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maksas melmanas  
ir delfinų magija

Kitas sportininkės airinės Palšytės veidas

Kaip vadinti atlikėją liepą?

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

- Tavo darbas, rodos, labai malonus - 
visą dieną žaidi su akmenimis, kristalais, 
prabangiomis detalėmis... 

- Turbūt, kaip ir kiekviename darbe, yra 
savų niuansų, labai dažnai nematomų iki ga-
lutinio kūrinio. Ne išimtis ir mano kūryba. 
Kartais, kad pasiektum galutinį tikslą, reikia 
nuversti ne vieną Puntuką! Tačiau šią kainą 
priimu kaip naują iššūkį ir bet kokiu atveju 
kūryba man yra didžiausias malonumas, nes 
joje galiu sutalpinti daug jausmų, pažinti įdo-
mius žmones ir nuspalvinti pasaulį naujomis 
spalvomis. 

- Esi labai kukli, tačiau tavo kuriamų 
papuošalų kukliais tikrai nepavadinsi - 
jie išraiškingi, kiek chaotiški, asimetriš-
ki, pagaminti iš spalvotų kristalų ir na-
tūralių akmenų, perlų... Ar kurdama at-
skleidi kitą savo pusę? 

- Taip, esu gana kukli, nemėgstu daug 
kalbėti ir kartais labiau norisi pasislėpti ir 
kurti. Nesu iš tų, kurie gali be perstojo kal-
bėti apie viską... Labai dažnai nedrįstu plės-
tis ir visiems šaukti, ką ir kaip darau ar ko 
teko atsisakyti, kad tai turėčiau. Labai tei-
singai - man kūryba šiandien yra išraiškos 
priemonė, tai, ką jaučiu, kuo gyvenu. Norisi, 
kad darbai kalbėtų patys. Į mažą kūrinį vis-
ko nesutalpinu, todėl ir papuošalai vienas už 
kitą įvairesni, masyvesni, iškalbingesni, kar-
tais chaotiški.

- Kaip kūryba atspindi tavo pasaulį?
- Pastaraisiais metais mano gyvenime tiek 

daug visko vyko, kad kartais pagalvodavau, 
jog sprogsiu. Nemokėjau valdyti emocijų, 
nuotaikų, nesuprasdavau, kodėl viskas ne taip 
paprasta, kaip norėtųsi. Praėjusius metus 
skyriau savojo Aš pažinimui: daug dirbau ir 
iki šiol su tuo dirbu... Kas, kodėl, kaip ir dėl 
ko vyksta. Ko noriu, tikiuosi iš gyvenimo. 
Daug kas apsivertė aukštyn kojomis, susidė-

liojo į stalčiukus. Supratau, kad kokiomis min-
timis gyvensi, tą ir turėsi, kad kiekviena aki-
mirka gali būti paskutinė, tad turi mėgautis 
ir džiaugtis gyvenimu čia ir dabar. Taip visur 
atsirado naujų spalvų. Žinoma, tai amžinas 
darbas ir kuo toliau, tuo labiau jis man patin-
ka. Gal todėl ir mano kūryba šiek tiek švel-
nėja, nebelieka tiek aštrių kampų, viskas nu-
gludinta ir gerai apgalvota.

- Ar aksesuaras tokia pat svarbi įvaiz-
džio dalis kaip ir drabužis? 

- Mano garderobe papuošalas yra svar-
biausias ir esminis, dažniausiai prie jo pagal 
nuotaiką derinu drabužius.

- Įvardink auksinę papuošalo dėvėji-
mo taisyklę. 

- Puoškis šypsena, o labiausiai patinkantis 
papuošalas tik pridės dar daugiau žavesio.

- Ne paslaptis, kad žinomos šalies sce-
nos ir eterio žvaigždės puošiasi tavo dar-
bais. Ar jos įnoringos klientės? 

- Daugelis jų tapo ne tik įkvėpėjomis, bet 
ir draugėmis. Kiekvienos skirtingas charak-
teris, požiūris, gyvenimo būdas, kiekviena 
įneša daug naujų spalvų. Kiekvienas jų noras 
man naujas iššūkis, o iššūkius aš dievinu. 

- Tiesa, dažniausiai esi pristatoma 
kaip papuošalų ir aksesuarų dizainerė, 
tačiau esi sukūrusi ir suknelių kolek-
ciją...

- Drabužėliai mano kūryboje atsirado vei-
klos pradžioje. Nerasdavau drabužių, kurie 
labiausiai derėtų prie mano kuriamų papuo-

šalų, būtų išskirtiniai. Gal į visa tai įsipinti 
leido ir mano įgytas pramonės inžinerijos ba-
kalauro diplomas, suteikiantis technologo 
kvalifikaciją. Pirmieji kūriniai buvo skirti tik 
man, bet mane pamačiusios klientės pradėjo 
prašyti kurti ir joms. Taip ir kilo idėja sukur-
ti visą įvaizdį. Kai pradėjau kurti, tikrai ne-
buvo tiek daug kuriančių kaip šiandien. Todėl 
šiuo metu drabužėlių kūrimą esu padėjusi į 
lentynėlę, nenoriu blaškytis ir trokštu visą 
save atiduoti papuošalams. 

- Pati ar dažnai puošiesi? Ilgą laiką 
papuošalų išvis nenešiojai...

- Mano vaikystė praėjo tarp daugybės ber-
niukų... Vyresnysis brolis, daugybė pusbrolių, 
tarp kurių buvau vienintelė ir jauniausia mer-
gaitė. Kur jie - ten ir aš. Jei tėveliai kur nors 
išleisdavo, tai tik su broliu. Mano veikla tikrai 
nebūdavo susijusi su pasakų šalimi ir prince-
sių rūbais. Buvo visko, kaip ir su visais bro-
liais ir sesėmis, bet mus siejo stiprus ryšys. 
Net perėjus į gimnaziją brolis mane veždavo 
ir pasiimdavo po pamokų, kartu apsipirkinė-
davome, važiuodavau su juo į regbio treni-
ruotes. Visada buvome kartu, neišskiriami. 
Žmonės netikėdavo, kad mes ne pora, o tik 
sesuo su broliu. Ir dabar dažnai renkuosi pa-
togią avalynę, tik be savo papuošalų nekeliu 
nė kojos iš namų. Puoštis pradėjau persikė-
lusi į Vilnių. Dirbau vedėja vienoje pirmųjų 
papuošalų parduotuvių, kurioje buvo galima 
įsigyti jau pagamintą papuošalą arba jį pačiam 
susikurti. Tai buvo nauja, netikėta ir bepro-
tiškai patikusi veikla, ji ir atvedė į mano da-
bartinį kelią.

- Kaip drugelis nutūpė tavo kuria-
muose papuošaluose ir tapo tavo kūrybos 
simboliu? 

- Yra klienčių, kurios ištikimos mano kū-
rybai dar nuo tų dienų, kai dirbau parduotu-
vėje. Jei jų paklaustumėte, kas simbolizuoja 
mane ir mano kūrybą, jos vienareikšmiškai 

n Gimė 1987 01 16 Panevėžyje

n 2011 m. baigė pramonės inžinerijos bakalauro 

studijas, įgijo technologo kvalifikaciją

n 2012 m. pradėjo kurti papuošalus, o 2013 m. 

įkūrė savo studiją „Drugelių karalystė“

n 2014 m. surengė pirmąjį savo kolekcijos 

pristatymą, kuriame pristatė ne tik savo kurtus 

papuošalus, bet ir drabužius

Dosjė

KieKvienas 
iš mūsų savo 
pasaKas Kuriame 
tiK mėgaudamiesi 
gyvenimu

„LaisvaLaikio“ interviu

simonos Brazdžionytės stiliaus  dėsniai: 
Papuošalai diktuoja aprangą
Sparčiai populiarėjanti papuošalų ir aksesuarų kūrėja Simona Brazdžionytė (29) 
savo darbais puošia daugelį scenos ir pramogų pasaulio moterų. Jos kūrinių sunku  
nepastebėti, jie išskirtiniai, prabangūs, rodos, visiškai kitokie nei romantiškai kukli jų 
autorė. Simona mieliau mėgaujasi tyla, kūryba ir rašo savo pasaką, kupiną  
įvairiaspalvių drugelių, jau tapusių jos kūrybos simboliu. ir nors kuklumas - viena  
gražiausių jos puošmenų, dizainerė sau kelia didelius tikslus, ne tokius trapius kaip jos 
pamėgti drugiai, tačiau ne mažiau spalvingus ir gražius.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Nors Simona Brazdžionytė garsėja kaip papuošalų 
dizainerė, prieš porą metų ji pristatė ir savo kurtus 

įvaizdžius. Mėlyna aksominė suknelė - taip pat jos kūrinys

Simonos Brazdžionytės stiliaus  dėsniai: 
Papuošalai diktuoja aprangą
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ViSką, ką turiu, 
Sukūriau 
paaukodama 
linkSmyBeS ir 
iškeiSdama jaS į 
BemiegeS kūryBoS 
naktiS
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Be savo kurtų papuošalų iš namų 
neišeinanti kūrėja ir pati mielai 
tampa savo darbų fotosesijų modeliuM
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atsakytų, kad tai drugeliai. Jie buvo visur... 
Namuose, mašinoje, drabužiuose ir, žinoma, 
papuošaluose. Kai pradėjau savo kūrybos ke-
lią, nekilo jokių kitų minčių. Drugelis spalvo-
tas, gležnas ir sukelia beprotiškai daug jaus-
mų. Jo plazdėjimas užkariavo mano širdį ir 
įkvėpė naujiems iššūkiams.

- Vadinasi, kolekcionuoji drugelius?
- Taip, pastaraisiais metais dovanų gavau 

labai daug įrėmintų drugelių, netgi turiu idė-
ją jais nukabinti sieną. Taip pat dažnai gaunu 
išskirtinių dovanų su drugelių motyvais: iš 
natūralių akmenų, sidabrinį šaukštelį ir dau-
gybę įvairiausių smulkmenų.

- Rodos, ir tavo kūryboje, ir kolekcijų 
pristatymuose yra šiek tiek pasakos: at-
gimsta pasakų veikėjai, seki stebuklin-
gas istorijas... Manai, kiekviena mergina 
ir moteris širdyje princesė ir karalienė? 

- Juk kiek pamenam, nuo pat mažens se-
kamos pasakos apie princeses ir karalaites. 
Turbūt tikrai ne viena nors mintyse trokšta-
me vieno ar kito pasakos elemento ir realy-
bėje. Kai radau studiją lyg karalystę, nekilo 
minčių, kas gali daugiau mane įkvėpti nei vi-
sa mano aplinka. Juk kiekvienas iš mūsų sa-
vo pasakas kuriame tik mėgaudamiesi gyve-
nimu. Tik patys pasirenkam spalvas. Tikrai, 
šiandien beprotiškai džiaugiuosi, kad turiu 
tiek daug savo pasakos herojų.

- Gali optimistiškai pasakyti, kad sva-
jonės tikrai pildosi?

- Taip, tikrai taip. Svajonės - vienas ska-
niausių gyvenimo prieskonių. Svajokite at-
sargiai! Nes mano svajonių angelas nustebino 
greičiau, nei tikėjausi.

- Ar daug laiptelių teko užkopti link 
žinomumo?

- Daug. Kad turėčiau tai, ką šiandien su-
kūriau, ant daugybės laiptelių kopiau perlip-
dama per save.

- Tavo kurti papuošalai - lengvai at-
pažįstami, tačiau norėtųsi daugiau suži-
noti ir apie jų autorę... Apibūdink save 
keliais žodžiais. 

- Stengiuosi kiekvieną dieną pasitikti su 
neišsenkančiu optimizmu ir negęstančia šyp-
sena, kvėpuoti gėriu, laime ir kasdien tuo 
mėgautis.

- Esi kilusi iš Panevėžio. Kas atginė 
į sostinę?

- Gegužę jau bus 11 metų, kai gyvenu 
Vilniuje. Daugelis jaunimo paauglystėje va-
saras praleidžia dirbdami, aš nebuvau išimtis. 
Baigusi 3 gimnazijos klasę išvykau į Vilnių 
dirbti padavėja, taip susidraugavau su visu 
kolektyvu ir direktore, ji įkalbėjo pasilikti. 
Pasilikau ir 12 klasę baigiau Vilniuje, tuo pat 
metu dirbdama.

- Nebuvo minčių tapti juvelyre?
- Tikrai buvo. Didžiausią įtaką turėjo tai, kad 

nėra didelio pasirinkimo, o iš Vilniaus važiuoti 
mokytis į Telšius (juvelyrikos studijų programa 
yra Dailės akademijos filiale Telšiuose - red. 
past.) nebuvo didelio noro. Daug svarsčiau ir 
viską pasvėrusi susidėliojau. Žinau, kad jei ir 
tapsiu juvelyre, tikrai ne šiandien, bet negali 
žinoti, į kokias platybes gali nuvesti norai.

- Neseniai 2 metų gimtadienį šventė 
tavo įkurta studija „Drugelių karalystė“. 
Ar vadovės ir verslininkės pareigos ne-
trukdo tavo kaip dizainerės kūrybai?

- Studijuodama gavau visus pagrindus, 
kaip kurti verslą. Ir eidama vedėjos parei-

gas 4 metus sukaupiau daug patirties. Ne-
turiu kito pasirinkimo, niekas nieko man 
nepadėjo ant lėkštutės ir viską, ką turiu, 
sukūriau paaukodama linksmybes ir iškeis-
dama jas į bemieges kūrybos naktis. Nors 
dabar administracinių reikalų tvarkymą 
mielai perleisčiau kitiems ir mėgaučiausi 
tik kūryba. 

- Galima tikėtis, kad į verslo susitiki-
mą ateisi vilkėdama dalykinį kostiumėlį? 
Ar tai ne tavo amplua?

- Viskas įmanoma, tai dažniausiai priklau-
so nuo nuotaikos. Kartais būna, kad jį išsi-
traukiu, bet kostiumėliai tikrai nėra mano 
spintos favoritai. 

- Tavo papuošaluose daugybė spalvų, 
plasnoja drugeliai, gėlių motyvai... Ar pa-
ti dažnai laisvalaikį leidi gamtoje? 

- Viskas priklauso nuo nuotaikos ir drau-
gų kompanijos. Galbūt negalėčiau visą laiką 
gyventi gamtoje, bet ten leisti laisvalaikį vie-
nas malonumas. 

- Esi iš tų, kurios mieliau mėgaujasi 
tyla ir ramybe ar tau reikia bendravimo, 
mergaitiškų pokalbių?

- Mėgstu tylą po ilgos darbo dienos, sa-
vaitės ar daugybės nuveiktų naujų projektų. 
Mergaitiški pokalbiai yra vienas iš smagiausių 
mano ir draugių akimirkų, tikrai dažnai lei-
džiame sau pabėgti nuo realybės. 

„LaisvaLaikio“ interviu

TurbūT Tikrai 
ne viena 
nors minTyse 
TrokšTame vieno 
ar kiTo pasakos 
elemenTo ir 
realybėje 

Žinomos kūrėjos papuošaluose 
dažnai plasnoja drugelis, tapęs 
jos kūrybos simboliu

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

kad pasiekTum 
galuTinį Tikslą, 
reikia nuversTi ne 
vieną punTuką!
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- Kaip dar leidi laisvalaikį ir kokių 
aistrų turi?

- Jau geri metai esu intensyviai įniku-
si į treniruotes sporto salėje, jos yra di-
džiausias atsipalaidavimas po darbų. Žie-
mos atradimas - snieglentė. Niekada ne-
buvau žiemos mėgėja, esu saulės vaikas 
ir vasarą veiksmo tikrai netrūksta: jūra, 
ežerai, gamta, kateriai, vandens motocik-
lai, atradimas Barselonoje irklentė, kelio-
nės, daug veiksmo ir nepamirštamų įspū-
džių. Bet neatsisakau ir pasikultūrinti ar 
ramiai praleisti laiką mieste ar namuose. 
Mėgstu gaminti ir eksperimentuoti virtu-
vėje, nes daugiau nei 3 metus nevalgau 
jokios mėsos ir riboju pieno produktus, 
kiaušinius. Atradau daug naujų skonių ir 
kombinacijų. Bet gyvenimo be saldumynų 
net neįsivaizduoju, turiu firminį saldainių 
receptą, kuriam dažniausiai nelieka abe-
jingų. Kartais net pati nustembu, kada vis-
ką spėju, bet supratau, jog kuo daugiau 
veiki, tuo daugiau padarai. 

- Tavo gyvenime yra šiek tiek kū-
rybinio chaoso?

- Viskas mano gyvenime turi seką ir 
tarsi gyvenimas viską pats sudėlioja į len-
tynas, kartais viskas atrodo beprotiškai 
chaotiška, kartais per daug tikslu ir aišku. 
Esu maksimalistė ir žinau, kad anksčiau 
ar vėliau turėsiu tai, ko siekiu ir noriu. 

- Be ko neįsivaizduoji savo dienos?
- Be miego.

- Kas tau teikia gyvenimo pilnat vę?
- Mylinti aplinka: šeima, draugai. Nepa-

mirštamos akimirkos ir mėgstama veikla.

- Tavo kūryba tarsi sufleruoja, kad 
esi labai romantiška, ar tiesa?

- Taip, romantikos mano gyvenime ne-
trūksta, dažnai viskas būna apgalvota iki 
mažiausių smulkmenų.

- Išduok paslaptį, ar tavo širdis jau 
užimta? 

- Taip, mano širdį užkariavę milijonai 
drugelių.

- Kas tau didžiausias pasiekimas?
- Kartais būna, kad papuošalą čiupinė-

ja visos, bet išsirenka kurį nors kitą, bet 
po kurio laiko ateina klientė ir nepaleidžia 
jo iš rankų ir širdies, tai didžiausias mano 
kūrybos įvertinimas.

„LaisvaLaikio“ interviu

Stasio Žumbio nuotr.

SvajonėS - vienaS 
SkaniauSių 
gyvenimo 
prieSkonių
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Veidai

Televizijos laidų vedėjos Indrės Kava-

lIausKaITės-MorKūnIenės (26) ir ren-

ginių organizatoriaus bei vedėjo JogaI-

los MorKūno (42) namuose tvyro miela 

atmosfera. Kovo 16 dieną, 8 minutės po vi-

durdienio porai gimė dukrytė.

„Mums dabar itin džiugus metas. Sulaukė-

me dukrytės ir jai duosime Marijos vardą“, - 

„Laisvalaikiui pasakojo Indrė. Moteris tikino 

šiuo metu gyvenanti motinystės rūpesčiais, 

tačiau, pasak jos, vaiko gimimo rūpesčiu vadin-

ti negalima: „Tai neapsakomas džiaugsmas ir 

labai mielas buvimas visiems kartu“. 

Indrė itin myli savo darbą, tad televizijos ete-

ryje sukosi kone iki paskutinių nėštumo dienų, mat 

paskutinioji TV3 projekto „Kadagys“ transliacija 

įvyko kovo 13-ąją, o po trijų dienų Indrė ant rankų 

jau laikė dukrytę. „Laisvalaikis“ primena, jog pora 

susituokė 2015 metų rugsėjo pradžioje, o jų ves-

tuvės iki šiol vadinamos vienomis įspūdingiausių.

atlikėja, kurią visi žino kaip lIepą MondeI-
KaITę (26), neseniai televizijos laidoje „dai-
nuok mano dainą“ visus nustebino pareiškusi, 
kad pagal pasą ji „nei liepa, nei Mondeikaitė“.

Tik artimiausi Liepos draugai žino jos tikrą-
jį vardą ir pavardę. „Aš esu Karolina. Liepa - tik 
sceninis vardas. Tačiau jis man taip prilipo, kad 
dažniau esu vadinama juo. Net vyras mane vadi-
na Liepa. Tiesa, kai nuvažiuojame pas mano tė-
vus, tuomet ir jam virstu Karolina. Nes artimiau-
si žmonės taip mane šaukia, - sakė dainininkė. 
- Be to, scenoje aš esu tik Liepa, be pavardės. 
Visų antra, mano pavardę kažkada žurnalistai 
suklydo rašydami. Išties esu Karolina Mandei-
kaitė. Ir išvis - netrukus pasiimsiu naują pasą, 
kuriame būsiu Karolina Norkevičienė. Gyveni-
me. O scenoje - tik Liepa. Nors tikriausiai ir 
toliau visi pristatinės mane Liepa Mondeikaite.“

Su vyru Evaldu Norkevičiumi Liepa-Karoli-
na santuokoje gyvena dar tik daugiau nei pusę 
metų. Ir, rodos, sėslus šeimyninis gyvenimas jai 
dar nenumatomas. „Turime šunį. Vaikų nepla-
nuojame. Noriu dar pagyventi sau, noriu scenos. 
Kai jau norėsiu pailsėti, atsipūsti, tuomet ir su-
silauksiu vaiko. Kada tai bus, nežinau, kalendo-
riuje dienų iki gimdymo nebraukau“, - pasakojo 
atlikėja.

Malonūs garsiosios poros rūpesčiai

Kokiu vardu šaukti atlikėją liepą?
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Atlikėja Liepa, susituokusi 
su Evaldu Norkevičiumi, 
keičia pasą: dabar ji bus 
Karolina Norkevičienė
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Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė ir ringailė StulPinaitė

kurių nežinojote  
apie Gerūtą Griniūtę

Veidai

Televizijos laidos „Visu garsu“ ir radijo laidos „Muzikinis 
pastišas“ vedėja GerūTa GriniūTė (28) po nacionalinės 
„eurovizijos“ atrankos tapo žinoma ne tik rimtosios muzi-
kos gerbėjams. Pasirodo, iš pažiūros trapi mergina ir kla-
sikinės muzikos gerbėja laisvalaikiu mielai klausosi roko 
ir renkasi ekstremalias pramogas. Ji atskleidė ir daugiau 
faktų, kurių apie ją iki šiol galbūt nežinojote. 

 Rankinėje ji visuomet nešiojasi buteliuką vandens, ką nors 
paskaityti, pavyzdžiui, nedidelio formato knygą, diktofoną, 
kurio neretai prireikia darbo reikalais, ir mažą kosmetinę.
 Gerūta yra vegetarė, tad jos namuose visuomet yra vaisių, 
daržovių ir žalumynų.
 Mėgstamiausios spalvos - mėlyna ir žalia. 
 Kadangi klasikinės muzikos ji klausosi darbe, grotuve dažniau 
skamba rokas („Guns’n Roses“, „Depeche Mode“, AC/DC) ir 
džiazas - Bilas Evansas (Bill Evans), Kitas Džaretas (Keith Jarrett). 
 Merginai patinka ir Nida, ir ežerų gausus Ignalinos kraštas, 
tačiau širdžiai mieliausios ir nostalgiją keliančios yra Jurbar-
ko apylinkės, kur prabėgo vaikystės vasaros. „Tame krašte 
gyvena mano močiutė. Sentimentus kelia prisiminimai apie 
mūsų su pusbroliu krėstas išdaigas“, - sakė ji.
 Iš pažiūros trapi G.Griniūtė mėgsta adrenaliną: ji šoko su 
parašiutu iš 3 km aukščio, dalyvavo drifte, o laisvalaikiu kar-
tais apsilanko šaudykloje.
 Gerūta labai mėgsta gerą, kokybišką kavą ir dažnai ja mė-
gaujasi. Būna dienų, kai ji išgeria 6-7 puodelius.
 Turėdama galimybę, puodelio taip mėgstamos kavos ji mie-
lai pakviestų kompozitorių Johaną Sebastianą Bachą (kurio 
gimtadienis tą pačią dieną kaip ir Gerūtos) arba popkaralių 
Maiklą Džeksoną (Michael Jackson). 
 Vidinis žinomos merginos varikliukas - žinių alkis. Ji sako, 
kad svarbiausia gyvenime neprarasti noro domėtis pasauliu, 
daugiau jį pažinti.
 Tiems, kurie įsižiūri į Gerūtos akis ir negali įspėti spalvos, ji 
palengvina užduotį: „Mano akys - heterochrominės, dvispalvės...“ 
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Veidai

Šuolininkė į aukštį Airinė PAlŠytė (23) neseniai dalyvavo Portlande 
vykusiame pasaulio lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionate. Ji 
liko per plauką nuo medalio ir užėmė ketvirtąją vietą. nors sportininkės 
karjerai šiuo metu ji skiria kone visą savo laiką, laisvalaikiu žavi mergina 
su malonumu imasi modelio darbo ir stoja prieš fotografo objektyvą. 
Šiuo metu rio de Žaneire vyksiančiai olimpiadai besiruošianti  sporti-
ninkė antrą kartą tapo drabužių prekės ženklo „AiMi“ kolekcijos veidu. 

„Kvietimų ir pasiūlymų da-
lyvauti įvairiose fotosesijose su-
laukiu nemažai, bet tenka rink-
tis, nes visur tikrai nespėčiau. 
Šio prekės ženklo veidu sutikau 
būti dėl to, kad drabužiai yra la-
bai artimi mano stiliui, todėl to-
kiam ženklui tikrai malonu ats-
tovauti. Juolab kad sulaukiau 
daug komplimentų iš pačios Ai-
dos, tad bendradarbiavimas ta-
po tik dar malonesnis, - pasako-
ja „AiMi“ reklamos veidu tapu-
si A. Palšytė. - Tai stilingi, len-
gvai prižiūrimi ir prie daug ko 
priderinami apdarai. Savo spin-
toje turiu ne vieną „AiMi“ dra-
bužį. Juos renkuosi ne tik leis-
dama laisvalaikį, bet ir dalyvau-
dama įvairiuose susitikimuose 
ar prabangiose šventėse.“

Prekės ženklui „AiMi“ 
kurianti Aida Einorė pasakoja, 
kad A.Palšytę naujos kolekci-
jos veidu pasirinko neatsitik-
tinai. Ji viena gražiausių spor-
tininkių Lietuvoje, išvaizda 
bei vidumi puikiai atspindin-
ti prekės ženklo įvaizdį.A.
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NuomoNės

Ant mūsų velykinio stalo turėtų puikuotis ne tik skirtingų raš-
tų, bet ir kilmės kiaušiniai. Jeigu tik mūsų dekoratyvinė nykštu-
kinė vištelė padės kiaušinių, tai puošime kiek didesnius nei put-
pelės dydžio naminius kiaušinius. Kitu atveju naudosime gerosios 
uošvės padovanotus kiaušinius. Dekoravimui renkamės kieme 
rastų žolelių ornamentus, išgaunamus svogūnų lukštų nuovire. 
Žmona naudoja man iki galo nežinomą techniką su dažų lašini-
mu, kur būna visiškai neaišku, kokia spalva išeis. Dar jeigu spė-
ju, parnešu po keletą tautodailininkų pagamintų kiaušinių iš LRT 
vykstančios mugės, jie tikrai papuošia stalą. Be to, laikomės tra-
dicijos susėsti prie bendro stalo ir sudaužti kiaušiniais visi namų 
gyventojai, tai mes su žmona, sūnus ir mano mama. Ir kiaušinių 
marginame tiek, kad suvalgytume, neliktų stovėti, apie 8-10.

Mes dažniausiai naudojame keturis dažymo būdus: natūralius 
dažus ir piešimą jais, svogūnų lukštus spalvoms išgauti, sode ras-
tus žemuogių lapus ir raižymą ant vaško. Kadangi mano žmona ir 
dukra menininkės, jos užsiims raižymu. Aš, kai būnu Vilniuje, dar 
naudoju lipdukus kiaušiniams papuošti, bet namuose tai griežtai 
draudžiama (šypsosi). Man Velykos atrodo tradicinė šventė, todėl 
pats netradicinių dažymo būdų nepropaguočiau. Man nepatinka, 
pvz., salotinių spalvų margučiai, nevalgyčiau tokių, man baisu, 
norisi natūralumo, nes visada suvalgau kiaušinius iš mano tėčio 
ir dukros rengiamų azartiškų ridenimo ir daužymo varžybų. 

vitalijus Cololo

Ką manai?
Velykinių kiaušinių marginimo ypatumai

Kiaušinių dažymas - sena šeimos moterų tradicija, o kartu ir 
savotiškas žaidimas bei maloni pramoga. Susėdame su mama, 
sese, dukryte ir kiaušinius marginame smagiai besišnekučiuoda-
mos. Šiam procesui dažniausiai renkamės tradicinius būdus - 
svogūnų lukštus, šiek tiek natūralių dažų, ornamentus bandome 
išgauti kruopomis, lapeliais, o jei jau būna ir kokiomis nors 
gėlytėmis, kurių taip pat prisirenkame pačios. Kai kuriuos mar-
gučius mano vyras dar padailina raižiniais. Esu išbandžiusi ir 
specialius lipdukus kiaušiniams, tačiau tradiciniu būdu kiau-
šinius dažyti smagiau, o margučiai išeina gražesni, juolab kad 
per Velykas juos valgome, tad cheminių priemonių dažymui sten-
giuosi nenaudoti. Viešėdama Liuksemburge per Velykas mačiau 
ekologiškus dažus, kuriais teptuku kiaušinius galima tiesiog 
ištapyti. Nežinau, ar tokių yra Lietuvoje, tačiau jais dekoruoti 
kiaušiniai atrodo išties gražiai.

sandra daukšaitė-Petrulėnė

Kaip ir kiekviena šventė, Velykos turi savo atributą - margučius. 
Jų dažymo technikų įvairovė prieinama daugeliui, todėl viskas 
priklauso nuo vaizduotės ir kūrybiškumo. Nors dažnai teigiama, 
kad stengiamasi dėl mažųjų, suaugusieji mielai dažo ir kuria 
kompozicijas kartu. „Laisvalaikis“ pasiteiravo, kokiais būdais  
nudažyti margučiai papuoš aktorės SaNdroS dauKšaitėS-
PetruLėNėS (34), televizijos laidos „Gustavo enciklopedija“ 
kūrėjo ir vedėjo audriauS raKauSKo (50) bei televizijos laidų 
vedėjo ir aktoriaus VitaLiJauS CoLoLo (41) stalą.

Puslapius parengė Greta ALIŠAuSKAITė, Eimantė JuRŠėNAITė

audrius rakauskas
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Pažintis
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Greta AlišAuskAitė 

- Kada ir kaip pastebėjai, kad su at-
mintimi galima nuveikti daugiau? 

