. 10.10, 12.20 val. 
(16 d. 10.10 val. seansas nevyks).
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14-15, 17-20 d.  
10.50 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 14-20 d. 
10.30, 16.20 val. (16 d. 10.30 val. seansas nevyks).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
14-20 d. 15 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Varšuvos zoologijos sodo užuomaz-
gų galima atrasti dar XVII amžiuje, kuomet 
paprastiems žmonėms būdavo atveriamos 
didikų privačių žvėrynų durys. Oficialiai zo-
ologijos sodas Lenkijos sostinėje buvo ati-
darytas 1928 m. kovo 11 dieną ir tų pačių 
metų pabaigoje jo direktoriumi tapo Janas 

Žabinskis. Tačiau tikrąja sodo siela, gyvū-
nus mylėjusia kaip savo pačios vaikus, bu-
vo jo žmona Antonina.

Visą ketvirtąjį praėjusio amžiaus dešimt
metį Antonina ir Janas puoselėjo zoologijos 
sodą, augino savo pačių sūnų ir mėgavosi gy-
venimu. Svajonė į šipulius sudužo 1939-ųjų 
rugsėjo 1-ąją, Vokietijai įsiveržus į Lenkiją ir 
pradėjus Antrąjį pasaulinį karą. Tačiau tikrasis 
siaubas buvo dar prieš akis. Netrukus prasidė-
jus žydų areštams, geraširdė Antonina daugy-
bę savo namų užkaborių pavertė patikima slėp-
tuve areštuotųjų vaikams. Slepiamųjų skaičiui 
artėjant prie 300, išgyventi darėsi vis sunkiau. 

Kiekvienas garsas, kiekvienas krepštelėjimas, 
kostelėjimas ar verksmas galėjo atkreipti nuo-
lat aplink marširuojančių nacių dėmesį.

Ypatingą pavojų kėlė nuolat Žabinskių 
namuose laiką leidžiantis Berlyno zoologijos 
sodo vadovas Lucas Hekas. Tikėdamasis su 
nacių pagalba pasigrobti Varšuvoje gyvenan-
čių gyvūnų, jis atrado kur kas labiau geidžia-
mą grobį - Antoniną. Sulig kiekviena diena 
įtampa vis labiau augo, tačiau dariusi tai, ką 
reikėjo daryti, Antonina Žabinska sugebėjo 
išgyventi ir pasirūpinti visais, kurie glaudė-
si jos namuose - zoologijos sode.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera Filmo „Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ 
žvaigždė - Džesika Čestein (Jessica Chastain)

„Forum Cinemas“ nuotr.

 „Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“
„Zookeeper’s Wife“

Kino teatruose nuo balandžio 14 d.

n istorinė biografinė drama, 

Čekija, JK, JAV, 2017

n Režisierius: Niki Caro

n Vaidina: Daniel BrŽhl, Jessica Chastain, 

Michael McElhatton
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Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ 
FilHARMOniJA

19 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Nuo Bacho iki mambo“. 
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos simfoninis 
orkestras, solistas Ignas Maknickas (fortepijonas).  
Dir. M.Staškus.

TAiKOMOsiOs DAilĖs MuZiEJus
19 d. 18 val. - XIX tarptautinis muzikos festivalis 
„Sugrįžimai“. I.Pranskutė (smuikas), M.Grigaliūnaitė  
(fortepijonas), M.Brajkovič (violončelė).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
19 d. 19 val. - Erica Jennings akustinis koncertas.

s.VAiniŪnO nAMAi
14 d. 18 val. - Koncertuoja jaunieji vilniečiai. 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos asistentės Dalios 
Kuznecovaitės smuiko klasės ugdytiniai. Dalyvauja 
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojos 
ekspertės Gintvilės Vitėnaitės smuiko klasės mokiniai. 
Koncertmeisterė Jonė Punytė-Svigarienė.

