
suNr. 9 (937) 2016 m. kovo 4-9 d.

Ingridos 
Kazlauskaitės

gyvenimo saldėsiai

susu



LAISVALAIKIS 2 0 1 6  k o v o  4 3

4-9 INTERVIU
Ingrida Kazlauskaitė

12-13 VEIDAI
Radvilė Labutytė, 
Eglė Jakštytė

16-18 STILIUS
„Oskarų“ raudonasis 
kilimas

20-21 ŽVAIGŽDĖS
Karli Klos (Karlie Kloss), 
Keša (Kesha)

22-24 RESTORANAI
„Ida Basar“

26-27 PSICHOLOGIJOS KODAS
Kada tampame ir 
aukomis, ir baudėjais?

28-29 HIPOTEZĖS
„Povandeninis 
Stounhendžas“ ir kitos 
jūrų mįslės

30-31 ĮDOMYBĖS
Namas „aukštyn 
kojomis“

34-35 INTERNETAS
36 DATOS

Džonas Hamas (Jon 
Hamm)

37-53 ETERIO ŽMONĖS, 
TV PROGRAMA
Maksas Melmanas

54 MUZIKA
Adelė (Adele)

55-59 „LAISVALAIKIO“ GIDAS
Kinas, teatras, koncertai

60-63 „LAISVALAIKIO“ 
KLUBAS

64-65 HOROSKOPAS, 
KRYŽIAŽODIS, SUDOKU

66 BEPROTIŠKAS PASAULIS

REDAKTORĖ

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

ŽURNALISTĖS

Eimantė JURŠĖNAITĖ
eimante.jursenaite@respublika.net

Ringailė STULPINAITĖ 
ringaile.stulpinaite@respublika.net

REDAKTORĖS PAVADUOTOJA

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
agne.vaitasiute@respublika.net

DIZAINERĖS
Liuda MACKEVIČIENĖ
liudam@respublika.net
Adelė DAGELIENĖ 
adele.dageliene@respublika.net
Neringa SERŽANIENĖ
neringa.serzaniene@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS

Tel. (8 5) 212 33 44 

PRENUMERATA

Tel. (8 5) 212 18 05

REKLAMOS SKYRIUS

Koordinatorė  tel. (8 5) 212 31 00 
Apskaitininkė tel. (8 5) 212 31 21

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

A.SMETONOS G. 2, LT-01115 VILNIUS 

ŠIAME NUMERYJE

 ■ Paryžiaus mados savaitėje, beje, jau ne pirmą kartą, savo naujausią kolekciją pristatys ir 
Lietuvos dizainerė Agnė Kuzmickaitė.  10 p.

 ■ Sveikos gyvensenos paslaptys ir dažniau-
siai daromos klaidos pagal sporto ir mity-
bos specialistę Ilką Adams. 14 p.

Kaip sveikai gyventi?

Ko nežinojome apie 
Eimutį Kvoščiauską?

Agnė Kuzmickaitė prisistato Paryžiui
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 ■ Kodėl ir kada aktorius Eimutis Kvoš-
čiauskas fotografuoja tuščias teatrų ir 
kultūros renginių sales?  11 p.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Dainininkė, įvairių projektų dalyvė ir Vai
ruojančių moterų asociacijos narė IngrIDa 
KazlausKaItė (32) gyvena beprotišku rit
mu ir tokį darbo tempą ji dievina. Vieną die
ną ji kuria dainas, kitą jau koncertuoja, vė
liau bando įveikti savo baimes užsiimdama 
ekstremaliomis veiklomis ir tai tik ledkalnio 
viršūnė. tačiau norint išlikti pramogų versle, 
tenka išmokti būti įvairiapusiškam ir neat
mesti net nutrūktgalviškiausių pasiūlymų. 

Ringailė Stulpinaitė

- Neseniai papildėte merginų grupės 
„Magnit“ gretas, tačiau turite ir savo grupę 
„Ingrida & Girls Only“. Veiklos su viena 
grupe per mažai?

- Ne, vienos grupės man tikrai nebuvo maža. 
Tiesiog mes su Kristina Ivanova esame pažįsta-
mos jau nuo senų laikų ir tikriausiai vienos ge-
riausių draugių pramogų pasaulyje, tad vos pra-
dėjus rastis grupei „Magnit“ aš jau turėjau pa-
siūlymą prisijungti. Tiesiog dar tada labiau kon-
centravausi į savo solinę karjerą, o dabar natū-
raliai pribrendo tas mūsų abiejų natūralus porei-
kis suvienyti jėgas ir taip aš atėjau į „Mag nit“. 
Aš juk mėgstu naujoves, iššūkius, išbandyti sa-
vo jėgas, o be to, man labai patinka bendri pro-
jektai su Kristina. Jai didžiausios mano liaupsės, 
nes ji tikrai puiki, kultūringa, išsilavinusi miela 
moteris ir mūsų požiūriai, mąstymas bei ener-
gijos puikiausiai sutampa.

- Tikite, kad moterys gali būti geromis 
ar net geriausiomis draugėmis?

- Manau, kad moterys tikrai gali būti drau-
gėmis. Galima turėti geriausią draugę, kai ir 
pati moki, nori būti gera drauge. Svarbiausia, 
kad žmonės gražiai bendrautų, vienas į kitą žiū-
rėtų su pagarba, panašiai mąstytų ir panašiai. 
Manau, kad tai lemia daugiau asmenybės ir cha-
rakterio ypatumai, žmonės yra suderinami arba 
ne. Tas pats galioja ir kalbant apie moteris kaip 
geriausias drauges. Tiesa, gyvenime aš esu tu-
rėjusi ir skaudžių pamokų, kad ne visos moterys 
gali būti tikromis draugėmis, gali išduoti, įskau-
dinti, supykdyti. Tačiau tikiu, kad jei gerai pa-
žįsti žmogų, tą tikrą moterišką draugystę per 
ilgą laiką gali užsiauginti labai stiprią. Draugys-
tę su Kristina aš labai branginu. 

IngrIda KazlausKa Itė: 
nieko nėra seksualesnio už moters  protą 

Puikuotis Prabanga, 
turtais ir galimybėmis 
yra tuštybės mugė. 
mane žavi žmonės, 
kurie visa tai turėdami 
daro gera ir kitiems 
nePamiršdami 
žmoniškumo
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IngrIda KazlausKa Itė: 
Nieko nėra seksualesnio už moters  protą 

n Gimimo data: 1983 12 26

n Profesija: Ingrida yra baigusi eksporto ir 

mechanikos inžinerijos studijas prancūzų kalba KTU 

n Didžiausia svajonė: sukurti laimingą šeimą ir 

turėti tris vaikus. Nes svajoti galima

n Gyvenimo kredo: elkis su žmonėmis taip, kaip 

norėtum, kad elgtųsi su tavimi

Dosjė



6

- Kuo skiriasi jūsų veikla su grupe 
„Magnit“ ir su „Ingrida & Girls Only“?

- Su „Magnit“ esame jungtinės pajėgos - 
tai yra jau žinomi veidai, žinomos atlikėjos ir 
iš muzikinių televizijos projektų, visos mer-
ginos dainuoja ir lygiomis dalimis užsiima gru-
pės koncertine veikla, tačiau kaskart gali 
bend ra sudėtis keistis, varijuoti ir atsirasti dar 
kitų žinomų atlikėjų. Savo mergaičių grupėje  
„Ingrida & Girls Only“ pagrindinis vokalas esu 
aš pati, turime mūsų mylimą choreografę Kris-
tiną Burneikienę, kuri pasirodymams sukuria 
choreografiją, paruošia mergaites šokėjas ir 
atlikdama savo programos kūrinius, ne tik dai-
nuoju, bet dar kartu ir šokame su merginomis, 
o laikui bėgant, gal dar ir uždainuosime visos 
kartu. Savo grupėje „Ingrida & Girls Only“ 
mes daug eksperimentuojame, mėgstame įkū-
nyti įvairius personažus: vieną kartą galime 
tapti komiksų herojėmis, kitą kartą - avialini-
jų stiuardesėmis ir panašiai. 

- Muzika ir scena yra neatsiejama jū-
sų gyvenimo dalis? 

- Oi, žinoma! Muzika ir scena mane lydi nuo 
pat vaikystės. Juk aš augau šeimoje, kur dainos 
ir koncertai buvo kasdienybė. Užaugau muzikos 
pasaulyje ir neįsivaizduoju savo gyvenimo be 
dainavimo, kūrybos ir scenos. Aš ir dainų teks-
tus kartais pati parašau, taip išpildau savo kaip 
kūrėjos poreikį. Muzika man visada padeda at-
gauti jėgas, pasisemti energijos, praskaidrinti 
nuotaiką. Muzika yra mano varomoji jėga. 

- Jeigu reikėtų savo gyvenimą apibū-
dinti kaip muzikos stilių. Koks jis būtų?

- Tikriausiai vienas stilius neatitiktų viso 
gyvenimo. Būna dienų, kai gyvenu taip, kaip 
skamba „R&B“ muzikos ritmai, būna dienų, 
kai labiau valdo prancūziška popmuzika. Gali 
būti ir taip, kad įsijungsiu Džordanos Butkutės 
dainą ir namai skambės „Man patinka taip gy-
venti ir atsikabinkit visi“. Muzikos pasirinki-
mas labai priklauso nuo nuotaikos. Dabar net 
pagalvojau, kad mano gyvenimas tikriausiai 
gali atspindėti visus įmanomus ir žmonėms 
žinomus muzikos stilius - ritmingas, nenuspė-
jamas, su visomis kulminacijomis ir dramomis. 

- Kaip manote, kodėl vienos grupės 
ar atlikėjai pas mus gyvuoja vos metus 
dvejus, o kitos gerokai ilgiau?

- Aš manau, kad tam tikros grupės ar at-
likėjai ne visada sėkmingai atranda savo sce-
ninius charakterius, o kartais galbūt ir nebū-
na labai įdomios asmenybės. Galų gale vieną 

„LaisvaLaikio“ interviu

Nesame katiNai ir 
Neturime devyNių 
gyvybių, tad 
Nereikia likimo 
tampyti už ūsų

Ingrida Kazlauskaitė džiaugiasi, jog dėl įtempto 
ir aktyvaus gyvenimo ritmo kūno formos atrodo 
puikiai ir dėl to nereikia plušėti sporto salėje

laisvalaikis 2 0 1 6  k o v o  4 laisvalaikis 2 0 1 6  k o v o  4 7

kartą sužibėti kokioje laidoje ar projekte ga-
na lengva. Tuomet žmonės išdalija kelis in-
terviu ir mano, kad štai, jis ar ji jau yra tikra 
žvaigždė ir daugiau dirbti nebereikia, belie-
ka laukti, kada kas vėl kur nors pakvies ir 
padės tą šlovę ar pripažinimą ant lėkštutės. 
Anaiptol. Pramogų pasaulis, šis verslas yra 
be galo sudėtingas ir permainingas. Išlikimas 
jame reikalauja daug atsidavimo, daug ir nuo-
latinio darbo, kartais net kokių nors asme-
ninių poreikių atidėjimo. Nereikėtų apsvaig-
ti tuose trumpalaikiuose, šlovės miražo spin-
duliuose. Norint, kad žmonės mylėtų, klau-
sytų, žiūrėtų ir domėtųsi, pirmiausia reikia 
būti žmogiškiems, pozityviems, puoselėti 
savo talentus ir būti kuo universalesniems. 
Reikia mokėti daryti ne tik tai, kas pačiam 
patinka, bet ir išmokti žaisti pagal visai ne-
tikėtas taisykles, išmėginti naujus amplua, 
priimti iššūkius.

- Tai pramogų versle nepakeičiamų 
nėra?

- Tikrai taip. Nepakeičiamų nėra. Net ir 
po vienų monarchų, valdžiusių šalis, ateina 
kiti, o versle tuo labiau ir gerokai dažniau. Jei 
tik pervertinsi save ir manysi, kad ta minutė 
šlovės jau yra viršūnė, tai greičiausiai greitai 

krisi žemyn ir tuo viskas baigsis. Šlovės aki-
mirką reikia turėti proto, sugebėti tinkamai 
elgtis, pasidalyti tomis gėrybėmis su tais, ku-
rie padėjo kažko pasiekti ir dar uoliau, atka-
kliau dirbti. Man tėvai, kurie scenoje jau yra 
27 metus, visuomet sakydavo, kad svarbiau-
sia neapsimetinėti tuo, kuo nesi ir visuomet 
išlikti sąžiningai bei žmogiškai.

- Esate ne tik dainininkė. Kuo dar 
užsiimate?

- Seniau turėjau gerokai daugiau veiklų 
nei dabar. Kol kiti guosdavosi, kad neranda 
darbo, mane darbas surasdavo pats ir tai labai 
džiugino. Nespėdavau suktis, nes norėdavau 
viską visur dirbti ir išmėginti. Vienu metu 
dirbau trijuose darbuose neskaitant solinės 
karjeros muzikoje ir dalyvavimo televizijos 
projektuose. Daug metų dirbau projektų va-
dove ir koordinatore, asistente televizijoje, 
grožio ir terapijos klinikoje, organizuodavau 
renginius, buvau atsakinga už rinkodarą. Da-

bar beliko tik muzikinė karjera, nes nuspren-
džiau, kad visų pasaulio darbų vis tiek nenu-
dirbsiu ir reikia išsirinkti vieną veiklą. Galų 
gale visur suspėti neįmanoma. 

- Kaip atrodo jūsų savaitės planas?
- Dabar viskas vyksta ramiau ir labiau 

koncentruotai. Džiugu tai, kad man neberei-
kia taip anksti keltis rytais. Bet tai nereiškia, 
kad galiu nieko neveikti, kartais būna ir kraš-
tutinumų: keltis 5 val. ryto, arba tik eiti mie-
goti tokiu laiku po visų darbų. Kartais tenka 
per vieną dieną porą kartų įveikti trasą Kau-
nas-Vilnius. Arba tenka keltis ankstų rytą, iš 
Kauno į Vilnių važiuoti į 8 val. ryto fotosesi-
ją, po jos skubi įrašyti kokios dainos į studiją, 
o tada iš Vilniaus leki į kitą Lietuvos miestą 
koncertuoti arba lieki sostinėje ir dalyvauji 
kokioje laidoje. Pastovaus grafiko nėra, bet 
darbų ir reikalų pakanka. Aš tikrai galėčiau 
save pavadinti darboholike, bet visa laimė, 
kad aš savo darbą myliu.

- Esate viena tų moterų, kurios daly-
vauja įvairiausiose veiklose - nuo lenk-
tynių kartais iki ekstremalių sportinių 
iššūkių. Mėgstate adrenaliną, ekstrema-
lius dalykus?

„LaisvaLaikio“ interviu

Neturiu laiko 
rūpiNtis liNijomis, 
kilogramais ir 
apimtimis
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Pasirodo, taip. Žmogus gyveni ir pats sa-
ve stebini. (Šypsosi.) Tiesą sakant, nuo mažens 
augau turėdama daugiau baimių nei drąsos. 
Bijojau aukščio, tamsos ir t.t. Esu skendusi, 
tad bijojau gilių vandens telkinių ir nardymo. 
Norėdama įveikti šią baimę dalyvavau televi-
zijos projekte „Delfinai ir žvaigždės“. Baimę 
tikrai įveikiau, nes kai delfinas išmeta mane į 
kelių metrų aukštį ir po to be pasirinkimo ten-
ka nerti į 5,5 metro gylio baseiną būna šokas, 
bet baimės galiausiai dingsta. Kadaise bijojau 
ir greičio važiuojant automobiliu, tad prisijun-
giau prie „Vairuojančių moterų asociacijos“, 
palaksčiau kartu trasoje ir ši baimė taip pat 
dingo. Supratau, kad man patinka net ir šau-
dyti tire. Pasirodo, esu azartiška, kai reikia nu-
galėti savo baimes, nes jas nugalėjus atsiranda 
daugiau drąsos gyvenime, pasitikėjimo savimi 
ir kasdieniuose dalykuose, į stresines situacijas 
jau žiūriu lengviau ir paprasčiau. Ir nežinia, 
kokią dar baimę sugalvosiu nugalėti ateityje.

- Dabar jau būtų nesunku jus įkalbė-
ti šokti su guma ar paragauti kokio itin 
egzotiško patiekalo?

- Na jau tik pasakyk, kad išdrąsėjai. (Juo-
kiasi.) Ekstremalūs dalykai man patinka, bet 
dėl šuolio su guma aš dar gerai pagalvočiau. 
Baimes nugalėti reikia, bet saiką jausti užsi-
imant ekstremaliais dalykais taip pat reikia 
jausti. Nesame katinai ir neturime devynių 
gyvybių, tad nereikia likimo tampyti už ūsų. 
O kalbant apie maistą, aš esu nepataisoma 
estetė ir jei man nors kiek nepatinka tai, kaip 
patiekalas atrodo, ar dar ir įtartinai kuo nors 
kvepia, manęs niekaip neįkalbėsite ragauti. 
Manęs greičiausiai jau ir niekur aplinkui ne-
bus. Čia mama neseniai lydė zuikio taukų, 
mat jais gerai pasitepti nuo balso stygų už-
degimo. O dieve mano... Tas kvapas užmuša 
viską, ir verkiau, nes ašaros tiesiog pačios 
riedėjo nuo jo keliamo šleikštulio, ir namus 
vėdinau, o tas kvapas vis tiek tvyrojo, koš-
maras. Mane visokiais taukais ir šlykščiais 
kvapais tikriausiai ir nužudyti būtų įmanoma. 

- Kas geriausiai atpalaiduoja po be-
galės darbų ir renginių maratono?

- Aš labai mėgstu žiūrėti filmus ir galėčiau 
juos žiūrėti kiaurą naktį. Mane ramina ir atpa-
laiduoja namų aplinka, mėgstu apsilankyti SPA, 
čiuožinėti su pačiūžomis, patinka megzti, ke-
liauti, skaityti knygas. Man užtenka poros die-
nų poilsio ir aš vėl pasiilgstu darbų, reikalų, 
grupės veiklos ir didelio tempo. Kitąkart žiūriu 

filmą, pamatau kokį gražų aktorės apdarą ir žiū-
rėk aš jau sėdžiu prie kompiuterio, ieškodama, 
kaip patobulinti grupės merginų įvaizdį. 

- Gerbėjus neretai pradžiuginate nau-
jomis fotosesijomis. O kas jums yra mo-
ters grožio ir proto etalonas? 

- Žiūrint realiai ir gyvenimiškai, tai pirmasis 
visa ko pavyzdys man yra mano mama - visomis 
prasmėmis, nuo pat vaikystės troškau būti tokia, 
kaip ji, net žalių akių spalvos, kaip jos, nes ma-
nosios - mėlynos. O kalbant plačiau, mane vi-
suomet žavėjo aktorė Andželina Džoli (Angeli-
na Jolie), jos kilnūs, gražūs darbai. Man patinka, 
kaip ji save pateikia vizualiai, kukliai ir skoningai. 
Aktoriaus Džordžo Klunio (George Cooney) 
žmona Amal man yra tikras grožio ir proto eta-
lonas. Ne veltui Džordžas tiek laukė, kol sulau-
kė savo tobulos moters, ir visai nesvarbu, kokie 
gandai apie juos sklando. Savo darbais, mintimis 
mane žavėjo ir tokie žmonės kaip princesė Dia-
na ar motina Teresė. Puikuotis prabanga, turtais 
ir galimybėmis yra tuštybės mugė. Mane žavi 
žmonės, kurie visa tai turėdami daro gera ir ki-
tiems nepamiršdami žmoniškumo.

- O su dažna šių laikų moters samp-
rata „liekna, sėkmės lydima, graži“ su-
tinkate? 

- Tikrai taip nemanau. Bet kokiame kūne 
gali būti nuostabiai graži širdis ir nieko nėra 
seksualesnio už moters protą. Juk nereikia 
proto prisipūsti lūpas ar universitetinio išsila-
vinimo sugalvoti pasidaryti silikoninę krūtinę 
ir sakyti, kad čia jau didžiausias gyvenimo pa-
siekimas. Didžiausi atradimai buvo padaryti tų 
genijų, kurie tikrai neatitiko jokių savo laikme-
čio išvaizdos ar mąstymo klišių, bet juk dabar 
nevadiname jų nevykėliais. Galiausiai, ne vi-
sada mes galime pasirinkti kūną, kokio norime. 
Yra žmonių, kurių kūryba ar darbai drebina 
pasaulį, nors jie gyvena be kojų ar rankų, ser-
ga nepagydomomis ligomis - ką jiems tada da-
ryti, kai neatitinka tokio grožio suvokimo? 

- Pati demonstruojate kone tobulas 
kūno formas. Kaip pavyksta jas išlaikyti? 
Genai ar darbas sporto salėje?

- Kalbant atvirai, aš nieko nedarau ir nie-
kaip specialiai nesistengiu išlaikyti tokių kū-
no formų, kokias turiu. Kai matau, kad kitos 
moterys uoliai ir sąžiningai dirba sporto sa-
lėje, kartais jaučiuosi taip, lyg simuliuočiau 
ir neišlieju nei vieno prakaito lašo. Man gai-
la savo laiką leisti sporto salėje, kai to laiko 
ir taip mažai. Neturiu laiko rūpintis linijomis, 
kilogramais ir apimtimis. Gal tiesiog mano 
aktyvus gyvenimo ritmas, didelis darbo tem-
pas, nuolatinis jaudulys savaime degina kalo-
rijas. Kai jaudinuosi, stresuoju apskritai ne-
galiu valgyti. Gal dėl to viskas savaime taip 
susidėlioja, daug dirbi - gerai atrodai. Laisvu 
laiku mėgstu pasivažinėti riedlente, šokinėti 
su virvute, bet tai nėra reguliaru.

- Tai nereikia kovoti ir su potraukiu 
saldumynams? Ribojate juos?

- Jeigu aš sutikčiau laikytis dietos, tai tik 
tokios, kurioje būtinai būtų saldumynų. Nie-
kaip negaliu jiems atsispirti. Juk yra net po-
sakis: „Jeigu danguje nėra saldumynų, tuo-
met aš ten neisiu“. Man reikia šokolado, gar-
džių keksiukų. Be kokio skanėsto sunku pra-
dėti dieną ir lipti iš lovos, jei žinau, kad nėra 
šokolado....Tokiu atveju, pirmiausia prasuku 
pro degalinę ir nusiperku jų net keletą ir taip 
galiu tada jau tvarkyti dienos reikalus.

- O kaip turėtų atrodyti jūsų tobuliau-
sios atostogos? Kuriame žemės kampelyje?

- Labai svajoju apsilankyti Havajuose arba 
Bora Bora saloje, kur yra gražūs paplūdimiai, 
palmės ir delfinai, ir kokosai, ir bananai, kur 
tobuli vaizdai. Per atostogas norisi mėgautis 
akimirkomis, ilsėtis pajūryje po palme ir niekur 
neskubėti. Būtų galima skaityti knygas ar ap-
lankyti gražius gamtos kampelius. Bet man ne-
suvokiamas atostogų planas su gidu, kai anks-
čiausią rytą esi verčiamas iš lovos su žodžiais 
„Davai bėgam, į autobusą nespėsim“, nes jau 
už valandos turi būti prie kokio paminklo, iš-
graužos ar uolos. Negaliu pakęsti to priverstinio 
tampymo po penkiolika žymiausių vietų, nes 
po tokių atostogų reikia dar vienų. Atostogau-
dama aš mėgstu naktinėti ir pamiegoti ir kaip 
tikra miegapelė po truputį išsiridenti iš savo 
guolio ir pati rinktis veiklas neskubėdama. Atos-
togos juk tam ir skirtos: atsikratyti streso, nuo-
vargio ir ramiai, neskubėti.

- Ar čia vienas tų Ožiaragio ženklo 
žmonių bruožų - kuo labiau esi spaudžia-
mas ir verčiamas ką nors daryti, tuo la-
biau tam priešiniesi?

- Absoliuti tiesa. Kuo daugiau spaudimo, 
tuo labiau atstatomi ragai ir tuo didesnis pasi-
priešinimas vyksta. Pastebėjau, kad aš negaliu 
gyventi pagal amžiną grafiką, kai visi kaip ban-
da nustatytu laiku keliasi, dirba, pietauja ir 
panašiai. Aš mėgstu dirbti ir galiu pakelti di-
delius krūvius, mėgstu bendrauti su daug žmo-
nių, bet kartais man reikia savo pačios grafiko, 
juk kiekvienas žmogus turi ir savo individua-
lų bioritmo laikrodį. O man reikia pabūti vienai, 
pailsėti ir pasikrauti iš naujo, aš atsigaunu bū-
dama viena pati. Antraip aš tikrai pradedu 
ožiuotis ir pykstu ant savęs dėl to.

- Galėtumėte save apibūdinti trimis 
žodžiais?

- Man save apibūdinti trijų žodžių per maža.

DiDžiausi atraDimai 
buvo paDaryti tų 
genijų, kurie tikrai 
neatitiko jokių savo 
laikmečio išvaizDos 
ar mąstymo klišių

jeigu aš sutikčiau 
laikytis Dietos, tai 
tik tokios, kurioje 
būtinai būtų 
salDumynų
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Mano gyveniMas 
tikriausiai gali 
atspindėti visus 
įManoMus ir žMonėMs 
žinoMus Muzikos 
stilius - ritMingas, 
nenuspėjaMas, su 
visoMis kulMinacijoMis 
ir draMoMis
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„Dalyvavimas tokiame renginyje kiekvie-
nam kūrėjui labai svarbus. Mada yra globalus 
dalykas, tad norisi parodyti savo kūrybą, kad ja 
galėtų džiaugtis kuo daugiau žmonių. Be to, 
mada glaudžiai susijusi su verslu, tad logiška, 
kad dirbant ir galvojant apie ateitį norisi plėsti 
savo kūrybinę geografiją, o be dalyvavimo už-
sienio mados savaitėse tai neįmanoma. Lietu-
va mažai žinoma mados žemėlapiuose, tad da-
lyvauti verta, nes tai suteikia daugiau galimybių 

patekti į tarptautinę žiniasklaidą. Galiausiai 
kiek vienas dizaineris nori dalyvauti, nes tai 
tiesiog labai smagi patirtis“, - sakė A.Kuzmic-
kaitė. Mados gerbėjai iš viso pasaulio lietuvių 
dizainerės darbus gali apžiūrėti kovo 4-7 die-
nomis vykstančioje parodoje „Capsule“. 

Paryžiaus mados savaitė skirta 2016-2017 
metų rudens-žiemos tendencijoms. Būtent 
šiam sezonui skirtus drabužius pristatys ir 
A.Kuzmickaitė. „Prancūzijoje susirinkę ma-

dos mylėtojai gali pamatyti tik dalį mano ko-
lekcijos, kurią jau balandžio 7 dieną pristatysiu 
Vilniuje. Lietuvoje pristatysiu taip pat ir 2016 
metų pavasariui-vasarai skirtus drabužius, 
maudymosi kostiumėlius ir keletą įvaizdinių 
modelių“, - intrigavo ji. Agnė - puikus pavyz-
dys, kad šeimą ir sėkmingą karjerą galima 
suderinti. Maža to, drabužių kūrėjai būtent 
šeima ir jos dukrelės išdaigos tampa įkvėpimo 
šaltiniu. „Kaip ir praeitą sezoną, naujosios 
kolekcijos idėja padiktuota mano asmeninių 
patirčių, įkvėpta kasdienio gyvenimo. Juk ne-
pasikeitė tai, kad turiu vaiką, kurio buvimas 
sudaro didžiąją dalį mano kasdienio gyvenimo, 
būtent tai atsispindės ir naujojoje kolekcijoje, 
tačiau jau kitu kampu, per kiek kitokią priz-
mę“, - sakė kūrėja, šiuo metu daug jėgų ati-
duodanti naujos kolekcijos pristatymui.
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Ne paslaptis, kad Paryžiaus mados savaitė - ko gero, svarbiausias mados renginys  
pasaulyje. Į Prancūzijos sostinę ji sutraukia garsiausius Europos ir pasaulio mados  
namų atstovus ir supažindina viso pasaulio moteris su naujausiomis mados tendenci-
jomis. Paryžiuje šiuo metu vieši ir žinoma Lietuvos dizainerė AgNė KuzmicKAitė (34), 
ji kovo 1-9 dieną vykstančiame renginyje pristatys savo kūrybą. 
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10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Eimutį Kvoščiauską

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Auksinio scenos kryžiaus laureatas aktorius Eimutis 
KvoščiAusKAs (35) suvaidino daugybę įsimintinų 
vaidmenų teatre, kine ir televizijoje. Nuolat besišypsantis 
vyras apie aktorystę galėtų kalbėti valandų valandas,  
tačiau šįkart „Laisvalaikiui“ jis atskleidė keletą kiek asme-
niškesnių faktų, kurių apie Eimutį galbūt dar nežinojote. 
■ Eimučio ūgis - 1,81 m, batų dydis - 41.
■ Kadangi aktorius visiškai nevartoja cukraus, jo namuose vi-
suomet yra medaus, taip pat daržovių ir duonos.
■ Labiausiai įsiminęs pastarojo meto filmas - „Amy“. Tai do-
kumentinis filmas apie E.Kvoščiausko mėgstamą atlikėją Emi 
Vainhaus (Amy Winehouse). „Dar kartą įsitikinau, kaip įvairios 
ydos ir kiti blogi dalykai gali suėsti žmogų“, - sakė jis.
■ Gastrolių metu Eimutis fotografuoja tuščias teatrų, kultūros 
namų, salių ir dvarų kėdes, laukiančias žiūrovų. Tokios fotogra-
fijos - savotiška jo kolekcija.
■ Aktorius stengiasi atsikelti anksčiau ir savo rytą pradėti nuo 
puodelio kavos bei televizijos laidos „Labas rytas, Lietuva“, o 
jei spėja, peržvelgia ir aktualijas interneto portaluose.
■ Jei galėtų, jis vienai dienai taptų kokios nors valstybės pre-
zidentu. „Norėčiau pasižiūrėti, ar iš tiesų viskas taip sudėtinga 
ir negalima daugiau padėti žmonėms. Jei būčiau labai įtakingas, 
norėčiau uždrausti tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, ginklus ir jų 
gamybą, kad visiems pasaulyje būtų ramiau gyventi“, - sakė jis.
■ Eimučiui labai nepatinka, kai sugenda automobilis, o vienas 
nemėgstamiausių jo darbų - mokesčių deklaracijos pildymas. 
„Tie skaičiukai ir skaičiavimai visai ne mano galvai“, - šypsojo-
si aktorius.
■ Kvailiausias pastarojo meto pirkinys - liekninamasis juosmens 
diržas. Pasak E.Kvoščiausko, norimo poveikio nebuvo, vis dėl-
to sportas norint padailinti pilvo presą - kur kas efektyvesnė 
priemonė.
■ Labai mėgstantis keliauti Eimutis bijo aukščio ir lėktuvų: 
„Kartais daugiau, kartais mažiau, tačiau bijau skristi lėktuvu. 
Nežinau, kaip ši baimė atsirado, tačiau jau kelerius metus su ja 
kovoju, prieš kelionę skaitau psichologinę literatūrą, stengiuo-
si nusiteikti.“
■ Dažniausiai naudojama telefono programėlė - „Facebook“. 
Kitaip ir būti negali - žinomam aktoriui net spektaklių grafikus 
tenka derinti būtent socialiniame tinkle.
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Žinomas modelis ir dizainerė Radvilė labutytė (24) kovo mė-
nesį ketina pristatyti trečiąją savo prekės ženklo „Provocateur“ 
kolekciją. Naujoji kolekcija nustebins ne tik prabanga, bet ir 
ypatinga drabužių pakuote - jau padaryta speciali fotosesija.

