
Nr. 13 (888)   2015 m. kovo 27 - balandžio 2 d.

Asta Jonušienė - 
dama prie vairo

su



laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  2 7 �

4-7 IntervIu
Asta Jonušienė

8-9 veIdaI
Leonora Blekaitytė,  
Elena Nikonovaitė,  
Stano

14-15 ŽvaIgŽdės
Dženifer Lopes,  
Mila Kunis, Žanas  
Klodas Van Damas

20-21 groŽIo paletė
Lūpų mados pavasariui

22-2� Įdomybės
Prancūzai uždraus  
itin lieknus modelius

24-25 psIchologIjos kodas
Kaip išmokti nelipti  
į kito žmogaus erdvę?

26-27 kaleIdoskopas
29 metų regInys
�0-�1 Internetas
�2-�� scena
�4-�5 gIdas

Ką veikti savaitgalį?

�6 datos
Evanas Magregoras

�7-5� eterIo Žmonės,  
tv programa
Nijolė Pareigytė

54 kInas su ŽvaIgŽde
Saulius Baniulis

55-59 „laIsvalaIkIo“ gIdas
Kinas, teatras, koncertai

60-6� „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

Galiūnas Žydrūnas Savickas gali pasigirti ne tik puikiais sportiniais laimėjimais, bet ir ne-
menku turėtų automobilių skaičiumi. 12 p.

■

Viena talentingiausių Lietuvos dizaine-
rių Agnė Kuzmickaitė pristatė trečiąją 
asmeninę kolekciją, įkvėptą trejų metų 
dukros Leonardos piešinių.  16 p.

■

Atlikėja Laura Remeikienė grįžta į te-
leviziją - ji „Chorų karuose“ vadovaus 
Šiaulių chorui. �9 p.

■

Nr. 13 (888)   2015 m. kovo 27 - balandžio 2 d.

Asta Jonušienė - 
dama prie vairo

su

vi
rše

lyj
e:

 a
sta

 jo
nu

šie
nė

. š
uk

uo
se

na
: o

lg
a k

ru
pi

čo
vič

 
(b

om
on

d 
gr

ož
io

 sa
lo

na
s).

 m
ak

ia
ža

s: 
be

at
a e

id
uk

ai
tė

  
(b

om
on

d 
gr

ož
io

 sa
lo

na
s).

 a
pr

an
ga

 ir
 ak

se
su

ar
ai

: „
liz

a 
sv

aj
os

“ i
r „

da
ul

or
a“

. F
ot

og
ra

fij
a:

 Ir
m

an
ta

s s
id

ar
ev

iči
us

Fo
to

gr
af

uo
ta

: v
ieš

bu
ty

je
 „š

ar
ūn

as
“

l.remeikienė: einu 
pasiimti to, ką palikau

Žydrūnas savickas - vairuotojas, turintis humoro jausmą

nuspalvinta kasdienybė
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Ringailė Stulpinaitė

- Esate lenktynininkų šeimos puošmena. 
Kaip sekasi gyventi tarp vyrų, pametusių 
galvas dėl greičio ir automobilių?

- Ar puošmena, nežinau, bet kad du profesio-
nalius lenktynininkus šalia turiu, tai jau tikra tiesa. 
Mano antroji pusė Darius Jonušis jau baigęs lenk-
tynininko karjerą. Jis dabar yra vairavimo instruk-
torius, „1000 km“ lenktynių, kurios jau ne vienus 
metus pripažintos didžiausiu automobilių sporto 
metų renginiu, organizatorius, sūnaus kartų trene-
ris ir mechanikas, puikiai nusimanantis šiame spor-
te. Sūnus Justas, kuriam dar tik trylika, yra kone 
jauniausias profesionalus kartų lenktynininkas. Jis 
atstovauja italų „DR Racing“ komandai važiuoda-
mas „KF Junior“ klasėje, kurioje kartais susikauna 
net apie 60 sportininkų iš viso pasaulio. Jūs  nenu-
tuokiate, kaip jie lekia ir kas ten darosi. Šiurpas 
kūnu nueina, kokia didelė konkurencija trasoje, kai 
grupė lenktynininkų sugeba beveik vienodu laiku 
įveikti ratą. Pasakysiu atvirai, kai Justas persėdo į 
didesnį ir galingesnį kartą, aš dar niekada, nors ir 
būdama trasoje, nesu iki galo žiūrėjusi varžybų...   

- Ar pati taip pat neįsivaizduojate savo 
gyvenimo be automobilio?

- Kalbant apie mano vairavimą, teises turiu 
jau dvidešimt vienus metus, tiek pat ir vairuoju. 
Iš tiesų, dabar neįsivaizduoju savęs be vairo, 
matyt, daugiau nei pusės darbų nenuveikčiau be 
automobilio.

- Prieš beveik metus įkūrėte ir Vairuo-
jančių moterų asociaciją, artėja gimtadie-
nis. Kaip kilo mintis suvienyti moteris bū-
tent dėl automobilių?

- Na, pirmiausia pradėkime nuo to, kad visas 
mano gyvenimas yra šalia lenktynių, automobilių. 
Juk ištekėjau už lenktynininko, lydėdavau jį į var-
žybas, palaikydavau. Vėliau ir sūnus pradėjo lenk-
tyniauti. O kalbant apie moteris, tai juk klubų, 
veiklų, iniciatyvų, kurios skatintų užimtumą, yra 
užtektinai. Bet tokios asociacijos, kuri vienytų 
būtent vairuojančias moteris, nebuvo. Tad pama-
niau, o kodėl gi ne. Mūsų narių gretos vis auga.

- Ką veikliosios moterys nuveikė per 
metus?

- Kaip tik neseniai apžvelgiau mūsų metų veik-
lą. Manyčiau, kad tikrai nemažai nuveikėme, lenk-
tyniaudavome kartais, dalyvaudavome orientaci-
niame ralyje, keturračių lenktynėse, slalome. Bū-
ta ir nemažai šviečiamosios veiklos: mokyklose, 
renginiuose pažindinome vaikus su saugaus eismo 
taisyklėmis kelyje, klijuojamųjų atšvaitų, šviesą 
atspindinčių liemenių ir atšvaitų tamsiu paros me-
tu nauda, taip pat dalyvavome keliose labdaros 
akcijose ir palaikėme kitas naudingas iniciatyvas. 

- Pavasarį automobilių sporto mėgėjai 
džiaugiasi atidarydami šiltąjį sezoną. Ar jūs 
su „vairo“ draugėmis sezoną jau atidarėte?

- O taip, su vairuojančiomis bendramintėmis 
turėjome itin moterišką laisvalaikį - pramogą 
sau. Tai buvo pavasarinė fotosesija. Visos mo-
teriškai pasilepinome profesionalių makiažo 
meistrų paslaugomis, savotiškai tapome ir „Li-
za Svajos“ kolekcijos veidais. Taip pat artimiau 
pabendravome su mūsų gretas papildžiusiomis 
naujomis narėmis, aptarėme ateities planus. Re-
zultatas - gerai praleistas laikas ir pluoštas nuos-
tabių, elegantiškų nuotraukų. Ir, žinoma, daug 
gerų emocijų. O kai mano Darius Moters dienos 
proga dar įteikė visoms po nuostabų tulpės žie-
dą, tai sakyčiau tikrai - pavasaris atėjo. 

- Kokie pavasario ir svarbiausi artėjan-
čios vasaros planai?

- Pavasario gale, gegužės pirmoje pusėje, pla-
nuojamos damų kartų varžybos, kartu paminėsime 
ir vienus asociacijos veiklos metus. Vasarą laukia 
mūsų svarbiausias metų renginys, liepos viduryje 
vyksiantis „1000 km“ sporto festivalis, kuriame vėl 
planuojama VIP vieta moterims, bei ralis, kuriame 
dalyvaus jau oficialios mūsų asociacijos narės.

„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimimo data, vieta: 1973 m. 

gegužės 13 d., Vilnius

n Šeima: vyras Darius (45),  

dukra Emilija (20), sūnus Justas (13)

n Karjera: renginių, lenktynių, atskirų 

projektų organizatorė, Vairuojančių moterų 

asociacijos prezidentė 

n Hobis: sportas, kelionės

n Gyvenimo kredo: tvirtai laikyti  

gyvenimo vairą ir pozityviai nusiteikus 

judėti gyvenimo keliu pirmyn

dosjė

Dabar neįsivaizDuoju 
savęs be vairo, matyt, 
Daugiau nei pusės 
Darbų nenuveikčiau 
be automobilio

Asta Jonušienė: minutės  
sėkmė atperka daugelio metų nesėkmes
Moteris, kuri ne tik randa laiko suvienyti vairuojančias dailiosios lyties atstoves bendrai  
veiklai, organizuoja automobilių sporto renginius, rūpinasi sėkminga paauglio sūnaus  
lenktynininko karjera, bet dar randa laiko ir sau. Tai Vairuojančių moterų asociaciją įkūrusi  
AsTA Jonušienė (41), laiku supratusi, kad visas gyvenimas susideda iš tam tikrų etapų, 
tiesiog reikia mokėti planuoti ir nepamiršti savęs. Pasak Astos, moteris pirmiausia turi būti 
tvarkinga ir net šiek tiek koketiška. 
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„LaisvaLaikio“ interviu

Daug metų rūpinuosi 
„griD girls“, 
t.y. lenktynių 
mergaitėmis, ir 
jų apranga, toDėl 
tenka pasukti galvą, 
kaip jas originaliau 
ir „lenktyniškiau“ 
aprengti

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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- Šeimoje vairuojate visi. Ar nekyla kar-
tais noras trasoje pakonkuruoti vieniems 
su kitais?

- Puiki mintis, dėkui už pasiūlymą, būtinai 
pabandysime. Tik kas pirmas ir paskutinis iš 
mūsų finišą kirstų, aš jau nutuokiu... (Šypsosi.)

- Jūsų sūnui Justui dar tik trylika, o jis 
jau varžosi rimtose kartingų lenktynėse 
Italijoje. Kaip jam sekasi? 

- Na, mano vyrai, matyt, be lenktynių gyven-
ti negali. Italijoje sūnus lenktyniauja dėl to, kad 
taip susiklostė, jog didžiausia konkurencija šiuo 
metu pasaulyje yra „World Series Karting“ tur-
nyruose. O jie vyksta būtent Italijoje. Justas pra-
dėjo lenktyniauti Lietuvoje, čia tapo taurės nu-
galėtoju savo amžiaus grupėje, du kartus iš eilės 
tapo Lietuvos čempionu. Taip pat laimėjo atski-
ras lenktynes Lenkijoje, prizininku buvo Italijos 
taurės lenktynėse. Su tėčiu nusprendė, kad 
sieks aukštų rezultatų pasaulio automobilių 
lenktynėse, todėl dabar pasirinkta lenktynių se-
rija pati sudėtingiausia ir konkurencingiausia 
pasaulyje. Jo konkurentai iš visos Europos, Ma-
laizijos, Pietų Afrikos, Amerikos ir kitų šalių.

- Jūs visuomet užsiėmusi renginių pla-
navimu, asociacijos reikalais. O koks jūsų 
laisvalaikis?

- Visuomet turėdama laiko stengiuosi nuei-
ti į sporto salę. Sportuoju dažniausiai grupinė-
se treniruotėse, nuolatos išbandau ką nors nau-
jo. Dabar, pavyzdžiui, bandau oro jogą, tai 
mankšta, atliekama ore. Jos metu į tobulą vi-
sumą sujungiamas protas ir kūnas, atliekama 
su specialia jogos juosta. Patikėkite, labai įdo-
mus ir nuotaikingas būdas prasimankštinti. 
Dažniausiai sporto salėje ne tik pasportuoju. 
Su moterimis pasiplepame, pasidalijame infor-
macija. Be sporto, savo šeimai ar atėjusiems 
svečiams, kai turiu įkvėpimo, gaminu įvairiau-
sius patiekalus, improvizuoju pasiėmusi kokį 
nors receptą. Kartais su visa šeima draugiškai 
žiūrime filmus, dažnokai tenka išvykti, tad ke-
liaudama skaitau knygas.  