- Tuo domiuosi jau aštuonerius metus ir 
šis pomėgis atsirado, galėčiau teigti, iš būti-
nybės. Pradinėse klasėse susidūriau su dile-
ma, kad mums pasako, ką išmokti, bet ne 
kaip. Žiūrėdamas animacinius filmus, sava-
rankiškai išmokau laisvai kalbėti ir skaityti 
vokiečių kalba. Taip supratau, kad viską ga-
lima padaryti geriau ir greičiau, o mokyklose 
taikoma metodika nėra efektyvi. Juolab ne-
mažai žmonių, mokęsi mokykloje kalbų, dabar 
jų nemoka. Taigi dilema tęsėsi visus 12 metų, 
o artėjant baigiamiesiems egzaminams pra-
dėjo kaustyti nerimas. Vilkaviškio S.Nėries 
gimnazijos bibliotekoje mano dėmesys už-
kliuvo už Dominiko O’Brajeno (Dominic 
O’Brien), aštuonis kartus laimėjusio pasaulio 
atminties čempionatą, knygos „Kaip išlaiky-
ti egzaminus“. Ten aprašytos pagrindinės me-
todikos ir keletas testų mane ir pastūmėjo 
toliau plėsti žinias šioje srityje.

- Minėjai, kad pats išmokai užsienio 
kalbą, kur dar esi pritaikęs atminties 
technikas gyvenime? Tikriausiai nenau-
doji lapelių su priminimais?

- Darbe tiesiogiai nėra kur pritaikyti įgū-
džių, bet prisimenu, kad labai džiaugiausi pir-
mosiomis darbo dienomis naujoje darbovie-
tėje, kai prisiminiau visų kolegų vardus, tas 
tikrai palengvina įsiliejimo į kolektyvą proce-
są. Be to, esu išmokęs groti gitara. Būtent 
universalumu atminties technikos mane ir 
sudomino. Lapelių tikrai rastumėte, tik juose 
užrašytos idėjos, mintys, nes jos yra slidus 
reikalas (šypsosi). 

Lapeliai su priminimais, pirkinių ir dovanų 
sąrašais, gimimo datomis ir t.t. jus supa 
kiekviename žingsnyje? Nustebsite, vis-
ką galite prisiminti be jų, nes atminties 
aštrumą kontroliuojate pats ir visiškai ne-
svarbu, kiek jums metų. Lietuvos pi kons-
tantos keturių čempionatų nugalėtojas 
HeNrikas ŠaLūga (26) „Laisvalaikiui“ 
pasakojo, kad lavinant atmintį galima iš-
mokti daugybę skirtingų dalykų, išvengti 
streso ir netgi pradžiuginti žmones. 

Henrikas Šalūga: atmintis pavaldi žmogui, o ne laikui

Žinoti yra kur kas 
greičiau nei kaŽką 
„išguglinti“

Pasaulio atminties čempionate 
Henrikas Šalūga atstovavo Lietuvai

Almos Galinskaitės nuotr.
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Pažintis

- Kokie yra pagrindiniai įsiminimo 
principai? Kaip padaryti savo atmintį 
ašt resnę, galbūt kažkas tam kliudo? 

- Pagrindiniai geros atminties ingredien-
tai: asociacijos, vaizduotė, pažįstamos vieto-
vės. Tinkamai panaudojus šiuos tris principus 
galima lengvai įsiminti daug lengviau bet ko-
kią informaciją. Iš tiesų atminties technikos 
yra labai individualus dalykas ir kiekvienas 
atminties atletas turi savitą stilių ir metodiką, 
kuri priklauso nuo vaizduotės, kūrybiškumo 
ir net gyvenimo būdo. Trukdo - stresas, psi-
chotropinės medžiagos ir kelių darbų dirbi-
mas vienu metu. 

Vis dažniau girdžiu žmones sakant, kam 
mums atmintis, kai turime išmaniuosius te-
lefonus ir tobulėjančias technologijas. Gali-
mybė mygtuko paspaudimu pasiekti viso pa-
saulio žinias per naršyklę, žinoma, yra pato-
gus ir nuostabus išradimas, tačiau žinoti yra 
vis dar greičiau nei kažką „išguglinti“. Įsi-
vaizduokite, jei operacijos metu chirurgas 
pradėtų ieškoti informacijos internete. Taigi 
žinios vis dar išlieka jėga, o atmintis yra tas 
įrankis, kuris padeda įgyti naujų žinių. 

- Šiemet ketvirtąkart iš eilės tapai 
Lietuvos pi konstantos čempionato nu-
galėtoju, kaip apskritai nusprendei daly-
vauti ir kokia to prasmė? 

- Norėjosi išbandyti jėgas, pademonstruo-
ti, ką gali treniruota atmintis, o ir panašių ren-
ginių mūsų šalyje nevyksta. Pats šiemet para-
šiau 5000 skaitmenų, bet Lietuvoje taisyklės 
negailestingos, riba skaičiuojama iki pirmo su-
painioto skaitmens. Todėl šių metų mano re-
zultatas yra tik 3117 skaitmenų. Dėl įdomumo, 
tariausi su komisija, kad jie peržiūrėtų,  ar li-
kusią seką parašiau teisingai (šypsosi). 

- 2013 m. buvai vienintelis lietuvis 
pasaulio atminties čempionate Londone, 
papasakok, koks buvo pirmasis kartas? 
Kaip vyksta tokie čempionatai? Ar gali-
ma tikėtis tave pamatyti ten ir šiais me-
tais?

- Iš tiesų šie čempionatai paneigia mitą, 
kad atmintis priklauso nuo amžiaus. Tuo ir 
pats įsitikinau, jauniausias dalyvis buvo vos 
9-erių, o vyriausias daugiau kaip 50 metų. 
Pirmąjį kartą vertinu dvejopai: įgijau patirties, 
sutikau bendraminčių, kita vertus - nusivyliau 
savo rezultatu, nes parodžiau tik 20 proc. ga-
limybių. Stresas ir kai kurių dalykų nežinoji-
mas pakišo koją. Pasaulio atminties čempio-
natą sudaro 10 užduočių: vardų ir veidų įsimi-
nimas; įvairių žodžių įsiminimas; binarinių 
skaičių įsiminimas; 1 val. skaičių įsiminimas; 
5 min. skaičių įsiminimas; išgalvotų istorinių 

datų įsiminimas; 1 val. kortų įsiminimas; abst-
rakčių paveikslėlių įsiminimas; „speed cards“ 
(kortų kaladės įsiminimas per kiek galima 
trumpesnį laiką); kas sekundę vardijamų skai-
čių įsiminimas. Pats galvoju ir noriu dalyvau-
ti, tik dar nežinau kuriame čempionate. 

- Papasakok apie savo projektą „At-
minties akademija“, kam jis skirtas? 

- Principas toks, kad žmonės seminaruose 
ir konsultacijose bus mokomi atminties tech-
nikų, lavinimo būdų. Dalyvauti galės visi - 
moksleiviai, studentai, verslo atstovai, įmonių 
kolektyvai. Mokyklos kol kas nėra labai atviros 
šiems mokymams. Nors Lietuvoje ŠMM prieš 
keletą metų lankėsi 8 kartus pasaulio atminties 
čempionato nugalėtojas D.O’Brajenas, dalijosi 
patirtimi, deja, niekas nepasikeitė. Moksleiviai 
vis dar kala vadovėlius ir švaisto laiką moky-
damiesi neefektyviai. Akademija startuos jau 
šio mėnesio pabaigoje. 

- Koks tavo laisvalaikis, kuo dar do-
miesi? 

- Prieš čempionatus daugiau laiko skiriu 
treniruotėms. Mėgstu skaityti knygas, groti 
gitara, diskutuoti draugų būrelyje. Kartais 
žiūriu ir iš anglų kalbos verčiu filmus ekono-
mikos temomis, kuriomis pats domiuosi. Dar 
susidomėjau programavimu, galbūt tai galėtų 
tapti viena iš mano darbo sričių. 

kaip įsiminti pirkinių sąrašą

Visus savo pirkinius paverskite gyvais personažais 

su savitu charakteriu bei emocijomis. Sukurkite 

aiškius, judančius vaizdinius su savo pirkiniais ir 

„išdėliokite“ juos savo namuose pasirinkta tvarka, 

pvz., ant daiktų, kuriuos matote savo kambaryje 

apžvelgdami jį iš kairės į dešinę.

patarimas

l Gimimo data: 1989 09 18

l Gyvenimo credo: būk smalsus

l Išsilavinimas: verslo vadyba (anglų kalba)

l Žavinčios asmenybės: Leonardas da Vinčis 

(Leonardo da Vinci), Dominikas O’Brajenas  

(Dominic O’Brien)
l Mėgstamiausi serialai: „Kortų namelis“, 

„Sostų karai“

Dosjė

Henrikas Šalūga: atmintis pavaldi žmogui, o ne laikui
Atminties 
čempionAtAi 
pAneigiA mitą, 
kAd Atmintis 
priklAuso nuo 
AmžiAus

paprastas atminties 
technikos išbanDymas

Pasakojimas. „Įsivaizduokite savo mokyklą. Tada 
paradines duris, prie kurių einate. Virš jų kabo 
didelis elektroninis laikrodis, rodantis 14.15 val. 
Įėję į vidų, vestibiulyje pamatote didelį balioną su 
virvele. Priėję arčiau, matote, kad baliono viduryje 
yra balta gulbė. Kai norite įsižiūrėti, jus kažkas 
sugriebia už rankos ir pasako, kad eitumėte į neto-
liese esančią koplyčią, ten tuokiasi 65 metų vyras 
su 35 metų moterimi“. Kokius skaičius matėte 
pasakojime? Jeigu balionėlis primena skaičių 9, o 
gulbė 2. Dabar visus skaičius iš eilės prisiminkite. 
Taigi jūs ką tik įsiminėte keletą skaičių iš pi* kons-
tantos sekos.  

*pi skaičiaus dažniausiai naudojama reikšmė yra 3,14
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StiliuS
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Praėjęs savaitgalis mados gerbėjams buvo  
tikra šventė - sostinės Šiuolaikinio meno  
centre (ŠMC) jau 18-ąjį kartą įvyko festivalis 
„Mados infekcija“. Per dvi renginio dienas  
buvo pristatyta net 16 šalies ir užsienio  
dizainerių kolekcijų, tačiau ne mažiau  
susidomėjimo sulaukė ir festivalio svečių  
apranga. Jau seniai žinoma, kad ištikimiausi 
„Mados infekcijos“ lankytojai stengiasi  
nenusileisti podiumu žengiantiems  
modeliams ir išsiskirti kuo madingesniais  
ir originalesniais drabužių deriniais. Vieno 
svarbiausių mados renginių nepraleido ir  
gausus būrys šalies mados pasaulio veidų -  
dizainerių, stilistų ir tiesiog stilingų žmonių.

Eimantės Juršėnaitės ir 
stasio Žumbio fotoreportažas  

16

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

direktorius Audrius Sekliuckis ir 
dizainerė Sandra Straukaitė

Dizainerė Jolanta Talaikytė
Stilistė Austėja Jablonskytė su 

vyru architektu Justinu Žaliu

Dizainerė Daina 
Urbonavičiūtė Dizaineris Egidijus Sidaras
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StiliuS

Fotomodelis Rasa Ciūnė

Dizainerė Diana Vapsvė su vyru Virginijumi
TV3 atstovė spaudai Erika Vyšniauskaitė 

ir dizainerė Toma Jankauskaitė
Dizainerė Diana Paukštytė su vyru  

Dainiumi Andrijausku ir dukrele Adriana

Mados tendencijų 
prognozuotoja  

Marija Palaikytė
Dizaineris Seržas 
Gandžumianas su dukra Ani

Fotografė bei stilistė 
Reda Mickevičiūtė
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StiliuS

prabanga
Baroku alsuojanti 

televizijos ir radijo laidų vedėja 
Gabrielė MartirosianaitėAtlikėja Eglė Jakštytė

Aktorė Vaida lisikaitė
laisvalaikis 2 0 1 6  k o v o  2 5 19

„Moteris - kaip teatras. Šiandien - komedija, rytoj - 
tragedija, o poryt iš viso gastrolės...“ - tokiais žodžiais 
dizaineris Liutauras Salasevičius pakvietė į naujos, jau 
8-osios savo kolekcijos pristatymą. Teatrališkumo ne-
trūko ir pačiam renginiui. Vakaro metu „Vaidilos“ teatras 
virto dvaru, jame šiuolaikiškai suskambo klasikinė mu-
zika, o svečiai trumpam nusikėlė į nežabotos fantazijos, 
neatsakingos laisvės bei pašėlusių linksmybių epochą. 
Tarsi iš Marijos Antuanetės laikų atkeliavusios podiumu 
koketiškai žingsniavo garsiausios šalies manekenės ir 
pramogų pasaulio moterys. Pasipuošusios įmantriomis 
šukuosenomis jos demonstravo  rafinuotus, baroko lai-
kų įkvėptus apdarus, pasiūtus iš prabangių audinių, 
gausiai dekoruotus nėriniais, blizgiomis detalėmis.

Eimantės Juršėnaitės 
ir stasio Žumbio fotoreportažas

StiliuS

Atlikėja urtė 
Šilagalytė

Dainininkė 
Šorena 
Džaniašvili

Dainininkė Katažina Zvonkuvienė

tituluota gražuolė Rūta 

Elžbieta Mazurevičiūtė

Manekenė Karolina toleikytė
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žvaigždės

Ne visi milijonieriai ir garsenybės puikuojasi 
aukštomis pareigomis arba materialine 
padėtimi. Pasaulyje gausu pavyzdžių, kai  
aukštą postą užimantis žmogus gyvena  
kukliai, kaip ir prieš iškildamas. Arba neatsi- 
sako jaunatviškų paikysčių. Juk pinigai ir vi- 
suomeninė padėtis gyvenime ne svarbiausia.

Sektini pavyzdžiai: įtakingi, bet kuklūs

Hipis milijardierius 
Ričardas Brensonas

Seras RičaRdaS BRenSonaS (Richard 

Branson, 65) - oro skrydžių bendrovės 

„Virgin“ įkūrėjas. Per 10 metų jam pavyko 

nedidelę parduotuvę paversti milžiniška verslo 

imperija, išmėtyta po visus planetos žemynus. 

Bet R.Brensonas - dar ir ryški, nestandartinė 

asmenybė, ir dėl to buvo pramintas „hipiu 

milijardieriumi“. Vienas pastarųjų verslininko 

išsišokimų - pasirodymas oro uoste „airasia“ 

stiuardesės kostiumu. Be to, R.Brensonas ne 

šiaip pasikraipė prieš kameras - jis sąžiningai 

aptarnavo reiso Pertas-Kvala Lumpūras keleivius.

Buvęs Reikjaviko meras
JonaS GnaRaS (Jon Gnarr, 49) - didžiausio islandijos 
miesto Reikjaviko meras 2010-2014 m. Šis žmogus nes-
tudijavo aukštojoje mokykloje, dirbo aktoriumi komiku ir 
taksistu, bet 2010 m. įsigudrino suburti savo politinę partiją 
ir pavadinti ją skambiu vardu „Geriausia partija“. Partijos 
nariai buvo daugiausia kūrybinės asmenybės: dailininkai, 
muzikantai, aktoriai, niekada anksčiau nedalyvavę politikoje. 
Keista, bet miesto gyventojai 34,7 proc. balsų meru išsirinko 
būtent šios partijos lyderį.

Buvęs 
Niujorko meras
MaiKLaS BLuMBeRGaS 
(Michael Bloomberg, 74) yra 
labai įdomi asmenybė net 
nežinant, kad jis užima 13-ąją 
turtingiausių pasaulio žmonių 
sąrašo vietą. Būdamas meras, 
jis važinėjo metro. nuotraukose 
meras sėdi savo darbo 
vietoje miesto tarybos pastate: 
paprasti biuro baldai, tradi-
ciniai monitoriai, dokumentai, 
kažkokios smulkmenos, o šalia 
klaviatūros stovi... skardinė 
žemės riešutų sviesto.
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Neturtingiausias pasaulyje prezidentas
Chosė MuChika 
kordanas (Jose Mujica 
Cordano, 80) - buvęs 
urugvajaus prezidentas 
(2010-2015), bet vietos 
gyventojai jį vadina El Pepe. 
Jis labdarai aukodavo beveik 
visą savąją prezidento algą, 
taip tapdamas skurdžiausiu 
(arba dosniausiu) prezidentu 
pasaulyje. Chosė uždirbdavo 
263 000 urugvajaus pesų 
per mėnesį, o sau palikdavo 
tik 26 300 pesų. Jis gyveno 
užmiesčio name, ūkyje, 
pats nešiodavo vandenį 
iš šulinio, poliklinikoje 
sėdėdavo eilėje su visais. 
Jo didžiausias pirkinys per 
visą prezidentavimo laiką 
tapo 1987 m. „Volkswagen 
Beetle“. Ch.Muchika 
kordanas neturi sąskaitų 
bankuose ir jokių skolų.

Kuklioji Švedijos princesė
Mėgstanti puoštis nacionaliniais kostiumais per šalies šventes Švedijos princesė MadlEna (Madeleine, 33) ir kitur rodo 
sektiną pavyzdį. Paparacai užfiksavo, kaip aukštakilmė mergina gatvėje surenka savo šunelio ekskrementus. Pati!

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Londono meras
Misteris Borisas džonsonas (Boris Johnson, 51), 
londono meras, nesivaržo vaikščioti be kaklaraiščio, 
su sportine striuke, kuprine ir dviratininko šalmu ant 
galvos. Tai nėra keista, juk būtent B.džonsonas yra vienas 
pagrindinių dviračių eismo entuziastų didžiojoje Britanijoje.

žvaigždės

„Google“ legenda
sErgEJus Brinas (42) - kompiuterių verslo legenda, bendrovės „google inc.“ technologijų 
prezidentas ir vienas iš jos steigėjų, milijardierius ir vienas turtingiausių amerikos žmonių. 
nepaisant visko, sergejus elgiasi kukliai: vis dar gyvena trijų kambarių bute ir važinėja ne mer-
sedesu, o „Toyota Prius“, turinčiu ekologiškai švarų hibridinį variklį. o dar jis mėgsta lankytis 
san Fransisko „rusiškoje arbatinėje“ ir vaišinti savo svečius barščiais, koldūnais ir sklindžiais.

įtakingi, bet kuklūs

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

Švedijos princesė Madlena 
(Madeleine) su vyru Kristoferiu 
O’Neilu (Christopher O’Neill) 
augina du vaikus
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ŽvaigŽdės

Programišiai įskaudino Adelę
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Viktorija Bekhem 
nebijo rizikuoti

Britų dizainerė, buvusi „Spice Girls“ narė Viktorija Bekhem (Victoria Beckham, 41) kovo 
18 dieną honkonge (kinija) atidarė savo firminę drabužių ir aksesuarų parduotuvę. tai pirmoji dizai-
nerės parduotuvė už gimtosios šalies ribų. V.Bekhem prekės ženklo parduotuvė Londone buvo ati-
daryta 2014 m. rugsėjį. Nors parduotuvė honkonge daug mažesnė nei Londone, abi jas vienija ta 
pati stilistika. Naujojoje parduotuvėje honkonge jau puikuojasi modeliai iš naujausios V.Bekhem 2016 
metų pavasario ir vasaros kolekcijos, ką tik pristatytos Niujorko mados savaitėje.

Nors pastaruoju metu kinijoje konstatuojamas didžiausias rinkos nuosmukis per pastaruosius 
20 metų, britų dizainerė nepabūgo investuoti į naują parduotuvę.

Dizainerė Viktorija 
Bekhem (Victoria 

Beckham) dalyvavo  savo 
firminės parduotuvės 
Honkonge atidaryme

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Britų dainininkė Adelė (Adele, 27) 
tapo programišių auka - nežinomi 
asmenys pavogė ir paskelbė asmenines 
jos nuotraukas internete.

Jų rankose, be kita ko, atsidūrė atlikė-
jos ultragarsinio tyrimo nuotrauka, dary-
ta, kai Adelė buvo nėščia, taip pat jos tre-
jų metų sūnaus Andželo (Angelo) fotogra-
fija. Be to, programišiai pagrobė Adelės 
vaikystės ir paauglystės nuotraukų, kurių 
ji niekada neskelbė. Vienoje iš fotografijų 
ji apsirengusi Kalėdų Senelio drabužiais.

dainininkė, labai sauganti savo asmeni-
nį gyvenimą, supyko ir nusiminė dėl šio 
incidento, skelbia atlikėjai artimi draugai. 
Manoma, kad piktadariams pavyko įsilaužti 
į elektroninį paštą ir aptikti šeimos archyvą.

Vienas iš Adelės gerbėjų, pranešęs 
jos vadybininkams apie šį atsitikimą, ak-
centavo, kad pavogtos nuotraukos - tikrai 
privačios. „Jų niekas neturėjo pamatyti. 
Tai pasibjaurėtina, kad kiti žmonės entu-
ziastingai dalijosi jomis socialiniuose 
tink luose“, - pareiškė jis.

Programišiai įskaudino Adelę Garsusis kulinaras Džeimis 
Oliveris (Jamie Oliver) su 
žmona Džuljete (Juliette) 

pernai šventė 15-ąsias 
vestuvių metines

EPA-Eltos nuotr.

Dž.Oliveris penktą 
kartą taps tėvu

Garsusis britų virtuvės šefas ir kulinarinių knygų bei laidų autorius džeiMiS

OliVeriS (Jamie Oliver, 40) ir jo žmona džulJeTė (Juliette) netrukus sūpuos penk-

tąjį savo kūdikį. Praėjusio ketvirtadienio vakarą londone vykusioje kino filmo „erelis 

edis“ („eddie the eagle“) premjeroje, kurioje pora dalyvavo, džuljetė nebeslėpė pilvuko.

dž.Oliveris sakė, jog džiaugiasi netikėtu šeimos pagausėjimu ir pridūrė, kad tai 

greičiausiai bus paskutinė jo atžala. „Aš manau, kad priešingu atveju tai jau būtų šiek 

tiek juokinga“, - kalbėjo britas, išgarsėjęs savo kulinariniais šou televizijoje.

dž.Oliveris ir džuljetė pernai šventė 15-ąsias savo vestuvių metines. Jie jau au-

gina keturis vaikus, kurių amžius nuo 5 iki 13 metų.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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1 žingsnis. Pirmiausia veidą padenkite makiažo pagrin-
du, paryškinkite antakius ir skruostus.

2 žingsnis. Akis dažome dviejų spalvų šešėliais, kurie 
nėra itin ryškūs, primenantys natūralias kūno spalvas, 
tačiau suteikiantys akims žavesio. Vokus nudažykite 
šviesia spalva, o kampučius truputį tamsesne, švelniais 
potėpiais šiek tiek šešėlių užtepkite ir paakiuose. Tinka 
švelnūs aukso, bronzos atspalviai. Apatinį akių kontūrą 
paryškinkite baltu pieštuku, kuris vizualiai padidina akis, 
suteikia gaivumo ir natūralumo įspūdį. Pasirinkus tokį 
makiažą blakstienų dažyti nebūtina. Nepadažytos blak-
stienos atrodys madingai ir jaunatviškai.

3 žingsnis. Sodrios rožinės spalvos pieštuku paryškiname 
kontūrą ir nudažome visas lūpas. Kiek tamsesniais, geriausia 
turinčiais violetinį atspalvį,  lūpų dažais teptuku paryškiname 

kontūrą ir lengvais potėpiais viduriuką. Taip sukuriamas 
šį sezoną labai madingas dvispalvių lūpų efektas ir  
žaismingumas, labai tinkantis jaunoms merginoms.

Grožio paletė

gerdos MiLER taisyklė: Makiažas neturi maskuoti 
trūkumų, bet turi padėti atsiskleisti mūsų asmenybei. 
Jei mėgstate ryškiai dažyti ir akis, ir lūpas - pirmyn. 
Nereikia bijoti eksperimentuoti, pavyzdžiui, akių 
pieštukais galima dažyti lūpas, o lūpų pieštukais – 
akis. Svarbiausia, kad makiažas turėtų šiokį tokį cinkelį. 
Gerda Miler pademonstravo nesudėtingą, tačiau 
stilingą, jaunatvišką ir išraiškingą makiažą.

Neseniai Vilniuje viešėjo užsienyje gerai žinoma makiažo meistrė Gerda Miler 
(Gerda Miller). Ji čia atvyko pristatyti jau du dešimtmečius gyvuojančio, pasaulyje 
gerai žinomo ir vertinamo prekės ženklo „Urban decay“, kurio gaminamos dekoraty-
vinės kosmetikos nuo šiol galima įsigyti ir lietuvoje. Pristatymo metu G.Miler pade-
monstravo, kaip galima pasidaryti jaunatvišką makiažą vos per kelias minutes.

per kelias minutes
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Jaunatviškas makiažas

laisvalaikis 2 0 1 6  k o v o  2 5 25

Grožio paletė

Renginių organizatorė ir vestuvių planuo-
toja Liucina RimgaiLė (27) įsitikinusi, 
kad jei nori gerai jaustis ir savimi pasiti-
kėti, reikia atrasti laiko sau bei grožio pro-
cedūroms. Ji išduoda, be kokių priemonių 
neįsivaizduoja savo kosmetinės, kokias 
procedūras mėgsta labiausiai ir dar daug 
įdomių dalykų apie savo grožio ritualą.   

Prie veidrodžio

užtrunku maždaug pusvalandį per dieną.
Savo dienoS 
neįsivaizduoju be veido kremo ir toniko.
Maloniausios Procedūros -
veido masažas ir kaukės.
atradiMas - 
visos drėkinamosios priemonės,  
skirtos plaukams, odai puoselėti.
rankinėje visuoMet 
nešiojuosi lūpų dažus ir kvepalus.
savo kosMetinės

neįsivaizduoju be pudros ir blakstienų tušo.
Parduotuvėje

ilgiausiai užtrunku apžiūrinėdama akių še-
šėlius.
Be Makiažo

galiu, tačiau nenoriu. Kasdien stengiuosi bent 
šiek tiek pasigražinti.
nėra nieko Moteriškiau

nei viliojantis kvapas.
MėgstaMiausi kvePalai 
CHANEL „Coco Mademoiselle“.
niekas neatrodo Blogiau

nei nesutvarkyti nagai ir neplauta galva.
aPie grožio naujienas sužinau 
iš savo draugės vizažistės. Ji ne tik papasako-
ja, kas naujo grožio srityje, bet ir padeda pa-
rinkti tinkamas dekoratyvinės kosmetikos 
priemones, pasiūlo idėjų, kai ruošiuosi į ren-
ginius.
Manau,
kiekvienas turi daryti tai, ką išmano geriau-
siai, tad savo grožį patikiu specialistams - na-
gus manikiūrininkei, plaukus kirpėjai, o puo-
selėti odą padeda kosmetologė. Specialistai 
pataria, kokios priemonės man tinka labiau-
siai, ir padeda puoselėti grožį.
SpalvoS:
renkuosi žemės ar kūno spalvų šešėlius bei 
lūpų dažus, nagus mėgstu ryškius, o spalvas 
padiktuoja nuotaika.

Li
uc

in
os

 R
im

ga
ilė

s

Puslapius parengė Eimantė JuršėNAitė

grožio štrichai
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Scena

Mylimas skirtingų  
kartų žiūrovų

Originalaus balso tembro savininkas, au-
torinių dainų kūrėjas yra puikiai pažįstamas 
skirtingų kartų atstovams. O.Vyšniauskas yra 
pirmasis Lietuvos atlikėjas, 1994 metais da-
lyvavęs „Eurovizijoje“, jis - įvairių tarptautinių 
dainininkų konkursų dalyvis ir laureatas, jo 
vokalas lyginamas su Džo Kokerio (Joe Coc-
ker), Chriso Ri (Chris Rea), Ryšardo Rynovs-
kio (Ryszard Rynowski) ir kitų „gerklingų“ 
vyrų. Šiuo metu O.Vyšniauskas aktyviai kon-
certuoja vienas arba su grupe tiek Lietuvoje, 
tiek užsienyje, dalyvauja įvairiuose televizijos 
projektuose, miuzikluose ir kituose muziki-
niuose scenos pastatymuose.

Atlikėjas išleido apie dešimt solinių albu-
mų. Jis yra ne tik vokalistas - jo rankoms pa-
klūsta gitara, klavišiniai, netgi mušamieji ins-
trumentai, - bet ir kompozitorius, liaudies dai-

nų aranžuotojas. Jo kurtas dainas dainuoja tokie 
atlikėjai kaip Linas Adomaitis, Inga Valinskie-
nė, Irena Starošaitė, Sasha Song ir kiti.

Muzikuojanti giminė

Autorinės kūrybos dainomis ir išskirti-
niu, prikimusiu, balsu žavintis jau ne vieną 
dešimtmetį O.Vyšniauskas sako, kad muzika 
jo gyvenime svarbi nuo vaikystės. Gebėjimas 
jausti, girdėti muziką, kurti dainas atlikėjo 
šeimoje buvo perduodami iš kartos į kartą - 
muzikavo O.Vyšniausko senelis, dainavo ir 
jo mama.

Atvirai kalbantis apie Dievo ir tikėjimo 
prasmę savo gyvenime dainininkas jų svarbą 
akcentuoja ir paklaustas, kaip atsiranda jo ku-
riamų dainų tekstai, melodijos: „Aš esu tik 
laidininkas, ką Dievulis padiktuoja, tą ir užra-
šau.“ O.Vyšniauskas, sukurtas dainas vadinan-
tis savo vaikais, neišskiria nė vienos - visos 
jos jam vienodai brangios. Svarbiausia, pasak 
jo, kad dainos pasiektų klausytojo širdį. O.Vyš-
niauskas mano, kad geriausias laikas yra būtent 
dabar, tad nostalgijos savo kūrybinės veiklos 
pradžiai ar praeičiai nejaučia. Atlikėjui itin svar-
bus yra ryšys su publika, todėl pasirodymų 
metu O.Vyšniauskas su klausytojais bendrauja 
atvirai ir nuoširdžiai. Būtent taip kuria ir atlie-
ka dainas - ir tai neabejotinai yra jo sėkmės ir 
populiarumo paslaptis.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Balandžio 17 dieną Vilniuje, Šv. Kotrynos 
bažnyčioje, skambės populiarios, visiems 
puikiai žinomos ir Lietuvos auksiniais šlage-
riais jau tapusios OVidijaus VyŠniausKO 
dainos „Tiktai ne šiandien“, „išdalinau“,  
„Žiema“, „saulė leidžias“ ir daugelis kitų  
ilgesingų bei romantiškų kūrinių.

O.Vyšniauskas: 
Visos dainos yra vienodai brangios
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Scena

Ovidijaus Vyšniausko akustinis  

koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje  

balandžio 17 d. 18 val.

O.Vyšniauskas: 
Visos dainos yra vienodai brangios

Ovidijus Vyšniauskas užburia 
nuoširdumu ir savo išskirtiniu balsu

Organizatorių nuotr.
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Scena

- Taigi, kiek švęsite šiemet?
- Kiek? Mažiausiai savaitę, na, gal dvi. O 

jei rimčiau, tai gyvenimo metų neskaičiuoju 
ir nešvenčiu. Švenčiu įvykių ir pasiekimų tam 
tikrą periodą, o šiemet - lygiai dešimt.

