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 ■ Kokių kulinarinių šedevrų Lietuvos 
dvaruose ragavo istorijos mokslų 
daktarė Neringa Dambrauskaitė 
su keliautojais Vytaru Radzevi-
čiumi ir Martynu Starkumi? 14 p.

 ■ Aktorė Elžbieta Latėnaitė kviečia 
artėjantį Lietuvos šimtmetį pa-
minėti Vilniaus mažajame teatre. 
Kokie spektakliai laukia žiūrovų? 
                                                  24 p.
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 ■ Kas yra žvaigždė, kaip ja tapti ir kodėl ja verta būti - visa tai naujoje komedi-
joje atskleidė aktorius Mantas Stonkus ir dainininkė Monika Pundziūtė. 16 p.
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„Aš Žvaigždė“. O tu?

 ■ Praėjusią savaitę buvo išdalin-
ti kasmečiai LRT apdovanojimai 
„Auksinės bitės“. Vieną jų gavo 
Andrius Rožickas. Kas buvo kiti 
laimingieji?                               12 p.

 Pas ką nutūpė LRT 
„Auksinės bitės“

ŠiAME nuMERyjE
4-11 IntervIu

Milda Bordeaux

18-19 ŽvaIgŽdės
„Grammy“ muzikos 
apdovanojimai

20-21 groŽIo Paletė
Kaip sulėtinti odos  
senėjimą

22-23 kaleIdoskoPas
Venecijos karnavalas; 
kupranugarių grožio  
konkursas

26-27 ĮdoMYBės
Kryžiažodžių turnyras

28 data
Šakira (Shakira)

29-46 „laIsvalaIkIo“ gIdas
TV programa, kinas, teatras

47 krYŽIaŽodIs, 
sudoku

48-49 „laIsvalaIkIo“ kluBas

50 HoroskoPas, anekdotaILietuvos šimtmetis 
teatre? Kodėl gi ne!
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Veikla: 

n Jau penkerius metus yra mezginių dizainerė ir turi savo 

prekės ženklą „Milda Bordeaux - Exclusive Knitwear“

Ryškiausi pRojektai: 

n 2014-2015 m. vyko mezginių ir megztos fotografijos 

paroda „Knitted“, kuri per metus apkeliavo didžiuosius 

Lietuvos miestus

n 2016 m. pristatyta megztų vestuvinių suknelių kolekcija, 

sukurtas kitoks nuotakos įvaizdis - kolekcijoje ir spalvotos, 

ir tamsių atspalvių nuotakos suknelės

n 2017 m. projektas „Sniego karalienė“ - dovana Lietuvai 

šalies 100-ojo jubiliejaus proga

n 2018 m. projektas „Megzta Lietuvos trispalvė“ - švęskime 

Lietuvos ir Lietuvos trispalvės gimtadienius įprasmindami 

save meniniuose kūriniuose 

Dosjė

Milda Bordeaux: 
Esame gimę gyventi laimingai

Prieš keletą metų ekonomiką iškeitusi į virbalus ir siūlus Milda Bordeaux 
šiandien yra žinoma dizainerė. Jos kūrybos gerbėjų yra ne tik gimtinėje,  
daugelis jų įsitikinę - moters megztos suknelės puikiai atrodytų ir ant  
garsiausių pasaulio mados žurnalų viršelių. Puoselėjanti senąjį lietuvių  
amatą Milda įrodė, kad mezginiai gali būti labai stilingi, elegantiški ir  
šiuolaikiški. artėjant lietuvos 100-mečiui M.Bordeaux savo šaliai ir jos  
žmonėms padovanojo įspūdingas, pačios kurtas sukneles, kuriose įmezgė 
tai, kas jai brangu - metus, vėliavos spalvas ir pajūrį... 

Eimantė Juršėnaitė
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Milda Bordeaux: 
Esame gimę gyventi laimingai
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

- Jubiliejaus proga Lietuvai padova-
nojote unikalų meninį projektą - megztą 
„Sniego karalienę“, o Sausio 13-osios 
proga numezgėte lietuviškos trispalvės 
įkvėptą suknelę. Kas paskatino ir įkvėpė 
valstybei svarbias datas paminėti savo 
kūryba?

- Veikiausiai daugelis laukia ir nori pami-
nėti savo gimtadienį. Manau, kad net tie, ku-
rie savo gimimo dienos nesureikšmina ir ne-
švenčia, tikrai nori paminėti savo artimųjų 
gimtadienius. Kodėl neatšventus ir nepami-
nėjus šalies, kurioje gimėme, jubiliejaus? No-
riu, kad ir Lietuva švęstų. Kadangi man teko 
gyventi užsienyje, pastebėjau, jog kitose ša-
lyse labai mylima krašto istorija, skatinama 
apie ją kalbėti. Ne mažiau mylimos ir valsty-
bių vėliavos. Pavyzdžiui, Meksikoje kone 
kiek viename kampelyje galima pamatyti vė-
liavos spalvas - ant pastatų sienų, balkonų. 
Pavalgius kokiame nors restoranėlyje, tik-
riausiai netgi prie sąskaitos gausite pridėtą 
kokį nors nacionalinėmis spalvomis margintą 
ledinuką ar kitokį saldumyną. Jau nekalbu 
apie Londoną ar Niujorką, kurie tiesiog sken-
di savo valstybių vėliavose. Pas mus - kitaip. 
Pamenu, kai atsikraustėme į savo namą, iš-
kėlėme trispalvę. Sulaukėme daugybės bur-
nojimo ir pastabų, jog vėliavą galima kelti tik 
valstybinių švenčių proga. Vis dėlto sakoma, 
kad reikia pradėti nuo savęs, tad labai džiau-
giuosi, kad mano šeimos pavyzdys įkvėpė, ir 
mūsų kaimynystėje trispalvių kyla vis dau-
giau. Taigi Sausio 13-ajai sukūriau ir numez-
giau suknelę-trispalvę. Šalies gimtadieniui 
sukurta „Sniego karalienė“ - kitokia. Joje nė-
ra daugybės nacionalinių motyvų, vėliavos 
spalvų ar 100-mečio raštų. Megzta „Sniego 
karalienė“ yra labai elegantiška, subtili, pap-
rasta, bet didinga - tokia kaip ir Lietuva.

- Jūsų „Sniego karalienė“ buvo eks-
ponuojama ne galerijoje, o sostinės oro 
uoste ir prekybos centre... 

- Kaip minėjau, teko gyventi tarp Vilniaus 
ir Didžiosios Britanijos sostinės Londono. 
Mane labai įkvėpė ten esanti Šv. Pankracijaus 
geležinkelio stotis, atvira menams, kūrybai 
ir įvairiems projektams. Joje netgi yra forte-
pijonų! Praeiviai gali tiesiog sustoti ir pagro-
ti. Ir iš tiesų, daugelis stabteli bent akimirkai, 
kai kurie patys groja, kiti tik pasižiūri ar fil-
muoja. Lietuvoje to pasigedau, norėjau, kad 
keliaujantys taip pat stabtelėtų akimirkai ir 
pasižiūrėtų, tad pirmiausia ją eksponavau oro 
uoste, vėliau prekybos centre „Panorama“. 
Norisi pasakyti pasauliui, kiek visko įdomaus, 
dar nepastebėto yra Lietuvoje ir kad menas 

mums yra labai svarbus, jis atspindi mūsų 
kultūrą, mąstymą. Įsitikinau, kad ir mūsų 
žmonėms to reikia. Pamenu, kai nuvykau į 
oro uostą pasiimti „Sniego karalienės“, prie 
manęs priėjo viena močiutė ir pasakė, kad jai 
labai gaila, jog karalienę išsivežu. Ji drauge 
su anūke kasdien ateidavo jos pasižiūrėti. Iš 
tiesų, labai džiaugiuosi, kad mano kūrinys 
suteikė daug džiaugsmo vaikams.

- Kodėl? 
- Man svarbu, kad mažieji pamatytų, ką 

gali jų šalies kūrėjai, kad jie augtų apsupti 
meno, grožio ir mūsų senųjų amatų. Kiekvie-
nas meninis projektas yra indėlis į mūsų ma-
žiausiuosius - mūsų vaikus - tebūnie tai lavi-
namas pavyzdys, kuris paskatins mažiausių-
jų fantazijas. Taip pat labai svarbu parodyti, 
jog senieji amatai gali būti modernūs, pasie-
kiami kasdieniam vartotojui. Juk kiek teko 
bendrauti su moterimis, iš jų pasakojimų su-
prantu - veikiausiai Lietuvoje nėra šeimos, 
kurioje kas nors nemegztų, nesvarbu - mama, 
močiutė, teta, sesuo... 

- Kiek simbolikos įmegzta jūsų dova-
notuose kūriniuose? 

- Suknelei sunaudotas simbolinis kiekis 
medžiagų: po 100 metrų prabangaus pūkuoto 
šilko siūlo kiekvieniems 100-mečio metams - 
taigi net 10 kilometrų siūlų ir 90,66 metro 
tiulio. Pastarasis skaičius simbolizuoja Lietu-
vos Baltijos jūros kranto ilgį kilometrais. Ko-
kia man brangi mūsų pakrantė... Nors jos tu-
rime nedaug, tikiu, kad atėjus vasarai kiek-
vieno akys ir širdis į ją krypsta. Tai, kas man 
brangu, ir sudėjau į savo kūrinius.

- Ar pavadintumėte save patriote? 
- Tikiuosi. Žinau, kad to labai noriu ir sie-

kiu. Žinoma, šalyje yra dalykų, kuriais galime 
pasidžiaugti, yra ir spragų, kurias reikėtų už-
kamšyti. Yra dalykų, dėl kurių man šiek tiek 
skauda. 

- Daugelis žodį „tėvynė“ interpretuo-
ja savaip, kas jums telpa šioje sąvokoje?

- Sudėtinga atsakyti. Pirmiausia man - tai 
tėvai, čia gimęs sūnus ir vaikystė. Visa kita - 
žemė, jos ribos, jūra, miškai, žmonės, ir kita - 
tai pagrindinių trijų elementų papildymas, 
tarsi raukinukai prie suknelės.

- Papasakokite apie savo kūrybos ke-
lią. Ar tiesa, kad ėjote labai rimtas parei-
gas, buvote ekonomistė, tačiau jau pen-
kerius metus garsėjate kaip megztų dra-

bužių kūrėja. Kaip jūsų karjeros kelias 
taip pasisuko?

- Mano tėvai - ekonomistai, jie labai rim-
tai žiūri į gyvenimą, tad kai būdama 16-metė 
susiradau darbą ir iš pirmų trijų atlyginimų 
nusipirkau pianiną, jie manęs nesuprato. (Juo-
kiasi.) Iš tiesų, tada jaučiausi dviprasmiškai. 
Norėjosi ir labai rimtos karjeros, bet mane 
taip pat traukė ir menai. Nors imk ir padalink 
save pusiau, tačiau, kaip sakoma, vienu metu 
ant dviejų kėdžių neprisėsi. Ekonomiką pasi-
rinkau iš pagarbos tėvams. Baigusi studijas 
dirbau ekonomiste, tačiau jau tada savo ap-
rangą kūriau pati. Tuo metu mane kopijavo 
siuvėjos, kolegės, o kartais ir vadovai. Buvo 
labai smagu išeiti į rimtas derybas pasipuošus 
savo pačios kurtais drabužiais - savais šar-
vais. Jausdavausi labai gerai, drąsiai, man at-
rodė, jog viską galiu. Kai mano geriausia drau-
gė pradėjo studijuoti dizainą, aš svarstydavau, 
iš kur ji turi tiek kūrybiškumo ir įkvėpimo. 
Man tuo metu menai ir dizainas atrodė kaip 
kita planeta. Visgi tas menų šešėlis mane 
pasiekė ir stumtelėjo... 

- Keisti profesiją buvo apgalvotas 
žingsnis? 

- Taip, netgi verslo planą turėjau. Nors 
verslo planų kūrimas visada buvo mano stip-
rioji pusė, pradėjus mezginių verslą, nė vie-
nas plano punktas, nė vienas strateginis 
sprendimas nepasitvirtino. Buvo kur kas sun-
kiau nei maniau, o ir laiko prireikė daugiau 
nei buvau ekonomiškai suskaičiavusi. Vis dėl-
to šiandien kūrybinėje srityje esu daug pa-
siekusi, o svarbiausia - sūnui parodžiau, kad 
galima kurti, augti, siekti ir pasiekti, įrodyti 
savo. Anksčiau ir pats mezgimas daugeliui 
atrodė labai stereotipiškai, man teko ne kar-
tą įrodinėti, ką ir kaip mezgu... 

- Megzti drabužiai dar laikomi atgy-
vena? Sunku įtikinti, kad jie gali atrody-
ti labai moderniai ir stilingai?

- Lietuviams mezgimas - labai artimas, jis 
buvo žinomas senų senovėje, apie tai byloja 
kelių tūkstančių metų senumo archeologiniai 
radiniai. O dabar jis turi visas galimybes būti 
modernus, elegantiškas. Manau, megzta 
„Sniego karalienė“ tai įrodė. Šiandien ir klien-
tams tai įrodinėti tenka retai. Vienas mano 
pažįstamas kartą paklausė: „Koks mezginys 
gali atrodyti moderniai?“ Tai jau penkerius 
metus yra mano šūkis ir lozungas. Pati sau 
užduodu šį klausimą ir su šiuo vaiduokliu ko-
voju, manau, ganėtinai sėkmingai. Kaip sakau 
klientėms, esu mezgėja - chuliganė. Taisyklės 
man neegzistuoja, stengiuosi kurti kitaip. 

Knygos gali 
nubloKšti į Kitą 
pasaulio Kraštą, 
Kai liūdna arba 
Kai trūKsta saulės

ne tiK nuo mūsų 
priKlauso, Kaip 
pasiKlosime ir Kaip 
išsimiegosime

Kartais aš 
būnu Klientėms 
psichologė, o 
Kartais jos man
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Kažkada turėjau dvi konstruktores, kurios 
man nuolat sakė: „Taip negalima“, aš joms 
visada kartojau: „Galima ir mes tai padary-
sim.“ Ir tikrai, daugiau laiko užtrukdavo jas 
įtikinti, nei sumanymams įgyvendinti. Galiau-
siai „negalima“ mano kūryboje nebeliko. 

- Turbūt dirbdama sutinkate labai 
įvairių žmonių... 

- Mano klientai labai skirtingi. Vieni - są-
moningai taupantys. Tokie geriau įsigyja vieną, 
tačiau labai kokybišką drabužį. Taip pat yra 
moterų - kūrėjų, kurios kūrybiniame procese 
dalyvauja nuo pradžios, kai reikia parinkti siū-
lo spalvą, iki paskutinės kilpos. Joms žemai 
lenkiuosi, nes būtent jos į mano kasdienybę 
atneša daug kūrybinių iššūkių ir malonumo. 
Su tais iššūkiais augu. Treti klientai tiesiog 
nori būti išskirtiniai, jie žino, kad yra kitokie, 
tad nenori masinės gamybos produkto. 

- Egzistuoja stereotipas, kad megzti 
drabužiai tinka tik šaltuoju sezonu... 

- Aš kiekvieną vasarą sau pasižadu, kad 
atostogausiu, skirsiu daugiau laiko šeimai, 
vaikui, eisim pasivaikščioti... Tačiau visos ma-
no vasaros būna parduotos. Megzti drabužiai - 
lengva, gražu, universalu. Keliaujantys atos-
togų dažniausiai į mane kreipiasi ir prašo ką 
nors numegzti. Taip pat ir nuotakoms reikia 
suknelių... Galiausiai mano klientės - ne tik 
lietuvės, drabužių prašo ir mano klientės, gy-
venančios ne Lietuvoje. 

- Daugiau klientų turite iš Lietuvos 
ar iš užsienio?

- Iš užsienio. Jei užsieniečiai sužino, kad 
mezgu, jų akys suspindi ir jie iškart prašo 
parodyti, ką kuriu. Lietuvoje reikia įveikti 
tam tikrus barjerus. Čia labai daug vertinimo. 
Nors užsienyje konkurencija didesnė, ten pa-
prasčiau. 

- Kur daugiau, kaip pati pavadinai, 
klienčių-kūrėjų? Galbūt užsienietės palie-
ka daugiau laisvės dizainerio vaizduotei?

- Taip, užsienyje turiu daugiau laisvės, 
klienčių-kūrėjų daugiau Lietuvoje. Kaip mi-
nėjau, tokios klientės labai kūrybingos ir man 
atneša daug idėjų bei iššūkių. Joms pasakau, 
kad paveikslėlių man gali nenešti, verčiau 
tegul atsineša idėjas, drauge susėdame, ta-
riamės, piešiame ir sprendžiame, kaip įpinti 
jų pačių idėjas. Kūryba beribė... 

Man svarbu, kad 
Mažieji paMatytų, 
ką gali jų šalies 
kūrėjai, kad jie 
augtų apsupti 
Meno, grožio ir 
Mūsų senųjų aMatų

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

- Daugelis stilistų ir mados pasaulio 
atstovų sako, kad kiekvienos moters 
spintoje privalo būti kašmyro megztu-
kas. Ką manote jūs?

- Su kašmyru susidraugavau tik šiemet. 
Man nėra gražesnio siūlo už moherį su šilku, 
kitaip vadinamą pūkuotu šilku. Esu alergiš-
ka vilnai, tačiau šis siūlas tinka kiekvienam 
ir neerzina odos. Pūkuotas šilkas yra gražus, 
lengvas, suteikiantis tam tikros prabangos, 
be to, jį prižiūrėti kur kas lengviau nei kaš-
myrą. 

- Vis dėlto kaip prisijaukinote virba-
lus? Visuomet puikiai mezgėte?

- Anksčiau megzti nemokėjau. Kai rankdar-
bių pamokai mokykloje turėjau numegzti šaliką, 
pamenu, numezgiau trumputį... Kai laukiausi 
sūnaus, norėjau jam numegzti švelnius šliauž-
tinukus, tačiau nieko man nepavyko ir tą mez-
ginį nukišau į kampą. Veikiausiai labiausiai mez-
gimu susidomėjau tada, kai gavusi rimtas pa-
reigas turėjau pakeisti savo bohemišką garde-
robą. Nusipirkau porą puikių švarkų ir nusimez-
giau daugybę prie jų derančių sijonų. Galiausiai 

su didžiausiu malonumu savaitgaliais kepdavau 
pyragą ir gamindavau obuolių arbatėlę. Aš 
megzdavau ir kartu su sūnumi žiūrėdavau vai-
kiškus filmukus. Visi namai pakvipdavo... To-
kios akimirkos jam smarkiai įsirėžė atmintin. 
Šeimai tokie momentai labai svarbūs. 

- Ar ir dabar dažniausiai puošiatės 
pačios kurtais drabužiais?

- Anksčiau dėvėdavau nuolat, tačiau pa-
vargau nuo dėmesio. (Juokiasi.) Tikrai, jei 
vilkiu savo kurtus drabužius, sulaukiu labai 
daug dėmesio, rodos, moterys kruopščiai nu-
žvelgia, suskaičiuoja kilpas, vyrai neatitraukia 
akių. Todėl ilgą laiką savo kūrybos rūbų ne-
dėvėjau, bet dabar vėl dėviu, mėgstu ir myliu. 

- Ankstesniuose darbuose sukaupta 
patirtis dabar jums praverčia? Šiandien 
dizaineris turi būti ne tik kūrybingas, bet 
ir puikus vadybininkas, rinkodaros spe-
cialistas? 

- Dar pridėčiau, kad reikia mokėti gražiai 
piešti, būti geru buhalteriu, strategu, o kar-
tais ir psichologu. Labai džiaugiuosi ir dėko-
ju likimui už tas moteris, kurias jis man at-
siunčia. Kartais aš būnu klientėms psicholo-
gė, o kartais jos man... 

- Dažniausiai kiekvienas sėkmingas 
žmogus turi tvirtą užnugarį - savo palai-
kymo komandą. Kas yra tie žmonės, ku-
riuos pavadintumėte savo stiprybe, mo-
tyvacija tada, kai būna sunku?

- Mezginių dizainerė esu jau penkerius me-
tus, kiekvieni metai - skirtingi. Pirmasis mano 
užnugaris ir įkvėpėja buvo mama. Be jos vei-
kiausiai iš viso nebūčiau nieko įgyvendinusi. 
Antrasis - mane labiausiai motyvavo sūnus Be-
nas. Tikriausiai todėl, kad jam toks mano gyve-
nimo pasirinkimas labai daug duoda, vadinasi, 
jis buvo teisingiausias. Jis ir dabar mano didžiau-
sias pagalbininkas. Jei nespėju, jis puikiai moka 
išmegzti lygių akių juostelę. Netgi Lietuvai Sau-
sio 13-osios proga padovanotai trispalvei suk-
nelei gedulo juostelę iš 2000 eilių numezgė 
būtent jis. Dėl to Benas pajuto ir pasididžiavimo 
jausmą, tai jam suteikė tam tikros motyvacijos. 
Trečiaisiais kūrybos metais įgavau antrąjį kvė-
pavimą - pati save labai skatinau. Tai, kas anks-
čiau man atrodė neįmanoma, tapo įmanoma ir 
pasiekiama. Taip pat sutikau labai daug įdomių, 
talentingų žmonių - fotografų, kitų dizainerių, 
menininkų...Visi jie man tapo savotišku postū-
miu. Galiausiai ir Lietuvos gimtadienis man 
buvo įkvėpimas ir nemenkas iššūkis... 

Tikiu, kad 
kiekvienas gali 
pasisTengTi būTi 
labiau viršūnėje, 
nei apačioje

Mano gyveniMo 
baiMė yra pilki 
žMonės

Dizainerė Milda Bordeaux su ketvirtoku sūnumi Benu, kurį vadina didžiausiu savo 
pagalbininku Vilmanto Morkvėno nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Norisi pasakyti 
pasauliui, kiek 
visko įdomaus, 
dar Nepastebėto 
yra lietuvoje ir 
kad meNas mums 
yra labai svarbus, 
jis atspiNdi mūsų 
kultūrą, mąstymą
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- Kas jums padeda įkrauti baterijas, 
trumpam atitrūkti nuo darbų ir pasisem-
ti įkvėpimo? 

- Labai norėčiau pabūti viena, paskaityti 
knygą. Turiu pačios sugalvotą taisyklę - bent 
10 minučių per dieną paskaityti, o susitikus 
su įdomiais žmonėmis pakalbėti apie knygas. 
Norėčiau žiūrėdama kokį nors filmą, tiesiog 
ką nors nusimegzti, noriu pasiklausyti muzi-
kos, sportuoti, eiti į žygį, surengti iškylą... 
Deja, kol kas nepavyksta. (Juokiasi.) Sten-
giuosi savo dienas kruopščiai suplanuoti. Vie-
nas, labai geras draugas advokatas man kartą 
netgi pasakė: „Milda, turi problemą - strate-
ginį mąstymą.“ Ir tikrai, strateguoju, planuo-
ju, kartais į 15 minučių stengiuosi sutalpinti 
3 darbus. Tačiau ne visada pavyksta viską 
sudėlioti taip, kaip norėtųsi. 

- Kaip dalini savo laiką? 
- Neskaičiuojant miego valandų, 70 pro-

centų mano laiko yra skirta darbui. Dieną 
dažnai tenka sutvarkyti daugybę organizaci-
nių ir vadybos dalykų, o kai, regis, darbo die-
na turėtų pasibaigti, aš pradedu megzti. Daž-

niausiai mezgu ir tuo pačiu padedu sūnui 
ruošti namų darbus, stengiuosi jį motyvuoti. 
Po to ateina laikas, skirtas vaikui. Man tai 
labai svarbu. Drauge su Benu mes skaitome, 
domimės, ieškome įdomios informacijos, kal-
bamės, diskutuojame, drauge su šuneliu ei-
name į mišką pasivaikščioti, daromės arbatą - 
indišką Chai su plaktu pienu, kurią vadiname 
„kapuchajum“... O vaikui užmigus, vėl imuo-
si darbų. Kartais dirbu iki 2 ar 3 valandos 
nakties.

- Ar meilė darbui neperauga į tam 
tikrą darboholizmo formą?

- Tiesa. Nenoriu nieko įžeisti, tačiau ma-
no gyvenimo baimė yra pilki žmonės. Jie tru-
putį džiaugiasi, truputį liūdi, patiria nedidelius 
pakilimus ir nedidukus nuosmukius. Jų gy-
venimas eina maždaug tolygia linija. Man įdo-
mesni žmonės, kurių gyvenimo linija prime-
na kardiogramą su daugybe ženklių pakilimų 
ir gilesnių duobių. Jie arba labai aukštai pa-
kyla, arba žemai krenta. Aš džiaugiuosi, kad 
išmokau dažniau būti viršuje, nei žemai... 

- Įmanoma to išmokti? 
- Niekada nemėgau požiūrio, kad kiekvie-

na gyvenimo duobė mus kelia į viršų. Mes 
esame gimę gyventi laimingai. Tokia buvo 
mano gyvenimo tiesa. Tik, deja, gyvenimas 

tas mano tiesas pakoregavo. Įsitikinau, kad 
ne tik nuo mūsų priklauso, kaip pasiklosime 
ir kaip išsimiegosime. Neretai esame priklau-
somi nuo aplinkybių, darančių didelę įtaką 
mūsų sprendimams, nuotaikoms. Galiausiai 
esame visuomenės dalis. Tikiu, kad kiekvie-
nas gali pasistengti būti labiau viršūnėje, nei 
apačioje. 

- Kaip tai padaryti? 
- Treniravau save, daug su savimi dirbau. 

Jau minėjau, kad stengiuosi daug skaityti. 
Knygos gali nublokšti į kitą pasaulio kraštą, 
kai liūdna arba kai trūksta saulės. Kaip sakė 
nuostabusis psichoterapeutas Olegas Lapi-
nas, yra vienas organas, gaminantis energiją - 
tai raumenys. Įjunkite raumenis ir atsiras 
energijos. Taigi, jei ima tingulys ar svyra ran-
kos, reikia kelis kartus apeiti aplink namą ir 
rankos pakils. (Juokiasi.) Būdų yra daug ir 
įvairių... 

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Svarbu parodyti, 
jog Senieji amatai 
gali būti modernūS, 
paSiekiami 
kaSdieniniam 
vartotojui

ŽodŽio „negalima“ 
mano kūryboje 
nebeliko

...ir „Sniego karalienę“Milda Bordeaux Lietuvai padovanojo dvi pačios  
kurtas sukneles:  „Megztą Lietuvos trispalvę“...
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Iškilmingos ceremonijos metu jau 17 kartą Lietuvos nacionalinio radi-
jo ir televizijos darbuotojams išdalinti „Auksinių bičių“ apdovanojimai, 
dar vadinami LRT „oskarais“. Kieno rankose nutūpė Romualdo Kvinto 
sukurti „bitinukai“, sprendė LRT komisija, o televizijos žiūrovai galėjo 
išrinkti savo favoritus - geriausią LRT debiutą bei ryškiausią LRT „Kla-
sikos“ laidą. Pagerbti ne tik tie, kuriuos kasdien išvystame savo ekra-
nuose ar išgirstame per radiją, bet ir profesionalai, dirbantys už kadro. 
Visi jie nestokojo geros nuotaikos ir ryškiai spindėjo žengdami raudo-
nuoju apdovanojimų kilimu.

„Auksinės bitės“ subūrė LRT žvaigždes

lRT „auksinių bičių“ lauReaTai

l Geriausias LRT RADIJO žurnalistas: 

Rūta Kupetytė ir Edvardas Kubilius

l Geriausias LRT TELEVIZIJOS žurnalistas: Irma Janauskaitė

l Geriausias LRT RADIJO laidų vedėjas: 

Juta Liutkevičiūtė ir Birutė Rutkauskaitė

l Geriausias LRT TELEVIZIJOS vedėjas: 

Eglė Daugėlaitė-Kryžiavičienė

l Geriausias LRT TELEVIZIJOS pramoginių laidų vedėjas:  

Andrius Rožickas

l LRT RADIJO profesionalas: 
Rinkodaros skyriaus vadovė Ingrida Urbonavičienė

l LRT TELEVIZIJOS profesionalas:  režisierius Justas Puluikis

l LRT profesionalas: administratorė Angelė Jasiulevičiūtė

l Portalo LRT.lt profesionalas: žurnalistė Goda Raibytė

l Geriausia LRT RADIJO laida: „Muzika iš kino juostų“

l Geriausia LRT TELEVIZIJOS laida: „Labas rytas, Lietuva“.

l LRT TELEVIZIJOS debiutas: „Gimę tą pačią dieną“

l Ryškiausią LRT „Kultūros“ televizijos laida:  „Mokslo sriuba“

l LRT RADIJO „Metų žmogus“: 
Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vadovas, profesorius Rimantas Kėvalas

l Garbės apdovanojimas už nuopelnus ir ilgametį darbą LRT:  

pirmosios transliacijos režisierius Anupras Lauciūnas.

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

„Auksinių bičių“ ceremoniją vedė 
žurnalistai Arnas Mazėtis ir Aistė Plaipaitė

Laidos „Svarbios detalės“ 
vedėja Živilė Kropaitė Žurnalistė Jovita Sukackaitė

laisvalaikis 2 0 1 8  v a s a r i o  2 13
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Laidos „Labas rytas, Lietuva“ vedėja 
Eglė Daugėlaitė-Kryževičienė Žurnalistė Justė Navickaitė su draugu

LRT radijo ir televizijos laidų vedėja Gerūta 
Griniūtė ir muzikologas Darius Užkuraitis

Laidos „Stilius“ vedėja ir 
projekto „Gimę tą pačią dieną“ 

bendraautorė Violeta Baublienė

Laidos „Labas rytas, Lietuva! 
Šeštadienis“ vedėja  
Vilija Andrulevičiūtė

LRT „Opus“ radijo laidos  
„Taip ir Toliau“ vedėja, atlikėja 
Raminta Naujanytė-Bjelle

Žurnalistė  
Irma Janauskaitė
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Naujas veidas televizijos eteryje 
N.Dambrauskaitė - dvarų kultūros tyri-
nėtoja ir heraldikos žinovė. „Man buvo 
itin įdomu susipažinti su Lietuvos pavel-
du kartu su pasaulio pažinimo asais ir 
savo akimis įsitikinti, kiek įdomybių gali 
rasti keliaudamas po Lietuvą. Kompanija 
buvo labai smagi, o patirtys tik teigia-
mos“, - sakė istorikė. Televizijoje debiu-
tuojanti N.Dambrauskaitė pasakojo, kad 
nors dirbti prieš kameras iš pradžių buvo 
sunku, ji neatmeta galimybės prisijungti 
ir prie dar kokio nors TV projekto. 