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ 
FilHARMOniJA

19 d. 19 val. - „Muzika, suradusi mus“. Atlikėjai: 
R.Difartas (vokalas, gitara), A.Difartė (vokalas), L.Žilinskaitė 
(kanklės), R.Vaicekauskienė (smuikas).
20 d. 18 val. Mažojoje salėje - Intriguojanti trio klasika. 
Atlikėjai: I.Pranskutė (smuikas), M.Brajkovič (violončelė), 
M.Grigaliūnaitė (fortepijonas).

KlAipĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
Balandžio 14-20 d. XLII festivalis „Klaipėdos muzikos 
pavasaris“
14 d. 18.30 val. - „Bachas ir Prancūzija“. 
Ansamblis „Les Talens Lyriques“ (Prancūzija).  
Meno vadovas ir solistas Christophe Rousset (klavesinas, 
Prancūzija).
19 d. 18.30 val. - „Dangiškasis gyvenimas“. Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir  
vyr. dir. G.Rinkevičius). Solistai: L.Dambrauskaitė  
(sopranas), K.Smoriginas (bosas/baritonas).

Parodos
Vilnius

nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

Paroda „Asmeniška. Lietuvos moterų dailė 1918-1940 m.“
Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4
Paroda „Nikolajus Rerichas ir Latvija“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas
senasis arsenalas

Arsenalo g. 3
Lietuvos istorija šiuolaikiniuose medaliuose

lDK Valdovų rūmų muziejus
Katedros a. 4

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

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
14 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
14 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Baltas sodininkas“. 
Rež. Vytautas V.Landsbergis.
15 d. 15 val. Erdvė prie Didžiosios scenos - D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
15 d. 16 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken heart 
story („Sudaužytos širdies istorija“)“. Rež. S.Turunen.
18 d. 19 val. Mažojoje salėje - W.Szymborska „Moters 
portretas“. Rež. D.Michelevičiūtė.
19, 20 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Nusišypsok 
mums, Viešpatie“. Rež. R.Tuminas (Maskvos 
J.Vachtangovo teatro gastrolės).
19 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Sriuba“. Rež. R.Teresas 
(„Vytauto Kernagio fondo“ spektaklis).

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
19 d. 18.30 val. - S.Beckett „Belaukiant Godo“. 
Rež. R.Tuminas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

14 d. 18 val. - G.Steinsson „Lukas“. Rež. A.Latėnas.
18, 19 d. 18 val. - Premjera! H.Ibsen „Junas Gabrielis 
Borkmanas“. Rež. G.Varnas.
20 d. 18 val. - R.Thomas „Aštuonios mylinčios moterys“. 
Rež. B.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
14 d. 18.30 val. - „Romeo ir Džiuljeta“. Rež. P.Uray.
15 d. 16 val. Mažojoje salėje - Eric-Emmanuel Schmitt 
„Oskaras ir ponia Rožė“. Rež. J.Laikova.
15 d. 18.30 val. - A.Vvedenskij „Eglutė pas Ivanovus“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
20 d. 18.30 val. - Premjera! „Legenda apie Didįjį 
Kombinatorių“ (su lietuviškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

14 d. 18.30 val. - „Atrask mane“. Rež. R.Kazlas.
15 d. 12 val. - „Voro vestuvės“. Rež. A.Mikutis.

„DOMinO“ TEATRAs
14 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
15 d. 19 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“ 
Rež. O.Šapošnikovas.
17 d. 19 val. - V.Sigarevas „Loto“ (N-18). 
Rež. O.Šapošnikovas.
18 d. 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
15 d. 17 val. Juodojoje salėje - CEZARIO GRUPĖ: 
„Tamošius Bekepuris“ (N-13). Rež. C.Graužinis.
18 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Brangioji mokytoja“ (N-16). Rež. I.Stundžytė.
18 d. 19 val. Juodojoje salėje - FESTIVALIS „Jauna muzi-
ka“. Elektroakustinės premjeros: „Electrobasoon“ (N-7).
20 d. 19 val. Juodojoje salėje - ATVIRA ERDVĖ’15: 
„Rekonstruoti“. Idėjos autorė ir choreogr. M.Praniauskaitė.