- Jus neretai galima išvysti įvairiuose ren-
giniuose. Visuomet esate pasitempusi. Kokia, 
jūsų akimis, turi būti tobula moteris?

- Na, aš kukliau save vertinu. Pirmiausia mo-
teris turi būti pasitikinti savimi, turinti savitą cha-
rakterį, tvarkinga ir stilinga, besirūpinanti ne tik 
šeimos gerove, bet ir asmeniniu gyvenimu. Mo-
teris turėtų būti puiki pašnekovė, gal net šiek tiek 
koketiška, tokia moteris, kurios draugijoje vyrai 
pasitempia ir stengiasi atrodyti žavingesni.

- Puoselėjanti grožį visose gyvenimo sri-
tyse moteris turi laiko rasti ir sau. Kaip 
save palepinate?

„LaisvaLaikio“ interviu

Kai labai nori, 
moteris suderina 
visKą

Automobilių sporto gerbėjams Jonušių šeima puikiai 
žinoma. Astos vyras Darius buvęs lenktynininkas, dabar su 
žmona organizuojantis „1000 km“ lenktynes, o sūnus Justas 
siekia karjeros aukštumų kartingų trasose Italijoje

�

- Jūs gi žinote, kad kai labai nori, moteris 
suderina viską. Kartais, kai turiu laiko, pasirū-
pinu sveikata ir mityba. Turiu savo sveikuolišką 
kokteilį, kuriuo palepinu ne tik save, bet ir visą 
šeimyną. Ingredientai: bananas, apelsinas ir špi-
natų sauja. Tai nuostabiai žalsvos spalvos ir pui-
kaus skonio kokteilis. Kartais po itin didelių pro-
jektų, renginių, kai esu labai išvargusi, leidžiu 
sau tiesiog ilgiau pamiegoti. O savaitgaliais ar 
per šventines nedarbo dienas einu dirbti lengvų 
lauko darbų: grėbiu lapus, šluoju, kasu sniegą ar 
šiaip tvarkausi aplink namus, sodinu ką nors 
gražaus. Grynas oras, gamta, ko dar reikia? Juk 
tuomet pailsi ir kūnas, ir siela.   

- Nejau viskas taip paprasta? O kur gro-
žio ritualai?

- Svarbiausia, mano manymu, puiki nuotaika, 
pozityvios mintys, kartais daugiau miego, geras 
maistas. Kalbant apie ritualus, kaip ir daugelis mo-
terų, turiu savo mėgstamą SPA grožio centrą. Ten 
einu tuomet, kai noriu pasidaryti drėkinamąsias 
odos procedūras ar limfodrenažinį veido masažą. 
Kosmetologės pataria ir parenka specialiai mano 
veido odai tinkančias aukštos kokybės priemones, 
turiu net dvi drauges kirpėjas, kurios visad prirei-
kus pasirūpina mano plaukais. Iš tiesų, jau senokai 
pas mergaites iš SPA lankiausi... (Šypsosi.)

- Domitės mada, stiliaus naujienomis?
- Kaip tik neseniai į mano rankas pateko 

knyga apie itališko stiliaus ir elegancijos kodo 
paslaptis, kur išties subtiliai pateikiamos gero 
tono taisyklės. Be abejo, matau, kokias mados 
tendencijas apskritai siūlo kūrėjai. Taip pat ten-
ka komandiruočių metu lankytis kitose šalyse, 
ten kartais šį tą nusiperku ir pasisemiu idėjų, 
o grįžusi pritaikau savo garderobe, pasisiūdinu 
ką nors įdomesnio. Daug metų rūpinuosi „Grid 
girls“, t.y. lenktynių mergaitėmis, ir jų apranga, 
todėl tenka pasukti galvą, kaip jas originaliau 
ir „lenktyniškiau“ aprengti. Juk šiame sporte 
tiek daug vyriškų akių aplink... O mano pačios 
stiliumi šiuo metu kartais pasirūpina Lina Za-
veckienė. Tai tikrai originalių ir išskirtinių dra-
bužių kūrėja, ji, beje, yra ir mūsų asociacijos 
narė.  

- Koks leidinys greičiau patrauktų jūsų 
dėmesį - apie automobilius ar labiau skirtas 
moterims?

- Idealiausias variantas - fatališka moteris 
prie prabangaus automobilio... (Šypsosi.)

- Tačiau yra moterų, kurios sako, kad 
neįmanoma tobulai suderinti ir šeimos, ir 
karjeros ar pomėgių. Ką manote jūs?

- Besiremdama savo patirtimi, galiu pasaky-
ti, kad gyvenimas šeimoje vyksta tam tikrais 
etapais. Iš pradžių maži vaikai, daug dėmesio 
jiems, jų sveikatinimui, išsilavinimui, popamo-
kinei veiklai, vežiojimas po būrelius, nuolatinis 
maisto gaminimas. O kur dar skalbimas, lygini-
mas, žodžiu, viskas sukasi aplink juos. Tuo lai-
kotarpiu išties sunku viską suderinti, reikia bū-
ti gana organizuotai ir dar turėti močiutes, kurios 
geranoriškai ateitų į pagalbą. Visada joms nuo-
širdžiai  dėkosiu už supratimą, patarimus, pagal-
bą auginant abu mano vaikus, tai tikra vertybė.

Antras etapas, kai vaikai išauga, tampa sa-
varankiškesni, užsiima savo mėgstama veikla, 
kaip dabar sūnus Justas, ar išvyksta studijuoti į 
užsienį, kaip tai padarė mano dukra Emilija, ji 
pas mus visiškai suaugusi. Tuomet ir laiko dau-
giau galima skirti sau, darbui, mėgstamai veiklai. 
Kaip matote, galima net suvienyti bendramintes. 
O gyvenime visiems būna ir sunkių, ir itin juo-
dų momentų, bet, kaip sakoma, minutės sėkmė 
atperka daugelio metų nesėkmes. Taigi mano 
patarimas toks: mielosios, tvirtai laikykite gy-
venimo vairą ir, nusiteikusios kiek tik įmanoma 
pozityviau, judėkite gyvenimo keliu pirmyn.

„LaisvaLaikio“ interviu

Moteris turėtų  
būti puiki pašnekovė, 
gal net šiek tiek 
koketiška, tokia 
Moteris, kurios 
draugijoje vyrai 
pasiteMpia ir stengiasi 
atrodyti žavingesni
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Vairas ir elegantiškas 
batelis - tai 
Vairuojančių moterų 
asociacijos simbolis

Robertino Roro nuotr.
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Veidai

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Knygos pristatymo vairas buvo patikėtas 
su nauju socialinės atsakomybės projektu mo-
terims „Trys seserys“ į viešumą sugrįžusiai 
Jurgitai Jurkutei-Širvaitei. Ji akcentavo, kad 
knygos „Sielos aritmetika“ iš kitų saviugdos 
knygų išskiria tuo, kad nėra versta iš užsienio 
kalbos, o parašyta lietuvių autorių. Asmeninių 
pokyčių konsultantė L.Blekaitytė jau penktus 
metus veda praktinius mokymus, seminarus, 
konsultuoja individualiai. Susitikimai su jos 
pasekėjais vyksta Lietuvoje, Didžiojoje Bri-
tanijoje, taip pat Ispanijos saloje Ibisoje, ku-
rioje Leonora praleidžia didžiąją metų dalį.

„Žmogus gali pasiekti visko, ko nori, - ki-
taip tie norai net nebūtų atėję jam į galvą. Tik 
reikia suvokti savo norų kainą, tai yra ką tu-
rėsime padaryti tam, kad fantazijos taptų tik-
rove. Reikia galvoti apie tai, ką galėčiau pada-
ryti šiandien, kad rytoj gyvenčiau geriau“, - 
apie knygos turinį pasakojo jos autorė. Pa-

klausta, kodėl pasirinktas toks pavadinimas - 
„Sielos aritme-
tika“, - L.Ble-
kaitytė sakė, 
kad tai puikiai 
atspindi dvie- 
jų - vidinio ir iš-
orinio, neap-
čiuopiamo ir 
apčiuopiamo - 
pasaulių junginį. 
„Siela yra toks 
neapčiuopiamas 
dalykas, bet 
vien jos puose-
lėjimo neužten-
ka. Reikia puo-
selėti ir tos sie-
los tvirtovę - sa-
vo kūną“, - sakė 
asmeninių poky-
čių konsultantė.

Ir nors šiandien ji gali pasigirti laimingu 
gyvenimu, sėkminga karjera, L.Blekaitytė 
prisipažino, kad savo gyvenime patyrė vis- 
ko - ir smurtą, ir pinigų praradimą, ir kitokias 
nelaimes. Būtent dėl to šiandien ji gali padė-
ti kitiems. „Visi mokomės, nė vieno nėra idea-
laus. Ir galbūt bent vienas šios knygos pus-
lapis pakeis jūsų rutiną, gal paskatins imtis 
pokyčių“, - šypsojosi L.Blekaitytė.

Pristatyta pirma L.Blekaitytės knyga

Prieš kelerius metus „Laisvalaikyje“ pasirodę pirmieji asmeninių pokyčių konsultantės 
Leonoros BLekaitytės straipsniai apie tai, kaip ryžtis gyvenimo pokyčiams ir pa-
čiam tapti savo laimės kalviu, sulaukė didelio susidomėjimo. tokia sėkmė paskatino 
autorę parašyti knygą „sielos aritmetika“. Porą metų L.Blekaitytė dirbo kartu su žurna-
liste ir viešųjų ryšių specialiste eLena nikonovaite, kol galiausiai moterys praėjusią 
savaitę oficialiai vilniuje pristatė savo pirmąjį kūrinį.

Asmeninių pokyčių konsultantė Leonora Blekaitytė ir 
žurnalistė Elena Nikonovaitė tikisi, kad knyga „Sielos 

aritmetika“ daugeliui padės atrasti savo gyvenimo kelią
Stasio Žumbio nuotr.