R.Labutytė, besiruošdama fotosesijai, šįsyk „išsimaudė“ ypatin-
go, kūnui blizgesio suteikiančio aliejaus vonioje. „Žinojau, kad prieš 
objektyvą teks vilkėti itin prabangius drabužius, todėl išskirtinį ats-
palvį odai suteikiančio aliejaus procedūromis pasirūpinau iš anksto. 
Vėliau juo tepiausi tik atviras kūno vietas ir stengiausi nesiliesti prie 
aprangos“, - pasakojo Dubajuje, Majamyje, Niujorke, Šanchajuje, Fi-
lipinuose, Singapūre, Londone ar Milane mėgstamas modelis.

Šįsyk fotografės Monikos Dovidaitės studijoje ji pozavo ne pri-
statydama brangų garderobą, o norėdama įsiamžinti nuotraukoms, 
kurios bus panaudotos ant jos pačios kurtiems drabužiams skirtų 
maišelių. „Turbūt retai kada įsigydamas rūbą jį gauni pakuotėje, ant 
kurios - ne atsitiktinio žmogaus, o paties kūrėjo nuotrauka!“ - juok-
damasi sakė „Provocateur“ ženklo savininkė.

Kovo mėnesio pabaigoje R.Labutytė ketina pristatyti trečiąją sa-
vo kurtų drabužių kolekciją. Glaustinukės išliks pagrindiniu jos ak-
centu, bet darbų sąrašas bus papildytas ir suknelėmis bei tunikomis. 
Drabužiuose vyraus rytietiškas, mistiškas motyvas, subtili prabanga. 
Modelis ir dizainerė neslepia, kad šįsyk ją įkvėpė laikas, praleistas 
Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

„Tradiciniai vietinių moterų drabužiai tikrai nepaprasti. Jie prikaus-
to dėmesį, keri, tarsi simbolizuoja moteriškumą. Tad naujoje kolekci-
joje šiek tiek Dubajaus bus“, - sakė R.Labutytė. Ji, pustrečio mėnesio 
praleidusi šiame moderniame Azijos mieste, darbar visas jėgas skiria 
naujajai kolekcijai. „Esu visiškai pasinėrusi į kolekcijos, kuri turėtų 
sudominti ir audinių kokybe, ir raštais, kūrimą“, - sakė R.Labutytė.
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Stilius: Gabija Varnaitė 
Makiažas: Darija Eden

Šukuosena: Anželika Voicechovskaja 
Nuotraukos: Monika Dovidaitė

Veidai

Baigusi pasirodymus šių metų nacionalinėje „Eurovizijos“  
atrankoje, kurioje atlikėja Eglė Jakštytė (24) atliko savo 
kūrybos dainą „let Me Show you“, mergina nenustoja kurti 
ir pristatyti ne tik naujas dainas, bet ir muzikinius šou.

Puslapius parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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šiame naujame šou vizualiai aš jos įkūnyti ne-
sistengsiu“, - pasakojo E.Jakštytė. Nors dau-
geliui gali pasirodyti, kad abu atlikėjos mu-
zikiniai projektai vienas nuo kito nesiskiria, 
E.Jakštytė, užbėgdama už akių, tvirtina, 
kad „Rita Ora Show“ nuo „Rihanna Pro-
ject“ skiriasi tuo, jog scenoje ji bus savimi, 
tik bus visai kitas įvaizdis, - juo rūpinosi 
„House of Kikimara“ stilistai ir jis pasižy-
mės dar didesniu ekstravagantiškumu, ku-

rio dainininkės pasirodymuose netrūksta. 
„Sceninis įvaizdis įkvėptas mistikos ir sek-

sualumo detalių, o per pasirodymą žiūrovų 
lauks ir netikėta staigmena. Šiame šou skamba 

tik pačios geriausios ir populiariausios Ritos Oros 
dainos, tokios kaip „Black Widow“, „I Will Never Let 

You Down“, ir net viena naujausių jos dainų „Poison“. Tai 
visiškai kitoks projektas, nei įprastai. Tokio muzikinio šou Lie-
tuvoje dar niekas nedarė...“ - sakė Eglė. 

Visai neseniai Eglė pasirodė su muzikiniu projektu „Ri-
hanna Project“, o dabar klausytojai gali įvertinti dar vieną dai-
nininkės muzikinį šou. Popdievaitės Rijanos (Rihanna) atlie-
kamų dainų projektas įkvėpė Eglę įkūnyti dar vieną talentu ir 
ypatinga charizma pasižyminčią britų muzikos žvaigždę - Ritą 
Orą projekte „Rita Ora Show“.

Tiek visame pasaulyje, tiek Lietuvoje daugybę klausytojų su-
žavėjusi atlikėja R.Ora, pasak E.Jakštytės, yra verta didžiulio dė-
mesio. „Rita Ora turi labai gražų, tarsi prikimusį balso tembrą, dėl 
kurio jos atliekamos dainos skamba labai išskirtinai. Man labai 
įdomu dainuoti jos dainas, nes savo balse atradau labai daug pana-
šumų! O ką jau kalbėti, kad ji yra be galo graži moteris, tačiau 

Eglė Jakštytė ruošia įspūdingą šou, 
kuriame skambės jos mėgstamos 
atlikėjos Ritos Ora dainos

Eglės Jakštytės 
variacijos

Klaipėdiečiai jau kovo 5 dieną klube „PORT by BarBar’a“ galės įvertinti naująjį Eglės muzikinį projektą „Rita Ora Show“
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Pažintis

Sporto ir mitybos specialistė Ilka 
adamS (30), su vyru du kartus Europos 
kultūrizmo čempionu andriumi Pauliuke-
vičiumi parašiusi jau keturias knygas apie 
sveiką gyvenseną, sportą, mitybą ir  
motyvaciją, lietuvius moko sveiko  
gyvenimo būdo laikytis kasdien ir tai su 
malonumu daro pati. Tačiau iš Namibijos  
kilusi moteris prisipažįsta, kad kartais 
saldumynų norisi ir jai, dėl to vieną dieną 
per savaitę galima savęs ir neriboti. 

Ringailė Stulpinaitė

- Kas jus atviliojo į Lietuvą?
- Lietuvoje gyvenu jau nuo 2007 metų. 

Prieš tai gyvenau Anglijoje ir ten susiradau 
draugų iš Lietuvos. Taip jau išėjo, kad po kiek 
laiko atvykau į Lietuvą ieškodama, kur ir ką 

būtų galima studijuoti anglų kalba. Čia radau 
patinkančias studijas ir likau. Bakalauro laips-
nį įgijau VGTU, mokiausi verslo vadybą, o 
magistro - VDA, studijavau kultūros vadybą.

- Kaip susipažinote su Andriumi?
- Su Andriumi susipažinau jau Lietuvoje, 

2012 metais, kai pradėjau lankyti sporto klubą, 
kuriame jis dirbo treneriu. Susipažinome pačią 
pirmą dieną, kai atėjau sportuoti, jis padėjo 
man sportuoti ir susibendravome. Galima sa-
kyti, susipažinome sportuodami ir likome kar-
tu sportuoti ir gyventi visam laikui. Susituo-
kėme 2015 metų lapkritį Namibijoje, iš kur ir 
esu kilusi. Tuo metu ten buvo vasara. 

- Per kiek laiko išmokote mūsų ne-
lengvą kalbą?

- Pradžioje, kol studijos buvo anglų kalba, 
lietuvių kalbos man kasdienybėje reikėjo ne-
daug. Be to, kai išgirdau žmones kalbant lietu-
viškai, maniau, kad šią kalbą išmokti neįmano-

ma, ji labai sunki. Tačiau, įstojus į VDA, mane 
dėstytojai ir bendrakursiai drąsino mėginti kal-
bėti lietuviškai, pradėjau vaikščioti į paskaitas 
lietuvių kalba (dalis paskaitų buvo dėstoma ang-
lų kalba, o dalis - lietuvių) ir iš pradžių visai 
nieko nesupratau, maniau, kad gerai lietuviškai 
kalbėti vis tiek neišmoksiu. Tiesa, man dėsty-
tojai leido neiti į paskaitas lietuvių kalba, bet aš 
jaučiausi nepatogiai, nes visi eina, o aš - ne. 
Tuomet nusprendžiau, kad, nepaisant to, kaip 
sunku, vis tiek eisiu ir mokysiuosi. Išmokdavau 
per dieną iki dešimties naujų žodžių. O kai su-
sipažinau su Andriumi ir mūsų santykiai tapo 
rimti, supratau, kad be lietuvių kalbos nė iš 
vietos. Juk jo šeima angliškai nekalba, tad man 
tikrai reikia išmokti lietuviškai, ir kuo greičiau. 
Tai galima sakyti, kad suprasti ir kalbėti lietu-
viškai išmokau per dvejus metus. Tiesa, manau, 
kad man dar reikėtų tobulinti savo įgūdžius, nes 
kartais pamirštu, kaip vienas ar kitas dalykas 
vadinamas lietuviškai, klausiu Andriaus, ar tai-
syklingai tariu, ir panašiai. 

Sveikas gyvenimo 
būdas IlkaI įgimtas
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Pažintis

- Žmonės jus žino kaip trenerę ir mi-
tybos specialistę. Kada pradėjote domė-
tis sveika gyvensena, tinkama mityba?

- Galima sakyti, sveikas gyvenimo būdas 
man buvo skiepijamas nuo vaikystės, nes mano 
šeima tikrai buvo linkusi valgyti sveikai. Tėtis 
saldumynus net rakino spintelėje, ir mes nega-
lėjome jais piktnaudžiauti kada panorėję. Tačiau 
kai atvažiavau gyventi į Angliją, pradėjau gy-
venti nelabai sveikai: retai gaminau pati, nepla-
nuodavau savo mitybos, mažai judėjau. Paste-
bėjau, kad kūnas keičiasi, priaugau šiek tiek 
svorio, bet didžiausias šokas mane dėl nesvei-
kos gyvensenos ištiko tuomet, kai nuėjau pirk-
ti naujų džinsų. Paėmiau savo dydžio džinsus ir 
jie man nebetiko, užsimoviau tik iki šlaunų. 
Pasimatavau kitus, kurie buvo didesni dviem 
dydžiais, ir teko priimti sprendimą. Arba pirkti 
didesnio dydžio džinsus, arba grįžti prie sveikos 
mitybos ir pradėti sportuoti. Pasirinkau antrą 
variantą ir iš karto nuėjau į maisto prekių par-
duotuvę pirkti daržovių, žuvies, vištienos, kruo-
pų, pradėjau domėtis, ką valgo sportininkai. Tą 
pačią dieną nusipirkau ir sporto klubo narystę 
ir jau nesijaudinau, kaip atrodau, kad kažko ne-
moku ar nesuprantu. Tiesa, kai pradėjau sveikai 
maitintis, niekad nebuvau geros nuotaikos, man 
trūko energijos, nes maistas buvo prėskas, be-
skonis, ir supratau, kad jei noriu maitintis svei-
kai visą gyvenimą, reikia išmokti skaniai ga-
minti ir žinoti, kokie prieskoniai yra tinkami. 
Visą savo laisvą laiką skyriau domėjimuisi svei-
ka mityba ir sportu.

- Sportuojate visą gyvenimą?
- Mokykloje labai daug judėjau, buvau 

sportiška ir niekada neturėjau antsvorio. Mū-
sų mokykloje buvo labai daug sporto šakų ir 
visi privalėjo pasirinkti, ką sportuos. Nespor-
tuoti galimybės nebuvo. Pati labai mėgau bė-
gioti sprintus, žaisti žolės riedulį, šuolius į 
tolį ar aukštį. O vėliau Namibijoje baigiau ir 
trenerių rengimo kursus, kad galėčiau treni-
ruoti ir padėti sportuoti kitiems. Dabar pati 
sportuoju 4-5 kartus per savaitę sporto salė-
je, o vasarą, kai geras oras, dažnai renkuosi 
greitą ėjimą vietoj bėgimo.

- Kaip save motyvuoti sportuoti ir 
sveikai gyventi?

- Motyvacija gali būti vidinė arba išorinė. 
Tų žmonių, kurie patys stipriai motyvuoti, ska-
tinti sportuoti ar sveikai gyventi nereikia. Jiems 
tai nėra prievarta ir jie mielai tą daro patys, be 
jokių pasiteisinimų ar tingėjimo. Žmonės, ku-
riuos turi motyvuoti išorės veiksniai (draugai, 
sveikatos sutrikimai, mada), po kiek laiko ap-
sileidžia, nebenori sportuoti ar sveikai maitintis 
ir jų rezultatai trumpalaikiai. Tad svarbiausia 
rasti vidinę motyvaciją, norėti veidrodyje ma-
tyti savo gražią figūrą, džiaugtis gera sveikata, 
savijauta ir energija. Beje, patartina turėti ilga-
laikį tikslą, tarkim, per pusę metų atsikratyti 
12 kilogramų ir patobulinti kūno formas. O iki 
tol reikia tarpinių, mažų tikslų, pasportuoti ke-
lis kartus šią savaitę, pasivaikščioti šiandien, 
numesti iki trijų kilogramą šį mėnesį. Ir kuo 

mažiau pasiteisinimų - ką galite pradėti šian-
dien, pradėkite nedvejodami. Neatidėliokite.

- O sau saldumynus ribojate?
- Aš labai mėgstu saldumynus, tačiau juos 

valgau saikingai. Nors jeigu būtų galima, val-
gyčiau šokoladą kasdien, nes man labai skanu. 
Sveikai maitinuosi 6 savaitės dienas, o vieną 
dieną leidžiu sau valgyti, ką tik noriu, negal-
vodama apie kaloringumą, maistingumą ir t.t. 
Tada jau leidžiu sau suvalgyti saldumynų, ma-
karonų ar picą. 

- Lietuviškus patiekalus (cepelinus, 
bulvinius blynus) pamėgote?

- Labai juokinga yra tai, kad iki pažinties su 
Andriumi visai nemėgau bulvių ir nuo vaikystės 
bulves lėkštėje stumdavau į kraštą ir palikda-
vau. Universitete nervindavo tai, kad valgyklo-
je parašyta „kopūstų sriuba“, o bulvių joje dau-
giau nei kopūstų. Kai pradėjau susitikinėti su 
Andriumi, ir aplankėme jo mamą Ignalinoje, ji 
mus pavaišino bulviniais blynais. Man pirmą 
kartą buvo skanu. Po truputį pamėgau šią dar-
žovę. Tiesa, cepelinus valgau tik kartą per me-
tus. Jei būtų mano valia, aš į vidų su mėsa dėčiau 
dar ir daržovių, špinatų. Apskritai lietuviškuose 
patiekaluose man trūksta daržovių, žalėsių, kar-
tais atrodo, kad populiariausios lietuviškoje vir-
tuvėje yra tik trys daržovės - bulvės, kopūstai 
ir burokėliai, o šiaip mano mėgstamiausias pa-
tiekalas yra šaltibarščiai. Tiesa, kai kurie patie-
kalai yra per riebūs.

Ilka Adams tikina, kad 
saldumynus mėgsta, tačiau 

jais save palepina tik  
vieną dieną per savaitę

Ilka Adams su vyru Andriumi 
Pauliukevičiumi jau išleido keturias 
knygas apie sveiką gyvenseną ir sportą

Mildos Rukaitės nuotr. 
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Prestižiniai „Oskarų“ 
apdovanojimai, vykę 
Los Andžele „Dolby“ 
teatre, sulaukė dė-
mesio ne tik dėl kino 
apdovanojimų - ne 
mažiau intriguojantis 
ir aptarinėjamas yra  
ir ceremonijos rau-
donasis kilimas, ant 
kurio pozuoja išskir-
tiniais garsiausių ma-
dos namų drabužiais 
pasipuošusios žvaigž-
dės. Garsenybės rin-
kosi „Dior“, „Armani“, 
„Marchesa“, „Versace“ 
ir kitų mados namų 
naujausių kolekcijų 
kūrinius.

Elegantiškas ir įspūdingas „Oskarų“  raudonasis kilimas
Džeinė Vu (Jane Wu)

Keitė Blanšet (Cate 
Blanchett) su „Armani“

Naomi Vots (Naomi Watts)  
taip pat pasirinko „Armani“

Heidi Klum (Heidi Klum)  
su „Marchesa“ suknele

Emili Blant  
(Emily Blunt) su „Prada“
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Elegantiškas ir įspūdingas „Oskarų“  raudonasis kilimas
Džulijana Mur (Julianne 

Moore) su „Chanel“
Šarlizė Teron (Charlize Theron) 
pasirinko ryškią „Dior“ suknelę

Lady Gaga pasirinko gero savo draugo  
mados namų „Brandon Maxwell“ drabužius

Dženifer Lorens (Jennifer 
Lawrence) su „Dior“ suknele

Rys Viterspun (Reese Witherspoon) rinkosi 
„Oscar de la Renta“ mados namų suknią

EPA-Eltos nuotr.
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Olivija Vaild (Olivia Wilde) 
su „Valentino“ suknia

Sirša Ronan  
(Saoirse Ronan) su  
„Calvin Klein“ suknele

Dorit Mous (Dorith Mous)
Sofija Vergara (Sofia Vergara) 
pasipuošė „Marchesa“ suknele

Dženifer Garner (Jennifer Garner) 
su „Versace“ suknia

EPA-Eltos nuotr.

Tina Fei (Tina Fey) su  
„Versace“ suknele

Keitė Vinslet (Kate Winslet) su mados 
namų „Ralph Lauren“ suknia
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Amerikiečių atlikėjos Kešos (Kesha, 27) prodiuseris „Dr. Luke“, 
dainininkės apkaltintas seksualiniu išnaudojimu, savo kaltę  
kategoriškai neigia.

Savo socialinio tinklo paskiroje „Twitter“ prodiuseris parašė ne 
vieną žinutę, prieštaraujančią Kešos pareiškimams. Ilgą laiką tylė-
jęs „Dr. Luke“, kurio tikrasis vardas yra Lukas Gotvaldas (Luckas 
Gottwald), neigia išžaginęs atlikėją ar su ja turėjęs lytinių santykių.

Daugybę žinučių socialiniame tinkle parašęs vyras teigė, kad 
atlikėja jam yra tarsi sesuo ir tarp jų kilusią problemą geriausiai 
gali išspręsti tik teismas.

2005 metais su prodiuseriu sutartį pasirašiusi Keša tvirtina, 
kad nederamas prodiuserio elgesys prasidėjo jau tada, kai jai tebu-
vo aštuoniolika metų. Dabar Keša siekia, kad jos sutartis su pro-
diuseriu būtų anuliuota. 23 tūkst. žmonių pasirašė peticiją, ragi-
nančią įrašų kompaniją leisti Kešai anuliuoti sutartį. Atlikėja Teilor 
Svift (Taylor Swift) savo palaikymą Kešai parodė jai paaukodama 
250 tūkst. dolerių teismo išlaidoms padengti.  Palaikymą viešai 
išreiškė ir atlikėja Adelė (Adele) per neseniai vykusius Britų mu-
zikos apdovanojimus.

Kešos kovą su prodiuseriu 
palaiko žvaigždės

JAV atlikėja Keša 
(Kesha) apkaltino savo 
prodiuserį seksualiniu 
priekabiavimu

EPA-Eltos nuotr.
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Londono mados savaitė užbaigta įspūdingu akcentu - jau 19-ąjį 
kartą surengti vieni prestižiškiausių mados apdovanojimų „Elle Sty-
le Awards“. Juose vieną pagrindinių apdovanojimų - labiausiai įkve-
piančios metų moters - pelnė modelis Karli Klos (Karlie Kloss). Ji 
įvertinta ne tik už nuopelnus mados pasaulyje, bet ir už verslo bei 
filantropijos darbus. Apdovanojimų vakarą K.Klos buvo pasipuošusi 
Stelos Makartni (Stella McCartney) suknele. Britų dizainerė taip pat 
neliko be apdovanojimo - jos prekės ženklas „Stella McCartney“ nu-
galėjo Britų metų prekės ženklo nominacijoje. O modelis Džordan 
Dan (Jourdan Dunn) pripažinta Didžiausią įtaką stiliui padariusios 
moters nominacijos nugalėtoja.

Labiausiai įkvepianti metų moteris -
Karli Klos

Džordan Dan (Jourdan Dunn) 
įvardyta kaip moteris, padariusi 
didžiausią įtaką stiliui

Dizainerės Stelos Makartni 
(Stella McCartney) prekės 
ženklas pripažintas Metų 
britų prekės ženklu

Metų moteris Karli Klos (Karlie Kloss) 
EPA-Eltos nuotr.

Puslapius parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Toni Garn (Toni Garrn) Rouzi Hantington-Vaitli 
(Rosie Huntington-Whiteley)
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IDA BASAR 
restoranas - legenda

Sostinės senamiestyje įsikūręs restoranas-
muziejus „Ida Basar“ vienintelis toks  
Lietuvoje ir vienas iš keleto Europoje.  
Jis unikalus ne tik tuo, kad  tik jame  
galite leistis į kelionę po Lietuvos kulinari-
nį paveldą, apžiūrėti gausias antikvarinių 
indų, stalo įrankių, knygų, baldų, seniai 
pamirštos virtuvinės technikos kolekcijas 
bei paragauti restorano virtuvės meistrų 
sukurtų XIV-XVIII a. rašytiniuose  
šaltiniuose minimų valgių. Istoriškai 
įdomi ir jo vieta bei pastatas, nuo XVI a. 
glaudžiai susiję su Vilniaus miesto  
gyventojų ir svečių valgymo tradicijomis. 
Čia kūrėsi pirmosios karčemos. 

Skaičiai rodo, kad net ir penkeri metai daugumai verslų 
ir restoranų yra sunkiai įgyvendinama svajonė. Jungtinių 
Amerikos Valstijų statistikos duomenimis, kasmet šalyje 
veiklą pradeda maždaug pusė milijono naujų įmonių ir 
savarankiškų verslų, pusė jų neišsilaiko nė 18 mėnesių. 
Ir Vokietijoje nieko nestebina, kad pusė naujų įstaigų 
bankrutuoja net nepaminėjusios pirmojo gimtadienio. 
Pasak  restorano savininkės Henritos Kontrauskienės, 
kad neištiktų tokia lemtis, o verslas gyvuotų sėkmingai, 

reikia būti drąsiam ir pirmam įgyvendinti originalias 
idėjas. „Mes su vyru pirmieji nepriklausomoje Lietuvoje 
atidarėme privatų valiutinį restoraną „Ida Basar“, pirmąją 
privačią parduotuvę, pirmieji pradėjome į šalį vežti 
užsienietiškus gėrimus, maistą ir žaislus. Mūsų pastango-
mis atidaryta pirmoji karaokės kavinė, pirmieji pradėjome 
organizuoti pobūvių aptarnavimą, lauko kavines, įsteigėme 
Lietuvos kulinarinio paveldo muziejų ir kita. Mums teko 
galimybė ir garbė pirmiems rengti priėmimus Europos 

Parlamente Briuselyje, Strasbūre, Berlyno rotušėje. „Vien 
to neužtenka - verslas turi būti visuomeniškas. Negalima 
sukurti gerovės tik sau“, - pastebi H.Kontrauskienė. „Ida 
Basar“ remtų renginių sąrašas  ilgas ir margas: tarptau-
tinis Lietuvos teatrų LIFE festivalis, Kristupo vasaros, 
animacinių filmų „Tindirindi“,„Skamba, skamba kankliai“, 
„Sirenos“, Kalėdinė eglė Vilniaus rotušėje, tarptautinis 
bušido turnyras, Tautinis Olimpinis komitetas, Valstybinis 
Vilniaus mažasis teatras, Jaunimo teatras, Lietuvos širdies 

ketvirtis amžiaus - daug ar mažai?

„Ida Basar“ įkūrėjai Henrita 
ir Vaclovas Kontrauskai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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asociacija, A.Adamkienės paramos fondas, knygų 
leidyba, In Vogue madų šou... ir taip būtų galima 
ilgai vardinti. „Ida Basar“ bendrovė buvo steigėja LR 
privačių restoranų asociacijos, vėliau reorganizuotos į 
Nacionalinę viešbučių ir restoranų asociaciją (PARSA), 
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Vokietijos 
virėjų asocacijos narė“, - restorano savininkė vardijo 
žingsnius, kuriuos teko nueiti, kad „Ida Basar“ gyvuotų 
25 metus ir kurtų ateities planus.

Ne tik karalių, bet ir sostinės gyventojų bei svečių pamėgtas 

restoranas „Ida Basar“ šiemet mini 25-ąjį gimtadienį

ketvirtis amžiaus - daug ar mažai?

Įtinka ir karaliams
Restorano „Ida Basar“ virtuvės šefai žino, kaip įtikti ir šių dienų monarchams bei prezidentams, juk būtent jie rūpinosi, kad Lietuvoje viešintys karaliai ir kiti aukšto rango asmenys būtų sutikti svetingai, o visos jų užgaidos būtų patenkintos. Jie ruošė protokolines vakarienes Jos Didenybei Elžbietai II ir Edinburgo hercogui Filipui, Japonijos imperatoriaus Akihito ir imperatorienės Michiko, Jo Didenybės Belgijos karaliaus Alberto II ir karalienės Paolos, Švedijos karalienės Paolos garbei. Jų pagamintais val-giais vaišinosi daugiau kaip 30 įvairių pasaulio šalių prezidentai.

„Ida Basar“ prieš tarptautinį UNESCO 
renginį Operos ir baleto teatre

H.Kontrauskienė su personalu  prieš iškilmingą 
vakarienę Elžbietos II ir princo Filipo garbei 

Lietuvos Respublikos prezidentūroje

Anglijos karalienės Elžbietos II 
vizitui pagaminti porceliano indai, 

krištolas ir sidabriniai įrankiai

„Id
a 
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n 1991 m. įsikūrė pirmoji privati valiutinė 
parduotuvė Lietuvoje, o 1992 m. - ir restoranas „Ida 
Basar“ bei vasaros kavinė „Prie Katedros“.
n 1993 m. atidarytas „Ida Basar“ filialas Kaune.
n 1994 m. įkurti svečių namai.
n 1995 m. atidarytas „Ida Basar“ filialas Palangoje.
n Veikė restoranas ir pirmoji karaokės kavinė Lietuvoje.
n 1995 m. įkurtas pobūvių ir renginių aptarnavimo 
padalinys.
n 1998 m. bendrovė pripažinta svetingiausiu 
Vilniaus restoranu.
n 1997-1999 m. „Ida Basar“ tapo pirmojo, antrojo ir 
trečiojo Lietuvos virėjų, barmenų, padavėjų čempionatų 
Didžiojo prizo, aukso ir sidabro medalių laimėtoju.
n 2000 m. pripažintas geriausiai besitvarkančia 
įstaiga Vilniaus senamiestyje
n 2003 m. įsteigta VšĮ-Lietuvos kulinarinio paveldo 
muziejus.
n 2005-2008 m. darbas aptarnaujant LR 
prezidentūros oficialius renginius.
n „Ida Basar“ aptarnavo 30 įvairių šalių prezidentų, 
rengė iškilmingas protokolines vakarienes:

- Jos Didenybės Jungtinės Karalystės karalienės 
Elžbietos II ir Edinburgo hercogo Filipo garbei,

- Japonijos imperatoriaus Akihito ir imperatorienės 
Michiko garbei,

- Jos Didenybės Švedijos karalienės Silvijos 
garbei,

- Jo Didenybės Belgijos karaliaus Alberto II ir 
karalienės Paolos garbei,

- Jo Didenybės Saudo Arabijos princo Turki bin 
Talalo bin Abdulo Azizo Al Saudo garbei.

n 2006 m. „Ida Basar“ įkūrėjai Henrita ir Vaclovas 
Kontrauskai apdovanoti Belgijos karaliaus „Officier 
de l’ordre de Leopold II“ ordinais.
n Nuo 2010 m. veikia restoranas-muziejus. Tai 
pirmasis tokio pobūdžio restoranas Lietuvoje ir 
Baltijos šalyse.

TRUMPa isTORiJa

su „Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai 

(netaikoma banketams ir verslo pietums)

Restoranas-muziejus „Ida Basar“ 

Subačiaus g.3, Vilnius

Tel. 8 5 262 8484
 +370 698  268 68 

El. paštas office@idabasar.lt 

Daugiau informacijos www.idabasar.lt

PažinTis sU senąJa viRTUve 
Restorane „Ida Basar“ galite  pavakarieniauti kaip tikras lietuvių didikas. Tai pirmas Lietuvoje restoranas-muziejus, kurio valgiaraštyje yra autentiškų XIV-XVIII a. Lietuvos kulinarinio paveldo patiekalų nuo laukinio kiškio ar migdolų sriubos iki Lietuvos seno-sios virtuvės desertų. Jau 23 metus skaičiuoja ir „Ida Basar“ kepyklėlė, kur kepama daugiau nei 60 rūšių tortų, pyragų, sausainių, saldainių ir kitokių skanėstų. Subtilūs maisto ruošimo būdai, saviti produktų deriniai bei skonių gama abejingų nepalieka. Svečiams pageidaujant, restorane ruošiami ir tradiciniai, lietuvių skoniui taip priimti, bulviniai patiekalai. Neretas užsienio svečias pageidauja paragauti didžkukulių ar naminės spanguolių giros. Juolab kad maistas kiekvienam svečiui ruošiamas indivi-dualiai, visi gaminiai yra švieži, o valgiaraštis paklūsta sezoninės virtuvės dėsniams.

Restoranas-muziejus „Ida Basar“ įsikūręs XVI a. architektūros paminkle
„Ida Basar“ archyvo nuotr.

V. Kontrauskas surinko įspūdingą 
kulinarinio paveldo eksponatų kolekciją, 
kurioje maždaug 20 tūkstančių eksponatų
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Visuomenėje vis dažniau nuskamba mobingo 
terminas. Tai yra apgalvotas elgesys, planuo-
tos patyčios ir besikartojantys pažeminimai 
tarp kolegų ir darbuotojų. Nors apie patyčias 
ir pažeminimus dažniau girdime, kai kalbama 
apie jaunimą, tai yra ir suaugusiųjų problema. 
Kaip atpažinti tokias psichologinio smurto 
formas ir jų išvengti, „Laisvalaikiui“ pasakojo 
psichologas Marius DaugeLaVičius.

Ringailė Stulpinaitė

- Kodėl žmonėms kyla noras tyčiotis, 
žeminti, išjuokti kitus?