VilniAus KAMERinis  
TEATRAs

14 d. 19 val. - „Angliškas detektyvas“. Rež. R.Cicėnas.
20 d. 18.30 val. - „Kai žmonės vaidino Dievą!..“ 
Rež. A.Gian (JAV)/M.Mačiulis.

KEisTuOliŲ TEATRAs
14 d. 19 val. - „Diagnozė: visiškas Rudnosiukas“. 
Rež. Vytautas V.Landsbergis.
17 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir gaidelis“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
17 d. 15 val. - „Grybų karas ir taika“. Rež. A.Giniotis.
20 d. 19 val. - „Gerbiami piliečiai!“ Rež.: A.Giniotis, 
A.Kaniava, I.Stundžytė, V.Žitkus.

uŽuPiO DRAMOs TEATRAs
20 d. 19 val. - M.McDonagh „Vienarankis iš Spokano“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis.
15 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytė „Liūdnas 
Dievas“. Rež. I.Paliulytė.
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Mann „Fjorenca“. 
Rež. J.Vaitkus.
18 d. 18 val. Rūtos salėje - Y.Mishima 
„Auksinė šventykla“. Rež. E.Mikulionytė.
18 d. 19 val. Mažojoje scenoje - 
Marius von Mayenburgas „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
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19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Kartu“ (N-16). 
Rež. A.Areima.
19, 20 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ 
(pagal A.Čechov). Rež. R.Kazlas.
20 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ 
(pagal R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.

KAUNO MUZIKINIS  
TEATRAS

14 d. 18 val. - J.Strauss „Žydrasis Dunojus“. 
2 d. baletas. Choreogr. E.Špokaitė. Dir. J.Geniušas.
17, 19 d. 18 val. - R.Planquette „Kornevilio varpai“. 
2 v. operetė. Dir. V.Visockis. Rež. H.Keckeis (Austrija).
20 d. 18 val. - O.Nicolai „Vindzoro šmaikštuolės“. 
Rež. ir choreogr. G.Santucci (Italija). Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS  
TEATRAS

14 d. 18 val. - L.Janušytė „Korektūros klaida“. 
Rež. A.Dilytė.
19 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“. 
Rež. G.Padegimas.
20 d. 18 val. - KMKT rezidentai: Bad Rabbits 
„Vienatvė 1991“.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
17 d. 12 val. - „Tikroji Pelenės istorija“. Rež. O.Žiugžda.

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“

14 d. 18.30 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
15 d. 18.30 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas.
18 d. 18.30 val. - P.Lellouche „Žaidimas nebaigtas“. 
Rež. K.Smoriginas.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS dRAMOS TEATRAS
14 d. 18.30 val. - G.Grajauskas „Pašaliniams draudžia-
ma“. Rež. O.Koršunovas.
15 d. 12 val. - S.Maršak „Katės namai“. 
Rež. D.Rabašauskas.
15 d. 18.30 val. - I.Vyrypajev „Girti“. Rež. L.Vaskova.
18 d. 19 val. - E.Jennings akustinis koncertas.

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
14 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis „Jolanta“. 2 v. opera 
rusų k. Rež. R.Banionis.

KONCERTŲ SALĖ
18 d. 18 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ  
TEATRAS

15 d. 12 val. - „Sudaužytas kiaušinis“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
ŽVEJŲ RŪMAI

20 d. 19 val. Teatro salėje - „Pavogtas veidas“. 
Rež. A.Mažonas (pantomimos teatras „A“).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
14 d. 18 val. - Premjera! Marius von Mayenburgas 
„Skulptūra“. Rež. P.Ignatavičius.
19 d. 18 val. - Vytautas V.Landsbergis „Pasakojimai apie 
namus“.