Knygos autorę Leonorą Blekaitytę  

sveikino ir aktorė Jurgita Jurkutė-Širvaitė
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Veidai

10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie STANO

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Dainininkas, kompozitorius ir grupės „Čilinam“ 
narys STANiSlAvAS STAvickiS-STANO (33) 
scenoje jau bene 15 metų. Per šį laiką jis 
spėjo išleisti dvi knygas, sukurti šeimą ir 
susilaukti dviejų sūnų. Rodos, jo gerbėjai 
spėjo sužinoti daugybę intriguojančių fak-
tų apie šį talentingą muzikantą, tačiau dar 
liko šis tas, ko apie Stano galbūt nežinojote. 

n Kinas - geriausias žinomo vyro laisvalaikio 
leidimo būdas. Paskutinis labiausiai jį sužavėjęs 
filmas - „Berniukas dryžuota pižama“.
n Stano mielai susipažintų su rašytoju, istoriku 
ir visuomenės veikėju Aleksandru Solženicynu. 
„Jau antrą kartą skaitau jo knygą „Gulago ar-
chipelagas“ ir negaliu patikėti, kad prieš kelis 
dešimtmečius jo aprašyti dalykai vėl kartojasi. 
Istorija kartojasi. Dabar šią knygą skaitau ne 
kaip grožinį kūrinį, o kaip savotišką pranašystę. 
Norėčiau su juo apie tai padiskutuoti“, - 
sakė jis.
n Savotiškas dainų kūrėjo ir atlikėjo talismanas - 
iš virvės nupintas rožinis, dovanotas vienuolės.
n Nors scenoje jau maždaug 15 metų, daini-
ninkas sako vis dar jaučiantis scenos baimę. 
„Bijau taip pat, kaip bijodavau prieš daug metų. 
Jei galėčiau nelipti į sceną - nelipčiau“, - prisi-
pažino jis.
n Žinomam vyrui nepatinka, kad jis visur nuo-
lat vėluoja.
n Atlikėjo ūgis 178 cm, batų dydis - 42.
n „Pirmą kartą pasibučiavau 4 klasėje su bend-
raklase, tuo metu populiariose anketose prisipa-
žinusia, kad mane myli ir norėtų pabučiuoti“, - 
su šypsena prisiminė Stano.
n Jis labai mėgsta gaminti ir stebinti vis naujais 
patiekalais, pastaruoju metu gerai įvaldė mek-
sikietiškų tortilijų receptą.
n Vairuotojo pažymėjimą atlikėjas turi nuo 18 
metų ir dabar vairuoja „Citroen C5“. Pirmasis 
automobilis, kurį jis nusipirko, - kolekcinis 
1985 metų „Buick Riviera“, dabar jau perleis-
tas į kitas rankas.
n Pastaruoju metu mėgstamiausia dainininko 
ir kompozitoriaus grupė - „Future Islands“.
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Atidarytas jubiliejinis „Kino pavasaris“

Praėjusį ketvirtadienį, aidint iškilmingiems fejerverkams, Vilniuje, Nacionalinėje filharmonijoje, atidarytas 20-asis kino festivalis „Kino 
pavasaris“. „1895 m. įvyko pirmasis kino seansas. 1915 m. parodytas pirmasis Čarlio Čaplino (Charlie Chaplin) filmas. O 1995 m. suor-
ganizuotas pirmasis tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“. Tegul šių metų festivalis būna kaip sapnas. Sapnas, iš kurio negalėtų 
pabudinti net ryškiausia lietuviško pavasario saulė“, - ceremonijoje linkėjo festivalio direktorė Vida Ramaškienė. Šiemet festivalyje bus 
parodyta 270 rinktinių filmų, apsilankys apie 200 kino kūrėjų ir industrijos profesionalų. Tarp jų - nebylųjį kiną filmu „Artistas“ prikė-
lęs, už jį geriausio filmo „Oskarą“ gavęs režisierius Mišelis Hazanavičius (Michel Hazanavicius). Festivalis truks iki balandžio 2 d.
Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Televizijos laidų vedėja Ugnė Galadauskaitė

„Kino pavasario“ 
direktorė Vida 
Ramaškienė

Dainininkė 
Jurga Šeduikytė

Aktorius Mykolas Vildžiūnas  
su drauge Oneida Kunsunga
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Atidarytas jubiliejinis „Kino pavasaris“

Veidai

Televizijos laidų vedėjas 
Ignas Krupavičius su drauge

Televizijos laidų vedėja 
Živilė Vaškytė-Lubienė Aktorė Edita Užaitė Režisierė Giedrė Žickytė

Televizijos laidų vedėja Jolanta 
Svirnelytė ir dizaineris Egidijus Sidaras 

Buvęs Bogotos meras Antanas 
Mockus su žmona Adriana Cordoba 

Televizijos laidų vedėja  
Vlada Musvydaitė su drauge 

Operos solistė 
Kristina Zmailaitė 
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Ne, tokio konkretaus neturiu nei kalbant 

apie markę, nei apie modelį. Manau, kad yra 
daugybė gerų automobilių, ir apsistoti ties 
vienu nematau reikalo. Man patinka įvairūs 
automobiliai.

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Labai ekstremalių nenutinka, nes sten-

giuosi vairuoti atidžiai, atsargiai ir išvengti tokių 
situacijų. Nors visi kažkiek mėgstame greitį, juo 
piktnaudžiauti negalima ir to reikia paisyti.

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Man beveik visur Lietuvoje važiuoti pa-

tinka, nes yra labai daug gražių kelių. Ypač 

patinka tie, kurie nepanašūs į autostradą, yra 
vingiuoti, prie ežerų ar upių, miškų, supami 
gamtos. O užsienyje smagu, įdomu ir visur 
gražu dėl to, kad gali pamatyti daug naujų 
vietų. Ypač jeigu keliauji automobiliu.

- Mėgstate keliauti po pasaulį auto-
mobiliu, o ne lėktuvais?

- Na, kartais, kai trūksta laiko, lėktuvu ke-
liauti tikrai greičiau ir patogiau. Tačiau, kai yra 
laiko, mums su šeima labiau patinka sėsti į savo 
automobilį ir nuo nieko nepriklausyti. Tuomet 
pats esi savo laiko šeimininkas, gali keliauti, kur 
nori, pamatyti, ką nori. Manau, taip yra daug 
patogiau ir smagiau. Pernai vasarą išmaišėme 
nemažą dalį Europos, įveikėme 10 tūkst. kilo-
metrų. Keliavome po Italiją, Prancūziją, Kroati-
ją ir kitur. Iš viso aplankėme 12 valstybių. 

- Tačiau jūs turite nuolat palaikyti savo 
sportinę formą. Kiek laiko tam skiriate?

- Tai priklauso nuo to, ar man reikia ruoš-
tis varžyboms, ar ne. Tačiau paprastai spor-
tuoju penkias ar šešias dienas per savaitę. 
Bet man juk nebūtina nuolat kilnoti svorių 
sporto salėje, galiu minti dviratį, užsiimti ki-
ta sportine veikla.

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- O ką dar galima daryti vairuojant? Juk ke-
lyje turi būti dėmesingas, o ne užsiimti pašali-
niais darbais. Taip galima atsidurti ir avarinėje 
situacijoje. Žinoma, aš galiu vairuodamas kal-

Jeigu būsi kelyJe 
nedėmesingas ir 
neatsargus, tai 
vieną dieną gali 
nepadėti Joks 
talismanas

vairuotojas, turintis humoro jausmą

Ratai

Galiūnas Žydrūnas savickas (39) gali pasigirti ne tik puikiais sportiniais laimėji-
mais, bet ir nemenku turėtų automobilių skaičiumi. O ką jau kalbėti apie tai, kokių svo-
rių automobilius tenka tempti ar kiloti varžybų metu. nors į vairavimą Žydrūnas žiūri 
itin atsakingai, jis gali pasidalyti ir kuriozinėmis situacijomis.

Žydrūnas Savickas - 

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ratai

bėti telefonu, bet tai darau naudodamasis laisvų 
rankų įranga. Esant dideliam reikalui, galima 
dar ką nors paduoti kitam žmogui ar paimti, 
tačiau negalima rizikuoti ir tuo piktnaudžiauti.  

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

- Man svarbu, kad automobilis būtų sau-
gus, gana ekonomiškas. Tiesa, man automo-
bilis turi patikti tiek savo dizainu, tiek tech-
niniais parametrais. 

- Kiek automobilių esate turėjęs?
- Bijau sumeluoti, bet manau, kad apie 10 

tikrai esu turėjęs. 

- Į kokį automobilį niekuomet pats 
nesėstumėte?

- Nesu toks kategoriškas. Gyvenime ten-
ka atsisėsti į labai įvairius automobilius. Ne-
sakau, kad būtinai norėčiau juos turėti ar vai-
ruoti, tačiau pasivažinėti galima tikrai įvairiais 
ir net labai įdomiais automobiliais. Net, saky-
čiau, kuo automobilis įmantresnis, mažesnis, 
išskirtinesnis, tuo įdomiau jį išbandyti. 

- Ar skolintumėte savo automobilį 
draugams?

- Jeigu labai reikėtų, kodėl gi ne? Labai 
labai geram draugui. Maža kas gali nutikti, 
gal ir man pačiam kada nors to reikės. 

- Rodikliai, pagal kuriuos nuspren-
džiate, kad prieš jus važiuoja prastas vai-
ruotojas?

- Tai matyti iš karto pagal vairavimo ma-
nierą. Man įtarimą kelia, kai automobilis stip-
riai vingiuoja į šalis, kai vairuotojai nerodo po-
sūkių arba per staigiai stabdo. Kartais tenka 
pamatyti tiesiog įžūliai vairuojančių žmonių. 

- Kokius išskirtumėte pagrindinius 
vyrų ir moterų vairavimo skirtumus?

- Gal pagrindinis skirtumas ir būtų tas, kad 
moterys vienu metu prie vairo gali atlikti dau-
giau darbų nei vyrai. Kai kurios moterys galbūt 
vairuoja ramiau, saugiau. Bet ir tarp vienų, ir 
tarp kitų pasitaiko visokių vairuotojų. 

- Gal turite talismaną ar kitą daiktą 
automobilyje, be kurio nepajudėtumėte 
iš vietos? 

- Neturiu talismanų. Jeigu būsi kelyje nedė-
mesingas ir neatsargus, tai vieną dieną gali ne-
padėti joks talismanas. Mano automobilyje yra 
tik būtiniausi daiktai, ir nieko daugiau. Ir nesu 
prietaringas nei prie vairo, nei gyvenime.

- Ar domitės automobilių sportu, paro-
domis, kitomis naujienomis?

- Automobilių parodoje niekuomet neteko 
lankytis, tačiau įdomu apie jas paskaityti, su-
sipažinti su naujienomis. Neretai tenka daly-
vauti automobilių pristatymuose ar geriausių 
automobilių rinkimuose. O daugiau papildo-
mų žinių neieškau. 

- Gal žinote anekdotų, susijusių su 
vairuotojais? 

- Anekdotus aš greitai pamirštu, tačiau ga-
liu pasidalyti tikra istorija. Vieną kartą, vos 
išvažiavus iš namų, mane sustabdė policijos 
patruliai. Tikriausiai buvo koks nors reidas, kai 
tikrinami visi vairuotojai. O aš kaip tyčia turė-
jau reikalų ir labai skubėjau, jie neskubėjo vi-
siškai ir man pasirodė, kad šiek tiek vilkinamas 
laikas. Tad aš pagąsdinau, kad jeigu jie man 
neatiduos dokumentų, aš apversiu jų automo-
bilį. Gerai, kad jie mane pažino ir suprato, kad 
pajuokavau. Bet dokumentus atidavė greitai. 
(Šypsosi.) Tiesa, vos taip pajuokavęs išsigan-
dau, kad už tokius juokus manęs nesuimtų. 

- Koks buvo sunkiausias jūsų pakeltas 
automobilis?

- Varžybose automobilius tempti ir kilno-
ti tenka gana dažnai. Nėra sunku atkelti auto-
mobilį, ypač lengvąjį, tad į saloną ir bagažinę 
paprastai pridedama papildomo svorio. Jeigu 
gerai pamenu, sunkiausias mano pakeltas au-
tomobilis tikriausiai svėrė daugiau nei 400 
kilogramų. Tiesa, viso automobilio vienam 
žmogui pakelti neįmanoma, atkeliama nuo že-
mės tik viena dalis, dažniausiai  galinė. 

- O automobilių aikštelėje pamačius, 
kad transporto priemonės sustatytos labai 
netvarkingai, nekyla noras jų išstumdyti?

- Tokių minčių eilinę dieną nekyla, tačiau 
yra tekę pernešti automobilį. Dalyvaudami vie-
name čempionate mes su kolegomis buvome 
priversti tai padaryti. Tiesiog mes, galiūnai, au-
tobusu atvažiavę į restoraną papietauti, nega-
lėjome įsukti į aikštelę, nes kažkoks vairuotojas 
automobilį pasistatė sankryžoje. Tad mes jo 
automobilį ne tik patraukėme, bet ir pernešėme 
kitur. Pastatėme 10 metrų toliau. (Juokiasi.)

l Šiuo metu vairuoja: „Fiat Freemont“

l Svajonių automobilis: konkretaus nėra

l Eismo įvykių skaičius: 1

l Vairavimo stažas: 21 metai

l Dažniausias prietaras: nėra prietaringas

l Gražiausia automobilio spalva: juoda, 

raudona, sidabrinė

Dosjė

vairuotojas, turintis humoro jausmą
Žydrūnas Savickas - 

Varžybų metu galiūnui Žydrūnui 
Savickui yra tekę pakelti net 400 
kilogramų sveriantį automobilį
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M.Kunis prisipažino 
apie slaptą santuoką

Aktorė MilA Kunis (Mila Kunis, 31) Džeimso 
Kordeno (James Corden) pokalbių laidoje prisipažino, 
kad yra oficialiai susituokusi su aktoriumi Eštonu 
KAčEriu (Ashton Kutcher, 37).

iki šiol M.Kunis išsisukdavo nuo atsakymo į 
klausimus apie santuoką, nors jie su E.Kačeriu augina 
dukrą Vyjat izabelę (Wyatt isabelle), gimusią jiems 
praėjusių metų spalio 1 dieną.