Laidų „Aplink Lietuvą“ filmavimo 
metu netrūko įvairiausių nuotykių. Lai-
dos kūrybinei grupei teko filmuoti kami-
ne Žemaitijoje, vėlyvą rudenį nerti į Pla-
telių ežero dugną, kepti žiobrius ant vy-
telių prie Nemuno, gerti actekų gėrimą 
Šiauliuose, troškinti bebrą Liškiavoje ir 
dar daugiau.

Dešimtyje laidų keliautojai atskleis 
dešimties Lietuvos apskričių kultūrinį ir 
gastronominį paveldą. Anot kūrėjų, šios 
laidos bus skirtos visai šeimai. Jie tikisi, 
kad šitaip sužadins lietuvaičių smalsumą 
ir norą keliauti po savą kraštą. 

Aplink Lietuvą per 10 laidų

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Kol kiti narsto po tolimiausius pasaulio kampelius, ieškodami egzotikos, TV laidų  
vedėjai VyTaras radzeVičius ir MarTynas sTarKus kartu su istorike neringa 
daMbrausKaiTe nutarė egzotikos paieškoti Lietuvoje. Jau netrukus per TV3 
pasirodysiančiose laidose „aplink Lietuvą“ ši trijulė įrodys, kad ir savame krašte yra ką 
pamatyti ir ko paragauti - nuo keptų karvelių iki bajoriškų bebrų. 

Italų komplimentai 
A.Mateliui
Tarptautiniame Triesto kino festivalyje 
lietuvių režisieriaus arūno MaTeLio 
filmas „nuostabieji lūzeriai. Kita plane-
ta“ pripažintas geriausiu dokumentiniu 
filmu. Tai jau 4 tarptautinis apdovano-
jimas šiam filmui, pasakojančiam apie 
prestižinių lenktynių „giro d’italia“ už-
kulisius ir profesionalius dviratininkus, 
aukojančius savo rezultatą dėl koman-
dos lyderio sėkmės.

Konkursinėje dokumentinių filmų 
programoje lietuvių režisieriaus filmas 
konkuravo su aštuoniomis juostomis. 
Triesto kino festivalio nugalėtojus renka 
žiūrovai, jie savo balsais sprendžia, kas 
taps geriausiu vaidybiniu, trumpametra-
žiu ir dokumentiniu filmu. 

Režisierius A.Matelis jau anksčiau 
sakė ypač laukęs filmo premjeros Tries-
te. „Italijoje kiekvienas vaikas ir suaugęs 
apie dviračių lenktynes žino viską, spor-
tininkams, dviračių etapams kuriami mu-
ziejai, todėl jaudinausi pristatydamas fil-
mą, italų reakcija man buvo svarbi“, - pa-
sakojo režisierius.

Filmo premjera Lietuvoje numatyta  
vasario 9 d. 
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Su derama prabanga, prožektorių šviesomis ir raudonuoju kilimu pristatyta Roberto  
Kuliūno režisuota komedija „Aš Žvaigždė“. Jau kurį laiką aptarinėjamoje juostoje  
pagrindinius vaidmenis atliko aktorius Mantas Stonkus ir kine debiutuojanti atlikėja Monika  
Pundziūtė-Monique. Pirmieji filmą išvydo kviestiniai premjeros svečiai - „Aš žvaigždė“  
kūrybinė komanda, aktoriai bei žinomi pramogų pasaulio atstovai. Jų kvietime buvo  
nurodytas aprangos kodas: „Holivudas/ Pirmadienis ant raudonojo kilimo/ Aš žvaigždė“, 
svečiai taip pat buvo raginami nepamiršti akinių nuo saulės - vieno iš svarbiausių tikros 
žvaigždės stiliaus atributų. Linksma vakarėlio nuotaika leido svečiams kiek pažaisti ir su  
lengvu humoru pažvelgti į žvaigždžių gyvenimą, kurio užkulisiai - komedijoje „Aš Žvaigždė“.

„Holivudiška“ komedijos
„Aš Žvaigždė“ premjera 

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas 

Modelis ir prekės ženklo „SbyS“ įkūrėja 
Simona Starkutė

Pagrindinį vaidmenį atlikęs aktorius 
Mantas Stonkus su žmona Indre

Kine debiutavusi atlikėja  
Monika Pundziūtė-Monique

Filmo „Aš Žvaigždė“ režisierius Robertas 
Kuliūnas su drauge Snežana
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Nors man žvaigždžių ligos požymiai nepasi-
reiškė, manau, kad ši liga egzistuoja. Kai pastebi, 
kad žmogus elgiasi nemandagiai, nedraugiškai, 
snobiškai, turi tam tikrų pretenzijų ir su juo bend
rauti pasidaro nemalonu, galima įtarti, jog jis 
serga. Dažniausiai ji būdinga tiems, kurie išgar-
sėja per trumpą laiką, neretai jų viešaisiais ryšiais 
besirūpinančių žmonių dėka. Sunkiai ir daug dir-
bantys paprastai šia liga neserga. Labai džiau-
giuosi, jog mano draugai sunkiai dirbo, niekada 
nesivaikė šlovės ir jokios ligos jiems negresia.

Tikrovė. Manau, kad sergantys šia liga pasida-
ro abejingi aplinkai ir labai susikoncentravę į save, 
vadovaujasi požiūriu „viskas man ir apie mane“. 
Pramogų pasaulyje esu jau apie 20 metų, tad ma-
čiau beveik visko, tačiau galiu pasakyti, kad dabar 
čia daug sąmoningų ir puikių žmonių. Kol kas man 
jokie šios ligos požymiai nepasireiškia. Kol kas. 
Nežinia, kas gali nutikti.(Juokiasi.) 

 Tokia liga yra. Dažniausiai „sužvaigždėja“ ne 
tie, kurie ilgai ir daug dirbo, o tie, kurie išpopu-
liarėjo staiga. Veikiausiai jie nežino, ką daryti su 
užklupusiu dėmesiu ir pradeda „išsidirbinėti“. 
Dažnai su laiku ši liga praeina. Aš pats šios ligos 
požymių nepatyriau, dėmesys ir tam tikras žino-
mumas atsirado su laiku. Visada buvau paprastas, 
mokantis pasijuokti iš savęs ir kitų. Be to, nuo 
mažų dienų norėjau dirbti radijuje ar televizijoje, 
to siekiau ir toliau siekiu. 

Žvaigždžių liga   - 
mitas ar tikrovė? 

Modelis ir prekės  
ženklo „SbyS“ įkūrėja  
SiMona Starkutė

Baleto šokėja  
kriStina  
taraSevičiūtė

radijo laidų  
vedėjas 
ignaS LeLyS

Baleto šokėja Kristina Tarasevičiūtė 
ir aktorius Martynas Vaidotas

Dizainerė Ramunė Piekautaitė ir 
verslininkas Kęstutis Verslovas

„Radistas“ Jonas Nainys su  
žmona, atlikėja ir prekės ženklo  
„Nu nu“ įkūrėja Simona Naine

Televizijos laidų vedėjas Giedrius 
Leškevičius su žmona Gina
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Vėlyvą sekmadienio vakarą Niujorkas  
vienai dienai tapo visų žinomiausių  
muzikantų ir dainininkų meka. Čia vyko 
jubiliejiniai 60-ieji „Grammy“ muzikos  
apdovanojimai. Jų vairas buvo patikėtas 
britų aktoriui ir komikui Džeimsui  
Kordenui (James Corden). Daugiausiai 
statulėlių šiais metais laimėjo ritmenbliu-
zo atlikėjas Bruno Marsas (Bruno Mars). 

„Grammy“ apdovanojimuose -
Bruno Marso triuMfas

32-ejų metų dainininkas iš viso atsiėmė 
šešias statulėles, tarp jų - už geriausią metų 
albumą („24K Magic“) ir metų dainą („That’s 
What I Like“). Jo titulinė daina „24K Magic“ 
pripažinta geriausiu metų įrašu. „O, Dieve. 
Ačiū, žmonės“, - sakė B.Marsas sekmadienio 
vakarą atsiimdamas paskutinį savo apdova-
nojimą. Jis laimėjo ne tik tris svarbiausius 
„Grammy“ apdovanojimus, bet ir tris prizus 
specialioje ritmenbliuzo kategorijoje. 

Penkiais „Grammy“ buvo apdovanotas 
reperis Kendrikas Lamaras (Kendrick La-
mar). Tuo tarpu aštuoniskart nominuotas re-
peris Jay-Z liko be apdovanojimų. K.Lamaras 
savo penkias statulėles laimėjo repo katego-
rijoje bei už geriausią vaizdo klipą. Jis padė-
kojo kitiems jį įkvėpusiems reperiams, tarp 
jų - Jay-Z. 

Ceremonijoje, vykusioje „Madison Squa-
re Garden“ arenoje, netrūko politinių žinučių. 
Jau pačioje jos pradžioje K.Lamaras surengė 
įspūdingą pasirodymą prie didelės JAV vėlia-
vos su šokėjais karinėmis uniformomis ir už-
dengtais veidais. Tada pasigirdo šūvių garsai, 
o šokėjai, jau persirengę džemperiais su gob-
tuvais, krito ant grindų - tai užuomina į smur-
tinę daugelio jaunų afroamerikiečių mirtį. Be 
to, daug menininkų solidarizavosi su judėjimu 
prieš seksualinį smurtą bei už profesinę mo-
terų lygybę. Tai išreikšdami, jie laikė ranko-
se baltas rožes. Alesija Kara (Alessia Cara)

Bruno Marsas 
(Bruno Mars)

Rita Ora
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Pagrindiniai 60-ųjų „grammy“ 
aPdovanojimų laimėtojai

l Metų įrašas - Bruno Marsas „24K Magic“
l Metų albumas - Bruno Marsas „24K Magic“
l Metų daina - Bruno Marsas „That’s What I Like“
l Geriausias muzikos scenos naujokas ar naujokė - 
Alesija Kara (Alessia Cara)

l Geriausias pop solo pasirodymas - Edas Šyranas 
(Ed Sheeran) „Shape of You“

l Geriausias elektroninės muzikos albumas - 
„Krafwerk“ „3-D The Catalogue“

l Geriausias roko muzikantų pasirodymas - 
Leonardas Kohenas (Leonard Cohen) „You Want It Darker“
l Geriausias alternatyvios muzikos albumas - 
„The National“ „Sleep Well Beast“
l Geriausia ritmenbliuzo daina - Bruno Marsas „That’s 
What I Like“

l Geriausias repo pasirodymas - Kendrikas Lamaras 
„Humble“

l Geriausias Lotynų Amerikos albumas - 
Šakira (Shakira) „El Dorado“

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

ŽVAIGŽDĖS

Maili Sairus (Miley Cyrus) Kamila Kabelo (Camila Cabello)

Lady Gaga

Lana Del Rei (Lana Del Rey)
EPA-Eltos nuotr.
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Tobulos figūros paslaptys pagal 
žinomas moteris

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Žinomos moterys dailiomis kūno linijomis rūpinasi labiau nei kitos - scenoje, ant  
podiumo ar žurnalų puslapiuose jos nori atrodyti tiesiog tobulai. Kokių mitybos  
taisyklių jos laikosi ir kas padeda išlaikyti tobulą figūrą - sveika mityba ar dietos? 

tituluota gražuolė  
Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė:

„Mano rytas visada prasideda nuo šilto vandens 
stiklinės. Pagal galimybes stengiuosi valgyti tris 
kartus per dieną (pusryčiai, pietūs ir vakarienė) ir 
panašiu laiku. Per daug kalorijų neskaičiuoju, bet 
nemėgstu persivalgyti. Labai mėgstu trintus vaisių ar 
daržovių kokteilius. Dažnai juos renkuosi pusryčiams. 
Kokteiliai labai įvairūs, mėgstamiausias susideda 
iš šių ingredientų: kokosų pieno, banano, avokado, 
apelsino, šiek tiek ananaso arba obuolio.“

Dainininkė ir grupės  
„pop ladies“ narė  

liepa Mondeikaitė-Norkevičienė:

„Po vieno renginio atsidarau portalus pasižiūrėti, 
kaip atrodau nuotraukose. Tada svėriau 73 kilogra-

mus, ir nors visi sakė, kad atrodau gerai, supratau, 

kad manęs nebetenkina matomas vaizdas ir reikia 

kažką keisti. Esu išbandžiusi daugybę itin drastiškų 

dietų. Viena labiausiai šokiruojančių - 10 dienų 
bado dieta, kai galima gerti tik sultis. Tai man 
parekomendavo draugė Natalija Bunkė. Ji sakė, 
kad po nėštumo jai ta dieta labai padėjo. Atsimenu, 

sugebėjau dietos laikytis tik 5 dienas. O po to 
su sese nuėjome į kavinę ir aš užsisakiau maisto 
už visą tą badą. Teko pakeisti gyvenimo būdą ir 
prisijaukinti pradžioje neįveikiamai atrodžiusias 
subalansuotos mitybos taisykles. Taip per kelis 
mėnesius numečiau apie 10 kilogramų.“

Verslininkė Jolanta sadauskienė:

„Aš vadovaujuosi labai paprastu klausimu - ką 
iš maisto naudingo gauna mano kūnas? Kūnas yra  
prabangi mašina, tarnaujanti visą gyvenimą ir jo  
teisingai eksploatacijai turime skirti dėmesio. 
Nemėgstu, kai maiste visko per daug. Mėgstu grynus 
produktus, be daug prieskonių ir padažų.“
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klaida - savarankiškas odos 
problemų sprendimas

Raukšlių atsiradimas yra individualus pro-
cesas, kuris prasideda nuo smulkiųjų mimikos 
raukšlelių, dažniausiai esančių aplink akis ar-
ba kaktos srityje. Pirmieji požymiai gali pasi-
reikšti sulaukus 25 metų, tačiau tokiame am-
žiuje nereikėtų suskubti naudoti Anti-Aging 
priemonių. Pagrindinė moterų problema, kuri 
gali paskatinti priešlaikinį raukšlių atsiradimą, 
yra savarankiška veido odos priežiūra ir ne-
tinkamai parinktos priemonės. Odos tipai yra 
keturi, bet jos būklę apibūdinančių požymių 
gali būti daug, todėl patartina savarankiškai 
nenustatinėti problemų ir juolab imtis veiksmų 
nepasitarus su profesionalu. Dažniausiai pasi-
taikančios klaidos - kai ne pagal savo tipą ir 
odos problemą yra naudojamos kosmetikos 
priemonės. Taip galima lengvai pažeisti apsau-
ginę odos hidrolipidinę mantiją (pirmąjį odos 
apsauginį barjerą nuo nepalankių išorinės 
aplinkos veiksnių). Tokiu atveju,  atsiranda di-
delė tikimybė ne tik pažeisti odą, bet ir sukur-
ti sąlygas jai išsausėti ar atsirasti aknei. Jei 
mes leidžiame odai išsausėti - yra kur kas di-
desnė tikimybė atsirasti ir raukšlelėms.

veiksniai, paspartinantys senėjimo 
procesus

Kasdien susiduriame su įvairiausiais aplin-
kos veiksniais, tiesiogiai kenkiančiais veido 
odos būklei, tai lemia ir atsiradusį odos drėgmės 
disbalansą, dėl to formuojasi raukšlės, akių, 

kaktos srityse. Labiausiai veido odai kenkia už-
terštas oras, rūkymas, alkoholis, ultravioletiniai 
spinduliai, laisvieji radikalai. Verta žinoti, jog 
darbas biuruose, kuriuose nėra drėkintuvų, taip 
pat gali būti žalingas odai dėl deguonies trūku-
mo patalpose. Norint turėti skaisčią ir lygią vei-
do odą, svarbu nepamiršti, jog nesubalansuota 
mityba ir nepakankamas kiekis vandens per 
dieną gali paskatinti raukšlių formavimąsi, elas-
tino ir kolageno praradimą. Kolagenas - tarpląs-
telinė organizmo medžiaga, „suklijuojanti“ au-
dinių ląsteles ir padedanti išsaugoti odos drė-
gmę. Tačiau jo gamybą ir pagrindinę funkciją 
sulėtinti gali atsiradę odos senėjimo procesai, 
kuriuos skatina visi anksčiau išvardinti aplinkos 
ir įpročių veiksniai.

 Hialurono rūgšties turintys 
produktai - atgaiva veido odai

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokias kos-
metikos priemones naudojame kasdien, ir 
kokie jų ingredientai gali padėti išvengti anks-
tyvųjų raukšlių. Kalbant apie odos drėkinimą 
iš išorės, itin veiksmingi yra produktai su 
hialurono rūgštimi. Tai kokybe pasižymintys 
produktai, kuriuose iki molekulinės masės 
yra susmulkinta ši rūgštis. Produktų pagalba 
galima sudrėkinti ne tik odos paviršių, bet ir 
gilesnius jos sluoksnius. Būtent drėkinamai-

siais produktais, kuriuose yra hialurono rūgš-
ties, yra atstatomas drėgmės balansas.

vitaminas C - odos gyvybingumo ir 
skaistumo atstatymui

Visiems žinomas vitaminas C pasižymi iš-
skirtiniu antioksidantiniu poveikiu, užtikrinan-
čiu apsaugą nuo kenksmingo laisvųjų radikalų 
poveikio. Tai produktas, kurį galima pradėti nau-
doti anksčiausiai. Vitaminas C ir visos kosme-
tinės priemonės turinčios jį savo sudėtyje lei-
džia palaikyti odos gyvybingumą, skaistumą. 
Svarbu paminėti, kad jis gelbėja ir jauną, ir vy-
resnę odą. Daugeliu atvejų tai viena iš geriausių 
priemonių, kurią mėgsta ir klientas, ir jo oda. 

Švara - svarbiausia

Tam, kad oda pasisavintų visus naudoja-
mus produktus - ar tai būtų vitaminas C, ar 
drėkinamoji kosmetika - veidas turi būti šva-
rus. Tai yra svarbiausias žingsnis. Visada pa-
šalinti makiažo likučiai, tonizuotas veidas, 
serumas, paakių kremas, veido kremas, jei 
yra užsikimšusios poros - valymas kabinete. 
Tai yra tie žingsniai, kurių privaloma nepa-
miršti. Tik gerai paruošta oda gali sugerti 
produktus ir pasiekti geresnių rezultatų ko-
vojant su raukšlių atsiradimu.

Kaip apgauti laiką ir sulėtinti odos senėjimą?
Daugelis moterų stengiasi kuo anksčiau 
pradėti kovą su raukšlėmis ir kitais senėji-
mo požymiais, tačiau, pasak specialistų, dėl 
netinkamos odos priežiūros ir savarankiškai 
priimtų gydymo sprendimų minėtus proce-
sus galima ir paspartinti. Apie didžiausias 
moterų daromas klaidas papasakojo  
kosmetologė SAulė PetrAuSkienė.
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Veneciją nuspalvino kasmetis karnavalas
Jei kas ieško, kur spalvingai ir triukšmin-
gai praleisti viduržiemį, pats laikas su-
skubti ir keliauti į Veneciją. Būtent čia 
sausio 27 d. prasidėjo kasmetis karnava-
las, truksiantis iki pat vasario 13 d. 

Šiemet karnavalą pradėjo spalvinga proce-
sija Didžiuoju miesto kanalu. Ryškiais kostiu-
mais pasipuošę žmonės plaukė gondolomis, 
persirengę arkliais, žirafomis ir kitais gyvū-
nais. Anot šaltinių, karnavalų tradicija Veneci-
joje prasidėjo XI amžiuje. Tuo metu jie truk-
davo net du mėnesius. XVIII amžiuje karna-
valai trumpam buvo nutraukti, bet 1979 m. 
žmonės, pasipuošę kaukėmis, vėl išėjo į gatves 
dainuodami ir grodami. Nuo tada kasmet tūks-
tančiai turistų traukia vasario mėnesį į Vene-
ciją, kad taptų įspūdingo reginio liudytojais. 

Tokia idėja vabzdžių tyrinėtojui Brijanui 
Braunui (Brian Brown) kilo dėl tvirtų mu-
selės priekinių kojų.

Tokios garbės, anot jo, buvęs Kaliforni-
jos gubernatorius nusipelnė. „Jis yra ne tik 
viena reikšmingiausių kultūros ikonų ir 
svarbi politikos asmenybė. Jo autobiografi-
ja suteikė man vilties, kad aš, kaip liesas 
paauglys, galiu patobulinti savo kūną“, - sa-
kė B.Braunas.

Megapropodiphora arnoldi yra pen-
kiskart mažesnė už vaisinę muselę. 
0,395 milimetro dydžio vabzdys atrastas 
Brazilijos Amazonės atogrąžų miškuo-
se, rašo mokslininkas žurnale „Biodi-
versity Data“. Moteriškas egzemplio-
rius ten pateko į musių gaudyklę. Prie-
šingai savo didelėms priekinėms ko-
joms, šios muselės turi mažesnes vidu-
rines ir užpakalines kojas.

Muselė pavadinta A.Švarcenegerio vardu
Ko gero, mažiausia žinoma pasaulio musė gavo didelio žmogaus vardą:  
vienas amerikiečių tyrinėtojas pavadino ją pagal raumeningąjį buvusį aktorių 
ir politiką Arnoldą Švarcenegerį (Arnold Schwarzenegger).

EPA-Eltos nuotr.
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Veneciją nuspalvino kasmetis karnavalas

Saudo Arabijoje vykstančiame kupra-
nugarių grožio konkurse neleista da-
lyvauti 12 gyvūnų - nes jų savininkai, 
norėdami juos pagražinti, naudojo 
botulino injekcijas. Taip nusižengta 
griežtoms konkurso taisyklėms, todėl 
kupranugariai diskvalifikuoti.

„Kupranugariai, kurių lūpose yra bo-
tulino, jos skustos arba kaip nors pakeista 
natūrali jų forma, remiantis taisyklėmis, 
negali dalyvauti grožio konkurse“, - teigia-
ma taisyklėse.

Šis konkursas yra dalis kasmečio ka-
raliaus Abdulazizo kupranugarių festivalio, 
kuris vyksta netoli Rijado ir trunka beveik 
mėnesį.

Per festivalį ne tik karūnuojamas gra-
žiausias kupranugaris. Taip pat vyksta ku-
pranugarių lenktynės ir konkursai - koks 
kupranugaris labiausiai paklūsta savo šei-
mininkui ir kas gražiausiai fotografuoja ku-
pranugarius. Piniginiai prizai siekia  
57 mln. dolerių (46 mln. eurų). Festivaliu 
norima išlaikyti karalystės tradiciją. „Kup-
ranugaris yra Saudo Arabijos simbolis“, - 
sakė festivalio žiuri pirmininkas. 

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Kupranugarių grožio konkurse - 
incidentas dėl botulino injekcijų

EPA-Eltos nuotr.
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Rūta Jakimauskienė 

Žvilgsnis į istorines asmenybes

Istorinių Vilniaus mažojo teatro spektak
l ių „Madagaskaras“ ir „Mistras“ veikėjai  
realiai  gyvenę žmonės. Šie spektakliai su
teikia progą prisiminti, kaip atrodė šios ži
nomos asmenybės, pamąstyti, ar jos galėjo 

gyvenime susitikti. „Madagaskare“ išvysi
me žinomą Lietuvos diplomatą ir pasaulinio 
garso poetą Oskarą Milašių (Oskarą), Salo
mėją Nėrį (Salę),  Emiliją Kvedaraitę (Milę), 
Eleną Vilčinskaitę (Helę) ir pagrindinį spek
taklio veikėją  Kazimierą Pakštą (Pokštą), 
kuris Lietuvos istorijoje  įsiamžino  kaip 
žmogus, siekęs išplėsti mažos šalies ribas, 
padidinti jos teritoriją nuperkant  papildomų  

žemių, kad karo atveju būtų galima išsau
goti šalies genofondą, aukso valiutos atsar
gas, meno, bibliotekų vertybes.  Įdomiausia, 
kad ši jo idėja nebuvo utopinė  pasaulyje 
tuomet buvo daug laisvų žemių, kurias iš
ties buvo galima nupirkti ir K.Pakštas buvo 
beveik įtikinęs  to meto politikus savo idė
jų realumu. 

Istoriniame Rimo Tumino spektaklyje 
„Mistras“ siūloma netradiciškai pažvelgti į 
garsias istorines asmenybes, nešabloniškai 
pasvarstyti apie lietuvių tautos identitetą.  
„Mistro“ centre  lietuvių kilmės Antašven
tės dvaro valdytojas Andžejus Tovianskis, taip 
pat ir  Adomo Mickevičiaus likimas, „tikro“ 
herojaus, kurio galbūt nesąmoningai ilgimės 
šiandien, paieškos. 

Lietuvos identiteto paieškos Vilniaus mažajame teatre

Kur švęsite Lietuvos šimtmetį? Galbūt Vilniaus mažajame teatre, kur vasario 13-18 die-
nomis vyks Lietuvos šimtmečiui skirta savaitė. Jos metu žiūrovai kviečiami į Lietuvos 
dramaturgų ir režisierių spektaklius: Paulinos Pukytės „Bedalis ir labdarys“ (režisierė 
Gabrielė Tuminaitė), Mariaus Ivaškevičiaus „Madagaskaras“ ir  „Mistras“ (režisierius Ri-
mas Tuminas). 

Spektak l is „Bedalis ir labdarys“
Lauros Vansevičienės nuotr.
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Lietuvos identiteto paieškos Vilniaus mažajame teatre
Šiuolaikinė dramaturgija

Lietuvos šimtmečiui skirtoje savaitėje 
bus ir šiuolaikinės dramaturgijos: daugybę 
apdovanojimų pelnęs Paulinos Pukytės ir re-
žisierės Gabrielės Tuminaitės spektaklis 
„Bedalis ir labdarys“ apie emigracijos pažen-
klintus žmones. Spektaklio bedaliai labiausiai 
panašūs į šiandienos Lietuvą, jie gyvena da-
barties džiaugsmais ir skausmais. Aktorė Elž-
bieta Latėnaitė, sukūrusi labai įtaigų britės 
Jordan vaidmenį ir nuskynusi laurus dviejuo-
se festivaliuose, atvira: „Jordan vaidmuo „Be-
dalyje ir labdaryje“ yra vienas mėgstamiausių 
mano vaidmenų, kur kalbu trimis kalbomis,  
atlieku savo kūrybos dainą „London, London“ 
ir groju visiems iki širdies gelmių pažįstamą 
Juozo Naujalio (Giedriaus Puskunigio pritai-
kytą) „Lietuva brangi“. Po įvairių kūrybinių 
ieškojimų pavyko vientisas vaidmuo, kuris 
porai mano šeimos narių atrodo geriausias, 
kokį jie yra matę mano karjeroje“. 

E.Latėnaitė pusmetį yra gyvenusi Londo-
ne, į kurį vyko ne uždarbiauti, o pamatyti pa-
saulio, pakeisti aplinką, patirti nuotykių.  Tokio 
Londono ir tokios Anglijos, kokį aprašo P.Pu-
kytė, ji nepažino: „Buvau visai kitame Londo-
ne: spalvingame, gražiame, multikultūriniame, 
nejaučiau emigrantų problemų. Ten dirbau pa-
davėja, ėjau į spektaklius, dalyvavau atranko-
se, su didžiausiu malonumu kino teatre žiūrė-
jau filmus, kurie Lietuvą pasiekdavo vėliau 
arba visai nepasiekdavo. Gyvenau arčiau cen-
tro, tad laisvą laiką leisdavau pačioje Londono 
širdyje. Su lietuviais esu bendravusi gal tik 
kelis kartus, nes mano draugai buvo kitatau-
čiai. Kadangi nebuvau įsigilinusi į išeivių pro-
blemas ir negalėjau pritaikyti tos patirties,  tai 
su didžiausiu pasimėgavimu spektaklyje „Be-
dalis ir labdarys“ vaidinu britę Jordan, naudo-
dama Londone girdėtą ir savo patobulintą an-
glų kalbą su britišku akcentu. Tačiau jau nuo 
pat spektaklio repeticijų pradžios supratau, 
kad mano asmeninė patirtis kiek kitokia nei 
lietuvių herojų. Net sunku priimti Paulinos 
Pukytės kūrinį kaip realybę, norėčiau, kad vis-
kas ten būtų išgalvota“, - sako aktorė.  

Šis spektaklis - puiki proga permąstyti 
emigraciją kaip skaudų reiškinį, apie kurį sun-
ku kalbėti ir aktorei E.Latėnaitei. „Liūdna, 
kad  prieš devyniasdešimt metų išsakyta pro-
fesoriaus Kazio Pakšto mintis apie tai, kad 
„Lietuvos valdžia ir visuomenė dar neišmoko 
branginti žmonių...“ yra vis dar aktuali. Man 
irgi atrodo, kad dar neišmokome vertinti sa-
vo tautiečių. Tikiuosi, kad tai keisis ir kuo 
greičiau, nes antraip mūsų kaip tautos likimas 
yra liūdnas. Yra labai daug gerų talentingų 
darbščių tautiečių, tikiuosi, kad šviesa nu-
svers tamsą“, - sako E.Latėnaitė  ir kviečia į 
spektaklius „Bedalis ir labdarys“, „Mistras“ 
bei „Madagaskaras“ vasario 13-18 dienomis. 

Vilniaus mažasis teatras yra ypatingai pui-
ki vieta apsilankyti minint Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį.  XX a. pradžioje tai buvo 
vienas didžiausių pastatų sostinėje ir pati 
svarbiausia lietuvių susibūrimo vieta. Čia vei-
kė „Rūtos“ draugija, kurios veikloje  dalyva-
vo: dr. Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, 
Liudas Gira, Jurgis Šlapelis, Antanas Žmui-
dzinavičius, Juozas Tumas-Vaižgantas, Mika-
lojus Konstantinas Čiurlionis, Sofija Kyman-
taitė ir daugelis kitų. Lietuva rengiasi prisi-
minti visų jų vardus ir darbus,  švęsdama  
įspūdingą jubiliejų. O jūs, ar jau žinote, kur 
ir kaip jį švęsite? 