- Patyčios, žeminimas yra tam tikra agresijos 
ir susidorojimo forma. Darbo aplinkoje tai vadinama 
mobingu - sisteminėmis patyčiomis, spaudimu, že-
minimu, norint susidoroti su kokiu kolega ar paval-
diniu. Noras tyčiotis ar žeminti dažniau atsiranda 
tiems žmonėms, kurie patys kada nors yra patyrę 
patyčias ar buvo skaudžiai pažeminti. Tai tarsi ydin-
gas užburtas ratas. Nes tie, kurie patyčias patyrė 
vaikystėje ar net jau ir brandžiame amžiuje, linkę 
jomis „apdovanoti“ ir kitus. Tai noras atkeršyti 
žmonėms ir pasauliui už paties patirtą agresiją. 
Kita galimybė, kodėl pradedame tyčiotis ar žemin-
ti kitus, - pavojus, grėsmė. Tai gali būti manymas, 
kad kiti, tarkim, kolegos, yra už mus geresni, pra-
našesni, stiprūs konkurentai, arba tiesiog bijome 
netekti darbo vietos dėl kokių nors savo menkų 
kompetencijų, pavydime kitiems. Panašios situaci-
jos gali pasitaikyti moterims ir ne darbo vietoje, o 
tiesiog konkuruojant dėl dėmesio, kitų galimybių. 

- Ar tokiems dalykams ryžtamasi są-
moningai ir apgalvotai?

- Jeigu tai yra mobingo variantas, tuomet 
patyčios gali būti tyčinės, kaip plano dalis spe-

Kada tampame ir aukomis, ir baudėjais?
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cialiai siekiant sumenkinti žmogų, konkuren-
cijos elementas kovojant dėl valdžios, paaukš-
tinimo ar kieno nors dėmesio. Darbe žemini-
mai ir patyčios, priešiškumas sąmoningai gali 
atsirasti, kai į seną, gerai dirbantį kolektyvą 
priimamas naujas asmuo, kuris rodo itin gerus, 
senųjų kolegų atžvilgiu net per gerus rezulta-
tus. Kartais žmogus gali manyti, kad pats bus 
svarbesnis ar kuo nors geresnis tik pažeminęs 
kitą. Tai labai subjektyvus vertinimas. Kuo 
labiau žmogus jaučiasi pažeidžiamas, tuo labiau 
puola kitus - patyčiomis, žeminimu, apkalbo-
mis ir kitaip. Kitu atveju tai neretai gali būti 
visai netyčiniai, nesąmoningi veiksmai. 

- O kaip atskirti ribą, kai yra išsakoma 
kritika, o ne pažeminimai? Gal kai kurie 
tiesiog per jautriai reaguoja ir kritiką tik 
neteisingai vadina žeminimu ar patyčiomis?

- Žinoma, perdėto jautrumo atmesti taip pat 
nederėtų. Yra žmonių, kurie jautriai reaguoja 
net į menkiausią kritiką ar pastabas. Jautriai re-
aguojama tuomet, kai paliečiama vieta, kur esa-
ma vadinamosios žaizdos. Pavyzdžiui, jeigu pa-
sakoma darbuotojui, kad jis nepakankamai išsa-
miai atliko kokią analizę ar pateikė darbą ne lai-
ku, o šis vaikystėje ar jaunystėje dažnai girdėjo 
kokius nors tėvų ar mokytojų nuvertinimus, 
kritiką, pastabas ir pažeminimus, tikrai gali su-
reaguoti per jautriai. Kai jau esame patyrę tam 
tikrą pažeminimą, turime susiformavusias nuos-
kaudas, jautriau reaguojame į bet kokius neigia-
mus dalykus. Tokie žmonės neretai tampa per-
fekcionistais, besistengiančiais visur ir viską 
atlikti tobulai, tad kritika jiems yra neapsakomai 
skaudus dalykas. Perfekcionistai yra žmonės, 
kurie tam tikru gyvenimo momentu buvo stip-
riai pažeisti kritikos dozių, neįvertinimo, nuver-
tinimo, pažeminimo ir panašiai. Tad perfekcio-
nistas gali įsižeisti, nors realios kritikos galbūt 
darbe jam niekas ir neišsakė. 

- Kaip manote, kodėl dažniau kalba-
ma apie patyčias tarp mokinių ar jauni-
mo nei tarp suaugusiųjų, kolegų?

- Vaikai yra labiau linkę tyčiotis. Jaunas 
žmogus dar yra mažiau išauklėtas, mažiau so-
cialiai adaptavęsis, dar neturi tiek supratimo 
apie tai, kas galima, o kas - ne, kada reikia bū-
ti mandagiam ir kultūringam. Viso to suprati-
mas atsiranda augant, kaip ir savikontrolė, ne-
leidžianti ir stabdanti nuo atviro tyčiojimosi ar 
kito žmogaus žeminimo. Impulsai kilti gali, ta-
čiau suaugęs žmogus turi daugiau savikontro-
lės. Vaikai yra atviresni, natūralesni, kas nors 
nepatiko, jie ir rėžė atviru tekstu. Galų gale ir 
konkurencija tarp vaikų būna ryškesnė, dažniau 
skatinanti tokias neigiamas elgesio formas. 

- Ar įmanoma apibūdinti, kokie skir-
tumai yra tarp vaikų ir suaugusiųjų pa-
tyčių ar žeminimo būdų?

- Suaugusieji visa tai gali daryti labai ap-
galvotai ir subtiliai, neretai gali pasitelkti tie-
siog juodojo humoro formą, viską paversti ne-
va juokeliu, sarkazmu, tariamo teisingumo 
forma, pabrėžtina mandagumo forma, o ne tie-
siogine kritika. Suaugusieji kur kas rečiau sau 
leidžia atvirai tyčiotis ar menkinti kitus. Tie-
siog suaugęs žmogus kylantį impulsą pažemin-
ti ar pajuokti kitą gali išreikšti įmantresnėmis 
formomis, o ne atviru tekstu. O vaikai visa tai 
išreiškia daug tiesmukiau, paprasčiau, be jokių 
subtilybių. Bet kokiu atveju visi pažeminimai, 
patyčios, įžeidimai, menkinimai, keiksmažo-
džiai, juodas humoras, pabrėžimas kito trūku-
mų, klaidų, grasinimai ir kiti minėti dalykai yra 
tam tikra psichologinio smurto forma. 

- Kaip atskirti, kada tai daroma specia-
liai, o kada tai netyčinis atsitiktinumas?

- Jeigu tai yra koks vienkartinis atvejis, 
galbūt tai yra kažkieno pasikarščiavimas, ne-

susivaldymas. Tačiau jeigu tokie dalykai kar-
tojasi ir verčia jaustis nepatogiai, greičiausiai 
yra tyčiniai ir apgalvoti. O juo labiau jeigu au-
ka jau pasakė, kad tai nepriimtina ar žeidžia. 

- Yra būdų, kaip išvengti pažeminimų 
ar nuo jų apsiginti?

- Čia ir bėda, kad kuo daugiau gynybos, tuo 
aštresnis puolimas. Tai vėl užburtas ratas. Ge-
riausias būdas yra gydyti savo vidines žaizdas. 
Kai man neskauda, nėra traumų, tuomet nelie-
ka ir dėl ko įsižeisti ar jautriai reaguoti. Psicho-
logijoje yra toks dėsnis - kiekviena auka pritrau-
kia smurtautoją. Kuo labiau žmogus yra auka ar 
turi aukos mentalitetą, amžinai yra vargšas, ko 
nors negali, nemoka, jaučiasi nuskriaustas ir yra 
aplinkybių vergas su paralyžiuota valia, tuo di-
desnė tikimybė, kad atsiras smurtautojų jo at-
žvilgiu. Pastebėkite, kad net ir kolektyvai auko-
mis išsirenka tik tam tikrus asmenis ir tas pa-
sirinkimas dažniausiai nėra atsitiktinis, nors ir 
nepateisinamas. Čia kaip geležis traukia magne-
tą, taip auka pritraukia smurtautoją. Tas pats 
pasakytina ir apie tuos, kurie per daug aršiai 
ginasi nuo kritikos. Nebūkite auka, analizuokite 
savo nuoskaudas, žaizdas, patys jas išsigydykite 
ir neliks smurtautojų, kurie jus žemintų ar ty-
čiotųsi. Arba išmokite sau leisti būti netobulam. 
Juk neįmanoma būti kompetentingam ir viską 
išmanančiam visose srityse. Kai išmokstame 
pripažinti, kad vienoje ar kitoje vietoje esame 
silpni, neišmanantys ir t.t., niekas ir nepuola. 

Kada tampame ir aukomis, ir baudėjais?
Psichologas Marius Daugelavičius

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„Povandeninis Stounhendžas“
ir kitos jūrų mįslės

Stounhendžas - vienas pačių svarbiausių priešistorinių statinių 

Europoje, pietinėje Anglijoje, siekiantis neolito ir bronzos 

amžių (pastatytas apie 3100-2000 m. pr. m. e.). Susidomėjimas 

Stounhendžu kilo dėl nežinomo statybos būdo - nežinia, kaip 

čia buvo atgabenti ir į tokį aukštį pakelti dešimtis tonų sverian-

tys luitai, taip pat dėl statinio paskirties. Stounhendžas 1986 m. 

įtrauktas į UNESCO pasaulinio kultūros paveldo sąrašą.
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„Archeologai visiškai teisingai spėjo, kad 
Viduržemio jūros pakrantės - civilizacijos lop-
šys, - sako Italijos nacionalinio okeanografijos 
instituto Trieste profesorius Emanuelis Lodo-
las (Emanuele Lodolo). - Nepaisant didžiulio 
darbų masto, jie neturėjo nė menkiausio šan-
so rasti seniausių gyvenviečių pėdsakų, mat 
prieš 12-15 tūkst. metų pakrantės linija vin-
giavo visiškai kitaip. Pirmųjų civilizacijų pėd-
sakų reikia ieškoti ne krante, o jūros dugne.“

Europos plotas buvo 40 proc. didesnis

Okeanologai vadovavosi visiškai akivaizdžiu 
ir paprastu faktu - prieš 20 tūkst. metų pasaulio 
vandenyno lygis buvo 120-130 m žemesnis negu 
dabar, nes didžiulė vandens masė buvo „užrakin-
ta“ 3-4 km storio ledynuose. Dėl to Europos plo-
tas buvo 40 proc. didesnis negu dabar. Daugelio 
šelfinių jūrų tuomet nebuvo: Baltija buvo ežeras, 
iš Eurazijos į Aliaską buvo galima pereiti Beringo 
sąsiauriu nesušlapus kojų. Viduržemio jūra telk-
šojo už dešimčių kilometrų nuo dabartinės kran-
to linijos, o sąsiaurio tarp Sicilijos ir Tuniso plotis 
buvo ne 160, kaip dabar, o vos 50 km. Mokslinin-
kai ir nusprendė prašukuoti šį jūros rajoną hidro-
lokatoriumi. Prie Pantelerijos salos netoli Sicilijos 
jie rado 12 m aukščio koloną, suskilusią perpus. 
Jos svoris - 15 tonų (palyginkite: pagrindinė 
Stounhendžo alėja pastatyta iš akmenų, sverian-
čių 25 tonas, vidutinis Cheopso piramidės akme-
ninių blokų svoris - 2,5 tonos). Ji gulėjo 40 m 
gilumoje, kur buvo patogu dirbti ir narams, ir 
nedideliam povandeniniam laivui. Ištyrinėję gi-

gantišką, akivaizdžiai žmogaus rankų darbo mo-
nolitą, specialistai suprato radę liekanas didžiulių 
uosto įrenginių, kuriuos gerokai prieš Stounhen-
džą pastatė nežinomos civilizacijos atstovai. Nu-
statyta, kad kolona yra iškalta prieš daugiau kaip 
10 000 metų, joje išgręžtos trys skylės, viena iš 
jų - kiaurinė. Buvo rasta ir vieta, kur buvo nukal-
tas šis milžiniškas stulpas. Be to, narai aptiko 
molo, saugojusio prieplauką, liekanas. Tai tiesia 
linija išdėliotų pusmetrinių akmenų eilė. Spren-
džiant pagal kriauklelių, aplipusių šiuos akmenis, 
amžių, pylimas atsirado prieš 9800 metų.

Povandeniniai miestai

Narai radinį pakrikštijo „povandeniniu 
Stounhendžu“. Išties, milžiniškas monolitas pa-
našus į megalitinį kompleksą Anglijoje - pasagos 
ir žiedo forma išdėstytas didžiules akmenines 
konstrukcijas. Ši akmeninė kolona, kaip teigia 
prof. E.Lodolas, - neatremiamas argumentas 
ginčijantis su tradicinio požiūrio istorikais. Ji 
įrodo, kad mūsų protėviai nebuvo atsilikę, pri-
mityvūs medžiotojai ir rinkėjai. Juk tokią koloną 
iškalti iš uolienos, organizuoti jos transportavi-
mą, o paskui pastatyti galėjo tik aukšto lygio 
technologinių įgūdžių turintys žmonės. Nereikia 
stebėtis, jei paaiškės, kad mūsų tolimi protėviai 

išsivystymo lygiu gerokai lenkė savo palikuonis. 
Ir, aišku, jie buvo patyrę jūreiviai, prekiautojai 
ir žvejai. Jų kultūra klestėjo, jei jie galėjo sau 
leisti tokias grandiozines statybas savo uostui 
įrengti. Gali būti, kad kolona atliko uosto švytu-
rio funkcijas. Tačiau idilė truko neilgai. Žmonės 
buvo priversti palikti uostą maždaug 9200 
m.pr.m.e., kai tirpstant ledynams vandens lygis 
pakilo 40 m ir užtvindė salą.

Mokslininkams yra gerai žinomas dar vie-
nas analogiškas povandeninis miestas Okinavos 
archipelago rajone. 1985 m. pavasarį netoli ne-
didelės Jonagunio salos vietos nardymo instruk-
torius atsitiktinai aptiko didžiulį akmeninį mo-
numentą. Jį sudaro plačios lygios platformos - 
terasos, padengtos ornamentais iš stačiakampių 
ir rombų, besileidžiančios žemyn iki stačios 
sienos ir nutrūkstančios 27 m gylyje. Tai dar 
vienas argumentas už aukštai išsivysčiusios 
civilizacijos egzistavimo gilioje senovėje hipo-
tezę, kuri turi ir nemažai priešininkų.

Vien per pastaruosius 100 metų, vystantis 
technologijoms, hidrolokacijai ir tomografijai, 
pavyko rasti daugybę tokių objektų kaip minė-
tieji. Keisti nesuprantamos struktūros povan-
deniniai įrenginiai 2003 m. buvo rasti Galilėjos 
jūroje. Izraelio mokslininkai labai nustebo 9 m 
gylyje aptikę kūgio formos akmeninę apvalią 
struktūrą iš bazaltinių uolienų. Jos skersmuo 
yra 2 kartus didesnis už Stounhendžo. Bet nie-
ko konkretaus kol kas nenustatyta. Mokslininkai 
turi surinkti ir atlikti sisteminę turimų duome-
nų analizę. O „povandeninis Stounhendžas“ - 
svarbus šios sistemos komponentas.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Viduržemio jūros 
pakrantės - 
ciVilizacijos 
lopšys

Ekspedicija, šią vasarą dirbusi Viduržemio jūroje, padarė netikėtą išvadą:  
mokslininkai pramiegojo epochą, kurioje gimė mūsų civilizacija! Visą istorinę  
chronologiją reikia perrašyti iš naujo! Dėl to mokslininkų ringe verda atkaklūs ginčai.
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Gyvenimas „aukštyn kojomis“
Taivano sostinėje Taipėjuje lankytojus traukia „aukštyn 
kojomis“ pastatytas gyvenamasis namas. Trijų aukštų 
namas „aukštyn kojomis“ kainavo apie 600 000 JAV dole-
rių - jam įrengti prireikė kelių mėnesių.
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ArcheologAi pAilgino 
JeruzAlės Amžių

Archeologai Jeruzalės teritorijoje ap-
tiko gyvenvietę, kurios amžius - 7000 
metų. Tai rodo, kad trijų Abraomo reli-
gijų išpažinėjams šventas miestas yra 
tūkstantmečiu senesnis nei manyta.

Izraelio senybių valdybos duomeni-
mis, kuriuos neseniai paskelbė šalies te-
levizija, per kasinėjimus šiaurinėje Je-
ruzalės dalyje buvo rasta žmonių gyven-
vietės liekanų, priklausančių vario am-
žiui, t.y. V tūkstantmečiui prieš mūsų 
erą. Archeologai ten buvo pakviesti ištir-
ti teritorijos prieš tiesiant naują kelią. 
Laikotarpis, kuriuo datuojami radiniai, 
dar vadinamas vario ir akmens amžiu-
mi: tuo metu žmonės pradėjo naudoti iš 
vario pagamintus darbo įrankius, bet 
dar neatsisakė ir akmeninių.

„Vario ir akmens laikotarpio pamink-
lų buvo randama Negevo dykumoje, Ga-
lilėjoje, bet jų beveik nėra Judėjos kalvo-
se ir Jeruzalėje, - sako daktaras Omris 
Barzilajus (Omri Barzilai) iš Senybių 
valdybos. - Dabar mes pirmą kartą ap-
tikome įspūdingų septynių tūkstančių 
metų senumo artefaktų“.

Archeologai Jeruzalėje rado keraminį 
indą, taurę iš bazalto, darbo įrankių iš 
titnago - jie visi būdingi vario ir akmens 
amžiui.

Iki šiol manyta, kad pirmoji gyven-
vietė dabartinės Jeruzalės teritorijoje at-
sirado prieš maždaug 6 tūkstančius metų.

nustAtytAs ideAlus 
meilužių skAičius

Naujas tyrimas leido nustatyti idea-
lų buvusių meilužių skaičių.

Apklausos, kurią surengė „IllicitEn-
counters.com.“, duomenimis, optimalus 
buvusių seksualinių partnerių skaičius 
yra 10. Tuos, kurių buvusių partnerių 
skaičius viršijo „idealą“, tyrimo dalyviai 
pavadino neišrankiais, o tuos, kurie tu-
rėjo mažiau kaip 10 meilužių, - seksua-
liai nepatyrusiais.

Populiariausias atsakymas apie tu-
rėtų partnerių skaičių buvo „tarp 8 ir 
12“. Taip atsakė 38 procentai moterų ir 
37 procentai vyrų. Tad šioje respondentų 
grupėje „10“ laikoma geriausiu skaičiu-
mi, teigia tyrėjai. 35 procentai apklau-
soje dalyvavusių moterų ir 30 procentų 
vyrų prisipažino norį sužinoti savo part-
nerių seksualinę istoriją.

 Trumpai

Berniukas rado 3400 
metų senumo statulėlę

Septynmetis berniukas šiaurės Izraelyje rado 
3400 metų senumo molinę moters statulėlę. Fi-
gūrėlę jis aptiko per iškylą netoli antikinio Bet 
Šeano miesto, pranešė Izraelio senienų administ
racija. Oris Grynhatas (Ori Greenhut) figūrėlę 
surado archeologinių kasinėjimų vietoje Tel Re-
hove laipiodamas ant kalvos.

Maždaug delno dydžio figūra, vaizduojanti sto-
vinčią nuogą moterį, yra „tipiška XVXIII amžiaus 
prieš Kristų kanaano kultūrai“, sakė profesorius 
Amihajus Mazaras (Amihai Mazar), archeologinių 
kasinėjimų vadovas. Kai kurių mokslininkų teigi-
mu, tai tikros moters atvaizdas.

Kiti ekspertai spėja, kad figūra vaizduoja vaisin-
gumo deivę Astartę, kuri buvo minima ir Biblijoje.

„Oris su šia įspūdinga statulėle grįžo namo, 
susijaudinimas buvo didelis,  pasakojo vaiko ma-
ma.  Mes jam paaiškinome, kad tai antikinis ra-
dinys, priklausantis valstybei“. Perdavęs figūrėlę 
Senienų administracijai, berniukas gavo apdova-
nojimą už pavyzdinį elgesį.
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Mikelandželo 
Dovydas tapo dar 
patrauklesnis
Garsusis Mikelandželo Dovydas  
tapo dar patrauklesnis: ekspertų 
būrys 24 valandas šveitė  
Akademijos galerijoje Florencijoje 
stovinčią milžinišką statulą.

Skulptūros valymo išlaidas pa-
dengė sąjunga, kuri jau daug metų 
rūpinasi Renesanso meno kūriniais. 
Amerikiečių organizacijos „Floren-
cijos draugai“ („Friends of Floren-
ce“) duomenimis, ji iki šiol Mike-
landželo šedevrams išleido beveik 
500 000 eurų.

Penkių metrų aukščio Dovydą 
italų menininkas 15011504 metais 
padarė iš marmuro luito. Kūrinys, 
kuris, siekiant jį apsaugoti nuo me-
teorologinių sąlygų ir kitų įtakų, 
stovi muziejuje, valomas kas du mė-
nesius. Skulptūros kopija įkurdinta 
aikštėje Florencijos centre.
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Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Padeda greičiau sulieknėti

„Treniruočių metu naudojamais volais 
atliekami lėti judesiai, panašūs į masažą. Ši 
treniruotė daro anticeliulitinį ir limfodre-
nažinį poveikį, todėl padeda greičiau sulie-
knėti. Jau po kelių treniruočių pamatysite 

rezultatą“, - įsitikinusi Jūratė. Ši treniruo-
tė ypač tinka žmonėms, dirbantiems sėdimą 
darbą. Atliekant pratimus lėtai išmasažuo-
jamas kiekvienas raumuo ir atpalaiduoja-
mos kūno įtampos zonos nuo pėdų iki gal-
vos. Šios treniruotės metu mažinamas 
skausmas, kuris atsiranda įtampos zonose 

pečių juostos srityje. Taip pat gerinama 
kraujotaka, didinama judesių amplitudė 
stambiuosiuose ir smulkiuosiuose kūno są-
nariuose.

kūnui ir sielai

Kineziterapeutė sako, kad veiksmingiau-
sias ir greičiausias būdas pasiekti rezultatų - 
išsirinkti kūnui tinkamiausią užsiėmimą. 
Sveikatingumo centre vykstančios pilateso 
treniruotės labiausiai tinka tiems, kurie nori 
sustiprinti pilvo presą, nugarą ir siekia treni-
ruoti giliuosius kūno raumenis. Pilateso tre-
niruotėse pratimai atliekami lėtai, sąmoningai 
susikoncentruojant į taisyklingą judesio atli-
kimą ir kvėpavimą. Taip pat atliekami juos-
meninės stuburo dalies stabilizavimo prati-
mai, kurie yra labai svarbūs stiprinant rau-
meninį korsetą - pilvą ir nugarą. Šios treni-
ruotės rekomenduojamos visiems neatsižvel-
giant į fizinį pasirengimą: vaikams, suaugu-
siesiems, pradedantiesiems ir besitreniruo-
jantiems žmonėms.

Veiksmingiausias būdas sutvirtėti - 
rasti mėgstamą treniruotę

Sveika gyvenSena

Grupinių treniruočių tvarkaraštį atnau-
jinęs sveikatingumo centras „Gemma“ 
kviečia sutvirtėti ir šiltąjį sezoną pasitikti 
puikios fizinės formos ir gundančių kūno 
linijų. Teliko pasirinkti, kuri treniruotė la-
biausiai prie širdies. Norintiesiems ne tik 
patobulinti kūno linijas, bet ir pamiršti 
nuolatinius nugaros skausmus, „Gemma“ 
kineziterapeutė Jūratė Kliukaitė rekomen-
duoja rinktis kūno balanso, pilateso, jogos 
treniruotes ar šiuo metu populiarėjančią 
masažinę treniruotę su specialiais volais.
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Kineziterapeutė Jūratė Kliukaitė
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Sveika gyvenSena

Kūno balanso treniruotėse įvairūs funk-
ciniai pratimai atliekami pasitelkiant savo kū-
no svorį ir nestabilius paviršius: platformas, 
įvairaus dydžio kamuolius. Treniruočių metu 
ugdoma bendroji kūno jėga, raumenų ištver-
mė, pusiausvyra ir koordinacija. Treniruočių 
pagrindą sudaro teisingas kvėpavimas, kon-
centracija ir stabilizuojamieji jėgos pratimai, 
kurie stiprina vidinius raumenis, ypač didelis 
krūvis skiriamas probleminėms vietoms: 
šlaunims, sėdmenims, nugarai, pilvo presui 
ir pečių lankui. Dėl pagerėjusio kvėpavimo 
sistemos darbo kūnas pasisavina daugiau de-
guonies, o tai skatina medžiagų apykaitą ir 
riebalų deginimą.

Tad jeigu norite išlaikyti lankstų ir svei-
ką kūną bei džiaugtis gyvenimu, „Gemma“ 
kviečia į naujai renkamas jogos treniruočių 
grupes.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ 

Su „Laisvalaikio” kortele

35%
nuolaida visiems suaugusiųjų grupiniams 

užsiėmimams

„Gemma“
A. Juozapavičiaus g. 9A

Bistryčios g. 13
Vilnius

Tel. 8-5-2195905, www.gema.lt

PRENUMERATA 
PRIIMAMA:2016 metų 

prenumerata

1 mėn. - 7,00 3 mėn. - 21,00 6 mėn. - 42,00 12 mėn. - 84,00

1 mėn. - 6,50 3 mėn. - 19,50 6 mėn. - 39,00 12 mėn. - 78,00

1 mėn. - 7,50 3 mėn. - 22,50 6 mėn. - 45,00 12 mėn. - 90,00

1 mėn. - 2,20 3 mėn. - 6,60 6 mėn. - 13,20 12 mėn. - 26,40

1 mėn. - 2,00 3 mėn. - 6,00 6 mėn. - 12,00 12 mėn. - 24,00

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien senjorams ir neįgaliesiems 

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien juridiniams asmenims

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais senjorams ir neįgaliesiems

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien fiziniams asmenims

Kaina eurais

2016

PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU 

metų 
prenumerata

„RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
fiziniams ir juridiniams asmenims 

1 mėn. - 4,50 3 mėn. - 13,50 6 mėn. - 27,00 12 mėn. - 52,00

1 mėn. - 11,00 3 mėn. - 33,00 6 mėn. - 66,00 12 mėn. - 129,00

1 mėn. - 11,50 3 mėn. - 34,50 6 mėn. -  69,00 12 mėn. - 138,00

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ fiziniams asmenims 

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ juridiniams asmenims 

Kaina eurais

Dėkojame už ištikimybę visiems „Respublikos“ ir „Vakaro Žinių“ prenumeratoriams, kurie renkasi tradicines vertybes. Smagu, kad jums dar 
svarbus tėvų ir senelių laisvės siekį simbolizuojantis spausdintas žodis. O tradicinis laikraštis visuomet išliks magiškas, su kelią iki jūsų nutiesusių 

žurnalistų, spaustuvininkų ir spaudos išnešiotojų dvasia. Svarbiausia - tikras, kurį galima paliesti. Ačiū, kad esate su mumis.

Internetu:
www.respublika.lt, www.prenumerata.lt

„Respublikos“ leidinių grupės 
platinimo tarnybose:
Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05 
  (8-618) 07-959

Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai), 1211 kab. 
(8-5) 242-80-65

Klaipėdoje Mažvydo al. 3 (8-46) 41-13-14
 „Akropolyje“, Taikos pr. 61 (8-650) 51-131
Panevėžyje     V.Kudirkos g. 1 / Savanorių a. 12

(8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178
Šiauliuose Trakų g. 20 (8-41) 50-07-10
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-426) 61-034
Kelmėje Laisvės gynėjų g. 14 (8-427) 54-381
Kuršėnuose J.Basanavičiaus g. 1 (8-41) 58-57-61
Naujojoje Akmenėje  Respublikos g. 7 (8-425) 56-588
Pakruojyje Kęstučio g. 8-2 (8-421) 61-704
Radviliškyje Vasario 16-osios g. 10 (8-422) 53-451
 Dariaus ir Girėno g. 46 (8-422) 50-163
Utenoje Ateities g. 3 (8-389) 50-932
  (8-610) 18-876

Kituose skyriuose:

Visuose „PayPost“ ir Lietuvos pašto skyriuose.

Daugiau informacijos 
tel.: (8 5) 238 70 31, 238 70 32. 
El. paštas platinimas@respublika. net.

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose taikomas 
papildomas aptarnavimo mokestis.

Privačiose platinimo tarnybose:
Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke tel. pasiteirauti (8-650) 43-742
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Plungėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742 
Prienuose Vytauto g. 15 A (8-685) 30-867
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rietave tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Skuode tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Trakuose Mindaugo g. 16-14 (8-615) 24-284
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539
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Internetas

Ar laipiojimas dirbtinėmis sienomis gali 
būti skaitmenizuotas? Kada galėsime  
stebėti sporto varžybas 3D formatu,  
tiesiai ant savo stalo? Ką nori nukonku-
ruoti dronų gamintojai? Visus atsakymus 
rasite čia.

Vietoj IšVadų
n Pridėtinė realybė ir ateities spėliojimas vis dar 

žavi vartotojus.

amerikietiškas futbolas 3D formatu

Kas?
„Microsoft“.

Kokia situacija?
Kaip mes mėgstame krepšinį, taip už 

Atlanto yra dievinamas amerikietiškasis fut-
bolas. Milijonus į aikštes ir prie televizorių 
ekranų sutraukianti sporto šaka per ilgą 
laiką kinta mažai, tad „Microsoft“ siūlo pa-
žvelgti, kaip jos stebėjimas atrodys ateityje.

Ką padarė?
Sukūrė vaizdo klipą, kuriame rodo-

mi rungtynes stebintys žmonės. Vos tik 
jie užsideda pridėtinės realybės akinius, 
matomas vaizdas padidėja bent porą kar-
tų. Ant stalo galima susiprojektuoti rea-
liuoju laiku rodomą 3D veiksmą, peržiū-
rėti bendras statistikas ar lyginti du kon-
krečius žaidėjus, priartinti areną, net 
stebėti neįprastai realistiškas reklamas.

rezultatai?
Panašu, kad kol kas tai tik koncep-

tas, tačiau atrodo įspūdingai. 990 tūkst. 
peržiūrų rodo, kad internautai patikėjo 
„Microsoft“ inovatoriškumu ir laukia, 
kada tai taps ranka pasiekiama realybe.

https://goo.gl/l0jC0n

rubriką pristato „Gaumina“

 El. reklama: ateities spėliojimai žavi žmones
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Internetas

Bepiločių dronų varžybos

Kas?
DRL.

Kokia situacija?
Šiandien bepiločiai dronai nebeste-

bina nieko. Jie naudojami vis daugiau 
sričių - per filmavimus, atliekant didelių 
plotų matavimus, karinėse ir gelbėjimo 
operacijose. Tačiau išnaudotos dar ne 
visos jų galimybės, tai puikiausiai įrodo 
„Drone Racing League“ vaizdo klipas.

Ką padarė?
Juo pristatoma ateities vizija, nauja 

sporto šaka - dronų lenktynės. Visa tai 
atrodo kaip iš fantastinio filmo. Apskri-
toje salėje sukabintos šviečiančios er-
tmės, per kurias skrenda įrenginiai ir 
bando vienas kitą aplenkti. Vaizdo klipo 
autoriai užduoda klausimą - galbūt to-
kios rungtynės prie televizijos ekranų 
ateityje sutrauks ne mažesnį skaičių 
žmonių nei įprastos šiuo metu.

rezultatai?
1,7 mln. peržiūrų ir nesistebėčiau, 

kad po šio vaizdelio dronų pardavimai 
šiek tiek pakilo.

https://goo.gl/siqFcR

 El. reklama: ateities spėliojimai žavi žmones skaitmenizuota  
sportinė pramoga

Kas?
„Brooklyn Boulders“.