Pokalbių laidos vedėjas du kartus paklausė 
M.Kunis, ar aktoriai susituokę, bet ji abu sykius atsakė: 
„Galbūt“. tada jis pareikalavo, kad M.Kunis parodytų 
auditorijai sutuoktuvių žiedą, ir sušuko: „Žiūrėkite, jie 
susituokę!“ Moteris neprotestavo ir per pertrauką 
pasakė Dž.Kordenui, kad nepyksta ant jo.

Vėliau M.Kunis pareiškė, kad pora norėtų turėti antrą 
vaiką. „Man patiko būti nėščiai ir patinka būti motina“, - 
atviravo aktorė.

ŽvaigŽdės

Veiksmo filmų žvaigždė ŽAnAs KloDAs VAn DAMAs (Jean-Claude Van 
Damme, 54) skiriasi su žmona GlEiDis PortuGis (Gladys Portuques, 57) 
antrą kartą po 15 metų santuokos.

Ž.K.Van Damas ir G.Portugis, susituokę 1987 metais, išsiskyrė 1992 me-
tais, bet po septynerių metų vėl sujungė savo gyvenimus vedybiniais saitais.

Dabar aktoriaus žmona Gleidis vėl padavė prašymą skirtis. G.Portugis, 
aktorė ir buvusi kūno rengybos profesionalė, padavė skyrybų dokumentus 
los Andžele - pasak jos, „dėl neįveikiamų skirtumų“. Pora turi sūnų Kristo-
ferį (Kristopher, 26) ir dukrą Bjanką (Bianca, 24).

Ž.K.Van Damas gimė Belgijoje. Per savo karjerą kino pramonėje jis nusi-
filmavo apie 50-yje kino juostų.

Žanas Klodas Van Damas  
su žmona skiriasi antrąkart

Į renginius Žanas Klodas Van Damas (Jean Claude Van 
Damme) pastaruoju metu dažniausiai eidavo su sūnumi 
Kristoferiu (Kristopher) ir dukra Bjanka (Bianca)

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Artimi ryšiai  
nenutrūko?

JAV aktorės ir atlikėjos Dženifer Lo-pes (Jennifer Lopez, 45) pasirodymas ani-macinio filmo „namai“ premjeroje Los An-džele sukėlė spėlionių bangą. pasipuošusi įspūdinga mados namų „Zuhair Murad“ nau-jausios kolekcijos suknele į kino premjerą aktorė atsivedė savo septynerių metų dvy-nukus MAksą (Max) ir eMę (emme). Bet kalbos, žinoma, kilo ne dėl to. o dėl buvusio jos vaikino kAspero sMArto (Casper smart, 27), su kuriuo ji išsiskyrė praeitų metų birželį po keletą metų trukusios drau-gystės. Mat po renginio jis panėšėjo dėl fo-tografų blyksčių susierzinusį Dženifer sūnų iki limuzino, nors kartu su jais ir neišvyko namo - šokėjas k.smartas į premjerą buvo atėjęs su savo mama, su ja vėliau ir išvažia-vo. Akyli Dž.Lopes gerbėjai spėlioja: pora vėl atnaujino santykius ar tiesiog liko geri draugai, nes jau ne viename renginyje abu pastebėti mielai bendraujantys.
Dženifer Lopes (Jennifer Lopez) į filmo „Namai“ premjerą atėjo  

su savo dvynukais Maksu (Max) ir Eme (Emme)
EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Kasperas Smartas 
(Casper Smart) į 
renginį atsivedė 
savo mamą
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Viena talentingiausių Lietuvos dizainerių Agnė KuzmicKAitė sos-
tinės mažajame teatre pristatė trečiąją asmeninę savo kolekciją, 
įkvėptą trejų metų dukros Leonardos piešinių. Kūrėjos sukurti origi-
nalūs modeliai ir užgesus podiumo šviesoms galės nesunkiai rasti 
vietą mėgstančiųjų puoštis spintose. Juolab kad šios kolekcijos dra-
bužiai skirti moterims, kasdien derinančioms daugybę įvairių sociali-
nių vaidmenų: dukroms, mylimosioms, mamoms, darbuotojoms.
Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Įkvėpimo šiai kolekcijai dizainerė 
sėmėsi iš savo kaip mamos patirties 
ir trejų metų dukters Leonardos pir-
mųjų piešinių. Pagal juos sukurtos 
išraiškingos aksomo aplikacijos puo-
šia perregimas šilko organzos sukne-
les, palaidines, batus. „Iš pirmo žvilgs-
nio vaiko makaliūzės atrodo chaotiš-
kos, netgi beprasmės, tačiau kai jas 
piešia savas vaikas, tėvai į ją žvelgia 
kitaip. Vaikų piešiniai - universali kal-
ba. Šią mažo žmogaus kūrybinę išraiš-
ką perkėliau į rūbą. Norėjau atskleisti 
grožį, kurį į suaugusiųjų pasaulį įneša 
vaikų išdaigos ir labai įdomūs paradok-
sai, atsirandantys tarp suaugusiųjų vei-
klos ir vaiko požiūrio, - prisipažino kū-
rėja. - Savo kūryba visuomet norisi 
kalbėti apie tai, kas yra aktualu. Ma-
nau, ši kolekcija tiksliai atspindi laiko-
tarpį. Anksčiau labiau koncentravausi 
į konceptualias kolekcijas, o šįsyk no-
rėjau, kad didžioji dalis drabužių rastų 
vietą žmonių spintose.“ A.Kuzmickaitė 
meistriškai sujungia menišką požiūrį į 
aprangą ir praktiškumą - kolekcijos mo-
deliai ne tik perduoda tam tikrą žinią, bet ir turi visas patogiam dėvėjimui 
reikalingas detales: užtrauktukus, sagas, kišenes. 

Dailiais aukštakulniais avinčios garsiausios šalies manekenės tarsi žings-
niavo po vaiko pasaulį tarp milžiniškų įvairius buities akcentus primenančių 
dekoracijų - vaisių lėkštės, darbo stalo ir galybės kitų dalykų, atspindinčių ir 
chaotišką šiuolaikinių supermamų kasdienybę. Šio renginio nepraleido ir gau-
sus būrys mada ir stiliumi besidominčių žmonių, neabejingų A.Kuzmickaitės 
talentui. Tarp jų ir daugybė šalies pramogų ir kultūros pasaulio atstovų.

StiliuS

nuspalvinta kasdienybė

Romantika 
dvelkiantys nėriniai

Su drabužių kolekcija dizainerė 

pristatė ir keletą kuprinių...
...bei batelių

Svarbiausias akcentas šių metų 

kolekcijoje – silikoninė suknelė
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StiliuS

Nuspalvinta kasdienybė
Dizainerė Agnė 

Kuzmickaitė 
pristatė trečiąją 

asmeninę 
kolekciją

Dizainerės vyras 
dainininkas 

Saulius Prūsaitis

Spalvingas Italijoje 
išaustas audinys, 
sukurtas pagal 
dizainerės dukros 
Leonardos piešinius

Improvizuojama įstrižo 
kirpimo detalėmis ties klubais

A.Kuzmickaitės vizitine 
kortele tapęs drugelis 
plazdeno ir šioje kolekcijoje
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StiliuS

Išraiškingos aksomo aplikacijos 
puošia perregimas šilko organzos 
sukneles, palaidines

Maudymosi kostiumėliai 
saikingai atviri, 
akcentuojantys 

figūros pranašumus ir 
maskuojantys vietas, 

kurias norisi pridengti 

Įmantrių formų 
suknelės - 
duoklė meninei 
kolekcijos pusei

laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  2 7 19

StiliuS

Dizainerės tėvas, profesorius 
Bronislovas Kuzmickas

Menininkė 
Monika Dirsytė

Stilistė Austėja Jablonskytė 
su vyru Justinu Žaliu

Modelių agentūros įkūrėjos  
Julija Maslinskaja-Ulvydienė 
(kairėje) ir Meda Jonaitytė

Renginių organizatorė Inga 
Budrienė (dešinėje) su drauge

„Mis Lietuva 2014“ Agnė 
Kavaliauskaitė ir Tomas Legenzovas

Televizijos laidų 
vedėja Indrė 
Kavaliauskaitė
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SIMONA PAJEDAITĖ  pristato madingas veido odos ir 
lūpų makiažo tendencijas

ĮDOMU

Lūpų 
mados šiltajam sezonui

Grožio paletė

Atėjus pavasariui norisi atsinaujinti, pasipuošti naujomis spalvomis. 
Aukštoji mada siūlo įvairių netikėčiausių idėjų 2015 pavasario ir  
vasaros makiažui, o vizažo meistrė Simona Pajedaitė pataria, kurias 
idėjas galima pritaikyti sau, kuriant  madingą įvaizdį. 

Nors atrodo, kad vyrai greičiau pastebi akis, 
tačiau mokslininkai nustatė, kad yra viena 
makiažo gudrybė, tiesiog vedanti vyrus iš proto. 
Anot jų, moteriškumo sąvoka yra glaudžiai susi-
jusi su raudonais lūpų dažais. 

l Pietų Bretanės universiteto mokslininkai atliko 
bandymą paprašydami kavinės padavėjų pasidažyti rau-
donos, rausvos bei rudos spalvos lūpdažiais arba išvis 
jų nedažyti. Eksperimentas vyko keliuose restoranuose 
Prancūzijos mieste Vane. Prancūzijoje arbatpinigiai yra 

paliekami gana vangiai, nes į sąskaitą jau būna įtrauktas 
12 proc. aptarnavimo mokestis. Padavėjų išvaizda 
neturėjo įtakos klientėms moterims, bet to negalima 
pasakyti apie vyrus. Nepaisydami padavėjos patirties ir 
aptarnavimo kokybės, jie joms palikdavo kur kas daugiau 

ODA : karaliauja natūralumas

Mados pasaulyje aukštinamas natūralumas, tikras 

odos švytėjimas, tad pati geriausia šio sezono tenden-

cija - makiažas be makiažo, kai veido nedengia joks 

makiažo pagrindas. Kadangi ši tendencija atkreipia 

dėmesį į odą, svarbu tinkamai ja pasirūpinti ir prižiū-

rėti. Pavasariui rinkitės kuo lengvesnę kreminę pudrą, 

„BB“ ar „CC“ kremą odos nelygumams paslėpti, o 

vis ryškėjant saulės spinduliams, nepamirškite ir kre-

mo su saulės apsauga. Stiprų įdegį keičia į madą grį-

žusi šviesi, skaisti oda. Veidui spalvos ir gaivumo su-

teiks rožiniai ar rožiniai-persikiniai skaistalai.
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Madingiausi oranžiniai lūpų dažai. Popu-

liariausi atspalviai: koralinis, karamelės, te-

rakotos, gintaro, medaus, mandarinų. Prige-

sinti oranžiniai atspalviai labiausiai tinka 

šviesioms blondinėms, ryškesni atspalviai - 

šviesiai rudų ir gelsvų plaukų savininkėms. 

Tamsiaplaukėms ir raudonplaukėms reko-

menduoju rinktis sodresnius atspalvius.