KITI MIESTAI

19 d. 18 val. Biržai, kultūros centre - M.Gavranas „Vyras 
po padu“. Rež. K.Smoriginas.
19 d. 18 val. Šiauliai, kultūros centre - „Striptizo ereliai“. 
Rež. A.Jakubik.
20 d. 18 val. Utena, kultūros centre - P.Lellouche 
„Žaidimas nebaigtas“. Rež. K.Smoriginas.
20 d. 18 val. Raseiniai, kultūros centre - „Prie dangaus 
vartų“. Rež. M.Slavinskis.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Erika Jennings
Stasio Žumbio nuotr.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 

Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 

Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt

Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt

Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

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
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.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

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio 
paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
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

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslaUGOs

GROžiO PaslaUGOs 

Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

sveikaTiNGUMO PaslaUGOs

Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kURsai
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SVEIKINA

             

Asmeniniame gyvenime jums 
seksis dalytis jausmais su atviru ir 
ištikimu žmogumi, pamažu ryškės 
rimtesnių santykių kontūrai. Galite 
sulaukti meilės prisipažinimo. Palankus 
laikas tiems, kurie mėgsta konstruoti, kai 
dirbama kantriai, ramiai ir produktyviai. 
Tai puikus metas rimtiems  ateities 
planų apmąstymams. Pasaugokite savo 
sveikatą.

JAUČIUI

Mylimieji nudžiugins 
maloniomis staigmenomis. Būsite 
konkretūs, praktiški ir racionalūs, tai 
įdomus ir aktyvus laikotarpis.  
Vieniems atneš kelionę, kiti krausis 
atostogų lagaminus. Saugokitės vandens 
telkinių.

DVYNIAMS

Asmeniniame gyvenime galite 
tikėtis rimtų pokyčių. Tinkamas metas 
prisiminti savo pareigas pasirašyti, 
galite įsigyti ilgai naudojamų ir praktiškų 
daiktų. Daugiau laiko praleiskite 
gamtoje.

AVINUI

Prognozė balandžio 14-20 d.

Asmeniniame gyvenime būkite 
įžvalgūs, pasikliaukite nuojauta, kuri 
padės išvengti nemalonių situacijų. Jūs 
vėl pajutote tvirtą pagrindą po kojomis, 
bet, užuot džiaugęsi esama situacija, 
galite susikurti problemų, kad vėliau jas 
spręstumėte. Palankus laikas trumpoms 
atostogoms.

ŠAULIUI

Netinkamas metas naujoms 
pažintims. To vienintelio dar turėsite 
luktelėti. Didelių laimėjimų gal ir  
nebus, bet gerai susitvarkysite su 
kasdienėmis užduotimis ir džiaugsitės 
puikiais rezultatais. Palanku imtis 
namų ruošos darbų, kuriems reikia 
kruopštumo. Atsargiai vartokite 
stipriuosius gėrimus.

SKORPIONUI

Meilės reikalai puikiai klosis 
neturintiems antrosios pusės.  
Pažintis su priešingos lyties atstovu 
išvaduos iš kasdienės nuobodžios 
rutinos. Galėsite iš širdies padirbėti 
namuose ir vėliau pasidžiaugti puikiais 
rezultatais. Dabar galite priimti drąsų 
sprendimą ir kardinaliai pakeisti 
savo gyvenimo pobūdį. Saugokitės 
peršalimo.

SVARSTYKLĖMS

Vyraus kiek prislėgtos asmeninio 
gyvenimo nuotaikos, atminkite - jos bus 
trumpalaikės. Bus sunku rasti bendrą 
kalbą su aplinkiniais, jus daug kas 
erzins, kai kurios situacijos gali visai 
išmušti iš pusiausvyros. Pasistenkite  į 
viską reaguoti paprasčiau, nedarykite 
iš kiekvienos smulkmenos tragedijos. 
Palankus laikas tiems, kurie dar nepra-
dėjo, pradėti sportuoti.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime bus 
gausu netikėtumų, todėl pravartu 
pabūti kelias dienas atskirai, leisti 
pailsėti vienam nuo kito. Namuose 
gerai susitvarkysite su kasdienėmis 
užduotimis ir džiaugsitės puikiais 
rezultatais. Palanku imtis darbų, kuriems 
reikia kruopštumo. Tinkamas metas 
profilaktiškai pasitikrinti sveikatą.