Kokia situacija?
Laipiojimas dirbtinėmis sienomis - 

visiškai nieko naujo. Tačiau kai tokią 
pramogą siūlančių vietų pasaulyje yra 
begalė, privalai kažkuo išsiskirti. Ame-
rikoje įsikūrusi gimnastikos salė „Bro-
oklyn Boulders“ entuziastus ir pradedan-
čiuosius bando prisivilioti pramogai su-
teikdami pridėtinę vertę.

Ką padarė?
Lipate siena, o ant jos matote papil-

domai projektuojamą vaizdą. Šiuo metu 
esantis variantas - skirtingose vietose iš-
dėlioti skaičiai iki 5. Žaidėjui reikia kuo 
greičiau eilės tvarka paliesti juos delnu 
ir iškart parodoma, per kiek laiko jam 
pavyko tai padaryti. Visi laipiojantys ko-
voja ne tik dėl geriausio asmeninio re-
kordo, bet ir stengiasi laimėti prieš kitus.

rezultatai?
Gana nedidelio lokalaus klubo atrak-

cija sulaukė nemenko dėmesio. Jau dabar 
vaizdo klipas peržiūrėtas 160 tūkst. kartų.

https://goo.gl/QZ1CyW
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Iš televizijos serialo „Reklamos vilkai“  
puikiai žinomas aktorius Džonas Hamas 
(Jon Hamm) tvirtina, kad išgarsėti galima 
dviem būdais, vienas labai greitas, tačiau 
nepataisomai sugadinantis reputaciją, o 
kitas ilgas ir reikalaujantis daug pastangų. 
Kovo 10-ąją švęsiantis 45 metų jubiliejų  
aktorius pripažįsta, kad pasiekti sėkmės 
Holivude jam nebuvo lengva, tad kai ku-
riuos dalykus jis vertina kitaip nei daugelis. 

Apie orumą

„Los Andžele yra visos galimybės išgar-
sėti ir pradėti savo karjerą. Žinoma, tai daryti 
galima dviem būdais: tu gali tiesiog tapti žino-
mas arba gali išmokti vaidinti ir būti profesio-
nalus aktorius. Jeigu renkiesi pirmąjį variantą, 
gali patekti į bet kokį realybės šou, - ten visi 
tik ir laukia žmonių, kurių pervertinta saviver-
tė, kurie absurdiškai elgiasi ir neturi nė lašo 
orumo. Taigi, jei pasiseka lengvai išgarsėti, 
negalvokite, kad jau esate aktoriai ir žvaigždės. 
Nieko panašaus. Esate tik žmonės, praradę 
savo orumą, ir jau niekada jo nesusigrąžinsite. 
O jei norite tapti profesionaliu aktoriumi, į šią 
profesiją reikia įsilieti iš lėto, su pagarba ir 
tobulinant save“, - griežtai tarė aktorius. 

 Apie nesėkmės bAimę

Dž.Hamo nuomone, kad ir ko imtumeisi, 
nereikia turėti išankstinio nusistatymo, kad 
nepasiseks. „Nereikia bijoti nesėkmės. Tai nė-
ra pasaulio pabaiga. Manau, kad daugeliu atve-
jų nesėkmė yra tik pirmas žingsnis išmokti ko 
nors naujo, įgauti patirties ir tobulėti. Jeigu 
žmogus gyvenime nepatyrė nė vienos nesėk-
mės, jis gyvena kažkokį fantastinį, sumeluotą, 
netikrą gyvenimą. Neįmanoma nepatirti, ką 
reiškia nesėkmė“, - tvirtino Džonas. 

Apie pinigus

Džonas ne visada mėgavosi puikiu gyve-
nimu, kuriame nereikia sukti galvos, kaip su-
durti galą su galu: „Baigęs studijas, kišenėje 
neturėjau nė cento. Tikrai, jose švilpavo vė-
jai. Tuomet aš kurį laiką dirbau padavėju, o 
vėliau pradėjau mokytojauti. Ir, atvirai pasa-
kius, tik dabar, kai jau padariau karjerą kine, 
man nebereikia nuolat sukti galvos, kaip ap-
mokėti sąskaitas. Pinigų trūkumas buvo ma-
no problema gerokai ilgesnį laiką nei dabar, 
kai jų turiu.“ 

Apie tAi, ko nesuprAntA

Pasak Džono, žodis „elitas“ jau yra įgavęs 
neigiamą prasmę, ir taip yra dėl to, kad elitui 
save priskiria tokios žvaigždės kaip Peris Hil-
ton (Paris Hilton) ar Kim Kardašian (Kim Kar-
dashian). „Kvailumas šiais laikais, pasirodo, 
yra labai vertinamas ir mėgstamas. Būk idiotu, 
ir tave visi pamėgs. Neišmanymas taip pat 
tapo vertybe. Aš negaliu to suvokti, nesupran-
tu, kodėl taip yra. Aš savęs nelaikau to kvailai 
besielgiančio ir nesuprantamai mąstančio „eli-
to“ dalimi ir nesuprantu, kodėl tokius žmones 

kažkas mėgsta ir jais žavisi“, - negailėjo kriti-
kos žinomiems žmonėms aktorius.

Apie „reklAmos vilkus“

Džonas tvirtina, kad šio serialo pagrindi-
nė linija sukosi apie laimės sąvoką, laimės 
svarbą gyvenime ir jos siekį. Ironiška, kad jo 
personažas lengvai pardavinėjo laimę kitiems 
(kurdavo ir parduodavo pasaulinio žinomumo 
sulaukusias reklamas), tačiau savo gyvenimu 
patenkintas nebuvo. Tiesą sakant, jis dažniau 
būdavo nelaimingas negu laimingas: „Aš vi-
sada stebiuosi, kai žmonės sako, kad nori bū-
ti kaip mano kuriamas personažas Donaldas 
Dreiperis. Jūs norite būti nelaimingu prasi-
gėrusiu vyru? Juk tik išoriškai viskas atrodė 
gražiai ir sėkmingai, o vidus - nekoks.“

Apie Aktorystę

Aktorius nemano, kad jo darbas yra labai 
sunkus, ir nesupranta tų kolegų, kuriems sunku. 
Pasak jo, būti aktoriumi gana lengva, jei sugebi 
išmokti savo eilutes ir jas prisiminti. Nepalygin-
ti sunkesnis yra širdies chirurgo darbas. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Aktorius, kuriam svarbus orumas

l Visas aktoriaus vardas - Džonatanas Danielius Hamas 

(Jonathan Daniel Hamm).

l Gimė 1971 m. kovo 10 d. JAV, Misūrio valstijoje. 

l Vaidyba susidomėjo dar pirmoje klasėje, kai teko Mikės 

Pūkuotuko vaidmuo.
l Iki karjeros Holivude dirbo dramos mokytoju mokyklo-

je, kurioje kadaise mokėsi ir pats.

l Jis yra animacinio filmo „Simpsonai“ ir komiksų 
gerbėjas.
l Po tėvo mirties jį kurį laiką kamavo gili depresija. 

l Aktorius turi vokiškų, airiškų ir angliškų giminės ištakų.

l Labiausiai išgarsėjo atlikęs pagrindinį vaidmenį seriale 

„Reklamos vilkai“ („Mad Man“). 

l Džonas yra aistringas golfo žaidėjas ir didelis futbolo 

gerbėjas.

FakTai
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Bri Larson 
triumfas

2016 m. kovo 4-9 d.

 EPA-Eltos nuotr.

„Oskarų“ apdovanojimai - 39 p.
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TRUMPai

Pernai pirmą kartą pasaulyje lietuvių kurtas ren-
ginių ciklas „Delfinai ir žvaigždės“ šiemet sugrįš 
ir į gerokai atsinaujinusį Klaipėdos delfinariumą, 
ir į LRT televiziją. Viena pirmųjų dalyvių - atlikėja 
Nijolė Pareigytė-rukaitieNė. „Delfinai ir 
žvaigždės“ - nuo kovo 22 dienos per LRT televiziją.

KK2 laidos vedėja ugNė SkoNSmaNaitė mėgsta 
keisti įvaizdžius ir įkūnyti naujus personažus. 
Pabuvusi ir medicinos sesele, vilkėjusi „Wonder 
Woman“ kostiumą, artimiausiu metu ji įsijaus į 
griežtos tardytojos vaidmenį. „KK2 tardys visus. 
Ypač tuos, kurie prisidirba“, - sako Ugnė. 

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Maksą Melmaną
Televizijos pliusai ir minusai pagal

TV
 TO

P1
0

NTV Mir Lietuva 4,2%
TV6 4,1%
Lietuvos rytas TV 3,8%
TV1 3,8%
TV8 3,2%

PBK 2,3%
Info TV 1,7%
REN Lietuva 1%
LRT Kultūra 0,9%
Liuks! 0,3%

NTV Mir Lietuva 4,3%
Lietuvos rytas TV 4%
TV6 3,9%
TV1 3,2%
TV8 2,8%

PBK 2,5%
Info TV 2,5%
REN Lietuva 1,2%
LRT Kultūra 1,1%
Liuks! 0,4%

LNK 16,4%

TV3 14,5%

BTV 5,9%

LNK 21,7%

TV3 16,4%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 13,7 

2 VALANDA SU RŪTA LNK 11,6 

3 TV3 ŽINIOS TV3 10,0 

4 KK2 LNK 9,8 

5 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,6 

6 SEKMADIENIO ŽINIOS SU ALFA LNK 9,4 

7 EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSO  
 NACIONALINĖ ATRANKA LRT  9,4 

8 NUO...IKI LNK 9,3 

9 LNK ŽINIOS LNK 8,7 

10 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 8,3

Duomenys: TNS LT, 2016 m. vasario 22-28 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti 
kanalai 23,1%

Kiti 
kanalai  28,2% BTV 5,1%

LRT Televizija 
9%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
8,2%

 

PER Mažai dokUMENTikos

Pasigendu dokumentikos. Nors ir tokio 
pobūdžio laidas televizijos transliuoja, jų ga-
lėtų būti daugiau, ypač istorinių ir susijusių 
su mokslu. Žinoma, yra pavienių kokybiškų 
laidų ir žurnalistų, pavyzdžiui, Rimas Bružas, 
kuriantis labai įdomią dokumentiką.

Pokalbių šoU PERTEkliUs

Manau, jų galėtų būti ir mažiau. Kartais 
perbėgus per lietuviškus kanalus atrodo, kad 
daugiau nieko nerodo, tik pokalbių laidas. Ne-
svarbu, ar politinėmis, ar gyvenimo būdo te-
momis kalbama, laidų kokybė ir temų pasi-
rinkimas dažnai manęs nesudomina.

MUzikiNių laidų TRūkUMas

Negalėčiau pasakyti, jog tokių laidų nėra. 
Jų yra, ir net labai kokybiškų, tačiau tikrai 
nedaug. Puikiai suprantu, kad kai internetas 
yra tiek išsivystęs, naujienas apie muziką su-
žinome būtent tinkle, o muzikinės laidos ir 
kanalai dingsta. Tačiau manau, kad nepakenk-
tų, jei būtų daugiau laidų apie skirtingą mu-
ziką - ir populiariąją, ir alternatyviąją. Tiesa, 
LRT grupės kanaluose tikrai yra kokybiškų 
laidų, bet norėtųsi, kad daugiau jų būtų ir ki-
tose televizijose.

liETUvos aTlikėjų koNcERTai

Pastaruoju metu vis dažniau transliuoja 
lietuvių atlikėjų koncertus, ir tai labai gera 
tendencija. Jei žmonės eina į dainininkų kon-
certus arenose, vadinasi, jiems to reikia ir 
veikiausiai jiems įdomu pamatyti koncertus 
ir per televiziją. Manau, tai labai gerai.

RiMTasis kiNas

Smagu, kad televizijos transliuoja ne tik 
pramoginio pobūdžio filmus, bet ir rimtesnį 
kiną. Neretai randu gerų filmų, kuriuos žiūriu 
su malonumu. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Dainininkas ir grupės „Biplan“ narys  
MAKSAS MELMANAS (38) televizorių 
dažnai įsijungia kaip foną, rečiau - norė-
damas pasižiūrėti kokią nors laidą. Jis pa-
sidalijo savo įžvalgomis ir atskleidė, kokių 
laidų eteryje norėtų matyti daugiau.

TELEVIZIJAapdovanojimai
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Naktį iš sekmadienio į pirmadie-
nį Los Andželo „Dolby“ teatre vyku-
si 88-oji „Oskarų“ teikimo ceremo-
nija pateikė ne vieną staigmeną. Visų 
pirma, net 12 „Oskaro“ nominacijų 
turėjęs filmas „Hju Glaso legenda“ 
(The Revenant“), apdovanojimų ce-
remonijoje gavo tik 3 „Oskarus“. O 
geriausio filmo nominacijoje jį sensa-
cingai nurungė kino juosta „Sensaci-
ja“ („Spotlight“). Daugeliui taip pat 
netikėtai geriausiu antraplaniu akto-

riumi paskelbtas Markas Railansas 
(Mark Rylance) - ši statulėlė buvo 
prognozuota Silvesteriui Stalonei 
(Sylvester Stallone) už vaidmenį fil-
me „Krydas. Gimęs kovoti“ („Creed“). 
Bet bene daugiausiai emocijų kėlė 
Geriausio aktoriaus nominacija - visi 
laukė, ar pavyks pagaliau gauti „Os-
karą“ Leonardui Dikaprijui (Leonar-
do DiCaprio). Ir penktas kartas ne-
melavo - L.Dikaprijus paskelbtas ge-
riausiu aktoriumi.

„Oskarų“
apdovanojimų staigmenos

l Geriausias filmas - „Sensacija“ („Spotlight“)
l Geriausias režisierius - Alechandras 
Gonsalesas Injaritu (Alejandro Gonzalez Inarritu) - filmas „Hju Glaso legenda“ („The Revenant“)
l Geriausia aktorė - Bri Larson (Brie Larson) už vaidmenį filme „Kambarys“ („The Room“)
l Geriausias aktorius - Leonardas Dikaprijus (Leonardo DiCaprio) už vaidmenį filme „Hju Glaso legenda“ („The Revenant“)
l Geriausia antraplanė aktorė - Alisija Vikander (Alicia Vikander) už vaidmenį filme „Danų mergina“ („The Danish Girl“)
l Geriausias antraplanis aktorius - Markas 
Railansas (Mark Rylance) už vaidmenį filme „Šnipų tiltas“ („Bridge of Spies“)
l Geriausias garso montažo bei specialiųjų garso efektų filmas - „Pašėlęs Maksas: įtūžio kelias“ („Mad Max: Fury Road“)
l Geriausias animacinis pilnametražis filmas - „Išvirkščias pasaulis“ („Inside Out“)
l Geriausias užsienio filmas - vengrų kūrinys „Saliaus sūnus“ („Son of Soul“)

„Oskarų“ nugalėtOjai

Leonardas Dikaprijus 
(Leonardo DiCaprio)

Alechandras Gonsalesas Injaritu 
(Alejandro Gonzalez Inarritu)

Markas Railansas 
(Mark Rylance)

Alisija Vikander (Alicia Vikander)
EPA-Eltos nuotr.
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 7.45  Lietuva tiesiogiai  7.00  „Nuodėminga 
 meilė“

 10.05   „Komisaras 
 Štolbergas“

 19.30  Paramos koncertas 
 „Už vaikystę“

 15.30  „Aistra ir valdžia“

 TV8
8.30, 16.00 Oliverio tvistas. 9.30 „Linksmieji trau-
kinukai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 „Monako 
princesė“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pa-
smerkti 2“. 15.00, 0.50 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 18.00, 22.55 „Tai - mano gyvenimas“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Vis tiek nebūsiu tavo“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Diagnozė. valdžia. 12.00 Raudona linija. 12.50 
Nuo... Iki. 13.35 Pagalbos skambutis. 14.20, 
16.10 24 valandos. 15.15 „Baltarusija. Pogrin-
dinis mokslas“. 15.45 „Gražuoliams pirmeny-
bė“. 17.00, 22.30 Info diena. 21.00 Raudona 
linija. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00 
Labas rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.20 „Padriki 
užrašai“ su D.Krylovu. 10.40, 12.20 „Italė“. 12.00, 
13.50, 16.00 Naujienos. 13.15 Tabletė. 14.05 Kartu 
su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50 Mados 
nuosprendis. 17.50, 23.20 „Jumorina“. 17.55 Lauk 
manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.00 „Geriausias šefas“. 0.55 
Vakaras su Urgantu. 1.40 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 „Chabarovo principas“. 14.00 „Jo meilė“. 
17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 Anšlagas. 22.35 
„Bloga kaimynė“. 0.30 „Dama su šuniuku“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.10 Šeimos dramos. 10.00 Tinkama priemo-
nė. 10.55 Keista byla. 11.55, 19.25 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 12.50 Mūsų plane-
tos paslaptys. 13.45 „Gobšumas“. 14.40 Gyva 
tema. 15.35 Šeimos dramos. 17.30 Tinkama 
priemonė. 18.30 Keista byla. 21.25 Mums net 
nesisapnavo. 0.15 „Kariai 4“. 

 nTV MIR
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
„Naujas rytas“. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 12.55 
„Susitikimo vieta“. 14.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 
12“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.50 „Kitas majo-
ras Sokolovas“. 22.40 Dauguma. 24.00 Prisieku-
siųjų teismas: Pagrindinė byla. Likimo nesėkmė. 

 TV PolonIa
6.30, 13.20, 0.05 XII pasaulio polonijos žiemos 
žaidynės 2016. 6.40 Giminės saga. 7.05 Opolė 
bisui. 7.50 Istorijos ratas. 8.30 „Tarp mūsų 
gandrų“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 5.10 „O, tai istorija“. 12.05, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Poloni-
ja. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos 
signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Pro-
kuroras“. 16.20 Myliu kiną. 16.55 Paprastai. 
17.50 A la show. 18.15 Lenkija su Miodeku. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Gyvenimo menas. 
19.25 Istorijos ratas. 20.25 Drakono Polo nuo-
tykiai. 20.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
0.25 Antstolis. 2.15 Tarp mūsų gandrų. 2.45 
Animacinis f. 

 TV1000
5.00 „Šilkas“. 7.10 „Vėlyvas kvartetas“. 9.10 „Ir 
čia priėjo Poli“. 11.10 „Brangioji pakeleivė“. 
13.00 „Third Person“. 15.25 „Mobilusis“. 17.05 
„Šilkas“. 19.00 „Appaloosa“. 21.10 „Geriau-
sias pasiūlymas“. 23.25 „Blicas“. 1.05 „Šiaurės 
šalis“. 3.10 „Vėlyvas kvartetas“. 

 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 Likvida-
torius. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Aliaska. 
Šeima iš miško. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Variklių entuziastai 
su Džimiu de Viliu. 14.30 Gatvių lenktynės. 
21.00, 2.50 Pasaulio blogiausieji. 23.00, 4.30 
Nepaaiškinami reiškiniai. 24.00, 5.20 Nemė-
ginkite pakartoti. 1.00 Aš išgyvenau. 1.55 
Siaubo akimirkos. 

 TRaVel
 6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00, 
3.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Numesti ir atsikra-
tyti. 11.00, 24.00 Paminklų paslaptys. 16.00, 
22.00, 4.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Išky-
la gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 23.00, 5.00 Vyrų irštvos. 1.00 Viešbu-
čių paslaptys ir legendos. 

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

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“ (N-7).
11.00 TV serialas 

„Paskutinis iš vyrų“ 
(N-7).

12.00 Farai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

„Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Šrekas.  
Ilgai ir laimingai“.

21.15 Veiksmo f. 
„Persijos princas. 
Laiko smiltys“ (N-7).

23.35 Veiksmo f. 
„Greiti ir įsiutę“ 
(N-7).

1.40 Veiksmo f. 
„Retrogradas“ 
(N-14).

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

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.50 Pagalbos skambutis 

(N-7).
11.40 Lietuvos superšefas. 

Žvaigždžių iššūkis.
13.00 Pričiupom! (N-7).
13.30 „Denis 

Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 „Eskimų mergaitė“.
14.30 TV serialas „Ištark 

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 Paramos koncer-

tas „Už vaikystę“. 
2016 m. Vedėjai: 
R.Mikelkevičiūtė, 
D.Tamošiūnaitė, 
Ž.Stakėnas. 

23.30 Kriminalinis trileris 
„Roninas“ (N-7).

1.45 Veiksmo f. 
„Snaiperis 2“ (N-14).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.30 Specialus tyrimas.
12.25 Karinės paslaptys.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00, 16.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.10 „Komisaras 

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

kos. „Nykštukėnas“.
19.55 Klausimėlis.lt.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Trileris „Vaiduoklis“.
0.55 Trumposios žinios.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 „Pavojingi jausmai“.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.

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 „Kvapų 
detektyvas“ (N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

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

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„7 sekundės“ (N-7).
23.25 TV serialas „Tikras 

kraujas“ (1) (N-14).
1.15 Mistinės istorijos 

(N-7).
2.05 TV serialas 

„Liežuvautoja“ (N-7).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva 

tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

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

(N-7).
11.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.30 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 „Magda M.“ (N-7).
17.30 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00, 22.30 Reporteris. 

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

gimtadienis.
23.00, 4.05 Mistinis trileris 

„Dievo dovana“ 
(N-14).

1.35 Trileris „Mirtina tyla“ 
(N-14).

3.15, 6.15 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

5.55 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Kelias į namus. 

Vaidotas Žukas.
13.15 Prof. Tomas 

Kačerauskas. 
Kūrybos visuomenė.

14.00 ...formatas. Poetas 
Romas Daugirdas.

14.15 Vaikų ir moksleivių 
televizijos  
konkursas „Dainų 
dainelė 2016“. 

16.00 Tenisas. Deviso 
taurė. Antroji grupė. 
Lietuva - Norvegija. 
Vienetai. 

22.00 DW naujienos rusų k.
22.10 Drama „Klounas ir 

fiureris“ (N-14).
23.45 Muzikos savaitė.
0.15 Dabar pasaulyje 

(rusų kalba iš 
Prahos).

0.45 Koncertuojanti 
Europa (subtitruota).

1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 Legendos.
5.00 Rusų gatvė. Žinios.
5.30 Mokslo sriuba.

 18.30  Pričiupom!

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Keksiukų karai.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

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

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 Kasdien virtuvėje su 

Reičele Alen.
13.50 „Judantis objektas“ 

(N-7).
14.50 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Aeroklubas“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Nebylus liudijimas. 
Reičel radimas“ 
(N-7).

21.00 „Jorkšyro žudikas. 
1974-ieji“ (N-14).

23.00 Snobo kinas. 
„Trumano šou“ 
(N-7).

0.50 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.35 „Karadajus“ (N-7).

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

Amerikos  
namų vaizdeliai.

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

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(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 kriminalistai“ 

(N-14).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Ugniagesiai 

gelbėtojai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 orai.  
TV3 sportas.

22.30 Nakties TOP 
(N-14).

23.00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Bambergo „Brose 
Baskets“. Vaizdo 
įrašas.

0.50 „Drakono akys“ 
(N-14).

2.20 „Salemas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“  
(N-7).

11.00 „Paryžius, 
bet kokia kaina“ 
(N-7).

12.40 „Virtuvės 
karaliai“.

13.10 „Aguonų 
laukas“ (N-7).

14.20 „Dingęs“ 
(N-7).

15.25 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

16.25 „Riteris su puse“ 
(N-7).

18.30 Reidas.
19.00 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00, 22.45 Balticum TV 
žinios.

20.30 Humoro 
serialas  
„Virtuvė“ (N-7).

21.00 „Pasimatysime 
rugsėjį“ (N-7).

23.15 „Smulkus 
nusikaltimas“ 
(N-14).

„VIS TIEK NEBŪSIU TAVO“
Komedija. JAV. 2007.
Režisierė: Amy Heckerling.
Vaidina: Michelle Pfeiffer, 
Paul Rudd, Saoirse Ronan.

Rouzė - išsiskyrusi televizijos pro-
diuserė. Kai darbe bosas nori nu-
traukti jos laidą, netikėtai sutiktas 
žavus vaikinas Adamas sutinka da-
lyvauti laidoje ir užkariauja ne tik 
reitingų lenteles, bet ir Rouzės širdį. 

„RONINAS“
Kriminalinis trileris. Jungtinė 
Karalystė, JAV. 1998.
Režisierius: John Frankenheimer.
Vaidina: Rober De Niro, Jean 
Reno, Natascha McElhone.

Paryžiuje, nuošaliame sandėlyje, 
susitinka šeši žmonės. Visi jie - buvę 
įvairių slaptųjų tarnybų atstovai. Jų 
naujasis šeimininkas  pasamdė pro-
fesionalų komandą, kad ši pagrobtų 
kruopščiai saugomą lagaminą. 

kovo 4 d.

 13.10  „Aguonų laukas“ 16.00  „Daktaras 
 Hausas“

 18.50  „Nebylus 
 liudijimas“ 

  ANImAl PlANET
6.36 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 11.00 Blogas 
šuo. 8.15, 12.50 Daktarė Dy. 9.10, 14.40, 21.05, 
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterina-
ras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30 Gyvūnų inspektoriai Pietų Afrikoje. 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Žvejyba Amazonėje. 20.10, 3.25 Echo ir Ambo-
zelio drambliai. 0.45 Krokodilas-žmogėdra. 

 SPORT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Oklahomos 
„Thunder“ - Ouklendo „Warriors“. 2016-02-28. 
8.00 Čempionai LT. Grappling. Vilnius 2016. 8.30, 
20.30 „Road to glory“ su Mantu Stonkum. Kovinio 
sporto žurnalas. 9.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 9.30, 21.30 KOK World Series. 
Bušido kovos. Latvija. 2 dalis. 12.00, 2.00 Snie-
glentės. „Burton US Open“. Greitasis nusileidimas. 
Moterys. 13.15, 3.15 Šiuolaikinės penkiakovės 
pasaulio čempionatas. 13.45 NBA krepšinio lyga. 
Orlando „Magic“ - Toronto „Raptors“. 2016-01-
15. 16.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „FC Utrecht“ 
- „Feyenoord“. 2016-02-28. 20.00 Čempionai LT. 
Grappling. Pakruojis 2016. 21.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 24.00 „M1 Iššūkis“. 
Pasaulio komanda - Ispanija. Kovinis sportas.  

 VIASAT SPORT BAlTIc
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Barce-
lona“. 8.50, 15.50 Krepšinis. Eurolyga. „Uni-
caja“ - „Panathinaikos“. 10.40, 17.40, 23.45 
Dviračiai. Pasaulio treko čempionatas. 12.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - CSKA. 14.30 
Boksas. 19.40 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Brose Baskets“. Tiesioginė transliacija. 21.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Olympiacos“ - „Laboral 
Kutxa“. Tiesioginė transliacija. 2.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 3.05 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 3.35 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 

 EUROSPORT
 6.00, 3.15, 5.15 Biatlonas. Pasaulio taurė. Nor-
vegija. 7.00, 12.30, 15.30, 17.45, 20.30, 1.20, 
4.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasau-
lio taurė. Lenkija. 8.00, 8.55 Pasaulio futbolo 
apžvalga. 8.05 Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 
8.30 FIFA futbolo apžvalga. 9.00 JAV futbolo 
lyga. 9.30, 13.00, 16.00, 18.45 Biatlonas. Pa-
saulio taurė. Norvegija. 10.30, 14.00 Sporto 
linksmybės. 11.15, 14.15 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Slovėnija. 17.00, 23.15, 2.30 
Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Kanada. 19.55, 
0.15 Sporto naujienos. 20.00 JAV futbolo lyga. 
0.20 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 

„DRAKONO AKYS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: John Hyams.
Vaidina: Cung Le, Jean-Claude Van Damme, Johnny Holmes.

Sveiki atvykę į Sen Džudą, miestą, kurio gatves valdo konkuruojančios 
banditų grupuotės ir kurio policijos šefas yra šaltakraujis žudikas. Į šį 
chaosą atvyksta Rajanas Hongas. Suvokusios, kad tai tikras žmogus-
ginklas, konkuruojančios gangsterių grupuotės siekia patraukti Hongą į 
savo pusę. Bet jis prisiekia pakelti Sen Džudo gyventojus iš baimės liūno.

„PERSIJOS PRINcAS.  
lAIKO SmIlTYS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius: Mike Newell.
Vaidina: Jake Gyllenhaal, 
Gemma Arterton, Ben Kingsley.

VI a. Persija. Dėl nepaprastos galios 
valdyti pasaulį čia įnirtingai kovoja 
žmoniją vergais paversti trokštan-
tis Nizamas, o jam atkakliai prie-
šinasi jaunasis princas Dastanas. 

TV8
21.00

TV3
21.15

lNK
23.30

TV6
0.50

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo 

meistrai“ (N-7).
7.25 „Vėžliukai nindzės“.
7.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“.
9.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Skonio lenktynės.
11.00 Komedija „Daktaras 

Dolitlis 5. Lakis 
keliauja į Holivudą!“ 

12.45 „Kung fu panda. 
Įtūžusio penketo 
paslaptys“ (N-7).

13.15 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

13.40 Animacinis f. „Kaulų 
trupintojo legenda“.

14.00 Nuotykių komedija 
„Paukšteli, spruk“.

16.15 Ekstrasensai detekty-
vai (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija „Sunkus 

vaikas 2“ (N-7).
21.15 Kriminalinis trileris 

„Trys įtemptos die-
nos“ (N-14).

0.05 Trileris „Patriotas“.
1.45 Veiksmo trileris 

„Devyni gyvenimai“.

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

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. „Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Grąžinkite Reksą“.
9.45 „Mikė Pūkuotukas“.
10.00 „Varliaveidis Fredis“.
11.45 Nuotykių f. 

„Kapitonas 
Kardadantis“ (N-7).

13.35 Pričiupom! (N-7).
14.00 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Nauja legenda.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
21.10 Veiksmo f. 

„Transformeriai“ 
(N-7).

24.00 Romantinė komedija 
„Draugiškas seksas“ 
(N-14).

2.00 Veiksmo f. 
„Keršto valanda. 
Teisingumas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.45 Specialus tyrimas.
7.40 Karinės paslaptys.
8.30 Misija. Vilnija.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Gėlių odisėjos“. 2 d. 
13.00 „Akistatos“. 2 d. 
14.00 „Daktaro Bleiko 

paslaptys“ (N-7).
16.00 Žinios. 
16.15 Popietė su Algimantu 

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

Nacionalinė atranka.  
23.10 Trumposios žinios.
23.15 Komedija 

„Prašmatnu!“ (N-7).
1.00 Trumposios žinios.
1.05 „Gėlių odisėjos“. 2 d. 
1.55 „Akistatos“. 2 d. 
2.50 „Daktaro Bleiko 

paslaptys“ (N-7).
4.40 Emigrantai.
5.30 Durys atsidaro.

 9.35  Labas rytas, 
 Lietuva

 10.30  Skonio lenktynės

ŠeŠtadienis

„SUKEISTI ŽUDIKAI“
Trileris. JAV. 1998.
Režisierius: Antoine Fuqua.
Vaidina: Yun-Fat Chow, Michael Rooker, Mira Sorvino.