ĮDOMU

grožio paletė

arbatpinigių. Pasak mokslininkų, raudona lūpų spalva 
asocijuojasi su estrogenu – seksualinio susijaudinimo 
ir sveikatos rodikliu. Todėl raudonas lūpdažis sukuria 
teigiamą moters įspūdį ir taip paskatina vyrus dosniau 
palikti arbatpinigių ryškioms padavėjoms.

l Mančesterio universiteto mokslininkų atlikti bandymai parodė, 
kad pirmą kartą susitikęs su moterimi vyras per pirmas dešimt 
sekundžių daugiausia laiko praleidžia spoksodamas į padažytas 
lūpas. Į rožines lūpas vyrai žiūrėjo maždaug 6 sekundes, o į 
raudonas – 7,3 sekundės. Dr. Džefas Bytis (Geoff Beattie) sakė, 

kad raudonai padažytos lūpos 
nenuginčijamai yra tas makiažo 
triukas, kuris moteris padaro 
gerokai patrauklesnes 
vyrams.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

LŪPOS: tarsi nubučiuotos

Šį sezoną madingi rausvi lūpų 
dažai ir blizgesiai, sukuriantys put-
lių, sultingų, tarsi nubučiuotų lūpų 
įvaizdį. Lūpų dažus galite tepti tie-
siog pirštu, nes tikslios linijos čia 
nėra reikalingos. Tokios lūpos la-
biausiai tinka dienos metui. 

Dabar itin populiarūs 
matiniai lūpų dažai ir 
70-ųjų dažymo stilius - 
nėra ryškaus lūpų kontū-
ro. Tačiau jei norisi put-
lesnių lūpų, galite rinktis 
blizgius lūpdažius ar nau-
doti lūpų blizgį. Jei visgi 
nesate raudonos spalvos 
mėgėja, bet norite ryš-
kių, seksualių lūpų, gali-
te rinktis vyno, prabangią 
burgundo spalvas. 

Vi
kt

or
o 

M
or

oz
ov

o 
nu

ot
r.



22 laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  2 7

Įdomybės

Tatuiruočių meistrai ir gerbėjai iš viso 
pasaulio rinkosi Frankfurte prie Maino 
(Vokietija) į tarptautinį festivalį. Čia 
demonstruota naujausia tatuiruočių 
technika bei tendencijos.

n  Spėjama, jog tatuiruotėms - apie ke-
turiasdešimt tūkstančių metų. Seniausių 
tatuiruočių rasta tiriant Egipto piramides - 
ant mumijų odos matyti piešinio liekanos.

n Senovėje tatuiruotės buvo tarsi 
asmens tapatybės dokumentas. Jos nu-
sakydavo priklausymą tam tikrai genčiai 
ar tautai (kiekviena gentis turėjo savitus 
simbolius, piešinius), socialiniam sluoks-
niui. XIX a. ėmė tatuiruotis ir aristokra-
tai. Tatuiruotes nešiojo Anglijos, Danijos 
karaliai. XX a. paplito tatuiravimas ka-
lėjimuose. Šiais laikais tai atspindi žmo-
gaus pasaulėžiūrą, mąstymo būdą, gyve-
nimo stilių.

Tatuiruočių fiesta Vokietijoje

EPA-Eltos nuotr.
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Įdomybės

Gundančiais apvalumais  garsėjančioms kolumbietėms, 
kaip ir kitoms Pietų Amerikos gražuolėms, jokie draudimai 
negresia, nes jos dideliu liesumu niekada nepasižymėjo

EPA-Eltos nuotr.

pernelyg lieknus modelius
Prancūzijos vyriausybė greičiausiai palaikys įstatymą, draudžiantį 
ant podiumo pasirodyti pernelyg liekniems modeliams. Sveikatos 
ministrė nurodė, kad itin lieknas manekenes samdančioms mode-
lių agentūroms ar mados namams grėstų baudos, o jų agentai ga-
lėtų atsidurti netgi kalėjime.

Ne mažiau 55 kg 1,75 m ūgio merginai

Pagal įstatymą, modeliai turėtų reguliariai svertis, o už 

bet kokius pažeidimus grėstų baudos iki 75 tūkst. eurų ir 

netgi kalėjimas iki šešių mėnesių. Prieš įsidarbindami, mo-

deliai turėtų pateikti medicininę pažymą, rodančią jų Kūno 

masės indeksą (KMI), kurio rodiklis turėtų siekti apie 55 kg 

1,75 m ūgio merginai. Jei agentūra modelį pasamdytų, po 

kelių savaičių mergina turėtų vėl pranešti apie savo svorį.

Įstatymo pataisoje taip pat numatytos baudžiamosios 

priemonės bet kokioms viešoms reklamoms ar nuotrau-

koms, kuriose išaukštinamas pernelyg mažas svoris.

2007 m. Prancūzijoje mirė anoreksija sirgusi 28-erių 

buvusi manekenė Izabela Karo (Isabelle Caro). Prieš tai 

mergina nusifotografavo kampanijoje, kuria buvo siekiama 

parodyti šios ligos pasekmes.

Olivjė Veranas (Olivier Veran), kuris kūrė šio įstatymo 

pataisas, nurodė, kad Prancūzijoje nuo anoreksijos kenčia 

apie 30-40 tūkst. žmonių, daugiausia - paaugliai.

Prancūzija nebus pirmoji

Stilingoji Prancūzija, kurios mados ir prabangos pramonė ver-
tinama dešimtimis milijardais eurų, prisijungs prie Italijos, Ispa-
nijos ir Izraelio. Šios šalys jau yra priėmusios įstatymą, draudžian-
tį ant podiumų ar reklamos kampanijose pasirodyti itin liekniems 
modeliams.

„Modeliams svarbu sakyti, kad jie privalo gerai valgyti ir rū-
pintis savo sveikata, ypač jaunoms merginoms, kurioms modeliai 
yra jų idealas“, - kalbėjo sveikatos ministrė Marisol Turen (Ma-
risol Touraine), pridūrusi, kad socialistų vyriausybė veikiausiai 
rems dvi pataisas, susijusias su manekenių svoriu.

Prancūzija ketina uždrausti 

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Psichologijos kodas

Ringailė Stulpinaitė

- Kasdien bendraujame su daug žmo-
nių. Kartais bendravimas nesiklosto, bū-
na nesėkmingas. Kodėl? Ko mes nesu-
prantame?

- Jeigu visai be garso stebėtume kur nors 
besirenkančius žmones, į kokį nors renginį, 
pristatymą, galėtume be galo daug visko su-
prasti net ir negirdėdami, ką jie kalba. Mūsų 
bendravimą sudaro daugiau komponentų nei 
tik verbalinė kalba. Nors mes jai tiek daug 
reikšmės suteikiame. Didžiąją dalį mūsų per-
duodamos informacijos sudaro būtent never-
balinė kalba: išraiška, kūnas, eisena, gestai ir 
visa kita. Ir dažniausiai mes patys nesuvokia-
me, kiek informacijos ištransliuojame apie 
save. Net ir tokios informacijos, kurios gal 
visai nenorėtume ištransliuoti. Žmonių san-
tykiai vien per kūno kalbą atsiskleidžia iki 
smulkmenų. Tai jeigu mes kalbame apie bend-
ravimo ir santykių ribas, socialines ribas, 

mums net žodžių nereikia. Žmonės pirmiau-
sia nesuvokia, ką jie patys transliuoja aplin-
kai, o daugelis žmonių nesidomi ir tuo, ką 
jiems transliuoja kiti. Pastarieji yra taip susi-
koncentravę į save, kad jie nemato, kas vyks-
ta aplinkui. Būtent tai lemia bendravimo ne-
efektyvumą. Kaip neatsiras ribos ir kaip tas 
bendravimas bus efektyvus, jeigu mums pa-
tiems neberūpi kiti žmonės?

- Tačiau socialines ribas galime pajus-
ti ir tose erdvėse, kur bendravimo mums 
lyg ir nereikia. Tai parduotuvės eilės, vie-
šasis transportas...

- Parduotuvės eilėse tikrai galime pama-
tyti, kad dar vienas žmogus ant takelio neiš-
krovė savo prekių, o kitas savąsias jau verčia 
ant pirmojo. Tai irgi bendravimas, tik never-
balinis. Ir čia atrandame dar vieną svarbų da-
lyką. Daugelis nesuvokia ir neskiria, kur yra 
žmogaus asmeninė-intymi erdvė, ir kur yra 

elementari socialinė erdvė. Juk 
yra toji nuvalkiota, bet sena, 
gera ir dažnai pamirštama tai-
syklė, kad su svetimu žmogu-
mi turėtume bendrauti mažų 
mažiausiai per ištiestos ran-
kos atstumą. Deja, tiek tuose 
pačiuose vakarėliuose, tiek 
viešajame transporte, eilėse 
mes „tupime“ vieni kitų erd-
vėse. Reikėtų iš paskutiniųjų 
stengtis nelipti į kito žmo-
gaus erdvę, tai būtų ir man-
dagu, ir protinga. O ten, kur 
tiesiog fiziškai neįmanoma 
laikytis atstumo, kaip trolei-
buse piko metu, reikėtų bent 
jau nekvėpuoti į kitą žmogų, 
nekalbėti garsiai ir panašiai. 

- Kaip atrodo efekty-
viai bendraujantis žmo-
gus? Kuo jis išsiskiria?

- Štai pavyzdys. Dakta-
ras Votsonas ateina pas Šer-
loką Holmsą ir sako: „Na, 
mielas drauge, kaip jūs vis-
ką taip numatote?“ Holm-
sas: „Dėl to, kad, mielas 
Votsonai, jūs žiūrite į aplin-
ką, bet nieko nepastebite.“ 

Iš tiesų, čia ir yra esmė. Efektyviai bend-
raujantis žmogus nuo neefektyviai bendrau-
jančio skiriasi tuo, kad pirmasis mato ne tik 
save ar savo poreikius, - jis labai puikiai ste-
bi, pastebi, supranta ir suvokia visą jį supan-
čią aplinką. Kitaip tariant, tokiam žmogui 
rūpi kiti žmonės. Ir tuomet jau nesvarbu, kur 
vyksta veiksmas - perpildytoje kavinukėje, 
troleibuse, parduotuvės eilėje, darbe ar kur 
kitur. Efektyviausias bendravimas turėtų 
vykti pagal modelį, kai ne tik man rūpi kiti 
žmonės, bet ir aš rūpiu kitiems. Bendravimo 
neefektyvumas atsiranda tuomet, kai žmonės 
daro viską tik taip, kaip jiems yra geriau, 
patogiau, priimtiniau ir lengviau, visai nepai-
sydami kitų.

Kaip išmokti nelipti į kito žmogaus erdvę?
Darbo aplinka, kaimynai, visos viešosios erdvės... Kad ir kur pasisuksi, visur ir nuola-
tos mums tenka bendrauti su visai svetimais žmonėmis. Tai nėra taip lengva, bet nėra 
ir neįmanoma, jei žinosite, ko reikia, kad bendravimas vyktų sklandžiai. Apie bendra-
vimo efektyvumą „Laisvalaikis“ kalbėjosi su psichologe EgLE PELiEnE.

DiDžiąją Dalį mūsų 
perDuoDamos 
informacijos 
suDaro būtent 
neverbalinė 
Kalba: išraišKa, 
Kūnas, eisena, 
gestai ir visa Kita

Psichologė Eglė Pelienė
Eglės pelienės asmeninio albumo nuotr.
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Psichologijos kodas

- Kodėl tuomet vieni žmonės moka 
pasiekti efektyvaus bendravimo, suvokia 
socialines ribas, o kiti - ne?