Vilniaus mažasis teatras laukia jūsų.  

Yra labai daug 
gerų talentingų 
darbščių 
tautiečių, tikiuosi, 
kad šviesa 
nusvers tamsą

ElžbiEta latėnaitė

Spektak l is „Madagaskaras“
Lauros Vansevičienės nuotr.

Spektak l is „Mistras“
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Jeigu iki šiol manėte, kad kryžiažodžiai 
skirti proto bokštams ar vienišiems aki-
niuočiams, vadinasi, jūs daug ko apie tai 
nežinote. Kryžiažodžių sprendėjai gali 
rungtis kaip sportininkai, vaišintis kaip 
gurmanai ir bendrauti kaip vaikystės kie-
mo draugai. Ir čia nėra jokių paslapčių - 
tiesiog aistra proto mankštai.

15 kryžiažodžių per 90 minučių

Trečiąjį sausio savaitgalį Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose vyko 
respublikinis „oho“ kryžiažodžių sprendimo 
turnyras, kurį organizavo Socialinių mokslų 
kolegijos studentas Mindaugas Kuras ir „oho“ 
galvosūkių žurnalų redakcija.

Turnyro rengėjai sulaukė 55 dalyvių, kurie, 
nepaisydami žiemiško šaltuko ir apipustytų ke-
lių, sugužėjo iš įvairiausių Lietuvos kampelių - 
Elektrėnų, Kauno, Kupiškio, Marijampolės, 
Molėtų, Panevėžio. Keturi dalyviai atvyko net 
iš pajūrio krašto, dalyvavo net aštuoni biržie-
čiai - kryžiažodžių entuziastų grupės „OHO“ 
unt ratų“, nepraleidžiančios nė vieno Lietuvoje 
vykstančio turnyro, atstovai. Trijų asmenų Klei-
šmantų šeima atvyko iš Raseinių, o štai Vilniaus 
miesto vardą gynė net šešiolika dalyvių.

Dalyviams per 90 minučių reikėjo išspręs-
ti 15 „oho“ žurnalų redakcijos specialiai tur-
nyrui sudarytų kryžiažodžių ir galvosūkių, 
įvertintų balais pagal sudėtingumą. Už teisin-
gai išspręstas užduotis buvo galima surinkti 
daugiausia 76 balus. 

Pats pirmasis, likus 20 minučių iki spren-
dimo pabaigos, atsakymų protokolą grąžino 
ne tik aktyviai kryžiažodžius sprendžiantis, 
bet ir radijo bei televizijos žaidimuose dažnai 
dalyvaujantis Deividas Abramavičius iš Va-
balninko (Biržų r.). Deja, dėl padarytos klai-
dos jis užėmė tik VIII vietą.  

ĮVAIRENYBĖS

Rengėjai iR 
sudaRytojai jau 
pluša, skRebena 
plunksnomis 
bei taRškina 
klaviatūRomis 
Ruošdami užduotis 
kitam tuRnyRui

„oho“ kryžiažodžių turnyras Valdovų rūmuose: 
kryžiažodžius gali spręsti visi
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ĮVAIRENYBĖS

Pasibaigus sprendimui skirtam laikui daly-
viai galėjo atsipūsti - pabendrauti, pasivaišinti 
kava, arbata, užkandžiais, pasiklausyti mokslo 
populiarinimo organizacijos bei LRT televizijos 
laidos „Mokslo sriuba“ kūrėjų iniciatyvos pri-
statymo. O štai komisija nedelsdama kibo į 
darbą - nuskubėjo tikrinti atsakymų protokolų 

ir aiškintis, kas gi tapo pirmaisiais šių metų 
turnyro nugalėtojais. Turnyro rengėjai labai 
džiaugėsi, kad sulaukė ir pagalbos - užduotis 
tikrinti ir balus skaičiuoti padėjo protmūšių 
lygos „Ko nežino Kazys?“ atstovai.

Nugalėtojams - vertingos dovanos

Į nugalėtojų paskelbimo ir 
apdovanojimų 

ceremoniją at-
vyko LR Sei-

mo narė Irena 
Šiaulienė. Pa-

sveikinusi daly-
vius su švente ji 

paskelbė VI-IV 
vietų laimėtojus. 

Po 71 balą surinku-
siems biržiečiui Vi-

dui Pavinkšniui ir 
Giedrei Gliaudelytei 

iš Elektrėnų bei 76 ba-
lus surinkusiai Kamilei 

Vilimaitei iš Vilniaus, be 
Vilniaus miesto savival-

dybės įsteigtų prizų - 
skėčių ir Valdovų rūmų 
dovanų maišelių, -  atiteko 
Seimo narės įsteigti prizai. 

Seimo narei teko gar-
binga misija paskelbti ir 
turnyro nugalėtojus, ku-

riems, be jos įsteigtų vertingų dovanų, skirtų 
Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejui pažy-
mėti, atiteko Valdovų rūmų dovanų maišeliai, 
bilietai į vasario mėnesį įvyksiančią Vilniaus 
knygų mugę, ir, žinoma, „oho“ taurės. Trečiąją 
vietą užėmė Algimantas Plauska iš Marijampo-
lės, antrojoje liko taip pat marijampolietis Vaidas 

Aleknavičius. Šio turnyro nugalėtoja tapo Lina 
Krivulia iš Karmėlavos (Kauno r.), kuri į nuga-
lėtojų trejetuką „oho“ organizuojamuose turny-
ruose pateko jau vienuoliktą kartą. Nugalėto-
jams atiteko pasirinktų „oho“ galvosūkių žur-
nalų metinės prenumeratos, o kiti turnyro da-
lyviai pasirinktus žurnalus pašto dėžutėse ras 
tris mėnesius.

Seimo narė I.Šiaulienė savo pasirašyta 
padėka ir ypatinga dovana - 1918 m. vasario 
16-osios Nepriklausomybės Akto kopija - pa-
dėkojo turnyro organizatoriui Mindaugui Ku-
rui. Jam įteikta ir Vilniaus miesto mero Re-
migijaus Šimašiaus padėka. 

iššūkiai entuziastams

Pasibaigus šventei turnyro dalyviai įspū-
džių sėmėsi Valdovų rūmų muziejuje, kuria-
me džiaugėsi prisimindami primirštus ir at-
rasdami nežinotus Lietuvos istorijos vingius.

Turnyras Vilniuje baigėsi, tačiau kryžia-
žodžių sprendimo entuziastus kviečia nauji 
iššūkiai. Rengėjai ir sudarytojai jau pluša, 
skrebena plunksnomis bei tarškina klaviatū-
romis ruošdami užduotis kitam turnyrui. Juk 
jis visai netrukus - kovo mėnesį kryžiažodžių 
mėgėjai kviečiami pasivaržyti į Plungę. Iš-
bandyti jėgas gali visi, kuriems patinka spręs-
ti kryžiažodžius ir galvosūkius. Ypač laukia-
me tų, kurie dar nė karto nebandė!

Parengė Jurga Drungilaitė

„oho“ kryžiažodžių turnyras Valdovų rūmuose: 
kryžiažodžius gali spręsti visi

Visa informacija apie Plungėje vyksiantį turnyrą bus 

skelbiama „oho“ kryžiažodžių žurnaluose ir interneto 

svetainės www.ohomanija.lt naujienų skyrelyje. 

Jeigu norite organizuoti kryžiažodžių sprendimo 

turnyrus savo mieste ar rajone, kreipkitės į „oho“ 

redakciją - esame pasiruošę jums padėti. 

Organizatorių nuotr.
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Kinas datos

LRT laidų vedėja  
Živilė Kropaitė
1985 02 07

Tituluota gražuolė  
Patricija Belousova 
1995 02 03

Sporto trenerė  
Indrė Burlinskaitė
1987 02 06

Muzikantas  
Andrius Glušakovas-Pushaz
1981 02 04

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

sveikina

Apie motinystę

„Tai sunkiausias darbas pasaulyje. Niekada nemaniau, 
kad bus taip sunku ir reikalaus tiek daug energijos. Aš 
labai daug galvoju apie savo šeimą, nuolat ja rūpinuosi. 
Tai išsunkia tiek fiziškai, tiek emociškai, tiek intelektua
liai. Iki tol maniau, kad įrašyti ir išleisti dainų albumą yra 
tarsi įkopti į Everestą, dabar man taip nebeatrodo“. 

Apie pAgAlbą kitiems
„Aš tikiu, kad kiekvienas iš mūsų, nesvarbu ar žinomas 
žmogus, ar ne, turi stengtis pasaulį padaryti geresnį. 
Mūsų karta susidūrė su daugybe iššūkių, kai kurie jų 
mums perleisti buvusios kartos, bet mūsų užduotis  
rasti sprendimus, kad problemų neperduotume ateities 
kartoms. Svarbiausia turėti motyvacijos. Aš jos turiu, 
todėl su didžiule aistra stengiuosi dirbti, kad kiekvienas 
vaikas pasaulyje turėtų galimybę gauti išsilavinimą“. 

Apie sAvęs priežiūrą

„Neturiu laiko vaikščioti po SPA procedūras ar kaip 

nors kitaip save lepinti. Pasirūpinu pati savo oda, veidą 

tepu kremu nuo saulės, drėkinu. O dėl kūno linijų  tie

siog atidžiau žiūriu, ką valgau. Nors skanų maistą labai 

mėgstu ir vis dar valgau pakankamai daug, bet renkuosi 

produktus, kuriuose gausu baltymų, mažiau riebalų. 

Nuolat sportuoju. Kad tai netaptų rutina, kasdien keičiu 

sporto rūšį  vieną dieną užsiimu boksu, kitą  šokiais, 

trečią  tenisu ir t.t.“

Šakira - į penktąją dešimtį 
su dar daugiau energijos
Dainininkė Šakira (Shakira) vasario 
2 d. mini 41-ąjį savo gimtadienį.  
Į 5-ąją dešimtį moteris žengia su  
šypsena. Ji turi bene viską, apie ką kiti 
gali tik pasvajoti - mylimą vyrą, du  
vaikus, sėkmingą karjerą ir dar daug  
besipildančių svajonių. Galbūt būtent 
dėl to moteris nenusisuka nuo likimo  
nuskriaustųjų ir ypač daug laiko  
skiria labdarai ir pagalbai vaikams. 

■ Šakira (Shakira) gimė 1977 m. vasario 2 d. 
Kolumbijoje
■ Dainininkės karjerą pradėjo 1988 m. 
■ 2011 m. ji pradėjo susitikinėti su ispanų 
futbolininku Žeraru Pikė (Gerard Pique)
■ 2013 m. sausį jiems gimė sūnus Milanas (Milan), 
2015 sausį  dar vienas sūnus Saša (Sasha)

DOsJĖ

l Kas jums teikia didžiausią 
džiaugsmą? 
Mano šeima.
l Kas jums teikia didžiausią 
pasitenkinimą? 
Naujos dainos kūrimas.
l Kokios knygos guli ant jūsų len-
tynos? 
Poezija, istorinės ir meno.
l Kas jus prajuokina?
Mano vaikų juokas ir mano vyras.
l Kas jus siutina?
Tai, kad labai daug vaikų pasaulyje neturi 
galimybės gauti kokybišką išsilavinimą.
l Daina, kuri jums pakelia nuotaiką?
„Nirvana“ „Smells Like Teen Spirit“.
l Didžiausia silpnybė?
Šokoladas.
l Kas guli ant jūsų spintelės prie 
lovos? 
Planšetė ir gal vienas ar du gabalėliai 
šokolado.
l Kokia jūsų grožio paslaptis?
Mažiau yra daugiau. Man labai svarbu 
drėkinti odą, ilsėtis ir gerti vitaminą C.
l Kokį drabužį dažniausiai dėvite?
Baltus marškinėlius ir džinsus.
l Kokiais prietarais tikite?
Jokių skrybėlių ant lovos. Tai neša nesėkmę. 
l Ką kiekviena moteris turėtų patirti 
bent kartą gyvenime? 
Įsimylėti ir pamesti galvą. 

TOP klausimai Šakirai

Šakira (Shakira) su savo 
mylimuoju Žeraru Pikė 
(Gerard Pique)

EPA-Eltos nuotr.
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Šventės vieta ir laikas: Gedimino pr., prie V.Kudirkos aikštės, nuo 11 iki 18 val.
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Vilnius jau ruošiasi 
Užgavėnėms

Jau kitą šeštadienį tradiciš-
kai pačiame Vilniaus centre 
susiburs įvairiausi Užga-
vėnių personažai ir užkurs 
tikras šėliones, varydami 
žiemą iš kiemo ir kviesda-
mi sugrįžti pavasarį.  
Nors tikroji Užgavėnių  
diena - vasario 13-oji,  
vilniečiai ir miesto svečiai 
rinksis siausti Gedimino  
prospekte jau vasario 10 d. 

Užgavėnės - paskutinė 
proga iki soties prisivalgyti ir 
pasilinksminti prieš praside-
dant ramiajam gavėnios lai-
kotarpiui, truksiančiam iki 
Velykų. „Morės EKOrezgin-
kos“ šėlionių dalyviai ir sve-
čiai galės ne tik prisikimšti 
pilvus Riebiojoje Užgavėnių 
mugėje, tačiau ir pasileisti į 
linksmybių sūkurį - lankyto-
jų lauks įvairios pramogos: 
šokiai, tradicinis Kanapinio ir 
Lašininio susidūrimas bei 
gausybė žaidimų. Išskirtinis 
šių metų Užgavėnių šventės 
Vilniuje akcentas - pasirinkta 
ekologijos bei rūšiavimo ska-
tinimo tema. Vaikai ir jauni-
mas bus kviečiami prisidėti 
prie ekožaidimų.

 

 televizija ● kinas ● teatras ● kryžiažodžiai ● horoskopai
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 TV8
6.15 Televitrina. 6.30 Ką pasakė Kakė Makė? 6.45 
„Drąsus kiškis“. 7.10 „Bocmanas ir papūga“. 7.20 
„Bolekas ir Liolekas Europoje“. 7.25 „Natalija“. 
8.20 Menų sala. 8.50 „Aistros vynas“ (N-7). 10.00 
Džeimis gamina namuose. 11.05 Romantinė 
drama „Ar ištarti taip?“ (N-7). 12.55 „Sunkvežimių 
miestelis“. 13.25 „Karaliaus Babaro ir drambliuko 
Badu nuotykiai“. 13.55 „Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė“. 14.25 „Ančiukų istorijos“. 14.55 Džeimis 
gamina namuose. 15.55 „Natalija“ (N-7). 16.55 
„Aistros vynas“ (N-7). 18.00 „Deganti širdis“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romanti-
nė drama „Brangusis Džonai“ (N-7). 23.10 „De-
ganti širdis“ (N-7). 1.10 TV Pagalba (N-7). 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2. 8.30 
Savaitės kriminalai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00 
Info komentarai su Indre Makaraityte. 10.30 
KK2 (N-7). 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 
Pagalbos skambutis (N-7). 13.35 24 valandos 
(N-7). 14.25 Yra, kaip yra (N-7). 15.30 KK2 
(N-7). 16.30 Savaitės kriminalai (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 @rimvydasvalatka. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 @
rimvydasvalatka. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.20 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 13.05 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 Vyriška/Moteriš-
ka. 13.40 Mados nuosprendis. 14.35 Susituokime. 
15.30 Vakaro naujienos. 16.05 Vyriška/Moteriška. 
16.55 Sąmokslo teorija. 17.35 „Komanda“. 20.00 
Stebuklų laukas. 21.00 Laikas. 21.30 Balsas. 23.10 
Vakaras su Urgantu. 23.55 Komedija „Eglutės“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Žinios. Vietos laikas. 11.00 „Žmo-
gaus likimas“. 12.00 60 minučių. 13.55 „Šeimos 
detektyvas“. 17.00 Andrejus Malachovas. 18.00 
60 minučių. 20.00 Humoro laida. 22.15 „Svetimi 
vaikai“. 0.05 „Nepamiršk. Lugovajos stotis“.

 Ren
7.50 Žvalus rytas! 9.05, 18.35 Tinkama priemonė. 
9.55 „Šeimos dramos“. 11.35 Rusiškas vairavi-
mas. 11.55 Pati naudingiausia programa. 12.45, 
15.15 Čapman paslaptys. 14.25 „Keista byla“. 
16.05 „Paskutinė meistro paslaptis“. 17.40, 21.20 
Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu. 19.30 
„Šeimos dramos“. 23.05 Jums net nesisapnavo. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05, 9.25 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 
Dalykiškas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrį-
žimas 2“. 10.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 
12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 Susitiki-
mo vieta. 15.30 Ypatingas įvykis. Tyrimas. 16.05 
„Brolis už brolį“. 18.50 Nuotykių f. „Nebijok, aš 
su tavimi! 1919“. 21.05 „Svetimas veidas“. 23.35 
Zacharas Prilepinas. Rusų kalbos pamokos“. 
23.45 „Atsakyk man“. 1.30 Susitikimo vieta. 

 TV PolonIa
7.55 Vilnoteka. 8.10 Turistinė kelionė. 8.25, 17.55, 
2.15 Naminukai. 8.50 Dienos receptas. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.00, 18.20, 5.05 Trumpa 
istorija. 12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.30, 
23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 17.20 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.40 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.20 „Komisaras Aleksas“. 16.15 Verta 
kalbėti. 17.35, 7.00 Nepriklausomybės portretai. 
17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Okrasa laužo taisykles. 19.25 Zaolzė. 20.25 Lais-
vasis ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Ir blogiui, 
ir gėriui“. 0.15 K.Jędrusik dainos. 1.05 Arbatėlė 
su kabaretu. 1.50 Reportažas. 

 TV1000
7.20 „Nenuoramos“. 9.10 „Kristina“. 11.15 „Ko-
votojas“. 13.30 „Pasimatymas“. 15.10 „Orbita 
9“. 17.00 „Didžioji afera“. 19.10 „Daug vargo dėl 
pinigų“. 21.05 „Žmogus, kurio nebuvo“. 23.20 
„Scenos gražuolė“. 1.20 „Vandens ieškotojas“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 9.30, 19.30 Kaip tai veikia? 7.30 Greitai ir 
triukšmingai. 8.30, 19.00 Kaip tai pagaminta? 
10.00, 18.30 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
10.30 Sandėlių medžiotojai. 11.00 Sunkvežimių 
vairuotojai. 12.00, 20.00 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.00 Išgyventi drauge. 14.00 Trauki-
niu į Aliaską. 17.00 Istorijos paslaptys. 18.00 
Kovos dėl konteinerių. 21.00 Būsto gelbėjimo 
operacija. 22.00 Aliaska. Paskutinė riba. 23.00 
Išlikti laukymėje. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 17.00 
Neįprastas maistas. 21.00, 2.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 22.00, 3.00 Statybos 
atokioje Montanoje. 23.00 Vaiduoklių medžioto-
jai. 24.00 Tamsiosios Amerikos paslaptys. 

 8.15  „Visatos stebuklai“  21.20  „Ir vis tiek mes 
  mylime“

 23.00  „Švilpiko diena“ 21.00  „Pasaulinis 
  karas Z“

 7.55  „Pasmerkti 3“

6.10 Televitrina.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Pasmerkti 3“ (N-7).

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

10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N-7).
12.30 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Džiunglių knyga“.
21.10 Veiksmo trileris 

„Olimpo apgultis“ 
(N-14).

23.30 Drama „Aukšta 
klasė“ (S).

1.50 Kriminalinė drama 
„Kolumbiana“ 
(N-14).

3.45 Fantastinis trileris 
„Suvokimas“ (N-14).

5.50 TV serialas „Paskutinis 
iš vyrų“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Didysis  
žvejys“.

7.00 Animacinis f. 
„Madagaskaro  
pingvinai“.

7.30 Animacinis f. 
„Tomas ir Džeris“.

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

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

(N-7).
12.35 KK2 (N-7).
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Pasaulinis karas Z“ 
(N-14).

23.15 Nuotykių 
drama „Užtemimas“ 
(N-14).

1.30 Kriminalinė drama 
„Uždara grandinė“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 2“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detekty-

vas Monkas 8“.
11.40 Stilius.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Komedija „Švilpiko 

diena“.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Svarbios detalės.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Mūsų gyvūnai.
3.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.

6.40 TV serialas 
„F.T.Budrioji akis“.

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

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

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

10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

11.35 TV serialas 
„F.T.Budrioji akis“.

12.40 TV serialas 
„Teisingumo  
agentai“ (N-7).

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

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

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

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

„Teisin gumo  
agentai“ (N-7).

19.30 TV serialas „Reali 
mistika“ (N-7).

21.30 Veiksmo f. „Delta“ 
būrys“ (N-14).

23.55 Veiksmo f. „Šoklys“ 
(N-7).

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

2.15 Veiksmo f. „Delta“ 
(N-14).

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
7.15 Gyvenimo būdas 

(N-7).
8.15 Dokumentinis f. 

„Visatos stebuklai“.
9.20 „Likimo melodija“ 

(N-7).
10.25 „Vis tiek tu būsi 

mano“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Gluchariovas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“ 

(N-7).
15.00 „Gurovo bylos 1. 

Medžioklė“ (1) (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris. Orai.
18.50 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Gyvenimo būdas 

(N-7).
21.30 „Vaiduoklis kreivame 

veidrodyje“ (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.00 „Gluchariovas“ (N-7).
1.10 „Delta“ (N-7).
3.00 „Karo merginos“ 

(N-7).
3.45 „Bitininkas“ (N-7).
4.30 „Rojus“ (N-7).
5.15 „Karo merginos“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Bardų festivalis 

„Akacijų alėja 2017“. 
7.05 „Grizis ir lemingai“.
7.15 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Lesė“.
7.50 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
8.20 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
8.50, 16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stop juosta.
12.40 Teatras.
13.40 Stambiu planu.
14.25 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
15.15 „Mažieji sekliai ir 

Baltosios Damos 
paslaptis“.

15.40 „Lesė“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Mokslo sriuba.
18.35 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.35 „Dangaus vardu 14“.
20.30 Kultūros teismas. 
21.20 Drama „Ir vis tiek 

mes mylime“ (N-14).
22.55 XX tarptautinis 

akordeono festivalis 
„Vilnius 2017“. 

23.55 Nacionalinis turtas.
0.20 DW naujienos rusų k.
0.30 Dabar pasaulyje.

 23.55  „Šoklys“ 

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Akloji“.
8.15 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.35 „Mentalistė“ (N-7).
12.40 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Komisaras Falkas. 
Specialiųjų tyrimų 
būrys“ (N-14).

22.45 Kriminalinė drama 
„Taksi vairuotojas“ 
(N-14).

0.50 „Policija ir Ko“ (N-7).
1.45 „Mentalistė“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-14).

12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-14).

17.00 „Kastlas“ (N-7).
17.55 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
18.55 „Kobra 11“ (N-7).
19.55 „Rezidentai“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Fantastinis 

veiksmo f. 
„Svetimšalis“ (N-14).

0.55 Kriminalinė drama 
„Elitinis jaunimas“ 
(N-14).

2.25 „Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

10.30 „Mylimoji mokytoja“ 
(N-7).

11.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

12.00 „Ekstremalūs 
žygiai. Šventieji 
Kinijos kalnai“.

13.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

14.00 Pinigai iš nieko.
14.55 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
16.00 Siaubingi namai.
17.00 „Judriausios 

pasaulio vietos“.
18.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
19.00 „Vėjavaikė“ (N-7).
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Karališkosios 

paslaptys.
21.00 Pagaliau 

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

22.55 Balticum TV 
žinios.

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

„OLIMPO APGULTIS“
Veiksmo trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Antoine Fuqua.
Vaidina: Gerard Butler, Aaron 
Eckhart, Morgan Freeman.

Teroristų grupuotė užgrobia Baltuo-
sius rūmus ir įkaitu paima prezidentą. 
Tuo metu į Baltuosius rūmus užsukęs 
buvęs slaptosios tarnybos agentas 
Maikas neturi kito pasirinkimo kaip 
tik kautis, kad išgelbėtų prezidentą...

„TAKSI VAIRUOTOJAS“ 
kriminalinė drama. JAV. 1976.
Režisierius: Martin Scorsese.
Vaidina: Peter Boyle, Cybill 
Shepherd, Robert De Niro.

Buvęs Vietnamo karo dalyvis nak-
timis dirba taksistu ir taip kovoja 
su jį kankinančia nemiga. Jis yra 
vienišas, neturi draugų. Jam pa-
stoviai vaidenasi, kad Niujorkas yra 
pilnas įvairių „gyvulių“ ir „šiukšlių“, 
kurias reikia kuo greičiau išnaikinti. 

vasario 2 d. 

 23.25  Justin Timberlake 
  koncertas

 0.55  „Elitinis jaunimas“ 21.00  „Komisaras 
  Falkas“

 AnIMAL PLAneT
7.25, 11.00, 20.10 Šimpanzių rojus. 8.15, 16.30, 
0.45 Namelių medžiuose meistrai. 9.10, 13.45 
Neprotingi naminiai gyvūnai. 10.05, 14.40, 22.55 
Šiaurės Amerika. 11.55 Banginių karai. 15.35, 
23.50 Vienišų žvaigždžių įstatymas. 17.25, 21.05 
Neatsilikti nuo Kriugerių. 18.20 Liūtė-karalienė. 
19.15 Blogas šuo. 22.00 Kruvinas dramblio kaulas. 

 SPORT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ - Či-
kagos „Bulls“. 9.10 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo 
lyga. Paryžiaus „Saint-Germain“ - Monpeljė HSC. 
11.10 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
16 laida. Vakar. 11.40 „CrossFit Games“. Ketvirta 
laida (vyrų jėgos rungtis.) 12.10 KOK world 
series. Ryga 1 d. 14.40 ATP 250 teniso turnyras. 
Stokholmas. Pirmasis pusfinalis. 16.20 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ -  
Bilbao Basket. 18.00 Prancūzijos „Ligue 1“ fut-
bolo lyga. Paryžiaus „Saint-Germain“ - Monpeljė 
HSC. 20.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lygos apžvalga. Premjera. 21.00 
NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ - Čikagos 
„Bulls“. 23.10 KOK world series. Ryga 2 d. 1.00 
Dailusis čiuožimas. „Žvaigždžių šou ant ledo“. 
2.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Pary-
žiaus „Saint-Germain“ - Monpeljė HSC. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Smiginis. Premier lyga. Dublinas. 10.30 Krep-
šinis. Eurolyga. CSKA - „Real“. 12.30 Krepšinis. 
Eurolyga. „Olympiacos“ - „Fenerbahce“. 14.30 
Premier lygos apžvalga. 15.30 Boksas. 48 val. iki 
kovos. Pusfinalis. Muratas Gassievas - Yunieras 
Corticosas. 16.00 Boksas. Svėrimasis. Pusfinalis. 
Muratas Gassievas - Yunieras Corticosas. 16.45 
Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Maccabi“. 18.45 
Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Unicaja“. Tiesio-
ginė transliacija. 21.15 Krepšinis. Eurolyga. „Basko-
nia“ - „Crvena Zvezda“. Tiesioginė transliacija. 23.30 
Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Unicaja“. 1.30 
Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Crvena Zvezda“. 

 eUROSPORT
6.00, 20.05 Angliškasis biliardas. Vokietija. 7.30, 
8.25, 9.25, 9.55, 10.30, 14.30, 17.25, 20.00, 23.55, 
1.25 Olimpinės žaidynės. 8.00, 10.00 Slidžių 
krosas. Pasaulio taurė. Austrija. 8.30, 15.30, 1.30 
Dviračių sportas. „Volta a la Comunitat Valen-
ciana“. Ispanija. 9.30 Šiaurės dvikovė. Pasaulio 
taurė. 13.00 Žiemos sportas. 13.05 Kalnų slidinė-
jimas. Pasaulio taurė. Švedija. 14.00 „E Formulė“. 
FIA čempionatas. Čilė. 18.15, 24.00 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Kamilis Stochas. 18.45, 
0.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Vokietija. 19.55, 0.25 Eurosport žinios. 

„UŽTeMIMAS“
nuotykių drama. JAV. 2010.
Režisierius: David Slade.
Vaidina: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

Kalenai sugrįžta ir Belos gyvenimas stoja į vėžes: ji ir Edvardas vėl kartu. 
Didžiausi priešai įveikti ir jų meilei atrodo jau niekas nesutrukdys. Tačiau 
Belos gyvenimą ima temdyti kiti nemalonumai. Dabar, kai Edvardas 
sugrįžo, ji priversta rinktis: meilė jam ar draugystė su Džeikobu. Sena 
vampyrų ir vilkolakių nesantaika netrukus gali vėl įsiliepsnoti.

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

Sudužus ateivių kosminiam laivui iš 
jo skeveldrų išsilaisvinęs Kainanas 
suvokia esąs ne vienintelis ateivis, 
išgyvenęs šią katastrofą. Kartu su juo 
atskrido ir nuožmusis Murvenas...

TV3
21.10

TV6
22.30

TV1
22.45

LnK
23.15

rekomenduoja
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6.15 Televitrina.
6.30 „Aladinas“.
7.00  „Ančiukų istorijos“.
7.30 „Keršytojų komanda“.
8.00 „Aladinas“.
8.30 Superekspertai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Aplink Lietuvą.
11.00 Svajonių ūkis.
11.30 Nuotykių f. „Šnipų 

vaikučiai. Laiko  
sergėtojas“ (N-7).

13.10 Komedija 
„Blondinės“ (N-7).

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

15.35 Ekstrasensai detektyvai.
16.45 „LTeam“ žiemos 

olimpinis festivalis“. 
Lietuva, 2018.

18.00 Misija. Vestuvės.
18.30 TV3 žinios. 
19.25 „Eurojackpot“. Loterija.
19.30 Nuotykių f. „Persis 

Džeksonas ir Olimpo 
dievai. Žaibo vagis“ 
(N-7).

21.55 Mokslinės fantastikos f. 
„Bado žaidynės“ (N-7).

0.50 Fantastinis veiksmo f. 
„Ugnis ir ledas“ 
(N-14).

2.20 Veiksmo trileris 
„Olimpo apgultis“.

4.25 TV serialas „Paskutinis 
iš vyrų“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Mada-

gaskaro pingvinai“.
6.55 Animacinis f. „Tomas 

ir Džeris“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Ančiukai 
Duoniukai“.