- Ir koks tas dešimt?
- Jeigu savo gyvenimą vertinčiau dekado-

mis, tai praėjęs dešimtmetis buvo itin reikš-
mingas, o nuopuolių ir pakilimų amplitudė 
labai plati. Lygiai dešimt metų praėjo nuo 
mano patekimo į televizijos šou „Kelias į 
žvaigždes“, kuris suteikė man žinomumo, ir 
tai leido plėtoti dainų autoriaus ir atlikėjo, 
taip pat renginių organizatoriaus ir vedėjo 
veiklą. Per tą laiką parašiau daugmaž šimtą 
autorinių dainų, iš jų daugiau nei pusę paver-
čiau įrašais. Ir nors kai kuriems žinomiausios 
mano dainos yra italų ar rusų atlikėjų šlage-
riai, visgi pusšimtis autorinių dainų lietuvių 
estradoje duoda tam tikrą svorį.

- Koks tai svoris?
- Per šią dekadą man teko koncertuoti 

turbūt visuose kiek aktyviau kultūrinį gyve-
nimą palaikančiuose Lietuvos miestuose ar 
bendruomenėse ir daugumoje Lietuvoje 
esančių įvairaus kalibro salių. Man pačiam 
įsimintiniausi pasirodymai, žinoma, buvo 
„Kelio į žvaigždes“ finalas, Toto Kutunjo (To-
to Cutugno) ir Velerijaus Meladzės koncertų 
apšildymas atitinkamai italų ir rusų kalbomis 
vėlgi atliekant autorines dainas. Per šį laiko-
tarpį pelniau gerą organizatorių vertinimą dėl 
gyvo dainavimo ir atsakingumo dalyvaujant 
įvairiuose renginiuose. Gal iš dalies tai ir klai-
da, nes nutolau nuo dainininko legendos. Jei-
gu tyrinėtume scenos legendų biografijas, tai 
nesu nei mikrofono į galvą kam paleidęs, nei 
alkoholiu persisotinęs tiek, kad nugriūčiau 
scenoje ar atšaukčiau pasirodymą sugalvojęs 
priežastį, atseit mašinos ratus pavogė ufo-
nautai pakeliui. Tačiau negaliu būti kitoks, nei 
esu, ir todėl jau dešimt metų mėgaujuosi ga-
limybe nenutrūkstamai koncertuoti. Kita ver-
tus, apleidau savo asmeninį gyvenimą.

- Kodėl taip nutinka?
- Jei per daug laiko skiriu kūrybai, tuomet 

mažiau laiko lieka aplinkinių žmonių analiza-
vimui, ir dažnai šalia atsiduria tik ieškantieji 
naudos, ko nesugebu pastebėti. Todėl vėliau 
tenka prarasti dalį uždirbto pelno valant to-
kius asmenis iš savo gyvenimo. Tam reikia 
papildomo laiko ir tai įtraukia į nesmagius 
emocinius išgyvenimus, tačiau savotiškai 
duoda naudos kūrėjui. Vienodos emocijos ir 
labai sėkmingas, nuobodus gyvenimas neska-
tintų toliau kurti, keistis, tobulėti.

- O kas ateityje?
- Taigi, baigiu dar vieną dekadą ir į kitą žen-

giu turėdamas labai neblogą savęs ir savo veik-
los įvertinimą. Šiandien galvoju, kad kitas bus 
ir paskutinis mano scenos veiklos dešimtmetis, 
nes nulipti nuo scenos norėčiau likus kelioms 
minutėms iki 50-mečio. O ką galvoju apie atei-
nančią dekadą? Manau, aplinkinių šlamštas jau 
pakankamai išvalytas, tuomet tikiuosi pritrauk-
ti kuo daugiau tikrų ir svarbių žmonių savo gy-
venime. Tikiuosi neturėti didelių nei finansinių, 
nei emocinių nuosmukių, tik gana lengvai tole-
ruojamus akcijų nuosmukius iki 10 proc. Ti-
kiuosi įvairiapusiško pelno, bent trečdalio viso-
se srityse, vadinasi, bent vieno vaiko, dar bent 
30-ies dainų įrašų ir kad mano gebėjimai per 
daug neatsiliktų nuo fantazijų.

- O kartu švęsti galima?
- Reikia. Suabejojau ir bekalbėdamas už-

klausiau savo gero klasės draugo, ar jis švęs 

tam tikrą savo pragyvento laiko etapą, ar 
man verta tai kažkaip paminėti. O šis atsakė: 
kada, jei ne dabar? Po dešimt metų jau bus 
kitas etapas, ne šis, o po kažkurio laiko išvis 
mūsų nebebus, švęs kiti, o dabar mūsų lai-
kas. Aš savo etapą paminėsiu netradiciniu 
40-ies geriausių savo autorinių dainų kon-
certu. Toje erdvėje, kur jaučiuosi gerai, - ant 
scenos. Vietą parinkau Kaune, nes pastaruo-
sius metus čia daugiausia susibūrė mano 
gerbėjų.

- 40-ies dainų koncertas? Oho!
- Taip. Nors ir balandžio 1-ąją, bet neme-

luoju! Bus, kaip dabar populiaru, daug garso, 
šviesų. Bet bus ir kai ko kito: 40 tikro garso 
kūrinių 4-iomis kalbomis 4 valandų koncerte. 
Pats vakaras vyks nedideliame restorane - 
klube „Seni vartai“, ir į vakarą gali patekti 
visi norintys, tiesa, vietų skaičius ribotas ir 
yra tam tikrų prašymų klausytojams. Yra nu-
statytas vakaro aprangos kodas („coctail 
dress“), gerbėjų prašoma nenešti kitokių gė-
lių, tik vieną bet kokios spalvos 50 cm rožę į 
bendrą puokštę, o visi bus pavaišinti specia-
lu jubiliejaus tortu. Tą vakarą laukia nemen-
kas darbas, nes nėra lengva gyvai išdainuoti 
tokią programą, tenka papildomai repetuoti, 
nes sunkiai prisimenu jau kitų prieš 7 ar 8 
metus parašytų dainų tekstus. Bet, ko nepri-
siminsiu, padainuos publika, nes ne vieną ma-
no dainą ir maži, ir didesni moka atmintinai. 
O tai didžiausia dovana man. Ačiū!

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Kodėl Mino dainuos 40 savo autorinių dainų?
Tradiciškai kasmet balandžio 1-ąją atli-
kėjas Mindaugas MicKevičius-Mino 
apžvelgia praeitus metus ir švenčia. Šiemet 
tenka sumuoti ir įvertinti visą dešimtį me-
tų, nes būtent tiek laiko atlikėjas dirba pro-
fesionalioje scenoje. gimęs balandžio 1-ąją 
dainininkas sako mėgstantis juokauti, nors 
gyvenime ne visos scenos juokingos.

Balandžio 1-ąją gimęs  
atlikėjas Mino savo  

gimtadienį atšvęs scenoje
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Scena

Kodėl Mino dainuos 40 savo autorinių dainų?

Redakcijos archyvo nuotr.
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TeaTras

J.Miltinio dramos teatro jubiliejaus minėjimo vakare -
garbių svečių desantas

Režisierius Julius Dautartas  
ir Marija Dautartaitė

Scenoje (iš kairės) Andrius Povilauskas, Dalia Melėnaitė, Enrikas Kačinskas,  
Gražina Urbonavičiutė, Šarūnas Birutis, Rudolfas Jansonas, Algirdas Paulavičius

Tomo Stasevičiaus nuotr.

Laimutis Sėdžius ir Asta Preidytė

Raimundas Banionis ir Vladas Baranauskas Eleonora Koriznaitė ir Vidmantas Karpis

J. Miltinio dramos teatro aktoriai 
švenčia 75 metų jubiliejų
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Šventės svečių ir žiūrovų laukė ne 
tik politikų ir naujojo teatro vadovo Lino 
Zaikausko sveikinimo kalbos, bet ir iš-
skirtinė galimybė išvysti specialiai teat
ro jubiliejaus proga sukurtą spektaklį 
„Lietaus dievas“. Teatro kolektyvas 
džiaugėsi jubiliejaus proga galėdamas 
pristatyti poeto, kino scenaristo, akto-
riaus, režisieriaus ir debiutuojančio dra-
maturgo Alvydo Šlepiko pjesę, kurioje pinasi 
tiek dabarties nuotaikos, tiek savitas rašyto-
jo santykis su tradicija. Taip pat simboliška, 
kad spektaklio režisierius Julius Dautartas 
buvo pirmasis, kuriam teatro legenda J.Mil-
tinis patikėjo savo kabineto raktus. „Lietaus 

dievui“ muziką kūrė vienas ryškiausių Lie-
tuvos teatro kompozitorių Gintaras Sodeika, 
scenografė ir kostiumų dailininkė  Virginija 
Izdelytė.

Minint Panevėžio dramos teatro 75 metų 
jubiliejų, pirmasis projekto „Panevėžys vie-

nija ir taškas“ mėnuo, kurio šūkis  „Teatro 
triumfas!“, yra skirtas teatrui ir jo įkūrėjo 
Juozo Miltinio atminimui. Organizatoriai siū-
lo apsilankyti parodose, kino peržiūrose ir 
koncertuose, prisimenant iškilią J.Miltinio 
asmenybę apmąstyti teatro ir meno apskritai 
reikšmę visuomenei ir individui.

TeaTras

J.Miltinio dramos teatro jubiliejaus minėjimo vakare -
garbių svečių desantas

Panevėžio J.Miltinio dramos teatro 
75 metų jubiliejaus proga kovo  
18 dieną teatre vyko iškilminga  
ceremonija, joje dalyvavo svar-
biausi šalies politikai - premjeras 
Algirdas Butkevičius, krašto  
apsaugos ministras Juozas Olekas, 
kultūros ministras Šarūnas Birutis. 
Renginį tiesiogiai transliavo LRT 
„Kultūros“ kanalas.

„Laisvalaikio“ inf.

Premjerinį spektaklį „Lietaus dievas“ scenoje bus 

galima išvysti kovo 25 dieną ir balandžio 1 ir 9 die  - 

nomis J.Miltinio dramos teatre

Teatro vadovas Linas Zaikauskas su žmona Margarita 

ir premjeras Algirdas Butkevičius su žmona Janina



Kelionių gidas

Patyrę turistai rekomenduoja: miestai, kuriuos būtina aplankyti
Šiame sąraše išvardyti miestai yra 
įvairiausiuose pasaulio kampeliuo-
se, kone visuose žemynuose, įvai-
riose klimato zonose... Bet jiems 
bendra viena - jie turi ką pasiūlyti 
net išrankiausiems keliautojams. 
Kraukitės lagaminus, pirkite lėktu-
vo bilietus - vasara ne už kalnų!

StambulaS (Turkija)
Stambulas - gyvas tūkstantmetės istorijos 
miestas, įsikūręs ir Europoje, ir azijoje, jame 
sugyvena krikščionybė ir islamas. Šis senas 
ir svetingas miestas garsėja savo rinktine 
virtuve, nuostabia kava, įspūdingais turgumis 
ir senąja architektūra - didingomis mečetėmis 
ir bažnyčiomis. ilgos dienos pabaigoje būtinai 
pailsėkite prašmatniose miesto maudyklėse.

DubajuS (jaE)
jei nesate istorinių vietų mėgėjas, jums 

labiau patinka futuristiniai peizažai, 

Dubajus - kaip tik jums. Miesto įžymybės 

yra aukščiausias pasaulio dangoraižis, 

didžiausias prekybos centras, dirbtinės 

salos ir geriausi paplūdimiai pasaulyje. 

Prisiminus, kad iki praėjusio amžiaus 

8-ojo dešimtmečio Dubajus buvo 

nedidelė genties gyvenvietė, jo dabartinė 

didybė tiesiog stulbina.

ČangmajuS (TailanDaS)
Čangmajus daug „žalesnis“ ir tykesnis už kitus 
Tailando miestus. Miestas, pramintas Šiaurės 
rože, įkūnija viską, kas Tailande yra unikaliausia ir 
įspūdingiausia, įskaitant nuostabias vietos šventyklas.

PekinaS (kinija)
kinijos sostinė yra viena didžiausių ir seniausių gyvenamų 

vietų Žemėje. Miestas gali pasigirti beveik 3000 metų isto-

rija. Čia rasite daug reikšmingų kinijos istorijos paminklų, 

tarp kurių - Didžioji kinų siena ir uždraustasis miestas.
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Kelionių gidas

Patyrę turistai rekomenduoja: miestai, kuriuos būtina aplankyti
Marakešas (Marokas)

aštrūs prieskoniai, kuriais kadaise buvo pre-

kiaujama visame Marakeše, tiesiog įsigėrė 

į šio miesto sienas. Šurmuliuojančiuose 

turguose net išrankiausias pirkėjas ras ko 

nors įdomaus ir pajus tikro marokietiško 

gyvenimo skonį. apsistokite viešbutyje su 

vaizdu į atlaso kalnus - nepasigailėsite.

sieMreabas (kaMbodža)
Nors šis miestas yra palyginti jaunas, 
šalia jo yra senoviniai ankor Vato - 
Šventyklų miesto, didžiausio pasaulyje 
religinio paminklo, - griuvėsiai. ankor 
Vate jūsų laukia gausybė įspūdžių, o 
siemreabe galėsite puikiai pailsėti.

Florencija (ItalIja)

Šis nuostabus Italijos miestas tarsi 

sustingo praeityje. Nuostabi renesanso 

Florencija - puikiausių Italijos (jei 

ne viso pasaulio) muziejų, galerijų, 

bažnyčių, skverų ir parduotuvių gimtinė.

bankokas (taIlaNdas)
bankoke rasite nuostabių budistų šventyklų 
ir nepakartojamą naktinį gyvenimą. Vienas 
iš neginčytinų tajų sostinės pranašumų - 
palyginti žemos prekių ir paslaugų kainos.

budapeštas (VeNgrIja)
dunojų apglėbiančiame mieste su budos kalvomis vakaruose ir didžiosiomis lygumomis 
rytuose gausu lankytinų vietų, jį iš visų pusių supa nuostabūs peizažai. Neoklasicistinio sti-
liaus miestas yra tiesiog prašmatnus, nors vis dar galima pamatyti antrojo pasaulinio karo ir 
1956 metų sukilimo paliktų randų. Miestas yra pastatytas ant daugybės karštųjų šaltinių, taigi 
užsukti į vieną iš gausių maudyklių - turistui tiesiog privaloma.

sidnėjus (australIja)
Nors sidnėjus - nemažas ir nuolatos 
augantis miestas, jame galima pailsėti 
gamtos prieglobstyje, nes parkų 
ten - gausybė. Puikūs paplūdimiai, 
malonus klimatas ir linksmas naktinis 
gyvenimas - apsilankę sidnėjuje jo 
niekada nepamiršite.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

keiptaunas (Par)
keiptaunas - unikalūs vartai į pasaulį, 
supami audringo vandenyno ir 
laukinių paplūdimių iš vienos pusės 
ir kvapą gniaužiančio grožio kalnų - iš 
kitos. Miestas - daugiatautis, vienas 
margiausių afrikoje, jame gausu 
kolonijinės praeities pėdsakų.
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san Fransiskas (jaV)
ant įlankos krantų įsikūrusiame didmiestyje gausu lankytinų vietų, jame patirsite daugybę nuotykių - tai ir išvyka į alkatrasą, ir vietinės Mažosios Italijos 
virtuvės degustacija, ir ekskursija po miestą supančias kalvas. san Fransisko gyventojų etninė sudėtis - viena margiausių jaV, čia susipynė daugybė 
kultūrų. jei likimas jus nubloškė į san Fransiską, būtinai papusryčiaukite „Mama’s“, o paskui apžiūrėkite „Coit tower“ ir, aišku, garsųjį aukso Vartų tiltą.

Hanojus (VIetNaMas)
Hanojus - nuostabus rytų ir Vakarų mišinys, kuriame dera tradicinė Vietnamo kultūra ir 
prancūziška kolonijinių laikų atmosfera. laimė, šio miesto nepalietė karas, ir dabar jis virto 
ryškiu ir aktyviu megapoliu su vienu geriausių ir didžiausių turgų pasaulyje.
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Internetas

Kaip stichijų nualintiems miestams  
žaibiškai atkurti mobilųjį ryšį?  
Ar žaidimą galima reklamuoti pasitelkiant 
kitą žaidimą? Kaip dėžę, kurioje ką tik bu-
vo greitasis maistas, paversti išmaniaisiais 
akiniais? Visus atsakymus rasite čia.

Vietoj IšVadų

n Tegul reklama vartotojui sukuria pridedamąją vertę. 

Ryšys yra net tada, kai jo nėra

Kas?
„Maxis“.

Kokia situacija?
Būna laikotarpių, kai musoniniai lietūs 

Azijos šalyse tampa kone kasdienybe. Viena 
daugiausiai dėl to kenčiančių šalių - Malai-
zija. Žmonėms didžiulį galvos skausmą ke-
lia ne tik suardoma miestų infrastruktūra 
ar paralyžiuotas kasdienis gyvenimas, bet ir 
atribojimas nuo draugų bei giminaičių.

Ką padarė?
Kai telefono ryšys neveikia ir neįma-

noma ne tik prisikviesti pagalbos, bet ir 
sužinoti, kaip laikosi tau brangūs žmonės, 
į pagalbą ateina programuotojų ir inžinie-
rių komanda, pristatanti išmaniuosius 
įrenginius. Standartinės įrankių dėžės dy-
džio aparatai paliekami ant stogų ir aukš-
tesnių miesto vietų, jie aplink sukuria ry-
šio zoną ir be jokios papildomos aplikaci-
jos „atgaivina“ jūsų telefono aparatą.

rezultatai?
Pristatomasis vaizdo klipas masinio 

susidomėjimo nesulaukė, tačiau pati 
programa Malaizijoje sėkmingai veikia 
ir žmonės dėkoja už galimybę net stichi-
nių nelaimių metu naudotis telefonais.

https://goo.gl/kttNmC

RubRiką pRistato „GaumiNa“

El.reklama: pridedamoji vertė
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Internetas

kaip atrodo apokalipsė?

Kas?
„Ubisoft“.

Kokia situacija?
Sukuri žaidimą, kuriame žaidėjai tu-

ri kovoti su mirtino viruso, grasinančio 
pasaulio pabaiga, padariniais. Kaip jį pri-
statyti ir sulaukti maksimalaus dėmesio? 
Kodėl nesukūrus antro žaidimo-simulia-
toriaus, vizualizuojančio apokalipsę? Bū-
tent taip pagalvojo „Ubisoft“ komanda.

Ką padarė?
Sukūrė interneto tinklalapį, kuriame 

pasakojama istorija ir prašoma pasi-
rinkti savo adresą. Vos jį įvedus, iš 
paukščio skrydžio matomas žemėlapis ir 
imituojama, kad tu pasigavai virusą. 
Tuomet klausinėjama, ką darysi toliau - 
į kokią ligoninę važiuosi, ar bėgsi į kitą 
saugesnę šalį ir pan. Pagal savo veiks-
mus realiuoju laiku matai, kiek žmonių 
užkrėtei ir kas vyksta su planeta.

rezultatai?
Užtenka išmėginti simuliatorių ir 

iškart norisi pabandyti realų žaidimą. 
Ši emocija privertė internautus šviesos 
greičiu socialiniuose tinkluose paskleis-
ti žinutę apie pasirodantį produktą.

http://goo.gl/6d7twi

El.reklama: pridedamoji vertė išplėstinės realybės akiniai iš 
maisto dėžės

Kas?
„McDonald’s“.

Kokia situacija?
Nieko nebestebina prekės ženklai, ku-

rie tiek vaikus, tiek suaugusiuosius „pa-
pirkinėja“ įvairiausiomis dovanomis ir 
papildomais, nebūtinai labai naudingais, 
suvenyrais. „McDonald’s“ turbūt nuo pat 
įsikūrimo turi mažiesiems skirtą liniją, 
kuri mėgstama visai ne dėl bulvyčių ar 
mėsainių, o dėl šalia gaunamų žaislų.

Ką padarė?
Nuspręsta, be įprastų žaislų, vai-

kams padovanoti papildomų pramogų. 
Švedijoje tuomet šeimos ruošėsi kasme-
tinėms atostogoms, kurių metu kone vi-
si vyksta slidinėti. Sukurtas mobilusis 
slidinėjimo žaidimas, o maisto dėžutės 
sukarpytos taip, kad jas išardžius galima 
pasidaryti išmaniuosius akinius, nuke-
liančius į išplėstinės realybės pasaulį.

rezultatai?
Vaizdo klipas, aiškinantis, kaip su-

sikonstruoti akinius, tuoj bus peržiūrėtas 
beveik 1 mln. kartų.

https://goo.gl/mlnzUX
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Neretai dviprasmiškai ver-
tinama, vienų nekenčia-
ma, kitų dievinama, bet 
visiems puikiai žinoma 
dainininkė Lady GaGa 
kovo pabaigoje švęs tris-
dešimties metų sukaktį. 
Kas žino, kaip ji nuste-
bins gimtadienio svečius 
ar kokį apdarą pasirinks, 
tačiau dainininkė tvirtina, 
kad ji visuomet nori ir privalo 
atrodyti ne tik efektingai, bet ir pri-
trenkiančiai. Ir visai nesvarbu, ar tai gim-
tadienis, ar apdovanojimai, ar lova. 

Apie stilių

„Aš dievinu tokius prekių ženklus kaip 
„Dolce & Gabbana“, myliu „Versace“, esu 
tiesiog pakvaišusi dėl stilingų ir ekscentriškų 
drabužių. Visuomet maniau, kad jau geriau 
negalėsiu susimokėti už būsto nuomą, bet vis 
tiek nuostabiai atrodysiu“, - sakė Lady Gaga. 
Dainininkė patvirtino, kad jau geriau mirtų 
nei leistų savo gerbėjams ją pamatyti be pri-
trenkiančių aukštakulnių: „Žmonės mano, 
kad nulipusi nuo scenos tampu kažkuo kitu, 
bet taip nėra. Aš ir scenoje, ir gyvenime at-
rodau efektingai, puošniai. Bet puošnus gy-
venimo stilius labai skiriasi nuo prabangaus. 
Prabangos man tikrai nereikia. Daug metų 
vos sudurdavau galą su galu, tačiau vis tiek 
gyvenau puošniai ir stilingai.“

Apie pAsiekimus

Lady Gaga mano, kad svarbiausia gyveni-
me visko siekti savo pačių jėgomis: „Buvo 
laikas, kai metusi mokslus grįžau gyventi į 
tėvų namus, po kiek laiko įsigijau savo būstą 
ir gyvenau savo pačios išgalėmis. Muzikinį 
kelią pati sukūriau nuo nulio, nes neturėjau 
draugų, kurie pažinotų įtakingų žmonių ir ga-
lėtų mane kur nors „prastumti“, man pagel-
bėti. Jeigu dabar kas nors klaustų mano pata-
rimo, kaip gyventi, galiu pasakyti tik viena: 
viską darykite patys ir negaiškite laiko ieško-
dami, kas, kur ir kada jums padarys paslaugą.“

Apie muziką

Nors muzikos pasaulyje galima nekurti 
dainų tekstų, o juos pirkti ir tiesiog sudainuo-
ti, įrašyti, Lady Gaga teikia pirmenybę savo 

kurtai muzikai: „Aš nuolatos kuriu, esu pa-
skendusi darbuose ir tuo džiaugiuosi, tai yra 
mano gyvenimas. Muziką ir žodžius kuriu 
kasdien ir aš nenoriu tiesiog gauti kieno nors 
kito parašytus tekstus ar muziką ir įdainuoti. 
Viską noriu padaryti pati, bet tam reikia laiko. 
O laukti, patikėkite, visada verta.“ 

Apie vyrus ir moteris

Dainininkė tvirtai tiki, kad bendraujant su 
vyrais visuomet reikia išlaikyti šiokią tokią 
paslaptį ir intrigą: „Niekuomet negalima vy-
rui duoti tiesiogiai suprasti, kad jis jums labai 
patinka ar jį mylite. Jie, vos pasiekia savo, 
patraukia kita kryptimi, nei jūs norėtumėte. 
Todėl santykiuose visuomet reikia išlaikyti 
intrigą. Deja, dalis moterų renkasi siekti vy-
rų dėmesio, o ne savo svajonių.“ 

Parengė Ringailė StulPinaitė

AŠTRUS ŽVILGSNIS

36

DATOS

Dainininkė lady Gaga 2015 m. per  
valentino dieną susižadėjo su aktoriumi 
teiloru kinėjumi (taylor kinney)

EPA-Eltos nuotr.

Ekscentriško gyvenimo 
būdo šalininkė

l Tikrasis dainininkės vardas yra Stefani Džoana 
Angelina Germanota (Stefani Joanne Angelina 
Germanotta).
l Gimė 1986 m. kovo 28-ąją JAV, Niujorke.

l Ūgis 155 cm. 
l 2015 m. per Valentino dieną susižadėjo su 
aktoriumi Teiloru Kinėjumi (Taylor Kinney).

l Dainininkė lanko bokso, kapoeiros treniruotes, 
praktikuoja kovos menus.
l Ant kūno turi net 14 tatuiruočių.

l Mokėsi toje pačioje mokykloje, kaip ir Peris Hilton.

l Prieš tai, kai tapo garsia dainininke, ji baruose 
šokdavo go go.
l Tvirtina, kad mada yra labai svarbus dalykas ir 
ja nuolatos domisi bei seka visas mados pasaulio 
naujienas.
l Natūrali brunetė, tačiau dažnai keičia plaukų 
spalvą ir stilių.

FakTai Maksas 
Melmanas  
ir delfinų magija

2016 m. kovo 25-31 d.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
Interviu su Maksu Melmanu - 39 p.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

TV
 TO

P1
0

Lietuvos rytas TV 4,7%
TV6 3,8%
TV8 3,8%
TV1 3,8%
NTV Mir Lietuva 2,6%

PBK 2,4%
Info TV 2,2%
LRT Kultūra 0,6%
REN Lietuva 0,6%
Liuks! 0,2%

Lietuvos rytas TV 4,4%
TV6 3,7%
TV8 3,5%
TV1 3,3%
Info TV 2,8%

PBK 2,6%
NTV Mir Lietuva 2,5%
LRT Kultūra 1,1%
REN Lietuva 0,8%
Liuks! 0,4%

LNK 15,2%

TV3 14,5%

BTV 6,4%

LNK 20,6%

TV3 15,4%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 11,6

2 VALANDA SU RŪTA LNK 10,6

3 KK2 LNK 10,3

4 KK2 PENKTADIENIS LNK 10,3

5 NUO...IKI LNK 9,9

6 TV3 ŽINIOS TV3 9,5

7 LNK ŽINIOS LNK 7,9

8 FARAI TV3 7,4

9 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 7,4

10 PRIEŠ SROVĘ TV3 7,3

Duomenys: TNS LT, 2016 m. kovo 14-20 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti 
kanalai 25,6%

Kiti 
kanalai 30,1% BTV 5,5%

LRT Televizija 
8,8%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
8,3%

✔ Televizijai laiko skiriu... 
Iš tikrųjų viskas priklauso nuo turimo laiko, nors savęs nuolatine 

žiūrove nelaikau. Gal netikėtai nuskambės, bet savo gyvenimą drąsiai 
įsivaizduočiau apskritai be televizijos.

✔ Televizorių įsijungiu Tada, kai noriu... 
Pailsėti, pasisemti žinių.

✔ dažniausiai žiūriu laidas... 
Pažintines - kelionių, gamtos, taip pat sporto, muzikines. Lietu-

viškas žiūriu tik žinių laidas. Monotoniškos laidos - ne man. 

✔ jeigu būTų galimybė kurTi ir vesTi laidą, 
kokio pobūdžio ji būTų ir apie ką...
Vienareikšmiškai - keliones. Man pačiai labai įdomios tokios laidos, 

manau, ir įdomios kitiems žmonėms. Žinoma, man tai galėtų būti ir sa-
virealizacija. Įdomu dar ir tuo, kad nestovėtum vietoje, keliautum. O ir 
patirties esu sukaupusi, kai buvau laidos „Mokykla šiandien“ redaktorė. 
Todėl nesakau, kad ateityje negalėčiau turėti savo laidos. Kodėl gi ne.

✔ mėgsTamiausias Televizijos laidos vedėjas... 
Inga Jankauskaitė.

✔ manau, kad labiausiai Televizijoje TrūksTa...
Orientavimosi į skirtingus žmonių poreikius. Manau, kad televi-

zija dirba žmonėms, todėl truputį jiems pataikauja. Mes puikiai žino-
me, kokios laidos yra populiariausios, todėl tokio tipo jų ir daugiausia. 
Mano manymu, gal tik 20 proc. žmonių žiūri tokias laidas, kurios 
turi didesnę vertę.

✔ vaikysTėje man Televizija aTrodė...
Stebuklas. Pirmiausia maniau, kad viskas vyksta televizijos bokš-

te, visi filmavimai, laidų kūrimai ir t.t. Žinoma, tas supratimas ir pa-
tirtis buvo menki, nes mažai kas turėjo televizorius, net videoapara-
tus yra tekę nuomotis. 

✔ iki šiol įsiminTiniausia maTyTa reklama buvo...
Apie pinigus ir banką, kvietusį nešti indėlius. Turėčiau pasakyti, 

kad ta reklama tikrai turėjo būti gera, nes man iki šiol yra įaugusi į 
kraują ir įsiminusi. 

✔ žiūrėTi Televiziją verTa, nes...
Televizija gali būti priemonė informacijai gauti, žinioms, tik reikia 

pasisemti gerų, teigiamų dalykų. Vadinasi, pasirinkus tinkamą laidą 
galima tobulėti, eiti pirmyn. 

Parengė Greta AlišAuskAitė

Esu... NEMONOTONIŠKOS televizijos žiūrovė
Atlikėja, projekto „Delfinai ir žvaigždės“ dalyvė AISTė PILVELyTė (36), 
gerai pažįstama iš Lietuvos televizoriaus ekranų, pati dažniau 
renkasi užsienio televiziją ir laidas. Ji neslepia, kad tobulėjimo 
tikslu nevengia ir į save pažiūrėti iš kitos ekrano pusės. Be to, iš 
televizijos ji ne tik semiasi žinių, bet ir turi minčių, kuo pati galė-
tų pasidalyti su žiūrovais. 
Mintimis apie televiziją dalijasi Aistė Pilvelytė. 
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TELEVIZIJAeterio žmonės
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Ringailė Stulpinaitė

- Su kokiais iššūkiais susidūrėte pro-
jekte „Delfinai ir žvaigždės“? Kokie pir-
mieji įspūdžiai?