LIŪTUI

Visą dėmesį skirkite savo 
antrajai pusei, domėkitės, kaip sekasi, 
kokiomis nuotaikomis gyvena. Jūsų 
užsidegimas bendraujant bus didžiulis, 
santykiai su aplinkiniais taikūs, palankus 
metas įgyvendinti senus sumanymus ir 
svajones. Tie, kurie atostogauja, turėtų 
saugotis žarnyno infekcijų.

MERGELEI

Pažintys bus greitos, tačiau jūsų 
nedžiugins. Verčiau laiką skirkite savo 
pomėgiams - keliaukite, skaitykite, ieš-
kokite nusiraminimo gamtoje, geriausia 
kalnuose. Palankus metas atlikti net 
pačius sudėtingiausius darbus. Būtinai 
tuo pasinaudokite ir pasistenkite pada-
ryti kuo daugiau. Puikus laikas ieškoti 
naujų saviraiškos galimybių.

OŽIARAGIUI

Jūsų asmeninis gyvenimas 
žydi, o jūs patys esate tarsi gražiausi 
žiedai. Gyvenkite taikoje su savimi ir 
visu pasauliu. Stenkitės nenukrypti į 
kraštutinumus, laikykitės aukso vidurio, 
puikus metas tvarkyti net pačius 
sudėtingiausius ir rizikingiausius 
asmeninius reikalus.

ŽUVIMS

Asmeniniame gyvenime 
laikykitės kiek nuošaliau, neskubėkite, 
nespręskite jokių atsakingų ir rimtų 
reikalų. Didelių permainų metas. Nors 
permainos kelia stresą, šiuo metu jos vis 
geriau nei sąstingis. Pasistenkite nuolat 
tobulėti.

VANDENIUI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Atlikėja Girmantė Vaitkutė
1988 04 18

Dainininkas, laidų vedėjas 
Marijus Mikutavičius
1971 04 19

Britų aktorė Ema Votson 
(Emma Watson)
1990 04 15

Atlikėja Neda Malūnavičiūtė
1971 04 15

GEROS DIENOS: balandžio 17 d. BLOGOS DIENOS: balandžio 15, 19 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Paplūdimys. Viso. 
Dingtelės. Batutas. Tipinė. Arena. 
Manė. Aušina. Enozis. Smetona. 
Amatas. Pialos. Relės. Šnipas. 
Ilgesinga. Gervė. Aulas. Kusto. 
Arkada. Toris. Erės. Yvas. Šis. Ūmi. 
Ag. VA. VN.
Horizontaliai: Tamilai. Pairas. Net. 
Lupenos. Gnu. Rūšinė. Matot. Dina. 
Remeza. Ginė. Talis. Ma. Protės. 
Šienas. Signalas. Al. Eilė. UG. Karpos. 
Tele. Urvas. Oras. Skės. Yrėsi. Ta. 
Šūvis. Kodavimas. VG. Agasis. Ona.
Pažymėtuose langeliuose: 
ŠiurPulys.  

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą iki balandžio 18 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, 
 vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Monika Šatkutė iš Kauno. 
Jai bus įteiktas „Equador“  
abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

Kovo 8-ąją gėlių parduotuvėje jaunuolis 
klausia pardavėjos:

- Laba diena, o jūs rožių „Eina sau“ turite?
- Turime, kiek jums?
- O kodėl jos taip keistai vadinamos?
- Nežinau. Sako, visos merginos jomis 

labai žavisi...
- Puiku. Kiek viena kainuoja?
- Dešimt eurų!
- Eina sau!