Džonas Li - geriausias samdomas žudikas, dirbantis kinų narkotikų 
mafijos bosui. Visada tikslus, ryžtingas, bebaimis. Tačiau ir Džonui iškilo 
neįveikiama užduotis. Jis atsisakė nužudyti septynmetį berniuką - poli-
cininko sūnų. Įsiutęs bosas pasiunčia kitą žudiką atlikti užduoties, tačiau 
Džonas visiems laikams pelno nemalonę.

rekomenduoja

„TRYS ĮTEMPTOS DIENOS“
Kriminalinis Trileris. 
JAV, Prancūzija. 2010.
Režisierius: Paul Haggis.
Vaidina: Russell Crowe, 
Elizabeth Banks, Liam Neeson.

Džono Brenano gyvenimas iš pa-
žiūros tobulas, kol jo žmona Lara 
apkaltinama žiauriu nužudymu ir 
nuteisiama kalėti. Po trejų metų 
Džonas vargsta. Augina sūnų, dės-
to koledže ir bando įrodyti žmonos 
nekaltumą. Kai ir vėl nepatenkina-
ma apeliacija, Džonas nusprendžia 
padėti žmonai pabėgti iš kalėjimo.

„SAMDOMAS ŽUDIKAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1991.
Režisierius: Aaron Norris.
Vaidina: Chuck Norris, 
Michael Parks, Al Waxman.

Policijos pareigūną Klifą Garetą mir-
tinai pašauna korumpuotas partne-
ris Ronis Delanis. Visgi medikams pa-
vyksta išplėšti Klifo gyvybę iš mirties 
nagų, tik į gyvenimą jis grįžta jau 
turėdamas naują tapatybę - kaip 
samdomas žudikas Denis Groganas. 
Buvęs policininkas ketina infiltruotis 
į pavojingą mafijos grupuotę ir su-
griauti šį nusikaltėlių tinklą iš vidaus. 

„MEDAUS MĖNUO LAS VEGASE“
Komedija. JAV. 1992.
Režisierius: Andrew Bergman.
Vaidina: James Caan, Nicolas 
Cage, Sarah Jessica Parker.

Motina prisaikdina sūnų niekada ne-
vesti, o tai palieka jam emocinį randą 
ir vėliau trukdo draugystei su mergina. 
Galiausiai jie pasiryžta užmegzti maz-
gą Las Vegase, tačiau turtingas lošėjas 
susitaria, kad vaikinas per pokerį pra-
loštų 65 milijonus, ir mainais parei-
kalauja savaitgalio su jo sužadėtine.

TV3
21.15

 TV8
 8.00 Senoji animacija. 9.00 „Linksmieji trauki-
nukai“. 10.00 „Rezidentai“. 12.00 Padėkime augti. 
12.30 Mankštinkitės. 13.00 „Jaunieji gydytojai“. 
15.00 Aš tikrai myliu Lietuvą. 18.00 „Agatos 
teisė“. 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Paslaptingoji mergi-
na“. 22.45 „Vis tiek nebūsiu tavo“.  

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 
Krepšinio pasaulyje. 15.00 Autopilotas. 15.30 
KK2. 17.40 Dviračio šou. 18.30 Raudona linija. 
19.30 Goldman Sachs. Pasaulį valdantis ban-
kas. 20.30 Diagnozė. Valdžia. 21.30 Ne vienas 
kelyje. 22.00 Dabar pasaulyje. 22.30 Autopilo-
tas. 23.00 Yra, kaip yra. 1.00 24 valandos. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.15 Idealus remontas. 10.10 
„Mašos pasakos“. 10.25 Skanėstas. 11.00, 14.40 
Naujienos. 11.20 „Andrejus Merzlikinas. Nebūtų 
laimės...“ 12.20 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 
14.55 „Gyvenimas gerėja“. 16.45 Kas nori tapti 
milijonieriumi? 17.45 Valerijos ir Konstantino 
Meladzės jubiliejinis vakaras. 20.00 Laikas. 20.20 
Pasverti ir laimingi 4. 23.35 Šiandien vakare. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00, 7.10 Tyrimą atlieka žinovai. 6.40, 10.10, 
13.20 Žinios. Maskva. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Žinios. 8.10 Eismo taisyklės. 9.05 Elina Bystric-
kaja. 10.25 „Moterys“. 12.30, 13.25 „Bloga kai-
mynė“. 15.00 „Jautruolė“. 20.00 „Kas aš“. 23.45 
„Mama ištekėjo“. 1.25 „Bostono valsas“.

 REN
7.05 „Fiksikai“. 7.20 Kviestinė vakarienė. 12.10-
15.30 „Vokietis“. 18.30 „Tyrimo paslaptys 14“. 
20.20 „Primestas“. 23.50 „Ant krašto stoviu“. 
1.20 A.Čapman paslaptys. 

 NTV MIR
6.25 Grožio akademija su Liaisan Utiaševa. 7.00, 
9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl sveiki. 
7.50 Gaminame su A.Ziminu. 8.15 Kulinarinė 
dvikova su D.Nazarovu. 9.25 Pagrindinis kelias. 
10.00 S.Maloziomovo populiarus mokslas iš ciklo 
„Gyvas ir negyvas maistas“. 10.55 Buto klausimas. 
12.20 Aš lieknėju. 13.20 Važiuosime, pavalgysime! 
14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.20 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 12“. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 
„Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 19.00 Nau-
jos rusiškos sensacijos. 20.00 Tu nepatikėsi! 21.00 
„UGRO“. 1.00 „Nugalėję mirtį“. 

TV6
22.30

BTV
21.30

TV1
22.50

 16.00  Beatos virtuvė
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7.10 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
11.00 Pasaulio galiūnų čem-

pionų lygos etapas 
Olandijoje. 2015 m.

12.00 „Viena už visus“ 
(N-7).

14.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

16.00 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios 
bylos“ (1) (N-7).

17.00 „Muchtaro s
ugrįžimas“ (N-7).

18.00 „Kvapų detektyvas“ 
(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 Trileris „Sukeisti 
žudikai“ (N-14).

23.15 Siaubo trileris 
„Pagieža 3“ (S).

0.55 „Melagių žaidimas“ 
(N-7).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Šiandien kimba.
8.00 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.00 „Viskas apie 

gyvūnus“.
10.00 Vaivos pranašystės 

(N-7).
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
13.00 Muzikinis 

gimtadienis.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 „80-ieji“ 

(N-7).
17.30 Kuriame ateičiai.
17.35 Nuoga 

tiesa (N-7).
18.35 Miestai ir 

žmonės.
18.40 „Kaip užauginti 

planetą. Gėlių galia“ 
(N-7).

19.50 „Vandenyno 
milžinai“ (N-7).

21.30, 3.05 Veiksmo f. 
„Įniršis ir garbė“ 
(N-14).

23.35, 4.35 Detektyvas 
„Kruvina žinutė“ 
(N-14).

1.35 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

6.00 „Laukinis pasaulis“.
6.40 Gamink sveikiau!

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis.
6.50 Rytas su ... 

Skirmantu Valiuliu.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora (subtitruota).
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 „Ivanas Tereščenka. 

Labdaringų poelgių 
kolekcininkas“.

11.00 Septynios Kauno 
dienos.

11.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.

13.00 „Naisių vasara“. 1, 2 s.
14.00 ...formatas. Poetas 

Julius Keleras.
14.15 Pasaulio biatlono 

čempionatas. 
16.45 Žinios. Orai.
17.00 Tenisas. Deviso 

taurė. Antroji grupė. 
Lietuva - Norvegija. 
Dvejetai. 

20.00 ARTS21. 2016 m.
20.30 „Mėnulio Lietuva“.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuojanti 

Europa (subtitruota).
23.45 Geriausias skyriuj.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Lituanika 2015“. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
7.50 Daktaras 

Ozas. Šeimos  
gydytojo patarimai 
(N-7).

8.40 „Moterys, 
pakeitusios  
pasaulį. Kleopatra“ 
(N-7).

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

10.30 „Visa tiesa apie 
kates“.

11.25 „Tai bent žvėrynėlis!“
11.55 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
12.30 Kasdien virtuvėje su 

Reičele Alen.
13.00 „Sodininkų 

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

šuo“ (N-7).
19.00 „Meilė fiorduose. 

Ledynmečio pabai-
ga“ (N-7).

21.00 „Detektyvas 
Kolambas.  
Pelenai virš 
Holivudo“ (N-7).

22.50 „Medaus mėnuo Las 
Vegase“ (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 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

12.00 Futbolo.tv.
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
15.35 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

16.00 Pavojingiausi pasau-
lio keliai (N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Kėdainių 
„Nevėžis“. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 „Paskutinį kartą 
Vegase“ (N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 „Samdomas žudikas“ 

(N-14).
0.20 „Svetimšalis“ 

(N-14).
2.10 „Salemas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Lelijos“ 
(N-7).

11.35 Kas paleido 
šunis?

12.05 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

13.05 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.35 „Dingęs“ 
(N-7).

14.40 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

15.40 „Virtuvė“ 
(N-7).

16.10 „Kietos 
mergiotės“.

17.55 Reidas.
18.25 „Operacija 

„Riešutai“.
20.00, 23.35 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės  
įvykių apžvalga.

20.30 „Aguonų 
laukas“  
(N-7).

21.40 „Išlikimo 
eksperimentas“ 
(N-14).

0.05 „Bėk!“ (N-7).

 17.00  Tenisas. 
 Deviso taurė

 18.40  „Kaip užauginti 
planetą. Gėlių galia“

 19.30  Dainuok mano 
 dainą 3

 18.25  „Operacija 
 „Riešutai“

 7.50  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAkovo 5 d.

 TV Polonia
6.30, 13.20 XII pasaulio polonijos žiemos 
žaidynės 2016. 6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 
Klausimai per pusryčius. 11.35 Nepaprastų 
vietų keliais. 11.50, 13.30, 14.40, 16.00 Piastų 
bėgimas 2016. 12.05 Polonija 24. 12.35 Svei-
ka, Polonija. 13.50 „Tėvas Mateušas“. 15.00 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 16.30 „Jėzau, gelbėk...“ 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.05 
„M, kaip meilė“. 19.50 „1 2 3... 25“. Jubi-
liejinis grupės „RAZ DWA TRZY“ koncertas. 
20.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. Orai. 21.35, 
3.55 „Gelbėtojai“. 22.25 61-asis Eurovizi-
jos konkursas. Lenkijos atranka. 24.00, 4.50 
„Katynė“. 3.00 Animacinis f. 3.15 Žinios. 
Sportas. Orai. 

 TV1000
5.00 „Ir čia priėjo Poli“. 6.40 „Geriausias 
pasiūlymas“. 8.55 „Appaloosa“. 11.10 „Blicas“. 
13.10 „Vėlyvas kvartetas“. 15.10 „Ir čia priėjo 
Poli“. 17.10 „Brangioji pakeleivė“. 19.00 „Sukti 
reikaliukai“. 21.15 „Arčiau“. 23.10 „Advokatas 
iš Linkolno“. 1.10 „Appaloosa“. 3.10 „Brangioji 
pakeleivė“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai paga-
minta? 7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penktoji 
pavara. 9.10 Fantom Works dirbtuvės. 10.05 
Aukcionai. 10.55, 23.00, 4.30 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 11.50 Karai dėl bagažo. 
12.40 Sandėlių karai. Kanada. 15.25 Aukso 
karštinė. 17.15 Išgyvenk! 18.10 Vyras, moteris, 
gamta. 19.05 Išgyventi su Edu Stafordu. 20.00 
B.Grilsas. Sala. 21.00, 2.50 Ieškant ginklo. 
22.00, 3.40 Sprogimai. 24.00, 5.20 Likvidato-
rius. 1.00 Blogiausias scenarijus. 1.55 Turto 
gelbėtojai. 

 TraVel
 6.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 18.00 
Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 
10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 Kovos 
dėl bagažo. 12.00 Amerika. Tai, kas gražiau-
sia. 16.00 Superdidelės vilos. 17.00 Neįpras-
ti būstai per atostogas. 20.00 Šeino Delijos 
prieskonių kelionė. 21.00, 2.00 Keistas maistas 
su Endru Cimernu. 22.00 Neįprastos žemės. 
23.00 Įkaušęs keliautojas. 24.00 Motociklu 
po Kiniją. 1.00 Nežinoma ekspedicija. 3.00 
Dvasiniai ieškojimai. Indija. 4.00 Amerikos 
laikai. Kalifornija. 5.00 Prabangios kelionės. 
Vakarų Australija. 

 animal PlaneT
6.36 Beždžionių gyvenimas. 7.25 Namai me-
džiuose. 11.55 Ostinas Styvensas. 12.50 Kro-
kodilų šėrimo manija. 13.45 Čarlis ir Džesika. 
14.40 Gyvūnų inspektoriai Pietų Afrikoje. 15.35 
Echo ir Ambozelio drambliai. 16.30 Deivas 
Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 17.25 Afrikos 
tankmėje. 18.20 Kova su brakonieriais. 19.15 
Laukinių gyvūnų priežiūros mokykla. 20.10 
Katės gelbėjimas. 21.05 Daktarė Dy. 22.00 
Kova su brakonieriais. 22.55 Ostinas Styven-
sas. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.00 WTA Hobart. Moterų tenisas. Alize Cornet - 
Eugene Bouchard. 7.30, 3.00 „Inside the Boar-
droom“. NBA žurnalas. 8.00 NBA visų žvaigždžių 
savaitgalis. 10.45, 20.20 „NBA pasaulis“. 11.00 
Ispanijos „Copa del Rey“ taurė. Madrido „Real“ 
- Gran Kanarijos „Herbalife“. 13.00, 22.45 NBA 
krepšinio lyga. Oklahomos „Thunder“ - Ouklendo 
„Warriors“. 15.00 Snieglentės. „Burton US Open“. 
Pusvamzdžio rungtis. Moterys. 16.15 Snieglentės. 
„Burton US Open“. Pusvamzdžio rungtis. Vyrai. 
18.30 Rusijos „Premier league“. „Krasnodar“ - 
„Zenit“. 20.45 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „FC 
Groningen“ - „PSV Eindhoven“. 1.00 KOK World 
Series. Bušido kovos. Vilnius.  

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 Dviračiai. Pasaulio treko čempionatas. 9.45 
Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Brose Bas-
kets“. 11.35 Krepšinis. Eurolyga. „Olympiacos“ - 
„Laboral Kutxa“. 13.25 Boksas. 14.10 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 14.40 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. „Tottenham“ - „Arsenal“. 
Tiesioginė transliacija. 16.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester City“ - „Aston Villa“. 
19.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apž-
valga. 19.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Watford“ - „Leicester“. 21.30 Dviračiai. Pa-
saulio treko čempionatas. Tiesioginė translia-
cija. 0.20 Boksas. Sam Eggingtonas - Bradley 
Skeelas. Tiesioginė transliacija. 2.00 Ledo 
ritulys. KHL. Rytų konferencijos ketvirtfinalis. 

 eurosPorT
 6.15, 22.00, 2.30, 5.45 Slidžių krosas. Pasaulio 
taurė. Kanada. 7.15 Sporto linksmybės. 7.30, 
16.45, 4.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Lenkija. 9.00, 21.30 JAV futbolo 
lyga. 9.30, 12.30, 15.30, 18.45, 1.05, 5.00 Bia-
tlonas. Pasaulio taurė. Norvegija. 10.15, 14.00 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Slovėnija. 
19.30, 0.05 Žiemos sporto apžvalga. 20.25, 
24.00 Sporto naujienos. 20.30 Dviračių spor-
tas. Italija. 21.15 Dviračių sportas. 

 10.00  „Moderni šeima“
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 9.30  Krepšinio pasaulyje
  su Vidu Mačiuliu

 20.00  Euromaxx 8.30  Ryto suktinis 
  su Zita Kelmickaite

 

 19.30  Žvaigždžių duetai 19.30  Kadagys

 TV8
6.30 Menų sala. 7.00 „Puolusių angelų miestas“ 
(N-7). 8.00 Senoji animacija. 9.00 „Linksmieji 
traukinukai“. 10.00 „Nuovada“ (N-7). 12.00 
Mamyčių klubas. 12.30 Mankštinkitės. 13.00 
„Jaunieji gydytojai“ (N-7). 15.00 Pakartok! (N-
7). 18.00 „Agatos teisė“ (N-7). 19.00 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Vasara Amsterdame“ 
(N-7). 22.50 „Paslaptingoji mergina“ (N-7). 
0.30 „Agatos teisė“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00, 
19.30, 0.25 Diagnozė. Valdžia. 7.55, 1.55 KK2 
(N-7). 10.05, 4.10 Dviračio šou. 12.00 Sta-
tyk! 12.30 Raudona linija. 13.30 Beatos vir-
tuvė. 14.30 24 valandos (N-7). 16.30 Yra, 
kaip yra (N-7). 20.30 A.Ramanauskas Plius. 
21.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 
21.30 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų k. 22.30 Goldman Sachs. 
Pasaulį valdantis bankas. 2012 m. 23.35 Nuo... 
Iki. 1.25 Ne vienas kelyje.

 PBK
6.10, 1.25 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.50 Armėnijos parduotuvė. 7.30 Animacija. 
7.50 „Juokingi kamuoliukai“. 8.00 Sveikata. 9.15 Kol 
visi namie. 10.00 „Mašos pasakos“. 10.25 Fazenda. 
11.20 Sąmokslo teorija. 12.10 „Kinijos atradimas“. 
12.40 P.Gagarina. „Spektaklis baigtas“. 14.25 „Ju-
morina“. 15.20 „Vėl vienas ant visų“. 19.05 „Juoda -
balta“. 21.00 Laikas. 22.40 „Pamaskvio vakarai“. 
23.30 „Apie meilę“. 1.55 Pasverti ir laimingi 4.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.00 Pats sau režisierius. 8.50 J.Petrosiano humo-
ro laida. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 
Žinios. 10.15 Rytinis paštas. 11.00, 13.15 „Žvilgs-
nis iš amžinybės“. 21.00 Sekmadienio vakaras 
su V.Solovjovu. 23.00 „Šalies budėtojas“. 23.55 
Karštais pėdsakais. 1.50 „Blondinė už kampo“.

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 Žiūrėti visiems! 8.05 „V ir 
M“. 9.00 Rusiškas vairavimas. 9.50 Paskutinę 
akimirką. 10.20 Žiūrėti visiems! 11.15 „Gamta 
skelbia karą“. 13.10 „Ant bevardės aukštu-
mos“. 17.00 „Snaiperis. Atpildo ginklas“. 20.20 
Michailovo Zadornovo koncertas. 1.05 9-oji 
metinė nacionalinė premija „Čartovo tuzinas“. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 
7.55 „Centrinė televizija“. 9.25 Pirmoji pavara. 
10.05 Technikos stebuklai. 10.55 Sodininkų atsa-
kas. 12.25 Valgome namie! 13.00 „Vartotojų prie-
žiūra“. „Nesileisk apgaunamas“. 14.00 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 15.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 
12“. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 Savaitės akcentai. 
18.48 Pozdniakovas. 19.00 „Svetimas“. 22.55 „Ide-
ali žmogžudystė“. 0.40 „Rusiškas tigras“.

 TV PolonIa
7.30 WIN -Laisvė ir Nepriklausomybė. Paskutinė 
viltis. 8.35 „Ladies“ - dainos iš koncerto. 9.20, 
18.25, 1.45 Lenkija su Miodeku. 9.30 Astronariu-
mas. 10.00 Drakono Polo nuotykiai. 10.20 Pogo-
dziakų rūpesčiai. 10.35 Povandeninė ABC. 10.50 
Grūdas. 11.20 „Persirengėliai“. 12.25 Polonija 
užsienyje. 12.40, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 
13.00 Viešpaties Angelas. 13.45 Prie Tatrų. 13.55 
Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. 14.00 Šv.Mišių 
transliacija. 15.25 J.Rodovičiaus vardo apdovano-
jimų įteikimas. 16.25 Okrasa laužo taisykles. 16.55 
„Šeimynėlė.pl“. 17.55, 1.20 Valstybės interesai. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.55 „M, kaip meilė“. 
19.50 TVP žvaigždynas. 20.25 Drakono Polo nuo-
tykiai. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 2.45, 3.40 „Aukš-
tesnioji jėga“. 22.40, 4.35 „Hamletas“. 

 TV1000
8.30 „Sukti reikaliukai“. 10.45 „Advokatas iš Linkol-
no“. 12.50 „Geriausias pasiūlymas“. 15.05 „Appa-
loosa“. 17.10 „Blicas“. 19.00 „Pasiklydę vertime“. 
21.10 „Maps to the Stars“. 23.10 „Įsivaizduojamas 
Dianos Arbus paveikslas“. 1.10 „Sukti reikaliukai“.

 DIscoVeRy 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Automobilių perpar-
davinėtojai. 10.05 Kubos chromas. 10.55 Iliuzionis-
tas. 11.50 Troja. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 
Nekilnojamojo turto karai. 14.30 Likvidatorius. 
15.25 Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Retro au-
tomobiliai. 17.15 Kubos chromas. 18.10 Kas dedasi 
Žemėje? 19.05 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 21.00, 
2.50 Narsūs Ramiojo vandenyno kariai. 22.00, 3.40 
Laukinių kalnų karaliai. 23.00, 4.30 Galingi žemės 
drebėjimai. 24.00, 5.20 Traukiniu į Aliaską.

 TRaVel
6.00, 22.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00, 17.00 Turto gelbėtojai. 10.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 Kovos dėl ba-
gažo. 12.00, 16.00 Numesti ir atsikratyti. 13.00, 
18.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 14.00, 24.00 Vyrų 
irštvos. 15.00 Gyvenimas ant ežero. 20.00, 1.00 
Nežinoma ekspedicija. 21.00 Paminklų paslaptys.

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“ 
(N-7).

7.25 „Vėžliukai nindzės“.
7.55 „Ančiukas 

Donaldas ir  
draugai“.

8.30 Padėkime augti.
9.00 Statybų TV.
9.30 Virtuvės 

istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Ramblio filmukas. 

Mikės Pūkuotuko 
nuotykiai tęsiasi“.

12.25 Romantinė drama 
„Prieskonių  
princesė“  
(N-7).

14.20 Komedija 
„Seržantas Bilko“ 
(N-7).

16.10 Ekstrasensai 
detektyvai  
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 Kadagys. 

Lietuva, tautinių 
šokių kovos,  
2016.

22.30 Trileris 
„Stokeriai“  
(N-14).

0.35 Drama 
„Apgaulė“ 
 (N-14).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Žybsnis ir stebu-

klingos mašinėlės“.
7.45 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Mikė Pūkuotukas 

ir rūpesčių diena“.
10.00 Komedija 

„Nepaprasta  
komanda“.

11.50 Filmas šeimai 
„Nerealus šuo“.

13.35 Pričiupom! (N-7).
14.00 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Žvaigždžių duetai. 

2016 m.
22.10 Trileris 

„Naktinis reisas“ 
(N-14).

23.50 Siaubo trileris 
„Skambutis 2“ 
(N-14).

1.50 Veiksmo f. 
„Transformeriai“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų 

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

Zita Kelmickaite.
9.00 „Pasakininkas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 „Dainų dainelė 2016“.
12.40 „Nuostabieji Japonijos 

gamtos kampeliai“. 
„Pietvakarių salos“.

13.40 „Paryžiaus paslap-
tys“. „Mulen Ružo 
paslaptis“ (N-7).

15.15 Stilius.
16.00 Žinios.
16.15 Istorijos detektyvai.
17.00 Tėvų susirinkimas.
17.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 2“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 „Pavojingi jausmai“.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 „Nuostabieji Japonijos 

gamtos kampeliai“. 2 d.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
etapas Olandijoje. 
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. 
„Australijos  
kaubojus“.

13.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

13.30 Sveikinimai. 
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Kvapų detektyvas“ 
(N-7).

19.00 Romantinė komedija 
„Ko laukti  
kai laukiesi“  
(N-7).

21.00 „Įkaitai“ (N-14).
22.50 Veiksmo f. 

„Karaliaus vardu 2. 
Du pasauliai“ 
(N-14).

0.35 „Melagių žaidimas“ 
(N-7).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Laukinis pasaulis“.
11.10 „Didysis barjerinis 

rifas“ (N-7).
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
13.15 „Genijai iš 

prigimties“.
13.55 „Vandens žiurkės“ 

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

Žinios.
15.20, 16.20 

„80-ieji“ (N-7).
17.30, 1.50, 5.00 

24/7.
18.30 Patriotai (N-7).
19.30 Viskas. Aišku 

(N-7).
21.30 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
23.50 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
2.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.20, 5.45 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

4.10 „Kaip užauginti pla-
netą. Gėlių galia“ 

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
7.00 Dainuoja Gražina 

Apanavičiūtė.
7.40 „Laumės juosta 2015“.
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 ARTS21.
10.00 „Gyvenimas salose“.
10.30 „Ikaro vaškiniai 

sparnai“.
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.30 Atspindžiai.
12.00 Tenisas. Deviso 

taurė. Antroji grupė. 
Lietuva - Norvegija. 
Vienetai. Tiesioginė 
transliacija iš Šiaulių.

16.45 Pasaulio biatlono 
čempionatas. Moterų 
10 km persekiojimo 
lenktynės. Tiesioginė 
transliacija iš Oslo.

17.30 Pasaulio biatlono 
čempionatas. Vyrų 
12,5 km perse-
kiojimo lenktynės. 
Transliacija iš Oslo.

18.15 Rašytojas R.Sadauskas. 
19.30 Kelias į namus. 

Vaidotas Žukas.
20.00 Euromaxx.
20.30 Linija, spalva, forma.
21.15 Visu garsu.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.

 18.30  Patriotai
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 18.55  „Lelijos“ 6.50  Topmodeliai 10.30  „Visa tiesa 
  apie kates“

 AnimAl PlAnet
7.25, 21.05 Katės gelbėjimas. 8.15, 12.50, 18.20, 
22.00, 1.40 Laukinių gyvūnų priežiūros mokykla. 
9.10, 19.15 Kova su brakonieriais. 10.05, 20.10 
Daktarė Dy. 11.00 Žvejyba Amazonėje. 11.55, 22.55 
O.Styvensas. 13.45, 2.35 Lotynų Amerikos platybė-
se. 14.40 Bahamų salose. 15.35, 4.15 Turkija, kon-
trastų šalis. 16.30, 5.02 Neištirtos salos. 17.25, 5.49 
Didžiausi ir blogiausi. 23.50 Aligatorių tramdytojai.

 SPort1
6.00 Rusijos „Premier league“. „Krasnodar“ - „Zenit“. 
Vakar. 8.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „FC Gronin-
gen“ - „PSV Eindhoven“. Vakar. 10.00 Čempionai 
LT. Grappling. Pakruojis 2016. 10.30, 17.30 „NBA 
pasaulis“. 10.45, 18.30 „Inside the Boardroom“. 
NBA žurnalas. 11.15, 20.50 NBA krepšinio lyga. Či-
kagos „Bulls“ - Hjustono „Rockets“. Šiandien. 13.30 
Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Gran Kanarijos „Herbalife“ - Madrido „Real“. 
15.30 Tiesioginė transliacija. Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Willem II“ - „AFC Ajax“. 18.00 „NBA Action“. 
19.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - „Unicaja“. 22.30 
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. Los 
Andželo „Lakers“ - Ouklendo „Warriors“. 1.00 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gran Kanarijos 
„Herbalife“ - Madrido „Real“. Vakar.

 ViASAt SPort BAltic
6.50, 20.00 Dviračiai. Pasaulio treko čempio-
natas. 10.10 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Watford“ - „Leicester“. 12.00 Boksas. Sam Eg-
gingtonas - Bradley Skeelas. 14.25 Premier lygos 
apžvalga. 15.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Crystal Palace“ - „Liverpool“. Tiesioginė trans-
liacija. 17.30 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 17.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„West Bromwich“ - „Manchester United“. Tiesio-
ginė transliacija. 23.50 Motosportas. Nascar 400 
mylių lenktynės. 5.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų 
konferencijos ketvirtfinalis. 

 euroSPort
6.30 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Kanada. 
7.15, 9.35, 16.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Norvegija. 8.00, 19.00 Žiemos sporto apžvalga. 
9.00, 20.05, 23.45 JAV futbolo lyga. 10.15, 
13.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Slo-
vėnija. 12.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Lenkija. 14.30 Biatlonas. Pasau-
lio taurė. Norvegija. 15.15 Šiaurės dvikovė. Pa-
saulio taurė. Vokietija. 18.00 Dviračių sportas. 
Paryžius - Nica. 20.00, 23.40 Sporto naujienos. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
7.50 Daktaras Ozas 

(N-7).
8.40 „Moterys, pakeitu-

sios pasaulį.  
Žana d’Ark“ (N-7).

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

10.30 „Visa tiesa apie 
kates“.

11.25 „Tai bent žvėrynėlis!“
11.55 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
12.30 Kasdien virtuvėje su 

Reičele Alen.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.10 Nemarus kinas. 

„Kur dingo septintoji 
kuopa?“ (N-7).

19.00 Rosamunde Pilcher. 
„Ten, kur esi Tu“  
(N-7).

21.00 „Detektyvas 
Kolambas. 
Žmogžudystė  
pagal muziką“ 
(N-7).

22.50 „Pasienis“ (S).
0.40 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Topmodeliai 

(N-7).
7.50 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (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 pasau-

lio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungty-
nės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Prienų-
Birštono „Vytautas“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 „Laukiniai šernai“ 
(N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 „Penktoji valdžia“ 

(N-14).
1.05 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.45 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

10.30 „Virtuvės karaliai“.
11.00 Senoji knyga: 

rusėniška knyga  
LDK teritorijoje.

11.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.30 Reidas.
13.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.30 Kas paleido šunis?
14.00 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
15.10 „Astro vaikis“.
16.50 „Krabatas: 

burtininko mokinys“ 
(N-7).

18.55 „Lelijos“ 
(N-7).

20.00 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

21.00 „Rubinas rūke“ 
(N-7).

22.50 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.20 „Virtuvė“ 
(N-7).

23.50 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

„Ko lAuKti, KAi lAuKieSi“
Romantinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Kirk Jones.
Vaidina: Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks.

Penkios poros ruošiasi pasveikinti naujos gyvybės atėjimą. Kiekviena iš jaunų 
mamyčių sprendžia skirtingo sudėtingumo nėštumo rebusus, bet galiau-
siai viskas baigiasi laimingai. Sprendžiamos visos įmanomos gyvenimiškos 
situacijos: įvaikinimo galimybė po persileidimo, dvynukų laukimas, kompli-
kuotas nėštumas, neišmatuojamas džiaugsmas, artėjančios tėvystės baimė.

BtV
19.00

„ten, Kur eSi tu“
Romantinė dRama. Vokietija. 2010.
Režisierius: Hans-Jurgen Toge.
Vaidina: Sophie Schutt, Nicki von
Tempelhoff, Nadine Warmuth.

Sabrina Velington jau dvejus metus 
po netikėtos vyro mirties rūpinasi 
viešbučiu Kornvalyje. Verslas atsidū-
ręs ties bankroto slenksčiu. Jos vai-
kystės draugės Lizos gyvenimas irgi 
šlyja. Taigi draugės sukurpia planą...