- Tiesą sakant, jau po pirmųjų repeticijų 
supratau, kad projekte manęs laukia labai daug 
iššūkių, įspūdžių ir naujų įdomių patirčių. Tai 
man yra labai nauja, o bendravimas su delfinais 
yra nuostabus dalykas. Manau, kad toji delfinų 
magija tikrai egzistuoja. Turiu galvoje, kad tik-
rai įmanoma su jais užmegzti ryšį, jausti ir 
kažkaip susibendrauti. Tai labai pozityviai nu-
teikianti patirtis. O kalbant apie iššūkius, na, 
norint gerai pasirodyti reikia tikrai didelio fi-
zinio pasirengimo, čia jau neužtenka tiesiog 
pastovėti su gitara ant scenos.

- Kaip sekasi susikalbėti su delfinais, 
juos pažinti?

- Vanduo man yra labai artima stichija, be 
to, bendravimas su gyvūnais, delfinais man 

nėra labai naujas dalykas. Aš turiu draugų 
pajūryje, kurie dirba su gyvūnais, ir man yra 
ne kartą tekę pamatyti jų darbą iš arti, 
pabend rauti su gyvūnais pačiam. Iš jų išmo-
kau, kad darbas su gyvūnais yra unikalus sa-
vo ryšiu, tad ir aš projekte stengiuosi pajus-
ti delfinų nuotaiką, nusiteikimą dirbti arba ne, 
perprasti jų elgesį. Tai nuostabūs gyvūnai, 
manau, kad man tikrai sekasi su jais susikal-
bėti ir susidraugauti. Tik aš nuolatos pasitiks-
linu, ar viskas gerai, ar jiems nieko bloga ne-
nutiks, neskaudės, nebus diskomforto, ar 
jiems tinkami vienokie ar kitokie sprendimai, 
kuriuos įgyvendiname pasirodymų metu. 

- Bet su žmonėmis bendraudami var-
tojame žodžius. O kokiu būdu reikia kal-
bėti su delfinais?

- Su delfinais yra paprasčiau ir labiau mums 
įprasta kalbėti savo kalba. O delfinai su mumis 
kalba savąja kalba. Kaip įvyksta susikalbėjimas 
ir abipusis supratimas? Greičiausiai per užsi-

mezgusį vidinį ryšį, apsikeitimą gera energija. 
Kartais ištiesi delfinui ranką ir jauti, kad tuo 
metu jis gal nenori bendrauti, o jei jis jaučia, 
kad tu liūdnas, - bando paguosti. 

- Kai kurie dalyviai mėgina įveikti 
baimę plaukti ar nardyti, kiti tiesiog 
trokšta pergalės. Kokie jūsų siekiai?

- Atvirai sakant, pergalė man turbūt yra 
visai antraplanis dalykas, aš nelabai suku gal-
vą dėl to, kokį balą man komisija skyrė. Van-
dens aš nebijau, fobijų plaukti ir panašiai ne-
turiu. Man svarbiausia gerai praleisti laiką, 
pasikrauti teigiamos energijos, įgyti naujos 
patirties - tai pagrindiniai mano siekiai. Tiesa, 
nors man pačiam laimėjimas nėra labai svar-
bus, mano dukrytė ir žmona nori, kad laimė-
čiau, nes tėčiu juk reikia didžiuotis. (Šypsosi.)

- Ne vienam žodžiai „delfinai“ ir 
„vanduo“ asocijuojasi su smagiomis atos-
togomis šiltuose kraštuose. Kokios atos-
togos jums patinka labiausiai?

- Tiesa, nors yra daug būdų praleisti atos-
togas, man, tikrai mylinčiam jūrą, geriausios 
atostogos ir yra kur nors šalia jos. Nors viskas 
priklauso nuo norų. Aš labai mėgstu keliauti 
ir net per tokias jūriškas atostogas būtų sma-
gu aplankyti vieną kitą gražų miestą. 

Maksas MelManas 
mėgins susikalbėti su delfinais

Jau antrą kartą LRT organizuojamas projektas „Delfinai ir žvaigždės“ sutraukė būrį  
garsių žmonių, kurie rungsis tarpusavyje ir kovos dėl geriausio pasirodymo. Ir nors visi 
dalyviai stengiasi pasirodyti kaip įmanoma geriau, ne visiems pergalė projekte yra  
didžiausias siekis. Grupės „Biplan“ lyderiui MaksuI MeLManuI svarbiausia - gerai 
praleistas laikas bei naujos patirtys.

Eglės Sabaliauskaitės nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 15.35  „Prokurorų 
  patikrinimas“

 20.25  Muzikinis 
  gimtadienis

 12.25   Karinės paslaptys 10.40  Su cinkeliu 13.30   „Simpsonai“

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.25 Oliverio tvistas. 
9.25 Teletabiai. 9.55 Senoji animacija. 10.55 
„Bangų medžiotoja“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ 
(N-7). 14.00 „Pasmerkti 3“ (N-7). 15.00 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 16.00 Oliverio tvistas. 
17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Žiedas iki pavasario“ 
(N-7). 22.45 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00, 21.00 Diagnozė. Valdžia. 11.55 Beatos 
virtuvė. 12.40 Nuo... Iki. 13.25 Pagalbos skam-
butis (N-7). 14.10, 16.10 24 valandos (N-7). 
15.05 „Skaitmeninė detoksikacija. Trys mė-
nesiai be išmaniųjų technologijų“. 17.00 Info 
diena. Info verslas. Info interviu. Info kriminalai. 
Info pasaulis. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas 
rytas. 9.35 Gyvenk sveikai! 10.35, 12.20 „Laiptai 
į dangų“. 13.20 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 
15.05 Vyriška/Moteriška. 16.50 Mados nuospren-
dis. 17.50 Lauk manęs. 18.50 Stebuklų laukas. 
20.00 Laikas. 20.40 „Geriausias šefas“. 23.05 
„Izmailovo parkas“. 0.45 Vakaras su Urgantu. 
2.00 „1 in City“. Konkursas „Baltijos balsas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Naujienos. 
10.55 „Tikiu“. 14.00 „Meilė ir Romanas“. 17.15 
Tiesioginis eteris. 20.00 „Izmailovo parkas“. 
21.55 „Krištolinio batelio šukės“. 23.50 „Ana 
ant kaklo“. 1.30 „Onasių klano prakeiksmas“. 

 Ren
8.35 „Šeimos dramos“. 10.20 Tinkama priemo-
nė. 11.15 „Didžiosios paslaptys“. 11.50, 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 13.00 „Mokslo 
apgauti“. 13.55 Kokie žmonės 14.50 Gyva tema. 
15.45 „Šeimos dramos“. 17.30 Tinkama priemo-
nė. 18.25 Keista byla. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Mums net nesisapnavo. 0.05 „Kariai 5“. 

 nTV MIR
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
„Naujas rytas“. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Maskva. Trys stotys 2“. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.25 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 12.55 
„Susitikimo vieta“. 13.55 Veidrodis herojui. 15.20 
„Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 17.00 Kalbame ir 
rodome. 18.35 „Patrulis“. 20.25 „Bitininkas“. 
22.20 Dauguma. 23.30 Prisiekusiųjų teismas. 
Pagrindinė byla. „Meilė panaši į sapną“. 1.10 
„Viskas įskaičiuota“. 3.05 „Volkovo valanda“. 

 TV PolonIa
6.40 Giminės saga. 7.00 Lenkija su Miodeku. 
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55 Buvo, nepraėjo - isto-
rijos tyrinėtojų kronika. 8.30 Tarp mūsų gandrų. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 
5.10 Trumpa istorija. 12.05, 0.10, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 0.40, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Prokuroras“. 16.20 
Paprastai. 17.05, 3.50 Viešpaties kapo paslaptys. 
17.55 Skonis ir tradicijos. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55 Ištvanas, arba Stefanas. 19.25 Buvo, 
nepraėjo - istorijos tyrinėtojų kronika. 20.25 
„Drakono Polo nuotykiai“. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.55 Kryžiaus kelias. Transliacija iš Vatikano. 
1.40 Tradicijos ir skonis. 2.00 Miško bičiuliai.

 TV1000
7.00 „Per žingsnį nuo šlovės“. 9.10 „Ilgiausias 
jardas“. 11.10 „Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“. 
13.10 „Pamišęs dėl tavęs“. 14.45 „Nematoma 
pusė“. 17.05 „Gerasis vokietis“. 19.00 „Džo 
Bleko viešnagė“. 22.10 „Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė“. 0.40 „Ilgiausias jardas“.

 DIscoVeRy 
7.00, 11.50 Greiti ir triukšmingi. 8.15, 17.15 Karai 
dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Aliaska. 
Šeima iš miško. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 13.35 Variklių entuziastai su Džimiu 
de Viliu. 14.30 Gatvių lenktynės. 21.00, 2.50 Nuogi 
ir išsigandę. 22.00, 3.40 Seklių pėdsakais. 23.00, 
4.30 Nepaaiškinami reiškiniai. 24.00, 5.20 Nemė-
ginkite pakartoti. 1.00 Aš išgyvenau.

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00, 22.00, 4.00 Staty-
bos Aliaskoje. 11.00, 24.00 Didžiosios paminklų 
paslaptys. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 23.00, 5.00 Vyrų irštvos. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 „Nuovada“ (N-7).
8.55 TV serialas 

„Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

10.00 TV serialas 
„Virtuvė“ (N-7).

11.00 TV serialas 
„Tėtušiai“ (N-7).

12.00 Farai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

„Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

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

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

„Džiunglių knyga 2“.
20.55 Nuotykių f. 

„Kodas L.O.B.I.A.I. 
Paslapčių knyga“ 
(N-7).

23.25 Drama 
„Kristaus kančia“ 
(S).

1.50 Romantinė komedija
„Vidurnaktis 
Paryžiuje“ (N-7).

6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Rožinė pantera“.
7.25 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Su cinkeliu 
(N-7).

11.35 Nauja legenda.
13.00 Pričiupom! 

(N-7).
13.30 „Rožinė pantera“.
13.55 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.25 TV serialas 

„Juodieji meilės  
deimantai“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Komedija 

„Didžiosios  
atostogos“.

22.55 Veiksmo trileris 
„Skiriamoji juosta“ 
(N-7).

0.50 Veiksmo komedija 
„Gaujos vyrukai“ 
(N-14).

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

(N-7).
10.00 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Specialus tyrimas.
12.25 Karinės paslaptys.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Komisaras 

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

kos. „Žąsiaganė“.
19.55 Klausimėlis.lt.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.09 Loterija „Perlas“.
21.10 „Pranciškus - 

popiežius iš  
Naujojo pasaulio“.

22.05 Trumposios žinios.
22.10 Kryžiaus kelias iš 

Romos Koliziejaus. 
Tiesioginė transliacija.

23.55 Trumposios žinios.
24.00 Drama „Barabas“ 

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

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Kvapų detektyvas“ 
(N-7).

10.25 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.30 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 Pričiupom! (N-7).
19.00 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Bejėgis  
teisingumas“  
(N-14).

23.20 „Tikras kraujas“ 
(N-14).

1.25 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.15 „Liežuvautoja“ 
(N-7).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.35 Ar žinai, kad..?
7.40 Velykų skanėstai.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

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

(N-7).
11.30 „Spąstai“ (N-7).
12.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 

Žinios. Orai.
16.25, 18.45, 22.55 

Velykų skanėstai.
16.30 „Magda M.“ (N-7).
17.30 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.50 Ar žinai, kad...?
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 Muzikinis gimtadienis.
23.00, 3.45 

„Pykčio regimybė“ 
(N-14).

1.35 „Antras šansas“ 
(N-14).

5.35 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.25 „Jaunikliai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 IQ presingas.
6.35 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
7.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Kelias į namus. 

Eglė Gelažiūtė.
13.15 LRT Kultūros 

akademija. Prof. 
Tomas Kačerauskas. 
Kūrybos miestas.

14.00 ...formatas. Poetas 
B.Januševičius.

14.15 Dainų dainelė 2016.
16.00 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.30 Anapus čia ir dabar.
17.30 Linija, spalva, forma.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Misija. Vilnija.
19.00 Labanaktukas.
19.20 J.S.Bachas. 

Pasija pagal Joną.
21.15 Kūrybos metas. 

Poetas M.Martinaitis.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Fantastinis trileris 

„Žmonių vaikai“ 
(N-7).

23.45 Muzikos savaitė.

 18.30   Misija. Vilnija
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kovo 25 d.

 14.15  „Broukenvudo
 paslaptys“

 16.00  „Daktaras 
  Hausas“

 16.30   „Mano gyvenimo
  šviesa“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai prieš 

ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.40 „Judantis objektas“ 

(N-7).
14.35 „Midsomerio 

žmogžudystės IX. 
Ketverios laidotuvės 
ir vienos vestuvės“ 
(N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

19.00 „Nebylus liudijimas. 
Pabėgimas“  
(N-7).

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

22.50 Snobo kinas. 
„Septyni“ (N-14).

1.15 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

2.05 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

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

gelbėtojai (N-7).
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Ugniagesiai 

gelbėtojai (N-7).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nakties TOP 

(N-14).
23.00 Eurolygos rungtynės. 

Kauno „Žalgiris“ - 
Maskvos srities 
„Chimki“. Vaizdo 
įrašas.

0.40 „88 minutės“ 
(N-14).

2.55 „Salemas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

11.00 „Alfa ir Omega“.
12.35 „Virtuvės 

karaliai“.
13.05 „Aguonų 

laukas“  
(N-7).

14.15 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

15.55 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

16.55 „Nekenčiu 
Valentino  
dienos!“

18.30 Reidas.
19.00 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Paskutinis 
šansas  
įsimylėti“.

22.40 Balticum TV 
žinios.

23.10 „Išnarstytas Haris“ 
(N-14).

„KODAS L.O.B.I.A.I.: PASLAPČIŲ KNYGA“
Nuotykių filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Jon Turteltaub.
Vaidina: Nicolas Cage, Justin Bartha, Diane Kruger.

Lobių ieškotojas Bendžaminas Franklinas Geitsas stengiasi atskleisti 
paslaptis, gaubiančias JAV prezidento Abraomo Linkolno nužudymą. 
Ieškoti to, kas slypi po visiems žinoma tiesa, Bendžaminą paskatina 
18 dingusiais laikytų puslapių iš prezidento žudiko dienoraščio.

TV3
20.55

rekomenduoja

„ŽIEDAS IKI PAVASARIO“
komedija. JAV, Kanada. 2014.
Režisierius: Kristoffer Tabori.
Vaidina: Rachel Boston, 
Kirby Morrow, Jesse Moss.

Keirin Brigs vis dar netekėjusi, nors 
vedybos jos per daug ir nedomino. 
Tačiau kai kartą būrėja jai išprana-
šauja ultimatumą - arba susituoks 
iki pavasario, arba nesusituoks visai, 
merginai ima virpėti kojos.

 „88 MINUTĖS“
krimiNaliNis trileris. Vokietija,
JAV. 2007.
Režisierius: Jon Avnet.
Vaidina: Al Pacino, Alicia Witt,
Leelee Sobieski.

Universiteto profesorius Džekas 
Gremas dirba teismo psichiatru ir 
talkina FTB. Džeko parodymai ir 
ekspertinė nuomonė buvo lemia-
mi teisiant žudiką maniaką Džoną. 
Džonas buvo nuteistas myriop...

„SKIRIAMOJI JUOSTA“
Veiksmo trileris. JAV. 2002.
Režisierius: Roger Michell.
Vaidina: Samuel L.Jackson, 
Kim Staunton, Ben Affleck.

Gevinas Banekas ir Doilas Gibsonas 
patenka į avariją. Teisininkas Gevinas 
paduoda Doilui čekį neįrašęs sumos 
ir nuvažiuoja. Paaiškėja, kad avarijos 
vietoje Gevinas paliko svarbius do-
kumentus, ir jie atsidūrė pas Doilą.

TV8
21.00

LNK
22.55

TV6
0.40

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Mieliausi Amerikos naminiai gyvūnė-
liai. 8.15, 12.50 Pavojingiausios JAV gyvatės. 9.10, 
14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Daktarė Dy. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Gy-
vūnų inspektoriai Pietų Afrikoje. 17.25, 23.50 Upių 
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Žvejyba Ama-
zonėje. 20.10, 3.25 Echo ir Ambozelio drambliai.

 SPORT1
6.00, 18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV 
Eindhoven“ - „AFC Ajax“. 8.00 Čempionai 
LT.Grappling. Pakruojis 2016. 3 dalis. 8.30, 20.30 
„Road to glory“. Su Žygimantu Geču ir Anžela 
Adamovič. Kovinio sporto žurnalas. 9.00 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 22 laida. 9.30 
KOK World Series. Bušido kovos. Moldova. 12.00, 
2.00 Snieglentės. „European Open“. Akrobatinis 
nusileidimas. Vyrai. 13.45, 3.45 „NBA pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 14.00 Rusijos „Premier 
league“. CSKA - „Kuban“. 16.00, 4.00 NBA krep-
šinio lyga. Dalaso „Mavericks“ - Portlando „Trail 
Blazers“. 20.00 Čempionai LT.Grappling. Pakruo-
jis 2016. 4 dalis. 21.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 23 laida. 21.30 KOK World Series. 
Bušido kovos. Ryga. 2016 m. Premjera. 24.00 „M1 
Iššūkis“. JAV rytai - Bulgarija. Kovinis sportas.  

 VIASAT SPORT BALTIc
7.15 Krepšinis. Eurolyga. „Brose Baskets“ - 
CSKA. 9.05 Krepšinis. Eurolyga. „Lokomotiv“ -
„Crvena Zvezda“. 10.55 Ledo ritulys. KHL. 
Vakarų konferencijos finalas. 12.55, 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. 14.55 
Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. 
Tiesioginė transliacija. 17.40, 1.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 18.10 Mo-
tosportas. Kataro MotoGP lenktynės. 19.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Chimki“. Tie-
sioginė transliacija. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Olympiacos“ - „Real“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - 
„Unicaja“. 2.05 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ -
„Chimki“. 3.55 Futbolas. Anglijos premier lygos 
žurnalas. 

 EUROSPORT
6.30, 7.55, 12.00, 13.25 Pasaulio futbolo apž-
valga. 6.35, 12.05 JAV futbolo lyga. 7.05, 12.35, 
2.00 Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 7.30, 
13.00, 2.30 FIFA futbolas. 8.00 Moterų futbolas. 
Čempionių lyga. 9.15, 18.15 Sporto links-
mybės. 9.30, 13.30, 19.30, 4.00 Angliškasis 
biliardas. 11.00, 15.00, 0.05, 3.00, 5.30 Dviračių 
sportas. Katalonijos turas. 18.30, 1.00 Dviračių 
sportas. 19.25, 24.00 Sporto naujienos. 
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6.25 Teleparduotuvė.
6.40 Animacinis f. 

„Džiunglių knyga 2“.
8.00 Filmas šeimai 

„Paauglių  
paplūdimys“  
(N-7).

10.00 Komedija 
„Trobelė“  
(N-7).

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

14.20 Veiksmo komedija 
„Šanchajaus riteriai“ 
(N-7).

16.40 „Super Džonis“ 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Romantinė 

komedija 
„Užkerėtoji“  
(N-7).

21.35 Mistinė drama 
„Kol nenuėjau  
miegoti“  
(N-14).

23.25 Siaubo drama 
„Motinos diena“  
(S).

1.40 Drama „Auksinės 
gėlės prakeiksmas“ 
(N-14).

6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Žuviukai 

burbuliukai“.
7.45 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Paklydėlės papūgos 

sugrįžimas“.
9.45 „Paklydėlės papūgos 

sugrįžimas 2“.
10.00 „Tomas ir Džeris. 

Greiti ir plaukuoti“.
11.25 Veiksmo f. „Spidas 

Reiseris“ (N-7).
14.05 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Nauja legenda.

Atlikėjai S.Liup ke-
vičius ir Migloko.

18.30 Žinios.
19.30 Nuotykių f. šeimai 

„Alvinas ir  
burundukai 2“.

21.15 Veiksmo f. 
„Transformeriai. 
Išnykimo amžius“ 
(N-7).

0.25 Nuotykių komedija 
„Trise valtimi arba be 
irklo“ (N-7).

2.10 Komedija „Didžiosios 
atostogos“.

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.45 Specialus tyrimas.
7.40 Karinės paslaptys.
8.30 Misija. Vilnija.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Neįtikėtini Afrikos 

laukiniai gyvūnai“. 
3 d. „Atsakyti ir neat-
sakyti klausimai“ .

13.00 „Akistatos“. 5 s. 
„Viskontis prieš Felinį. 
Itališka dvikova“.

14.00 „Daktaro Bleiko 
paslaptys 2“ (N-7).

16.00 Žinios.
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Velyknakčio liturgija 

iš Vilniaus arkika-
tedros bazilikos. 
Tiesioginė transliacija.

23.35 Trumposios žinios.
23.40 Drama „Didis 

grožis“(N-14).
2.00 Trumposios žinios.
2.05 „Neįtikėtini Afrikos 

laukiniai gyvūnai“.
4.00 „Daktaro Bleiko 

paslaptys 2“  
(N-7).

 9.00  Labas rytas, Lietuva 18.30  TV3 žinios

ŠeŠtadienis

„DIDŽIOJI ĮTAMPA“
Komedija. JAV. 2004.
Režisierius: George Armitage.
Vaidina: Owen Wilson, Morgan Freeman, Sara Foster.

Džekas Rajanas yra simpatiškas paklydėlis, turintis nusikaltėlio talentą. 
Tikėdamasis, kad pakeis gyvenamąją vietą ir prisišauks sėkmę, jis pa-
traukia į Havajus. Bedirbant statybose, apygardos teisėjas Volteris pa-
siūlo Džekui darbą, nes yra nepaprastai susidomėjęs jo nusikaltimais 
praeityje ir rūpinasi nestabilia vaikino ateitimi.

rekomenduoja

„KOL NENUĖJAU MIEGOTI“
drama. Jungtinė Karalystė, 
JAV, Prancūzija. 2014.
Režisierius: Rowan Joffe.
Vaidina: Nicole Kidman, 
Kolin Firth, Mark Strong.

Kiekvieną rytą Kristin pabunda 
su nepažįstamu vyru svetimuose 
namuose. Kaskart tas vyras aiški-
na, kad yra jos sutuoktinis ir kad ji 
kenčia praradusi atmintį dėl seniau 
įvykusios avarijos. Gydytojas Nešas 
įduoda jai kamerą ir pataria įrašinė-
ti mintis ir ankstesnio gyvenimo 
detales, kurias ji sužino per dieną.

„TIKRAS TEISINGUMAS. 
JUODAS KERŠTAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Keoni Waxman.
Vaidina: Steven Seagal, 
Meghan Ory, Warren Christie.

Policijos detektyvas Elijas medžio-
ja žudiką maniaką. Aukomis šis 
renkasi striptizo šokėjas ir žudo 
jas per okultinius ritualus. Elijas 
pasineria į pogrindinį gyvenimą, 
kupiną juodosios magijos ir žiau-
rumo. Elijui padeda kriminalistas 
Tanaka, mat tik jis išmano, kaip 
nuraminti velnišką blogį.

 „KAS MANO ANTROJI PUSĖ?“
Komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Kevin Connor.
Vaidina: Kellie Martin, Ethan
Erickson, Bess Armstrong.

Lemtingos gali būti ne tik vestu-
vės, bet ir mergvakariai. Viską pagal 
taisykles visada daranti Džordan, 
prieš pasižadėdama savo išrink-
tajam, su būreliu draugių išskren-
da pasilinksminti į Las Vegasą. 
Būsimoji nuotaka kitą rytą nieko 
neatsimena...

TV3
21.35

TV8
21.00

 TV8
6.30 Skonio lenktynės. 7.00 „Moterų laimė“ 
(N-7). 8.00 Senoji animacija. 9.00 „Linksmieji 
traukinukai“. 9.30 Teletabiai. 10.00 „Rezidentai“ 
(N-7). 12.00 Padėkime augti. 12.30 Mankštin-
kitės. 13.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 15.00 
Pakartok! (N-7). 18.00 „Agatos teisė“ (N-7). 
19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 La-
banakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Kas 
mano antroji pusė?“ (N-7). 22.45 „Žiedas iki 
pavasario“ (N-7). 0.25 „Agatos teisė“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.30 KK2 (N-7). 17.40 
Dviračio šou. 18.40 Pagalbos skambutis (N-7). 
19.30, 3.50 Valanda su Rūta. 21.00 „Seksas, 
verslas ir politika“ (N-14). 22.00 Dabar pasau-
lyje. Išvados. Žinios rusų k. 22.30 Autopilotas. 
23.00 Yra, kaip yra (N-7). 1.00 24 valandos 
(N-7). 3.00 Bus visko. 5.30 Sveikatos ABC 
televitrina.  

 PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 15.00 
Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 7.30 
Animacija. 8.05 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ga-
nytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.05 „Maša 
ir lokys“. 10.25 Skanėstas. 11.35 „Jumorina“. 
12.05 „Širli-Myrli“. 15.20 „Parfumerė“. 19.00 
Kas nori tapti milijonieriumi? 20.00 Laikas. 20.20 
Pasverti ir laimingi 4. 23.30 Šiandien vakare. 1.30 
„Geriausias šefas“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
6.40, 10.10, 13.20 Žinios. Maskva. 7.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Naujienos. 7.10 „Jaunikis“. 8.10 
Eismo taisyklės. 9.05 Elina Bystrickaja. 10.35 
„Sicilietiška gynyba“. 12.30, 13.30 „Krištolinio 
batelio šukės“. 14.55 „Negalėsiu tavęs pamiršti“. 
20.00 „Lėlių namai“. 23.55 „Žmona išėjo“. 1.40 
„Kelias į vyro širdį“. 2.30 Juoko kambarys. 

 REN
7.05 „Fiksikai“. 7.20 Kviestinė vakarienė. 12.00 
Čapman paslaptys. 13.50 „Mintransas“. 14.30 „Są-
žiningas remontas“. 15.20 Pažink mūsiškius! 17.10 
„V ir M“. 18.30 „Tyrimo paslaptys 14“. 20.15 „Ju-
morina“. Juoko festivalis. 21.55 Michailo Zador-
novo koncertas. 1.15 „Retromanija. 1982 metai“. 

BTV
21.30

 14.05   „Gyvenimo šukės“

TV1
22.55
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7.10 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Akivaizdu, 

bet neįtikėtina.
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato 3 etapas. 
12.00 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
13.00 „Viena už visus“ 

(N-7).
14.00 Mistinės istorijos 

(N-7).
16.00 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „44-as skyrius“ (N-7).
19.00 Labai juokinga laida.
19.30 Dainuok mano 

dainą 3. Dalyvauja: 
Č.Gabalis, 
S.Januška, Mia, 
K.Krysko-Skambinė, 
V.Mauručaitė, 
L.Mondeikaitė, 
A.Pilypaitė, T.Augulis, 
A.Vilčinskas, 
L.Pačkauskas.

21.30 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas. Juodas 
kerštas“ (N-14).

23.20 Siaubo trileris 
„Juodojo ežero 
paslaptis. Pabaiga“ 
(N-14).

6.59 TV parduotuvė.
7.15 Šiandien kimba.
8.15, 10.55, 13.00,  

15.20, 16.20 
Velykų skanėstai.

8.20 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“  
(N-7).

9.25 „Tigrų sala“.
9.55 Vaivos pranašystės 

(N-7).
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
13.05 Muzikinis 

gimtadienis.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.25, 16.25 

„80-ieji“ (N-7).
17.30, 21.30 

„Skubus iškvietimas. 
Nereikalingas  
liudininkas“  
(N-7).

22.40, 4.00 
„Žvaigždžių kariai 2. 
Federacijos didvyris“ 
(N-14).

0.45 „Kruvina žinutė“ 
(N-14).

2.30 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

5.30 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“  
(N-7).

6.20 „Viskas 
apie gyvūnus“.

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
7.00 J.S.Bachas. 

Pasija pagal Joną.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 „Avgustynas Vo  lošy -

nas. Nepriklausomybės 
šviesulys - virš 
Sidabro žemės“.

11.00 Septynios Kauno 
dienos.

11.30 Mūsų dienos - 
kaip šventė.

13.00 „Naisių vasara“.
13.50 Opera „Trubadūras“.
16.05 „Aukštumos, lygu-

mos, žemumos“. 
Sauliaus Petreikio 
kūrybos vakaras.

17.15 „Tiškevičiai. 
Šeimos portretas“.

17.45 Žinios.
18.00 Draugiškos futbolo 

rungtynės. Rusija - 
Lietuva. Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos.

20.00 Drama „Narcizas“ 
(N-7).

21.45 Prisiminkime. „Ma -
kropulo receptas“.

22.00 ARTS21.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.55 „Sodininkų 
pasaulis“.

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

10.30 „Visa tiesa apie 
kates“.

11.25 „Tai bent žvėrynėlis!“
11.55 Naidželo Sleiterio 

vakarienė.
12.30 Kasdien virtuvėje s

u Reičele Alen.
13.00 „Sodininkų pasau-

lis“.
14.00 „Superauklė“ 

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

ir šuo“ (N-7).
19.00 „Meilė fiorduose. 

Potvyniai ir  
atoslūgiai“  
(N-7).

21.00 „Vyriausiasis 
inspektorius 
Benksas.  
Šaltas kapas“ 
(N-14).

22.55 „Didžioji įtampa“ 
(N-7).

0.30 Magai.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Topmodeliai 

(N-7).
7.30 Ledo kelias (N-7).
8.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
11.00 Su Anthony 

Bourdainu be  
rezervacijos (N-7).

12.00 Futbolo.tv.
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Aukščiausia pavara.
15.45 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

16.00 Pavojingiausi 
pasaulio keliai (N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Utenos „Juventus“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Utenos.

19.00 „Užsispyrusi 
blondinė“ (N-7).

21.00 Be stabdžių 
(N-14).

21.30 TV3 žinios.
22.30 „Dienos šviesa“ 

(N-7).
0.50 „Balsas iš ateities“ 

(N-14).
2.15 „Salemas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

11.30 Kas paleido šunis?
12.00 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
13.00 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

14.00 „Virtuvės karaliai“.
14.30 „Broukenvudo 

paslaptys“  
(N-7).

16.10 „Ledo karaliai“.
18.20 „Ozo legendos. 

Sugrįžimas į 
Smaragdo miestą“.

20.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

21.40 „Hasta la vista“ 
(N-7).

23.40 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

0.10 Reidas.
0.40 „Beorė erdvė“ 

(N-7).