7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ogis ir tarakonai“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Pelėdų karalystės 

sargai“.
11.50 Nuotykių komedija 

„Bėgimas  
džiunglėse“ (N-7).

13.45 Komedija „Sniego 
diena“.

15.30 Komedija 
„Išleistuvės“ (N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. 

„Monstrų biuras“.
21.25 Veiksmo ir nuotykių 

komedija „Kung Fu 
Joga“ (N-7).

23.25 Erotinis trileris 
„Laukinės aistros. 
Karšta ketveriukė“ 
(N-14).

1.10 Veiksmo trileris 
„Pasaulinis karas Z“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą 2“.
7.20 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
7.30 „Detektyvė Miretė“.
7.45 „Džeronimas 3“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
11.50, 1.05 „Paslaptingos 

Šangri La beždžionės“.
12.45, 2.00 „Ypatinga misija“. 

1 d. 
13.40 „Puaro 13“. 
15.15 Mes nugalėjom.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Eurovizija 2018. 

Nacionalinė atranka.
23.20 Komiškas trileris 

„Suvesti sąskaitas“.
2.45 Dviračio žinios.

 21.00  Eurovizija 2018 13.10  „Blondinės“

ŠeŠtadienis

„BADO ŽAIDYNĖS“
Mokslinės fantastikos filMas. JAV. 2012. 
Režisierius: Gary Ross. 
Vaidina: Stanley Tucci, Wes Bentley, Jennifer Lawrence.

Ateityje atsirado Panemo valstybė, turinti dvylika regionų. Kiekvienas 
regionas turi atsiųsti po merginą ir vaikiną į sostinę, kur šie dalyvauja 
žiauriose bado žaidynėse. Tai būdas įbauginti tautą ir išsaugoti nusi-
stovėjusią tvarką. Ketnė patenka į žaidimą, ji bando išlikti, grįžti namo 
ir visiems laikams panaikinti žiauriąsias žaidynes.

rekomenduoja

„IŠLEISTUVĖS“
koMedija. JAV. 2011.
Režisierius: Joe Nussbaum. 
Vaidina: Aimee Teegarden,
Thomas McDonell, DeVaughn 
Nixon.

Paaugliai ruošiasi paskutinei šventei 
mokykloje - išleistuvių vakarėliui. No-
vą įsiutina klasiokas, tik per plauką 
nesugriovęs jos išleistuvių planų. Ta-
čiau pamažu ji suvokia, kad jis - puiki 
pora vakarėliui. Taileris su Mei nori, 
kad paskutinis renginys mokyklo-
je jiems būtų nepriekaištingas. Visi 
klasiokai nekantriai laukia išleistuvių.

„PAGAUK, JEI GALI“
Biografinė draMa. 
JAV, Kanada. 2002.
Režisierius: Steven Spielberg. 
Vaidina: Leonardo diCaprio,
Tom Hanks, Christopher Walken.

Frenkas vieną gražią dieną suvokia, 
kaip galima pasipelnyti apgaulės 
būdu. Jis apsimeta įvairiausios pro-
fesijos atstovais ir neteisėtu būdu 
įgyja pustrečio milijono dolerių. 
Pradėjęs nuo elementaraus čekių 
klastojimo, Frenkas šioje srityje 
„tobulėja“ itin sparčiai. Toks gyve-
nimas ilgai tęstis negali...

„UNIVERSALUS KARYS“
VeiksMo draMa. JAV. 1992.
Režisierius: Roland Emmerich. 
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, 
Dolph Lundgren, Ally Walker.

Du seni priešai, Vietnamo karo metu 
nužudę vienas kitą. Lukas tuomet no-
rėjo kuo greičiau išvykti namo, o Skotas 
ketino pradėti siaubingas žudynes. 
Gyvo neliko nė vieno. Kadangi abu 
buvo galingi kariai, vyriausybė užšal-
dė jų kūnus ir po keleto metų pavertė 
juos mechaninėmis kovos mašinomis. 

LNK
15.30

 TV8
6.45 Televitrina. 7.00 „Franklinas ir draugai“. 
8.00 „Mažosios kerėtojos“. 8.30 „Supermergai-
tės“. 9.00 „Benas Tenas“. 9.30 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 10.00 „Sunkvežimių miestelis“. 11.00 
„Šleivakojis“. 11.15 „Miško kronika“. 11.25 „Me-
džioklinis šautuvas“. 11.40 „Bocmanas ir papūga“. 
11.50 „Bolekas ir Liolekas laukiniuose vakaruose“. 
12.00 „Reindžeris Robas“. 13.00 „Karaliaus Babaro 
ir drambliuko Badu nuotykiai“. 14.00 „Franklinas ir 
draugai“. 15.00 Tavo augintinis. 15.30 Menų sala. 
16.00 Džeimis gamina namuose. 16.30 „Detektyvė 
Fišer“ (N-7). 17.55 Šokiai!  20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. 21.00 Premjera! „Detektyvas su prieskoniais“ 
(N-7). 23.00 Romantinė drama „Brangusis Džo-
nai“. 1.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 2.00 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Savaitės kriminalai (N-7). 15.00 Labas va-
karas, Lietuva. 16.00 KK2 (N-7). 18.00 Farai (N-
7). 19.30 Savaitės kriminalai (N-7). 20.00 Kitu 
kampu. 21.00 Yra, kaip yra (N-7). 22.00 Žinios. 
23.00 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambutis 
(N-7). 4.05 Tauro ragas (N-7). 4.35 Apie žūklę. 
5.05 Autopilotas. 5.30 Ne vienas kelyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.50 Grok, mylimas akordeone! 7.25 Vaikų klubas. 
8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Pastoriaus žodis. 
9.15, 1.55 „Briliantini jūs mūsų“. 10.05 Vaikų klu-
bas. 10.25 Skanėstas. 11.25 Komedija „12 kėdžių“. 
14.20 Vyriausias iš visų! 15.55 „Kaukazo belaisvė, 
arba kiti Šuriko nuotykiai“. 17.20 Vakaro naujienos. 
17.35 Kas nori tapti milijonieriumi? 18.55, 20.20 
Šiandien vakare. 20.00 Laikas. 21.50 Izmailovo 
parkas. 23.25 Komedija „Geltonas nykštukas“.  

 RTR PLANETA (BALTIJA)
10.00 Žinios. 10.20 Vietos laikas. 10.40 Humo-
ras! Humoras! Humoras! 13.00 „Pasveikimas“. 
17.00 „Sveikas, Andrejau“. 19.00 Šeštadienio 
žinios. 20.00 „Pasirinkimas“. 23.50 „Mono“. 

 REN
9.20 „Kiekvienam po katinėlį“. 10.15 Rusiškas vai-
ravimas. 11.05 Mintransas. 11.45 Sąžiningas re-
montas. 12.20 Pati naudingiausia programa. 13.10 
Žiūrėti visiems! 14.05 Kosminių istorijų diena. 18.30 
„Kaip sukurta visata?“ su Konstantinu Chabenskiu. 
19.20 „Įslaptinti sąrašai. Patys baisiausi“. 21.05 
Karinė paslaptis su Igoriu Prokopenka. 22.50 „Slap-
tosios medžiagos. Kosminių tyrimų agentūros“. 

TV3
21.55

TV6
22.30

 19.30  „Monstrų biuras“

BTV
21.30
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6.00 TV serialas 
„F.T.Budrioji akis“.

8.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie ��kl�.
10.00 Pavariau (N-7).
10.30 „Pragaro katyt�“.
11.30 Dokumentinis f. 

„Didysis atodr�kis 
Amerikoje“.

12.30 TV serialas 
„Vandenyno 
paslaptys su D�efu 
Korvinu“.

13.00 „Reali mistika“ 
(N-7).

14.00 „Davis’o“ taur�s 
turnyras. Lietuva - 
Estija. 2018 m. 
Tiesiogin� 
transliacija.

17.00 LKL �empionatas. 
„Pieno �vaig�d�s“ - 
„Nept�nas“. 
Tiesiogin� 
transliacija.

19.30 „Dainuok mano 
dain�“. 

21.30 Biografin� drama 
„Pagauk, jei gali“ 
(N-14).

0.15 Siaubo trileris 
„I�varymas“ (S).

2.10 TV serialas 
„Juodasis s�ra�as“ 
(N-7).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuv�.
7.25 „Vandenyno mil�inai“.
8.25 „Vyr� �e��lyje. 

Ra�ytoja Gabriel� 
Petkevi�ait�-Bit�“.

9.00 Skinsiu raudon� ro��.
9.30 Vantos lapas.
10.00 „Visatos stebuklai“.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Vera. Dievai�iai“.
15.00 „MMA „King of 

the Cage“ II tarp-
tautinis turnyras. 
Lietuva - Amerika. 
Atsakomosios 
kovos“ (2). Kov� 
narvuose turnyras. 
2017 m. (N-7).

16.00 �inios. Orai.
16.20 Mano Europos 

Parlamentas.
16.50 „Pra��tingi 

smaragdai“ (N-7).
18.00 �inios. Orai.
18.30 4 kampai.
19.00 Muzikiniai 

sveikinimai.
20.00 �inios. Orai.
20.30 „Ilju�inas ir Babkinas 

tiria. Marione�i� 
�okiai“. 1, 2 s. (N-7).

22.30 �inios. Orai.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
1.00 „Pra��tingi 

smaragdai“ (N-7).
2.40 „Vera. Dievai�iai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Rus� gatv�.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pa�velk � profesij� 

kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 Rasos la�eliai 2017. 
12.20 Mano t�vi�k�.
12.35 Stilius.
13.30 Tarptautin�s rist�n� 

lenktyn�s „Sartai 
2018“. Tiesiogin� 
transliacija i� Duset�.

15.30 „Keliaukime kartu. 
Charkovas“.

16.00 Euromaxx.
16.30 Lietuvos meninink� 

portretai. 
17.30 Atspind�iai. 
18.00 Prisik�limo 

ekspresas - 
�imtme�io veidai.

18.50 „Klintas Istvudas. 
Gyvenimas kine“.

20.15 Stambiu planu.
21.00 Muzikin� komedija 

„Noriu palaikyti tavo 
rank�“ (N-7).

22.35 LRT OPUS ORE. 
23.35 Muzikos pasaulio 

�vaig�d�s. 
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Drama „Ir vis tiek 

mes mylime“ (N-14).
2.00 „Prokurorai“.

6.20 Teleparduotuv�.
6.50 „Afrika. Pavojinga 

tikrov�“.
7.50 Daktaras Ozas. 

�eimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Surikat� 
namai“.

9.15 Anapus 
ne�inomyb�s (N-7).

10.15 „Akloji“.
11.25 „B�r�ja“.
12.00 „Nekviesta 

meil�“.
14.00 Pasisv�r� ir 

laimingi.
15.00 „�irdele mano“ 

(N-7).
17.00 „Akloji“.
18.00 „B�r�ja“.
19.05 „Didingasis 

am�ius. 
Jos didenyb� 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Bekas 2. 
�mogus be veido“ 
(N-14).

22.50 „T�vas Motiejus“ 
(N-7).

0.50 Kriminalin� drama 
„Taksi vairuotojas“ 
(N-14).

2.45 „Komisaras 
Falkas. 
Speciali�j� 
tyrim� b�rys“ 
(N-14).

6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias (N-7).
7.30 „�sp�dingiausios 

atostog� vietos“.
8.30 Ekstremali �vejyba 

(N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 Statyb� gidas.
10.00 Karys lenktynininkas 

(N-7).
10.30 Lietuvos mokykl� 

�aidyn�s.
11.00 I�likimas (N-7).
12.00 Joki� kli��i�! (N-7).
13.00 „�sp�dingiausios 

atostog� vietos“.
14.00 Premjera! 

„Didieji senov�s 
statiniai“.

15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 I� peties (N-7).
17.00 Sand�li� karai (N-7).
18.00 Lietuvos talentai 

(N-7).
21.00 Dain� dvikova.
21.30 TV3 �inios. 

TV3 sportas. TV3 
orai.

22.30 Veiksmo drama 
„Universalus karys“ 
(N-14).

0.40 Fantastinis veiksmo f. 
„Svetim�alis“ (N-14).

2.40 Kvailiausi pasau-
lio nutr�ktgalviai 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
�inios.

9.30 „Blogiau neb�na“ 
(N-7).

10.30 Pinigai i� 
nieko.

11.30 „V�javaik�“ (N-7).
12.30 „U�kariaujant 

dang�“.
13.30 Siaubingi 

namai.
14.25 Romantin� 

drama 
„D�ein� Eir“.

16.35 „Vald�ios tvirtov�“ 
(N-7).

17.40 �eimos vakaras. 
„Ilgai ir 
laimingai 2. 
Naujieji 
Snieguol�s 
nuotykiai“.

19.00 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

20.00 „Ekstremal�s 
�ygiai. �ventieji 
Kinijos kalnai“.

21.00 „Mylimoji mokytoja“ 
(N-7).

22.00 „Fortitudas“ 
(N-14).

23.00 „Vald�ios tvirtov�“ 
(N-7).

0.05 Klaip�dos patruliai 
(N-7).

0.35 „V�javaik�“ 
(N-7).

 13.30  „Sartai 2018“ 19.00  Muzikiniai 
  sveikinimai

 9.30  Apie ��kl�  22.00  „Fortitudas“ 22.50  „T�vas Motiejus“
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 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.50 Grok, mylimas akordeone! 7.25 Vaik� klubas. 
8.00 Gudrut�s ir gudru�iai. 8.45 Pastoriaus �odis. 
9.15, 1.55 „Briliantini j�s m�s�“. 10.05 Vaik� klu-
bas. 10.25 Skan�stas. 11.25 Komedija „12 k�d�i�“. 
14.20 Vyriausias i� vis�! 15.55 „Kaukazo belaisv�, 
arba kiti �uriko nuotykiai“. 17.20 Vakaro naujienos. 
17.35 Kas nori tapti milijonieriumi? 18.55, 20.20 
�iandien vakare. 20.00 Laikas. 21.50 Izmailovo 
parkas. 23.25 Komedija „Geltonas nyk�tukas“.  

 RTR PLANETA (BALTIJA)
10.00 �inios. 10.20 Vietos laikas. 10.40 Humo-
ras! Humoras! Humoras! 13.00 „Pasveikimas“. 
17.00 „Sveikas, Andrejau“. 19.00 �e�tadienio 
�inios. 20.00 „Pasirinkimas“. 23.50 „Mono“. 

 REN
9.20 „Kiekvienam po katin�l�“. 10.15 Rusi�kas vai-
ravimas. 11.05 Mintransas. 11.45 S��iningas re-
montas. 12.20 Pati naudingiausia programa. 13.10 
�i�r�ti visiems! 14.05 Kosmini� istorij� diena. 18.30 
„Kaip sukurta visata?“ su Konstantinu Chabenskiu. 
19.20 „�slaptinti s�ra�ai. Patys baisiausi“. 21.05 
Karin� paslaptis su Igoriu Prokopenka. 22.50 „Slap-
tosios med�iagos. Kosmini� tyrim� agent�ros“. 

 NTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 �iandien. 7.25 Ap�i�ra. 7.55 J� 
papro�iai. 8.30 Gaminame su Aleks�ju Ziminu. 
9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 Gyvas ir mir�s 
maistas. 11.05 Buto klausimas. 12.15 Va�iuo-
sime, pavalgysime. 13.05 Lauk man�s. 14.05 
Savas �aidimas. 15.20 „Kart�...“ 16.00 Milijono 
verta paslaptis. 18.00 „Centrin� televizija“ su 
Vadimu Takmenevu. 19.00 „Rusi�kas mai�tas“. 
21.35 „Kaubojai“. 23.30 „Tarptautin� pj�klorama“ 
su T.Koesajanu. 0.25 Pasis�d�jimas pas Margu-
lis�. 1.35 Mes ir mokslas. Mokslas ir mes. 

 TV POLONIA
7.10 „Laim�s spalvos“. 9.00 Klausimai per 
pusry�ius. 11.55 Polonija 24. 12.15 Polonijos 
pokalbis. 12.30 Sveika, Polonija. 13.20 „T�vas 
Mateu�as“. 14.15 „Ir g�riui, ir blogiui“. 15.10 
„D�em“ koncertas Bydgo��iuje. 16.00 Okrasa 
lau�o taisykles. 16.30 �simyl�k Lenkijoje. 17.00 
Kult�ringieji PL. 18.00, 1.15 Lenk�@lenk� �o-
dynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip 
meil�“. 19.50, 6.05 41-asis Student� dain� fes-
tivalis. V.Vysockio dain� koncertas. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 �inios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.45 „1920. Karas ir meil�“. 22.40, 4.35 
Didysis testas apie lenki�kus serialus. 0.10 Pran-
c�zi�k� dain� vakaras „Po Pary�iaus stogais“ (1). 

 TV1000
9.05 „Daug vargo d�l pinig�“. 10.55 „Planeta 
51“. 12.45 „Iliuzionistas“. 14.55 „Vandens ie�-
kotojas“. 17.05 „Kramer prie� Kramer�“. 19.10 
„Nerealusis Halkas“. 21.20 „Karalien�s sesuo“. 
23.30 „�alutinis poveikis“. 1.25 „8 mylia“.  

 DISCOVERY 
7.00, 12.00 Kaip tai veikia? 7.30 Edas Stafordas. � 
ne�inomyb�. 8.30 I�gyventi drauge. 10.30 Kaip tai 
pagaminta? 11.00 Turto gelb�tojai. 13.00 Greitai ir 
triuk�mingai. 15.00 Automobiliai. 16.00 In�inerija. 
17.00 Nes�kmi� gara�as. 18.00, 21.00 Kelion� 
traukiniu Australijoje. 19.00 Megatraukiniai. 20.00  
Automobili� perpardavin�tojai. 22.00  Tesla. I�-
slaptintas nu�udymas. 23.00 Istorijos paslaptys. 
24.00 Eskobaro milijon� suradimas. 

 TRAVEL
6.00 Muziej� paslaptys. 7.00, 12.00 Naujo b�sto 
paie�ka. 9.00 Turto gelb�tojai. 10.00 Vie�bu�i� 
verslas. 11.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto 
rinkoje. 15.00 Ne�prastas maistas. 18.00 Maisto 
rojus. 19.00 �mogus ir maistas, su Casey’iu 
Webbu. 20.00 Olis Smito pasteb�jimai. 21.00  
Piet� Afrikos papl�dimiai. 22.00, 1.00 Ne�inoma 
ekspedicija. 23.00 Vaiduokli� med�iotojai. 

 ANIMAL PLANET
 6.36 Susipa�inkite su orangutanais. 7.00 Nak-
tis. 7.25 Bangini� karai. 8.15, 22.55 Vieni-
�� �vaig�d�i� �statymas. 12.50 �statymas d�l 
�iaurini� mi�k�. 13.45 Rykli� atakos. 14.40 
�sibrov�liai. 15.35, 0.45 Gyvat� �eila. 17.25, 
2.35 �impanzi� rojus. 18.20 Mutant� planeta. 

 SPORT1
8.00 NBA krep�inio lyga. Detroito „Pistons“ - Okla-
homos Si�io „Thunder“. 10.10 „Penktasis k�linys“. 
Ispanijos „Endesa“ krep�inio lygos ap�valga. 
Vakar. 11.10 Ispanijos „Endesa“ krep�inio lyga. 
Madrido „Real“ - Bilbao Basket. 12.50 NBA krep-
�inio lyga. Milvokio „Bucks“ - �ikagos „Bulls“. 
15.00 „NBA Action“. Krep�inio lygos ap�valga. 
16 laida. 15.30 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Ve-
ronos „Chievo“ - Turino „Juventus“. 17.30 Italijos 
„Seria A“ futbolo lygos ap�valga. 20 turas. 18.10 
„Penktasis k�linys“. Ispanijos „Endesa“ krep�inio 
lygos ap�valga. Vakar. 19.00 Tiesiogiai. Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. Genujos „Sampdoria“ - 
Turino FC. 21.00 „CrossFit Games“. Ketvirta laida 
(rungtys: moter� svori� kilnojimas, lipimas virve, 
finalin�s rungtys). 22.30 Tiesiogiai. NBA krep�inio 
lyga. �ikagos „Bulls“ - Los And�elo „Clippers“. 
1.10 NBA krep�inio lyga. Global game. Bostono 
„Celtics“ - Filadelfijos „76ers“. 

 VIASAT SPORT BALTIC
6.50 Krep�inis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Crvena 
Zvezda“. 8.50 Krep�inis. Eurolyga. „�algiris“ - 
„Maccabi“. 10.50 Smiginis. Premier lyga. Dubli-
nas. 14.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Bur-
nley“ - „Manchester City“. Tiesiogin� transliacija. 
16.25 Regbis. �e�i� nacij� taur�. Velsas - �kotija. 
Tiesiogin� transliacija. 18.20 Boksas. 48 val. iki 
kovos. Pusfinalis. Muratas Gassievas - Yunieras 
Corticosas. 18.50 Boksas. Sv�rimasis. Pusfinalis. 
Muratas Gassievas - Yunieras Corticosas. 19.20 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - 
„Everton“. Tiesiogin� transliacija. 21.30 Regbis. 
�e�i� nacij� taur�. Pranc�zija - Airija. 23.20 
Regbis. �e�i� nacij� taur�. Velsas - �kotija. 

 EUROSPORT
6.00, 22.15  Angli�kasis biliardas. Vokietija. 7.30, 
10.30, 14.30, 17.00, 0.40  �uoliai su slid�mis nuo 
tramplino. Pasaulio taur�. Vokietija. 8.25, 9.25, 
10.25, 19.10, 0.35  Olimpin�s �aidyn�s. 8.30, 15.30 
Dvira�i� sportas. „Volta a la Comunitat Valenciana“. 
Ispanija. 9.30 �uoliai su slid�mis nuo tramplino. 
Kamilis Stochas. 10.00, 20.00 „E Formul�“. FIA 
�empionatas. �il�. 11.15, 13.30 Kaln� slidin�jimas. 
Pasaulio taur�. Vokietija. 12.30 �iaur�s dvikov�. 
Pasaulio taur�. 18.45 �iemos sportas. Kryptis - 
Pjong�angas. 19.55, 0.25 Eurosport �inios.

 13.00  „�sp�dingiausios 
  atostog� vietos“
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 TV8
6.45 Televitrina. 7.00 „Franklinas ir draugai“. 8.00 
„Mažosios kerėtojos“. 8.30 „Supermergaitės“. 9.00 
„Benas Tenas“. 9.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautu-
vė“. 10.00 „Sunkvežimių miestelis“. 11.00 „Trys 
pingvinai“. 11.15 „Linksmos istorijos“. 11.25 „Si-
dabrinė kanopa“. 11.40 „Bocmanas ir papūga“. 
11.50 „Bolekas ir Liolekas laukiniuose vakaruose“. 
12.00 „Reindžeris Robas“. 13.00 „Karaliaus Babaro 
ir drambliuko Badu nuotykiai“. 14.00 „Franklinas 
ir draugai“. 15.00 Sveikatos medis. 16.00 Džeimis 
gamina namuose. 17.00 „Detektyvė Fišer“. 18.00 
Šokiai!  20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Premjera! 
Drama „Neišvengiama meilė“. 23.00 „Detektyvas 
su prieskoniais“. 1.00 „Detektyvė Fišer“. 2.00 „Ti-
krosios Beverli Hilso namų šeimininkės“. 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Bus visko. 7.30 Nuo... 
Iki. 8.30 KK2. 10.30 Savaitės kriminalai. 11.00 Ne 
vienas kelyje. 11.30 Kitu kampu. 12.25 Pagalbos 
skambutis. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.35 Valanda 
su Rūta. 19.00 KK2. 21.00 Savaitės panorama. 
21.30 @rimvydasvalatka. 22.00 Žinios. 23.00 
Farai. 23.30 Savaitės panorama. 24.00 Dabar pa-
saulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 0.30 24 valandos 
(N-7). 4.10 Autopilotas. 4.35 Ne vienas kelyje. 
5.05 Savaitės panorama. 5.30 Kitu kampu. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.50 Sargybinis. 7.15 Vaikų klubas. 7.50 Padriki 
užrašai. 8.05 Sveikata. 9.15 „Rytais į svečius“ su 
Marija Šukšina. 10.00 Vaikų klubas. 10.20 Igo-
riaus Kvašo 85-ojo jubiliejaus proga. „Širdinga 
dovana“. 11.30 Izmailovo parkas. 12.40 Komedi-
ja „Kaukazo belaisvė arba kiti Šuriko nuotykiai“. 
14.05 „Melas vardan išsigelbėjimo“. 17.30 Aš 
galiu. 19.20 Užhipnotizuotos žvaigždės. 20.55 
Kas? Kur? Kada? XXI amžiaus vaikai 22.00 Lai-
kas. 23.25 Komedija „Nacionalinės medžioklės 
ypatumai“. 0.40 Sovietų šalis. Pamiršti vadai.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
7.45 Žinios. Maskva. 8.25 Pats sau režisierius. 
9.15 Rytinis paštas. 10.00 Žinios. 10.20 Kai visi 
namie. 11.10 Juoktis leidžiama. 13.50 „Likus 
pusvalandžiui iki pavasario“. 17.40 Didžioji 
opera. 19.00 Savaitės žinios. 21.00 Sekmadie-
nio vakaras su V.Solovjovu. 23.30 „Dopingas“. 

 Ren
7.00 Pažink mūsiškius. 7.50 „V ir M“. 8.35 Žiūrėti 
visiems! 9.25 Prajuokink komiką. 10.55 „Kitas“. 
14.25-20.50 „Kitas 2“. 24.00 Muzikinis Zacharo 
Prilepino šou „Druska“. 1.20 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl sveiki! 
7.45 Pirmoji laida. 8.25 Valgome namie! 9.25 
„Maža žemė“. 10.20 Kas namie šeimininkas? 
11.05 Technikos stebuklai. 12.00 Sodinin-
kų atsakas. 13.05 Vartotojų priežiūra. 14.05 
Savas žaidimas. 15.25 Kriminalinė Rusija. 
16.00 Tyrimą atliko... 17.00 Naujos rusiškos 
sensacijos. 18.00 Dienos apžvalga. 19.15 Tu 
nepatikėsi! 20.05 Žvaigždės susiėjo. 21.55 
„Kaubojai“. 23.50 „Teisėtas mentas“. 3.40 
„Holokaustas - tapetų klijai?“ 4.45 Važiuosi-
me, pavalgysime! 

 TV PolonIa
6.55, 15.40 „Namas“. 8.25 Notacijos. 8.40 Lais-
vasis ekranas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
10.25 ZUS be sienų. 10.50 Telerytas. 11.20 Grū-
das. 11.50, 20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 12.20 
„Saulės ietis“. 12.55 Tarp žemės ir dangaus. 
12.55 Dokumentika. 14.00 Šv. Mišios. 14.20 
Turistinė kelionė. 17.10 Kaip gimė serialas 
„Namas“. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV eks-
presas. 18.55, 1.30 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.35 
Akis į akį. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Merginos 
iš Lvovo“. 22.40, 5.15 „Kunigaikštystė“. 0.45 
Pramoginė laida. 1.00 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
10.05 „Šalutinis poveikis“. 12.15 „Nerealusis 
Halkas“. 14.30 „Ten, kur širdis“. 16.50 „Ieš-
kantys laimės“. 19.10 „Nuotykiai su Diku ir 
Džeine“. 21.00 „Vilkas“. 23.25 „Sėkmės, Čakai!“  

 DIscoVeRy 
6.00, 18.00 Automobilių perpardavinėtojai. 7.00 
Kaip tai veikia? 7.30 Jukono vyrai. 8.30 Traukiniu 
į Aliaską. 9.30 Nesėkmių garažas. 10.30 Kaip tai 
pagaminta? 11.00 Sunkvežimių vairuotojai. 12.00 
Senienų medžiotojai. 13.00 Kovos dėl konteine-
rių. 14.00 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 15.00 
Sandėlių medžiotojai. 16.00 Nekilnojamojo turto 
karai. 17.00 Kelionė traukiniu Australijoje. 19.00 
Inžinerija. 20.00 Aliaska. Šeima iš miško. 21.00 
Edas Stafordas. 22.00 Eskobaro milijonų suradi-
mas. 23.00 Tesla. Išslaptintas nužudymas. 

 TRaVel
9.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Viešbučių 
verslas. 11.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto 
rinkoje. 12.00 Statybos atokioje Montanoje. 13.00 
Statybos Aliaskoje. 16.00 Neįprastas maistas. 18.00 
Maisto rojus. 19.00 Žmogus ir maistas, su Casey’iu 
Webbu. 20.00 Pietų Afrikos paplūdimiai. 21.00 
Muziejaus paslaptys. 23.00 Vaiduoklių medžiotojai. 

 17.00  LKL čempionatas  19.30  „Baltas II. 
  Vilko kelionė“

 14.10  „Terminalas“ 15.05  „Čihuahua iš 
  Beverli Hilso“

6.15 Televitrina.
6.30 „Aladinas“.
7.00 „Ančiukų istorijos“.
7.30 „Keršytojų komanda“.
8.00  „Aladinas“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Komedija „Daktaras 

Dolitlis 2“ (N-7).
13.10 Fantastinė drama 

„Avalono mokykla“.
15.05 Nuotykių komedija 

„Čihuahua iš Beverli 
Hilso“ (N-7).

16.55 Ekstrasensai detektyvai.
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 „X Faktorius“. 

Lietuva, didysis 
muzikos šou, 2017, 
vedėjai: M.Stasiulis ir 
M.Rainys. Tiesioginė 
transliacija (N-7).

22.30 Veiksmo trileris 
„Transporteris“ (N-7).

0.15 Dokumentinis muzi-
kinis f. „Samsara“ 
(N-7).

2.10 Mokslinės fantastikos f. 
„Bado žaidynės“ (N-7).

4.40 TV serialas „Pasku-
tinis iš vyrų“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Mada-

gaskaro pingvinai“.
6.55 Animacinis f. 

„Tomas ir Džeris“.
7.20 Animacinis f. 

„Nickelodeon“ 
valanda. Ančiukai 
Duoniukai“.