„PenKtoJi VAlDŽiA“
BiogRafinė dRama. JAV. 2013.
Režisierius: Bill Condon.
Vaidina: Benedict Cumberbatch,
Daniel Bruhl, Carice van Houten.

Tikrais faktais paremta istorija apie 
„WikiLeaks“ įkūrėjo Džuliano Asandžo 
ir jo kolegos informacinį projektą. 
Gavę priėjimą prie slapčiausių doku-
mentų Amerikos istorijoje, jie turėjo 
apsispręsti: kokia tos informacijos slė-
pimo kaina ir kokia - jos atskleidimo.

„nAKtiniS reiSAS“
tRileRis. JAV. 2005.
Režisierius: Wes Craven.
Vaidina: Rachel McAdams, 
Cillian Murphy, Jack Scalia.

Liza negali pakęsti skrydžių lėktuvu, 
tačiau siaubingi išgyvenimai, kurie jos 
laukia skrydyje į Majamį, nesusiję su 
skrydžių baime. Pakilus lėktuvui, Lizos 
bendrakeleivis pasisako turįs užduotį 
nužudyti įtakingą verslininką.

tV1
19.00

lnK
22.10

tV6
22.30

rekomenduoja



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“ (N-7).
11.05 Komedija „Sunkus 

vaikas 2“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas 

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

kambarinės“ (1).
23.30 Kriminalinė drama 

„Kaip išsisukt įvyk-
džius žmogžudystę“.

0.30 TV serialas 
„Detektyvas 
Bekstriomas“ (N-14).

1.25 TV serialas „Naujokė“.
2.15 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Rožinė pantera“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
9.50 24 valandos (N-7).
10.45 Pagalbos skambutis 

(N-7).
11.45 Nuo... Iki.
12.45 Bus visko.
13.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Rožinė pantera“.
14.25 „Eskimų mergaitė“.
14.30 TV serialas „Ištark 

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Panikos kambarys“ 
(N-14).

0.30 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

1.15 TV serialas 
„Vampyro dienoraš-
čiai“ (N-14).

2.00 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.30 Bėdų turgus.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 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 Šiandieni.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 „Juodasis ledas“.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 Durys atsidaro.
0.05 Gyvenimas.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00, 3.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

 20.30  Panorama 7.55  „Kempiniukas 
 Plačiakelnis“

 16.30  Labas vakaras, 
 Lietuva

Pirmadienis

 TV8
8.40, 16.00 Oliverio tvistas. 9.40 „Linksmieji trau-
kinukai“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Vasara 
Amsterdame“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 
„Pasmerkti 2“. 14.30 „Pasmerkti 3“. 15.00, 0.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00 „Tai - mano 
gyvenimas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Sal-
džioji aistra“. 22.50 „Tai - mano gyvenimas“. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje. 6.30 Tauro ragas. 7.00 
Raudona linija. 8.00, 12.45 „Alfa“ savaitė. 8.30 
Diagnozė. Valdžia. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 
11.15 Valanda su Rūta. 13.15 „Goldman Sachs. 
Pasaulį valdantis bankas“. 14.20 Yra, kaip yra. 
15.25 KK2. 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
9.00 Naujienos. 9.30 „Šiaudinė skrybėlaitė“. 12.00 
Naujienos. 12.20 Skanėstas. 12.55 „Manekenė“. 
17.10 A.Mironovo 75-mečio proga „Aš sublizgė-
siu netikėta ašara...“ 18.15 „Respublikos pasidi-
džiavimas: Andrėjus Mironovas“. 20.00 Laikas. 
20.25 Lietuvos laikas. 20.50 „Laisvas kaip paukš-
tis“. 22.45 D.Kozlovskio koncertas 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.55 „Sveikas ir sudie“. 6.25 „Tikiu“. 13.00, 19.00 
Naujienos. 13.20 „Tikiu“. 13.55 „Petrosianas ir 
moterys“. 16.30 Šokiai su žvaigždėmis. 19.30 
„Laimingas šansas“. 23.30 „Andrejus Mirono-
vas“. 0.20 „Trys plius du“. 2.05 „Mamos meilė“. 

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.25 Kviestinė vakarienė. 8.20 
Šeimos dramos. 10.10 Tinkama priemonė. 11.05 
„Keista byla“. 12.00, 19.25 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 12.50 „Mūsų planetos paslaptys“. 
13.50 „Gobšumas“. 14.45 Gyva tema. 15.40 
Šeimos dramos. 17.30 Tinkama priemonė. 18.25 
Keista byla. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
„Snaiperis“. 0.30 Michailo Zadornovo koncertas. 

 nTV MIR
6.25 Gerai ten, kur mes esame! 7.00, 9.00, 
12.00, 18.00 Šiandien. 7.20, 9.20 „Švyturio 
šviesa ir šešėlis“. 11.00 Gyvas ir negyvas 
maistas. 12.20 „Aš - Angina!“ 15.55 Koncertas 
„Tureckio choras. Vyriškas požiūris į meilę“. 
18.25 „Sudie, Makarovai!“ 20.25 „Kitas majoras 
Sokolovas“. 22.20 Kalbame ir rodome. 23.20 
„Kurtinys. Tęsinys“. 1.20 „Viskas įskaičiuota“. 
3.05 Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos. 

„SalDŽIojI aISTRa“
MelodraMa. Vokietija. 2015.
Režisierius: Marco Serafini.
Vaidina: Rolf Kanies, Nina Petri, Josephin Busch.

Konditerei Hilai pagaliau pavyko gauti savo svajonių darbą prašmatniame 
elegantiškame viešbutyje. Deja, čia ne viskas taip puiku, kaip atrodo. Vieš-
butis skęsta skolose - savininkė Marina nežino, kaip susigrąžinti pinigus, 
kuriuos iššvaistė jos velionis vyras. Galbūt teks verslą parduoti. Tuo labai 
susidomėjęs viešbučių magnatas Karlas šnipinėti pasiunčia savo sūnų Joną.

TV8
21.00

„ŽaIDĖjaS“
VeiksMo trileris. JAV. 2009.
Režisieriai: Mark Neveldine, 
Brian Taylor.
Vaidina: Gerard Butler, Amber 
Valletta, Michael C.Hall.

Netolimoje ateityje žmoniją užvaldo 
pramogų ir žaidimų manija. Iš se-
nųjų kompiuterinių žaidimų gimė 
kraupus hibridas: žaidimų perso-
nažais tapo gyvi žmonės, kuriuos 
valdo kažkas kitas, sėdintis anapus 
ekrano. Keiblas - žaidimo žvaigždė 
ir kultinis herojus. Keiblą valdo jau-
nuolis, vardu Saimonas.

„PanIKoS KaMBaRYS“
VeiksMo trileris. JAV. 2002.
Režisierius: David Fincher.
Vaidina: Jodie Foster, Kristen 
Stewart, Forest Whitaker.

Meg Altman ir jos dukrelė Sara 
po skyrybų įsikelia į didžiulį namą 
Centriniame parke. Naujasis būstas 
kadaise priklausė vienam iš Niujor-
ko milijonierių. Būste yra slapta ne-
įprasta erdvė. Tai kambarys su sto-
romis betoninėmis sienomis. Nekil-
nojamojo turto agentas paaiškina, 
kad tai „panikos kambarys“, kurį 
įrengė ankstesnysis šeimininkas.

„RYKlIŲ naKTIS“
trileris. JAV. 2011.
Režisierius: David R.Ellis.
Vaidina: Sara Paxton, Dustin 
Milligan, Chris Carmack.

Sara su draugais kateriu atplaukia 
į trobelę ant ežero kranto ir ketina 
savaitgalį pasilinksminti. Kai spor-
tininkas Malikas iš vandens išlipa 
nuplėšta ranka, gera nuotaika iš-
garuoja akimirksniu. Plaukdami 
nedideliu kateriu jie pamato, kad 
ežeras pilnas didžiulių ryklių.

BTV
21.30

TV6
23.00
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6.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
19.00 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

21.30 Veiksmo trileris 
„Žaidėjas“ (N-14).

23.15 Trileris „Sukeisti 
žudikai“ (N-14).

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

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

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

Vikrūs.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Kulinaras“ (N-7).
11.30 „Moterų daktaras“.
12.30 24/7.
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Magda M.“ (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45 Kuriame ateičiai.
18.50, 23.15 „Rio 2016“. 

Speciali laida.
19.00 „Miškinis“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris. Orai.
23.25 Vaivos pranašystės.
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 3.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55, 4.45, 6.05 
„Genijai iš prigimties“.

3.25, 5.35 Dokumentinis f. 
„Jaunikliai“ (N-7).

5.15 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Durys atsidaro.
6.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 Dainuoja Vincentas 

Kuprys.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.45 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
14.15 Visu garsu.
15.00 „Naisių vasara“. 1, 2 s.
16.00 „Gyvenimas salose“. 
16.30 Anapus čia ir dabar.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ponas Selfridžas 3“.
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Euromaxx.
22.30 Komedija 

„Prašmatnu!“ 
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Pasauliniai meno 

šedev rai. 
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
Boris Grebenščikov 
ir grupė „Akvarium“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Keksiukų karai.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

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

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
13.50 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

14.50 „Nebylus liudijimas. 
Reičel radimas“ 
(N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

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

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

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

(N-7).
0.25 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.10 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Iš peties 

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

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni 

šeima“  
(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 kriminalistai“ 

(N-14).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Farai (N-14).
23.00 „Ryklių 

naktis“ (S).
0.40 „Intymios 

pamokos“  
(N-14).

2.15 „Salemas“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

11.30 „Lelijos“ (N-7).
12.35 „Kietos 

mergiotės“.
14.20 Kas paleido 

šunis?
14.50 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

15.20 „Virtuvė“ (N-7).
15.50 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

16.20 „Nauja pradžia“ 
(N-7).

18.00 „Virtuvės karaliai“.
18.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

20.00, 23.20 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Beorė erdvė“ (N-7).
21.30 „Nefritinio 

skorpiono  
prakeikimas“.

23.50 „Mergina pasirodo 
bare“ (N-14).

 19.20  „Ponas 
 Selfridžas 3“

 16.00  Žinios 1.35  „Liežuvautoja“  10.30  „Aukščiausios 
klasės automobiliai“

 21.00  „Naša Raša“ 1.10  „Karadajus“

TV PROGRAMAkovo 7 d. 

 TV Polonia
7.15 Valstybės interesai. 7.45, 20.25 Prie 
Nemuno. 8.05 Drakono Polo nuotykiai. 8.25, 
2.15 „Šeši milijonai sekundžių“. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 11.50 Trumpa istorija. 
12.00 Kelionės su istorija. 12.35 „1, 2, 3... - 
25“ - jubiliejinis grupės „Raz Dwa Trzy“ 
koncertas. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Aukštesnioji jėga“. 
15.15 „Hamletas“. 17.55, 1.45 „Codziennos 
gatvė 2-3“. 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.50, 
5.20 Polonija 24. 23.20, 5.50 Sveika, Polo-
nija. 0.25 WIN - Laisvė ir Nepriklausomybė. 
Paskutinė viltis. 1.20 Polonija užsienyje. 2.45 
Animacinis f. 

 TV1000
5.00 „Advokatas iš Linkolno“. 7.05 „Įsivaizduo-
jamas Dianos Arbus paveikslas“. 9.10 „Pasi-
klydę vertime“. 11.00 „Diana“. 12.55 „Arčiau“. 
14.40 „Sukti reikaliukai“. 16.55 „Advokatas 
iš Linkolno“. 19.00 „Meilės punšas“. 21.05 
„Šnipų žaidimas“. 23.15 „Filomena“. 0.55 
„Maps to the Stars“. 2.55 „Įsivaizduojamas 
Dianos Arbus paveikslas“. 

 DiscoVery 
6.10, 1.00 Deimantų medžiotojai. 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 7.50, 20.00 Kaip tai vei-
kia? 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, 22.00, 3.40 Aliaska. 
Šeima iš miško. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Pasprukti nuo perse-
kiotojų. 14.30 Gaudant monstrus. 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 21.00, 2.50 Vyrai, moterys, 
laukinės stichijos. 23.00, 4.30 B.Grilsas. Sala. 
24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.55 Alias-
ka. Paskutinė riba. 

 TraVel
6.00, 11.00, 24.00 Paminklų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Nekilnojamojo turto paieškos. 
9.00, 15.00 Gelbėtojai. 10.00 Numesti ir 
atsikratyti. 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 
16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla gam-
toje. 18.00, 2.00 Keistas maistas su Endru 
Cimernu. 21.00, 3.00 Nežinoma ekspedicija. 
22.00, 4.00 Neįprastos žemės. 23.00, 5.00 
Sunkios kelionės. Kinija. 24.00 Paminklų 
paslaptys. 

 animal PlaneT
6.36 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 11.00 Blogas 
šuo. 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 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Echo 
ir Ambozelio drambliai. 17.25, 23.50 Upių 
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Katės gelbė-
jimas. 0.45 Gyvačių įkandimas. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.30 NBA krepšinio lyga. Los 
Andželo „Lakers“ - Ouklendo „Warriors“. 
Šiandien. 9.00, 20.00, 1.30 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. 9.30 „Road 
to glory“ su Mantu Stonkum. Kovinio spor-
to žurnalas. 10.00, 23.45 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Gran Kanarijos „Herbalife“ - 
Madrido „Real“. Vakar. 12.00, 2.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „FC Groningen“ - „PSV 
Eindhoven“. 2016-03-05. 16.00, 4.00 Rusijos 
„Premier league“. „Krasnodar“ - „Zenit“. 2016-
03-05. 18.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos 
„Bulls“ - Hjustono „Rockets“. Vakar. 20.30 
„Road to glory“. Su Egle Jakštyte. Kovinio 
sporto žurnalas. Premjera. 21.00 „NBA pasau-
lis“. Speciali krepšinio laida. Premjera. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Dviračių sportas. Pasaulio treko čempio-
natas. 10.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Crystal Palace“ - „Liverpool“. 12.40 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „West Bromwich“ -  
„Manchester United“. 14.30 Ledo ritulys. KHL 
ketvirtfinalis. 16.30 Boksas. 17.25 Premier 
lygos apžvalga. 18.25 Ledo ritulys. KHL. Vaka-
rų konferencijos pusfinalis. Tiesioginė translia-
cija. 21.00, 1.30, 5.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų 
konferencijos pusfinalis. 23.00 Ralis ant ledo. 
Trysilas. 3.30 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
6.30, 12.00, 18.45, 22.00, 2.00, 4.00 Biatlonas. 
Pasaulio čempionatas. Norvegija. 8.00, 13.00 
JAV futbolo lyga. 9.30, 17.45 Žiemos sporto 
apžvalga. 10.30 Greitasis čiuožimas. Pasaulio 
čempionatas. Vokietija. 15.30, 20.05, 22.45, 
1.05, 5.00 Dviračių sportas. Paryžius - Nica. 
19.55, 24.00 Sporto naujienos. 20.00 Spor-
to apžvalga. 21.00, 2.30 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 23.45 
Sporto linksmybės. 0.05, 1.00 Europos futbolo 
apžvalga. 0.10 JAV futbolo lyga. 0.35 Futbolo 
žvaigždės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 1.20  „Sunkių nusikaltimų 
 skyrius“

 7.45  Lietuva tiesiogiai  16.35  Skambantys 
pa sau liai su Nomeda Kazlaus

 13.10  Klauskite daktaro 10.45  Žvaigždžių duetai 12.00  „Apie mus ir 
 Kazlauskus“

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 16.00 Oliverio tvistas. 9.40 
„Linksmieji traukinukai“. 10.10 Senoji animacija. 
11.05 „Saldžioji aistra“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 
14.00 „Pasmerkti 3“. 15.00, 1.10 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 18.00, 23.20 „Tai - mano gyveni-
mas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Vanduo 
drambliams“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Dviračio šou. 11.30, 15.25 KK2. 12.15 Diagno-
zė. Valdžia. 13.15 Yra, kaip yra. 16.10 24 valan-
dos. 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
6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 Vaikų klubas. 6.45 
„Mano meilė“. 7.10 „Žmogus iš Kapucinų bulva-
ro“. 9.25 Fazenda. 9.55, 12.25 „Vėl vienas visiems“. 
12.00 Naujienos (su subtitrais). 13.50 „Vieniša mo-
teris nori susipažinti“. 15.35 „Meilė ir balandžiai“. 
17.40 „Moterys, pirmyn!“ J.Stepanenko jumoristi-
nis koncertas. 20.00 Laikas. 20.25 Lietuvos laikas. 
20.50 R.Paulso jubiliejinis vakaras. 23.35 „Dvi 
monetos pusės“. 1.00 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
6.20 „Bandomasis meilės terminas“. 10.00 
„Apie ką dainuoja vyrai“. 12.00 „Didelio mies-
to šeimininkė“. 13.00, 19.00 Naujienos. 13.20 
„Didelio miesto šeimininkė“. 16.30 Šokiai su 
žvaigždėmis. 19.30 „Anytos dienoraštis“. 22.25 
„Valentinas Judaškinas“. 0.40 „Myliu kovo 9-tą!“ 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.20 Kviestinė vakarienė. 8.15 
Šeimos dramos. 10.05 Tinkama priemonė. 11.00 
Keista byla. 11.55, 19.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 12.50 „Mūsų planetos paslaptys“. 13.45 
Gobšumas. 14.45 Gyva tema. 15.40 Šeimos dra-
mos. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 Keista byla. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Šio pasaulio 
galingiausi“. 23.20 Michailo Zadornovo koncertas. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20, 9.20 „Švy-
turio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Gyvas ir negyvas 
maistas. 12.25 „Skrydis. Trys dienos po katastro-
fos“. 13.55 Šventinis telemaratonas su O.Puškina 
„Veidrodis didvyriui“. 16.35, 18.25 Šventinis 
koncertas, skirtas kovo 8-ajai. 19.20 „Sudie, Ma-
karovai!“ 21.20 „Kitas majoras Sokolovas“. 23.20 
„Kurtinys. Tęsinys“. 1.15 „Viskas įskaičiuota“. 

 TV PolonIa
6.45 Iki pasimatymo Krokuvoje. 7.05 Pasaulis 
sukasi. 8.00 Cafe Historia. 8.25 „Tik Kasia“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 
4.35 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 Poloni-
ja 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Gelbėtojai“. 15.15 Astronariumas. 15.40 
Lenkijos kino apdovanojimai „Ereliai 2016“. 
17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 18.30 
TV ekspresas. 18.50, 1.25, 5.10 Lenkija su 
Miodeku. 18.55 Naszaarmia.pl. 19.20 Kelio-
nės su istorija. 20.25 250 metų visuomenės 
teatrui Lenkijoje. 20.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas 
Mateušas“. 0.25 Verta kalbėti. 2.15 „Tik Kasia“. 
2.45 Animacinis f. 

 TV1000
5.00 „Pasiklydę vertime“. 7.10 „Šnipų žaidi-
mas“. 9.20 „Meilės punšas“. 11.10 „Filome-
na“. 13.00 „Įsivaizduojamas Dianos Arbus 
paveikslas“. 15.10 „Pasiklydę vertime“. 17.00 
„Diana“. 19.00 „Pasivažinėjimas su berniu-
kais“. 21.15 „Laimė viena nevaikšto“. 23.10 
„Džeinė Eir“. 1.15 „Meilės punšas“. 2.55 
„Šnipų žaidimas“. 

 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 Nekilnojamojo turto paieškos. 
9.00, 15.00 Gelbėtojai. 10.00 Numesti ir atsi-
kratyti. 11.00, 24.00 Paminklų paslaptys. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 
2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 
Kelionė po prieskonių šalį. Turkija. 22.00, 4.00 
Keistas maistas su Endru Cimernu. 23.00, 5.00 
Viešbučių verslas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Nuovada“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“ (N-7).
11.00 TV serialas 

„Paskutinis iš vyrų“.
12.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
15.00 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 Muzika jūsų širdims. 

Lietuvos scenos 
grandai kovo 8-osios 
koncerte, 2016. 

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas 

„Bibliotekininkai“.
23.30 TV serialas 

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

ir pabaisa“.
1.25 TV serialas „Paskutinis 

iš vyrų“ (N-7).
2.15 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Rožinė pantera“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.45 Žvaigždžių duetai. 

2016 m. Vedėjai 
I.Jankauskaitė ir 
M.Stonkus.

13.30 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.15 Kriminalinė komedija 

„Pametęs galvą“ (N-7).
23.55 TV serialas „Kultas“ 

(N-14).
0.45 TV serialas 

„Vampyro dienoraš-
čiai“ (N-14).

1.30 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 Klausimėlis.lt.
11.20 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.15 „Juodasis ledas“.
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 Atspėk dainą.
23.15 Trumposios žinios.
23.20 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 3“.
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Bėdų turgus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00, 3.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

8.15 Mistinės istorijos.
9.15 TV serialas „Viena už 

visus“ (N-7).
10.20 Kalbame ir rodome.
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 neįtikėtina.
19.00 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
21.30 Komedija „Ateini čia 

arba gausi į dūdą!“ 
(N-14).

23.40 Veiksmo f. „Karaliaus 
vardu 2. Du pasau-
liai“ (N-14).

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

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

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.35 „Rio 2016“. Speciali 

laida.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Kulinaras“ (N-7).
11.30 „Sukčius“ (1) (N-7).
12.30 Nuoga tiesa (N-7).
13.30 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Magda M.“ (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 3.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55, 4.45, 6.05 
Dokumentinis f. 
„Genijai iš prigimties“.

3.25, 5.35  „Jaunikliai“ (N-7).
5.15 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Atspindžiai.
6.35 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 IQ presingas.
12.45 Euromaxx.
13.15 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
14.30 „Ponas Selfridžas 3“.
16.05 Rusų gatvė. Žinios.
16.35 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
17.30 Istorijos detektyvai.
18.15 Vilniaus albumas.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Labanaktukas.
19.10 „Peliukas Lukas“.
19.20 „Ten, kur namai 1“.
21.00 „Visata. Senovės 

mįslės įmintos“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Meilės dainos.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 Klasikinė kontrabanda. 

Solistai J.Milius 
ir I.Prudnikovaitė-
Pitrėnė.

1.10 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

1.30 Laba diena, Lietuva.
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 21.00  „Broukenvudo 
 paslaptys“

 9.00  Tavo augintinis 14.50  „Detektyvas
 Kolambas“

 AnimAl PlAnet
6.13, 8.15, 12.50 Katės gelbėjimas. 6.36 Bež-
džionių gyvenimas. 7.25 Blogas šuo. 8.15 Katės 
gelbėjimas. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai me-
džiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.00 Jaunikliai. 11.55 Daktaras Džefas. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 
Echo ir Ambozelio drambliai. 17.25, 23.50 Upių 
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Laukinių gy-
vūnų priežiūros mokykla. 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“ - Madrido „Real“. 
2016-03-06. 8.00, 20.00 Ledo šeima. Dailusis 
čiuožimas. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 25 
turo apžvalga. 10.00, 22.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - „Unicaja“. 
2016-03-06. 12.00, 24.00 Olandijos „Eredivi-
sie“ lyga. „Willem II“ - „AFC Ajax“. 2016-03-
06. 14.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Prancūzija. 16.00 ATP 250 Open De Nice. Vyrų 
tenisas. Federico Delbonis - Ernests Gulbis. 
Finalas. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 26 
turo apžvalga. Premjera. 2.00 „NBA pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 3.00 Žiemos pasaka ant 
ledo. Dailusis čiuožimas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Dviračiai. Pasaulio treko čempionatas. 9.00, 
20.35 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
13.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 13.55 Ledo 
ritulys. KHL. Vakarų konferencijos pusfinalis. 
15.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos pus-
finalis. Tiesioginė transliacija. 18.25 Krepšinis. 
BBL. „Liepaja/Triobet“ - „TU/Rock“. Tiesioginė 
transliacija. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Real“ - „Roma“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Wolf-
sburg“ - „Gent“. 1.35 Ledo ritulys. KHL. Rytų 
konferencijos pusfinalis. 3.35 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
Rytų konferencijos pusfinalis. 

 euroSPort
6.00, 13.15 Žiemos sporto apžvalga. 7.00, 
12.15, 21.00, 23.45 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 8.15, 11.30, 
14.15, 19.00, 0.50, 2.30 Biatlonas. Pasaulio 
čempionatas. Norvegija. 9.30, 20.00, 1.30, 5.00 
Dviračių sportas. Paryžius - Nica. 10.30, 11.25 
Europos futbolo apžvalga. 10.35 Futbolo žvaigž-
dės. 11.00 JAV futbolo lyga. 15.00 Angliškasis 
biliardas. Velsas. 19.55, 0.40 Sporto naujienos. 
21.45, 3.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. 
Kanada.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Keksiukų karai.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

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

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
13.50 „Judantis objektas“ 

(N-7).
14.50 „Detektyvas 

Kolambas. Pelenai 
virš Holivudo“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

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

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės XVI. 
Auksinė kekė“ (N-7).

22.55 „Bėgantis laikas“ (N-7).
0.55 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.40 „Karadajus“ (N-7).

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

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(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 kriminalistai“ 

(N-14).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„VfL Wolfsburg“ -  
„KAA Gent“. 
Tiesioginė t 
ransliacija.

23.40 „Nešvarus žaidimas“ 
(N-14).

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

2.10 „Salemas“ (N-14).
3.00 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Virtuvės 
karaliai“.

12.00 „Krabatas: 
burtininko  
mokinys“  
(N-7).

14.05 „Lelijos“ (N-7).
15.10 „Kai šaukia 

širdis“ (N-7).
16.10 „Paskutinis šokis“.
18.00 Senoji knyga: 

rusėniška  
knyga LDK  
teritorijoje.

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 „Virtuvė“ (N-7).
0.45 „Lelijos“ (N-7).

„VAnDuo DrAmBliAmS“
Romantinė dRama. JAV. 2011.
Režisierius: Francis Lawrence.
Vaidina: Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz.

Didžiosios depresijos laikai. Jaunas veterinarijos studentas Džeikobas po tra-
giškos tėvų žūties meta universitetą ir prisijungia prie populiariausio pasaulyje 
keliaujančio cirko. Sekdamas savo tėvo pėdomis, trupėje vaikinas pradeda 
dirbti veterinaru, o netrukus sutinka ir įsimyli nuostabią moterį Marleną. Deja, 
mergina ištekėjusi už charizmatiško, tačiau žiauraus cirko gyvūnų dresuotojo.

tV8
21.00

„PAmetĘS GAlVĄ“
KRiminalinė Komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Michael Corrente.
Vaidina: Peter Facinelli, Jaimie 
Alexander, Michael Madsen.

Kišenvagį Bobį slegia milžiniška tėvo 
skola. Motina mano, kad Bobis turi 
prestižinį darbą Volstrite. Iš tikrųjų jis 
kiekvieną rytą apsivelka savo juodą 
kostiumą ir leidžiasi į metro, o ten 
švarina patiklių žmonių kišenes. lnK

22.15

„neŠVAruS ŽAiDimAS“
VeiKsmo filmas. Vokietija, JAV. 2009.
Režisierius: Danny Lerner.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Gina May, Michael Pare.

Buvęs Amerikos specialiųjų pajėgų 
agentas Maikas Riginsas kali Rytų 
Europoje. Kai jam pasiūloma gauti 
laisvę ir pinigų, jei išvaduos ame-
rikietę Aną Geil, vyras nedvejoja ir 
imasi užduoties. tV6

23.40

„Ateini ČiA ArBA  
GAuSi Į DŪDĄ!“
Komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Matthew Vaughn.
Vaidina: Aaron Johnson, Christop-
her Mintz-Plasse, Nicolas Cage.

Deivas - paprastas paauglys. Gal 
net moksliukas, turintis pomėgį 
skaityti komiksus. Įsigijęs specialų 
kostiumą, jis nusprendžia tapti su-
perdidvyriu, nors tam neturi jokių 
gebėjimų. BtV

21.30

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Du tėvai ir du 

sūnūs“ (N-7).
11.05 Romantinė drama 

„Prieskonių  
princesė“ (N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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 

„Pagrobimas“ 
(N-14).

0.20 „Elementaru“ (N-7).
1.20 „Naujokė“ (N-7).
2.10 „Du tėvai ir du 

sūnūs“ (N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Rožinė pantera“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.00 Pričiupom! 
(N-7).

13.30 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.00 „Rožinė pantera“.
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. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Snaiperis 3“ 
(N-14).

24.00 „Kultas“ (N-14).
0.50 „Vampyro 

dienoraščiai“  
(N-14).

1.35 „Strėlė“ (N-7).

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

(N-7).
10.05 „Komisaras 

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

daiktai 8“.
11.30 Emigrantai.
12.25 Istorijos detektyvai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Komisaras 

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

meilės istorija 3“ 
(N-7).

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

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

Trečiadienis

 TV8
6.35 TV Pagalba (N-7). 8.20 Oliverio tvistas. 
9.20 „Linksmieji traukinukai“. 9.50 Senoji ani-
macija. 10.45 „Vanduo drambliams“ (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. Info verslas. 
Info interviu. Info kriminalai. Info pasaulis. 
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, 0.45 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 „Meilė 
ir balandžiai“. 13.05 „Jumorina“. 13.20 Tabletė. 
14.05 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 
16.50 Sąmokslo teorija. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 
21.05 „Batalionas“. 23.20 Vakaras su Urgantu. 
23.55 „Andrėjus Merzlikinas. Nebūtų laimės...“ 
1.15 Nakties naujienos. 1.30 „Bučiuojasi aušros“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Naujienos. 10.55 
„Didžioji orka“. 14.00 „Giulčatai“. 17.15 Tiesioginis 
eteris. 20.00 „Anytos dienoraštis“. 22.50 Specialu-
sis korespondentas“. 0.35 „Civilizacijos mįslės“. 

 Ren
8.20 Šeimos dramos. 10.05 Tinkama priemonė. 
11.00 Keista byla. 11.55, 19.25 Pasaulio paslap-
tys su A.Čapman. 12.50 Mokslo apgauti. 13.50 
Gobšumas. 14.35 Gyva tema. 15.35 Šeimos dra-
mos. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 Keista byla. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Ekstrasensų 
mūšis. 23.25 Pažink mūsiškius. 0.10 „Kariai 4“. 

 21.30  Auksinis protas 20.00   Svogūnų Lietuva  20.25   Su cinkeliu

„PaBanDoM IŠ naUjo“
Romantinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius: David Frankel.
Vaidina: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell.

Kei ir Arnoldas - atsidavusi pora, tačiau, prabėgus santuokos dešimt-
mečiams, Kei nori paįvairinti santykius ir vėl suartėti su vyru. Sužinojusi 
apie garsų santuokų specialistą iš mažo miestelio, ji bando įtikinti savo 
skeptiką, kasdienybės rutinos tvirtai besilaikantį vyrą sėsti į lėktuvą ir 
išskristi savaitei į santuokos terapijos užsiėmimus.

rekomenduoja

BTV
21.30

„SnaIPeRIS 3“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2004. 
Režisierius: Paul Pesce. 
Vaidina: Tom Berenger, Byron 
Mann, John Doman.

Vyresnysis seržantas Tomas Beketas - 
taikliausias JAV jūrų laivyno korpu-
so snaiperis. Dabar Beketui tenka 
tiesiogiai susikauti su paskutiniu 
priešu, kuris, kaip vėliau išaiškėja, 
yra geriausias jo draugas Polas Fine-
ganas. Šis, laikomas žuvusiu, rengia 
slaptas karines operacijas, keldamas 
grėsmę ne tik Jungtinėms Valsti-
joms, bet ir visam likusiam pasauliui.