 6.05  Ryto suktinis su
  Zita Kelmickaite

 9.25  „Tigrų sala“ 11.00  Lietuvos galiūnų 
čempionato 3 etapas

 9.30  „Didžiausi pasaulio
   uostamiesčiai“

 9.00  Vienam gale 
  kablys

 8.00  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAkovo 26 d.

 NTV Mir
7.00, 9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl 
sveiki. 7.50 Gaminame su A.Ziminu. 8.25 Ku-
linarinė dvikova su D.Nazarovu. 9.25 Pagrindi-
nis kelias. 10.00 „Gyvas ir negyvas maistas“. 
S.Maloziomovo mokslinis tyrimas. 10.55 Buto 
klausimas. 12.20 Aš lieknėju. 13.20 Važiuosi-
me, pavalgysime! 14.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 15.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 17.00 
Tyrimą atliko... 18.00 „Centrinė televizija“ su 
V.Takmenevu. 19.00 Naujos rusiškos sensaci-
jos. 20.00 Tu nepatikėsi! 21.00 „UGRO 2“. 1.20 
„Viskas įskaičiuota“. 4.05 „Volkovo valanda“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.50 Polonija 24. 12.20 Sveika, 
Polonija. 13.20 „Tėvas Mateušas“. 14.15 „Gy-
venimo negalima iššvaistyti“. 15.20 Myliu tave, 
Lenkija. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 Publicistinė 
laida. 20.45 Animacinis f. 21.00, 5.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.35 Iškilmingas Šv.Velykų 
sveikinimas. 21.50, 5.45 Sodyba. 22.50, 5.50 
„Ponas Volodyjovskis“. 0.15 Lenkijos dainų 
festivalis Opolėje. 2.45 Animacinis f. 5.30 
Iškilmingas Šv.Velykų sveikinimas. 

 TV1000
7.10 „Džo Bleko viešnagė“. 10.15 „Bado žai-
dynės. Ugnies medžioklė“. 13.05 „Per žingsnį 
nuo šlovės“. 15.15 „Ilgiausias jardas“. 17.15 
„Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“. 19.00 „Her-
cogienė“. 21.10 „Jausmų galia“. 23.10 „Nelie-
čiamieji“. 1.10 „Džo Bleko viešnagė“. 

 DiscoVery 
8.15 Penktoji pavara. 9.10 Fantom Works dirb-
tuvės. 10.05 Aukcionai. 10.55, 23.00 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 11.50 Karai dėl bagažo. 
12.40 Sandėlių karai. Kanada. 15.25 Aukso karš-
tinė. 16.20 Deimantų medžiotojai. 17.15 Išgyvenk! 
18.10 Vyras, moteris, gamta. 19.05 Išgyventi su 
E.Stafordu. 20.00 B.Grilsas. Sala. 21.00 Ieškant 
ginklo. 22.00 Sprogimai. 24.00 Likvidatorius. 

 TraVel
7.00, 13.00, 18.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 
Karai dėl bagažo. 12.00 Viešbučių verslas. 16.00 
Neįprastos vilos. 17.00 Neįtikėtini priemiesčio 
namai. 20.00 Šeino Delos prieskonių kelionės 
Turkijoje. 21.00, 2.00 Neįprastas maistas. 22.00 
Neįprastos žemės. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 24.00 
Sunkios kelionės. 1.00 Nežinoma ekspedicija.

 aNiMal PlaNeT
7.25 Namai medžiuose. 11.55, 21.05, 22.55 Pavo-
jingiausios JAV gyvatės. 12.50, 1.40 Afrikos me-
džiai. 13.45 Laukinių gyvūnų priežiūros mokykla. 
14.40 Gyvūnų inspektoriai Pietų Afrikoje. 15.35 
Echo ir Ambozelio drambliai. 16.30, 2.30 Deivas 
Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 17.25 Afrikos 
tankmėje. 18.20, 22.00, 5.05 Kova su brakonie-
riais. 19.15 Aligatorių tramdytojai. 20.10 Šių laikų 
daktaras Dolitlis. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ -
„De Graafchap“. 8.00 Pasaulio rali-kroso čem-
pionatas. Portugalija. 10.30, 23.30 KOK World 
Series. Bušido kovos. Ryga. 2016 m. 13.00, 
1.45, 5.00 „NBA pasaulis“. 13.30 „NBA Action“. 
14.00 NBA krepšinio lyga. Šarlotės „Hornets“ 
- Denverio „Nuggets“. 16.00 ATP 250 Sydney. 
Vyrų tenisas. Viktor Troicki - Grigor Dimitrov. Fi-
nalas. 18.45 „NBA pasaulis“. 19.00 Snieglentės. 
Pasaulio čempionatas. „Big-air“ rungtis. Finalas. 
Premjera. 20.45 NBA visų žvaigždžių savaitgalis. 
2.00 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. 
Oklahomos „Thunder“ - San Antonijaus „Spurs“. 
4.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 23 
laida. 5.30 „Road to glory“. Su Mantu Stonkum. 
Kovinio sporto žurnalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 18.35 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Chimki“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Olympia-
cos“ - „Real“. 10.40 Ledo ritulys. KHL. Rytų 
konferencijos finalas. 12.40 Boksas. 13.55, 
5.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
finalas. 15.55 Ledo ritulys. KHL. Vakarų kon-
ferencijos finalas. Tiesioginė transliacija. 20.25 
Motosportas. Kataro MotoGP Moto2 lenktynės. 
21.40 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Vo-
kietija - Anglija. Tiesioginė transliacija. 23.45 
Boksas. Kellas Brookas - Kevinas Bizier. Tie-
sioginė transliacija. 1.00 Motosportas. Kataro 
MotoGP lenktynės. 

 eurosPorT
6.30, 12.30 Dviračių sportas. 7.30, 2.30 Spor-
to linksmybės. 8.00, 9.25 Pasaulio futbolo 
apžvalga. 8.05 JAV futbolo lyga. 8.35, 18.15, 
1.30 Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 9.00, 
18.45, 2.00 FIFA futbolas. 9.30, 13.30, 19.45, 
5.05 Angliškasis biliardas. 11.00, 15.00, 0.05 
Dviračių sportas. Katalonijos turas. 19.15 Joji-
mas. Pasaulio taurė. JAE. 19.40, 24.00 Sporto 
naujienos.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 9.30  Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu

 23.00  Koncertas
 „DiaBitės“

 10.15  Gustavo 
 enciklopedija

 19.30  Žvaigždžių duetai 19.30  Trys 
 muškietininkai

 TV8
8.00 Senoji animacija. 9.00 „Linksmieji trauki-
nukai“. 9.30 Teletabiai. 10.00 „Nuovada“. 12.00 
Mankštinkitės. 13.00 „Jaunieji gydytojai“. 15.00 
Pakartok!  16.25 Žilvino Žvagulio jubiliejinis kon-
certas. 18.20 Metų kaunietė. 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. 21.00 „Vasara Graikijoje“. 22.55 „Kas mano 
antroji pusė?“ 0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Apie žūklę. 7.00 Diagnozė. Valdžia. 8.00, 
1.55 KK2. 10.05, 4.10 Dviračio šou. 12.00 Valan-
da su Rūta. 13.30 Beatos virtuvė. 14.30 24 valan-
dos. 16.30 Yra, kaip yra. 19.30, 0.30 Diagnozė. 
Valdžia. 20.30, 21.30 A.Ramanauskas Plius. 21.00 
„Alfa“ savaitė. 22.00 Dabar pasaulyje. 22.30 „Sek-
sas, verslas ir politika“. 23.35 Nuo... Iki. 

 PBK
9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Kol visi namie. 9.55 
„Maša ir lokys“. 10.30 Fazenda. 11.30 Sąmokslo 
teorija. 12.20 „Kinijos atradimas“. 12.50 „Valsty-
binės svarbos kūnas. Tikra istorija apie Raudonąją 
karalienę“. 13.55 „Be apsaugos“. 16.40 „Griežto 
režimo atostogos“. 18.55 „Juoda - balta“. 20.00 
„Pamaskvio vakarai“. 21.00 Laikas. 22.35 Kas? 
Kur? Kada? 23.50 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.15 „Lėlių namai“. 7.20 Pats sau režisierius. 8.10 
J.Petrosiano humoro laida. 8.40 Rytinis paštas. 
9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Naujienos. 
10.15 Juoktis leidžiama. 12.10, 13.15 „Džiaugsmas 
netyčia“. 16.30 Šokiai su žvaigždėmis. 21.00 Se-
kmadienio vakaras su V.Solovjovu. 23.30 Karštais 
pėdsakais. 1.20 „Pasitiktinis žingsnis“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 Retromanija. 1981 metai. 
8.30 „V ir M“. 9.20 Rusiškas vairavimas. 10.15 
Paskutinę akimirką. 10.30 Žiūrėti visiems! 11.00 
Michailo Zadornovo koncertas. 14.30 „Kurtinys“. 
1.05 „Druska“ muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Apžiū-
ra. 8.55 „Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 
10.25 Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebu-
klai. 11.55 Sodininkų atsakas. 13.25 Valgome 
namie! 14.00 Vartotojų teisių apsauga. „Nesi-
leisk apgaunamas!“ 15.00 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 16.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 
18.00 Tyrimą atliko... 19.00 Savaitės akcentai. 
19.48 Pozdniakovas. 20.00 „Svetimas“. 23.55 
„Šaltas patiekalas“. 1.50 „Nugalėję mirtį“. 

 TV PolonIa
7.05 Popiežiaus virtuvė. 7.35 Publicistinė 
laida. 8.25 Nušvitusi siela. Trys Umy Devi 
vardai. 9.20, 18.25, 1.20 Lenkija su Miodeku. 
9.30 Drakono Polo nuotykiai. 9.50 Žaliosios 
laukymės karalystė. 10.50 Laukiame Pasau-
lio jaunimo dienų. 11.00 Šv.Velykų Mišios 
ir palaiminimas Urbi et Orbi. 13.10 Laisvas 
ekranas. 13.25 Popiežiaus virtuvė. 14.25 Pra-
moginė laida. 14.55 „Ponas Volodyjovskis“. 
16.20 Lenkijos dainų festivalis Opolėje. 17.20 
Šeimynėlė.pl. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.35 
„M, kaip meilė“. 19.50, 4.35 Publicistinė laida. 
20.25, 2.25 „Drakono Polo nuotykiai“. 20.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Merginos iš Lvovo“. 22.40 „Ponas 
Volodyjovskis“. 0.10 „1 2 3... 25“. Jubiliejinis 
grupės „Raz Dwa Trzy“ koncertas. 2.45 Anima-
cinis f. 5.10 Sportas. 

 TV1000
8.00 „Jausmų galia“. 10.10 „Hercogienė“. 
12.10 „Neliečiamieji“. 14.10 „Džo Bleko vieš-
nagė“. 17.15 „Bado žaidynės. Ugnies me-
džioklė“. 20.00 „Čarlis ir šokolado fabrikas“. 
22.10 „Visiška tamsa“. 0.10 „Madėjos šeimos 
susitikimas“. 2.10 „Hercogienė“. 4.10 „Jausmų 
galia“. 

 DIscoVeRy 
6.00 Sunkvežimių vairuotojai. 7.00 Kaip tai 
veikia? 7.25 Stori ir įsiutę. Griausmas. 8.15 
Greiti ir triukšmingi. 9.10 Automobilių per-
pardavinėtojai. 10.05, 17.15 Kubos chromas. 
10.55 Iliuzionistas. 11.50 Troja. 12.40 Sandėlių 
medžiotojai. 13.35 Nekilnojamojo turto karai. 
14.30 Likvidatorius. 15.25 Dalaso automobilių 
rykliai. 16.20 Retro automobiliai. 18.10 Kas 
dedasi Žemėje? 19.05 Edas Stafordas. Į nežino-
mybę. 20.00 B.Grilsas. Sala. 21.00, 2.50 Įveikti 
baimes su B.Grilsu. 22.00, 3.40 Laukinių kalnų 
karaliai. 23.00, 4.30 Costa Concordia. 24.00, 
5.20 Traukiniu į Aliaską. 1.00 Aliaska. Šeima iš 
miško. 1.55 Aliaska. Paskutinė riba. 

 TRaVel
 6.00, 21.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Turto gelbė-
tojai. 10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 
Karai dėl bagažo. 12.00 Pamiršta ir palaidota. 
13.00 Statybos Aliaskoje. 14.00, 24.00 Vyrų irš-
tvos. 15.00 Gyvenimas ant ežero. 16.00 Namų 
restauravimo projektas. 18.00 Statybos Alias-
koje. 20.00, 1.00 Nežinoma ekspedicija. 23.00 
Statybos Aliaskoje. 2.00 Įkaušęs keliautojas. 
3.00 Stovyklavimas. 4.00 Dviračiu bekelėmis 
Naujojoje Zelandijoje. 

6.00 Teleparduotuvė.
6.15 „Ančiukas 

Donaldas  
ir draugai“  
(N-7).

7.25 Muzikinė 
komedija „Mapetai“ 
(N-7).

9.25 Animacinis f. 
„Mikės  
Pūkuotuko  
nuotykiai“.

11.00 Animacinis f. 
„Kelias į Eldoradą“ 
(N-7).

12.45 Filmas šeimai 
„Miegančioji  
gražuolė“ (N-7).

14.20 Komedija „Penelopė“ 
(N-7).

16.35 Romantinė 
komedija „Užburtoji 
Ela“ (N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 Trys muškietininkai. 
2016. Vedėjas 
M.Mikutavičius 
(N-7).

22.00 Fantastinė 
drama 
„Viešpatavimas“ 
(N-14).

0.30 Nuotykių f. 
„Auksinė akis“  
(N-7).

6.35 Dienos programa.
6.40 „Smalsutė Dora“.
7.05 „Tomo ir Džerio 

šou“.
7.30 „Ponas Bynas“.
7.55 „Didysis Tomo ir 

Džerio nuotykis“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 Nuotykių 

komedija „Asteriksas 
ir Obeliksas prieš 
Cezarį“.

11.35 Nuotykių komedija 
„Kaukės sūnus“.

13.25 Nuotykių f. 
šeimai „Piteris 
Penas“.

15.35 Veiksmo f. 
„Piko valanda 2“ 
(N-7).

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 Žvaigždžių 

duetai. Vedėjai 
I.Jankauskaitė ir 
M.Stonkus.

22.00 Veiksmo f. 
„Terminatorius. 
Genesys“ (N-14).

0.25 Komedija „Alaus 
šventė“ (N-14).

2.30 Veiksmo f. 
„Transformeriai. 
Išnykimo amžius“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų 

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

Kelmickaite.
9.00 „Pasakininkas. Hanso 

Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika“.

9.30 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

9.45 „Aviukas Šonas, 
ūkininko lamos“.

10.15 Gustavo enciklopedija.
10.45 Mūsų gyvūnai.
11.10 Velykų Mišios iš Ro -

mos Šv. Petro aikštės. 
13.00 Urbi et Orbi. 
13.30 Biografinė drama 

„Nebijok. Draugystė 
su popiežiumi 
Voityla“ (subtitruota).

15.10 Ingos Valinskienės 
koncertas.

16.00 Žinios. 
16.15 Komedija „Budiu“.
18.00 Klausimėlis.lt.
18.15 Ryčio Cicino jubilie-

jinis koncertas. 
20.30 Panorama.
21.00 Duokim garo!
23.00 Trumposios žinios.
23.05 Drama „Vatelis“.
1.05 Trumposios žinios.
1.10 „Akistatos“. 5 s. 

7.00 Statyk!
7.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato 3 etapas. 
2015 m.

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio 

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Sveikatos kodas.
11.00 „FAILAI X. 

Kriminalistikos  
istorija“.

12.00 „BBC dokumentika. 
Laukinių gyvūnų 
pasaulis“ (1).

13.00 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 Išgyvenk, 
jei gali.

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „44-as skyrius“ 
(N-7).

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

21.00 „Kortų namelis“ (1) 
(N-14).

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

0.55 Veiksmo f. 
„Tikras teisingumas. 
Juodas kerštas“ 
(N-14).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.25, 11.05, 13.15, 15.20, 

16.20 Velykų skanėstai.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Laukinis pasaulis“.
11.10 „Kaip užauginti pla-

netą. Gėlių galia“.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
13.20 „Genijai iš 

prigimties“.
13.55 „Vandens žiurkės“.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.25, 16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.30, 21.30 „Skubus 

iškvietimas. Daktaras 
Mirtis“ (N-7).

22.40 „Sukčius“ (N-7).
1.00 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
2.00, 5.25 Vantos lapas.
2.25 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.10, 5.50 „Kaip užauginti 

planetą. Gėlių galia“ 
(N-7).

4.00 Muzikinis gimtadienis.
6.40 „Gamtos pasaulis“.
6.50 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
6.50 ARTS21.
7.20 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016. 
8.15 Filmas-koncertas 

„Pamestas vaikas“. 
10.30 Pasaka „Nauji kara-

liaus drabužiai“.
12.00 Benediktinų kelias 

Lietuvoje.
12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
13.00 „Naisių vasara“.
13.50 „Mažasis princas“.
14.35 Velykinis koncertas.
16.00 Jurgitos Droninos ir 

pasaulio baleto žvaigž-
džių gala koncertas.

17.45 Žinios. 
18.00 „Ateiviai 2. Laiko 

koridoriai“ (N-7).
20.00 Juozo Budraičio ir 

Margaritos Matulytės 
knygos „Mano kinas. 
Pasaulis, kuris 
priklausė vyrams“ 
pristatymas.

20.45 Dokumentinis f. 
„Apie Joną“.

22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertas „DiaBitės“. 
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Tai - aš. Tarptautinis 

dainuojamosios poe-
zijos festivalis. 

 11.10  „Kaip užauginti 
planetą. Gėlių galia“
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kovo 27 d. 

 20.00  „Aukščiausios 
klasės automobiliai“

 12.30  Topmodeliai 13.00  „Mylėk savo
 sodą“

 AnimAl PlAnet
6.36 Katės gelbėjimas. 7.00 Pažintis su tinginiais. 
7.25, 21.05 Šių laikų daktaras Dolitlis. 8.15, 18.20, 
22.00, 0.45 Aligatorių tramdytojai. 9.10 Kova su 
brakonieriais. 10.05, 11.55, 20.10, 22.55 Pavojin-
giausios JAV gyvatės. 11.00 Žvejyba Amazonėje. 
12.50 Tasmanijos tigro medžioklė. 13.45 Laukinė 
Indija. 14.40 Bahamų salose. 15.35 Laukinė Ark-
tis. 16.30 Rykliai Palau saloje. 17.25 Didžiausi ir 
blogiausi. 19.15 Kova su brakonieriais. 

 SPort1
8.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindho-
ven“ - „AFC Ajax“. 2016-03-20. 10.00 Čempionai 
LT.Grappling. Pakruojis 2016. 4 dalis. 10.30 „NBA 
pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 10.45 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 11.15, 20.50 
NBA krepšinio lyga. Oklahomos „Thunder“ - San 
Antonijaus „Spurs“. Šiandien. 13.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Gran Kanarijos „Herbali-
fe“ - „Laboral Kutxa“. 15.30 Snieglentės. Pasaulio 
čempionatas. „Big-air“ rungtis. 17.15 Snieglentės. 
„European Open“. Akrobatinis nusileidimas. Vyrai. 
Finalas. 19.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - „Laboral Kutxa“ 22.30 NBA 
krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ - Denverio 
„Nuggets“. 1.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Gran Kanarijos „Herbalife“ - „Laboral Kutxa“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Vokie-
tija - Anglija. 8.50 Boksas. Kellas Brookas - 
Kevinas Bizier. 11.25, 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
Rytų konferencijos finalas. 13.25 Ledo ritulys. 
KHL. Rytų konferencijos finalas. Tiesiogi-
nė transliacija. 16.00 Futbolas. Draugiškos 
rungtynės. Vokietija - Anglija. 17.50 „For-
mulė-1“. Australijos GP lenktynių apžvalga. 
18.45 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos 
finalas. 20.45 Krepšinis. BBL. „Valmiera“ - 
„TU/Rock“. 22.35 Boksas. Kellas Brookas 
- Kevinas Bizier. 1.10 Ledo ritulys. KHL. Va-
karų konferencijos finalas. 3.10 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 

 euroSPort
6.30, 8.30, 11.00 Dviračių sportas. 6.31, 12.30, 
18.00 Dviračių sportas. Katalonijos turas. 7.30, 
8.25 Pasaulio futbolo apžvalga. 7.35 Pietų Ame-
rikos futbolo apžvalga. 8.00 FIFA futbolas. 9.30, 
17.00, 20.00 Angliškasis biliardas. 15.15 Spor-
to linksmybės. 15.30, 19.00 Dviračių sportas. 
Prancūzija. 19.55, 24.00 Sporto naujienos. 0.05 
JAV futbolo lyga. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
8.00 Daktaras 

Ozas. Šeimos  
gydytojo patarimai 
(N-7).

8.55 „Sodininkų 
pasaulis“.

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

10.30 „Visa tiesa apie 
kates“.

11.25 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.55 Naidželo Sleiterio 
vakarienė.

12.30 Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen.

13.00 „Mylėk savo 
sodą“.

14.00 „Superauklė“ (N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.10 Nemarus kinas. 

„Mirtis ant Nilo“ 
(N-7).

19.00 „Rosamunde Pilcher. 
Kai plyšta širdis“ 
(N-7).

21.00 „Vyriausiasis 
inspektorius 
Benksas.  
Keisti santykiai“ 
(N-14).

22.50 „Keista Bendžamino 
Batono istorija“ 
(N-7).

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Aukščiausia 

pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio  
keliai (N-7).

11.00 Su Anthony 
Bourdainu  
be rezervacijos 
(N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Topmodeliai 

(N-7).
13.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
17.00 Mato Franco magija 

(N-7).
19.00 „Užsispyrusi 

blondinė 2“ (N-7).
21.00 Be stabdžių 

(N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas. TV3 
orai.

22.30 „Kaliniai“ (N-14).
1.30 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.20 „Salemas“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

10.30 „Virtuvės 
karaliai“.

11.00 Pamiršti vardai. 
Kristupas  
Manvydas.

11.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.30 Reidas.
13.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.30 „Operacija 
„Riešutai“.

15.00 „Ilga mažo kikilio 
kelionė“.

16.40 „Kelionė į 
Vakarus:  
Laimingojo Luko 
nuotykiai“.

18.15 „Artūras ir 
Minimukai“.

20.00 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

21.00 „Pano labirintas“ 
(N-14).

23.05 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.35 „Popiežė Joana“ 
(N-14).

„uŽBurtoJi elA“
Romantinė komedija. JAV, Airija, Jungtinė Karalystė. 2004.
Režisierius: Tommy O’Haver.
Vaidina: Anne Hathaway, Hugh Dancy, Cary Elwes.

Paslapčių, magijos šalyje gimsta lyg ir niekuo neišsiskirianti mergaitė 
Ela. Tačiau ji nuo pat gimimo negali nurimti nė akimirkai. Todėl kartą 
jos namuose apsilankiusi krikšto motina fėja Liusinda suteikia mergaitei 
paklusnumo galią. Apie Elos paslaptingą silpnybę išsiaiškinusi niekšin-
goji pusseserė Hetė pradeda ją išnaudoti savo tikslams. 

tV3
16.35

rekomenduoja

„terminAtoriuS. GeneSYS“
Veiksmo filmas. JAV. 2015.
Režisierius: Alan Taylor.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger, 
Jason Clarke, Emilia Clarke.

Veiksmas vyksta 2029-aisiais. Pasiprie-
šinimo lyderis Džonas Konoras suži-
no, kad kompanija „Skynet“ rengiasi jį 
ištrinti iš istorijos. Norėdamas aplenkti 
savo mirtiną priešą, Džonas į praei-
tį siunčia ištikimąjį leitenantą Kailą. 

„KeiStA BenDŽAmino 
BAtono iStoriJA“
dRama. JAV. 2008.
Režisierius: David Fincher.
Vaidina: Brad Pitt, 
Cate Blanchett, Tilda Swinton.

Filmas pastatytas pagal 1920 m. 
sukurtą F.S.Ficdžeraldo pasakojimą 
apie žmogų, gimusį aštuoniasde-
šimties metų ir vėliau ne senstantį, 
bet jaunėjantį. Žmogus laiko su-
stabdyti negali. 

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

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

lnK
22.00

tV6
22.30

tV1
22.50



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kelias į Eldoradą“ 

(N-7).
8.05 „Rodencija ir 

dantukų fėja“.
9.55 Komedija 

„Blondinė eina  
į karą“ (N-7).

11.55 Romantinė 
drama  
„Tolimas kraštas“ 
(N-7).

14.50 Nuotykių f. 
„Karaliaus  
Saliamono  
kasyklos“ (1) (N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 „Ledynmetis. 
Velykinio  
kiaušinio  
paieška“.

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

21.50 Komedija 
„Nudegęs“  
(N-14).

23.55 Trileris 
„Pavojinga aistra“ 
(N-14).

1.35 TV serialas 
„Naujokė“  
(N-7).

2.30 TV serialas 
„Virtuvė“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 „Tomo ir Džerio šou“.
7.00 „Ponas Bynas“.
7.25 „Tomas Litlis ir ste-

buklingas veidrodis“.
8.50 „Linksmosios 

pėdutės“.
10.45 Nuotykių kome-

dija „Asteriksas ir 
Obeliksas. Misija 
Kleopatra“ (N-7).

13.00 Veiksmo ir nuotykių 
komedija „Kapitonas 
Zumas“.

14.40 Romantinė komedija 
„Ne anyta, o  
monstras“ (N-7).

16.45 Veiksmo komedija 
„Piko valanda 3“.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 „Prašau, pasilik...“ 

2016 m. Irūnos 
Puzaraitės ir Mariaus 
Jampolskio koncertas. 
Svečiai: I.Valinskienė, 
K.Zvonkuvienė, 
D.Zvonkus, 
Ž.Žvagulis, 
I.Starošaitė, Radži, 
B.Dambrauskaitė ir kt.

21.30 Trileris „Operacija 
„Argo“ (N-14).

23.45 Veiksmo komedija 
„ŽKVD“ (N-14).

1.35 Veiksmo f. 
„Terminatorius. 
Genesys“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Delfinai ir žvaigždės.
7.45 „Bjaurusis Aš“.
9.20 „Mažasis profeso-

rius. Slapta misija 
žmogaus kūne“.

10.40 Dainų dainelė 2016.
12.20 Nuotykių drama 

„Longvudo legenda“.
14.00 „Nerija“ - 45. 
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Fantastinė komedija 

„Melagi, melagi“.
17.45 Edmundui 

Kučinskui - 60 metų. 
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Nacionalinės 

dainų „Eurovizijos“ 
atrankos nugalėtojo 
Donato Montvydo ir 
draugų koncertas.

23.10 Trumposios žinios.
23.15 Romantinė komedija 

„Išbandymas dviem“.
1.00 Trumposios žinios.
1.05 „Nerija“ - 45. 
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
5.00 LRT radijo žinios.

 17.45  Edmundui 
Kučinskui - 60 metų

 18.30  TV3 žinios  19.30  „Prašau, pasilik...“ 

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Oliverio tvistas. 
9.35 „Linksmieji traukinukai“. 10.05 Senoji ani-
macija. 11.05 „Vasara Graikijoje“ (N-7). 13.00 
„Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pasmerkti 3“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Oli-
verio tvistas. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Zandberge-
no kerai“ (N-7). 22.50 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 0.45 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Pagalbos skam-
butis (N-7). 8.00, 12.50 Ne vienas kelyje. 8.30, 
18.20, 3.25 Diagnozė. Valdžia. 9.30 Žinios. 
10.25, 19.20, 4.20 Nuo... Iki. 11.15, 22.30 
Valanda su Rūta. 13.15 „Berluskonio ryšiai su 
mafija. Itališki skandalai“. 14.20, 20.35, 5.05 
Yra, kaip yra (N-7). 15.25, 24.00 KK2 (N-7). 
16.10, 0.40 24 valandos (N-7). 17.00, 2.15 
Pagalbos skambutis (N-7). 17.50, 20.10, 3.00 
Ne vienas kelyje. 21.35 Autopilotas. 22.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 1.25 Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 1.50 Tauro ragas 
(N-7). 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.55 Nau-
jienos. 6.35 Vaikų klubas: animacija. 7.00 Labas 
rytas. 9.35 Gyvenk sveikai! 10.20 Tegul kalba. 
11.30, 12.20 Šiandien vakare. 13.25 Tabletė. 14.15 
Stebuklų laukas. 15.10 Vyriška/Moteriška. 16.10 
Mados nuosprendis. 17.05 Naujienos. 17.55 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.37 
„Tėviškas instinktas“. 22.35 „Aleksėjus Buldako-
vas. Na, jūs ir duodate“. 23.30 Pozneris.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.35, 13.50, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 „Tikiu“. 14.20 Susitikimo vietos pakeisti 
negalima. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Le-
ningradas 46“. 21.55 Sąžiningas detektyvas. 
22.55 Savaitgalis. 0.50 „Skubiai į numerį!“

 Ren
7.20, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.15, 15.35 „Šei-
mos dramos“. 9.55, 17.25 Tinkama priemonė. 
10.55, 18.20 „Didžiosios paslaptys“. 11.50, 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 12.45 Mokslo 
apgauti. 13.40 Kokie žmonės. 14.35 Gyva tema. 
21.20 Slaptosios teritorijos. 23.15 Žiūrėti visiems! 

„PIKo ValanDa 3“
Veiksmo komedija. JAV, Vokietija. 2007.
Režisierius: Brett Ratner.
Vaidina: Jackie Chan, Chris Tucker, Max Von Sydow.

Ambasadorius Hanas randa įkalčių prieš didžiausią ir pavojingiausią 
gaują - kinų mafiją. Kai įvykdomas pasikėsinimas, jo asmens sargybinis 
Li ir detektyvas Karteris nusprendžia išvalyti Paryžiaus gatves atsikra-
tydami nusikaltėlių. Jie - paskutinė miestiečių viltis. Bebaimiai vyrukai 
pasiryžę nenuleisti rankų tol, kol visi gaujos nariai atsidurs už grotų.

lnK
16.45

„ŽVĖRelIŲ MaIŠTaS“
komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Roger Kumble.
Vaidina: Brendan Fraser, 
Brooke Shields, Matt Prokop.

Denis Sandersas - ambicingas ne-
kilnojamojo turto agentas. Jis tiki-
si įspūdingai praturtėti persikėlęs 
į Oregoną. Tačiau jo žmona ima 
rimtai nerimauti, kai vyras pradeda 
aiškinti, kad jo verslo planus griau-
na miško gyventojai. Denio globo-
jamame projekte numatyta iškirsti 
didelę dalį miško, ir miškinukai pa-
darys viską, kad planui sutrukdytų.