7.45 Animacinis f. „Kung 
Fu Panda“.

8.10 Animacinis f. „Keista 
šeimynėlė“.

8.35 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio šou“.

9.00 „Ogis ir tarakonai“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
9.55 „Ogis ir tarakonai“.
10.05 Nuotykių f. „Knygų 

valdovas“.
11.30 Veiksmo f. „Spidas 

Reiseris“ (N-7).
14.10 Komedija 

„Terminalas“ (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Nuotykių komedija 

„Ivanas Vasiljevičius 
keičia profesiją“.

21.25 Veiksmo f. „Rizikingi 
ryšiai“ (N-14).

23.20 Trileris „Kiti“ (N-14).
1.15 Erotinis trileris 

„Laukinės aistros. 
Karšta ketveriukė“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
7.00 Mes nugalėjom.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 „Raudonkepuraitė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.25 Mūsų gyvūnai.
11.50, 1.40 „Atšiaurioji 

Kanada“. 4 d. 
12.45, 2.35 „Užburianti 

Indonezija“. 1 d. 
13.40 TV serialas „Puaro 13“. 
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Editos šou.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą“.
21.55 Romantinė drama 

„Įsimylėjęs 
Šekspyras“ (N-14).

24.00 Komedija „Švilpiko 
diena“.

3.20 Laisvės vėliavnešiai.
3.45 Eurovizija 2018. 

Nacionalinė atranka.

6.30 Galiūnų 
čempionų lyga. 
2017 m.

7.30 TV serialas 
„F.T.Budrioji  
akis“.

8.30 Tauro ragas (N-7).
8.55 Pasaulio 

veteranų galiūnų 
čempionatas.  
2017 m.

9.45 Sveikinimai. 
Pramoginis sveikini-
mų koncertas.

12.00 „Davis’o“ 
taurės turnyras. 
Lietuva - Estija. 
2018 m.  
Tiesioginė  
transliacija.

17.00 LKL čempionatas. 
„Vytautas“ - 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija.

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

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

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

23.50 Biografinė drama 
„Pagauk, jei gali“ 
(N-14).

2.15 „Reali mistika“ 
(N-7).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Geriausios nardymo 

vietos“ (N-7).
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 „Geriausios nardymo 

vietos“ (N-7).
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Mano Europos 

Parlamentas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Gurovo bylos 6. Bet 

kokia kaina“ (N-7).
12.45 „Namas su lelijomis“.
15.00 „Geriausios nardymo 

vietos“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
16.50 „Pražūtingi 

smaragdai“ (N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.30 Mano Europos 

Parlamentas.
19.00 „Juodosios katės“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Juodosios katės“.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „MMA „King of 

the Cage“ II tarp-
tautinis turnyras. 
Lietuva - Amerika. 
Atsakomosios kovos“ 
(2). Kovų narvuose tur-
nyras. 2017 m. (N-7).

24.00 „Rasputinas“. 1, 2 s.

7.00 Mokslo sriuba.
7.30 Vilniaus albumas.
7.45 Trembita (subtitruota).
8.00 Menora (subtitruota).
8.15 Vilniaus sąsiuvinis.
8.30 Krikščionio žodis.
8.45 Kelias.
9.00 Euromaxx.
9.30 „Susipažink su mano 

pasauliu“.
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno 

dienos.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Kultmisijos.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Linija, spalva, forma.
13.30 Stop juosta.
14.00 Legendos.
14.45 Šventadienio mintys.
15.15 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
15.45 Epochų mozaika. 
17.10 Kultūros teismas. 
18.00 Nes man tai rūpi.
18.45 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“. 

19.30 „Baltas II. 
Vilko kelionė“.

20.45 Mokslo sriuba.
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.55 Kai mūzos prabyla. 
22.30 Orkestro muzikos 

koncertas. 

 10.40  „Gurovo bylos 6. 
  Bet kokia kaina“

 21.55  „Įsimylėjęs 
  Šekspyras“
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 21.30  TV3 žinios 12.00  Moterys prieš 
  vyrus 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Afrika. 

Pavojinga  
tikrovė“.

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

8.45 „Surikatų 
namai“.

9.15 „Žiniuonis“ (N-7).
10.15 „Akloji“.
11.25 „Būrėja“.
12.00 Moterys 

prieš vyrus  
(N-7).

14.00 Pasisvėrę ir 
laimingi.

15.00 „Širdele mano“ 
(N-7).

17.00 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.05 Komedija 

„Mirtina  
žmogžudystė“  
(N-7).

21.00 Kriminalinė 
drama  
„Didesni purslai“ 
(N-14).

23.20 Drama „Kuprius“ 
(N-7).

1.40 „Tėvas 
Motiejus“ (N-7).

3.25 „Bekas 2. 
Žmogus be veido“ 
(N-14).

6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias (N-7).
7.30 „Įspūdingiausios 

atostogų  
vietos“.

8.30 Ekstremali žvejyba 
(N-7).

9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
10.30 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“.
11.00 Išlikimas (N-7).
12.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
13.30 „Įspūdingiausios 

atostogų vietos“.
14.00 „Didieji senovės 

statiniai“.
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Sandėlių karai (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 Fantastinė 

drama  
„Nemirtingųjų  
kronikos. Nuostabūs 
sutvėrimai“ (N-7).

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 Nakties TOP 
(N-14).

23.00 Kvailiausi pasau-
lio nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Pamiršti vardai. 
Jurgis Ambraziejus 
Pabrėža.

9.30 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

10.30 „Mylimoji mokytoja“ 
(N-7).

11.30 „Ekstremalūs 
žygiai. Šventieji 
Kinijos kalnai“.

12.30 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

13.30 Karališkosios 
paslaptys.

14.00 Nuotykių f. 
„Džekas Hanteris ir 
Dangaus žvaigždė“ 
(N-7).

15.45 Muzikinė 
melodrama  
„Šokis hip-hopo 
ritmu 4.  
Revoliucija“.

17.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

18.00 „Užkariaujant 
dangų“.

19.00 „Vėjavaikė“ 
(N-7).

20.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Bangų  
užkariautojai“.

23.05 „Toledas“ (N-14).
0.30 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).

„DIDESNI PURSLAI“
Kriminalinė drama. Italija, Prancūzija. 2015.
Režisierius: Luca Guadagnino. 
Vaidina: Tilda Swinton, Matthias Schoenaerts, Ralph Fiennes.

Roko žvaigždė Mariana Italijos paplūdimyje mėgaujasi saule su savo 
meilužiu, kino operatoriumi Polu. Po gerklės operacijos ji kuriam laikui 
pasitraukė iš viešo gyvenimo ir scenos. Meilužius visiškai netikėtai ap
lanko muzikos prodiuseris. Maža to, jis pasirodo ne vienas, o su gražuole 
dukterimi, kurią neseniai sutiko po ilgo nesimatymo.

TV1
21.00

rekomenduoja

„NEIŠVENGIAMA MEILĖ“
drama. JAV. 2016. 
Režisierius: Kristoffer Tabori. 
Vaidina: Alison Sweeney, 
Marc Blucas, Shirley Jones.

Elen draugauja su perspektyviu po
litiku, bet jausmai nėra tokie tvirti 
kaip jų įvaizdis. Itin artimai ji bend
rauja su močiute Ruta. Prieš mirtį 
močiutė Elen į ranką įspaudžia raš
telį su vieno vyro vardu ir pavarde...

„TRANSPORTERIS“ 
VeiKsmo trileris. Prancūzija, 
JAV. 2002. 
Režisierius: Corey Yuen. 
Vaidina: Jason Statham, Matt
Schulze, Francois Berleand.

Buvęs JAV specialiųjų pajėgų opera
torius Frenkas pragyvenimui užsidir
ba gabendamas krovinius  paslaptin
gus, o kartais ir pavojingus siuntinius. 
Vieną kartelį Frenkas nejučia šiurkščiai 
pažeidžia taisyklę, atidaro bagažą...

„RIZIKINGI RYŠIAI“
VeiKsmo filmas. Tailandas. 2016.
Režisierius: Daniel Zirilli. 
Vaidina: Michael Jai White, 
John Edward Lee, Byron Gibson.

Du Amerikos emigrantai Džekas ir 
Semas  apšvarina Pietryčių Azijos 
bankus. Paaiškėja, kad ten buvo 
saugomi ir nusikaltėlių vadeivos 
pinigai. Draugužiai akimirksniu 
tampa gaujos narių taikiniu. 

TV8
21.00

LNK
21.25

TV3
22.30

 ANIMAL PLANET
8.15 Mutantų planeta. 12.50 Mano riebus augin-
tinis. 13.45 Neatsilikti nuo Kriugerių. 14.40 Liūtė-
karalienė. 15.35 Šimpanzių rojus. 17.25 Gyvatė 
Šeila. 18.20 Ryklių atakos. 19.15 Kalmaras-žmo-
gėdra. 20.10 Krokodilų invazija. 21.05 Gyvatė-
žmogėdra. 22.00 Rykliai. 22.55 Vienišų žvaigždžių 
įstatymas. 0.45 Namelių medžiuose meistrai. 

 SPORT1
10.00 Čempionai LT. LGF apdovanojimai. Šakiai. 
Pirma laida. 10.30 NBA krepšinio lyga. Čikagos 
„Bulls“ - Los Andželo „Clippers“. Vakar. 12.40 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 13.30 Tiesiogiai. Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Bilbao Basket - Fuenlabra-
dos „Montakit“. 15.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 16 laida. 16.00 Tiesiogiai. Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. Udinės „Udinese“ - Mila-
no AC. 18.00 Dailusis čiuožimas. „Pašoksime?“ 
19.00 „CrossFit Games“. Trečia laida (moterų 
jėgos bėgimo rungtis). 19.30 Tiesiogiai. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Vitorijos „Baskonia“ -  
Barselonos „Barcelona Lassa“ (pastaba: trans-
liacija vyks iki NBA rungtynių pradžios). 21.00 
Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Lakers“ - Oklahomos Sičio „Thunder“. 23.40 
KOK World Series. Kaunas. 1 d. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.55 Boksas. Pusfinalis. Muratas Gassievas -
Yunieras Dorticosas. 10.25 Regbis. Šešių nacijų 
taurė. Velsas - Škotija. 12.15 Regbis. Šešių 
nacijų taurė. Prancūzija - Airija. 14.05 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. 2017 metų apžvalga. 
15.05, 5.00 Premier lygos apžvalga. 16.05 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Crystal Palace“ -  
„Newcastle“. Tiesioginė transliacija. 18.20 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ -  
„Tottenham“. Tiesioginė transliacija. 20.30 
Regbis. Šešių nacijų taurė. Italija - Anglija. 
22.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Crystal 
Palace“ - „Newcastle“. 0.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Liverpool“ - „Tottenham“. 2.00 
Regbis. Šešių nacijų taurė. Italija - Anglija. 

 EUROSPORT
6.00, 20.00 Angliškasis biliardas. Vokietija. 
7.30, 10.00, 17.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Vokietija. 8.25, 
9.25, 18.30 Olimpinės žaidynės. 8.30, 16.00 
Dviračių sportas. „Volta a la Comunitat Valen-
ciana“. Ispanija. 9.30, 19.30 Žiemos sportas. 
Kryptis - Pjongčangas. 13.00 Kalnų slidinėji-
mas. Pasaulio taurė. Vokietija. 15.00 Šiaurės 
dvikovė. Pasaulio taurė. 19.55, 0.25 Eurosport 
žinios.

 23.05  „Toledas“



6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas 

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

„Pasmerkti 3“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 Miestas ar kaimas.
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

„Šviesoforas“ (N-7).
20.00 Miestas ar kaimas.
21.00 TV serialas 

„Pasmerkti 4“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Trileris „Laiko kilpa“ 

(N-14).
0.55 TV serialas 

„Gaudynės“ (N-7).
1.45 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-7).

2.35 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

3.30 Drama „Tironas“.
4.30 TV serialas 

„Vilfredas“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.00 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

7.30 Animacinis f. 
„Tomas ir Džeris“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.30 Bus visko.
13.25 TV serialas „Rožių 

karas“.
14.25 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas 

„Paveldėtoja“.
20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Kriminalinis trileris 

„Apgaulės meistrai“ 
(N-7).

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

1.40 Veiksmo f. „Rizikingi 
ryšiai“ (N-14).

6.00 LRs himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 2“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 8“.
11.40 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.25 Dokumentinis f. 

„Istorijos perimetrai.
23.15 TV serialas 

„Kolekcija“ (N-14).
0.15 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 8“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Beatos virtuvė.

 10.55  „Detek tyvas 
  Monkas 8“

 8.55  „Meilės sūkuryje“  20.00  „Paveldėtoja“

Pirmadienis

 TV8
6.20 Televitrina. 6.35 „Būk sveikas!“ 6.45 „Riba“. 
7.00 „Bocmanas ir papūga“. 7.20 „Bolekas ir 
Liolekas laukiniuose vakaruose“. 7.30 „Natalija“. 
8.30 Svajonių ūkis. 9.00 „Aistros vynas“. 10.00 
Džeimis gamina namuose. 11.05 „Neišvengiama 
meilė“. 12.55 „Mažosios kerėtojos“. 13.55 „Rein-
džeris Robas“. 14.55 Džeimis gamina namuose. 
15.55 „Natalija“. 16.55 „Aistros vynas“. 18.00 
„Deganti širdis“ (N-7). 20.00 „Lapė, lokys ir mo-
tociklas su priekaba“. 20.15 „Rudoji katė“. 20.25 
„Chomos nuotykiai“. 20.35 „Papūgos paklydėlės 
sugrįžimas“. 20.40 „Bocmanas ir papūga“. 20.50 
„Bolekas ir Liolekas laukiniuose vakaruose“. 21.00 
Drama „Sugrįžimas namo“. 1 s. (N-7). 22.55 „De-
ganti širdis“ (N-7). 0.55 TV Pagalba (N-7). 

 Info TV
6.30 Savaitės kriminalai (N-7). 7.00 Savai-
tės panorama. 7.30 Valanda su Rūta. 9.00 
Žinios. 10.00 @rimvydasvalatka. 10.30 KK2 
(N-7). 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 
15.30 Valanda su Rūta. 17.00 Info diena. 21.00 
Info komentarai su Indre Makaraityte. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.50 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 13.10 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas „Maša ir lokys“. 
7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 
12.20, 16.05 Vyriška/Moteriška. 13.40, 3.50 
Mados nuosprendis. 14.35 Susituokime. 15.30 
Vakaro naujienos. 16.55 Iš tiesų. 18.00, 23.55 
Tegul kalba. 19.05, 22.10 „Svetima dukra“. 21.00 
Laikas. 21.30 Vakaras su Urgantu. 0.55 „Pozneris“. 

 RTR PlaneTa BalTIja 
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40 Žinios. 
Vietos laikas. 11.00 Žmogaus likimas. 12.00, 
18.00 60 minučių. 13.40, 16.40, 19.45 Žinios. 
Vietos laikas. 13.55 „Šeimos detektyvas“. 17.00 
Andrejus Malachovas. 20.00 „Idealus priešas“. 

 Ren
7.50 Žvalus rytas! 9.05 Tinkama priemonė. 9.55 
„Šeimos dramos“. 11.45 Pati naudingiausia progra-
ma. 12.35 Mums net nesisapnavo. 15.10 Čapman 
paslaptys. 16.00 „Paskutinė meistro paslaptis“. 
17.40 Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu. 18.30 
Tinkama priemonė. 19.30 „Šeimos dramos“. 21.20 
Paklydimo teritorija su Igoriu Prokopenka. 23.05 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 24.00 „V ir M“. 

„GelBsTInT eIlInį Rajaną“
Karinė drama. JAV. 1998.
Režisierius: Steven Spielberg. 
Vaidina: Matt Damon, Tom Sizemore , Edward Burns, Tom Hanks, 
Vin Diesel, Barry Pepper. 

1944-ųjų gegužės 6-oji. Sąjungininkų armijos išsilaipinimo Normandi-
joje diena. Diena, kai žuvo tūkstančiai. Diena, nulėmusi Antrojo pasau-
linio karo baigtį. Jauni amerikiečių kareiviai turi užimti nedidelį molėto 
Normandijos pajūrio lopinėlį. Kaip jiems tai pavyks?

„MIlIjonas šVenTInIų 
leMPučIų“
Komedija šeimai. JAV. 2006. 
Režisierius: John Whitesell. 
Vaidina: Danny De Vito, Matthew 
Broderick, Kristin Davis.  

Styvas Finčas - akinių specialistas ir 
neprilygstamas Kalėdų sezono or-
ganizatorius. Jo kalendoriuje užimta 
kiekviena gruodžio diena, tad jo 
šeimai nebelieka nieko kito kaip 
susitaikyti su beviltiška situacija. Ta-
čiau šiemet kalėdinę Styvo palaimą 
netikėtai suardo į šalimais esantį na-
mą atsikraustęs Badis Halas. 

„laIKo KIlPa“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Rian Johnson.
Vaidina: Joseph GordonLevitt, 
Bruce Willis, Emily Blunt.

Fantastinis veiksmo filmas nuke-
lia į ateitį, kur juodojoje rinkoje 
klesti nelegalios kelionės laiku. 
Tuo naudojasi nusikaltėlių gru-
puotės. Norėdamos atsikraty-
ti žmogaus, nusiunčia jį atgal į 
praeitį, kur jį nužudo samdomi 
žudikai. Tokį darbą dirba pagrin-
dinis herojus Džo ir jam tai pui-
kiai sekasi.

„sIauBo laBIRInTas“
siaubo filmas. Japonija. 2009. 
Režisierius: Takashi Shimizu. 
Vaidina: Yūya Yagira, Ai Maeda, 
Suzuki Matsuo.

Kenas ir Motoko yra seni draugai, 
kurie nesimatė visą dešimtmetį. 
Netikėtai susitikę jie nusprendžia 
aplankyti Motoko merginą Rin. Nu-
važiavusi pas Rin, trijulė priblokšta -  
jie sutinka dar vieną senų laikų drau-
gę Juki, kurią  jau dešimt metų visi 
laikė mirusia.

BTV
21.00

TV3
22.30

rekomenduoja

TV6
23.00
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TV1
21.00

6.40 TV serialas 
„F.T.Budrioji akis“.

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

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

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

10.30 TV serialas 
„Sudužusių žibintų 
gatvės“ (N-7).

11.35 TV serialas „Stoties 
policija“ (N-7).

12.40 TV serialas „Teisin-
gumo agentai“ (N-7).

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

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

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

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Teisin-

gumo agentai“ (N-7).
19.30 TV serialas „Stoties 

policija“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Karinė drama 

„Gelbstint eilinį 
Rajaną“ (N-14).

0.10 Siaubo trileris 
„Išvarymas“ (S).

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

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Mano Europos 

Parlamentas.
7.15 24/7.
8.15 4 kampai.
8.45 „Vyrų šešėlyje. 

Rašytoja Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė“.

9.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Vis tiek tu būsi 

mano“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Gluchariovas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Rasputinas“ (N-14).
0.45 „Svetimų troškimų 

sūkurys“ (N-7).
1.45 „Jaunikliai“.
2.15 „Moterų daktaras“.
3.00 „Karo merginos“ .

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
7.00 „Mažieji sekliai ir 

Baltosios Damos 
paslaptis“.

7.25 „Lesė“.
7.50 Stop juosta.
8.20 Atspindžiai. P
8.50 „Kaip atsiranda daik-

tai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Durys atsidaro.
12.40 Baltas II. Vilko kelionė“.
13.55 Misija. Vilnija.
14.20 Lietuvos menininkų 

portretai. 
15.15 „Grizis ir lemingai“.
15.25 „Peliukas Lukas“.
15.40 „Lesė“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė  
(subtitruota).

18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21.
19.35 „Dangaus vardu 14“.
20.25 „Prokurorai“.
21.15 „Krymas. Įvykių kro-

nika“ (subtitruota).
22.15 Komedija „Titulinis 

puslapis“ (N-7).
24.00 DW naujienos rusų k.
0.10 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.35 „Mentalistė“ (N-7).
12.40 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuoty-

kiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“ (1).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 Komedija šeimai 
„Milijonas šventinių 
lempučių“.

22.50 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

0.50 Detektyvas „Foilo 
karas. Bailių prie-
glauda“ (N-7).

2.35 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Karys lenktynininkas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-14).

12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.00 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-14).

17.00 „Kastlas“ (N-7).
17.55 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
18.55 „Kobra 11“ (N-7).
19.55 „Rezidentai“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo f. „Siaubo 

labirintas“ (S).
0.45 „Kobra 11“ (N-7).
1.40 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
2.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

9.00 Karališkosios 
paslaptys.

9.30 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

10.30 Dokumentinis 
f. „Užkariaujant 
dangų“.

11.30 Romantinė drama 
„Džeinė Eir“.

13.40 „Siaubingi 
namai“.

14.40 Pamiršti vardai. 
Jurgis Ambraziejus 
Pabrėža.

15.10 Romantinė komedija 
„Laris Kraunas“.

17.00 Dokumentinis f. 
„Minutė po minutės“ 
(N-7).

18.00 Romantinė komedija 
„Blogiau nebūna“ 
(N-7).

19.00 Romantinė drama 
„Mylimoji mokytoja“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Valdžios tvirtovė“ 
(N-7).

21.35 Kino akademija. 
„Atskalūno laiškai“ 
(N-7).

23.25 Balticum TV ž
inios.

23.55 Romantinė kome-
dija „Dvi dienos 
Niujorke“ (N-7).

 20.25  „Prokurorai“ 12.35  „Gluchariovas“ 18.25  „Teisingumo 
  agentai“

 21.35  „Atskalūno 
  laiškai“

 21.00  „Naša Raša“  16.30  „Būk su manim“

TV PROGRAMAvasario 5 d. 

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiš-
kas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.25 „Medicinos paslaptys“. 10.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 14“. 12.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 13.00, 15.30 „Susitikimo vieta“ 16.05 
„Brolis už brolį 2“. 18.50 „Voratinklis 10“. 
20.45 „Svetimas veidas“. 22.55 Dienos apž-
valga. 23.25 Pozdniakovas. 23.40 „Sindikatas“. 
1.35 Susitikimo vieta. 3.25 Žvaigždės susiėjo. 

 TV PoloNia
7.20 Įsimylėk Lenkijoje. 7.50, 20.25 Prie Nemuno. 
8.10 Animacinis f. 8.25, 17.55, 2.15 Suraizgyta 
ABC. 8.50 Dienos receptas. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.00, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 
12.10 Kultūringieji PL. 13.05 Valstybės interesai. 
13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Merginos iš Lvovo“. 15.20 Akis 
į akį. 15.50 Reportažas. 16.25 Turistinė kelionė. 
16.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 17.25, 1.15 Pa-
slėpti lobiai. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Sekmadie-
nis su... 19.40 Prie Tatrų. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 
„Manimi nesirūpink“. 22.45, 5.15, 5.15 Polonija 
24. 23.05, 5.35, 5.35 Polonijos pokalbis. 23.20, 
5.50, 5.50 Sveika, Polonija. 0.10 Dokumentinis f. 

 TV1000
7.00 „Vilkas“. 9.25 „Nuotykiai su Diku ir Džeine“. 
11.10 „Eva. Dirbtinis intelektas“. 13.00 „Kristi-
na“. 15.10 „Nenuoramos“. 16.55 „Kovotojas“. 
19.10 „Paskutinis samurajus“. 22.10 „Žmogus, 
pakeitęs viską“. 0.50 „Scenos gražuolė“. 

 DiscoVery 
6.00 Automobilių perpardavinėtojai. 7.00 Kaip jie 
veikia? 7.30 Greitai ir triukšmingai. 8.30, 19.00 
Kaip tai pagaminta? 10.00, 18.30 Sandėlių me-
džiotojai. 11.00 Vilkikų vairuotojai. 12.00, 20.00 
Automobilių verslas. 13.00 Dvigubas išlikimas. 
14.00 Nepritaikytas garažas. 17.00 Paneigti is-
toriją. 18.00 Karai dėl konteinerių. 21.00, 3.00 
Inžinerija. 22.00, 4.00 Apsinuoginę ir išsigandę. 
23.00, 5.00 Edas Staffordas. 24.00 Kovotojai. 
1.00 Plėšrūnai iš arti. 2.00 Kas Žemėje? 

 TraVel
6.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00, 16.00 Turto gelbėtojai. 
10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 11.00 Teksa-
so stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 12.00, 
23.00, 1.00, 4.00 Muziejų paslaptys. 17.00, 
5.00 Neįprastas maistas. 21.00, 2.00 Nežinoma 
ekspedicija. 24.00 Vaiduoklių medžiotojai. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Šimpanzės išgelbėji-
mas. 8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 
13.45, 19.15, 1.40 Blogas šuo. 10.05, 14.40, 
22.55 Šiaurės Amerika. 11.55 Neatsilikti nuo 
Kriugerių. 12.50 Liūtė-karalienė. 15.35, 23.50 
Teisingumas Teksaso valstijoje. 17.25, 21.05 Į 
drakono urvą. 18.20, 22.00 Įsibrovėliai. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo „Lakers“ - 
Oklahomos Sičio „Thunder“. Vakar. 9.10 Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. Genujos „Sampdoria“ 
- Turino FC. 11.10 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 12.10 KOK 
World Series. Kaunas. 1 d. 14.40 Prancūzijos 
„Ligue 1“ futbolo lyga. Paryžiaus „Saint-Ger-
main“ - Monpeljė HSC. 16.40 „CrossFit Games“. 
Pirma laida. 18.00 Italijos „Seria A“ futbolo 
lyga. Genujos „Sampdoria“ - Turino FC. 20.00 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 23 
turas. Premjera. 21.00 NBA krepšinio lyga. Los 
Andželo „Lakers“ - Oklahomos Sičio „Thunder“. 
Vakar. 23.10 KOK 48 World Grand Prix. Moldo-
va. 2017. 1 d. 1.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Bilbao Basket. 3.40 Pran-
cūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Paryžiaus „Saint-
Germain“ - Monpeljė HSC. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Smiginis. Premier lyga. Dublinas. 10.30 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Crystal Palace“ -  
„Newcastle“. 12.20 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Liverpool“ - „Tottenham“. 14.10 Regbis. 
Šešių nacijų taurė. Velsas - Škotija. 16.00 Reg-
bis. Šešių nacijų taurė. Prancūzija - Airija. 17.50 
Regbis. Šešių nacijų taurė. Italija - Anglija. 19.40 
Boksas. Pusfinalis. Muratas Gassievas - Yunieras 
Dorticosas. 21.20 Boksas. Po kovos. Pusfinalis. 
Muratas Gassievas - Yunieras Dorticosas. 21.50 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Watford“ -  
„Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 24.00 Ranki-
nis. Europos čempionatas. Mačas dėl 3 vietos.  

 eurosPorT
6.25, 9.30, 2.00, 13.00, 16.30, 18.25, 19.25, 21.00, 
0.40, 1.25 Olimpinės žaidynės. Apžvalginė laida. 
6.30, 12.05, 18.30 Šuoliai su slidėmis nuo tram-
plino. Pasaulio taurė. Vokietija. 7.55 Olimpinės 
žaidynės. Apžvalginė laida. 8.00 Šiaurės dvikovė. 
Pasaulio taurė. 8.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Ita-
lija. 10.35 Stalo tenisas. Europos taurė. Šveicarija. 
16.00, 20.35 Žiemos sportas. Kryptis - Pjong-
čangas. 17.30, 0.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Vokietija. 20.30, 0.25 Eurosport žinios. 0.30 
Sporto linksmybės. 1.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Keturių kalvų turnyras. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 TV8
6.20 „Lapė, lokys ir motociklas su priekaba“. 
6.35 „Rudoji katė“. 6.45 „Chomos nuotykiai“. 7.00 
„Bocmanas ir papūga“. 7.10 „Bolekas ir Liolekas 
laukiniuose vakaruose“. 7.20 „Natalija“. 8.19 Tavo 
augintinis. 8.50 „Aistros vynas“. 9.55 Džeimis 
gamina namuose. 11.00 „Sugrįžimas namo“. 12.55 
„Sunkvežimių miestelis“. 13.25 „Karaliaus Babaro 
ir drambliuko Badu nuotykiai“. 13.55 „Ančiukų 
istorijos“. 14.25 „Reindžeris Robas“. 14.55 Džeimis 
Oliveris. Gaminame su meile. 15.55 „Natalija“. 
16.55 „Aistros vynas“. 18.00 „Deganti širdis“. 
20.00 „Gyveno kartą senelis ir senelė“. 20.15 
„Muzikinės skrynelės paslaptis“. 20.30 „Didysis 
praradimas“. 20.40 „Trys varliukai“. 20.50 „Bolekas 
ir Liolekas laukiniuose vakaruose“. 21.00 Drama 
„Sugrįžimas namo“. 2 s.  22.55 „Deganti širdis“. 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Nuo... Iki. 8.30 
Farai. 9.00 Žinios. 10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte. 10.30 Bus visko. 11.30 Yra, kaip yra. 
12.35 Pagalbos skambutis. 13.35 24 valandos. 
15.30 Nuo... Iki. 16.30 Farai. 17.00 Info diena. 
21.00 Info komentarai su Indre Makaraityte. 21.30 
Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 
Info komentarai su Indre Makaraityte. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.55 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 13.10 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20, 16.10 Vyriška/
Moteriška. 13.40, 3.55 Mados nuosprendis. 14.40 
Susituokime. 15.30 Vakaro naujienos. 17.00 Iš 
tiesų. 18.00, 24.00 Tegul kalba. 19.05, 22.15 „Sveti
ma dukra“. 21.00 Laikas. 21.35 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa BalTIja 
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Žinios. Vietos laikas. 11.00 Žmogaus 
likimas. 12.00, 18.00 60 minučių. 13.55 „Šeimos 
detektyvas“. 17.00 Andrejus Malachovas. 20.00 
„Idealus priešas“. 22.50 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
9.05 Tinkama priemonė. 9.55 „Šeimos dramos“. 
11.40 Žiūrėti visiems! 12.30 Pati naudingiau
sia programa. 13.25 „Kosminių istorijų diena“. 
14.20 Keista byla. 15.10 Čapman paslaptys. 
15.55 „Paskutinė meistro paslaptis“. 17.40 
„Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu. 18.30 
Tinkama priemonė. 19.30 „Šeimos dramos“. 
21.20 Rusiškos bandelės su Igoriu Prokopenka. 
23.10 Rusiškas vairavimas. 24.00 „Teisė mylėti“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.05 
„Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiškas NTV 
rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Medi
cinos paslaptys“. 10.00 „Sudaužytų žibintų gat
vės 14“. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00, 
15.30 „Susitikimo vieta“. 16.05 „Brolis už brolį 2“. 
18.50 „Voratinklis 10“. 20.45 „Svetimas veidas“. 
22.55 Dienos apžvalga. 23.25 „Sindikatas“. 