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

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

„PaSITIKĖjIMaS“
dRama. JAV. 2010.
Režisierius: David Schwimmer.
Vaidina: Clive Owen, Catherine 
Keener, Liana Liberato.

Filmas apie sugriautą merginos ir 
jos šeimos gyvenimą. Keturiolik-
metė Anė gyvena Čikagos prie-
miestyje. Gimtadienio proga gavu-
si nešiojamąjį kompiuterį, ji prade-
da susirašinėti su Čarliu. Mergina 
įsitikinusi, kad tai jos pirmoji meilė. 
Paauglė sutinka su juo pasimatyti.

lnK
22.15

TV3
22.30

TV6
23.40
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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.
19.00 „Ekspertė Džordan“ 

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

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

„Pabandom iš naujo“ 
(N-14).

23.30 Veiksmo trileris 
„Žaidėjas“ (N-14).

1.05 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

1.55 „Liežuvautoja“
(N-7).

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

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

(N-7).
11.30 „Sukčius“ (N-7).
12.30 Patriotai (N-7).
13.30 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

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

Žinios. Orai.
16.25 „Magda M.“ (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

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

(N-7).
21.30 Ginčas (N-7).
23.20 Patriotai (N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 3.55 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55, 4.45, 6.05 
„Genijai iš  
prigimties“.

3.25, 5.35 
„Jaunikliai“ (N-7).

5.15 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 Kamerinio choro 

„Brevis“ koncertas. 
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
8.40 Geriausias skyriuj.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Muzikos savaitė.
13.15 „Vilnius Jazz 2015“.
14.15 „Ten, kur namai 1“.
15.45 „Visata. Senovės 

mįslės įmintos“.
16.30 Pasaulio biatlono 

čempionatas. Moterų 
15 km individualios 
lenktynės. Tiesioginė 
transliacija iš Oslo.

18.15 Trembita.
18.30 Tėvų susirinkimas.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 Kelias į namus. 

Vytenis Pauliukaitis.
19.50 LRT Kultūros akade-

mi ja. Dr. Vincento Vo -
bolevičiaus paskaita.

20.35 Kelias į UEFA EURO 
2016.

21.00 „Didžioji istorija“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 ARTi. Scen.
22.30 Elito kinas. Drama 

„Feniksas“ (N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. (N-7).
7.50 Keksiukų karai.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.15 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
13.50 „Judantis objektas“ 

(N-7).
14.50 „Detektyvas 

Kolambas. 
Žmogžudystė  
pagal muziką“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

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

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės IX. 
Namas miške“ (N-7).

23.00 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.45 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.30 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Adrenalinas (N-7).
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(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 Lietuvos futbolo A 

lygos rungtynės. 
Marijampolės 
„Sūduva“ - Klaipėdos 
„Atlantas“. Tiesioginė 
transliacija.

20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

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

23.40 „Pasitikėjimas“ 
(N-14).

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

2.25 „Salemas“ (N-14).
3.15 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Broukenvudo 

paslaptys“ 
 (N-7).

11.40 Senoji knyga: 
rusėniška knyga  
LDK teritorijoje.

12.10 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

12.40 „Astro vaikis“.
14.20 „Kūdikiai“ 

(N-7).
15.50 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

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!“
22.50 Balticum TV 

žinios.
23.20 „Broukenvudo 

paslaptys“  
(N-7).

1.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

TV PROGRAMAkovo 9 d.

 NTV Mir
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
„Naujas rytas“. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 14.00 „Veidro-
dis didvyriui“. 15.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 
12“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.45 „Sudie, 
Makarovai!“ 20.40 „Kitas majoras Sokolovas“. 
22.45 Dienos apžvalga. 23.10 „Kurtinys. Tę-
sinys“. 1.10 „Viskas įskaičiuota“. 3.05 Buto 
klausimas. 4.10 Gyvas ir negyvas maistas. 

 TV PoloNia
6.40 Prie Nemuno. 6.55 Klajūno užrašai. 7.05 
Pasaulis sukasi. 8.00 „Koridoriai“. 8.25 „Maikos 
Skovron išdaigos“. 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 
spalvos“. 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 taisykles. 
19.25 Rytų studija. 20.25 „Vilnoteka“. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.25 
„Paprastas kovas“. 1.25 Nepaprastų vietų keliais. 
2.15 „Maikos Skovron išdaigos“.

 TV1000
7.10 „Laimė viena nevaikšto“. 9.05 „Pasi-
važinėjimas su berniukais“. 11.20 „Džeinė 
Eir“. 13.25 „Šnipų žaidimas“. 15.35 „Meilės 
punšas“. 17.15 „Filomena“. 19.00 „Moters 
kvapas“. 22.10 „Gydytojas: Avicenos mokinys“. 
0.50 „Pasivažinėjimas su berniukais“.

 DiscoVery 
6.35, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50, 22.00, 
3.40 Greiti ir triukšmingi. 8.15, 17.15 Karai dėl ba-
gažo. 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, 2.50 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35, 1.00 Ieškant ginklo. 14.30 Mitų 
griovėjai. 23.00, 4.30 Gatvių lenktynės. 24.00, 5.20 
Nemėginkite pakartoti. 1.55 Sprogimai. 

 TraVel
7.00, 13.00, 1.00 Nekilnojamojo turto paieškos. 
9.00, 15.00, 22.00, 4.00 Gelbėtojai. 10.00, 
16.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00 Pa-
minklų paslaptys. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 
2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 
Kovos dėl bagažo. 23.00 Numesti ir atsikratyti. 
5.00 Amerikos pilietinio karo pėdsakais. 

 aNiMal PlaNeT
6.13, 8.15, 12.50 Laukinių gyvūnų priežiūros 
mokykla. 6.36 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 11.00 
Jaunikliai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai me-
džiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Daktaras Džefas. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 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 Čarlis ir Džesika. 0.45 Kalnų pabaisos. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Lakers“ - Ouklendo „Warriors“. 2016-03-06. 
8.00, 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio 
čempionatas. 9.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ lygos 21 turo apžvalga. 9.30, 21.30 
NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Hjusto-
no „Rockets“. 2016-03-06. 11.30, 23.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 12.00, 24.00 
Rusijos „Premier league“. „Krasnodar“ - „Zenit“. 
2016-03-05. 14.00 Pasaulio rali-kroso čempio-
natas. Ispanija. 16.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„FC Groningen“ - „PSV Eindhoven“. 2016-03-
05. 21.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
lygos 22 turo apžvalga. Premjera. 2.00 „Sportinio 
pokerio Premier lyga“. Pramoginis TV šou. 4.00 
Žiemos pasaka ant ledo. Dailusis čiuožimas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. BBL. „Liepaja/Triobet“ - „TU/
Rock“. 8.50, 17.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Real“ - „Roma“. 10.40 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Wolfsburg“ - „Gent“. 12.30 
Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos pusfina-
lis. 14.30 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos 
pusfinalis. 16.30 Golfas. Europos turo savaitės 
apžvalga. 18.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Zenit“ - „Benfica“. Tiesioginė translia-
cija. 21.05 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Chelsea“ - PSG. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
pusfinalis. 1.45 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Zenit“ - „Benfica“. 3.35 Motosportas. 
Nascar 400 mylių lenktynės. 5.00 Ledo ritulys. 
KHL. Vakarų konferencijos pusfinalis. 

 eurosPorT
6.00, 10.30, 14.00 Angliškasis biliardas. Vel-
sas. 7.30, 12.00, 15.00, 20.30, 3.30 Biatlonas. 
Pasaulio čempionatas. Norvegija. 8.45, 18.15, 
21.30, 1.10, 4.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. 
Kanada. 9.30, 13.00, 23.00, 5.00 Dviračių spor-
tas. Paryžius - Nica. 12.45 Sporto linksmybės. 
20.25, 24.00 Sporto naujienos. 0.05 Dviračių 
sportas. Italija. 

 14.15  „Ten, kur namai 1“ 20.25  „Kulinaras“ 21.00   „Visi vyrai - 
   kiaulės...“

 23.20   „Broukenvudo
  paslaptys“

16.00  „Daktaras Hausas“ 13.15   Paprasti Naidželo
   Sleiterio patiekalai
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 18.30   Labai juokinga 
   laida

 13.30  „Neprilygstamieji
  gyvūnai“

 19.20  „Veisenzė. Berlyno
  meilės istorija 3“

 22.45  „Nuogas tarp vilkų“ 19.30  Valanda su Rūta19.30   „Rezidentai“

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 Oliverio tvis-
tas. 9.40 „Linksmieji traukinukai“. 10.10 Se-
noji 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 gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Maištingoji 
Džeinė“ (N-7). 23.20 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 1.15 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. 14.20, 
16.10 24 valandos (N-7). 15.25 Bus visko. 
17.00 Info diena. Info verslas. Info interviu. 
Info kriminalai. Info pasaulis. 21.00 A.Užkalnis 
Plius. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasauly-
je. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.35 Gyvenk sveikai! 10.45, 12.20 „Batalionas“. 
13.15 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 15.00 Vyriš-
ka/Moteriška. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.45 Lietuvos laikas. 21.05 „Batalionas“. 23.15 
Vakaras su Urgantu. 23.50 „Mininas ir Gaftas“. 
1.10 Nakties naujienos. 1.25 „Sanikovo žemė“. 
2.55 „Ištikimi draugai“. 4.30 Mados nuosprendis.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Naujienos. 10.55 
„Didžioji orka“. 14.00 „Giulčataj“. 17.15 Tiesioginis 
eteris. 20.00 „Anytos dienoraštis“. 21.55 „Dvikova“. 
23.40 „Civilizacijos mįslės“. 1.20 „Skubiai į numerį!“

 Ren
8.15 Šeimos dramos. 10.00 Tinkama priemonė. 
10.55 Keista byla. 11.55, 19.25 Pasaulio paslap-
tys su A.Čapman. 12.50 Mokslo apgauti. 13.50 
Gobšumas. 14.45 Gyva tema. 15.40 Šeimos 
dramos. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 Keista 
byla. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 A.Čapman 
paslaptys. 23.20 „V ir M“. 0.15 „Kariai 4“. 

 nTV MIR
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
„Naujas rytas“. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisieku-
siųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 14.00 Veidrodis didvyriui. 15.20 „Sudau-
žytų žibintų gatvės 12“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.50 „Sudie, Makarovai!“ 20.45 „Kitas majoras 
Sokolovas“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.10 „Kur-
tinys. Tęsinys“. 1.10 „Viskas įskaičiuota“. 3.05 
Sodininkų atsakas. 4.10 „Greitas maistas“. Ciklas 
„Gyvas ir negyvas maistas“. 

 TV PolonIa
6.40 „Vilnoteka“. 6.55 Klajūno užrašai. 7.05 
Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktualijos. 8.25 
„Namai aukštyn kojom“. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 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 
spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 Gyvenimo 
egzaminas. 16.15 „Vilnoteka“. 16.30 „Paprastas 
kovas“. 17.35 Iki pasimatymo Krokuvoje. 17.55, 
1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 1.35 Lenkija su Miodeku. 18.55 Pega-
sas. 20.25 Polonija užsienyje. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.50, 3.45 „Prokuroras“. 0.25 Paprastai. 1.10 A la 
show. 2.15 „Namai aukštyn kojom“.

 TV1000
7.10 „Moters kvapas“. 10.05 „Gydytojas: Avice-
nos mokinys“. 12.45 „Laimė viena nevaikšto“. 
14.40 „Pasivažinėjimas su berniukais“. 16.55 
„Džeinė Eir“. 19.00 „Ji“. 21.25 „Pametusi galvą“. 
23.10 „Burleska“. 1.10 „Moters kvapas“.

 DIscoVeRy 
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. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35 Kas dedasi Žemėje? 14.30 Fokusų 
magija. 15.25 Troja. 16.20 Fokusų magija. 21.00, 
2.50 Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 Laukinių kalnų ka-
raliai. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.00 Gatvių 
lenktynės. 1.55 Stori ir įsiutę. Griausmas. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Nekilnojamojo turto paieškos. 
9.00, 15.00 Gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 11.00, 24.00 Paminklų paslaptys. 
17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 Neįprastos 
žemės. 22.00, 4.00 Kelionės. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 „Nuovada“ 

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

sūnūs“ (N-7).
11.00 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
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 Mokslinės 

fantastikos trileris 
„Rydiko kronikos“ 
(N-14).

0.50 Veiksmo f. 
„Keršto valanda. 
Atlygis“ (N-14).

2.30 „Paskutinis iš vyrų“ 
(N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Rožinė pantera“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.00 Pričiupom! 
(N-7).

13.30 „Madagaskaro 
pingvinai“.

14.00 „Rožinė 
pantera“.

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 Veiksmo trileris 

„Užsienietis“  
(N-14).

0.10 „Kultas“ 
(N-14).

1.00 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.45 Sveikatos 
ABC televitrina.

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

(N-7).
10.05 „Komisaras 

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

daiktai 8“.
11.30 Gyvenimas.
12.25 Stilius.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 „Trečiasis pasaulinis 

karas. Žvilgsnis iš 
vadavietės“.

22.10 Dėmesio centre.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Drama 

„Nuogas tarp vilkų“ 
(N-14).

0.30 Trumposios žinios.
0.35 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“. 

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

sugrįžimas“ (N-7).
8.15 Mistinės istorijos 

(N-7).
9.15 „Kvapų detektyvas“ 

(N-7).
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.30 „Muchtaro 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

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

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

„Romeo turi mirti“ 
(N-14).

23.45 Romantinė komedija 
„Pabandom iš naujo“ 
(N-14).

1.30 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.20 „Liežuvautoja“ (N-7).

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

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

(N-7).
11.30 „Sukčius“ (N-7).
12.30 Ginčas (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

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

Žinios.
16.25 „Magda M.“ (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

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

(N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
23.20 Ginčas (N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 3.55 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55, 4.45, 6.05 
„Genijai iš  
prigimties“.

3.25, 5.35 
„Jaunikliai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Septynios Kauno 

dienos.
6.35 M.C.Pietragalla ir 

baleto trupė „Alois“.
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 ARTi.
12.45 „Iš būsimų knygų 

rankraščių“. 
Romas Sadauskas.

13.55 ...formatas. Poetė 
Violeta Palčinskaitė.

14.10 Gyčio Lukšo filmas 
„Mėnulio Lietuva“.

15.45 „Didžioji istorija“.„Ypa-
tinga druskos galia“. 
„Aukso karštligė“.

16.30 Pasaulio biatlono 
čempionatas. Vyrų 
20 km individualios 
lenktynės. Tiesioginė 
transliacija iš Oslo.

18.15 Menora.
18.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
19.00 Labanaktukas.
19.20 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 3“ (N-7).
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Anapus čia ir dabar.
23.30 IQ presingas.
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 11.05   „Didžiausi 
    pasaulio uostamiesčiai“

 23.55  „Taikdarys“ 12.45  „Būrėja“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Keksiukų karai.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 Kasdien virtuvėje 

su Reičele Alen.
13.50 „Judantis objektas“ 

(N-7).
14.50 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Auksinė kekė“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

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

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Foilo karas. 
Priešo ugnis“ (N-7).

23.00 „Begėdis“ (N-14).
24.00 „Ties riba“ (N-14).
0.50 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
1.35 „Karadajus“ (N-7).

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Kobra 11“ 

(N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(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 kriminalistai“ 

(N-14).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Nesunaikinami 2“ 

(N-14).
23.55 „Taikdarys“ 

(N-14).
1.45 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.35 „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 „Broliai“ 
(N-7).

13.55 Reidas.
14.25 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
15.25 „Tekėk už manęs!“
17.15 „Lelijos“ 

(N-7).
18.20 „Broukenvudo 

paslaptys“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų d 
ešimtukas.

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 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 11.00 Jauni-
kliai. 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 Dakta-
ras Džefas. 13.45 Aligatorių tramdytojai. 16.30 
Čarlis ir Džesika. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Daktarė Dy. 20.10, 3.25 
Gyvūnų inspektoriai Pietų Afrikoje. 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„FC Barcelona“ - „Unicaja“. 2016-03-06. 8.00, 
20.00 Snieglentės. „Burton US Open“. Pus-
vamzdžio rungtis. Moterys. 9.15, 21.30 KOK 
World Series. Bušido kovos. Vilnius. 1 dalis. 
11.30 „Road to glory“. Su Egle Jakštyte. Kovinio 
sporto žurnalas. 12.00, 2.00 NBA krepšinio 
lyga. Toronto „Raptors“ - Čikagos „Bulls“. 
2016-01-03. 14.00 ATP 250 Malaysia Open. 
Vyrų tenisas. David Ferer - Feliciano Lopez. 
Finalas. 16.00, 4.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Willem II“ - „AFC Ajax“. 2016-03-06. 21.00 
Rusijos „Premier league“ 19 turo apžvalga. 
Premjera. 24.00 „M1 Iššūkis“. Pasaulio ko-
manda - Ispanija. Kovinis sportas. 1.00 „M1 
Iššūkis“. Kelias į finalą. Kovinis sportas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 UEFA Čempionų lyga. „Chelsea“ - PSG. 
8.50, 3.25 „Trans World Sport“ žurnalas. 9.50 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 10.20 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 10.50 KHL. 
Vakarų konferencijos pusfinalis. 12.50 UEFA 
Čempionų lyga. „Zenit“ - „Benfica“. 14.40 Bok-
sas. 15.55 KHL. Rytų konferencijos pusfinalis. 
Tiesioginė transliacija. 18.25 BBL. „Jekabpils“ 
- „Šiauliai“. Tiesioginė transliacija. 20.25 Euro-
lyga. „Cedevita“ - „Unicaja“. Tiesioginė translia-
cija. 21.55 Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Chimki“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Eurolyga. „Brose 
Baskets“ - „Olympiacos“. 1.35 Europos lyga. 
5.00 KHL. Rytų konferencijos pusfinalis. 

 euroSPort
6.00, 10.30, 19.40, 2.30 Dviračių sportas. Ita-
lija. 7.00, 11.30, 16.15, 0.05, 4.00 Biatlonas. 
Pasaulio čempionatas. Norvegija. 8.30, 13.00 
Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Kanada. 9.30, 
14.00, 18.15, 1.30, 5.00 Dviračių sportas. Par-
yžius - Nica. 14.45, 16.10 Pasaulio futbolo 
apžvalga. 14.50 JAV futbolo lyga. 15.20 Pietų 
Amerikos futbolo apžvalga. 15.45 FIFA futbolo 
apžvalga. 20.55, 24.00 Sporto naujienos. 21.00 
Angliškasis biliardas. Velsas. 3.45 Sporto 
linksmybės. 

„neSunAiKinAmi 2“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Simon West.
Vaidina: Sylvester Stallone, Jason Statham, Chuck Norris.

Šį kartą nesunaikinamų vyrų užduotis bus asmeninio pobūdžio. Barnis 
ir jo kompanija vėl susiburia, kad atliktų, jų manymu, eilinę užduotį. 
Tačiau lengvas darbas pasirodo esąs spąstai, ir kai vienas komandos 
narys žiauriai nužudomas, nesunaikinami vyrai vyksta į priešo teritoriją 
atkeršyti. Paaiškėja, kad vyrams teks kariauti prieš visą šalį. O priešas 
disponuoja net masinio naikinimo ginklu.

tV6
22.00

rekomenduoja

„romeo turi mirti“
Veiksmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius: Andrzej Bartkowiak.
Vaidina: Jet Li, Isaiah 
Washington, Russell Wong.

Apie Po mirtį sužino vyresnysis brolis 
Hanas, buvęs policininkas, legendi-
nis kovotojas, įkalintas Honkongo ka-
lėjime. Pažadėjęs motinai saugoti ir 
ginti jaunėlį, tačiau nesugebėjęs išlai-
kyti pažado, Hanas prisiekia atkeršyti.

„rYDiKo KroniKoS“
mokslinės fantastikos trileris.
JAV. 2004.
Režisierius: David Twohy.
Vaidina: Vin Diesel, Colm Feore.

Rydikas, slapstydamasis nuo įstaty-
mo ir jį persekiojančių samdomų 
žudikų, iškeliauja į Heliono planetą, 
tačiau patenka į chaoso apimtą pa-
saulį. Helioną užkariavo lordas Marša-
las, o jo kraujo ištroškę kariai pasiryžę 
sunaikinti žmoniją visoje visatoje. 

„uŽSienietiS“
Veiksmo trileris. JAV, Lenkija. 2003.
Režisierius: Michael Oblowitz.
Vaidina: Steven Seagal, Harry 
Van Gorkum, Jeffrey Pierce.

Džonatanas Koldas dirba laisvai 
samdomu siuntinių gabentoju. Tie 
siuntiniai būna įslaptinti ir pavojingi. 
Kartą jis gauna ypač svarbų užsaky-
mą. Reikia nugabenti slaptą krovinį 
iš Prancūzijos į Vokietiją.

BtV
21.30

lnK
22.15

tV3
22.30
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muzika

Britų muzikos apdovanuojimuose 
triumfavo Adelė (Adele) 

EPA-Eltos nuotr.

Londono „O2“ arenoje neseniai buvo išdalyti 2016 m.  
Britų muzikos apdovanojimai, kuriuose triumfavo  
atlikėja AdeLė (Adele, 27). Apdovanojimus ji pelnė 
keturiose kategorijose, įskaitant geriausios solo atlikėjos 
ir geriausio metų albumo.

Finalinį apdovanojimų ceremonijos pasirodymą surengu-
si atlikėja taip pat gavo geriausio Britanijos singlo ir Pasau-
linės sėkmės apdovanojimus.

Ceremonijos metu buvo pagerbtas legendinis britų atli-
kėjas Deividas Bouvis (David Bowie). Atlikėjui skirtas Britų 
ikonos apdovanojimas, kurį D.Bouvio šeimos vardu atsiėmė 
jo artimas draugas Garis Oldmanas (Gary Oldman). Buvusi 
D.Bouvio muzikinė grupė sugrojo žymiausių jo dainų popuri, 
o vėliau prie jos prisijungė ir dainininkė Lord (Lorde), atli-
kusi „Life On Mars“ kūrinį.

Pirmąjį vakaro pasirodymą surengusi grupė „Coldplay“ lai-
mėjo geriausios Britanijos metų grupės apdovanojimą. Geriau-
sios tarptautinės muzikos grupės vardą pelnė „Tame Impala“.

Geriausiu Britanijos solo atlikėju paskelbtas Džeimsas 
Bėjus (James Bay), o kanadietis Džastinas Biberis (Justin Bie-
ber) tapo geriausiu tarptautiniu solo atlikėju. Ceremonijoje jis 
atliko savo žymiausius hitus „Love Yourself“ ir „Sorry“. Ge-
riausios tarptautinės solo atlikėjos vardą pelnė Bjork.

Apdovanojimuose triumfavo dar viena britų grupė „One 
Direction“, kuri gavo apdovanojimą už geriausią Britų metų 
vaizdo klipą.

Ceremonijoje, be Adelės, „Coldplay“ ir Dž. Biberio, sve-
čius linksmino britų atlikėja Džes Glin (Jess Glynne),  
Dž.Bėjus, „Little Mix“, „The Weeknd“ bei duetą atlikę Rija-
na (Rihanna) ir Dreikas (Drake).

Eltos inf.

Londone išdalyti Britų 
muzikos apdovanojimai
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Kinai
Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 4-10 d. 11, 13.10, 15.20, 17.40, 18.50, 19.45, 
20.50, 21.50 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 4-10 d. 10.10, 12.40, 15.10, 18 val. (8 d. 18 val. 
seansas nevyks).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 4-10 d. 11.20, 13.40, 16.20 val.
„8 geriausi pasimatymai“ (komedija, Rusija, N-13) - 
4-10 d. 19.15, 21.30 val.
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 8 d. 18.45 val. (COSMO VIP seansas).
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 10 d. 
18.50 val. (ZIP FM kino bomba).
„sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 4-10 d. 10.20, 13.20, 14.15, 17.15 val.
„sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, 3D, V) - 4-10 d. 12.15, 16.10 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 11.10, 
13.30, 15 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 4-10 d. 10.40, 11.40, 13.50 val. 
(10.40 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
4-10 d. 15.30, 20.30 val. (8 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
4-10 d. 17.25, 20.40 val.
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 4-10 d. 18.15, 21 val.

„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
N-13) - 4-10 d. 15.45 val.
„Rinkimų diena 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 4-10 d. 
18.40, 21.10 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 4-10 d. 16, 21.20 val.
„sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 4, 6 d. 18.30 val.
„sensacija“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 5, 7, 9 d. 
18.30 val.
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 12.50 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.50 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 4-10 d. 11.25, 13.30, 15.40, 17.45, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.40 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 4-10 d. 12, 14.30, 17, 19.20 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 4-10 d. 11, 13.40, 16.10 val.
„Zootopia“ (animacinis f., originalo k., JAV, N-7) - 
4-10 d. 13.50 val.
„8 geriausi pasimatymai“ (komedija, Rusija, N-13) - 
4-10 d. 15.30, 19.30, 21.45 val.
„neištikimybė“ (trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 21.20 val.
„sauliaus sūnus“ (drama, Vengrija, N-13) - 4-10 d. 
13.45, 18.50 val.
„45 metai“ (drama, Jungtinė Karalystė, N-13) - 4-10 d. 
11.30, 16.15, 21.20 val. (11.30 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 8 d. 20.45 val. (COSMO VIP seansas).
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 10 d. 
19.30 val. (ZIP FM kino bomba).
„Manon lesko“ (opera, originalo k.) - 5 d. 19.55 val. (Tiesio-
ginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)

„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
4-10 d. 13.20, 16.20, 18.50, 21.20 val. (8 d. 18.50,  
21.20 val. seansai nevyks).
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (animaci-
nis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 11, 13.10, 
16.20 val.
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 4-10 d. 12.15, 15, 18, 21 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
4-10 d. 17.50, 21.10 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 4-10 d. 11.10, 14 val.
„sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 4-10 d. 11.15, 15.20 val. (11.15 val. seansas 
vyks 5-6 d.).
„sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, 3D, V) - 4-10 d. 13.30, 17.20 val.
„sensacija“ (biografinė drama, JAV) - 4-10 d. 11.10, 
18.30, 21.30 val. (11.10 val. seansas vyks 5-6 d.;  
4, 8, 10 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 4-10 d. 14, 19 val.
„Rinkimų diena 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 4-10 d. 
16.30, 21.20 val.
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-6 d. 11.50 val.
„Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“ (doku-
mentinis f., Lietuva, N-7) - 4-10 d. 15.50 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 5-6 d. 11.30 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
4-10 d. 21.45 val.
„Danų mergina“ (biografinė drama, D.Britanija, JAV, 
Vokietija, N-16) - 4, 6, 8, 10 d. 18.40 val.
„Šlovė Cezariui!“ (muzikinė komedija, D.Britanija, JAV, 
N-13) - 7, 9 d. 18.40 val.
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„8 geriausi 
pasimatymai“

Vieną saulėtą rytą Nikita Sokolovas, su-
žinojęs, kad serga nepagydoma liga, nutaria, 
jog privalo surasti vyrą savo žmonai - pa-
mainą sau, kuri pasirūpintų tiek jo žmona, 
tiek jų vaikučiais bei verslo imperija. Taip 
vieną dieną Sokolovų namuose su kilniu 
pretekstu apsigyvena gaisrininkas Ilja - pa-
tikimas ir žalingų įpročių neturintis vyras. 
Prasideda slaptoji operacija, kurios metu 
Nikitos žmona turėtų artimai susidraugau-

ti su naujuoju „šeimos draugu“. Ir nors stai-
ga paaiškėja, kad įvyko klaida ir Nikitos 
sveikatai niekas nebegresia, stabdyti ope-
raciją jau per vėlu - nepriekaištingąjį Iljušą 

pamilti spėjo visi, įskaitant ir Nikitos vete-
rinarijos klinikos pacientus... Ir kova už 
meilę čia tiktai prasideda!

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 4 d.

n Romantinė komedija, Rusija, 2016

n Režisierius: Marius Vaisberg

n Vaidina: Vladimir Zelenskiy, Vera Brezhneva, 

Vladimir Yepifantsev, Yevgeni Koshevoy ir kiti

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Šlovė Cezariui!“ (muzikinė komedija, Didžioji Britanija, 
JAV) - 4 d. 16 val. 5 d. 21 val. 6 d. 14.20 val. 9 d. 17 val.
„Kai mes svajojom“ (drama, Vokietija, Prancūzija) - 
4 d. 18 val.
„Valstybė prieš Fricą Bauerį“ (drama, Vokietija) - 
4 d. 20.50 val.
„Mažos drąsios širdys“ (animacinis f., Latvija) - 5 d. 
13.30 val. 6 d. 13.20 val.
„Skirmantas Valiulis. Laiko labirintuose“ (doku-
mentinis f., Lietuva) - 5 d. 14.30 val.
„Baimės abėcėlė“ (dokumentinis f., Nyderlandai) - 
5 d. 16.40 val.
„Tylus kraštas“ (drama, Vokietija) - 5 d. 18 val. 9 d. 19 val.
„Vasara Berlyne“ (komedija, Vokietija) - 6 d. 16.20 val. 
10 d. 16.50 val.
„Dangus virš Berlyno“ (drama, Vokietija, Prancūzija) - 
6 d. 18.30 val.
„Slogutis“ (psichologinis trileris, Vokietija) - 6 d. 21.10 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 7 d. 15.10 val.
„Viskis ir degtinė“ (komedija, Vokietija) - 7 d. 17.30 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV) - 7 d. 
19.30 val.
„Vakarykštis sniegas“ (dokumentinis f., Vokietija) - 8 d. 17 val.
„Bogdano laimė“ (dokumentinis f., Ukraina) - 8 d. 19 val.
„Keičiant odą“ (tragikomedija, Vokietija) - 8 d. 21.10 val.
„Slydimas“ (drama, Šveicarija) - 9 d. 21 val.
„Lung Ta“ (dokumentinis f., JAV) - 10 d. 19 val.
„Vienas iš mūsų“ (drama, Austrija) - 10 d. 21.10 val.

MULTIKINO OZAS
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 4 d. 10.30, 12, 14, 15.30, 16.30, 17.45, 19, 20, 
21.15, 22.15 val. 5-8, 10, 10.30, 12.30, 14.45, 15.45, 
17, 18, 19.15, 20.15, 21.30, 22.15 val. 9 d. 10.45, 12.30, 
14.45, 17, 18, 19.15, 20.15, 21.30, 22.15 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 4, 6-8, 10 d. 10.45, 12, 14.30, 17 val. 5 d. 12, 
14.30, 17 val. 9 d. 14.30, 17 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 4-8 d. 10.15, 11.15, 13, 14, 15.30, 18 val. 9 d. 11.15, 
13.30, 15.30, 18 val. 10 d. 10.15, 11.15, 13, 14, 15.30 val.
„Neištikimybė“ (trileris, JAV, N-13) - 4-10 d. 21.45 val.