„ZanDBeRGeno KeRaI“
melodrama. Vokietija. 2008.
Režisierė: Karola Meeder.
Vaidina: Jeanne Tremsal, 
Marc Schulze, Ilona Grubel.

Žvejodamas Magnusas ant kranto 
randa moterį be sąmonės. Atsigavusi 
ji negali pasakyti nei savo vardo, nei 
pavardės. Gydytojas nesiryžta prog-
nozuoti, kiek truks amnezija, tad kol 
kas Magnusas ją priglaudžia savo na-
muose. Pasirodo, ši moteris, yra tikras 
lobis: sutikusi jam padėti kepykloje, 
paklydėlė pademonstruoja puikius 
kulinarinius sugebėjimus.

„ŽKVD“
Veiksmo komedija. Belgija, 
Liuksemburgas, Prancūzija. 2008.
Režisierius: Mabrouk El Mechri.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, 
Valerie Bodson, Herve Sogne.

Kovinių filmų žvaigždė Žanas Klo-
das Van Damas skendi skolose, 
pralaimi bylą dėl dukters globos. 
Bėgdamas nuo blėstančios šlovės, 
senstantis garsusis filmų aktorius 
sugrįžta į gimtąjį Briuselį ir patenka 
į tikrą įkaitų dramą. 

TV3
20.00

lnK
23.45

rekomenduoja

TV8
21.00
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6.55 Sveikatos ABC 
televitrina.

7.20 TV serialas 
„Policijos  
akademija“  
(N-7).

13.50 Grupės „Rondo“ 
lyderio Aleksandro 
Ivanausko-Faros 
gimtadienio  
koncertas. 2012 m.  
Dalyvauja: Merūnas, 
Ž.Žvagulis, 
I.Starošaitė, 
Mia, Č.Gabalis, 
E.Jakštytė, 
D.Montvydas ir kiti.

16.10 „Pop Ladies“ 
koncertas.  
Vedėjas A.Butkus. 
Dalyvauja: 
S.Povilaitis, 
E.Sipavičius, 
D.Zvonkus, 
I.Puzaraitė, 
M.Jampolskis ir kt.

18.30 Nuotykių f. 
„Haris Poteris  
ir ugnies taurė“ 
(N-7).

21.30 Veiksmo f. 
„Pašėlę vyrukai 2“ 
(N-7).

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

6.55 Programa.
6.59 TV parduotuvė.
7.15 Kaimo akademija.
7.45 Vantos lapas.
8.15 Velykų skanėstai.
8.20 „Kaip gyvena kroko-

dilai“ (N-7).
10.30 „Sumaniausi gyvūnai“.
11.35 Velykų skanėstai.
11.40 „Sumaniausi gyvūnai“.
12.45 Velykų skanėstai.
12.50 „Skubus iškvietimas. 

Dingęs pacientas“. 
15.10 Velykų skanėstai.
15.15 „Skubus iškvietimas. 

Dingęs pacientas“.
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.20 Velykų skanėstai.
16.25 „Skubus iškvietimas. 

Dingęs pacientas“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rio 2016.
19.00, 0.25 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
22.30, 1.25 Reporteris. 
23.15 Rio 2016.
23.25 Vaivos pranašystės.
2.05 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.50 „Genijai iš prigimties“.
3.20 „Slaptieji agentai“.
4.10 „Jaunikliai“ (N-7).
4.40 „Genijai iš prigimties“.
5.10 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
6.00 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
8.00 Filmas-koncertas 

„Pamestas vaikas“. 
10.15 Komedija „Budiu“.
12.00 Šventadienio mintys.
12.30 „Naisių vasara“.
13.40 Valstybinio dainų 

ir šokių ansamblio 
„Lietuva“ jubiliejinis 
koncertas.

16.00 Biografinė drama 
„Nebijok. Draugystė su 
popiežiumi Voityla“.

17.45 Žinios. 
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ponas Selfridžas 3“.
21.00 Jubiliejinis Virgilijaus 

Noreikos koncertas.
22.00 Euromaxx.
22.30 Panorama. 
23.00 DW naujienos rusų k.
23.10 Drama „Didis grožis“.
1.25 Dabar pasaulyje.
2.00 Dž.Verdis. Opera 

„Trubadūras“.  
Rež. D.Ibelhauptaitė. 
Dir. G.Rinkevičius.

4.15 Koncertas „DiaBitės“. 
Dalyvauja: M.Vitulskis, 
I.Aksionovas, 
M.Mikutavičius, 
K.Smoriginas ir kt.

5.25 Kelias į namus. 
Eglė Gelažiūtė.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras 

Ozas. Šeimos  
gydytojo patarimai 
(N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai 

prieš ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
13.40 „Nikita“ (N-7).
14.30 „Nebylus 

liudijimas. 
Pabėgimas“  
(N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

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

20.05 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

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

(N-7).
0.35 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
1.25 „Karadajus“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00  „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Iš peties 

(N-7).
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Farai (N-14).
23.00 „Įkalinta pragare“ 

(S).
1.00 „Veidrodžiai 2“ 

(S).
2.35 „Salemas“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

11.30 „Baltoji gorila 
Snaigė“.

13.10 „Aukso žirgas“.
14.45 Kas paleido 

šunis?
15.15 „Virtuvė“

 (N-7).
15.45 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

16.15 „Kitoje lovos 
pusėje“.

18.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Virtuvės 
karaliai“.

19.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

20.00, 23.20 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

21.30 „Viki Kristina 
Barselona“  
(N-7).

23.50 „Tekėk už 
manęs!“

 21.00  Jubiliejinis Virgi-
lijaus Noreikos koncertas

 18.00  Reporteris 16.10  „Pop Ladies“ 
 koncertas

 21.30  „Viki Kristina 
 Barselona“

 16.00  „Daktaras 
 Hausas“

 21.00  „Velvet“

TV PROGRAMAkovo 28 d.

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 2“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 13.50 „Susitikimo 
vieta“. 14.55 Veidrodis herojui. 16.20 „Sudaužy-
tų žibintų gatvės 13“. 18.00 Kalbame ir rodo-
me. 19.45 „Patrulis“. 21.35 „Bitininkas“. 23.30 
Dienos apžvalga. 23.55 „Kurtinys. Sugrįžimas“. 

 TV PoloNia
6.30 Pramoginė laida. 6.55 Laisvas ekranas. 
7.15 Lenkų valgiai. 7.45, 20.25 Prie Nemuno. 
8.05 Drakono Polo nuotykiai. 8.25 Šeši mili-
jonai sekundžių. 9.05 „Sumaištis dėl Basios“. 
11.00 Iš kitos pusės. 11.55 Už nuopelnus Len-
kijai ir lenkams užsienyje. 12.50, 18.20, Trumpa 
istorija. 13.00 Regina Coeli. Vidurdienio malda 
iš Vatikano. 13.20, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 13.55 „Merginos iš Lvovo“. 14.55 Ponas 
Volodyjovskis. 16.20 Keturiomis akimis. 16.55, 
1.10 Kur tie pašėlę artistai, arba Majevskos-
Korč benefisas. 17.55 Okrasa laužo taisykles. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 
20.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50 
„Manimi nesirūpink“. 22.50 Polonija 24. 23.25 
„Vilkovyjės ranča“. 2.00 Laisvas ekranas. 2.15 
Šeši milijonai sekundžių. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
10.10 „Čarlis ir šokolado fabrikas“. 12.10 „Ma-
dėjos šeimos susitikimas“. 14.10 „Jausmų 
galia“. 16.10 „Hercogienė“. 18.05 „Neliečia-
mieji“. 20.00 „Vienas šansas“. 22.10 „Keitės 
Makkol bylos“. 0.10 „Pavojingi žaidimai“. 

 DiscoVery 
7.00, 11.50 Greiti ir triukšmingi. 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 
Aukso karštinė. 10.55 Aliaska. 12.40, 19.05 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 13.35 Pasprukti nuo 
persekiotojų. 14.30 Didysis žvejys. 20.30 Kaip tai 
pagaminta? 21.00 Vyrai, moterys, laukinės stichi-
jos. 22.00 Į gamtą su B.Grilsu ir B.Obama. 23.00 
B.Grilsas. Sala. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 Turto gel-
bėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
24.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 17.00 Iš-
kyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas maistas. 
22.00, 4.00 Neįprastos žemės. 23.00, 5.00 Sun-
kios kelionės. Indija. 3.00 Nežinoma ekspedicija. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Pažintis su tinginiais. 7.25, 11.00 Mieliau-
si Amerikos naminiai gyvūnėliai. 8.15, 12.50 
Žvejyba Amazonėje. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Daktarė Dy. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 
3.25 Echo ir Ambozelio drambliai. 17.25 Upių 
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Šių laikų 
daktaras Dolitlis. 23.50 Upių pabaisos. 0.45 
Išvengiau nasrų. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.30 NBA krepšinio lyga. Los 
Andželo „Clippers“ - Denverio „Nuggets“. Vakar. 
9.00, 1.30 Pasaulio galiūnų čempionatas su 
Žydrūnu Savicku. 9.30 „Road to glory“. Su Žygi-
mantu Geču ir Anžela Adamovič. Kovinio sporto 
žurnalas. 10.00, 23.45 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Madrido „Real“ - Saragosos „CAI“. 
Vakar. 12.00, 2.00 NBA visų žvaigždžių savait-
galis. Rungtynės. 16.00 Čiuožimo ir gimnastikos 
šou. Dailusis čiuožimas. Premjera. 17.00 Pašo-
kime? Dailusis čiuožimas. Premjera. 18.00 KOK 
World Series. Bušido kovos. Vilnius. Premjera. 
20.30 „Road to glory“. Su Juozu Liesiu. Kovinio 
sporto žurnalas. Premjera. 21.00 „NBA pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. Premjera. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Vokietija - 
Anglija. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Brose Baskets“ - 
CSKA. 10.40, 1.50 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Chimki“. 12.30 Krepšinis. Eurolyga. „Olympia-
cos“ - „Real“. 14.20 Ledo ritulys. KHL. Rytų 
konferencijos finalas. 16.20 Boksas. 17.25, 23.50, 
5.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos fina-
las. 19.25 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
finalas. Tiesioginė transliacija. 22.00 Krepšinis. 
Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Barcelona“. 3.40 
Boksas. Kellas Brookas - Kevinas Bizier . 

 eurosPorT
6.30, 14.30, 18.30, 5.45 Dviračių sportas. Kata-
lonijos turas. 8.00 Dviračių sportas. Prancūzija. 
8.45 Angliškasis biliardas. 10.30, 15.30, 21.00, 
3.30 Angliškasis biliardas. Atvirasis čempio-
natas Kinijoje. 13.30 Fechtavimas. Grand Prix 
čempionatas Pietų Korėjoje. 19.30 Jojimas. 
20.00, 24.00, 5.00 Dviračių sportas. Prancūzija. 
20.45, 0.45 Sporto linksmybės. 20.55, 1.00 
Sporto naujienos. 21.55 Siekiant aukso. 22.00 
Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo finalas. Is-
panija. 1.05 Europos futbolo apžvalga. 1.10 
JAV futbolo lyga. 1.35 Futbolo apžvalga. 2.00 
Europos futbolo apžvalga. 2.05 Dailusis čiuo-
žimas. Europos čempionatas. Slovakija. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 21.00  „Visi vyrai - 
 kiaulės...“

 16.25  Vaivos 
 pranašystės

 18.30  Auksiniai scenos 
 kryžiai

 21.30  Delfinai ir 
 žvaigždės

 19.30  KK2 19.30  „Rezidentai“

 TV8
6.55 TV Pagalba. 8.35, 16.00 Oliverio tvistas. 
9.35 „Linksmieji traukinukai“. 10.05 Senoji 
animacija. 11.05 „Zandbergeno kerai“. 13.00, 
17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti 3“. 15.00, 
0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00, 23.00 
„Tai - mano gyvenimas“. 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. 21.00 „Gyvenimo karuselė“. 

 Info TV
6.00 Valanda su Rūta. 7.30, 11.30, 15.25 KK2. 
8.15 Pagalbos skambutis. 9.05, 12.20 Diagno-
zė. Valdžia. 10.00, 13.15 Yra, kaip yra. 11.00 
Apie žūklę. 16.10 24 valandos. 17.00 Info diena. 
21.00 A.Užkalnis Plius. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų 
klubas. 7.00 Labas rytas. 9.35 Gyvenk sveikai! 10.30 
Pasivaikščiojimai su skėčiu. 11.25, 12.20 „Tėviškas 
instinktas“. 12.00, 14.00, 17.05 Naujienos. 13.30 
Tabletė. 14.20 Kartu su visais. 15.10 Vyriška/Mote-
riška. 16.10 Mados nuosprendis. 17.55 Susituoki-
me. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.25 Lietuvos 
laikas. 20.45 „Laiptai į dangų“. 22.55 Sąmokslo 
teorija. 23.50 Stanislavo Govoruchino „Juoda katė“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.35, 13.50, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 „Tikiu“. 114.20 „Susitikimo vietos pakeisti 
negalima“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Le-
ningradas 46“. 21.55 Pasaulio tvarka. 23.45 „Te-
gyvuoja feminizmas“. 1.10 „Skubiai į numerį!“ 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.20, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.10, 15.40 „Šeimos dramos“. 10.00, 17.30 Tinka-
ma priemonė. 11.00, 18.30 „Didžiosios paslaptys“. 
11.55, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
12.50 Mokslo apgauti. 13.50 Kokie žmonės. 14.45 
Gyva tema. 21.25 „Labiausiai šokiruojančios hipo-
tezės“. 23.15 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 2“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.50 
„Susitikimo vieta“. 14.55 Veidrodis herojui. 16.20 
„Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.45 „Patrulis“. 21.35 „Bitininkas“. 23.30 
Dienos apžvalga. 23.55 „Kurtinys. Sugrįžimas“. 

 TV PolonIa
6.45 Iki pasimatymo Krokuvoje. 7.05 Lenkijos 
dainų festivalis Opolėje. 8.00 Cafe Historia. 8.25 
Karino. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 Po-
lonija 24. 12.35 Puota operoje - Julianas Tuvimas. 
13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 Sodyba. 15.25 Nušvitusi siela. Trys Umos 
Devi vardai. 16.25 Astronariumas. 16.55 Kultūros 
studija. Sekmadienis su... 17.55, 1.45 „Codzien-
nos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.25, 
5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Naszaarmia.pl. 
19.20 Beščadų miško geležinkelis. Sentimenta-
li kelionė. 20.25 250 metų visuomenės teatrui 
Lenkijoje. 20.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 0.25 Verta kalbėti. 
1.25 Notacijos. 2.15 Karino. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.00 „Madėjos šeimos susitikimas“. 8.10 „Kei-
tės Makkol bylos“. 10.10 „Vienas šansas“. 
12.10 „Pavojingi žaidimai“. 14.10 „Visiška 
tamsa“. 16.05 „Čarlis ir šokolado fabrikas“. 
18.05 „Madėjos šeimos susitikimas“. 20.00 
„Diana“. 22.10 „Išgyvens tik mylintys“. 0.35 
„Žmonių vaikai“. 2.25 „Vienas šansas“. 4.15 
„Keitės Makkol bylos“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvi-
datorius. 10.05, 22.00, 3.40 Aukso karštinė. 
10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Kubos 
chromas. 14.30 Turto gelbėtojai. 21.00, 2.50 
Deimantų medžiotojai. 23.00, 4.30 B.Grilsas. 
Sala. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.00 
Narsūs Ramiojo vandenyno kariai. 1.55 Gau-
dant monstrus. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliasko-
je. 11.00, 24.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
17.00, 22.00, 4.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Neįprastas maistas. 3.00 Šeino Delos 
prieskonių kelionės Turkijoje. 

6.30 Teleparduotuvė.
6.45 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 Juokingiausi Amerikos 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Virtuvė“.
11.05 TV serialas 

„Tėtušiai“ (N-7).
11.40 Filmas šeimai 

„Miegančioji gražuo-
lė“ (N-7).

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 TV serialas „Šerlokas 

Holmsas“ (N-14).
0.30 TV serialas „Gražuolė 

ir pabaisa“ (N-7).
1.25 TV serialas „Tėtušiai“ 

(N-7).
1.55 TV serialas „Virtuvė“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Smalsutė 

Dora“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Žvaigždžių duetai.
13.00 „Tomas ir Džeris“.
13.25 Pričiupom! (N-7).
13.55 TV serialas 

„Svajonių  
princas“.

14.25 TV serialas 
„Juodieji meilės  
deimantai“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis 

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

„Miestas“ (N-14).
0.35 TV serialas „Kultas“ 

(N-14).
1.25 TV serialas 

„Vampyro  
dienoraščiai“ (N-14).

2.10 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.25 Bėdų turgus.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Delfinai ir žvaigždės.
23.15 Trumposios žinios.
23.20 TV serialas 

„Kapitonas Alatristė“.
0.20 Trumposios žinios.
0.25 Septynios Kauno 

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

6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

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

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 TV serialas „Mano 
mylimiausia ragana“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
19.00 TV serialas „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

21.30 Komedija „Meilės 
guru“ (N-14).

23.05 Veiksmo f. „Pašėlę 
vyrukai 2“ (N-7).

1.35 TV serialas „Ekspertė 
Džordan“ (N-7).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.35 Rio 2016.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Skubus iškvietimas. 

Nereikalingas liudi-
ninkas“ (N-7).

10.20 „Kulinaras“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 Vaivos pranašystės.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.50, 23.20 Ar žinai, kad...?
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Paskutinis skambu-

tis“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.25 Nuoga tiesa (N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 5.10 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.50, 4.40 „Genijai iš pri-

gimties“.
3.20 „Slaptieji agentai“.
4.10, 6.00 „Jaunikliai“.
6.30 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Atspindžiai.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 Durys atsidaro.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Šnibždė, žvėrelių 

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.55 DW naujienos rusų k.
12.10 IQ presingas.
12.45 Euromaxx.
13.15 Dokumentinis f. 

„Apie Joną“.
14.30 „Ponas Selfridžas 3“.
16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.25 Jubiliejinis Virgilijaus 

Noreikos koncertas.
17.25 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016. 
18.15 Vilniaus albumas.
18.30 Auksiniai scenos kry-

žiai. Iškilminga apdo-
vanojimų ceremonija.

20.30 Septynios Kauno 
dienos.

21.00 Dokumentinis f. 
„Visata. Senovės 
mįslės įmintos“.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Drama „Vatelis“.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.55 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 Tai - aš. 2015 m. 
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 11.30  „Virtuvės karaliai“ 18.00  „Kaulai“ 22.50  „Bėgantis laikas“ 

 AnimAl PlAnet
6.36 Pažintis su tinginiais. 7.25, 11.00 Mieliausi 
Amerikos naminiai gyvūnėliai. 8.15, 12.50 Šių 
laikų daktaras Dolitlis. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Daktarė Dy. 13.45, 
18.20, 22.00, 1.40, 4.15, 5.49 Aligatorių tramdy-
tojai. 16.30 Echo ir Ambozelio drambliai. 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 20.10, 3.25 Deivas Sel-
monis. Gyvenimas su liūtais. 0.45 Man įkando. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Gran Kanarijos „Herbalife“ - „Laboral Kutxa“. 
2016-03-27. 8.00, 20.00 Pašokime? Dailusis 
čiuožimas. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 28 
turo apžvalga. 10.00, 22.00 NBA krepšinio lyga. 
Oklahomos „Thunder“ - San Antonijaus „Spurs“. 
2016-03-27. 12.00, 24.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „Heerenveen“. 2016-
03-12. 14.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Vokietija. 16.00 WTA Shenzen. Moterų tenisas. 
Li Na - Peng Shual. Finalas. 21.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lygos 28 turo apžvalga. 2.00 „NBA 
pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 3.00 Žiemos 
pasaka ant ledo. Dailusis čiuožimas. 5.00 Čem-
pionai LT. Grappling. Pakruojis 2016. 3 d. 5.30 
Čempionai LT. Grappling. Pakruojis 2016. 4 d. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. BBL. „Šiauliai“ - „Lietkabelis“. 
8.50 Krepšinis. BBL. „Lietkabelis“ - „Šiauliai“. 
10.40 Krepšinis. BBL. „TU/Rock“ - „Valmiera“. 
12.30 Krepšinis. BBL. „Valmiera“ - „TU/Rock“. 
14.20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
14.50 Boksas. 15.40 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgi-
ris“ - „Chimki“. 17.30 „Formulė-1“. Australijos 
GP lenktynių apžvalga. 18.25 Krepšinis. BBL 
2015-2016 m. finalas. 20.25 Motosportas. Kataro 
MotoGP Moto2 lenktynės. 21.40 Futbolas. Drau-
giškos rungtynės. Vokietija - Italija. 23.45 Ledo 
ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. 1.45 
Krepšinis. BBL 2015-2016 m. finalas. 

 euroSPort
7.00 Dviračių sportas. 8.00, 2.30 Europos futbolo 
apžvalga. 8.05 JAV futbolo lyga. 8.30 Futbolo apž-
valga. 8.55 Europos futbolo apžvalga. 9.00, 21.00, 
1.45 Angliškasis biliardas. 13.30 Jojimas. Pasaulio 
taurė Švedijoje. 14.30 Dviračių sportas. Prancūzija. 
15.15 Dviračių sportas. Katalonijos turas. 16.45 
Dviračių sportas. De Panne, Belgija. 19.00 Dai-
lusis čiuožimas. Europos čempionatas. Slovakija. 
20.25, 1.25 Sporto naujienos. 20.30 Angliškasis 
biliardas, Ronio Osalivano šou. 23.00 Dviračių 
sportas. De Panne, Belgija. 0.30 Jachtų sportas. 
1.00 Motosportas. FIA. 1.30 Sporto kryptis. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai prieš 

ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.40 „Nikita“ (N-7).
14.35 „Vyriausiasis 

inspektorius 
Benksas. Šaltas 
kapas“ (N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

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

20.05 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės IX. 
Miestelio peripetijos“ 
(N-7).

22.50 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.05 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

1.50 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

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

augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

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

Hausas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Transsiberija“ 

(N-14).
0.15 „Iliuzionistas“ 

(N-7).
2.15 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

3.10 „Salemas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

11.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.30 „Virtuvės 

karaliai“.
12.00 „Tekėk už 

manęs!“
13.55 „Kai šaukia širdis“ 

(N-7).
14.55 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

15.55 „Kažkas skolinto“ 
(N-7).

18.00 Pamiršti vardai. 
Kristupas  
Manvydas.

18.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

19.00 „Aukščiausios
klasės  
automobiliai“.

20.00, 22.45 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas.
21.00 „Broukenvudo 

paslaptys“  
(N-7).

23.15 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

0.15 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

„trAnSSiBeriJA“
Kriminalinė drama. Ispanija, Vokietija, Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius: Brad Anderson.
Vaidina: Woody Harrelson, Emily Mortimer, Kate Mara.

Rojus ir Džesė baigė savanoriauti Kinijoje ir namo nusprendžia važiuoti 
ekspreso bėgiais per Sibirą, nes Rojus tiesiog dievina traukinius. Porelės 
santykiai braška, labiausiai dėl merginos praeities, o kai jie sutinka Kar-
losą ir Ebę, viskas dar labiau komplikuojasi. Karlosas susidraugauja su 
Džese, Rojus bando susigrąžinti žmonos dėmesį, bet kelio atgal jau nėra.

tV6
22.00

„mieStAS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2010.
Režisierius: Ben Affleck.
Vaidina: Ben Affleck, Rebecca 
Hall, Jon Hamm.

Mieste savo darbelį planuojantis 
užkietėjęs vagis bando išlaviruoti 
tarp santykių su banko vadybininku, 
kuris susijęs su vienu iš ankstesnių jo 
apiplėšimų, taip pat ir su FTB agen-
tu, siekiančiu sugauti jį ir jo gaują.lnK

22.15

„DeteKtYVĖ riZoli“
deteKtyvinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius: Aaron Lipstadt.
Vaidina: Angie Harmon, Sasha 
Alexander, Lee Thompson Young.

Detektyvė Džein Rizoli - vienin-
telė policininkė Bostono policijos 
žmogžudysčių skyriuje, ji kietakak-
tė, o medicinos ekspertė Maura 
Ails geriau jaučiasi tarp mirusiųjų 
nei gyvųjų draugijoje. tV1

1.05

„GYVenimo KAruSelĖ“
drama. Vokietija. 1994.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Christiane Horbiger, 
Barbara Wussow, Jacques Breuer.

Mylimiausią dėdę ištikus nelaimei, 
mergina atšaukia savo vestuvių ce-
remoniją Londone ir išvyksta į Korn-
valio kraštą aplankyti tetos ir pareikšti 
užuojautos. Traukinyje ji susidrau-
gauja su miela drovia mokinuke, 
keliaujančia pas savo močiutę... tV8

21.00

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 „Nuovada“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Virtuvė“ 

(N-7).
11.00 „Tėtušiai“ (N-7).
12.00 Prieš srovę 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

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

(N-7).
21.00 „Nuovada“ 

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

„Vaikis iš 
Filadelfijos“  
(N-14).

0.20 „Raitelis be galvos“ 
(N-14).

1.20 „Tėtušiai“ (N-7).
2.10 „Virtuvė“ (N-7).

6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.00 „Tomas ir Džeris“.
13.25 Pričiupom! 

(N-7).
13.55  „Svajonių princas“.
14.25 „Juodieji meilės 

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

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

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

„Deimantų  
pjaustytojas“  
(N-14).

24.00 „Kultas“ 
(N-14).

0.50 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.40 „Strėlė“ (N-7).

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

(N-7).
10.00 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Emigrantai.
12.25 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
12.50 Klausimėlis.lt.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Komisaras 

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

(N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 Kelias į namus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

Trečiadienis

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.30 Oliverio tvistas. 
9.30 „Linksmieji traukinukai“. 10.05 Senoji 
animacija. 11.00 „Gyvenimo karuselė“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pasmerkti 3“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Oliverio tvistas. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Dingę laiš-
kai“ (N-7). 22.50 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
0.45 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Dviračio šou. 11.30, 15.25 KK2 (N-7). 12.20 
Nuo... Iki. 13.15 Yra, kaip yra (N-7). 16.10 
24 valandos (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
A.Ramanauskas Plius. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena.

 

 PBK
6.00, 0.35 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
17.05 Naujienos. 6.35 Aanimacija. 7.00 Labas 
rytas. 9.35 Gyvenk sveikai! 10.30 Pasivaikščiojimai 
su skėčiu. Latvija. 11.15, 12.20 „Laiptai į dangų“. 
13.30 Tabletė. 14.15 Kartu su visais. 15.10 Vyriška/
Moteriška. 16.10 Mados nuosprendis. 17.55 Susi-
tuokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 20.55 „Laiptai į dangų“. 23.05 
Vakaras su Urgantu. 23.40 „Valstybinės svarbos 
kūnas. Tikra istorija apie Raudonąją karalienę“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
„Tikiu“. 13.50 Žinios. Maskva. 14.20 „Susitikimo 
vietos pakeisti negalima“. 17.15 Tiesioginis ete-
ris. 20.00 „Leningradas 46“. 21.55 „Specialusis 
korespondentas“. 23.40 Teroro aritmetika.

 Ren
7.40, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.35, 15.50 „Šei-
mos dramos“. 10.20, 17.30 Tinkama priemonė. 
11.15, 18.25 „Didžiosios paslaptys“. 12.10, 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 13.05 Mokslo 
apgauti. 14.00 Kokie žmonės. 14.55 Gyva tema. 
21.25 Ekstrasensų mūšis. 23.25 Pažink mūsiškius.

 16.10  „Komisaras
   Štolbergas“

 21.00   „Nuovada“  24.00   „Kultas“

 „CSI. nIUjoRKaS“
Detektyvinis serialas. JAV, Kanada. 2005.
Režisieriai: Ann Donahue, Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine Giovinazzo, Hill Harper.

Detektyvas Mekas Teiloras - nusikaltimo vietos tyrėjas, manantis, kad viskas 
susiję ir visi turi savo istoriją. Jo darbas - jo gyvenimas: jis skiria visą savo 
dėmesį byloms tol, kol jas išnarplioja. Tokia pat meile darbui pasižymi 
ir jo partnerė Stela Bonasera. Jiedu vadovauja ekspertų komandai, dir-
bančiai negailestingame ir dinamiškame mieste, kuris niekada nemiega.

rekomenduoja

TV1
20.05

„VaIKIS IŠ fIlaDelfIjoS“
veiksmo Drama. JAV. 2012.
Režisierius: Jason Connery.
Vaidina: Wes Chatham, 
Devon Sawa, Sarah Butler.

Dilonas Makeibas yra tikras kovoto-
jas. Tačiau tą pačią naktį, kai tampa 
imtynių čempionu, jis įsivelia į inci-
dentą, ir jo metu žūva policininkas. 
Atlikęs 10 metų bausmę kalėjime, 
Dilonas grįžta namo ir sužino, kad 
vienas seniausių jo draugų turi dide-
lių problemų dėl skolų. Buvęs kalinys 
ima kilti vietinių kovotojų ringe, kad 
uždirbtų pinigų draugui išgelbėti.

„DeIManTŲ PjaUSTYTojaS“
veiksmo filmas. JAV. 2005.
Režisierius: William Tannen.
Vaidina: Chuck Norris, Joanna
Pacula, Daniel Bernhardt.

Džonas Šepardas - kaltės kamuo-
jamas policininkas. Jam nepavyko 
išlaisvinti įkaitu paimto deimantų 
pjaustytojo ir dabar jis pasisiūlo 
padėti deimantų pjaustytojo duk-
terėčiai Elizabet sugrąžinti dėdę 
namo sveiką ir gyvą. Išsiaiškinęs, 
kad deimantus pjaustyti jis išmoko 
Aušvico kalėjime, Šepardas randa 
raktą į jo sėkmingą išgelbėjimą.

 „ŠalUTInIS efeKTaS“
mistinis filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Neil Burger.
Vaidina: Robert De Niro, 
Bradley Cooper, Abbie Cornish.

Kai bedarbį rašytoją Edį Morą pa-
lieka jo draugė Lindė, jis įsitikinęs, 
kad jo ateitis beviltiška. Tačiau tai 
pasikeičia, kai jo senas draugas 
pasiūlo jam išbandyti naujovišką 
preparatą, nuo kurio jo protas pasi-
daro ypač aštrus, o jis pats įgauna 
beribį pasitikėjimą savimi...

TV3
22.30

lnK
22.15

TV6
22.00
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Viena už visus“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.30 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 Labai juokinga laida 

(N-7).
19.00 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 „Visi vyrai - kiau-

lės...“ (N-7).
21.30 Romantinė komedija 

„Mano kaimynė - 
pornožvaigždė“ 
(N-14).