- Supratimas apie bendravimo dalykus ir 
tai, kas yra priimtina, o kas - ne, kyla iš sa-
viugdos, auklėjimo, išsiauklėjimo. Aš manau, 
žmonės labai įprato savo bendravimo ribas 
siaurinti. Jie negerbia kitų erdvės ir absoliu-
čiai negerbia kitų žmonių. Daugiausia suvo-
kimą apie ribas lemia auklėjimas. Nesirūpi-
nimas kitais yra susijęs su asmenybiniais da-
lykais. Tai yra mūsų asmeninės kultūros da-
lis. Tačiau gebėjimą bendrauti efektyviai ir 
jausti kitų žmonių erdves tikrai galima išsi-
ugdyti. Viso labo reikia įprasti stebėti, anali-
zuoti aplinką ir žmones. 

- Ar bendravimo kokybė priklauso ir 
nuo asmeninių savybių?

- Iš dalies. Žmones galima suskirstyti į du 
tipus. Yra reaktyvūs žmonės ir proaktyvūs. 
Proaktyvus yra toks žmogus, kuris nekaltina 
aplinkos, bet pats per save viską daro. Jis 
mokosi, jis nori pažinti, suprasti kitus ir pa-
našiai. Reaktyvus žmogus mano, kad kalti dėl 
visko yra visi, tik ne jis. Jis mano, kad jam 
nepavyks ką nors padaryti, ir laukia, kol tai 

padarys kiti. Toks žmogus įsitikinęs, kad tai 
jį kiti turi suprasti, o ne jis kitus. 

- Yra žmonių, kuriems, rodos, nega-
lioja jokios socialinės, kultūrinės ar kitos 
ribos. Kaip su jais bendrauti?

- Tokie žmonės, kurie pernelyg įžūliai 
peržengia kito žmogaus asmeninę-intymią 
erdvę, patys slepia nemažai problemų. Ga-
limas dalykas, kad taip besielgiantis žmogus 
yra pilnas kompleksų, kuriuos bando nu-
slėpti, per daug gerai save vertina, turi aro-
gantiškumo. Pirmiausia reikia tokį žmogų 
pastebėti ir analizuoti jo tokius poelgius, 
mėginti suprasti, ką slepia vienokie ar ki-
tokie jo veiksmai, o paskui galima bandyti į 
tai reaguoti. Efektyvus bendravimas tarp 
žmonių tuo ir skiriasi nuo gyvūnų, kad mes 
galime įvardyti visa tai, kas mums nepatin-
ka ar trukdo. Mes visi linkę prisigalvoti tai-
syklių, prisiklijuoti galybes etikečių, bet tai 
yra tik mūsų subjektyvaus pasaulėlio reika-
las. Jeigu man kas nors neaišku ar nesu-
prantama, juk galiu tai pasakyti kitam žmo-
gui. Tik formą, jei jau siekiame gražaus 
bendravimo, reikėtų parinkti mandagią, o 
ne kategorišką.

- Koks bendravimo būdas ar forma 
būtų itin sėkmingi ir efektyvūs?

- Gebėjimas palaikyti pokalbį apie orą 
yra įrodymas, kad žmogaus bendravimo ly-
gis yra tikrai aukštas ir efektyvus. Populia-
riai tai vadinama anglišku terminu „small 
talk“. Tai situacija, kai bendrauja visiškai 
svetimi žmonės, kurie dar nežino vienas 
kito ribų ir dar tik mokosi bendrauti. Tuo-
met ir prasideda mandagus pokalbis apie 
nieką. Taip pat efektyviai bendraujantis 
žmogus supranta kitų siunčiamus ženklus, 
mato, kuris žmogus nenori būti pastebėtas 
ir užkalbintas, mato tuos, kurie nori kon-
taktuoti, bet nesiryžta. Svarbu žinoti ir tai, 
kad efektyvus bendravimas yra ne trūks 
plyš su kokiu nors žmogumi bendrauti, kad 
reikia pajusti ir tai, kada bendrauti nereikia. 
Kartais nebendravimas ir yra bendravimo 
efektyvumas: mokėjimas išlaukti, būti pau-
zėje, neprieiti prie žmogaus ir yra aukštos 
klasės bendravimas.

- Ką būtina atsiminti, norint išmokti 
bendrauti efektyviau?

- Jeigu mes norime patys aktyvinti savo 
bendravimo įgūdžius, pirmiausia turime ste-
bėti aplinką ir ją analizuoti. Antra, bandyti 
suvokti, kodėl žmonės elgiasi taip, o ne ki-
taip, ką slepia jų poelgiai. Taip tampame 
tolerantiškesni. Ir trečia: na, žemėlapis - tai 
dar ne teritorija. Mes negalime visų matuo-
ti pagal savo prizmę. Tad tikrojo efektyvaus 
bendravimo esmė yra tai, kiek mes galime 
nugludinti ir savo kampus. Kiek esame pa-
tys lankstūs ir galime prisitaikyti prie kitų 
žmonių bendravimo. Mes turime savo teri-
toriją, ir kiti žmonės turi teisę ją turėti. Mes 
visi esame skirtingų auklėjimų, interesų ir 
t.t., bet jeigu man rūpi žmogus, o aš rūpiu 
jam, mes galime rasti sprendimą. Bet labai 
svarbu yra tai, kaip mes susivokiame bend-
ravimo procese ir mokame adaptuotis aplin-
koje, tarp žmonių, kitose kultūrose. Tai nė-
ra kažkoks savęs menkinimas, tai yra aukš-
čiausias efektyvaus bendravimo pilotažas. 
Žmonėms patinka, kai jie jaučia, kad į jų 
norus ir poreikius atsižvelgiama, tuomet jie 
išmoksta atsižvelgti ir į mūsų norus ir po-
reikius.

Kaip išmokti nelipti į kito žmogaus erdvę?

EP
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Kartais 
nebendravimas ir 
yra bendravimo 
efeKtyvumas: 
moKėjimas 
išlauKti, 
būti pauzėje, 
neprieiti prie 
žmogaus ir yra 
auKštos Klasės 
bendravimas
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Kačių kavinių steigimo mada neaplenkė ir Bankoko (Tailandas). Čia duris atvėrė kačių kavinė „Caturday“. Ji vienu metu gali sutal-pinti 40 kačių. Kavinė įrengta pirmiausia at-sižvelgiant į jų poreikius - kad būtų kur pasi-karstyti, prigulti. Bet nepamiršti ir šeiminin-kai - čia jiems siūloma paskanauti įvairių pa-tiekalų. 

kaleidoskopas

Britai po 530 metų iškilmingai 
perlaidojo karalių Ričardą III

Ketvirtadienį buvusio Anglijos karaliaus Ričardo III palaikai, kurie 2012 metų vasarą buvo  
rasti per kasinėjimus po automobilių stovėjimo aikštele Lesteryje, buvo iškilmingai perlaidoti.

Kavinė katėms
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Visą savaitę britai plūdo į Lesterio katedrą pasižiūrėti 
ąžuolinio karsto su buvusio karaliaus Ričardo III palaikais. 
Prie įėjimo kasdien driekėsi tūkstančių žmonių eilės. Kad 
pamatytų karstą su mūšio lauke žuvusio Anglijos monarcho 
palaikais, jiems teko laukti iki keturių valandų. Karalius 1485 
metais krito per Bosforto mūšį Lesteršyre ir tada greičiau-
siai buvo palaidotas anonimiškai be karališkų iškilmių.

Keletą metų dėl laidojimo vietos vyko bylinėjimasis. 
Didžiosios Britanijos aukštasis teismas nusprendė, kad 
karalius Ričardas III turėtų būti palaidotas Lesterio mies-
te, kur ir buvo surasti jo palaikai. Tolimų giminaičių grupė 
norėjo, kad monarchas būtų palaidotas Šiaurės Anglijos 
Jorko mieste, su kuriuo buvo glaudžiai susijęs. Trys teisė-
jai nusprendė, kad nėra pagrindo panaikinti vyriausybės 
sprendimo suteikti palaidojimo licenciją Lesteriui. Tad 
Ričardo palaikai palaidoti Lesterio katedroje.

Ričardas III - paskutinysis karalius iš Jorkų giminės - 
yra tarp prieštaringiausiai vertinamų Anglijos karalių. Jis 
buvo nušalintas per pilietinį karą, o Viljamo Šekspyro tra-
gedijoje „Ričardas III“ yra vaizduojamas kuprotu piktadariu. 
Teisėjai sakė, kad „laikas oriai perlaidoti karalių Ričardą 
III“. Po Ričardo III mirties baigėsi Rožių karai ir prasidėjo 
naujas etapas Anglijos istorijoje. Dalis istorikų teigia, kad 
tuomet Anglijoje baigėsi viduramžiai.

Kačių kavinių steigimo mada neaplenkė ir Bankoko (Tailandas). Čia duris atvėrė kačių kavinė „Caturday“. Ji vienu metu gali sutal-pinti 40 kačių. Kavinė įrengta pirmiausia at-sižvelgiant į jų poreikius - kad būtų kur pasi-karstyti, prigulti. Bet nepamiršti ir šeiminin-kai - čia jiems siūloma paskanauti įvairių pa-tiekalų. 

KaleidosKopas

Gėlės prie karaliaus 
Ričardo III paminklo

Britai plūdo pasižiūrėti 
karsto su karaliaus 

Ričardo III palaikais
EPA-Eltos nuotr.

Ant ąžuolinio karsto - tamsus 
aksomas ir karališkos regalijos

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Kavinės „Caturday“ palubėje 
pakabinta lentynėlių katėms

EPA-Eltos nuotr.
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Metų reginys

Praėjusį penktadienį Lie-
tuvoje buvo matomas di-
džiausias per pastaruosius 
16 metų Saulės užtemi-
mas - priešpiet užsitemdė 
trys ketvirčiai Saulės disko.

Vilniuje dalinis užtemimas prasidėjo 10.55 val., o pi-
ką pasiekė 12.04 val. - tuo metu Mėnulis dengė beveik 
73 proc. Saulės. Dalinis užtemimas baigėsi 13 val. 14 
min. Įspūdingiausią vaizdą galėjo išvysti klaipėdiečiai - 
pajūryje užtemo 78 proc. Saulės. Čia užtemimas prasi-
dėjo 4 minutėmis anksčiau nei sostinėje.

Nors Lietuvoje buvo regimas tik dalinis užtemimas, 
pasaulis stebėjo ir pilną Saulės užsidengimą. Ilgiausiai - 
2 minutes 47 sekundes - visiško užtemimo fazė truko 
Farerų salose. Visiškas užtemimas buvo matomas Atlan-
to vandenyno dalyje, apie 500 km., į rytus nuo Kanadai 
priklausančio Labradoro pusiasalio ir apie 500 km į pie-
tus nuo Grenlandijos pietinės pakrantės ir Norvegijos 
Špitcbergeno saloje. Dalinį Saulės užtemimą matė visa 
Europa, dalis Artimųjų Rytų, Šiaurės Afrikos bei Šiaurės 
Kinijos.

Dalinį Saulės užtemimą taip pat matė visa Europa, 
dalis Artimųjų Rytų, Šiaurės Afrikos bei Šiaurės Kinijos.

Kovo 20-osios reginys yra paskutinis visiškas Saulės už-
temimas Europoje iki pat 2026 metų rugpjūčio 12 dienos.

Paskutinis visiškas Saulės užtemimas Europoje buvo 
matomas 1999 metais.

Saulė privertė užversti galvas
Visiškas Saulės užtemimas buvo  

matomas Norvegijos Špitcbergeno saloje

Stebintys Saulės užtemimą žmonės stengėsi 
tinkamai apsaugoti akis - naudojo specialius 

filtrus ar tiesiog apšviestą negatyvinę fotojuostą
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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 Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Vietoj IšVadų

Kaip interaktyviais plakatais priminti apie 
smurtą šeimoje? Ar išmanusis telefonas 
gali apsaugoti nuo neprognozuojamo 
psichopato? Kokiais būdais geriausia ko-
voti su tolerancijos stoka? Šiandien - apie 
kampanijas, kurios keičia visuomenę.

iš nepavydėtinų situacijų  
gelbsti batai

Kas?
„iStrategyLabs“.