„8 geriausi pasimatymai“ (komedija, Rusija, N-13) - 
4-10 d. 17.30, 19.45 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 10 d. 19.30 val.
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 4-8, 10 d. 13.15, 16, 19, 21.45 val. 9 d. 14.15, 
16, 19, 21.45 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, 3D, V) - 4-8, 10 d. 10 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 4-8, 10 d. 11.30, 13.30 val. 9 d. 13.45 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 4-10 d. 16.30, 
18.45 val.
„Sensacija“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 4-10 d. 21 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
4-9 d. 15, 19.30, 22 val. 10 d. 15, 18, 22 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (animaci-
nis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 12.45 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
4-10 d. 20.30 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (animaci-
nis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5 d. 11 val. (specia-
lus seansas mažiukams).
„Zootropolis“ (animacinis f., JAV, N-7) - 9 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, Prancūzija, 
Vokietija) - 4 d. 18 val. 5 d. 19.15 val. 8 d. 18 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 4 d. 
20 val. 5 d. 14 val.
„Deminas: dvi tvirtovės“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
5 d. 13 val. 8 d. 17 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
5 d. 15.40 val. 10 d. 17.30 val.
Uždaras seansas - 5 d. 17 val.
„Džema Boveri“ (komedija, Prancūzija) - 9 d. 18 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada) - 9 d. 19.40 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 4-10 d. 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.35, 19.50,  
21, 21.40, 23, 23.45 val. (23, 23.45 val. seansai vyks  
4-5 d.; 5 d. 19.50 val. seansas nevyks).

„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 4-10 d. 12.30, 17.20 val. (5, 8, 10 d. 17.20 val. 
seansas nevyks).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 4-10 d. 10.20, 13, 15, 18.40 val.
„8 geriausi pasimatymai“ (komedija, Rusija, N-13) - 
5-6 d. 16.35 val.
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 8 d. 17.40 val. (COSMO VIP seansas).
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 10 d. 
17.50 val. (ZIP FM kino bomba).
„Manon Lesko“ (opera, originalo k.) - 5 d. 19.55 val. 
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV) - 4-10 d. 
11.20, 19, 21.25 val. (5-6 d. 11.20 val. seansas nevyks).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
N-13) - 4-10 d. 16, 21.50 val. (5 d. 21.50 val. seansas 
nevyks).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 4-10 d. 18.45 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Belgija, V) - 4-10 d. 11.10, 13.30 val.
„Sensacija“ (biografinė drama, JAV) - 4-10 d. 18.20, 
13.50 val. (5-6 d. 13.50 val. seansas nevyks).
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
4-10 d. 18.05, 21.10 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 4-10 d. 16.40, 
21.15 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 11.30, 
13.45, 14.30 val. (14.30 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.45 val.
„Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“ (doku-
mentinis f., Lietuva, N-7) - 4-10 d. 15.30 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, 3D, V) - 4-10 d. 12.45, 16.45 val. (16.45 val. 
seansas vyks 5-6 d.).
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 4-10 d. 10.35, 14.45 val. (14.45 val. seansas 
vyks 5-6 d.).
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-6 d. 10.30, 12.30 val.

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Zootropolis“
„Zootropolis“

Zootropolyje nėra žmonių - tai civilizuo-
tas gyvūnų miestas! Čia visi vaikšto ant 
dviejų kojų, dėvi drabužius ir ypač seka nau-
jausias mados tendencijas bei, žinoma, nau-
dojasi šiuolaikinėmis technologijomis. Be 
to, netgi prigimtiniai priešai, pavyzdžiui zui-
kis ir lapė, čia turi elgtis civilizuotai - lai-
kytis taisyklių ir nesipykti.

Žavinga ir visuomet gerai nusiteikusi 
kiškutė Džiudi - Zootropolyje naujokė ir ką 
tik įsidarbino policijos nuovadoje. Sutram-

dyti gerokai už save didesnius gyvūnus kar-
tais būna labai sunku, bet Džiudi - narsi, 
todėl iššūkių nebijo.  Vienas tų iššūkių - 
dingusios ūdros byla. Išspręsti šią bylą 
Džiudė turi vos 48 valandas ir... netikėtą 
pagalbininką - sukčių menininką lapiną Ni-
ką! Nors ir nerandantys bendros kalbos jie-
du kibs į mįslingą dingimo istoriją ir leisis 
į juokingą ir nuotykių kupiną kelionę po 
margas Zootropolio gatves...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 4 d.

n Nuotykių animacija, JAV, 2016

n Režisieriai: Byron Howard, Rich Moore

Filmas dubliuotas lietuviškai

„Šėtono vaikas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 4-5 d. 23.50 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
4-5 d. 23.30 val.
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
4-10 d. 14.40, 21.30 val. (5-6 d. 14.40 val. seansas 
nevyks; 21.30 val. seansas vyks 4, 6, 8, 10 d.).
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
4, 6, 8, 10 d. 15.40 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 5, 7, 9 d. 15.40 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
5, 7, 9 d. 21.30 val.

CINAMON
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 4-10 d. 11.45, 13.50, 15.55, 18, 19, 20.05, 21, 
22.15 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 4-10 d. 11.15, 13.30, 15.45, 18.15 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 4-10 d. 12.15, 14.30, 16.45 val. (8 d. 12.15 val. 
seansas nevyks).
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 8 d. 19.30 val.
„Neištikimybė“ (drama, JAV, N-16) - 5, 7, 9 d. 21.45 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
8 d. 12.30 val.
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, 
Australija, 3D) - 4-10 d. 18.30, 21.15 val. (4 d. 18.30 val. 
seansas nevyks).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija) - 
4 d. 18.30, 21.15 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 4-10 d. 10.45, 12.45, 14 val. (4 d. 10.45, 
12.45 val. seansai nevyks).
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 5-10 d. 14.45 val.
„Sensacija“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 6, 8, 10 d. 
21.45 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV) - 
4-10 d. 17, 19.20 val. (4 d. 17 val. seansas nevyks;  
4, 8 d. 19.20 val. seansas nevyks).
„Alvinas ir burundukai 4“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 12, 16.15 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
4-10 d. 20.30 val.

KlAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, N-18) - 
4-10 d. 11, 13.10, 15.20, 17.40, 19.10, 19.45, 21.15, 21.50 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 4-10 d. 10.10, 15.10, 18.20 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 4-10 d. 12.40, 16.25, 17.25 val. (16.25 val. 
seansas vyks 8, 10 d.; 5, 10 d. 17.25 val. seansas nevyks).
„8 geriausi pasimatymai“ (komedija, Rusija, N-13) - 
4-10 d. 17, 19.20 val.
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 8 d. 20 val. (COSMO VIP seansas).
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 10 d. 
17.50 val. (ZIP FM kino bomba).
„Manon lesko“ (opera, originalo k.) - 5 d. 19.55 val. (Tiesio-
ginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.20, 
12.30, 14.45 val. (10.20 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 4-10 d. 12, 14.10 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
4-10 d. 16.20, 21.25 val.
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 4-10 d. 16.25, 20 val. (8, 10 d. 16.25 val. 
seansas nevyks; 5, 8 d. 20 val. seansas nevyks).
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 4-10 d. 10.30, 14.25, 15.40 val. (15.40 val. 
seansas vyks 5-6 d.).
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, 3D, V) - 4-10 d. 12.25 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
4-10 d. 21.40 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 11.15 val.
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 13.35 val.
„Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“ (doku-
mentinis f., Lietuva, N-7) - 4, 7-10 d. 15.40 val.
„Rinkimų diena 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 4-10 d. 
20.50 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 4-10 d. 18.50 val.

ŠIAUlIAI

FORUM CINEMAS
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, 
Lietuva, N-18) - 4-10 d. 11, 13.10, 15.20, 17.40,  
18.55, 20.15, 21.50, 22.20 val. (18.55, 22.20 val.  
seansai vyks 4-6 d.; 4-6 d. 20.15 val. seansas nevyks).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, N-7) - 4-10 d. 10.10, 13.20, 15.10, 17.25, 19.55 val. 
(19.55 val. seansas vyks 4-6 d.).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 4-10 d. 12.40 val.
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 8 d. 20.30 val. (COSMO VIP seansas).
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 10 d. 
18 val. (ZIP FM kino bomba).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, 
Australija, 3D, N-13) - 4-10 d. 14.10, 18.55, 21.40, 22 val. 
(4-6 d. 18.55, 21.40 val. seansai nevyks; 22 val. seansas 
vyks 4-6 d.).
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 4-10 d. 10.20, 16.55 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, 3D, V) - 4-10 d. 12.15 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
4-10 d. 15.50, 20.45 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
4-10 d. 10.30, 12.50, 15 val. (10.30, 15 val. seansai  
vyks 5-6 d.).
„Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“ 
(dokumentinis f., Lietuva, N-7) - 4, 7-10 d. 15 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
4-7, 9-10 d. 20.30 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 5-6 d. 11.10 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 4, 6, 8 d. 
17.50 val.
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 5, 7, 
9 d. 17.50 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 4-10 d. 
18.20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
4, 5 d. 18.30 val.; 6 d. 18 val. - Premjera! G.Verdis 
„Don Karlas“. 4 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.
9 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis „Gulbių ežeras“.
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
10 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“. 4 v. opera (italų k.). 
Rež. C.Mazzavillani Muti (Italija). Dir. R.Šervenikas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičius 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
4 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Sapnas“ (A.Strindbergo 
pjesės motyvais). Rež. K.Gudmonaitė.
5 d. 16 val. Mažojoje salėje - W.Szymborska „Moters 
portretas“. Rež. D.Michelevičiūtė.
5 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek „Mūsų 
klasė“. Rež. Y.Ross.
6 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas +“. 
Rež. K.Dehlholm.
6 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Unė“ (aktorės Unės 
Babickaitės dienoraščių motyvais). Rež. B.Mar.
6 d. 18.30 val. Didžiojoje scenoje - D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
8 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Lermontovas „Maska-
radas“. Rež. R.Tuminas (Vilniaus mažojo teatro spektaklis).
8 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Laiškai į niekur“ 
(R.M.Rilkės, M.Cvetajevos ir B.Pasternako laiškų moty-
vais). Rež. B.Mar.
9 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkis „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
9 d. 19 val. Mažojoje salėje - E.Palmetshofer „Hamletas 
mirė. Gravitacijos nėra“. Rež. P.Ignatavičius.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
4 d. 12 ir 15 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.
5 d. 18.30 val. - I.Margalit „Trio (J.Bramso, R.Šumano ir 
Klaros Šuman meilės istorija). Rež. P.Galambosas (Vengrija).
6 d. 12 ir 14 val. - „Mano batai buvo du“. Rež. G.Latvėnaitė.
7 d. 18.30 val. - Premjera! P.Pukytė „Bedalis ir 
Labdarys“. Rež. G.Tuminaitė.
8 d. 18.30 val. - „Meistriškumo pamoka (Maria Callas)“. 
Rež. G.Padegimas.
9 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
10 d. 18 ir 20.30 val. - Gero humoro dozė. Teatras 
„Kitas kampas“.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
4 d. 18 val. 99 salėje - „Keturiais vėjais“. Rež. T.Jašinskas.
5 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
5 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. Rež. A.Latėnas.
6 d. 12 ir 14 val. 99 salėje - „Kakė Makė ir pavogtas 
laikas“ (pagal L.Žutautės knygą). Rež. V.Kuklytė.
8 d. 18 val. - R.Thomas „Aštuonios mylinčios moterys“. 
Rež. B.Latėnas.
9 d. 18 val. - Žemaitė „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
5 d. 18.30 val. - Premjera! A.Jankevičius „Ledas“ (pagal 
Vladimiro Sorokino romaną). Rež. A.Jankevičius.
6 d. 12.00 val. - S.Maršak „Katės namai“. Rež. A.Uteganov.
6 d. 18.30 val. - Eric-Emmanuel Schmitt „Dviejų pasau-
lių viešbutis“. Rež. S.Račkys.

RAGAniuKĖs TEATRAs
5 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Mažylis ir Karlsonas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
5 d. 17 val. Mažojoje salėje - „Princesė ir laimė“.
6 d. 10.30 val. - Teatralizuoti pasakų skaitymai. 
Skaitymai - nemokami.
6 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raganiukės stebuklai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

4 d. 19 val. - Opera jaunimui „Kodas 555“. 
Rež. Š.Datenis. Dir. E.Miknius.
6 d. 12 val. - „Princesė ir kiauliaganys“. Rež. A.Mikutis.
9 d. 18.30 val. - „Ne pagal šio pasaulio madą“ (fantazija 
apie poetą Kristijoną Donelaitį). Rež. R.Kazlas.

Mažojoje salėje
5 d. 12 val. - „Kiškių sukilimas“ (pagal K.Binkio poemą). 
Rež. R.Driežis.

„DOMinO“ TEATRAs
4 d. 19 val. - Premjera! L.Cunningham „Žavios ir pavo-
jingos“. Rež. O.Šapošnikov.

MEnŲ sPAusTuVĖ
5 d. 17 ir 19 val. Juodojoje salėje - „Confessions“.
6 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Atvira erdvė’12: „Gaidelis 
pinigautojas“. Idėjos autoriai ir atlikėjai: Š.Datenis ir A.Dubra.
8 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Lietaus žemė“ (N-14). 
Rež. A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“).
8 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Atvira erdvė’15: „Skelbimo 
klaida“ (N-14). Idėjos autorė ir atlikėja I.Lencevičiūtė, kartu 
kūrė E.Latėnaitė-Beliauskienė, G.Edwards.
9 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Pabėgimas į 
Akropolį“ (N-14). Rež. A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“).

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
4 d. 18 val. Rūtos salėje - S.Oksanen „Apsivalymas“. 
Rež. J.Jurašas.
5 d. 15 val. Didžiojoje salėje - „Barbora“ (pagal J.Grušo 
dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.
5 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von Mayenburgas 
„Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
6 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytė „Liūdnas Dievas“. 
Rež. I.Paliulytė.
6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitė „Balta 
drobulė“. Rež. J.Jurašas.
7-10 d. Edukacinis festivalis jaunimui „Nerk į teatrą“
7 d. 11 val. - Užsiėmimas „Balso pratybos“.
7 d. 12 val.; 8, 9, 10 d. 11 val. - Ekskursija po teatrą.
7 d. 13 val. - Užsiėmimas „Teatrinio grimo paslaptys“.
7 d. 14 val. - Kūrybinės dirbtuvės „Pajausk teatrą kitaip“.
7 d. 15 val. - Scenos kalbos užsiėmimas.
7 d. 16 val. - Atvira diskusija „Kryžiukai ir/ar nuliukai“.
7 d. 18 val. Ilgojoje scenoje - F.Richter „Dievas yra DJ“, 
susitikimas su kūrėjais (N-16). Rež. K.Gudmonaitė.
8 d. 12 val. Didžiojoje scenoje - „Astrida“, viktorina (N-5) 
(pagal A.Lindgren biografiją ir kūrybą). Rež. I.Paliulytė.
8 d. 13 val. Tavernos salėje - Kūrybinės dirbtuvės 
„Paversk mintis veiksmais“.
8 d. 14 ir 16 val. Penktojoje salėje - Judesio užsiėmimas.
8 d. 15 val. Tavernos salėje - Aktorinės dirbtuvės.
8 d. 18 val. Rūtos salėje - „Prarastoji Antarktis“, susitikimas su 
kūrėjais (N-16, anglų k.). Rež. V.Silis, Latvija (Dirty Deal teatras).
9 d. 12 val.; 10 d. 14 val. Tavernos salėje - Aktorinės 
dirbtuvės.
9 d. 13 val. - Scenografijos dirbtuvės.
9 d. 14 val. Mažojoje scenoje - Scenos kalbos užsiėmimas.
9 d. 15 val. Penktojoje salėje - Pantomimos užsiėmimas.
9 d. 16 val. Ilgojoje scenoje - Improvizacijos valanda.
9 d. 18 val. Rūtos salėje - „Vienatvė. 1991“, susitikimas 
su kūrėjais (N-14).
10 d. 12 val. - Užsiėmimas „Teatrinio grimo paslaptys“.
10 d. 13 ir 16 val. Ilgojoje scenoje - Režisūrinės dirbtuvės.
10 d. 15 val. Penktojoje salėje - Kūrybinės dirbtuvės 
„Laisvė kūnui!“ (N-16).
10 d. 14 val. Kino centre „Romuva“ - Meninio filmo 
„Smogikai“ peržiūra, atvira diskusija.
10 d. 20.30 val. Senojoje repeticijų salėje - atvira disku-
sija „Teatras žiūrovą turi įtraukti ar atitraukti?“
10 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ (N-16). Rež. 
A.Areima.

Vos prieš keletą mėnesių debiutavusi 
subtiliai intelektualaus humoro priso-
drinta „Kitokio Teatro“ komedija „(Ne) 
Galiu tylėti, (Ne) Galiu mylėti! RASOS-
BASOS“, kurią režisavo Ričardas Vitkaitis, 
jau gerina lankomumo rekordus! Bilietų 
visiems norintiems pakliūti į spektaklį 
nebepakanka nuo pat pirmųjų pasirody-
mų, tad raginama suskubti.

Lankomumo rekordus gerinanti komedija keliauja po Lietuvą

„(Ne) Galiu tylėti, (Ne) Galiu mylėti“ - tai kultine 
pretenduojanti tapti komedija, subalansuota ir 

moterims, ir jas trokštantiems labiau suprasti vyrams
Organizatorių nuotr.

su „Laisvalaikio“ kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
4 d. 18 val. - G.Doniceti „Liučija di Lamermur“. 
2 d. opera. Rež. G.Šeduikis. Dir. J.Geniušas.
5 d. 18 val. - E.John ir T.Rice „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Pauliukaitis. Choreogr. A.Krupas. Dir. J.Janulevičius.
6 d. 12 val. - E.Chagagortian „Ausinė kepurė“. 
2 d. komiška opera vaikams. Rež. A.Grinenko (Baltarusija).  
Dir. V.Visockis.
6 d. 18 val. - L.Falio „Madam Pompadur“. 2 d. operetė. 
Rež. ir choreogr. A.Cholina. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
4 d. 18 val. - J.Cariani „Nesamas miestas“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
5, 6 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“. 
Rež. G.B.Padegimas.
8 d. 18 val. - Dž.Bokačas „Dekameronas“ (N-16). 
Rež. A.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
5, 6 d. 18 val.; 8 d. 19 val. - Premjera! J.Genet 
„Tarnaitės“. Rež. R.Kimbraitė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
5 d. 12 val. - „Žalias žalias obuoliukas“. Rež. A.Lebeliūnas.
6 d. 12 val. - „Šeimynėlė iš Didžiosios girios“. 
Rež. O.Žiugžda.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS dRAMOS TEATRAS
5 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Gavran „Poros“. 
Rež. R.Kudzmanaitė.
6 d. 17 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Juozaitis 
„Karalienė Luizė“. Rež. G.Padegimas.

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
4 d. 18.30 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Rež. R.Kaubrys. Choreogr. A.Liškauskas.
5 d. 18.30 val. - „Altorių šešėly“. Rež. R.Kaubrys. 
Choreogr. A.Liškauskas.
6 d. 13 val. - A.Kučinskas „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera 
vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Zlotnikas.
8 d. 12 val. - „Pelenė“ (2 d. šokio spektaklis pagal 
S.Prokofjevo muziką). Rež. A.Telksnys. Choreogr. 
I.Briazkalovaitė.

KONCERTŲ SALĖ
5 d. 18 val. - „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“.
8 d. 19 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir 
krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
5 d. 11 ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė - vandenynas“. 
Rež. D.Savickis.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
5 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos koncertas 
„Meilės ir jūros poema“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Solistė Asta Krikščiūnaitė (sopranas). Dir. M.Pitrėnas.
6 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Sapnas muzikos karalystėje“. Ansamblis 
„Regnum musicale“: V.M.Daunytė (fleita), K.U.Daunytė 
(smuikas), E.Daunytė (violončelė), J.Daunytė (arfa).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
4 d. 19 val. - Monika Linkytė - „Muzika sielai“.
7 d. 18 val. - Virgilijus Jutas: „Auksinės dainos“.
8 d. 19 val. - Merūnas. „Į moters širdį...“ O.Taškinaitė 
(fortepijonas).

TRAKAI

UŽUTRAKIO dVARAS
6 d. 15 val. - ROCK-BAROQUE. Ž.Ovsiukaitė (smuikas), 
U.Petrauskaitė (altas), D.Rubinas (kontrabosas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Lankomumo rekordus gerinanti komedija keliauja po Lietuvą
Komedijoje susitinka keturios cha-

rizmatiškos, krykštaujančios supermo-
terys, gyvenančios amžiaus tarpsniuose 
nuo 25 iki 55 metų. Viena per kitą jos 
kleketuoja savo istorijas - ir dūzgia lyg 
bičių avilys aliarmo metu! Čia net patys 
privačiausi niuansai išparceliuojami drau-
gių teismui, tad lankytojų amžius riboja-
mas - N-18. Stebint neįtikėtinas moterų 
gyvenimo situacijas, nevalingas kvatoji-
mas pamažu apsėda visą salę. Ir nebe-
lieka kitos išeities - kaip tik prisijuokti 
į valias!

Komedijos aktoriai - Gabija Ryškuvie-
nė, Aušra Štukytė, Lina Rastokaitė, Eglė 
Mikulionytė ir į jų šurmulingą ratą įsilie-

jantis profesionalaus juoko terapeuto kva-
lifikaciją pretenduojantis gauti Ramūnas 
Šimukauskas. Ture po Lietuvą jie džiaugia-
si kaskart sulaukdami žiūrovų antplūdžio ir 
anšlaginės plojimų padėkos.

Komedija atskleis: moteris - tai tūks-
tančiai veidų ir vaidmenų; žemėje visi 
keliai veda į moterį, o ne į Romą; mote-
ris - tai deivė, gundytoja, kerėtoja ir pin-
čiukas viename! Bet kaipgi pasaulis be 
moterų?!

Užgriuvus netikėtai didžiuliam pasise-
kimui, kūrybinė komanda pakeitė aktorių 
garderobą, žiūrovus herojės stebins naujo-
mis, spalvingomis suknelėmis. Laukia ir 
daugiau staigmenų.

l kovo 8 d. - Kretinga

l kovo 9 d. - Anykščiai

l balandžio 22 d. - Plungė

l balandžio 24 d. - Kaunas

l balandžio 25 d. - Panevėžys

l balandžio 26 d. - Radviliškis

l gegužės 5 d. - Vilnius

Daugiau informacijos  

www.kitoksteatras.lt

TURAS PO LIETUVĄ

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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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

     
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333,  
www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381,  
www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

     
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos     
Kelionių agentūra  
„Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms,  
10% -„Litauros” organizuojamoms 
kelionėms, 12-15% - savaitgalio 
pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra  
„Estravel Vilnius American  
Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Kelionių agentūra  
„Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www. 
deltakeliones.lt

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Nelabai tinkamas metas permai-
noms ir naujoms pažintims. Nereikia 
bijoti prarasti to, kas jus varžo. Darbe 
gerų rezultatų pasieks tie, kurie 
užsiima individualia veikla. Stenkitės 
daugiau judėti, sportuoti. Nepatartina 
laikytis griežtų dietų.

JAUČIUI

Naujų pažinčių bus 
nedaug. Turintiems antrąsias  puses  
savaitė bus rami ir stabili. Sėkmė 
lydės dirbančius finansų srityje. 
Darbe naujų permainų likimas neža-
da. Puikus laikas pradėti sportuoti, 
palankios dienos norintiems keisti 
mitybos įpročius.

DVYNIAMS

Naujos pažintys bus gan 
įdomios, o turintiesiems antrąsias 
puses tai labai palankios dienos kurti 
asmeninius santykius. Darbe, tikėtina, 
jausitės neįvertinti  ir nesuprasti. 
Netinkamas metas tvarkyti finansinius 
reikalus. Neužmirškite, sveikata visada 
reikia rūpintis, net jei ir gerai jaučiatės. 
Bus silpnesnė imuninė sistema.  

AVINUI

Prognozė kovo 4-9 d.  

Naujos pažintys mažai rūpės, 
o turintieji antrą pusę džiaugsis gerais 
santykiais. Nelabai tinkamas laikas 
imtis aktyvios veiklos, geriau užbaikite 
tai, ką pradėjote. Palankios dienos 
apsilankyti SPA.

ŠAULIUI

Naujų pažinčių netrūks. Daug 
bendrausite su maloniais žmonėmis. 
Palankus laikas keisti darbą. Antroje 
savaitės pusėje galite sulaukti geriau 
mokamo darbo pasiūlymo. Šią savaitę 
daugiau laiko skirkite poilsiui, saugo-
kitės galvos traumų.

SKORPIONUI

Naujos pažintys gali smarkiai 
pakeisti Jūsų gyvenimą. Klausykite 
savo intuicijos, ji jums padės priimti 
sprendimus. Jūsų sėkmę karjeroje 
lems geri tarpusavio santykiai. 
Nelabai tinkamas metas ką nors 
keisti. Palankus laikas pradėti sveikai 
maitintis, atlikti organizmo valymo 
procedūras.

SVARSTYKLĖMS

Vieniši gaus tai, ko trokšta. 
Pagaliau jūsų svajonės virs realybe. 
Darbe galite susidurti su išbandy-
mais, kurie atskleis jūsų silpnybes. 
Šiomis dienomis gali apimti pesi-
mistinės nuotaikos, stenkitės ben-
drauti su pozityviai nusiteikusiais 
žmonėmis. Palankios dienos laikytis 
dietos.

VĖŽIUI

Naujos pažintys gali būti  
lemtingos. Darbe galite daug 
pasiekti be didelių pastangų. 
Sėkmė lydės dirbančiuosius meno 
sektoriuje. Palankios dienos 
organizmo valymo procedūroms. Jei 
dar nebuvote sporto salėje, dabar 
palankus laikas.

LIŪTUI

Naujoms pažintims nelabai 
palankus metas. Antroje savaitės 
pusėje galimos pažintys internetu. 
Darbe gali varginti nepasitikėjimas, 
nerimas dėl ateities. Viskas bus gerai, 
drąsiai imkitės sudėtingos veiklos. 
Jūsų imuninė sistema puikiai kovos 
su ligomis. 

MERGELEI

Galite sulaukti dėmesio iš  
jaunesnio priešingos lyties atstovo. 
Vienišiems palankios pažintys inter-
netu. Darbe sulauksite finansinės 
sėkmės. Galite gauti naują darbo 
pasiūlymą. Labai tinkamas laikas 
pasirūpinti savo išvaizda. Saugokitės 
infekcinių ligų.

OŽIARAGIUI

Naujos pažintys gali neatitikti 
jūsų lūkesčių, o turintiesiems antrą 
pusę asmeninis gyvenimas suteiks 
daug malonių akimirkų. Darbe galite 
sulaukti pelningo pasiūlymo. Puikus 
laikas pradėti sveikatos stiprinimo 
kursą, užsukti į baseiną.

ŽUVIMS

Naujos pažintys gali paska-
tinti keisti požiūrį į aplinkinius, tačiau 
neskubėkite priimti drastiškų sprendi-
mų. Darbe stenkitės veikti apgalvotai, 
nerizikuokite, antraip galite susidurti 
su finansiniais sunkumais. Mažiau 
pasakokite aplinkiniams apie savo 
ligas, o pasistenkite pradėti sveiką 
gyvenimo būdą.

VANDENIUI

Režisierė  
Janina Lapinskaitė
1953 03 08

Dirigentas  
Vytautas Lukočius
1975 03 09

 „Žas“ narys, laidų vedėjas 
Marius Berenis
1973 03 04

Atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
1979 03 06

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

GEROS DIENOS: kovo 7 d. BLOGOS DIENOS: kovo 8, 9 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Kvikstepas. Apetitas. 
Reliatyvus. Miteranas. Atgimimas. 
Kitara. Alasas. Sn. Degalai. Vas. Sin. 
„Titanikas“. Žus. Ne. Alsi. Ąsa. Ibis. 
Pat. Polis. Valio. Encefalitas. Gyva. 
Kitas. Spiritas. Matytas. Janina. Ši. 
Atas. Manto. Anos. „Orasas“. Vištos. 
Sati.
Horizontaliai: Ikstleną. Šo. 
Virtinis. C. MIR. Et. Tipena. Estrada. 
Tas. Areną. Akyta. Kernagis. Litas. 
Akapitas. Marsala. Otas. SE. Asilas. 
Mi. Laki. Bis. Aš. Ait. Šis. Sent. 
Pagavus. To. Metilas. Gijos. Tymas. 
Svyra. Kivis. Avinas. Tumas. Platina. 
Asasinai. Anot. S. Neto. Sasi.
Pažymėtuose langeliuose: 
AKrobAtiKA. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti drėkinamąjį  

kremą su kanapių 
 aliejumi ir egzotinių 
 vaisių ekstraktais.

Atsakymą į  
kryžiažodį iki kovo 
8 d. siųskite SMS 
žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR,  
atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja 
Lina brazauskaitė 
iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas pakvietimas 
į galvosūkių kambarį 
„Decode „Room“.

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

PASUK GALVĄ
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 Patarimas šeimininkei:
- Jei nemokate paruošti pietų vyrui, ne-

nusiminkite. Svarbiausia - tinkamai pa-
ruošti vyrą!

l

Jeigu tau giminaičiai pasakė, kad tu la-
bai geras ir protingas - nesidžiauk. Klausk, 
ko jiems reikia iš tavęs.

l

Įpykusi žmona rėkia vyrui:
- Galėjau ištekėti už velnio, būtų buvę 

tas pats.
- To nebūtum galėjusi padaryti, nes san-

tuoka tarp brolio ir sesers neleidžiama, - ra-
miai atsako vyras.

l

Teisėjas teisme sako:
- Nukentėjusysis, ar pažinsite žmogų, 

nuvariusį jūsų automobilį?
- Po advokato kalbos nesu įsitikinęs, ar 

iš viso turėjau automobilį.
l

Buvęs padavėjas tapo policininku. Su-
sitiko jis draugą, o šis klausia:

- Na, ir kaip tau patinka naujasis dar-
bas?

- Atlyginimas, žinoma, mažesnis, bet 
man labiausiai patinka, kad klientas visada 
neteisus...

l

Šeimininkė pareiškia kambarį nuomo-
jančiai merginai:

- Noriu pasakyti, kad man jau įkyrėjo 
jūsų gerbėjo vizitai!

- O... jis ir pas jus vaikšto? - nustemba 
mergina.

l

Kalbasi dvi moterys. Viena pasakoja:
- Kai pasakiau vyrui, kad nusipirkau 

odinius, rudus ir užsegamus batus, jis net 
neįtarė, kad tai trys skirtingos poros.

l

Du girtuokliai vos vos lėtai juda gatve. 
Vienas šliaužia, kitas kibdamasis į tvorą dar 
sugeba eiti kojomis.

- Tu mane gerbi? - klausia vienas.
Šliaužiantysis atsako:
- Aš tavimi didžiuojuosi!

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

Kiara (Ciara)
EPA-Eltos nuotr.

 ĮSIJAUTĖ. Į neseniai vykusius „Grammy“ muzikos apdovanojimus JAV 

atlikėjos Džoi Vila (Joy Villa) ir Kiara (Ciara) atėjo lyg garsios pasakos 

personažės, kurioms liepta ateiti „nei apsirengusioms, nei nuogoms“.

Džoi Vila (Joy Villa)