23.35 Komedija 
„Meilės guru“ 
(N-14).

1.05 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Ar žinai, kad...?
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Skubus iškvietimas. 

Nereikalingas  
liudininkas“ (N-7).

10.20 „Kulinaras“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 Nuoga tiesa (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.50, 23.20 

Ar žinai, kad...?
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Paskutinis 

skambutis“ (N-7).
21.30 Ginčas (N-7).
23.25 Patriotai (N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 5.10 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.50, 4.40 
„Genijai iš 
prigimties“.

6.00 LR himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
8.35 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
9.00 „Makropulo receptas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.55 DW naujienos rusų k.
12.10 Naktinis ekspresas.
12.45 A.Rakausko knygos 

„Nepaprasti Gustavo 
ir profesoriaus 
Kalėdausko nuoty-
kiai“ pristatymas.

13.35 „Tiškevičiai. 
Šeimos portretas“.

14.05 „Ateiviai 2. Laiko 
koridoriai“ (N-7).

16.30 „Visata. Senovės 
mįslės įmintos“.

17.15 M.Martinaičio eilės.
17.25 M.Martinaičio knygos 

„Sutartinė“ pristatymas.
18.15 Trembita.
18.30 Labanaktukas.
19.00 „Swim Open 

Stokholm“. Finalai. 
Tiesioginė transliacija.

20.35 Kelias į UEFA EURO.
21.00 „Didžioji istorija“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Mokslo sriuba.
22.30 Komiškas trileris 

„Turistai“ (N-14).
24.00 ...formatas. Poetas 

Antanas A.Jonynas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai prieš atei-

vius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
13.40 „Nikita“ (N-7).
14.35 „Vyriausiasis ins-

pektorius Benksas. 
Keisti santykiai“ 
(N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto paslap-
tis“.

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

20.05 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės IX. Mirtis 
chore“ (N-7).

22.50 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.00 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

1.45 „Karadajus“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

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

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

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 Lietuvos futbolo 

A lygos rungtynės. 
Trakų „Trakai“ - 
Utenos „Utenis“. 
Tiesioginė  
transliacija.

20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Šalutinis efektas“ 

(N-14).
0.05 „Pažadėtoji žemė“ 

(N-14).
2.05 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.55 „Salemas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Broukenvudo 

paslaptys“  
(N-7).

11.45 Pamiršti vardai. 
Kristupas  
Manvydas.

12.15 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

12.45 „Ilga mažo 
kikilio kelionė“.

14.25 „Trys 
muškietininkai“ 
(N-7).

16.20 Reidas.
16.50 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
18.00 Kas paleido šunis?
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Virtuvės 

karaliai“.
21.00 „Tekėk už manęs!“
22.55 Balticum TV 

žinios.
23.25 „Broukenvudo 

paslaptys“  
(N-7).

1.10 „Virtuvė“ 
(N-7).

TV PROGRAMAkovo 30 d.

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 3“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvy-
kis. 13.50 „Susitikimo vieta“. 14.55 Veidrodis 
herojui. 16.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 „Patrulis“. 
21.35 „Bitininkas“. 23.30 Dienos apžvalga. 23.55 
„Kurtinys. Sugrįžimas“. 0.55 „Susitikimo vieta“. 
2.00 „Viskas įskaičiuota“. 3.55 Buto klausimas. 
5.00 „Liudmila Zykina. Karalienės brangenybės“. 

 TV PoloNia
6.40 Prie Nemuno. 6.55 Klajūno užrašai. 7.05 
Pasaulis sukasi. 8.00 Ekumenizmo matai. 8.25 
Pažai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.25 Verta 
kalbėti. 16.30 Kaip tai veikia? 17.00 Kultūros 
savaitraštis. 17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Okrasa laužo taisy-
kles. 19.25 Rytų studija. 20.25 Vilnoteka. 20.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 
„Gyvenimo egzaminas“. 0.25 Gyvenimo amžiaus 
kronikos. 1.25 Nepaprastų vietų keliais. 

  TV1000
7.50 „Išgyvens tik mylintys“. 10.10 „Diana“. 12.10 
„Žmonių vaikai“. 14.10 „Keitės Makkol bylos“. 
16.10 „Vienas šansas“. 18.10 „Pavojingi žaidi-
mai“. 20.00 „Pažadas“. 22.10 „Absoliutus blogis: 
pomirtinis gyvenimas“. 0.10 „Begalinis Niko ir 
Noros grojaraštis“. 1.50 „Diana“.

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 7.00, 11.50, 22.00, 3.40 Greiti ir 
triukšmingi. 8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandė-
lių karai. Kanada. 9.35, 1.35 Likvidatorius. 10.05 
Aukso karštinė. 10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 2.50 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Ieškant 
ginklo. 14.30 Mitų griovėjai. 23.00, 4.30 Gatvių 
lenktynės. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 22.00, 
4.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Alias-
koje. 11.00, 24.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas 
maistas. 23.00, 5.00 Pamiršta ir palaidota.

 aNiMal PlaNeT
6.36 Pažintis su tinginiais. 7.00 Susitikimai su 
orangutanais. 7.25, 11.00 Mieliausi Amerikos na-
miniai gyvūnėliai. 8.15, 12.50, 22.55, 4.15 Aliga-
torių tramdytojai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Daktarė Dy. 16.30 Deivas Selmonis. 
Gyvenimas su liūtais. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Šunų gelbėtojai. 20.10, 
3.25 Afrikos tankmėje. 0.45 Kalnų pabaisos. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Clippers“ - Denverio „Nuggets“. 2016-03-27. 
8.00, 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio 
čempionatas. 9.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ lygos 24 turo apžvalga. 9.30, 21.30 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - 
Saragosos „CAI“. 2016-03-27. 11.30 „NBA Ac-
tion“. Krepšinio lygos apžvalga. 12.00, 24.00 
Rusijos „Premier league“. „Krasnodar“ - „Zenit“. 
2016-03-05. 14.00, 2.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Willem II“ - „AFC Ajax“. 2016-03-06. 15.50 
WTA Čempionių turnyras. Andrea Petkovic - 
Flavia Pennetta. Finalas. 21.00 „Penktasis kėli-
nys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 25 turo apžvalga. 
Premjera. 23.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 4.00 Žiemos pasaka ant ledo. 

ViasaT sPorT BalTic
7.00, 16.35, 22.30 Krepšinis. BBL 2015-2016 
m. finalas. 8.50 Futbolas. Draugiškos rungty-
nės. Vokietija - Anglija. 10.40, 0.20 Futbolas. 
Draugiškos rungtynės. Vokietija - Italija. 12.30, 
5.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
finalas. 18.25 Krepšinis. BBL. 2015-2016 m. 
finalas. Tiesioginė transliacija. 20.30 Ledo ri-
tulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. 2.10 
Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. 

 eurosPorT
6.30, 14.00 Dailusis čiuožimas. Europos čem-
pionatas. Slovakija. 8.00, 15.30, 3.30 Dviračių 
sportas. De Panne, Belgija. 9.00 Angliškasis 
biliardas, Ronio Osalivano šou. 9.30, 23.15, 
5.00 Angliškasis biliardas. Atvirasis čempiona-
tas Kinijoje. 13.30 Angliškasis biliardas, Ronio 
Osalivano šou. 18.45, 4.30 Motosportas. FIA. 
19.15 Sporto linksmybės. 19.40, 1.00 Sporto 
naujienos. 19.45, 2.00 Moterų futbolas. Čem-
pionių lyga. 22.00, 1.05 Dailusis čiuožimas. 
Pasaulio čempionatas JAV.

 24.00  Poetas Antanas
   A.Jonynas

 13.30  „Neprilygstamieji 
  gyvūnai“

 18.00   Info diena  18.00   Kas paleido
   šunis? 

 18.00  Lietuvos futbolo 
  A lygos rungtynės

 16.30  „Mano gyvenimo
   šviesa“
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 12.30   „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 16.25  Patriotai  16.00  „Kaip atsiranda 
  daiktai“

 12.25  Stilius 19.30  Valanda su Rūta 22.30   „Dvylika“

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 Oliverio tvistas. 
9.40 Teletabiai. 10.10 Senoji animacija. 11.10 
„Dingę laiškai“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 
14.00 „Pasmerkti 3“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Oliverio tvistas. 17.00 
„Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 „Maiklai“ (N-7). 22.50 „Tai 
- mano gyvenimas“ (N-7). 0.45 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00 Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.15 Ne 
vienas kelyje. 12.45 Valanda su Rūta. 14.30, 
16.10 24 valandos (N-7). 15.25 Bus visko. 
17.00 Info diena. 21.00 A.Užkalnis Plius. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 
14.05, 17.05 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 
Labas rytas. 9.35 Gyvenk sveikai! 10.30 Pasi-
vaikščiojimai su skėčiu. Latvija. 11.20, 12.15 
„Laiptai į dangų“. 13.30 Tabletė. 14.25 Kartu su 
visais. 15.10 Vyriška/Moteriška. 16.10 Mados 
nuosprendis. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55 
„Laiptai į dangų“. 23.05 Vakaras su Urgantu. 
23.35 „Žvelgiant į naktį“. 1.00 Nakties naujienos.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.55 Statūs krantai. 14.15 „Susitikimo vietos 
pakeisti negalima“. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 „Leningradas 46“. 21.55 „Dvikova“. 23.40 
„Maršalass Žukovas“. 1.25 „Skubiai į numerį!“

 Ren
7.55, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.50, 15.55 „Šei-
mos dramos“. 10.25, 17.35 Tinkama priemonė. 
11.20, 18.30 „Didžiosios paslaptys“. 12.15, 1.30 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 13.05 Mokslo 
apgauti. 14.00 Kokie žmonės. 15.00 Gyva tema. 
21.25 A.Čapman paslaptys. 23.20 „V ir M“.

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 3“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.50 „Susitikimo vieta“. 14.55 Veidrodis hero-
jui. 16.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.45 „Patrulis“. 21.35 „Biti-
ninkas“. 23.30 Dienos apžvalga. 23.55 „Kurtinys. 
Tęsinys“. 0.55 „Susitikimo vieta“. 2.00 „Viskas 
įskaičiuota“. 3.55 Sodininkų atsakas. 5.00 „Tėtu-
šiai. Slapti žvaigždžių globėjai“. 

 TV PolonIa
6.40, 16.15 Vilnoteka. 6.55 Klajūno užrašai. 7.05 
Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktualijos. 8.25 
Saulės ietis. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo 
egzaminas“. 16.35 Gyvenimo amžiaus kronikos. 
17.35 Iki pasimatymo Krokuvoje. 17.55, 1.45 „Co-
dziennos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
1.35 Lenkija su Miodeku. 18.55 Pegasas. 20.25 
Laisvas ekranas. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 
„Prokuroras“. 0.25 Kalbama apie pinigus. 1.10 A 
la show. 2.15 Saulės ietis. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
8.10 „Absoliutus blogis: pomirtinis gyvenimas“. 
10.10 „Pažadas“. 12.10 „Begalinis Niko ir Noros 
grojaraštis“. 14.00 „Išgyvens tik mylintys“. 16.10 
„Diana“. 18.10 „Žmonių vaikai“. 20.00 „Didinga-
sis“. 22.45 „King Kongas“. 2.10 „Pažadas“.

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35, 22.00, 3.40 Likvidatorius. 10.05 Aukso 
karštinė. 10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Kas dedasi Žemėje? 14.30 
Troja. 15.25 Fokusų magija. 16.20 Troja. 21.00. 
2.50 Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 Laukinių kalnų 
karaliai. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
24.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 17.00 Iškyla 
gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas maistas. 22.00, 
4.00 Įkaušęs keliautojas. 3.00 Neįprastos žemės. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 „Nuovada“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.00 „Tėtušiai“ 

(N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

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

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

„Dvylika“  
(N-14).

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

1.15 „Tėtušiai“ 
(N-7).

2.10 „Virtuvė“ (N-7).

6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.00 „Tomas ir Džeris“.
13.25 Pričiupom! 

(N-7).
13.55 „Svajonių 

princas“.
14.25 „Juodieji meilės 

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Valanda 

su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 Kriminalinė drama 

„Zodiakas“  
(N-14).

1.10 „Kultas“ 
(N-14).

1.55 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

2.40 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Gyvenimas.
12.25 Stilius.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Komisaras 

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

(N-14).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Tiškevičiai. 

Šeimos portretas“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

6.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
8.15 Mistinės istorijos.
9.15 „44-as skyrius“ 

(N-7).
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Labai juokinga laida 

(N-7).
19.00 Dainuok mano 

dainą 2. Muzikinis 
šou. Dalyvauja: 
V.Tarasovienė, 
V.Tarasovas, 
G.Karaliūnaitė, Deivis, 
I.Starošaitė, V.Burnys, 
V.Malinauskas.

21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo f. 

„Bėgliai“ (N-14).
23.20 Romantinė komedija 

„Mano kaimynė - 
pornožvaigždė“ 
(N-14).

1.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Ar žinai, kad...?
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Skubus iškvietimas. 

Nereikalingas  
liudininkas“ (N-7).

10.20 „Sukčius“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 Patriotai (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Paskutinis 

skambutis“ (N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
23.20 Ar žinai, kad...?
23.25 Ginčas (N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 5.10 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.50, 4.40 
„Genijai iš  
prigimties“.

6.00 LR himnas.
6.05 Septynios Kauno 

dienos.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Šnibždė, žvėrelių 

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.55 DW naujienos rusų k.
12.10 Mokslo sriuba.
12.45 J.Budraičio ir M.Ma -

tu  lytės knygos „Mano 
kinas. Pasaulis, kuris 
priklausė vyrams“ 
pristatymas.

13.40 Atspindžiai.
14.15 Drama „Narcizas“ 

(N-7).
16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 „Didžioji istorija“.
17.25 Teatras.
18.15 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
18.45 21-ojo Vilniaus tarp-

tautinio kino festiva-
lio „Kino pavasaris“ 
iškilmingas atida-
rymas. Tiesioginė 
transliacija.

20.15 „Swim Open 
Stokholm“. Finalai.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Anapus čia ir dabar.
23.30 IQ presingas.
24.00 Dabar pasaulyje.
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 12.05   „Aukščiausios
        klasės automobiliai“

 8.50  Vienam gale kablys 1.35  „Karadajus“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai prieš 

ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.40 „Nikita“ (N-7).
14.35 „Midsomerio 

žmogžudystės IX. 
Miestelio peripetijos“ 
(N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

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

20.05 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Foilo karas. 
Įsibrovėliai“ (N-7).

22.50 „Begėdis“ 
(N-14).

23.55 „Ties riba“ (N-14).
0.45 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
1.35 „Karadajus“ (N-7).

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Kobra 11“ 

(N-7).
7.50 Iš peties (N-7).
8.50 Vienam gale 

kablys.
9.20 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš 

susipažinau su  
jūsų mama“  
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties

 (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Taikdarys“ 

(N-14).
0.30 „Senis“ (N-14).
2.25 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

3.15 „Salemas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

11.05 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.05 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

13.05 Reidas.
13.35 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
14.35 „Artūras ir 

Minimukai“.
16.20 „Tekėk už manęs!“
18.15 „Broukenvudo 

paslaptys“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

23.30 „Aukščiausios klasės 
automobiliai“.

0.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
6.36 Susitikimai su orangutanais. 7.25, 11.00 Mie-
liausi Amerikos naminiai gyvūnėliai. 8.15, 12.50 
Šunų gelbėtojai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Daktarė Dy. 13.45, 22.55, 4.15 Ali-
gatorių tramdytojai. 16.30 Afrikos tankmėje. 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Pavojingiausios JAV gyvatės. 20.10, 3.25 Pietų 
Afrikos gyvūnų policija. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPort1
6.00, 28.00 NBA krepšinio lyga. Oklahomos 
„Thunder“ - San Antonijaus „Spurs“. 2016-
03-27. 8.00, 20.00 Snieglentės. Pasaulio 
čempionatas. „Big-air“ rungtis. Finalas. 1 d. 
9.00, 21.00 Rusijos „Premier league“ 21 turo 
apžvalga. 9.30, 21.30 KOK World series. Bušido 
kovos. Ryga. 2016 m. 12.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Gran Kanarijos „Herbalife“ - 
„Laboral Kutxa“. 2016-03-27. 14.00, 2.00 NBA 
krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ - Klyv-
lando „Cavaliers“. 2016-03-13. 16.00, 4.00 
ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. Adrean Man-
narino - Bernard Tomic. Finalas. 24.00 „M1 
Iššūkis“. JAV rytai - Bulgarija. Kovinis sportas. 
1.00 „M1 Iššūkis“. Ispanija - Prancūzija. Kovi-
nis sportas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. BBL. 2015-2016 m. finalas. 8.50, 
3.25 „Trans World Sport“ žurnalas. 9.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 10.20, 14.50 
Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 10.50 Ledo 
ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. 12.50 
Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. 15.15 
Krepšinis. BBL. 2015-2016 m. finalas. 17.05 Krep-
šinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Chimki“. 18.55 Krepši-
nis. Eurolyga. „Chimki“ - „Olympiacos“. Tiesioginė 
transliacija. 21.10 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ 
- „Brose Baskets“. Tiesioginė transliacija. 23.45 
Krepšinis. Eurolyga. „Lokomotiv“ - „Unicaja“. 1.35 
Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Olympiacos“. 
5.10 Krepšinis. Eurolyga. „Lokomotiv“ - „Unicaja“. 

 euroSPort
6.30 Moterų futbolas. Čempionių lyga. 8.00, 
10.30, 11.30, 16.15, 20.30, 3.30 Dviračių sportas. 
De Panne, Belgija. 9.00, 5.00 Angliškasis biliar-
das. Atvirasis čempionatas Kinijoje. 11.15, 16.00 
Dviračių sportas. 2 d. Vaikantis rekordų. 14.00, 
22.00 Dailusis čiuožimas. Pasaulio čempionatas 
JAV. 19.00, 20.25, 2.05, 3.25 Pasaulio futbolo 
apžvalga. 19.05, 2.10 JAV futbolo lyga. 19.30, 
2.35 Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 20.00, 
3.00 FIFA futbolas. 21.55, 2.00 Sporto naujienos.

„tieS riBA“
Fantastinis serialas. JAV. 2011.
Režisieriai: Brad Anderson, Frederick Toye.
Vaidina: Joshua Jackson, Anna Torv, John Noble.

Seriale pasakojama apie specialiąją FTB agentę Oliviją Danham, moksli
ninką Valterį Bišopą ir jo sūnų Piterį, kurie stengiasi išsiaiškinti netikėtai vi
same pasaulyje pasirodžiusius anomalius mokslo reiškinius. Tai telepatija, 
nematomumas, reanimacija, nepaaiškinamos genų mutacijos. Kaip antai 
naujagimis kūdikis per kelias valandas visiškai subręsta, pasensta ir miršta.

tV1
23.55

rekomenduoja

„mAiKlAi“
MelodraMa. JAV. 2014.
Režisierius: Bradford May.
Vaidina: Larisa Oleynik, 
Brant Daugherty, Mark Cirillo.

Skyrybų advokatė Ketrin sužino, kad 
jos laukia laimingas gyvenimas su 
kažkokiu Maiklu. Teisininkė įsitveria 
šios pranašystės kaip neginčijamos 
tiesos ir ima atkakliai ieškoti to jai 
skirtojo Maiklo...

 „ZoDiAKAS“
KriMinalinė draMa. JAV. 2007.
Režisierius: David Fincher.
Vaidina: Jake Gyllenhaal, 
Mark Ruffalo, Robert Downey Jr.

Žudikas maniakas, siaučiantis San 
Fransiske, įvaro siaubą miestelė
nams. Žudikas užmena neįveikiamą 
mįslę pareigūnams, bandantiems 
šifruoti jo atsiųstus laiškus. Didelio 
atgarsio sulaukęs tyrimas apsės ne 
tik policininkus, bet ir žurnalistus...

„tAiKDArYS“
trileris. JAV. 1997.
Režisierė: Mimi Leder.
Vaidina: George Clooney, 
Nicole Kidman, MarcelIures.

Rusų traukinys, kuris veža sunaikin
ti branduolines raketas, pažeistas 
sprogus raketai. Atitinkami signalai 
pasiekia Baltuosius rūmus, kur situa
ciją kontroliuoja atominės fizikos 
specialistė ir JAV armijos pulkininkas.tV6

22.00

lnK
22.15

tV8
21.00
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Kinas

Ilgai laukta superherojų akistata
Kino mėgėjai ilgai laukė šio filmo, kuriame 
susitiks du žinomiausi visų laukų superhe-
rojai - Betmenas ir Supermenas. Niujorke 
jau įvyko filmo „Betmenas prieš Superme-
ną: teisingumo aušra“ („Batman v Super-
man: Dawn of Justice“) premjera. Gotamo 
milijardierius Briusas Veinas, kurį vaidina 
Benas Aflekas (Ben Affleck), yra įsitikinęs, 
kad Supermeną, kurį vaidina Henris Kevi-
las (Henry Cavill), būtina sutramdyti, nes jo 
galios gali būti pražūtingos žmonėms. Tad 
Betmenas meta iššūkį Supermenui. Minties 
nugalėti Supermeną apsėstas ir milijonie-
rius Leksas Liutoris, kurį vaidina Džesis Ei-
senbergas (Jesse Eisenberg). Jis sukuria ga-
lingą monstrą vardu Doomsday. Betmenas 
ir Supermenas privalo bent laikinai užmiršti 
tarpusavio nesutarimus ir suvienyti jėgas 
prieš naują grėsmę.

Betmenas Benas Aflekas (Ben Affleck) ir 
Supermenas Henris Kevilas (Henry Cavill)

EPA-Eltos nuotr.
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Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Betmenas prieš supermeną: teisingumo 
aušra“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 25-31 d. 18.50, 
20.50 val.
„Betmenas prieš supermeną: teisingumo  
aušra“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 
10.30, 13.40, 15.50, 17.30, 20.40 val. (27 d. 10.30 val. 
seansas nevyks).
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“ 
(komedija, JAV, N-13) - 25-31 d. 12.05, 14.20, 16.35, 
19.20, 21.50 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 25-31 d. 11.40, 13.50, 17.20, 19.35 val. 
(27 d. 11.40 val. seansas nevyks).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10.40, 11.30, 13.30,  
15.10, 16.10, 18.40 val. (27 d. 10.40, 11.30 val.  
seansai nevyks).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 12.50 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 25-31 d. 10.50, 13.20, 15.40 val. (27 d. 10.50 val. 
seansas nevyks).
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 25-31 d. 13.10, 15.20, 19, 21.20 val.
„londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 25-31 d. 18.30, 21 val.
„sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 25-26, 28-31 d. 10.10 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 25-31 d. 16.50 val.
„Divergentės serija: lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 25-31 d. 10.20, 13, 16, 18.10, 21.30 val.  
(27 d. 10.20 val. seansas nevyks).

„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
25-26, 28-31 d. 11 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 25-31 d. 
21.40 val.
„8 geriausi pasimatymai“ (komedija, Rusija, N-13) - 
25-31 d. 21.10 val.

FORuM CinEMAs VinGis
Dėmesio! Festivalis „Kino pavasaris“ 
prasideda kovo 31-ą dieną. Kovo 31-osios dienos 
repertuaras bus publikuojamas tik svetainėje 
 www.forumcinemas.lt
„Betmenas prieš supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 25-30 d. 11, 14.10, 18, 
21.10 val.
„Betmenas prieš supermeną: teisingumo  
aušra“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 25-30 d. 13.10,
18.35 val.
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“ 
(komedija, JAV, N-13) - 25-30 d. 11.40, 14, 16.30, 18.45, 
21.50 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 25-30 d. 14, 16.20, 18, 18.15, 21 val. 
(18 val. seansas vyks 29-30 d.; 28 d. 18.15 val. seansas 
nevyks).
„Mėnulio afera“ (komedija, Prancūzija, N-16) - 
25-30 d. 15.50, 18.50, 21.45 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, 3D, JAV, V) - 25-30 d. 14.10, 17.20, 19.35 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-30 d. 11, 13.20, 15.40,  
21.30 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 25-30 d. 11.20, 16 val.
„londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 25-30 d. 19.10, 21.30 val.

„Divergentės serija: lojalioji“ (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 25-30 d. 11.20, 13.50, 16.15, 
18.20, 21, 21.40 val. (30 d. 21 val. seansas nevyks;  
21.40 val. seansas vyks 30 d.).
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, 
Lietuva, N-18) - 25-30 d. 13.45, 15.40, 17.45, 19.50, 
21.50 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, N-7) - 25-30 d. 16.20, 21.20 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, N-7) - 25-30 d. 11.40, 13.40 val.
„sensacija“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
25-30 d. 13.40, 18.40 val. (29-30 d. 18.40 val. seansas 
nevyks).
„sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 25-30 d. 11.10, 11.45 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-30 d. 11.10 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 25-30 d. 
11.20 val.
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-30 d. 11.30 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 25-30 d. 13.30 val.
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 25-30 d. 16.30 val.
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 25-30 d. 16.40 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
25-30 d. 19 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
25-30 d. 20.30, 21.30 val. (29-30 d. 20.30 val. seansas 
nevyks; 21.30 val. seansas vyks 28 d.).
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 25-30 d. 
21.30 val.

Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

2002-aisiais kino teatruose pasirodęs 
filmas „Mano didelės storos graikiškos ves-
tuvės“, netikėtai patiems juostos kūrėjams, 
užbūrė viso pasaulio žiūrovų širdis ir tapo 
pelningiausia visų laikų romantine komedi-
ja. Graikų ir amerikiečių kultūriniai skirtu-
mai, sukėlę daugybę problemų bei nesusi-
pratimų juostos herojams ir daug gardaus 
juoko kino žiūrovams, buvo sėkmingai iš-
spręsti. Nepaisant didžiulio trūkumo, kad 
yra ne graikas, Ijanas pagaliau buvo priimtas 
didžiulės Tulos giminės ir laimingi įsimylė-
jėliai atšoko storas graikiškas vestuves.

Praėjo keturiolika metų. Tulos ir Ijano 
dukra Peris - jau paauglė. Ir ne labiausiai su-
gyvenamo charakterio. Žinoma, prie to ne-
mažai prisideda ir visa graikiškoji jos giminė, 

kažkodėl privalanti aktyviai dalyvauti praktiš-
kai kiekviename Peris gyvenimo įvykyje. Per-
dėtas Tulos rūpinimasis dukra irgi nepriside-
da prie gerų santykių šeimoje. Tačiau vieną 
dieną dėmesys nuo Peris nukrypsta į jos se-
nelius. Paaiškėja, kad ant Tulos tėvų santuo-

kos liudijimo nėra kunigo parašo. Atsipeikė-
jusi po pradinio šoko, tradicijų besilaikanti 
graikiškoji Tulos giminė puola taisyti šią klai-
dą ir ima ruoštis dar didesnėms, dar stores-
nėms ir dar labiau graikiškoms vestuvėms.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo kovo 25 d.

n Komedija, JAV, 2016

n Režisierius: Kirk Jones

n Vaidina: Nia Vardalos, John Corbett, Elena 

Kampouris, John Stamos, Lainie Kazan ir kiti

n iMDB: 5,4/10

Premjera

„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“
„My Big Fat Greek Wedding 2“

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas 

SKALVIJOS KINO CENTRAS
Balandžio 27 d. - Šventės!
„Amžinos meilės laiškai“ (romantinė drama, Italija) - 
25 d. 17 val. 28 d. 18.30 val.
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 25 d. 19.10 val. 26 d. 14.30 val. 28 d. 14.30 val. 
30 d. 17 val.
„Šlovė Cezariui“ (muzikinė komedija, Didžioji Britanija, 
JAV) - 25, 30 d. 21 val. 28 d. 16.30 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., Prancūzija) - 26, 28 d. 
12.30 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV) - 26 d. 
16.20 val.
„Prieš gamtą“ (komiška drama, Norvegija) - 26 d. 
19.20 val. 28 d. 20.40 val.
„Fusis“ (drama, Islandija, Danija) - 26 d. 21 val. 29 d. 
17.10 val.
„Prisimenu motinos balsą“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 29 d. 19 val.
„Sauliaus sūnus“ (drama, Vengrija) - 29 d. 
21 val. 30 d. 18.50 val.
„Viskas dėl šou“ (Islandija, Jungtinė Karalystė) - 31 d. 18 val.
„Nekalti prisiminimai“ (dokumentinis f., Jungtinė 
Karalystė, Airija, Turkija) - 31 d. 20 val.
„Hitchcockas ir Truffaut“ (Prancūzija, Jungtinės 
Valstijos) - 31 d. 22 val.

MULTIKINO OZAS
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 25-26, 28-31 d. 12.45, 
15.15, 18.30, 21.45 val.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 25-26, 28-31 d. 16.45, 
20 val.
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“ 
(komedija, JAV, N-13) - 25-26, 28-31 d. 15, 17.15, 19.30 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 25-26, 28-29 d. 10, 13.30, 15.45 val. 
30-31 d. 11, 13.30, 15.45 val.
„Mėnulio afera“ (komedija, Prancūzija, N-16) - 25-26, 
28, 30-31 d. 19, 21.30 val. 29 d. 18.15, 21.30 val.
„Kung Fu Panda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 25-26, 28-31 d. 11.15, 13.30 val.