 TV PolonIa
7.05 Po Paryžiaus stogais. Prancūziškų dainų 
vakaras (1). 8.05 Naudiengi.pl. 8.35, 17.55, 2.15 
Laida vaikams. 8.50 Dienos receptas. 9.00 Klau
simai per pusryčius. 12.00, 18.20, 4.30 Trumpa 
istorija. 12.10, 22.45 Polonija 24. 12.30, 23.05 
Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20 Sveika, Po
lonija. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 
„Laimės spalvos“. 14.25 „1920. Karas ir meilė“. 
15.20 Dokumentinis f. 16.25, 6.50 Sveikinimai 
iš sanatorijos. 16.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
17.25, 1.15 Zondas 2. 18.10, 2.30 Knygų kandys. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Kolbergo keliu. 19.25 
„Naszaarmia.pl“. 20.25, 6.35 Laida iš Didžiosios 
Britanijos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Tėvas Ma
teušas“. 22.35 Nepriklausomybės portretai. 0.10 
25eri metai „Gazeta Polska“. 

 TV1000
 7.10 „Žmogus, pakeitęs viską“. 9.50 „Paskuti
nis samurajus“. 12.55 „Žmogus, kurio nebuvo“. 
15.20 „Planeta 51“. 17.15 „Daug vargo dėl pini
gų“. 19.10 „Hercogienė“. 21.15 „Nasrai“. 23.35 
„Frenkas“. 1.25 „Šalutinis poveikis“. 

 DIscoVeRy 
6.00 Paskutinis išgyvenęs. 7.00, 9.30 Kaip jie 
veikia? 7.30 Greitai ir triukšmingai. 8.30, 19.00 
Kaip tai pagaminta? 10.00, 18.30 Sandėlių me
džiotojai. 11.00 Vilkikų vairuotojai. 12.00, 20.00 
Automobilių verslas. 13.00 Dvigubas išlikimas. 
14.00, 21.00, 3.00 Aukso karštligė. 17.00 Pa
neigti istoriją. 18.00 Karai dėl konteinerių. 22.00, 
4.00 Australijos geležinkeliais. 23.00, 5.00 Gele
žinkeliai Aliaskoje. 24.00 Sunkus išgelbėjimas. 
1.00 Velnio kanjonas. 2.00 Kas Žemėje? 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 11.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 17.00, 
23.00, 4.00 Neįprastas maistas. 21.00, 2.00 Žmo
gus ir maistas, su Casey’iu Webbu. 22.00, 3.00 
Maisto rojus. 24.00 Įkaušęs keliautojas. 

 13.40  „Prokurorų 
  patikrinimas“ 

 16.00  „Reporteris“  9.15  „Labas rytas, 
  Lietuva“

1.05  „Valdžios tvirtovė“ 16.30  Labas vakaras, 
  Lietuva

 13.00  „Kempiniukas 
  Plačiakelnis“

6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N7).
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 Juokingiausi Ameri

kos namų vaizdeliai.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N7).
10.00 TV Pagalba (N7).
12.00 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N7).
12.30 TV serialas 

„Pasmerkti 4“ (N7).
13.00 „Kempiniukas 

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

„Pažadėtoji“ (N7).
16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N7).
20.00 Prieš srovę (N7).
21.00 TV serialas 

„Pasmerkti 4“ (N7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Komedija „Karštos 

galvos!“ (N7).
0.10 TV serialas „Kaulai“.
1.10 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N7).

2.00 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

2.50 TV serialas „Tironas“.
3.50 „Vilfredas“ (N7).
4.14 TV serialas „Pelkė“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.00 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

7.30 Animacinis f. 
„Tomas ir Džeris“.

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

9.50 24 valandos (N7).
10.35 Yra, kaip yra (N7).
11.35 24 valandos (N7).
12.30 Nuo... Iki.
13.25 TV serialas „Rožių 

karas“.
14.25 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 (N7).
20.00 TV serialas 

„Paveldėtoja“.
20.30 Kitu kampu.
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.30 Veiksmo f. „Į saulę“ 

(N14).
0.30 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N14).
1.30 TV serialas 

„Apgaulės meistrai“ 
(N7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali

nė policija 2“ (N7).
10.55 TV serialas „Detekty

vas Monkas 8“.
11.40 Beatos virtuvė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N7).
1.30 Klausimėlis.lt.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

6.40 TV serialas 
„F.T.Budrioji akis“.

7.35 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N7).

8.35 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

9.35 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N7).

10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N7).

11.35 TV serialas „Stoties 
policija“ (N7).

12.40 TV serialas „Teisin
gumo agentai“ (N7).

13.40 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N7).

14.50 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

15.55 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N7).

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Teisin

gumo agentai“ (N7).
19.30 TV serialas „Stoties 

policija“ (N7).
20.30 Farai (N7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Žmogžudystė 
Baltuosiuose rūmuo
se“ (N7).

23.10 Karinė drama 
„Gelbstint eilinį 
Rajaną“ (N14).

2.15 TV serialas „Juodasis 
sąrašas“ (N7).

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vantos lapas.
7.15 Gyvenimo būdas.
8.15 Muzikiniai sveikinimai.
9.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Vis tiek tu būsi 

mano“ (N7).
11.30 „Delta“ (N7).
12.35 „Gluchariovas“ (N7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“ (N7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 „Gluchariovas“ (N7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 „Jekaterina Didžioji“ 

(1) (N7).
21.30 Patriotai (N7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Mano Europos 

Parlamentas.
0.15 „Rasputinas“ (N14).
1.15 „Svetimų troškimų 

sūkurys“ (N7).
2.15 „Moterų daktaras“.
3.00 „Karo merginos“.
3.45 „Bitininkas“ (N7).
4.30 „Rojus“ (N7).
5.15 „Karo merginos“.

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
7.05 „Grizis ir lemingai“.
7.15 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Lesė“.
7.50 Kelias į namus.
8.20 Septynios Kauno 

dienos.
8.50, 16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Euromaxx.
12.40 „Prokurorai“.
13.30 Nes man tai rūpi.
14.15 „Krymas. Įvykių kro

nika“ (subtitruota).
15.15 „Grizis ir lemingai“.
15.25 „Peliukas Lukas“.
15.40 „Lesė“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai. 
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.35 „Dangaus vardu 14“.
20.25 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą“.
21.15 ARTi. Veidai.
21.30 FIBA krepšinio čem

pionų lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“  
Tenerifės „Iberostar“. 
Tiesioginė transliacija.

23.30 Mokslo sriuba.
23.45 DW naujienos rusų k.
24.00 Dabar pasaulyje.
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 13.35  „Šokis hiphopo 
ritmu. Viskas arba nieko“

 18.55  „Kobra 11“ 21.00  „Midsomerio 
  žmogžudystės X“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Šimpanzės išgelbėji-
mas. 8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 
13.45, 19.15, 1.40 Blogas šuo. 10.05, 14.40, 
22.55 Šiaurės Amerika. 11.55 Į drakono urvą. 
12.50 Įsibrovėliai. 15.35, 23.50 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 17.25, 21.05, 3.25 Miškų 
įstatymai. 18.20, 22.00 Mano riebusis augintinis. 

 SPort1
7.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Los 
Andželo „Clippers“. 9.10 Italijos „Seria A“ futbo-
lo lyga. Udinės „Udinese“ - Milano AC. 11.10 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 
23 turas. Vakar. 12.10 KOK 48 World Grand 
Prix. Moldova. 2017. 1 d. 14.50 Italijos „Seria 
A“ futbolo lyga. Turino „Juventus“ - Genoa CFC. 
16.50 „CrossFit Games“. Pirma laida. 18.00 
Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Udinės „Udine-
se“ - Milano AC. 20.00 Čempionai LT. LGF 
apdovanojimai. Šakiai. Interviu su Aleksandru 
Traškeliu. Antra laida. Premjera. 20.30 „CrossFit 
Games“. Trečia laida. 21.00 NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Los Andželo „Clippers“. 23.10 
KOK 48 World Grand Prix. Moldova. 2017. 2 
d. 1.30 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 2.30 Italijos „Seria A“ 
futbolo lyga. Genujos „Sampdoria“ - AS Roma. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Smiginis. The Masters turnyras. Trečioji 
diena. 11.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Huddersfield“ - „Liverpool“. 12.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ - „Manches-
ter United“. 14.40 Boksas. Pusfinalis. Mairis 
Briedis - Aleksandras Usykas. 17.10 Boksas. 
Pusfinalis. Muratas Gassievas -Yunieras Dor-
ticosas. 18.25 Premier lygos apžvalga. 19.25 
Futbolas. Vokietijos DfB taurė. „SC Paderborn“ - 
„Bayern“. Tiesioginė transliacija. 21.40 Futbolas. 
Vokietijos DfB taurė. „Bayer“ - „Werder“. Tiesio-
ginė transliacija. 23.45 Futbolas. Vokietijos DfB 
taurė. „SC Paderborn“ - „Bayern“. 1.35 Futbolas. 
Vokietijos DfB taurė. „Bayer“ - „Werder“.  

 euroSPort
6.25, 7.55, 9.30, 13.00, 15.25, 21.00, 24.00, 1.55, 
2.30 Olimpinės žaidynės. Apžvalginė laida. 6.30, 
11.30 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. 7.00 Bi-
atlonas. Pasaulio taurė. Italija. 8.00 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Vokietija. 
12.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Vokie-
tija. 15.00, 18.00, 2.00 Žiemos sportas. Kryptis 
- Pjongčangas. 18.30 „Formulė-E“. FIA čempiona-
tas. Čilė. 19.30 Jojimas. FEI Pasaulio taurė. Pran-
cūzija. 20.30 Jojimas. 20.55, 1.00 Eurosport žinios. 
22.00, 1.05 Dviračių sportas. Dubajaus turas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės dei-

mantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.35 „Mentalistė“ (N-7).
12.40 „Detektyvė Rizoli“ (1).
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

14.35 „Antinas Gudruolis“.
15.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės X. Mirtis 
pasakiškame mieste-
lyje“ (N-7).

23.00 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

0.55 „Įtariamieji“ (1) (N-14).
2.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
3.05 „Mentalistė“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-14).

12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-14).

17.00 „Kastlas“ (N-7).
17.55 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
18.55 „Kobra 11“ (N-7).
19.55 „Rezidentai“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Veiksmo f. 

„Pavojingasis“ 
(N-14).

23.20 Aukščiausia 
pavara.

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

(N-7).
2.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Dokumentinis f. 

„Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“

10.30 „Valdžios tvirtovė“ 
(N-7).

11.35 „Siaubingi 
namai“.

12.35 Dokumentinis f. 
„Judriausios  
pasaulio vietos“.

13.35 Muzikinė melodrama 
„Šokis hip-hopo 
ritmu. Viskas arba 
nieko“.

15.35 Romantinė komedija 
„Blogiau nebūna“ 
(N-7).

16.35 Animacinis f. 
„Išdykęs varniukas“.

18.00 Pinigai iš nieko.
19.00 Karališkosios 

paslaptys.
19.30 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Dokumentinis f. 

„Minutė po minutės“ 
(N-7).

21.30 „Fortitudas“ (N-14).
22.30 Balticum TV žinios.
23.00 „Toledas“ (N-14).
0.25 Romantinė drama 

„Mylimoji mokytoja“ 
(N-7).

„Į SAulę“
Veiksmo filmas. JAV. 2005
Režisierius: Christophr Morrison.
Vaidina: Steven Seagal, Matthew Davis, Eddie George. 

Paslaptingomis aplinkybėmis Tokijuje nužudomas vyriausybės pareigū-
nas. Nužudymo bylą pakviečiamas tirti kvalifikuotas buvęs FTB agentas, 
turintis patirties Jakudza kultūroje. Tirdamas bylą jis pasiners į klastingą 
japonų mafijos pasaulį ir išsiaiškins, kad pareigūno žmogžudystė buvo 
tik didžiulio nelegalaus narkotikų verslo vykdomos operacijos dalelė...

lnK
22.30

„PAVojingASiS“
Veiksmo filmas. JAV. 2009.
Režisierius: Keoni Waxman.
Vaidina: Steven Seagal, Marlaina
Mah, Vitaly Kravchenko.

Atitarnavęs specialiosiose pajėgose 
ir per klaidą šešerius metus atsėdė-
jęs kalėjime už nepadarytą nusikal-
timą, Šeinas pagaliau grąžinamas 
į laisvę. Netikusio likimo valia jis 
tampa žmogžudystės liudininku... tV6

21.30

„KArštoS gAlVoS“
komedija. JAV. 1991.
Režisierius: Jim Abrahams.
Vaidina: Charlie Sheen, Cary 
Elwes, Valeria Golino, Lloyd 
Bridges, Kevin Dunn.

Nepajėgdamas susidoroti su darbe 
tvyrančia įtampa Harlis palieka oro 
pajėgas ir apsigyvena indėnų gen-
tyje. Tačiau kai JAV atsiduria pavoju-
je, valdžia kreipiasi pagalbos į Harlį... tV3

22.30

„ŽmogŽudyStė 
BAltuoSiuoSe rūmuoSe“
Veiksmo trileris. JAV. 1997.
Režisierius: Dwight H. Little. 
Vaidina: Diane Lane, Daniel 
Benzali, Wesley Snipes. 

Po karštos ir aistringos meilės nak-
ties Baltųjų rūmų tualete randa-
mas kruvinas blondinės lavonas. 
Šį paslaptingą nusikaltimą imasi 
tirti Vašingtono detektyvas Har-
lanas Regisas...BtV

21.00

rekomenduoja
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6.10 Televitrina.
6.25  „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N-7).
12.30 TV serialas 

„Pasmerkti 4“ (N-7).
13.00  „Kempiniukas 

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

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

„Šviesoforas“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 TV serialas 

„Pasmerkti 4“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 „Viking Lotto“.
22.30 Kriminalinis trileris 

„Blicas“ (N-14).
0.20 TV serialas „Kaulai“.
1.20 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-7).

2.10 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

3.00 TV serialas „Tironas“.
4.10 TV serialas „Vilfredas“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.00 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

7.30 Animacinis f. 
„Tomas ir Džeris“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.35 Kitu kampu.
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas 

„Paveldėtoja“.
20.30 Moterys prieš vyrus 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.30 Veiksmo trileris 

„Urvas“ (N-14).
0.25 TV serialas 

„Kortų namelis“ 
(N-14).

1.25 Veiksmo f. „Į saulę“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 2“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 8“.
11.40 Emigrantai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
1.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Istorijos detektyvai.

 22.50  „Klausimėlis“ 12.00  „Šviesoforas“  9.50  „24 valandos“ 

Trečiadienis

„Žaidimas be taisyklių“
Trileris. JAV, Jungtiniai Arabų Emiratai. 2010.
Režisierius: Doug Liman. 
Vaidina: Naomi Watts, Sean Penn, Ty Burrell. 

Valeri buvo viena iš agentų, kuriems Baltieji rūmai pavedė surinkti įro-
dymų apie Irako tariamai gaminamus masinio naikinimo ginklus. Jos 
vyras, diplomatas Džo Vilsonas, tuo pačiu metu tikrino, ar Irakas įsigijo 
prisodrinto urano iš Nigerio. Tačiau dar niekam nespėjus surinkti pa-
kankamai įrodymų, prezidento Džordžo Bušo administracija pradėjo 
mušti karo būgnus. 

rekomenduoja

btV
21.00

„blicas“
Kriminalinis Trileris. JAV, 
D.Britanija, Prancūzija. 2011.
Režisierius: Elliott Lester.
Vaidina: Jason Statham, Luke 
Evans, David Morrissey, Aidan 
Gillen, Paddy Considine.

Seržantui Tomui Brentui patikima 
ypatinga užduotis  sugauti serijinį 
žudiką, kuris „įsisuko“ į Tomo kole-
gų gretas. Vieną po kito policijos 
pareigūnus žudantis Blicas vis pra-
sprūsta pro Brento akis. 

„UrVas“
VeiKsmo Trileris. JAV, Vokietija. 
2005.  
Režisierius: Bruce Hunt. 
Vaidina: Cole Hauser, Eddie Cibrian, 
Morris Chestnut, Piper Perabo. 

Gūdžiuose Rumunijos miškuose 
mokslininkai aptinka XVIII a. vienuo-
lyno griuvėsius, o po jais - sudėtingą 
požeminių urvų sistemą, kurioje te-
liūškuoja vandens telkiniai. Nujaus-
dami, kad uždaroje ekosistemoje 
galėjo susiformuoti lig šiol nema-
tytų gyvybės formų, tyrinėti urvų 
atvyksta amerikiečių speleologai...

lNk
22.30

tV3
22.30

 tV8
6.20 „Gyveno kartą senelis ir senelė“. 6.35 „Muzi-
kinės skrynelės paslaptis“. 6.50 „Didysis praradi-
mas“. 7.00 „Trys varliukai“. 1 s. 7.10 „Bolekas ir 
Liolekas laukiniuose vakaruose“. 7.20 „Natalija“. 
8.19 Gardu Gardu. 8.50 „Aistros vynas“. 9.55 
Džeimis Oliveris. Gaminame su meile. 11.00 
„Sugrįžimas namo“. 12.55 „Sunkvežimių mieste-
lis“. 13.25 „Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu 
nuotykiai“. 13.55 „Ančiukų istorijos“. 14.25 „Rein-
džeris Robas“. 14.55 Džeimis Oliveris. Gaminame 
su meile. 15.55 „Natalija“. 16.55 „Aistros vynas“. 
18.00 „Deganti širdis“. 20.00 „Pirmasis autogra-
fas“. 20.15 „Činkas“. 20.25 „Povo uodega“. 20.40 
„Trys varliukai“. 20.50 „Bolekas ir Liolekas lauki-
niuose vakaruose“. 21.00 Drama „Susipažinkite 
su mano Valentina“. 22.50 „Deganti širdis“. 

 iNfo tV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Kitu kampu. 8.30 
Farai. 9.00 Žinios. 10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte. 10.30 Nuo... Iki. 11.30 Yra, kaip yra. 
12.35 Pagalbos skambutis. 13.35 24 valandos. 
14.25 Yra, kaip yra. 15.30 Kitu kampu. 16.30 Farai. 
17.00 Info diena. 21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 Info komentarai su Indre Makaraityte. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 Pbk
6.00, 2.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 21.00, 13.15 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20, 16.10 Vyriš-
ka/Moteriška. 13.45, 3.50 Mados nuosprendis. 
14.40 Susituokime. 15.35 Vakaro naujienos. 
17.00 Iš tiesų. 18.00, 0.05 Tegul kalba. 19.05, 
22.15 „Svetima dukra“. 21.00 Laikas. 21.35 
Vakaras su Urgantu. 1.05 Iš tiesų. 

 rtr PlaNeta baltija 
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Žinios. Vietos laikas. 11.00 Žmogaus 
likimas. 12.00, 18.00 60 minučių. 13.55 „Šeimos 
detektyvas“. 17.00 Andrejus Malachovas. 20.00 
„Idealus priešas“. 22.50 Vakaras su V.Solovjovu.

 reN
9.50 „Šeimos dramos“. 11.35 Žiūrėti visiems! 
12.35 Pati naudingiausia programa. 13.30 Rusiš-
kos bandelės su Igoriu Prokopenka. 14.15 Keista 
byla. 15.05 Čapman paslaptys. 16.00 „Paskutinė 
meistro paslaptis“. 17.40 Žmonijos paslaptys su 
Olegu Šiškinu. 18.30 Tinkama priemonė. 19.30 
„Šeimos dramos“. 21.20 Labiausiai šokiruojan-
čios hipotezės. 23.00 „Kiekvienam po katinėlį“. ! 

„Vyras sU krePšiU“
Trileris. JAV, Bahamai. 2014.
Režisierius: David Grovic.
Vaidina: John Cusack, Rebecca 
Da Costa, Robert De Niro.

Žiaurus gangsteris Dragna įdarbi-
na samdomą žudiką Džeką vienai 
misijai atlikti. Džekas turės paimti 
siuntinį ir saugoti jį motelyje, kol 
pasirodys Dragna. Gangsteris pa-
brėžia: kad ir kas benutiktų, krep-
šio atidaryti negalima. Džekui ši 
užduotis atrodo labai paprasta, 
todėl vyrukas bando išsiaiškinti 
daugiau informacijos. 

tV6
21.30
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6.40 TV serialas 
„F.T.Budrioji akis“.

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

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

9.35 „Tokia tarnyba“ (N-7).
10.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
11.35 TV serialas „Stoties 

policija“ (N-7).
12.40 TV serialas „Teisin-

gumo agentai“ (N-7).
13.40 TV serialas „Prokurorų 

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

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

tarnyba“ (N-7).
16.55 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Teisin-

gumo agentai“ (N-7).
19.30 TV serialas „Stoties 

policija“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Trileris „Žaidimas be 

taisyklių“ (N-7).
23.10 Veiksmo trileris 

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

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

1.55 „Didysis atodrėkis 
Amerikoje“.

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
7.15 Nuoga tiesa (N-7).
9.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Vaiduoklis kreivame 

veidrodyje“ (1).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Gluchariovas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“ 

(N-7).
15.00 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 „Jekaterina Didžioji“.
21.30 Ant bangos.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Rasputinas“ (N-14).
0.45 „Vaiduoklis kreivame 

veidrodyje“ (1) (N-7).
1.45 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
2.15 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
3.00 „Karo merginos“ 

(N-7).
3.45 „Bitininkas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras.
7.05 „Grizis ir lemingai“.
7.15 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Lesė“.
7.50 Pradėk nuo savęs.
8.20 Nacionalinis turtas.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Susipažink su mano 

pasauliu“. 1 d. 
12.40 Stilius.
13.35 Legendos.
14.20 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą“.
15.15 „Grizis ir lemingai“.
15.25 „Peliukas Lukas“.
15.40 „Lesė“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Vilniaus albumas.
18.15 Trembita (subtitruota).
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Maistas ir aistros.
19.35 „Dangaus vardu 14“.
20.30 Lietuvos kolumbai.
21.30 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga.  
„Murcia“ - „Juventus“. 

23.30 Mokslo sriuba.
23.45 DW naujienos rusų k.
24.00 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (1).
11.35 „Mentalistė“ (N-7).
12.40 „Detektyvė Rizoli“.
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

14.35 „Antinas Gudruolis“.
15.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės XI. Šūvis 
švintant“ (N-7).

23.00 „Gyvenimo šukės“.
0.50 „Įtariamieji“ (N-14).
2.10 „Policija ir Ko“ (1).
3.00 „Mentalistė“ (N-7).
3.50 „Midsomerio žmogžu-

dystės X. Mirtis pasa-
kiškame miestelyje“.

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ (N-7).
11.30 „CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius“.
12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius“.
17.00 „Kastlas“ (N-7).
17.55 „CSI kriminalistai“.
19.00 Europos taurės 

krepšinio rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
Rytas“ - Miuncheno 
„Bayern“. Tiesioginė 
transliacija.

19.55 Rungtynių 
pertraukoje - „Kartu 
mes - komanda“.

20.10 Europos taurės 
krepšinio rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
Rytas“ - Miuncheno 
„Bayern“. 

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 Trileris „Vyras su 

krepšiu“ (N-14).
23.45 Aukščiausia pavara.
0.55 „Kobra 11“ (N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Dokumentinis f. 

„Minutė po minutės“.
10.30 „Vėjavaikė“ (N-7).
11.30 Karališkosios 

paslaptys.
12.00 Pamiršti vardai. 

Jurgis Ambraziejus 
Pabrėža.

12.30 „Valdžios tvirtovė“.
13.35 Nuotykių f. „Džekas 

Hanteris ir Dangaus 
žvaigždė“ (N-7).

15.20  „Judriausios pasau-
lio vietos“.

16.20 Fantastinis veiksmo 
trileris „Išeities 
kodas“ (N-7).

18.00 Dokumentinis f. 
„Užkariaujant 
dangų“.

19.00 Dokumentinis f. 
„Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 Romantinė komedija 

„Meilė Ibizoje“ (1).
23.00 Balticum TV žinios.
23.30 „Valdžios tvirtovė“.
0.35 Romantinė komedija 

„Blogiau nebūna“ 
(N-7).

12.40  „Stilius“ 2.15  „Moterų daktaras“10.30   „Sudužusių 
  žibintų gatvės“

 16.20  „Išeities kodas“ 12.30  „Kastlas“ 16.30  „Būk su manim“

TV PROGRAMAvasario 7 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiš-
kas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.25 „Medicinos paslaptys“. 10.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 14“. 12.25 Ypatingas įvykis. Apž-
valga. 13.00, 15.30 „Susitikimo vieta“. 16.05 
„Brolis už brolį 2“. 18.50 „Voratinklis 10“. 
20.45 „Svetimas veidas“. 22.55 Dienos apžval-
ga. 23.25 „Pėdsekys“. 1.25 Susitikimo vieta. 
3.15 Sodininkų atsakas. 4.10 Viskas bus gerai! 

 TV PoloNia
7.05 „Blondinė“. 8.00 Ekumeninė laida. 8.25, 
17.55, 2.15 Petersburskio muzikos šou. 8.50 
Dienos receptas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 12.10, 22.45, 
5.15 Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos 
pokalbis. 12.45, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.20 Do-
kumentinis f. 16.20 Nepriklausomybės portretai. 
16.25 Regionų paveldas. 16.55, 1.45 „Viskas prieš 
mus“. 17.25 Astronariumas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Katalikų redakcijos laida. 19.25, 1.15 Mūsų 
Rytai. 20.25 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 
„Gilus vanduo“. 0.10 Dokumentinis f. 

 TV1000
6.55 „Nasrai“. 9.15 „Frenkas“. 11.05 „Herco-
gienė“. 13.10 „Karalienės sesuo“. 15.20 „Ša-
lutinis poveikis“. 17.20 „Nuotykiai su Diku 
ir Džeine“. 19.10 „Sėlinantis tigras, tūnantis 
drakonas“. 21.25 „Nasrai 2“. 23.40 „Geriausias 
modelis“. 1.35 „Sėkmės, Čakai!“ . 

 DiscoVery 
6.00 Paskutinis išgyvenęs. 7.00, 9.30 Kaip jie 
veikia? 7.30, 21.00, 3.00 Greitai ir triukšmingai. 
8.30, 19.00 Kaip tai pagaminta? 10.00, 18.30 
Sandėlių medžiotojai. 11.00 Vilkikų vairuotojai. 
12.00, 20.00, 22.00, 4.00 Automobilių verslas. 
13.00, 1.00 Dvigubas išlikimas. 14.00 Aliaskos 
krūmynų gyventojai. 17.00 Paneigti istoriją. 18.00 
Karai dėl konteinerių. 21.00 Greitai ir triukšmingai. 
23.00, 5.00 Gatvės nusikaltėliai. 2.00 Kas Žemėje? 

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių vers-
las. 11.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto 
rinkoje. 17.00 Neįprastas maistas. 21.00, 2.00 
Pietų Afrikos paplūdimiai. 22.00 Nežinoma 
ekspedicija. 23.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Šimpanzės išgelbė-
jimas. 8.15, 16.30, 18.20, 22.00, 0.45, 4.15 
Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Blo-
gas šuo. 10.05, 14.40, 22.55 Šiaurės Amerika. 
11.55 Miškų įstatymai. 12.50 Mano riebusis 
augintinis. 15.35, 23.50 Teisingumas Teksaso 
valstijoje. 17.25, 21.05, 3.25 Akvariumų verslas. 

 sPorT1
8.50 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Paryžiaus 
„Saint-Germain“ - Monpeljė HSC. 10.50 Čempi-
onai LT. LGF apdovanojimai. Šakiai. Interviu su 
Aleksandru Traškeliu. Antra laida. Vakar. 11.20 
„CrossFit Games“. Pirma laida. 12.10 KOK 48 
World Grand Prix. Moldova. 2017. 14.30 NBA 
krepšinio lyga. Los Andželo „Lakers“ - Oklaho-
mos Sičio „Thunder“. 16.40 „CrossFit Games“. 
Antra laida. 18.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo 
lyga. Paryžiaus „Saint-Germain“ - Monpeljė HSC. 
20.00 Italijos „Seria A“ futbolo lygos apžvalga. 
20.40 „CrossFit Games“. Ketvirta laida (rungtys: 
moterų bėgimas). 21.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Bilbao Basket - Fuenlabrados „Mon-
takit“. 22.50 „CrossFit Games“. Ketvirta laida 
(rungtys: moterų bėgimas). 23.10 KOK-49 World 
Grand Prix. Talinas. 1.40 NBA krepšinio lyga. 
Klivlando „Cavaliers“ - Jutos „Jazz“. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 Futbolas. Vokietijos DfB taurė. „SC Pader-
born“ - „Bayern“. 8.45 Futbolas. Vokietijos DfB 
taurė. „Bayer“ - „Werder“. 10.35 Krepšinis. Euro-
lyga. CSKA - „Real“. 12.35 Krepšinis. Eurolyga. 
„Olympiacos“ - „Fenerbahce“. 14.35 Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris“ - „Maccabi“. 16.35 Pre-
mier lygos apžvalga. 17.35 Futbolas. Vokietijos 
DfB taurė. „Bayer“ - „Werder“. 19.25 Futbolas. 
Vokietijos DfB taurė. „Eintracht“ - „Mainz“. Tie-
sioginė transliacija. 21.40 Futbolas. Vokietijos 
DfB taurė. „Schalke“ - „Wolfsburg“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. Vokietijos DfB taurė. 
„Eintracht“ - „Mainz“. 1.35 Futbolas. Vokietijos 
DfB taurė. „Schalke“ - „Wolfsburg“.

 eurosPorT
6.00, 11.25, 12.30, 21.00, 1.55, 5.55 Olimpinės 
žaidynės. Apžvalginė laida. 10.30 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Keturių 
kalvų turnyras. 11.30, 24.00 „Formulė-E“. FIA 
čempionatas. Čilė. 20.00 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Kamilis Stochas. 20.25 Žie-
mos sportas. 20.55, 0.55 Eurosport žinios. 
22.00, 1.00 Dviračių sportas. Dubajaus turas. 
2.00 Pjongčango žiemos Olimpinės žaidynės. 
Akmenslydis. 4.00 Pjongčango žiemos Olimpi-
nės žaidynės. Kalnų slidinėjimas. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 16.55  „Sudužusių 
   žibintų gatvės“

 11.30  „Delta“  7.25  „Lesė“ 20.25  „Keno Loto“ 22.30  „Nežinomas“ 12.30  „Pasmerkti 4“

 TV8
6.25 „Pirmasis autografas“. 6.40 „Činkas“. 7.05 
„Trys varliukai“. 7.15, 20.50 „Bolekas ir Liolekas 
laukiniuose vakaruose“. 7.25 „Natalija“ (N-7). 
8.25 „Pasaulis pagal moteris“. 8.55 „Aistros 
vynas“ (N-7). 11.00 „Susipažinkite su mano 
Valentina“ (N-7). 12.55 „Sunkvežimių miestelis“. 
13.25 „Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu 
nuotykiai“. 13.55 „Mažųjų gyvūnėlių krautu-
vė“. 14.25 „Ančiukų istorijos“. 15.55 „Natalija“ 
(N-7). 16.55 „Aistros vynas“ (N-7). 18.00 „Degan-
ti širdis“ (N-7). 20.00 „Ką pasakė Kakė Makė?“. 
20.15 „Iš visų po truputį“. 20.40 „Trys varliukai“. 
21.00 „Valentino dienos rūpesčiai“ (N-7). 22.50 
„Deganti širdis“ (N-7). 0.45 „TV Pagalba“ (N-7). 