l

Dviejų prancūzų pokalbis:
- Gera žmona ta, kuri turi vyrą ir meilužį.
- O aš galvojau, kad tokia žmona - bloga.
- Ne, bloga ta, kuri turi tik meilužį.
- O aš galvojau, kad tai puolusi moteris.
- Ne, puolusi ta, kuri neturi nieko.
- O aš galvojau, kad tai vieniša moteris.
- Ne, ne, vieniša ta, kuri turi tik vyrą...

l

Kavinėje mergina sako savo draugei:
- Žiūrėk, kaip švelniai tame kampe Jo-

lanta burkuoja su savo trečiuoju vyru.
- Oi, bus triukšmo, kai sužinos ketvirtasis.

l

Žmona sako vyrui:
- Tu tik įsivaizduok, kaip jie apsidžiaugs, 

jeigu mes neateisime.
- Taip... reikia eiti.

l

Vyras skundžiasi gydytojui:
- Dvidešimt metų su žmona gyvenam, o 

vaikų nėra. Ir ko tik nedarėm...
- Bet juk aš patariau žmonai nuvažiuo-

ti pasigydyti į žinomą kurortą, - sako gydy-
tojas.

- Buvome mes ten, visus du mėnesius...
- O aš jūsų ten nesiunčiau!

l

Kalbasi dvi draugės:
- Ar tu galėtum su vienu vyru visą gyve-

nimą nugyventi?
- Aš tai galėčiau, bet vyro gaila... 

l

Tik gimtadienių dėka gali sužinoti, kiek 
nereikalingų dalykų yra parduotuvėse.

l

 - Oi, Jonai, tau jau keturiasdešimt, o tu 
dar nevedęs!

- Teta Aldona, nurimkite, juk privalo 
kažkas mūsų giminėje ir laimingai gyventi...

l

- Dukrele, įsidėmėk, vyrai skirstomi į dvi 
grupes: tuos, kurie gali į 5 aukštą užnešti 
šaldytuvą, ir tuos, kurie už tai gali užmokėti...

l

Trečią valandą nakties paskambino į du-
ris kaimynas. Blyn, kaip išsigandau, net 
grąžtas iš rankų iškrito.

l

Tas nemalonus jausmas, kai vakare parei-
ni namo, o internete - nieko naujo, nes viską 
jau peržiūrėjai darbe..

l

- Pasveikinau vyrą su gimtadieniu - pa-
dovanojau jam prabangų blizgių rinkinį...

- Šaunuolė! Juk logiška - pastaruosius 
dešimt metų jis kiekvieną savaitgalį vis va-
žiuoja žvejoti.

- Nu. O jis tik pavartė jas rankose ir 
klausia: „O kas čia?“

l

Trys darželinukai ginčijasi, kurio iš jų 
tėvas yra greičiausias. Vienas sako:

- Mano tėtis toks greitas, kad iš lanko 
iššovęs strėlę gali ją pavyti.

Antrasis:
- O mano tėtis toks greitas, kad kai me-

džioja, gali iššauti kulką ir prilėkti prie gy-
vūno šiam dar nespėjus nugriūti.

Trečiasis:
- Ką jūs suprantat apie greitį. Va mano 

tėtis dirba savivaldybėje, tai jis darbą baigia 
16:30, o namuose būna jau 15:45...

l

Kadaise gyvenau aktyviai - žaidžiau fut-
bolą, tenisą, dalyvaudavau automobilių lenk-
tynėse. Kartais lošdavau pokerį ir biliardą. 
Bet po to pavogė kompą, ir viskas baigėsi...

aNEkDOTai

66

beprotiškas pasaulis

LEVANDOS. Įspūdingo grožio levandų tunelyje, 

esančiame Šenyjango parke (Liaoningo provincija,  

Kinija), ypač mėgsta rinktis asmenukių mėgėjai ar  

įsimylėjėliai. 200 metrų ilgio tunelyje „tiesiog kvepia 

meile“, o padaryta nuotrauka - stulbinanti.

EPA-Eltos nuotr.