„Kung Fu Panda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 25-26, 28-29 d. 10, 10.40, 12.15, 14.30, 16.30, 
18 val. 30-31 d.10, 10.40, 12.30, 14.30, 16.30, 18 val.
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 25-26, 28-29 d. 12.30, 15.50, 18.30,  
21.15 val. 30-31 d. 15.50, 18.30, 21.15 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 25-26, 28-31 d. 21 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 25-26, 28, 
30-31 d. 20.15, 22.10 val. 29 d. 20.45 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 25-26, 28-31 d. 18.45, 21.45 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 25-26, 28-29 d. 11.45 val. 30-31 d. 11.30 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, N-7) - 25, 28-29 d. 10.15, 11, 12.45, 14, 16 val.  
26, 30-31 d. 10.15, 12.45, 14, 16 val.
„Kung Fu Panda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 26 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“ 
(komedija, JAV, N-13) - 30 d. 12 val. (specialus seansas 
mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
25 d. 18 val.
„Svetima šalis“ (drama, Australija, Airija) - 25 d. 19.15 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
26 d. 13 val.
„Deminas: dvi tvirtovės“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
26 d. 14.20 val.
„Sugar Man“ (muzikinė dokumentinė drama, Didžioji 
Britanija) - 26 d. 15.20 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 26 d. 16.50 val.
„Atkirtis“ (drama, JAV) - 26 d. 18.50 val.
„Igruški“ (drama, Lietuva) - 29 d. 17 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada) - 29 d. 18 val.
„Laukimas“ (drama, Italija, Prancūzija) - 30 d. 18 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 30 d. 19.40 val.
„Marinos namai“ (dokumentinis f., Rusija, Lietuva) - 
31 d. 17.30 val.
Ekskursija po kino archyvą - 31 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, N-13) - 25-31 d. 20.15, 23.20 val. 
(23.20 val. seansas vyks 25-26 d.).
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 10.50, 15.20, 
18.40, 21.20 val. (27 d. 10.50 val. seansas nevyks).
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 25-31 d. 10.40, 14.55, 18 val.  
(27 d. 10.40 val. seansas nevyks).
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“ 
(komedija, JAV, N-13) - 25-31 d. 13.10, 15.40, 19.20, 
21.40, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 25-26 d.).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10.15, 11, 13.20, 14.40, 17, 
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 25-26 d.; 27 d. 10.15, 
11 val. seansai nevyks).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 12.25 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 25-31 d. 12.50, 17.10, 19.15, 21.50, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 25-26 d.).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 25-31 d. 10.20, 12.50, 16.30 val. (27 d. 10.20 val. 
seansas nevyks).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 25-31 d. 14 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
JAV, Bulgarija, N-13) - 25-31 d. 19, 21.30, 23.40 val. 
(23.40 val. seansas vyks 25-26 d.).
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 25-31 d. 10.30, 13.05, 15.45, 18.30, 21 val. 
(27 d. 10.30 val. seansas nevyks).
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 
25-31 d. 21.10, 23.10 val. (23.10 val. seansas vyks  
25-26 d.).
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 25-26, 28-31 d. 11.10 val.
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 25, 27, 29, 31 d. 15.30 val.

„Mėnulio 
afera“

„Moonwalkers“

Konspiracijos teorijų šalininkai iki šiol 
mėgsta pabambėti, kad „Apollo 11“ astro-
nautai niekada nepasiekė Mėnulio pavir-
šiaus. Pasak jų, JAV vyriausybė šį grandio-
zinį įvykį sukūrė kino studijoje. Netingintys 
krapštyti giliau, sako, kad pasaulį sėkmingai 
apmulkinti amerikiečiams padėjo legendinis 
kino kūrėjas Stenlis Kubrikas (Stanley Ku-
brick). Nesvarbu, kuo tikite jūs - veiksmo 

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 25 d.

n Veiksmo komedija, Prancūzija, 2016

n Režisierius: Antoine Bardou-Jacquet

n Vaidina: Rupert Grint, Ron Perlman, Robert 

Sheehan ir kiti

n IMDB: 6,2/10
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 26, 28, 30 d. 15.30 val.
„Sensacija“ (biografinė drama, JAV) - 25, 27, 29, 31 d. 
18.20 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV) - 26, 28, 
30 d. 18.20 val.

CINAMON
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo  
aušra“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 11.45, 
14.30, 17.30, 20.35 val. (25, 27 d. 11.45 val. seansas 
nevyks).
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo  
aušra“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 25-31 d. 18.30, 
21.35 val. (30 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“ 
(komedija, JAV, N-13) - 25-31 d. 16.30, 19.30, 21.45 val. 
(16.30 val. seansas vyks 26, 28, 30 d.).
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 25-31 d. 17.15 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 12.15, 15 val. 
 (27 d. 12.15 val. seansas nevyks; 25 d. 15 val.  
seansas nevyks).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 11.30, 13.45, 16, 17.45 val. 
(27 d. 11.30 val. seansas nevyks).
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 25-31 d. 14, 18.45, 21.15 val. 
(21.15 val. seansas vyks 26, 28, 31 d.).
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
JAV, Bulgarija, N-13) - 25-31 d. 21.15, 22 val.  
(21.15 val. seansas vyks 25, 27, 29 d.; 22 val. seansas 
vyks 30 d.).
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 25-31 d. 16.30, 20, 22.15 val.  
(26, 28, 30 d. 16.30 val. seansas nevyks).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, N-7) - 25-31 d. 11, 13.15, 15.30 val. (27 d. 11 val. 
seansas nevyks).
„Alvinas ir burundukai 4“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-26, 28-31 d. 12 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo  
aušra“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 
10.40, 15.20, 18.30, 21.20 val. (27 d. 10.40 val. seansas 
nevyks).
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 25-31 d. 10.30, 15, 18 val.  
(27 d. 10.30 val. seansas nevyks).
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“ 
(komedija, JAV, N-13) - 25-31 d. 12.45, 17.15, 18.55, 
21.10 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10.10, 11.20, 12.25,  
14.40 val. (27 d. 10.10, 11.20 val. seansai nevyks).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 13.50, 17 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 25-31 d. 13.40, 15.50, 19.15, 21.40 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, N-7) - 25-31 d. 10.20, 16.20 val. (27 d. 10.20 val. 
seansas nevyks).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, N-7) - 25-31 d. 12.50 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 25-31 d. 19.30, 21.30 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 25-31 d. 
21.50 val.
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 25-31 d. 10.50, 13.30, 16.10, 18.50,  
20.15 val. (27 d. 10.50 val. seansas nevyks).

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 10.30, 13.35, 
17.30, 20.50 val. (27 d. 10.30 val. seansas nevyks).
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“ 
(komedija, JAV, N-13) - 25-31 d. 19.10, 21.30 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 25-31 d. 12.50, 17.15 val.

„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10.10, 12.30, 15 val.  
(27 d. 10.10 val. seansas nevyks).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 25-31 d. 10.20, 11.20, 13.50, 16 val. (27 d. 10.20, 
11.20 val. seansai nevyks).
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 25-31 d. 10.40, 13.20, 16.20, 18.30,  
21.10 val. (27 d. 10.40 val. seansas nevyks).
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 25-31 d. 15.10, 19, 21.20 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 16.45 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 25-31 d. 19.30 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 25-31 d. 
21.50 val.

PANEvėžyS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 17.40, 21.10 val.
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“ 
(komedija, JAV, N-13) - 25-31 d. 20.40 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 25-31 d. 10.45, 15.40 val.  
(27 d. 10.45 val. seansas nevyks).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10.10, 12.20, 14.35 val. 
(27 d. 10.10, 12.20 val. seansai nevyks).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 16.50 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 25-31 d. 15.20, 19.05 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 25-26, 28-31 d. 10.20, 12.50 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 25-31 d. 21 val.
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 25-31 d. 13, 18 val. (27 d. 13 val. seansas nevyks).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

komedija „Mėnulio afera“ pateikia savo, ne-
banalią ir kiekvieno save gerbiančio lunatiko 
vertą šių įvykių versiją.

1969-ųjų liepą slaptas CŽV agentas Kid-
manas, kurį vaidina Ronas Perlmanas (Ron 
Perlman) atvyksta į Londoną turėdamas rim-
tą užduotį. Jis privalo susitikti su režisieriu-
mi Stenliu Kubriku ir užsakyti filmą apie 
astronautų išsilaipinimą Mėnulyje. Filmas 
Amerikos vyriausybei reikalingas tuo atve-
ju, jei „Apollo 11“ misija nepasisektų. Tačiau 
vietoje garsiojo režisieriaus agentas užšoka 
ant skolų persekiojamo antrarūšės roko gru-
pės vadybininko Džonio.

Jaunuolis „susileidžia“ nuo minties 
apie pilną grynųjų agento lagaminą ir grei-
tosiomis sumeta aferos planą. Jis įkalba 
savo nuolat apspangusį kambario draugą 
apsimesti Kubriku, o ypač slaptos juostos 
filmavimus įkurdina eksperimentinio kino 
ir pornografinių filmų studijoje. Kosminio 
projekto tikroviškumą užtikrinti jiems pa-
deda ne tik hipiška menininkų komuna, 
bet ir apspangusių žmonių šėliojimo pa-
tirtys.

„Mėnulio afera“ nukelia į spalvotą ir ne-
prognozuojamą septintojo dešimtmečio Lon-
doną. Kurdamas filmą režisierius linksmino-
si nesivaržydamas: atplyšę nuo realybės ti-

pažai, haliucinuojantys dialogai ir reklamiškai 
pretenzinga scenografija leido sukurti sma-
gią, brutalią ir nešvankią veiksmo komediją.

„Garsų pasaulio įrašai“ inf.

Komedijoje „Mėnulio afera“ 
netrūks nei juoko, nei veiksmo, 
nei nešvankybių

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO  
TEATRAs

30 d. 18.30 val. - J.Štrausas „Šikšnosparnis“. 
3 v. operetė Dir. M.Staškus.
31 d. 18.30 val. - „Bolero +“. Vienaveiksmių baletų 
vakaras. Choreogr. M.Rimeikis. Dir. M.Barkauskas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
25 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - F.Molnar 
„Lilijomas“. Rež. L.Bagossy.
25 d. 19 val.; 26 d. 16 val. Mažojoje salėje - Marius 
von Mayenburgas „Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Didis blogis“. Rež. A.Schilling.
30 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
31 d. 17 ir 19 val. Studijoje - „Akmuo. Vanduo. 
Geluonis“. Rež. K.Žernytė.
31 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkis „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
25 d. 18 ir 20.30 val. - „Durys“. Rež. K.Glušajevas 
(teatras „Kitas kampas“).
29 d. 18.30 val. - M.Gorkis „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.
31 d. 18.30 val. - F.G.Lorca „Kruvinos vestuvės“. 
Rež. P.Ignatavičius.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
25 d. 18 val. - „Teritorija“ (pagal M.K.Oginskio priesakus 
sūnui). Rež. A.Pukelytė.
29 d. 18 val. - B.Brechtas „Geras žmogus iš Sezuano“. 
Rež. V.Bareikis.
31 d. 18 val. - Ch.Palahniuk „Kovos klubas“ (N-16). 
Rež. V.Bareikis.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
25 d. 18.30 val. - V.Gavrilin „Rusiškas sąsiuvinis“. 
Rež. O.Lapina.

26 d. 12 val. - Jurijaus Popovo sceninė redakcija 
„Snieguolė ir septyni nykštukai“. Rež. J.Popov.
26 d. 18.30 val. - Jean Marie Chevret „Sveiki, emigran-
tai!“ Rež. M.Poliščiuk (Prancūzija).
31 d. 18.30 val. - J.Ščiuckij, A.Šaškinas 
„Raudonos burės“. (su lietuviškais titrais).  
Rež. H.Petrockis (Latvija).

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Mažojoje salėje

26 d. 14 val. - „Evoliucija“. Rež. Š.Datenis.
„DOMinO“ TEATRAs

25 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
26 d. 19 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikov.
27 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
28 d. 19 val. - „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepši-
niui)“. Rež. O.Šapošnikov.
29 d. 19 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
30 d. 19 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
31 d. 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. Rež. 
K.Smoriginas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
25 d. 19 val. Juodojoje salėje - Atvira erdvė’15: 
„Rekonstruoti“. Choreogr. M.Praniauskaitė.
26 d. 16 val. Juodojoje salėje - „Tėčio pasaka“. 
Kūrybinė komanda: studija „PetPunk“ ir „Atviro rato“ 
aktoriai.
30 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Arabiška naktis“. 
Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
31 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Užsėdimas“. Idėjos 
autoriai ir atlikėjai A.Ramanauskaitė, D.Vaitiekūnas, 
P.Tamolė ir M.Stabačinskas.

VilniAus KAMERinis  
TEATRAs

29 d. 19 val. - „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.
OKT/VilniAus MiEsTO  

TEATRAs
29 d. 19 val. - F.Richter „Po ledu“. Rež. A.Areima.

KAunAs

KAunO DRAMOs  
TEATRAs

25 ir 30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
26 d. 15 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ (pagal 
R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.
29 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Loher „Klaros santykiai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Gay „Vargšų opera“. 
Rež. A.Kurienius.

KAunO KAMERinis  
TEATRAs

25 d. 18 val. - L.Andrejevas „Judas Iskarijotas“. 
Rež. S.Rubinovas.
30 d. 18 val. - P.Lagerkvistas „Neūžauga“. 
Rež. S.Rubinovas.
31 d. 18 val. - Dž.Bokačas „Dekameronas“ (N-16). 
Rež. A.Rubinovas.

KAunO MAŽAsis TEATRAs
30 d. 19 val. - I.Lausund „Bestuburiada“. Rež. 
D.Rabašauskas.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
28 d. 12 val. - Premjera! „Baltas žvėriūkštis“. 
Rež. A.Dilytė.
30 d. 18 val. - „Kitais metais, tuo pačiu laiku“. 
Rež. A.Lebeliūnas.

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
25 d. 18.30 val. - J.Isler „Bus sunku“. 
Rež. A.Večerskis.
26 d. 18.30 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.
28 d. 14 ir 18.30 val. - „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.
29 d. 18.30 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
30 d. 18.30 val. - M.Gungoras „2 Smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
31 d. 18.30 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikov.

Lietuvos liaudies buities muziejus Rum-
šiškėse kovo 28-ąją (antrąją šv. Velykų 
dieną) 12 val. visus kviečia į atbundan-
čios gamtos - Velykų šventę! Šurmuliuos 
gardumynų mugė, puikią nuotaiką palai-
kys linksmieji lalaunykai, atvyks ir Velykė 
su miško ilgaausiais, kurie geriems vai-
kams atveš dovanų!

Lankytojai galės išbandyti margučių-mil-
žinų ridenimą, varyti „kiaulę į dvarą“, žaisti 
velykinį krepšinį, nešti velykaičius per rąs-
tą, nusifotografuoti ir tapti margučiu.

Šventės dalyviai po atviru dangumi ste-
bės spektaklį „Čyru vyru pavasaris“, galės 
marginti kiaušinius vašku, juos skutinėti, 
dalyvauti piešinių konkurse „Piešiu velykai-
tį“, jodinėti muziejaus žirgais ar važinėtis jų 
traukiamais vežimais. Šventės dalyviai galės 
savo jėgas išbandyti liaudiškuose žaidimuo-
se, o gudrumą pademonstruoti viktorinose.

Per Velykas Rumšiškėse - devynios galybės pramogų

Rimgaudo Žaltausko nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 6  k o v o  2 5 59

teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Klaipėda

KlaipėdOS dRaMOS TEaTRaS
30, 31 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Premjera! 
E.De Filippo „Kalėdos Kupjelų namuose“. Rež. P.Gaidys.

KlaipėdOS MUZiKiNiS TEaTRaS
31 d. 18.30 val. - Orkestro solistų koncertas. 2 d. kon-
certas. Dir. E.Pehk (Estija). Solistai: M.Goldberg (violon-
čelė), A.Petrauskaitė (kontrabosas), A.Mieleikienė (fleita), 
V.Lenkšaitė (fleita), L.Kasinskaitė (obojus), I.Pazdrazdys 
(fagotas), K.Taujanskas (fagotas).

KONCERTŲ Salė
25 d. 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas („Domino“ teatras).
26 d. 18 val. - Premjera! T.Vidmantas ir J.Navickas 
„Sveiki atvykę į Žemę (ir į Lietuvą)“. Rež. B.Latėnas.
30 d. 18 val. - Premjera! „Holivudas“. Rež. R.Vitkaitis.
31 d. 18 val. - Premjera! Buvusių moterų reikalai. Mano 
geriausias bernvakaris (N-16).

ŽVEJŲ RŪMai
30 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Madagaskaras“. Rež. R.Tuminas (Valstybinis Vilniaus 
mažasis teatras).

KlaipėdOS lėliŲ TEaTRaS
26 d. 12 val. - „Sudaužytas kiaušinis“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.

paNEVėŽyS

J.MilTiNiO dRaMOS TEaTRaS
25 d. 18 val. Mažojoje salėje - F.Dostojevskis 
„Broliai Karamazovai“. Rež. S.Krivickienė (teatro-studija 
„Theaomai“).
25 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Šlepikas 
„Lietaus dievas“. Rež. J.Dautartas.
26 d. 18 val. Didžiojoje salėje - R.Granauskas „Rūkas 
virš slėnių“. Rež. R.Banionis.
30 d. 18 val. Mažojoje salėje - J.Tatte „Sankirta su 
pagrindiniu keliu“. Rež. A.Vidžiūnas.
31 d. 18 val. Didžiojoje salėje - C.Gozzi „Varnas“. 
Rež. A.Giniotis (Keistuolių teatras).

Koncertai
VilNiUS

VilNiaUS ROTUŠė
29 d. 18 val. - L.Zigmantaitė (mecosopranas, Lietuva, 
D.Britanija), R.Kudriašovas (baritonas, Lietuva, D.Britanija) 
G.Muralytė-Eriksonė (fortepijonas, Lietuva).

ldK ValdOVŲ RŪMŲ MUZiEJUS
28 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - 
Koncertas „Gyvenimo paveikslai“. Ansamblis „Morgaine“: 
A.Rotaru (klavesinas), D.Stabinskas (sopraninė viola da 
gamba), K.Silldorff (išilginės fleitos), M.Carreca (teorba).

ŠV. KOTRyNOS BaŽNyČia
25 d. 18 val. - „Vėrinys Šv. Velykoms“. Dalyvauja: 
Solistė Nora Petročenko (mecosopranas), Vilniaus miesto 
sav. Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas 
D.Katkus). Dir. M.Barkauskas.
26 d. 19 val. - Velyknaktis su Olivier Messiaenu. Atlikėja 
Gabija Rimkutė (fortepijonas).
28 d. 19 val. - „Mergaitė su degtukais“. Atlikėjai: 
Vilniaus miesto sav. choras „Jauna muzika“, P.Geniušas 
(fortepijonas). Dir. V.Augustinas.

KaUNaS

KaUNO ValSTyBiNė FilHaRMONiJa
28 d. 13 val. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje - 
Sakralinės muzikos koncertas „Alleluja“. Kauno valstybinis choras 
(meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis). Solistai: J.Mikalauskienė 
(sopranas), J.Žilinskaitė (sopranas), E.Paškevičienė (sopranas), 
J.Bujanovaitė (vargonai). Dir. P.Bingelis. Įėjimas - nemokamas.

Klaipėda

KONCERTŲ Salė
28 d. 16 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje - „Velykinis 
pasveikinimas“. Klaipėdos choras „Aukuras“ (meno vado-
vas ir dir. A.Vildžiūnas). Solistai: R.Štemanetian (sopranas), 
L.Lukauskienė (altas), T.Jakas (tenoras), V.Kazlauskas (baritonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
VilNiUS

Galerija „arka“
Aušros Vartų g. 7

Ričardo Vyšniausko tapybos paroda „Prisilietimas“
Paroda „Arti prie gamtos / Close to nature“
Tarptautinė paroda „Tapybos dialogas“

Galerija aV17
Aušros Vartų g. 17

Skulptoriaus Nerijaus Ermino instaliacijų paroda 
„Septynios dienos iki nakties“

Galerija „aidas“
Jakšto g. 9

Lena Chvičija. Tapyba „Obuoliai“
Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11
Giedriaus Jokubausko paroda „Archi.realybės - Egiptas“

a. ir a.Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir 
audiniai, Tamošaičių kūriniai

lGGRC Tuskulėnų rimties parko memorialinio 
komplekso Konferencijų salė

Žirmūnų g. 1F
Paroda „Niekas ir nei vienas nėra užmirštas“

S.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos moksleivių 
darbų paroda „Pavasaris ir mano namai“

(lTMKS) projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4

Žilvino Ladsbergo interpretacija
Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4
Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“

Nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas

Per Velykas Rumšiškėse - devynios galybės pramogų

Šiais metais sukanka 50 metų kaip įkur-
tas muziejus. Šiai progai paminėti bus skir-
tos ypatingos užduotys mažiesiems - paga-
minti net 50 aitvarų ir dekoruoti 50 didelių 
kiaušinių!

Renginio organizatoriai ragina nepamirš-
ti svarbiausio - geros nuotaikos ir margučių: 

bus renkamas mažiausias, gražiausias ir di-
džiausias kiaušinis! Senovėje žmonės pirmą-
ją Velykų dieną švęsdavo namuose, o antrą-
ją - į svečius važiuodavo. Tad nepasididžiuo-
kit, ir atvažiuokit!

Lietuvos liaudies buities muziejus kviečia 
nepraleisti progos pamatyti verbų ir velykinių 

stalų ekspozicijų, kurios nuo kovo 24 dienos 
veiks net šešiose muziejaus sodybose (Kir-
deikių, Gyvakarų, Rudaminos, Obelinės, Gin-
tališkės, Darbėnų). Išmoksite pasigaminti 
verbas bei pasisemsite idėjų, kaip pasidengti 
velykinį stalą.

l Išsamesnė informacija: www.llbm.lt

Net šešiose muziejaus sodybose 
veiks velykinių stalų ekspozicijos

Redakcijos archyvo nuotr.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545,  
www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111,  
www.sachmatine.lt
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111,  
www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000,  
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901,  
www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur nuolaida kalbų 
kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „Laisvalaikio“ partneriai 
Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl asmeninių 
priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184

Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064,  
www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida 
masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, 
kūno, veido procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5. Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt

Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius  
patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322,  
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412

     
Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

Kitos preKės

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% - 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.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
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Geriau seksis su senais draugais 
nei su naujais pažįstamais. Turintiems 
antrąją pusę, puikus periodas gilintis į 
santykius su mylimuoju. Darbe  nereikia 
tikėtis lengvų pergalių, tačiau jeigu pasi-
stengsite, turėtumėte ilgam pamiršti sun-
kumus. Jūsų sėkmė labiausiai priklausys 
nuo jūsų gebėjimo bendrauti. Neturėtų 
iškilti didelių problemų su sveikata.

JAUČIUI

Vargu ar šiomis dienomis 
jus domins naujos pažintys, tačiau 
neužmirškite, kad antra savaitės pusė 
labai palanki pasimatymams. Puikiai 
seksis be didelių pastangų pasiekti 
puikių rezultatų. Jūsų savijauta puiki, 
neturėtų iškilti rimtų sveikatos proble-
mų, tad džiaukitės gyvenimu, stenkitės 
skleisti teigiamas emocijas.

DVYNIAMS

Jeigu ieškote antrosios pusės, 
puikios dienos ją sutikti. Jūsų gyve-
nime  atsiradęs žmogus taps labai 
artimas. Imkitės darbų, kurie reikalauja 
ištvermės ir iššūkių. Labai palanki 
savaitė jūsų piniginiams reikalams. 
Kuo daugiau judėsite, tuo geriau jausi-
tės. Tik nepersitempkite, viską darykite 
su saiku.

AVINUI

Prognozė kovo 25-31 d.

Naujoms pažintims labai tin-
kamos dienos. Tad neturintys antrų 
pusių, apsidairykite aplinkui, gal tas 
vienintelis ar vienintelė  visai čia pat - 
greta jūsų. Šią  savaitę galėsite džiaug-
tis savo finansiniais sprendimais, o 
jeigu dirbate aptarnavimo srityje,  visi 
bus  patenkinti jūsų puikiu darbu. 
Prastas metas laikytis dietų. 

ŠAULIUI

Galėsite mėgautis puikiais san-
tykiais su  jus mylinčiais asmenimis, 
o neturintiems antrų pusių  dabar ypač 
tinkamas metas naujoms pažintims. 
Darbe strigs viskas, ko imsitės, tad 
geriau svarbius darbus atidėkite 
geresniam laikui.  Geriausiai seksis 
dirbantiems finansinų srityje. Ne pats 
palankiausias metas jūsų sveikatai. 

SKORPIONUI

Naujoms pažintims nepalankios 
dienos. Turintiems antras puses  
teks pažiūrėti tiesai į akis ir ne visada 
jums patiks,  ką pamatysite. Nors ir  
bus gana ramios darbo dienos, bet  
norint  ko nors  pasiekti, teks  kaip 
reikiant  padirbėti. Todėl  reikėtų 
sumažinti  tempą ir  pasistengti 
daugiau ilsėtis.

SVARSTYKLĖMS

Mėgaukitės šiuo ramiu  ir stabiliu 
periodu. Antroje šios savaitės pusėje 
jūsų gyvenime gali atsirasti žmogus, 
kuris taps jums labai artimas. Šią savaitę 
geriau atostogauti nei dirbti. O jei dirbsi-
te, prieš atiduodami  atliktą darbą, kelis 
kartus patikrinkite, ar tikrai viską gerai 
padarėte. Tai metas, kai neturi iškilti 
didelių problemų  dėl sveikatos.

VĖŽIUI

Labai palankios dienos nau-
joms pažintims, o turintiems  antras 
puses - puikus periodas gilintis į san-
tykius su mylimuoju. Šią  savaitę  gana 
ramios darbo dienos. Tik nereikia imtis 
labai atsakingų  finansinių  operacijų.  
Pasilepinkite grožio procedūromis, 
tik nepersitempkite, viską darykite su 
saiku. 

LIŪTUI

Meilė, prasidėjusi šiomis die-
nomis, garantuoja tvirtus jausmus, antra 
savaitės pusė palanki  naujoms pažintims. 
Darbe  bus ramu, neturėtų įvykti jokių 
didelių permainų. Tik antroje savaitės 
pusėje gali iškilti sunkumų su pinigais 
ir finansiniais dokumentais. Savijauta 
šiomis dienomis  bus  geresnė, tačiau 
patartina  vengti didelio fizinio krūvio.

MERGELEI

 Palankios dienos naujoms 
pažintims.  Labai tikėtina, kad vieniši 
sutiks sau skirtąją pusę. Puikus laikas 
pasirašyti sutartis, vykti į verslo 
susitikimus, pasirašyti finansinius 
dokumentus. Sumažinkite tempą, 
pasistenkite daugiau ilsėtis. Venkite 
didelio fizinio krūvio nugarai ir kelių 
sąnariams.

OŽIARAGIUI

 Naujos pažintys gali būti 
lemtingos. Tinkamas metas jūsų karje-
rai - jeigu svajojate apie paaukštinimą, 
galite drąsiai kreiptis į savo viršininką.  
Palankus metas  tvarkyti verslo susiti-
kimus, darbinius reikalus. Pailsėkite, 
pamedituokite prie vandens telkinio, 
tuomet jausitės puikiai ir atrodysite 
labai gerai.

ŽUVIMS

Galimos internetinės pažintys. 
Puikus laikas karjerai, šiomis dienomis 
galite pasiekti išsvajotų aukštumų. O 
norintiems  imtis naujos veiklos, siūly-
čiau perspektyviai išnaudoti šią savaitę.
Venkite skersvėjų ir  didelių fizinių 
krūvių.

VANDENIUI

Dainininkė Selina Dion 
(Celine Dion)
1968 03 30

Aktorė Nijolė Oželytė
1954 03 31

Dainininkė Rasa Kaušiūtė
1977 03 29

Aktorius Arūnas Sakalauskas
1962 03 29

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

Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

GEROS DIENOS: kovo  26, 27, 28 d. BLOGOS DIENOS: kovo 25 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Haidukas. Velositas. 
Matą. Aparatas. Rai. Pigi. Loreta. 
Olbis. Dyka. Milanas. Kaito. La. 
Kovinis. Rodas. Pikapas. Jasai. 
Muroranas. Totas. Atomas. Bonas. 
Se. Astravas. Lūpas. Ti. Ošas. Niras. 
Bis. Rytas. Dėlės. Žert. Kovas. Igoris. 
Plinta. S ai. Vien. Sirakūzai.
Horizontaliai: Pylimas. Ros. 
Mimika. „Yva“. Daga. Rarotai. Suti. 
Potašas. Ką. Kirovas. Mokamas. II. 
Salivanas. Ge. Polipas. Don. Varanas. 
Nėr. Berenis. Lilis. Latas. Būrėsi. Otas. 
Topas. SA. Jonas. Pa. Isokratas. Lk. 
Laosas. Šių. Karbidas. Benz. Saitai. 
Stirta. Isos. Keistai.
Pažymėtuose langeliuose: 
KaPitelis. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą 
(30 eurų vertės).

Atsakymą į kryžiažodį iki kovo 29 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja Jovita 
Burneikienė iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas drėkinamasis kremas.

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

PASUK GALVĄ
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 Draugas klausia draugo:
- Ko taip džiaugiesi?
- Buvau pas dantistą.
- Ir todėl taip linksma?
- Žinoma, šiandien jis nedirba.

l

Kariuomenėje generolas klausia kareivių:
- Kas važiuoja bulvių kasti?
Važiavo tik du. Kiti bėgo iš paskos.

l

Tėvas klausia Petriuko:
- Petriuk, Petriuk, kada tu pagaliau 

išsitaisysi prastus matematikos pažymius?
- Tėti, aš kiekvieną dieną bandau tai pa-

daryti, bet mokytoja nė minutei napalieka 
žurnalo be priežiūros.

l

Petriukas klausia tėvo:
- Tėti, kodėl tu susituokei su mama?
Vyras atsisuka į žmoną ir sako:
- Va, matai, net sūnus stebisi.

l

Paveikslų galerijoje:
- Štai - paveikslas, kuriame vaizduojama 

graži, saulėta vasaros diena. Paveikslo pa-
vadinimas - „Kvailiai“.

- O kurgi kvailiai?
- O kvailiai tokiu gražiu oru po muziejus 

vaikšto...
l

Viename Sėlių gatvėje esančiame dau-
giabutyje gyvenanti smalsi kaimynė Geno-
vaitė pro langą šaukia kitai kaimynei:

- Birute!
- Kas yra, Genovaite?
- Tu ką, susirgai?
- Ne. Kodėl taip pagalvojai?
- Ką tik mačiau, kaip iš tavo namų išė-

jo gydytojas.
- Genovaite... Vaje... Vaje... Iš tavo na-

mų kas antrą dieną išeina karininkas, bet 
aš per visą Uteną nerėkiu, kad karas pra-
sidėjo!

l

Naujas valdžios šūkis: Lietuvos piliečiai 
turi teisę nemokamai mokytis, nemokamai 
gydytis ir nemokamai dirbti!

l

Du sporto aistruoliai žiūri „Formulės-1“ 
lenktynes. Vienas ir sako:

- Ir kur jie visi taip skuba?
- Tu ką? Taigi, pirmas atvažiavęs gaus prizą!
- Pirmas gaus, o kur kiti kaip bepročiai 

lekia?
l

 „Mergaitės - į dešinę, berniukai - į kai-
rę“. Štai taip nuo vaikystės vyrams kalama 
į galvą, kur jie turi vaikščioti.

l

Vaikinas sako merginai:
- Kaip čia tau gražiau pasakius... Na, 

tavo charakteris toks, kad jeigu būtum bokš-
te įkalinta ir baisaus drakono saugoma prin-
cesė, tai riteriai vienas paskui kitą veržtųsi 
gelbėti... drakono.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

VELYKOS. Medį prie miestelio gyventojos Ištvanės Horvat (Istvanne Horvath) 
namo Nadjatade (Vengrija) puošia 2500 margučių.
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