 Info TV
6.30 „Labas vakaras, Lietuva“. 7.30 „KK2“ (N-7). 
8.30 „Farai“ (N-7). 9.00 „Žinios“. 10.00 „Info 
komentarai su Indre Makaraityte“. 10.30 „Kitu 
kampu“. 11.30 „Yra, kaip yra“ (N-7). 12.35 „Pagal-
bos skambutis“ (N-7). 13.35 „24 valandos“ (N-7). 
14.25 „Yra, kaip yra“ (N-7). 15.30 „KK2“ (N-7). 
16.30 „Farai“ (N-7). 17.00 „Info diena“. 21.00 
„Info komentarai su Indre Makaraityte“. 21.30 „Info 
diena“. 22.30 „Labas vakaras, Lietuva“. 23.30 „Info 
komentarai su Indre Makaraityte“. 

 PBK
7.00, 9.20 „Labas rytas“. 9.00, 12.00, 13.10 
„Naujienos“. 11.05 „Gyvenk sveikai!“ 12.15, 
16.05 „Vyriška/Moteriška“. 13.40 „Mados nuos-
prendis“. 14.35 „Susituokime“. 15.25 „Vakaro 
naujienos“. 16.55 „Iš tiesų“. 17.55 „Tegul kalba“. 
19.00, 22.15 „Svetima dukra“. 21.00 „Laikas“. 
21.35 „Vakaras su Urgantu“. 0.05 „Tegul kalba“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.55 „Apie tai, kas svarbiausia“. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 „Žinios“. 10.40, 13.40, 16.40, 19.45 
„Žinios“. 11.00 „Žmogaus likimas“. 12.00, 18.00 
„60 minučių“. 13.55 „Šeimos detektyvas“. 17.00 
„Andrejus Malachovas“. 20.00 „Idealus priešas“. 
22.50 „Vakaras su V“. 1.20 „Žinios“. 

 Ren
7.50, 23.05, 1.30 „Žiūrėti visiems!“ 8.55, 18.35 
„Tinkama priemonė“. 9.50, 19.30 „Šeimos dra-
mos“. 11.30 „Rusiškas vairavimas“. 11.55 „Pati 
naudingiausia programa“. 12.45 „Labiausiai 
šokiruojančios hipotezės“. 14.20 „Keista byla“. 
15.10, 21.20 „Čapman paslaptys“. 16.05 „Pa-
skutinė meistro paslaptis“. 17.40 „Žmonijos 
paslaptys su Olegu Šiškinu“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 „Šiandien“. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 „Dalykiš-
kas NTV rytas“ 8.00 „Muchtaro sugrįžimas-2“. 
9.25 „Medicinos paslaptys“. 10.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės-14“. 12.25 „Ypatingas įvykis. Apž-
valga“. 13.00, 15.30 „Susitikimo vieta“. 16.05 
„Brolis už brolį-2“. 18.50 „Voratinklis-10“. 20.45 
„Svetimas veidas“. 22.55 „Dienos apžvalga“ 
23.25 „Pėdsekys“. 1.25 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
8.00 „Mūsų Rytai“. 8.30, 17.55 „Miško isto-
rijos“. 9.00 „Klausimai per pusryčius“. 12.00, 
18.20 „Trumpa istorija“. 12.10, 22.45 „Polonija 
24“. 12.30, 23.05 „Polonijos pokalbis“. 12.45, 
23.20 „Sveika, polonija“. 13.35 „Notacijos“. 
13.50, 19.55 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, 
kaip meilė“. 15.20 „Gilus vanduo“. 16.10 „Prie 
Tatrų“. 16.25 „Vilnoteka“. 16.45, 21.00 „Žinios“. 
16.55 „Viskas prieš mus“. 17.25 „Kaip tai vei-
kia“. 18.30 „TV ekspresas“. 18.55 „Buvo, nepra-
ėjo“. 19.25 „Valstybės interesai“. 20.25 „Laida 
iš Amerikos“. 20.45 Animacinis f. 21.30 „Spor-
tas“. 21.35 „Orai“. 21.45 „Komisaras Aleksas“. 
22.35 „Nepriklausomybės portretai“. 0.05 „A“. 
0.40 „Verta kalbėti“. 1.45 „Viskas prieš mus“. 

 TV1000
7.40 „Nasrai 2“. 10.00 „Sėlinantis tigras, tūnantis 
drakonas“. 12.20 „Neprilygstamoji Tamara“. 14.30 
„Vilkas“. 17.00 „Nerealusis Halkas“. 19.10 „Avia-
torius“. 22.25 „Anonimas“. 1.00 „Monstras“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 9.30 „Kaip jie veikia?“. 7.30 „Greitai ir 
triukšmingai“. 8.30, 9.00, 19.00, 19.30 „Kaip 
tai pagaminta?“ 10.00, 10.30, 18.30 „Sandėlių 
medžiotojai“. 11.00 „Vilkikų vairuotojai“. 12.00, 
20.00 „Automobilių verslas“. 13.00 „Dvigubas 
išlikimas“. 14.00, 15.00, 16.00 „Apsinuoginę ir 
išsigandę“. 17.00, 23.00 „Paneigti istoriją“. 18.00 
„Karai dėl konteinerių“. 21.00, 21.30 „Sunaikini-
mo produktai“. 22.00 „Apleista inžinerija“.  

 TRaVel
6.00, 12.00 „Muziejų paslaptys“. 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 „Naujo būsto paieška“. 9.00, 
9.30, 16.00, 16.30 „Turto gelbėtojai“. 10.00, 
15.00 „Viešbučių verslas“. 11.00 „Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje“. 17.00, 17.30, 18.00 
„Neįprastas maistas“. 21.00, 22.00 „Nežinoma 
ekspedicija“. 23.00 „Tamsiosios Amerikos pa-
slaptys“. 0.00 „Muziejaus paslaptys“. 

6.10 „Televitrina“.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

6.55 „Simpsonai“ (N-7).
8.55 „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 „TV Pagalba“ (N-7).
12.00 „Šviesoforas“ (N-7).
12.30 „Pasmerkti 4“ (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
16.30 „TV Pagalba“ (N-7).
18.30 „TV3 žinios“.
19.20 „TV3 sportas“.
19.25 „TV3 orai“.
19.30 „Šviesoforas“ (N-7).
20.00 „Farai“ (N-7).
21.00 „Pasmerkti 4“ (N-7).
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.15 „TV3 sportas“.
22.25 „TV3 orai“.
22.30 „Purvini pinigai“ 

(N-14).
0.40 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“ (N-7).

1.35 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

2.25 „Gražuolė 
ir pabaisa“ (N-7).

3.15 „Blicas“ (N-14).
4.55 „Paskutinis 

iš vyrų“.

6.30 „Dienos programa“.
6.35 „Didysis žvejys“.
7.00 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
7.30 „Tomas ir Džeris“.
7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.50 „24 valandos“ (N-7).
10.35 „Yra, kaip yra“ (N-7).
12.35 „KK2“ (N-7).
13.25 „Rožių karas“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 „Labas vakaras, 

Lietuva“.
17.35 „Yra, kaip yra“ (N-7).
18.30 „Žinios“.
19.25 „Sportas“.
19.28 „Orai“.
19.30 „KK2“ (N-7).
20.00 „Valanda su Rūta“.
21.30 „Žinios“.
22.24 „Sportas“.
22.28 „Orai“.
22.30 Vakaro seansas. 

„Nežinomas“ (N14). 
2011 m. Veiksmo 
trileris. Didžioji 
Britanija, Japonija, 
JAV, Kanada, 
Prancūzija.

0.45 „Dalasas“ (N-7).
1.35 „Urvas“ (N-14).
3.05 „Alchemija III“.
3.35 „Menininkų 

portretai“.
4.05 „Programos 

pabaiga“.

6.05 „Labas rytas, Lietuva“.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 2“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 8“ (N-7).
11.40 „Gyvenimas“.
12.40 „Kas ir kodėl?“.
13.05 „Klauskite daktaro“.
14.00 „Žinios“.
14.15 „Laba diena, Lietuva“.
15.00 „Žinios“.
15.10 „Laba diena, Lietuva“.
16.00 „Žinios“.
16.15 „Laba diena, Lietuva“.
16.30 „Premjera“ (N-7).
17.30 „Žinios“.
17.55 „Sportas“.
17.58 „Orai“.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 „Klauskite daktaro“.
19.30 „Specialus tyrimas“.
20.25 „Keno Loto“.
20.30 „Panorama“.
21.05 „Dėmesio centre“.
21.20 „Sportas“.
21.25 „Orai“.
21.29 „Jėga“.
21.30 „Svarbios detalės“.
22.30 „Dviračio žinios“.
0.35 „Klausimėlis“.
1.00 „LRT radijo žinios“.
1.05 „Specialus tyrimas“.
2.00 „LRT radijo žinios“.
2.05 „Klauskite daktaro“.
3.00 „LRT radijo žinios“.
3.05 „Mes nugalėjom“.

6.40 „F. T. Budrioji akis“.
7.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
8.35 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.35 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Stoties policija“ 

(N-7).
12.40 „Teisingumo 

agentai“ (N-7).
13.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
14.50 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
18.00 „Info diena“.
18.25 „Teisingumo 

agentai“ (N-7).
19.30 „Stoties 

policija“ (N-7).
20.30 „Savaitės 

kriminalai“ (N-7).
21.00 „Didvyris ir 

Siaubas“ (N-14).
22.55 „Žaidimas be 

taisyklių“ (N-7).
0.55 „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
1.40 „Savaitės 

kriminalai“ (N-7).
2.05 „Nusikaltimo vieta 

Oilau“.

6.29 „TV parduotuvė“.
6.45 „Skinsiu 

raudoną rožę“.
7.15 „Šiandien kimba“.
8.15 „Patriotai“ (N-7).
9.20 „Likimo 

melodija“ (N-7).
10.25 „Vaiduoklis kreivame 

veidrodyje“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Gluchariovas“ (N-7).
13.40 „TV parduotuvė“.
13.55 „Karo merginos“ 

(N-7).
15.00 „Gurovo bylos. 

Maitvanagiai“ (N-7).
16.00 „Reporteris“.
16.47 „Orai“.
16.50 „Sandoris“ (N-7).
18.00 „Reporteris“.
18.40 „Lietuva tiesiogiai“.
18.47 „Orai“.
18.50 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 „Reporteris“.
20.27 „Orai“.
20.30 „Jekaterina 

Didžioji“ (N-7).
21.30 „Gyvenimo 

būdas“ (N-7).
22.30 „Reporteris“.
23.15 „Lietuva tiesiogiai“.
23.42 „Orai“.
23.45 „Iljušinas ir Babkinas 

tiria. Marionečių 
šokiai“ (N-7).

1.45 „Jaunikliai“.
2.15 „Moterų daktaras“.

6.05 „Kaunas Jazz“.
7.05 „Grizis ir lemingai“.
7.15 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Lesė“.
7.50 „Linija, spalva, 

forma“.
8.20 „Lietuva mūsų 

lūpose“.
9.15 „Labas rytas, 

Lietuva“.
12.00 „DW naujienos 

rusų kalba“.
12.10 „Maistas ir aistros“.
12.45 „Anapus čia ir 

dabar“.
13.35 „Prisikėlimo 

ekspresas -  
šimtmečio veidai“.

14.20 „Lietuvos kolumbai“.
15.15 „Premjera“.
15.25 „Peliukas Lukas“.
15.40 „Lesė“.
16.30 „Laba diena, 

Lietuva“.
18.00 „Kultūrų kryžkelė“.
18.15 „Kultūrų kryžkelė“.
18.30 „Nacionalinis turtas“.
19.00 „Lietuva mūsų lūpose“.
20.30 „Anapus čia ir 

dabar“.
21.15 „Mano tėviškė“.
21.30 „Keliaukime kartu“.
22.00 „Namai“ (N-14).
0.15 „Dabar pasaulyje“.
0.45 „Džiazo muzikos 

vakaras“.
1.45 „Vilnius 2017“.
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vasario 8 d.

 20.30  „Dingę Hitlerio 
  turtai“

 10.30  „Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama“

 8.50  „Būrėja“

 AnimAl PlAnet
6.36, 7.00 „Susitikimai su orangutanais“. 7.25, 
7.50, 11.00, 11.28, 20.10 „Šimpanzės išgelbė-
jimas“. 8.15, 12.50, 16.30 „Namai medžiuose“. 
9.10, 13.45, 19.15 „Blogas šuo“. 10.05, 14.40, 
22.55 „Šiaurės Amerika“. 11.55 „Akvariumų vers-
las“. 15.35, 23.50 „Teisingumas Teksaso valsti-
joje“. 17.25, 18.20, 21.05, 22.00 „Banginių karai“. 
20.38 „Šimpanzė“. 0.45 „Namai medžiuose“. 

 SPort1
7.00, 21.00 NBA krepšinio lyga. Milvokio 
„Bucks“ - Čikagos „Bulls“. 9.10, 18.00 Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. Veronos „Chievo“ - Tu-
rino „Juventus“. 11.10 Italijos „Seria A“ futbolo 
lygos apžvalga. 22 turas. PREMJERA. 11.50 
„CrossFit Games“. Ketvirta laida. (Rungtys. 
moterų bėgimas). 12.10 „KOK-49 World Grand 
Prix. Talinas“. 14.40 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Madrido „Real“ - Bilbao Basket“. 
16.30 „CrossFit Games“. Ketvirta laida. 20.00 
„CrossFit Games“. Ketvirta laida. (Vyrų jėgos 
rungtis. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 17 laida. PREMJERA. 23.10 „KOK 
summer edition. Klaipėda. 1 dalis. 1.30 NBA 
krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ - Čikagos 
„Bulls“. Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. 
Paryžiaus „Saint-Germain“ - Monpeljė „HSC“.  

 ViASAt SPort BAltic
6.50 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 
7.20 Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Unicaja“. 
9.20 Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Crvena 
Zvezda“. 11.20 Premier lygos apžvalga. 12.20 
Boksas. Pusfinalis. Mairis Briedis - Aleksandras 
Usykas. 14.50 Boksas. Pusfinalis. Muratas Gas-
sievas  - Yunieras Dorticosas. 17.20 Futbolas. 
Vokietijos DfB taurė. „Eintracht“ - „Mainz“. 19.10 
Futbolas. Vokietijos DfB taurė. „Schalke“ - „Wolf-
sburg“. 21.00 Krepšinis. Eurolyga. „Panathinai-
kos“ - „Baskonia“. Tiesioginė transliacija. 23.15 
Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“ - „Barcelona“. 1.15 
Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Baskonia“. 

 euroSPort
6.00 „Pjongčango žiemos Olimpinės žaidynės“. 
7.40, 9.10, 10.55, 12.55, 16.25, 17.25, 21.00, 
21.25, 21.30, 21.35, 21.40, 22.35, 22.40, 22.45, 
22.50, 22.55, 23.00, 23.25, 23.30, 23.35, 23.40 
„Olimpinės žaidynės“. 7.45, 11.00, 16.30 „Pjong-
čango žiemos Olimpinės žaidynės“. 9.15, 15.30 
„Pjongčango žiemos Olimpinės žaidynės“. 12.30 
„Šuoliai su slidėmis nuo tramplino“. 13.00, 14.15, 
17.30, 21.45, 23.45 „Pjongčango žiemos Olim-
pinės žaidynės“. 18.30 „Žiemos sportas“. 19.00 
„Dviračių sportas“. 0.45, 0.50, 0.55, 1.55, 2.00 
„Olimpinės žaidynės“. 1.00 „Dviračių sportas“. 

„VAlentino dienoS rūPeSčiAi“
Komedija. JAV. 2016.
Režisierius Gary Harvey.
Vaidina: Sarah Rafferty, Sam Page, Jeremy Guilbaut.

Ciniška tinklaraščio autorė Eiveri pakeičia savo ironišką gaidą, kai sutinka 
žavų veterinarą Brendaną. Pagaliau ir ji ima tikėti, kad meilė egzistuoja. 
Gali būti, kad jos rašiniai turi kur kas didesnę įtaką nei ji galėjo įsivaizduo-
ti. Pasirodo, kad Brendanas dėl savo paskutinių skyrybų kaltina būtent 
Eiveri tinklaraštį, ir neapykantos kupinus komentarus rašinėjo būtent jis. 

tV8
21.00

rekomenduoja

„didVyriS ir SiAuBAS“
VeiKsmo drama. JAV. 1988.
Režisierius William Tannen. 
Vaidina: Chuck Norris, 
Brynn Thayer, Steve James. 

Serijinis žudikas Saimonas nelei-
džia miestelėnams ramiai miegoti. 
Į kovą su nusikaltėliu stoja polici-
ninkas Denis. Jo dėka serijinis žu-
dikas sugaunamas ir pasodinamas 
į psichiatrijos kliniką. 

„APgAulingA AiStrA“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius Nicholas Jarecki.
Vaidina: Richard Gere, 
Susan Sarandon, Tim Roth.

Įtakingiausią pasaulio spaudą su-
žavėjo Ričardo Gyro (Richard Gere) 
vaid muo šiame trileryje, kur jis įkūni-
jo tarp šeimos ir meilužės, milijoninių 
sandorių ir tamsių aferų meistriškai 
balansuojantį Volstryto verslininką... tV6

21.30

BtV
21.00

„PurVini PinigAi“
Kriminalinė drama. JAV. 2014.
Režisierius Michael R.Roskam.
Vaidina: Tom Hardy, Noomi 
Rapace, James Gandolfini.

Bobas Saginovskis dirba barmenu 
viename Bruklino barų ir mato, 
kiek nešvarių sandėrių čia vyksta, 
per kiek rankų po stalais pereina 
purvini pinigai. Buvęs savininkas 
Marvinas Stipleris šį barą kadaise 
perleido čėčėnų gangsteriams... 

tV3
22.30

6.20 „Teleparduotuvė“.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.45 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.35 „Mentalistė“ (N-7).
12.40 „Detektyvė 

Rizoli“ (N-7).
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

14.35 „Antinas Gudruolis“.
15.05 „Žvėrelių būrys“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „Detektyvė 

Rizoli“ (N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 Detektyvo vakaras.
„Bekas 2. Žmogus be 
veido“ (N-14).

22.50 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

0.45 „Įtariamieji“ (N-14).
2.05 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.55 „Mentalistė“ (N-7).

6.45 „Televitrina“.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 „Vienam gale 

kablys“.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ (N-7).
11.30 „CSI elektroninių 

nusikaltimų  
skyrius“ (N-14).

12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „CSI elektroninių 

nusikaltimų  
skyrius“ (N-14).

17.00 „Kastlas“ (N-7).
17.55 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
18.55 „Kobra 11“ (N-7).
19.55 „Rezidentai“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 „Apgaulinga 

aistra“ (N-14).
23.40 „Aukščiausia 

pavara“ (N-7).
0.50 „Kobra 11“ (N-7).
1.40 „Daktaras 

Hausas“ (N-7).
2.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų  
mama“ (N-7).

3.20 „Programos 
pabaiga“.

9.00 „Balticum TV 
žinios“.

9.30 „Pinigai iš 
nieko“.

10.30 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

11.30 „Slaptoji 
komanda“.

13.25 „Užkariaujant 
dangų“.

14.25 „Klaipėdos 
patruliai“ (N-7).

14.55 „Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji  
Kinijos kalnai“.

15.55 „Vėjavaikė“ 
(N-7).

16.55 „Mylimoji 
mokytoja“ (N-7).

17.55 „Valdžios 
tvirtovė“ (N-7).

19.00 „Minutė po 
minutės“ (N-7).

20.00 „Balticum TV 
žinios“.

20.30 „Dingę Hitlerio 
turtai“.

21.30 „Toledas“ 
(N-14).

23.00 „Balticum TV 
žinios“.

23.30 „Fortitudas“ 
(N-14).

0.30 „Meilė Ibizoje“ 
(N-14).

1.30 „Programos 
pabaiga“.
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Vilnius
FORuM CinEMAs AKROPOlis

„Aš žvaigždė“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
2-8 d. 10.30, 12.40, 14.50, 17, 19.10, 21.20, 
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Trys didvyriai ir Egipto princesė“ 
(animacinis f., originalo k., Rusija, N-7) -  
2-8 d. 11.10, 13.15, 15.45 val.  
(8 d. 15.45 val. seansas nevyks).
„Trys didvyriai ir Egipto princesė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, 
N-7) - 2-8 d. 10.10, 12.05 val.
„Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ 
(kriminalinė drama, JAV, Didžioji Britanija, 
N-13) - 2-8 d. 16.20, 19 val.
„12 stipriausių“ (karinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 2-8 d. 15.55, 18.30, 21.45,  
23.55 val. (23.55 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Tamsiausia valanda“ (biografinė drama, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 2-8 d. 13, 18.45, 
21.30 val. (8 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Dagas iš akmens amžiaus“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji 
Britanija, Prancūzija, V) - 4 d. 13.25 val. 
(TAVO VAIKAS premjera).
„nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“ 
(dokumentinis f., Lietuva, N-7) - 7 d. 18.15 val.
„Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių“ 
(romantinė drama, JAV, N-18) - 7-8 d.  
18.30, 21.30 val. (COSMO kino vakaras).
„Bėgantis labirintu: vaistai nuo mir-
ties“ (mokslinės fantastikos veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 2-8 d. 15, 17.40, 20.40,  
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Koko“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 2-8 d. 10.50, 13.30, 15.10 val. 
(7-8 d. 15.10 val. seansas nevyks).
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 11, 
13.25, 16 val. (11 val. seansas vyks 3-4 d.;  
4 d. 13.25 val. seansas nevyks).
„Grąžinti nepriklausomybę“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 2-8 d. 13.05, 17.50,  
19.50 val.

„3 sekundės“ (sportinė drama, Rusija, 
N-7) - 2-8 d. 10.40, 18 val. (7-8 d. 18 val. 
seansas nevyks).
„Vandens forma“ (mistinė drama, JAV, 
Kanada, N-16) - 2-8 d. 10.20, 18.15,  
21.05 val. (7 d. 18.15 val. seansas nevyks; 
21.05 val. seansas vyks 2, 4, 6, 8 d.).
„Vabaliukų istorijos“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 2-8 d. 
11.30, 13.35 val.
„Klasės susitikimas. Berniukai  
sugrįžta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
2-8 d. 14, 21.35 val.
„Valstybės paslaptis“ (biografinė drama, 
JAV, N-13) - 2-8 d. 15.40, 21.05 val.  
(21.05 val. seansas vyks 3, 5, 7 d.).
„Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas“ 
(siaubo trileris, Kanada, JAV) - 2-3 d. 23.50 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į džiun-
gles“ (fantastinė nuotykių komedija, JAV, 
3D, N-7) - 2, 4, 6 d. 20.55 val.
„Pokerio princesė“ (biografinė drama, 
JAV, N-16) - 3, 5 d. 20.55 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Aš žvaigždė“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
2-8 d. 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.45 val.
„Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ (kri-
minalinė drama, JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 
2-8 d. 11, 13.55, 15.05, 18.30, 21.15 val.
„Trys didvyriai ir Egipto princesė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, 
N-7) - 2-8 d. 13.20, 17.45 val.  
(7-8 d. 17.45 val. seansas nevyks).
„Trys didvyriai ir Egipto princesė“ 
(animacinis f., originalo k., Rusija, N-7) -  
2-8 d. 11.30, 16.30 val.
„Tamsiausia valanda“ (biografinė drama, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 2-8 d. 11.05, 
16.20, 18.55, 21.40 val.
„12 stipriausių“ (karinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 2-8 d. 15.50, 18.40, 21.30 val.
„Dama su kamelijomis“ (baletas) - 4 d. 
17 val. (Tiesioginės transliacijos iš Maskvos 
Didžiojo teatro įrašas).

„Dagas iš akmens amžiaus“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, Prancūzija, 
V) - 4 d. 13.45 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių“ 
(romantinė drama, JAV, N-18) - 6 d. 21 val. 
7-8 d. 19, 21.50 val. (COSMO kino vakaras).
„Vandens forma“ (mistinė drama, JAV, 
Kanada, N-16) - 2-8 d. 11.10, 13.30, 16.15, 
19, 21.45 val. (4 d. 16.15 val. seansas 
nevyks; 2, 6-8 d. 19 val. seansas nevyks;  
7-8 d. 21.45 val. seansas nevyks).
„Bėgantis labirintu: vaistai nuo mir-
ties“ (mokslinės fantastikos veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 2-8 d. 12, 15, 16.10, 18.35,  
20 val. (4 d. 15 val. seansas nevyks; 16.10 val.  
seansas vyks 4 d.; 5, 7 d. 18.35 val. seansas 
nevyks; 7-8 d. 20 val. seansas nevyks).
„Valstybės paslaptis“ (biografinė drama, 
JAV, N-13) - 2-8 d. 13.45, 19.10, 21.45 val. (4 d.  
13.45 val. seansas nevyks; 2, 4, 7-8 d. 19.10 val. 
seansas nevyks; 6-8 d. 21.45 val. seansas nevyks).
„Koko“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 2-8 d. 11.45, 14.05, 16.30 val. 
(11.45 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 11.15, 
13.35, 16.05 val. (11.15 val. seansas vyks 
3-4 d.).
„3 sekundės“ (sportinė drama, Rusija, 
N-13) - 2-8 d. 18, 18.30, 19, 20.55 val. (4-5, 
7-8 d. 18, 20.55 val. seansai nevyks; 19 val. 
seansas vyks 4 d.; 18.30 val. seansas vyks 5 d.).
„Vabaliukų istorijos“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, Prancūzija, V) - 2-8 d. 11.30, 
13.40 val. (11.30 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Džiumandži: sveiki atvykę į  
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, 3D, N-7) - 2-8 d. 21.35 val.
sEnAsis VinGis:
„Grąžinti nepriklausomybę“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 2-8 d. 12.20, 16.35, 18.30 val.
„Klasės susitikimas. Berniukai  
sugrįžta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
2-8 d. 14.15, 20.30 val.

„Koko“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 2-8 d. 12.50 val.
„Šventojo elnio nužudymas“ (mistinė 
drama, Didžioji Britanija, Airija, JAV, N-16) - 
2-8 d. 18.10 val.
„nemeilė“ (drama, Rusija, N-16) - 
2, 5, 8 d. 15.30 val.
„Visi pasaulio pinigai“ (mistinis krimi-
nalinis istorinis f., JAV, N-16) - 2, 5, 8 d. 
20.50 val.
„stalino mirtis“ (komiška drama, 
Prancūzija, Didžioji Britanija, N-16) - 3, 6 d. 
15.30 val.
„Pokerio princesė“ (biografinė drama, 
JAV, N-16) - 3, 6 d. 20.50 val.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva, 
N-13) - 4, 7 d. 15.30 val.
„Aš esu Tonia“ (biografinė drama, JAV) - 
4, 7 d. 20.50 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Raudonasis ratas“ (Prancūzija) - 2 d. 
16 val.
„Mila“ (Prancūzija, Portugalija) - 2 d. 18.35 val.
„samurajus“ (Prancūzija, Italija) - 2 d. 
21 val.
„Varlių pranašystė“ (Prancūzija) - 
3 d. 13 val.
„Jūros tylėjimas“ (Prancūzija) - 
3 d. 14.45 val.
„Ta meilė“ (Prancūzija) - 3 d. 16.30 val.
„Menininko portretas“ (Prancūzija) - 
3 d. 18.30 val.
„Occidentai“ (Prancūzija) - 3 d. 21.15 val.
„Mergaitė be rankų“ (Prancūzija) - 
4 d. 13 val.
„sudie, riešutėli“ (Prancūzija, Italija) - 
4 d. 14.30 val.
„skundikas“ (Prancūzija) - 4 d. 16.30 val.
„leonas Morenas, kunigas“ (Prancūzija, 
Italija) - 4 d. 18.30 val.
„Paryžius, 1900-ieji“ (Prancūzija) - 4 d. 
21 val.
„Valstybės paslaptis“ (biografinė drama, 
JAV) - 5 d. 14.50 val. 6 d. 16.50 val. 8 d. 
18.50 val.
„Mano viršūnė“ (drama, Indija, 
Prancūzija) - 5 d. 17 val. 7 d. 19 val.
„Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ 
(kriminalinė drama, JAV) - 5 d. 19 val. 7 d. 
21 val. 8 d. 16.40 val.
„stebuklas“ (tragikomedija, Lietuva, 
Bulgarija, Lenkija) - 5 d. 21.10 val.
Trumpametražių filmų  
programa #1 + #2 (Tailandas, Jungtinė 
Karalystė) - 6 d. 19 val.
„nemeilė“ (psichologinė drama, Rusija, 
Prancūzija, Vokietija, Belgija) -  
7 d. 16.40 val. 8 d. 21 val.