Ką padarė?
Niekada nežinai, į kokią nemalonią situa

ciją gali patekti. Tarkim, eini į pasimatymą, 
ir kas garantuoja, kad pirmąkart matomas 
žmogus nėra neprognozuojamas psichopatas? 
„iStrategyLabs“ būtent tam pagamino įrengi
nį pavadinimu „Dorothy“.

Kodėl veikė?
Tereikia prieš susitikimą prisegti aparatėlį 

prie bato ir susieti jį su išmaniuoju telefonu. 
Tuomet galima rinktis iš dviejų funkcijų. Viena 
jų  įrašote kontaktinį vardą ir, jei per susitiki
mą reikės priežasties pabėgti, tris kartus sutren
kite batus vieną į kitą. Telefonas ims skambin
ti nurodydamas, neva jūsų ieško, tarkim, direk
torius. Kita funkcija  įvedate trijų patikimiau
sių draugų numerius ir atlikus tą patį veiksmą 
jiems bus išsiunčiamos žinutės su tikslia jūsų 
buvimo vieta.

rezultatai?
Autoriai tvirtina, kad susidomėjimas didžiu

lis. Tad šiuo metu vyksta papildomi programavi
mo darbai, kurie aplikacijai leis atlikti dar dau
giau įvairių veiksmų, tarkim, užsakyti picą.

http://vimeo.com/109285103

n Socialinė reklama nebūtinai turi šokiruoti atgra-

siais vaizdais - pakanka ir tinkamų žmonių reakcijų.

El. reklama: socialinė reklama ir reakcijos
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Internetas

Nebūk abejingas  
ir mėlynės išnyks 

Kas?
„Women’s Aid“.

Ką padarė?
Smurtas prieš moteris - vis dar gaji 

problema net labiausiai išsivysčiusiose 
šalyse. Apie tai nuolat būtina priminti, 
tad Londone iškabinti interaktyvūs pla-
katai. Kertine ašimi pasirinktas šūkis 
„Pažiūrėk į mane“, nes tikima, kad 
smurto šeimoje problemą galima iš-
spręsti tik pašalinus abejingumą.

Kodėl veikė?
Plakatuose regima sumuštos moters 

nuotrauka. Specialios kameros stebi pro 
šalį einančius žmones ir seka jų akis. 
Vos tik kas nors pasižiūri į reklamą, 
skaičiuojama kontakto trukmė ir pagal 
tai realiuoju laiku nuotraukoje nyksta 
sumušimo žymės. Ir taip, kol jų nebelie-
ka visiškai.

rezultatai?
Organizatoriams pavyko atkreipti 

dėmesį. Tiek eiliniai praeiviai dalijosi 
savo įspūdžiais, tiek vėliau tai aprašė 
įtakingi internetiniai rinkodaros dieno-
raščiai.

http://vimeo.com/121368430

Toleranciją skatinanti  
reklama 

kas?

Lietuvos žmogaus teisių centras.

ką padarė?

Prieš kelias dienas internete pasklido vaiz-
do klipas, ir jis sulaukė didžiulio visuomenės 
dėmesio. Kodėl? Organizatoriai į atranką pa-
kvietė keletą skirtingų žmonių. Neva joje buvo 
ieškoma žmonių reklamai. Iš tikro jokia at-
ranka nevyko, o visi susirinkę buvo slapta fil-
muoti pačiame „laukiamajame“.

kodėl veikė?

Tolesnis veiksmas toks - šalia sėdintis už-
sienietis paprašo pagalbos. Padavęs planšetinį 
kompiuterį klausia, ar galėtų jam išversti ką 
tik į „Facebook“ gautą žinutę. Visi noriai su-
tinka, tačiau nesuvaidintos reakcijos rodo, kad 
kiekvienas jų šokiruotas rasistinio žinutės tu-
rinio. Čia buvo ir ašarų, ir svetimos gėdos, ir 
atsiprašymų už kitą žmogų.

Rezultatai?

Jau dabar reklama peržiūrėta 550 tūkst. 
kartų. Drįsčiau teigti, kad tai kone geriausia 
lietuviška socialinė reklama. Visais įmano-
mais aspektais.

http://goo.gl/ZkaipZ

El. reklama: socialinė reklama ir reakcijos
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Scena

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

naujas Sausas drabužių valymas, skalbimas, lyginimas
Odinių ir kailinių  gaminių valymas, impregnavimas

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Daumanto Kirilausko
draugystė su Bachu tęsiasi

Vienas ryškiausių, universaliausių bei produktyviausių pianistų Lietuvoje tęsia draugystę su 
baroko genijumi, kviesdamas pasiklausyti jo fortepijoninių koncertų Šv.Kotrynos bažnyčioje. 
Solistą scenoje lydės Šv.Kristoforo kamerinis orkestras, vadovaujamas prof.Donato Katkaus. 
Gražus sutapimas - tiek muzika, tiek architektūra (koncertinė salė) - ryškiausi baroko epo-
chos pavyzdžiai. Tad papildydami vienas kitą, tikėtina, sukurs ypatingą koncerto aurą.

Daumantas Kirilauskas
Organizatorių nuotr.

Pianisto Daumanto Kirilausko ir  

Šv.Kristoforo kamerinio orkestro koncertas - 

balandžio 3 d. 19 val. Šv.Kotrynos bažnyčioje 

(Vilniaus g. 30).

Bacho magija

„Manau, kad su Johanu Sebastianu Ba-
chu draugausiu visą gyvenimą. Ir toliau 
gilinsiuos. Jis pats moko. J.S.Bachas kaž-
kaip subalansuoja ir daug išmoksti. Visa tai 
man yra reikalinga. Man J.S.Bachas reika-
lingas dvasinei sveikatai. Ir geriausia diena 

yra toji, kai atsikeli, pavalgai pusryčius ir 
mokaisi naują J.S.Bacho kūrinį. Man bran-
gus pats procesas, išgyvenamas su šia mu-
zika, o ne tai, kad kažkam kažką parody-
čiau“, - prieš metus pristatęs solinę mono-
grafinę vokiečių kompozitoriaus J.S.Bacho 
kūrybos kompaktinę plokštelę sakė pianis-
tas Daumantas Kirilauskas.

Pasirodymai Europos šalyse

Įgijęs menų magistro laipsnį presti-
žiniame Zalcburgo „Mozarteum“ uni-
versitete (Austrija), tarptautinių bei na-
cionalinių konkursų laureatas, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos docentas 
D.Kirilauskas išsiskiria kūrybine drąsa. 
Jo negąsdina galybė nuomonių bei pata-
rimų, kaip teisingai interpretuoti  
J.S.Bacho kūrybą - nuo klavesino ar var-
gonų imitavimo iki „gražaus“ saloninio 
skambinimo. Jo manymu, kiekvienas so-
listas, pasiryžęs atlikti genialaus kom-
pozitoriaus kūrinius, visuomet šiek tiek 
rizikuoja. „Pažintiniu aspektu nagrinė-
jausi keleto žymių pianistų labai skirtin-
gas J.S.Bacho interpretacijas. Jie visi - 
vienas kitam priešingi. Tačiau savaip 
patraukiantys ir įtikinantys. Aš irgi gro-
ju taip, kaip viduje natūraliai girdžiu“.

Pianistas surengė pasirodymus ko-
ne visose Europos šalyse, JAV, Kana-
doje, skambino su visais Lietuvos or-
kestrais ir Latvijos „Sinfonietta Riga“, 
pasirodė su žymiais šalies bei užsienio 
atlikėjais. Daugiau nei 100 muzikos įra-
šų saugomi Lietuvos radijo fonduose, 
o pianisto diskografijoje puikuojasi 7 
solinės kompaktinės plokštelės.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Jausmingoji britų „popsoul“ muzikos 
princesė Delilah gegužės 12 dieną pasi-
rodys menų fabrike „loftas“.

Britų žvaigždė

„Anglakalbėje saloje jos koncertai išpar-
duodami kaip karštos bandelės, ir publika 
vis tiek šaukia - duokite dar Delilah!“ - pa-
sakoja atlikėją į Baltijos šalis pakvietęs lat-
vis Aivaras Lipenitis, kuris Lietuvoje jau 
organizavo ir daugiau britų žvaigždžių, tokių 
kaip Džeimsas Arturas (James Arthur), kon-
certų.

Ekspresyvi, pulsuojanti lyg vulkanas, tu-
rinti unikalų balsą ir rengianti ypatingus pa-
sirodymus - tokia yra Delilah. Drebinantis 
atlikėjos jausmingumas lengvai papirko bri-
tus, todėl, tikėtina, papirks ir soulo muzikos 
mėgėjus Lietuvoje.

Delilah gimė ir kurį laiką augo Paryžiuje, 
vėliau persikraustė į Londoną. Ji dalyvavo 
daugybėje muzikinių projektų su tarptautinio 
lygio žvaigždėmis, pažino žymiausius prodiu-
serius. Pati apie šią patirtį kalba užtikrintai.

„Skambiausi vardai muzikos industrijoje, 
kurie kuria pirmaujančius hitus, - su visais 
teko pasėdėti studijose, kūrybinėse sesijose. 

Visi jie daro tą patį. Taip, visi jie uždirba be-
galę pinigų ir tai daro gerai, bet tai tikrai yra 
nuobodu“, - sako pati Delilah.

karjeros pradžia ir savitumas

Daugeliui Delilah yra žinoma iš bendro 
darbo su britų elektronikos duetu 
„Chase&Status“. Kartu jie įrašė garsųjį sing-
lą „Time“. Tai tapo kylančios ir daug žadan-
čios vokalistės karjeros pradžia.

Atlikėjos debiutinį albumą „From the Roots 
Up“ britų žiniasklaida įvertino aplodismentais 
ir panašu, kad nė vienas žurnalistas nepraleido 
progos pagirti išskirtinio Delilah balso.

„Jos balsą taip norisi lyginti su „Portishead“, 
Reginos Spektor ar net Elos Ficdžerald (Ella 
Fitzgerald), tačiau savitas Delilah atlikimas - 
švelnumas ir savotiškas įžūlumas viename - lie-
pia lyginimus pasilaikyti sau“, - sako Aivaras.

Delilah pati pasakoja, kad ankstyvoje jau-
nystėje lygino save su Bijonse (Beyonce) ir 
tuometine jos grupe „Destiny’s Child“: „Gal-
vojau, kadangi mano balsas neskamba kaip 
Bijonsės, esu bloga dainininkė. Mąstymą pa-
keičiau, kai pasirašiau savo pirmąjį kontrak-
tą. Galima sakyti, kad karjeros pradžioje ma-
ne įtikino, jog skambu ypatingai“.

„Laisvalaikio“ inf.

Lietuvą aplankys Delilah

Kylanti britų žvaigždė Delilah 
pakeri išskirtiniu balsu

Organizatorių nuotr.

Scena

Duoklė soulo muzikos gerbėjams - 
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KAS? „Mados infekcija“.

Tarptautinis festivalis „Mados infekcija“ jau 
17-ą kartą laukia savo gerbėjų Šiuolaikinio 
meno centre Vilniuje. Per dvi festivalio die-
nas žiūrovai išvys 16 kolekcijų, tarp kurių - 
ir svečių iš Prancūzijos, Vokietijos, Belgijos, 
Latvijos ir Rusijos. Kaip įprasta, festivalio 
programa sudėliota taip, kad kiekvienas žiū-
rovas rastų tai, kas įdomu ir aktualu jam. 
Vienos dienos programoje bus galima pama-
tyti ir Lietuvos, ir užsienio dizainerių kolek-
cijas, tiek žinomų, tiek dar tik prasimušti į 
mados aukštumas bandančių kūrėjų. Dra-
bužiai - nuo skirtų rudens ir žiemos sezonui 
iki vasarinių ilgų ir trumpų sijonų bei iš-
raiškingų maudymosi kostiumėlių. 
n Daugiau informacijos ir festivalio prog-
rama: www.madosinfekcija.lt

KUR? Šiuolaikinio meno centras (ŠMC) 
(Vokiečių g.2, Vilnius). 
KADA? Kovo 27-28 d. 19 val. 
UŽ KIEK? 21-51 Eur - 72,51-176,09 Lt.

gidas

rekomenduoja
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Ką veikti savaitgalį?