MulTiKinO OZAs
„Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių“ 
(romantinė drama, JAV, N-18) - 6 d. 21 val. 
7-8 d. 17, 19.15, 21.30 val.
„nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“ 
(dokumentinis f., Lietuva, N-7) -  
8 d. 19 val.
„Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ 
(kriminalinė drama, JAV, Didžioji Britanija, 
N-13) - 2-8 d. 16.15, 18.45, 21.15 val.
„12 stipriausių“ (karinis veiksmo f., 
JAV, N-13) - 2-6 d. 19.15, 21.45 val. 7-8 d. 
21.45 val.
„Aš žvaigždė“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
2-5, 7 d. 10, 12, 14, 16, 19, 21.15 val. 6 d. 
10, 12, 14, 16, 19, 21.45 val. 8 d. 10, 12, 13, 
15, 19, 21.15 val.

„Tamsiausia 
valanda“
„Darkest Hour“

Premjera Kino teatruose nuo vasario 2 d.
Biografinė drama, DiDžioji Britanija, 2017

režisierius: joe Wright

vaidina: gary olDman, lily james, Kristin 
scott thomas, Ben menDelsohn 

filmas anglų KalBa su lietuvišKais suBtitrais
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Kino teatruose nuo vasario 2 d.
animacinis filmas, Rusija, 2017
režisierius: Konstantinas 
FeoKtistovas 
dubliuota lietuvišKai ir be subtitrų 

Kaip ir pernai, po Naujųjų 
pas kino žiūrovus skuba myli-
mi superherojai - trys didvy-
riai, kuriems vis atsiranda prie-
žasčių, nuo ko gelbėti kuni-
gaikštystę ir net visą pasaulį. 

Naujametę naktį, kai kuni-
gaikštis ruošiasi sakyti iškil-
mingą kalbą, o arklys Julijus 

išpakuoja dovanas ir prižiūri 
šventinio stalo dengimą, didvy-
riai vyksta į svečius pas Aliošą. 
Ten sutinka keistą žmogų, var-
du Kvailėnas. Pasirodo, tai - 
tryliktasis mėnuo, kuris šiaip 
jau niekam nereikalingas ir ku-
ris siekia įgyvendinti savo di-
džiausią norą - tapti pačiu svar-
biausiu metų mėnesiu. Jam tik 
reikia apsimesti Seniu Šalčiu, 
parodyti patikliajam Aliošai po-
rą triukų, susidraugauti su did-
vyriais ir atsirasti Egipte.

Kino teatruose nuo vasario 2 d.
Kriminalinė drama, jav, 2017 
režisierius: MaRtin McDonagh

vaidina: FRancis McDoRManD, 
WooDy haRRelson, saM RocKWell,  
abbie coRnish, lucas heDges, 
ZeljKo ivaneK, caleb lanDRy  
jones, claRKe PeteRs

filmas anglų Kalba su lietuvišKais 
subtitrais

Kritikų visame pasaulyje 
pripažintoje tamsioje ir komiš-
koje dramoje „Trys stendai prie 

Ebingo, Misūryje“ pasakojama 
istorija apie gedinčią moterį, 
kurios netekties gedulą apsun-
kina vangūs valdžios atstovai. 

Praėjus net septyniems mė-
nesiams nuo dukters tragiškos 
mirties, Mildred Hayes (akt. 
Frances McDormand) vis dar 
neturi atsakymo į klausimą, kas 
gi nuskriaudė jos mylimą vaiką. 
Mergina buvo žiauriai nužudyta, 
tačiau jos užpuolikas ne tik ne-
nubaustas, bet net ir nerastas.

„Trys didvyriai ir Egipto princesė“ 
„Tri bogatyrya i printsessa Yegipta“

Premjera

„Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“
„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Forum Cinemas“ inf.

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Trys didvyriai ir Egipto princesė“ (ani-
macinis f., Rusija, N-7) - 2-7 d. 11, 13, 15, 
17 val. 8 d. 11, 13, 15 val.
„Tamsiausia valanda“ (biografinė drama, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 2-5 d. 19.15, 
21.45 val. 6-8 d. 19.15 val.
„Valstybės paslaptis“ (biografinė istorinė 
drama, JAV, N-13) - 2-7 d. 20.30 val. 8 d. 
21.45 val.
„Bėgantis labirintu: vaistai nuo mir-
ties“ (mokslinės fantastikos veiksmo trileris, 
N-13) - 2, 4-8 d. 10.30, 13.30, 16.30, 18.45, 
21.45 val. 3 d. 13.30, 16.30, 18.45, 21.45 val.
„Vandens forma“ (mistinė drama, JAV, 
Kanada, N-16) - 2, 4-7 d. 18, 20.45 val. 3 d. 
18, 21.15 val. 4 d. 20.45 val.
„Grąžinti nepriklausomybę“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 2, 4-8 d. 14.30, 17.15,  
19 val. 3 d. 14.30, 17.45, 19.30 val.
„Koko“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 2, 4-6, 8 d. 10.15, 11.30, 12.45, 14, 
15, 16.30 val. 3 d. 11.30, 13.15, 14, 15.30, 
16.30 val. 7 d. 11.30, 14, 15, 16.30 val.
„Džiumandži: Sveiki atvykę į  
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, N-7) - 2-6 d. 11.45, 16.45 val. 7 d. 
11.15, 16.15 val. 8 d. 16.15 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 2-6 d. 10, 
12.15, 14.15 val. 7 d. 10, 12.15, 13.45 val.  
8 d. 10, 12.15, 14 val.
„Vabaliukų istorijos“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) -  
3 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Aš žvaigždė“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
7 d. 12 val. (specialus seansas mamytėms).

KAunAS
FORuM CInEMAS

„Aš žvaigždė“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
2-8 d. 10.40, 12.50, 14.15, 15.15, 17, 20.40, 
23 val. (4 d. 15.15 val. seansas nevyks; 14.15 
val. seansas vyks 4 d.).
„Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ 
(kriminalinė drama, JAV, Didžioji Britanija, 
N-13) - 2-8 d. 11.15, 17.40, 20.15 val. 
(11.15 val. seansas vyks 3, 5, 7 d.).
„Tamsiausia valanda“ (biografinė drama, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 2-8 d. 13.55, 
19.30 val.
„12 stipriausių“ (karinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 2-8 d. 16.40, 22.20 val.
„Trys didvyriai ir Egipto princesė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, 
N-7) - 2-8 d. 10.30, 12.20 val.
„Dama su kamelijomis“ (baletas) - 4 d. 
17 val. (Tiesioginės transliacijos iš Maskvos 
Didžiojo teatro įrašas).
„Dagas iš akmens amžiaus“ (animacinis 
f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, 
Prancūzija, V) - 4 d. 11.45 val. (TAVO 
VAIKAS premjera).
„nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“ 
(dokumentinis f., Lietuva, N-7) - 6 d. 18.30 val.
„Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių“ 
(romantinė drama, JAV, N-18) - 6 d. 21 val.  
7-8 d. 18.30, 21.30 val. (COSMO kino vakaras).
„Bėgantis labirintu: vaistai nuo mir-
ties“ (mokslinės fantastikos veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 2-8 d. 12.10, 17.30, 19.10, 
22.30 val. (6 d. 12.10 val. seansas nevyks).
„Vandens forma“ (mistinė drama, JAV, 
Kanada, N-16) - 2-8 d. 11.15, 17.20, 20.05 val.  
(11.15 val. seansas vyks 2, 6, 8 d.; 7-8 d. 
17.20, 20.05 val. seansai nevyks).

„Grąžinti nepriklausomybę“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 2-8 d. 10.10, 15.25, 18.50, 
20.50, 22.10 val. (10.10 val. seansas vyks 3, 
5, 7 d.; 4, 6-8 d. 22.10 val. seansas nevyks).
„Klasės susitikimas. Berniukai sugrįž-
ta!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 2-8 d. 
10.10, 14.15, 16.35, 22.50 val. (10.10 val. 
seansas vyks 2, 4, 6, 8 d.; 4 d. 14.15 val. 
seansas nevyks).
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 10.50, 
12.25 val. (10.50 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Koko“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 2-8 d. 11.45, 14.30 val.
„Valstybės paslaptis“ (biografinė drama, 
JAV, N-13) - 2-3, 5, 7-8 d. 17.10, 19.50 val.
„Džiumandži: Sveiki atvykę į džiun-
gles“ (fantastinė nuotykių komedija, 3D, 
JAV) - 2-8 d. 15 val.
„Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas“ 
(siaubo trileris, Kanada, JAV) -  
2-8 d. 22.55 val.
„Aukšta klasė 3“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 2-8 d. 14.55 val.
„Vabaliukų istorijos“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 2-8 d. 
13.15 val.

CInAMOn
„12 stipriausių“ (karinis veiksmo f., JAV) - 
5, 8 d. 22.20 val. 6-7 d. 17.10 val.
„Aš žvaigždė“ (komedija, Lietuva) - 5 d. 
12.30, 14.45, 17.15, 19.30, 21.45 val. 6 d. 
12, 14.10, 16.20, 18.30, 22.10 val. 7-8 d. 
12.30, 14.45, 17.50, 21.50 val.
„Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių“ 
(romantinė drama, JAV, N-18) - 6 d. 21 val. 
7-8 d. 17, 1.30, 22 val.
„Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ 
(kriminalė drama, JAV, Didžioji Britanija, 
N-13) - 2-8 d. 14.45, 17.40, 20.10 val.
„Tamsiausia valanda“ (biografinė drama, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 2-8 d. 12.40, 
19.45 val.
„Trys didvyriai ir Egipto princesė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, 
N-7) - 2-8 d. 10.30 val.
„Aš esu Tonia“ (biografinė drama, JAV) - 
5, 8 d. 17.10 val. 6-7 d. 22.20 val.
„Bėgantis labirintu: vaistai nuo mir-
ties“ (mokslinės fantastikos veiksmo trileris, 
JAV) - 2-8 d. 12.10, 17.20 val.
„Valstybės paslaptis“ (biografinė istorinė 
drama, JAV, N-13) - 2-8 d. 12.20 val.
„Vabaliukų istorijos“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, Prancūzija, V) - 2-8 d. 10.10 val.
„Vandens forma“ (mistinė drama, JAV, 
Kanada) - 6 d. 15.10, 22 val. 7-8 d. 15.10, 
22.10 val.
„Klasės susitikimas. Berniukai sugrįž-
ta!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 5 d. 20, 
22.10 val. 6 d. 20 val. 7-8 d. 19.50 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 10.10 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 2-8 d. 13.15 val.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, 
Lietuva) - 2-8 d. 22.30 val.
„Koko“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 5 d. 10, 11, 17.50 val. 6 d. 11, 
17.50 val. 7-8 d. 10, 11 val.
„Koko“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 2-8 d. 15.30 val.
„Grąžinti nepriklausomybę“ (komedija, 
Lietuva) - 2-8 d. 15.20, 20.20 val.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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teatras/KONCertaI

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO 
TEATRAs

2 d. 18.30 val. - A.Adam „Žizel“. 
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
3 d. 18.30 val. - F.Lehar „Linksmoji 
našlė“. 3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.
4 d. 12 val. - K.Chačaturian „Čipolinas“. 
2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
7 d. 18.30 val. - R.Wagner „Skrajojantis 
olandas“. 3 v. opera. Rež. F.Zambello (JAV). 
Dir. S.Szoltesz (Vengrija).

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
2 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Dreamland“. 
Rež. M.Jančiauskas.
3 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - 
J.Marcinkevičius „Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
4 d. 12 ir 15 val. Mažojoje salėje - 
J.Pommerat „Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
4 d. 13 val. Fojė - Scenografijos dirbtuvės 
5-10 m. vaikams.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkis 
„Atžalynas“. Rež. J.Vaitkus.
6 d. 13 ir 19 val. Studijoje - I.Šeinius 
„Kuprelis“. Rež. P.Markevičius.
6 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Moliere 
„Tartiufas“. Rež. O.Koršunovas.
7 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš 
Europos širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną 
„Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. K.Smeds.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
2 d. 18.30 val. - T.Bernhard „Minetis“. 
Rež. R.Tuminas.
4 d. 12 val. - „Brangusis atrakcionų parko 
dėde!“ Rež. O.Lapina.
7 d. 18.30 val. - S.Beckett „Belaukiant 
Godo“. Rež. R.Tuminas.
8 d. 19 val. - Premjera! I.Bergman 
„Dvasiniai reikalai“. Rež. K.Glušajevas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
2 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Ledi Makbet“ 
(pagal W.Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). 
Rež. A.Latėnas.
3 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Kakė Makė“. 
Rež. V.Kuklytė.
3, 6 d. 18 val. - „Cinkas“. Rež. E.Nekrošius.
4 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Kakė Makė 
ir pavogtas laikas“. Rež. V.Kuklytė.
4 d. 15, 15.30, 16, 16.30 val. Teatro fojė - 
T.Kavtaradzė „Apie baimes“. Rež. O.Lapina.
7 d. 11 val. - „Ekspedicija į teatro vidų“ 
(vyresniems). Rež. A.Pukelytė.
7 d. 18 val. Mažojoje salėje - Marius von 
Mayenburg „Perplex“. Rež. M.Klimaitė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
2 d. 18.30 val. - Premjera! „Vienišas 
žmogaus balsas“. Rež. V.Dorondov.
3 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Puškin 
„Eugenijus Oneginas“ (su lietuviškais titrais). 
Rež. J.Vaitkus.
4 d. 12 val. - A.Puškin „Pasaka apie carą 
Saltaną“. Rež. P.Vasiljev.
4 d. 18.30 val. - „Dostojevskio angelai“ 
(F.Dostojevskio kūrinių motyvais). Rež. B.Mar.
7 d. 18.30 val. - Premjera! H.Ibsen „Heda 
Gabler“ (lietuvių k.). Rež. E.Švedkauskaitė.

RAGAniuKĖs TEATRAs
3 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Trys 
paršiukai“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
4 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raudonkepurė“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 
2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

7 d. 18.30 val. - „Lila: slaptas Demiurgo 
žaidimas“. Rež. Ž.Vingelis.
8 d. 18.30 val. - „Geležis ir sidabras“. 
Rež. R.Kazlas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
2 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „8 minutės“. 
Rež. S.Pikturnaitė.
2 d. 19 val. Juodojoje salėje - V.Rimkaitė 
„Virimo temperatūra 5425“. Rež. A.Areima.
4 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Honey, I’m 
Home“. Rež. A.Burkšaitis.
6 d. 18 val. - „Už uždarų durų“ (N-14). 
Rež.: Velta ir Vytautas Anužiai.
7, 8 d. 19 val. Juodojoje salėje - Spektaklis-
koncertas „Neišmoktos pamokos“. Rež. A.Špilevoj.
8 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - 
Premjera! APEIRONO TEATRAS: „Delyras“ 
(N-16). Rež. G.Gudelytė.

KEisTuOliŲ TEATRAs
2 d. 19 val. - M.Schisgalo „Mašininkai“. 
Rež. A.Giniotis.
3, 4 d. 12 val.; 7 d. 11 val. - Premjera! 
„Bildukai“. Rež. R.Skrebūnaitė.
3 d. 15 val. - „Grybų karas ir taika“. 
Rež. A.Giniotis.
3 d. 19 val. - „Diagnozė: visiškas 
Rudnosiukas“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.
4 d. 15 val. - „Eglė žalčių karalienė“. 
Rež. E.Kižaitė.

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
5 d. 19 val. - B.Brecht „Vestuvės“. 
Rež. O.Koršunovas.

KAunAs
KAunO DRAMOs TEATRAs

3 ir 4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - 
Premjera! „Aš - Moljeras“. Rež. I.Paliulytė.
4 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis 
pabėgėlis“. Rež. A.Sunklodaitė.
6 d. 11, 12, 13, 16 ir 17 val. Mažojoje 
scenoje - „Debesų gaudyklė“.  
Rež. ir choreogr. L.Geraščenko.
6 d. 18 val. Rūtos salėje - „Tegyvuoja 
Bušonas!“ Rež. R.Vitkaitis.
7 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič 
„Skėriai“. Rež. R.Atkočiūnas.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
2, 3 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Karmen“. 2 d. 
miuziklas. Rež. K.S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
4 d. 12 val. - E.Chagagortianas „Ausinė 
kepurė“. 2 d. komiška opera vaikams. Rež. 
A.Grinenko (Baltarusija). Dir. V.Visockis.
4 d. 18 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“. 
3 v. operetė. Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.

KAunO KAMERinis TEATRAs
2 d. 18 val. - Sindikatas Bad Rabbits 
„Samurajaus knyga“. Rež. A.Jankevičius.
4 d. 12 val. - „Megztinis“. Rež. G.Aleksa.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
3 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Atostogos 
pas dėdę Titą“. Rež. J.Januškevičiūtė.
4 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Meškiuko 
gimtadienis“. Rež. R.Bartninkaitė.

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
6 d. 11 val. - Muzikinis spektaklis vaikams 
„Pyp Pyp“. Rež. A.Giniotis.

KlAiPĖDA
KlAiPĖDOs DRAMOs TEATRAs

3 d. 18.30 val.; 4 d. 17 val. Didžiojoje 
salėje - Premjera! S.Šaltenis „Kalės vaikai“. 
Rež. E.Nekrošius.

KlAiPĖDOs lĖliŲ TEATRAs
3 d. 12, 13, 14 val. - T.Janson „Tėtis ir 
jūra“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
4 d. 12 val. - „Coliukė“. Rež. D.Savickis.

ŽVEJŲ RŪMAi
2 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Karmen“. 
Choreogr. A.Krasauskaitė. Dir. M.Staškus.
3 d. 17 val. - I.Vyrypaev „Šokis Delhi“. 
Rež. O.Koršunovas (OKT).
4 d. 12 val. - „Siaubo pasakos“. 
Rež. A.Sunklodaitė („Labaiteatras“).
4 d. 13 val. - A.Kučinskas „Bulvinė 
pasaka“. 2 v. opera vaikams.  
Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Zlotnikas.

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
3 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Iš prancūzų 
muzikos lobyno“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, solistas P.Graffin 
(smuikas). Dir. R.Šervenikas.
4 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Muzikinis 
blyksnis“. Lietuvos kamerinis orkestras, 
Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos 
„Liepaitės“ chorai. Dir. M.Barkauskas. 

TAiKOMOsiOs DAilĖs MuZiEJus
4 d. 16 val. - „Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kompozitorių muzika“. Ansamblis „Musica 
humana“, solistai: S.Liamo (sopranas), 
S.Skjervold (baritonas), A.Vizgirda (fleita), 
R.Beinaris (obojus).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
6 d. 20 val. - Koncertas, skirtas 
vaikams, sergantiems vėžiu, padėti. Neda 
Malūnavičiūtė, vyrų vokalinis ansamblis 
„Quorum“, G.Leškevičius, I.Anankaitė (lyrinis 
sopranas), E.Andrejevaitė (fortepijonas), 
Choras „KIVI“ (vadovė D.Aukselienė), DCC 
orkestras (gyvo garso grupė).

MOKYTOJŲ nAMAi
6 d. 17 val. VMN Didžiojoje salėje - Rusų 
romanso mylėtojų draugijos „Melos“ vakaras-
koncertas „Iš širdies į širdį“. Rusijos liaudies 
artistai L.Safonova (sopranas), V.Ovsianikov 
(baritonas). Įėjimas - nemokamas.

KAunAs
KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA

3 d. 17 val. - Koncertas Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui „Lietuviais esame 
mes gimę“. Kauno kultūros centro „Tautos 
namai“ choras „Perkūnas“ (meno vadovas 
R.Misiukevičius). Dalyvauja: Kauno Juozo 
Gruodžio konservatorijos styginių orkestras 
(vadovė K.Domarkienė). 
6 d. 18.30 val. - Operetės spektaklis 
„Skaniausias kokteilis“. Atlikėjai: O.Kolobovaitė, 
L.Mikalauskas, E.Bavikinas, V.Lukočius.

KlAiPĖDA
KOnCERTŲ sAlĖ

2 d. 18.30 val. I a. fojė - „Dainuok, mano 
siela“. V.Miškūnaitė (sopranas), E.Chrebtovas 
(baritonas), D.Mažintas (fortepijonas).
7 d. 18.30 val. I a. fojė - „Fortepijono 
revoliucionieriai“. J.Bagdonavičiūtė 
(fortepijonas), Ž.Kudirkaitė (fortepijonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Aktorė Larisa Kalpokaitė sausio pabaigoje paminėjo 60 metų 
jubiliejų. Ta proga vasario 3 d. ji kviečia į susitikimą Vilniaus ma-
žajame teatre, kur vyks jos romansų ir dainų vakaras „Mūs bena-
mės sielos...“. Vienas ryškiausių L.Kalpokaitės talentų - jos balsas. 
Aktorės atliekami romansai - tai lyg atskiros pjesės, vilties kupinos 
meilės istorijos, kurias ji pasakoja žiūrovui. Ji dainuoja ir pasakoja 
istorijas, o jas pasakodama turi galimybę suvaidinti daugybę vaid-
menų per vieną vakarą: nuo nelaimingos meilės kankinamos mo-
ters iki ironiškai į gyvenimą žvelgiančio žmogaus. 

Larisos Kalpokaitės 
romansų ir dainų vakaras
Vasario 3 d. 18.30 Val. - Vilniaus mažajame teatre
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Inkognito. Kasida. Polas. Meto. 
Paika. Mina. Seka. Baleri. Basa. Mara. Patinas. 
Na. Karambolina. Lenas. Osaka. Ma. Dominas. 
Alano. Kas. Sakai. Ire. Ri. Akis. Stora. Maiše. 
Asam. Per. Orientas. Soboras. Sinteti. 
Horizontaliai: Komandosas. Alisa. Makas. 
Sana. Likimo. Misa. Kenas. Manai. Po. Saras. 
Ser. Meras. Itra. Niekam. Aro. Ta. Bolero. 
„Omo“. Posa. Ars. Balana. II. Nepatiko. Men. 
Alina. Ant. Iena. Krite. Kra. Maišat. Raistas. Esi. 
Pažymėtuose langeliuose:  
Tadas Blinda. 

Teisingai išsprendę  
kryžiažodį galite laimėti

su „napsie“ nereikės jokių burtų -
 šis prekės ženklas kalba pats už 
save, nes tai - tobulas čiužinys,  

pagalvė ir antklodė.  
„napsie“ - viskas, ko reikia 

gerai miego kokybei.

Užsuk www.napsie.lt ir atrask aukštą kokybę 
už gerą kainą.

Atsakymą iki vasario 6 d. siųskite SMS 
žinute numeriu 1390. Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja danguolė Valeikaitė 
iš Vilniaus. Jai bus įteikta unikalaus  
dvipusio dizaino „Napsie“ pagalvė.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje  
212 36 26. Prizai laikomi tik dvi savaites.

unikalaus  
dvipusio dizaino  

„napsie“ pagalvę

SU
DO

KU
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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

 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 
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 

    
„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

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai
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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
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.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 
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

Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
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

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

   
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 automobiliwo 
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

Sostinių golfo klubas
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai ir 
kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999,  
www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic Club“ 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
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

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

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
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.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
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

kitOs pramOgOs

spOrtas ir pramOgOs
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Kinas 

l

- Jonuk, kuo norėtum būti 
užaugęs? - klausia mokytoja.

- Statybininku.
- O kodėl?
- Statyčiau apvalius namus. 
- O kodėl apvalius?
- Kad kampe nestovėčiau...

l

Ateina žmogelis į kirpyklą. 
Kirpėjas jį pasodina, išplauna 
galvą, pradeda kirpti ir pasakoja:

- Tu įsivaizduoji, kas šiandien 
buvo! Einu gatve, o ten tokia ava-
rija! Kraujai tik tykšta! Žmonių 
gabalai mėtosi!

Klientas pakelia galvą ir 
klausia:

- Pone kirpėjau, o kam jūs 
visa tai man pasakojate?

- Matote, kai jums plaukai 
piestu atsistoja, man lengviau 
kirpti...

l

Valgo suvalkietis obuolių sėk-
las. Prieina žemaitis ir klausia:

- Kodėl valgai šias sėklas?
Suvalkietis sako:
- Kad protingas būčiau.
Žemaitis prašo:
- Duok ir man vieną.
Suvalkietis jam atsako:
- Duok eurą - tai gausi.
Užsimoka žemaitis eurą, su-

valgo sėklą, pagalvoja ir sako:
- Tai kvailas aš. Už eurą ne 

vieną obuolį būčiau nusipirkęs.
- Na matai, tik vieną sėklą 

suvalgei, o jau protingesnis pa-
sidarei.

l

Du suvalkiečiai nueina pas 
gydytoją. Šis klausia:

- Kuo skundžiatės?
Vienas atsako:
- Aš prarijau monetą.
Gydytojas kitam:
- O jūs?
- Ta moneta yra mano.

        

horosKopai/aneKdotai

 

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Profesionalios astrologės 
Lilijos Banaitienės paslaugos 

aNEkDOTai

Avinui. Į asmeninį gy-
venimą jaudulio vėjo įneš 
netikėta pažintis ar atsiradusi 

pirmoji meilė. Neramus ir 
aktyvus laikotarpis. Būsite nuolat 

gaišinami ir trukdomi kitų asmenų, o 
tai jauks jūsų planus ir lengvai erzins. 
Leiskite sau atsipūsti. Pasaugokite 
sveikatą; silpna grandis bus gerklė 
ir akys.

Jaučiui. Tikėtina, kad su-
sitiksite su senais bičiuliais, 
galbūt net patys ieškosite 

galimybių susitikti su mokslo 
draugais. Asmeninio gyvenimo 

dangų nušvies malonių akimirkų spin-
duliai. Sėkmė lydės finansininkus. Tai 
gana stabili ir finansiškai saugi savaitė. 
Visgi savijauta nebus gera, pasirūpinki-
te, nes gali parklupdyti peršalimo ligos.

DvyniAms. Jūsų pasiti-
kėjimas savimi ir gera nuo-
taika neleis elgtis su jumis 
nepagarbiai. Ieškantiems 

antrosios pusės, pažintis gali įvykti 
keliaujant. Profesinėje veikloje patarti-
na atkreipti dėmesį į kolektyvą, galbūt 
kažkuriam esate konkurentas ir tik  
laiko klausimas, kada yla išlįs iš  
maišo. Saugokite kojas.

Vėžiui. Meilėje vyraus 
romantiniai atspalviai. 
Antroje savaitės  pusėje 

galite sulaukti jums  labai 
svarbių žinių - dėl  naujo darbo 
pasiūlymo. Jei tvarkote nekilnojamojo 
turto reikalus, pagaliau gausite seniai 
lauktą raštą ar žinią.

SVarStykLėmS. 
Perkainokite santykius, kad 
į ateitį žengtumėte tvirtai 

žinodami, į kokį petį galite 
atsiremti. Tikėtina, kad darbe  už-

grius lavina rūpesčių. Atsiras netikėtų 
išlaidų, kurios kaip reikiant išmuš iš 
pusiausvyros ir apkartins gyvenimą. 
Nenusiminkite, fortūna jums ruošia 
dovanas, kurių seniai esate nusipelnę.

Ožiaragiui. Vienišiems 
patartina būti apdairiems 
su nauju pažįstamu ar 

pažįstama. Tvarkydami 
darbe  piniginius reikalus būkite 

ypač atsargūs, nes galite priimti 
neadekvačius sprendimus, už kuriuos 
vėliau teks brangiai sumokėti. 
Vartokite daug kalcio turinčių 
produktų.

mergeLei. Meilės 
vandenis drums delsimas, 
antroji pusė turi planų, 

tačiau kol kas mąsto ir 
tyli. Palankus laikas valstybės 

struktūrų darbuotojams, politikams, 
galite gauti netikėtą naujieną, ji 
bus susijusi su darbu. Saugokitės 
žarnyno infekcijos, plaukite vaisius ir 
daržoves.

Liūtui. Asmeniniame 
gyvenime tikėtina naujos 
pažintys, santykiai klostysis 

kiek vangokai, todėl imsite 
abejoti pasirinkimu. Savo darbo 

vietoje jausitės puikiai, nors norėdami 
įveikti  užduotis turėsite paplušėti 
iš peties. Tik  taip jūsų darbo 
rezultatai bus puikūs. Palankus laikas 
atostogauti.

ŠAuliui. Nors spaus 
kasdieniai darbai ir įsipa-
reigojimai, mintis užvaldys 

nauja pažintis. Aistra bus 
stipresnė už pareigos jausmą, o tai 

neabejotinai atsilieps darbinei veiklai. 
Net jeigu ir prispaus finansiniai rūpes-
čiai, nepraraskite optimizmo. Palankus 
laikas atlikti profilaktinį sveikatos 
patikrinimą.

skorpionui. Gali apniukti 
asmeninio gyvenimo 
dangus. Aiškinsitės garsiai, 

tačiau tai - ne pabaiga, 
sudarius paliaubas, viskas 

tekės kasdiene vaga. Intuicija jūsų 
neapgaus, šią savaitę - geriau pirkti 
nei parduoti, pasikliaukite nuojauta. 
Saugokitės vandens telkinių. 

vAnDeniui. Tikėtini 
nesutarimai su mylimu 
žmogumi. Vienišoms 

širdims pažinčių geriau 
neieškoti, tad ši savaitė praeis 

ramiai nekeldama didelės įtampos. 
Gerai seksis tvarkyti jums aiškius 
darbus, netinkamas laikas naujų darbų 
pradžiai. Dažniau užsukite į sporto 
klubą.

žuVimS. Bus svarbu 
išsiaiškinti, kas jus  
sieja su antrąja puse -  

nuoširdūs jausmai ar 
išskaičiavimas. Finansinius 

reikalus tvarkykite, klausydamiesi 
intuicijos, tai padės išvengti klaidingų 
sprendimų. Saugokitės vandens 
telkinių.

PrOgNOZė VaSariO 2-8 D.
gerOS DieNOS: 3, 6 D.

BLOgOS DieNOS: 4, 8 D.

EPA-Eltos nuotr.

ŠVENTĖ. Urugvajuje prasidėjo didžiausias  

ir ilgiausias šalyje karnavalas