KAS? „One Night In Paris “  
(Naktis Paryžiuje).

Didysis Prancūzijos karvedys Napoleonas Bonapartas sakė, 
kad norėtų dalelę Vilniaus - Šv.Onos bažnyčią - ant delno 
nusinešti į Paryžių. Jam tai nepavyko, todėl klubo „Mojo 
Lounge“ kolektyvas atnešė Paryžių į Vilnių! Pajauskite tikrą 
Paryžiaus dvasią, šokite Eifelio bokšto papėdėje, alsuokite 
Mulen Ružo ritmu, svaiginkitės Monmartro žiburiais. „One 
Night In Paris“ - tai vienintelė ir nepakartojama galimybė 
pabūti meilės mieste neiškeliant kojos iš Vilniaus! 

KUR? „Mojo Lounge“ baras (Vokiečių g.2, Vilnius). 
KADA? Kovo 27 d. 23 val.
UŽ KIEK? Iki vidurnakčio įėjimas nemokamas, nuo  
24 val. 3 Eur - 10,36 Lt.

mados gerbėjams

klubinėtojams
KAS? Vaido Baumilos albumo „Iš naujo“ pristatymas.

Praėjusių metų spalį pirmąjį tik-
ro garso turą po Lietuvą „Co-
ming Home“ surengęs atlikėjas 
Vaidas Baumila kviečia į naujo 
savo albumo pristatymo koncer-
tus. Naujajame albume klausy-
tojai ras ne tik naujas Vaido dai-
nas, bet ir keletą jau pristatytų ir 
visų pamėgtų, tačiau jokiame al-
bume dar nepublikuotų kūrinių. 
Vaido koncertas Vilniuje vyks iš-
skirtinėje erdvėje - naujojoje 
koncertų salėje „Compensa“. Ši 
erdvė pasirinkta neatsitiktinai. 
Vaidui ir jo komandai ypač di-
delį įspūdį padarė salės akustika, 
kuri yra bene geriausia visoje 
Lietuvoje. Tai puikiai dera prie 
koncerto koncepcijos - pateikti 
itin kokybišką skambesį.

KUR? Koncertų salė „Compen-
sa“ (Kernavės g.84, Vilnius).
KADA? Kovo 28 d.19 val. 
UŽ KIEK? 9,90-23,50 Eur - 
34,18-81,14 Lt.

melomanams

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

35laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  2 7

gidas

Ką veikti savaitgalį?

Parengė Eimantė Juršėnaitė

KAS? „Kino pavasaris“.

Kino šventė - ne tik kino teatruose, bet ir visame 
mieste. tokią dovaną žiūrovams šiemet įteikia 
20-ąjį kartą vyksiantis didžiausias šalyje kino 
festivalis „Kino pavasaris“. Svarbiausius naujus 
pasaulio filmus parodysiantis ir jų kūrėjus į 
Lietuvą pakvietęs festivalis, prasidėjęs kovo 19 
d., tęsis dvi savaites. šiemet „Kino pavasaryje“ - 
beveik 250 puikiai įvertintų įvairių žanrų ir 
temų filmų iš viso pasaulio. „Kino pavasaris“ į 
Lietuvą atveža tik pripažintus tarptautinius fil-
mus, bet ir maždaug 200 kino profesionalų. Fes-

tivalio dienomis Lietuvoje bus galima sutikti 
tokius kino meistrus, kaip dviejų „auksinių pal-
mės šakelių“ laureatas danas Bilė augustas 
(Bille august), „Oskarui“ nominuotas ameri-
kiečių dokumentikos kūrėjas Jošua Openheime-
ris (Joshua Oppenheimer), kontroversiškas rusų 
režisierius aleksejus Fedorčenka. Visi jie prista-
tys naujausius savo filmus.
n Daugiau informacijos ir festivalio progra-
ma: www.kinopavasaris.lt 

KUR? Vilniaus kino teatrai.
KADA? Nuo kovo 19 d. iki balandžio 2 d.
UŽ KIEK? 3,48-7,20 Eur - 12,02-24,86 Lt.

KAS? Plėšikas Hocenplocas.

Didelio pasisekimo sulaukė vieno žino-
miausių vaikų rašytojų visame pasauly-
je Otfrido Proislerio (Otfried Preussler) 
pasakojimai apie simpatišką plėšiką Ho-
cenplocą ir du neišskiriamus draugus 
Kaspariuką ir Zepuką.  šias knygas tė-
vai savo vaikams skaito jau 40 metų, jos 
iki šiol puikuojasi geriausių knygų vai-
kams sąraše. Vilniaus kamerinio teatro 
pristatomame spektaklyje pamatysite 
dviejų neišskiriamų draugų Kaspariuko 
ir Zepuko nuotykius. Jie abu pasiryžta 
sugauti plėšiką Hocenplocą, kuris pagro-
bė močiutės branginamą kavos malūnė-
lį. tačiau, nelaimei, jie pakliūva į plėši-
ko Hocenploco ir galingo bei pikto burti-
ninko Petrozilijaus Cvakelmano rankas. 
šmaikštus, nuotykių kupinas spektaklis 
privers nusijuokti kiekvieną, o legendi-
nės tapusios bardo Sauliaus Mykolaičio 
dainos dar ilgai skambės vaikų ir suau-
gusiųjų lūpose bei širdyse.

KUR? Vilniaus kamerinis teatras (Kons
titucijos pr.23B, Vilnius).
KADA? Kovo 29 d. 13 val.
UŽ KIEK? 5-6 Eur - 17,26-20,72 Lt.

KAS? Grupės „Arbata“ 
koncertas.

roko grupė „arbata“ dainomis ne-
siekia atrasti kažką naujo, kažkam 
kažką įrodyti, tiesiog stengiasi gyve-
nimą, šią akimirką, padaryti švie-
sesnį. „Manom, kad nėra absoliu-
čios, visiems vienos, bendros taisyk-
lės, kuri nusakytų, kuri muzika yra 
tikra, kuri ne. Dėl to kuriam tai, kas 
tuo metu yra širdyje, kas padėtų šią 
akimirką būti laimingam. nesvar-
bu, ar ši muzika skambėtų liūdnai, 
linksmai, ar lyriškai. Viskas pri-
klauso nuo to, kas vyksta tuo metu 
aplink… ir viduje“, - sakė grupės 
nariai, žadantys puikų vakarą su 
„arbatos“ muzika. 

KUR? Alaus namai (A.Goštauto 
g.8, Vilnius). 
KADA? Kovo 28 d. 21 val. 
UŽ KIEK? 3 Eur-10,36 Lt.

Roko geRbėjams

kinomanams

Šeimai

Organizatorių nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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- Praėjusiais metais debiutavote Brod-
vėjuje. Kodėl tik dabar?

- Niekada anksčiau manęs niekas ten nekvie-
tė. O jei rimtai, turiu žmoną, vaikus ir nenorėčiau 
kraustytis iš Los Andželo į Niujorką. Bet džiau-
giuosi, kad gavau progą išbandyti save teatro 
scenoje. Tai buvo labai įdomus ir pro-
tingas spektaklis. Niekada savarankiš-
kai nebūčiau sumąstęs tokių dalykų. 
Tuo ir žavi aktoriaus profesija.

- Galite džiaugtis ne vienu 
protingu vaidmeniu. Ar kada 
nors filmavotės tik dėl pinigų?

- Buvo filmų, kur besifilmuoda-
mas džiaugiausi, kad pagaliau jie yra 
baigti. Bet niekada nesifilmavau fil-
me be entuziazmo.

- Esate laimingas vaidinda-
mas paprastus žmones?

- Galiu vaidinti bet ką.

- Bet kai kurie nori vaidinti 
tik herojus...

- Į savo darbą žiūriu labai papras- 
tai - mano užduotis apsimesti kitais 
žmonėmis. Jei nuolatos apsimetinėčiau 
tais, kurie gelbėja įkaitus iš užgrobto 
lėktuvo, nebebūčiau šiame versle. Man 
svarbu, kad mano personažas tarnautų 
istorijai. Ir man visiškai nesvarbu, ką 
apie mane mano kiti.

- Ar jūsų neerzina nuolatinis 
dėmesys gatvėje, parduotuvėje?

- Ne. Neturiu problemų būti Eva-
nu Magregoru. Esu laimingas būda-
mas tuo, kas esu. Neturiu nuo ko 
bėgti. Galiu gyventi gana normalų gy-

venimą. Nesu persekiojamas žmonių ar papa-
racų. Nesistengiu nuo ko nors pabėgti gatvėje, 
jei matau, kad mane kas nors stebi.

- Gal nesate persekiojamas, nes neati-
tinkate skandalingos žvaigždės kriterijų?

- Gali būti. Iš tiesų, jau ilgą laiką esu laimingai 
vedęs, auginu vaikus ir nesiveliu į skandalus.

- Panašu, kad esate geras vaikinas. 
Vis dėlto dažniausiai iš žinomų aktorių 
laukiama tam tikros arogancijos...

- Žmonės mums moka beprotiš-
kai didelius pinigus už tai, kad dary-
tume tai, ką darome, todėl manau, 
kad privalome pasirodyti laiku ir ge-
rai atlikti darbą. Dažnai būna taip, kad 
kuo didesnius pinigus žmogus gauna, 
tuo mažiau jam rūpi tai, ką daro. Jei 
kas nors galvoja, kad yra Holivudo 
karalius, jam turėtų būti gėda.

- Pats niekada negalvojote, 
kad esate Holivudo karalius?

- Ne. Be to, nuo pat pirmo vaid-
mens man labai gerai mokėjo. Už 
savo pirmą vaidmenį gavau daugiau, 
negu tuo metu galėjau įsivaizduoti.

- Tai kaip jums pavyko išlik-
ti tokiam pačiam?

- Man nepavyko. Manau, kad keis-
tis yra žmogiška. Tiesiog reikia tikė-
tis, kad kuo vyresnis tampi, tuo geriau 
supranti, kaip viskas gyvenime veikia. 
Supranti, kurie dalykai tau suteikia 
laimės, o kurie - ne. Jei būsi atsimer-
kęs, pamatysi, kad bręstant gyveni-
mas taps paprastesnis ir aiškesnis.

- Tai kokia, anot jūsų, yra lai-
mingo gyvenimo formulė?

- Mano formulė - šeima, darbas 
ir motociklai.

- Tapote tėvu būdamas 24-
erių. Ką reiškia tokių metų tap-
ti tėvu?

- Būdamas tokių metų vis dar 
esi idealistas. Manai, kad viską ži-
nai. Dabar visa tai matau savo duk-
roje Klaroje (Clara), kuri neseniai 
pradėjo lankyti koledžą Niujorke. 
Pasakiau jai, kad skambinsiu kiek-
vieną vakarą, vos tik baigsis spek-
taklis, o ši: „Kam to reikia, tėti?“

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Evita Malaškevičiūtė -  
atgal į televiziją

Jei būsi 
atsimerkęs, 
pamatysi, 
kad bręstant 
gyvenimas taps 
paprastesnis ir 
aiškesnis

E.Magregoras: 
Esu laimingas būdamas savimi
Kitą savaitę 44 metų gimtadienį minėsiantis aktorius Evanas MagrEgoras (Ewan Mcgregor), 
panašu, yra tikra išimtis Holivude. Jis jau dvidešimt metų laimingai vedęs prancūzę dizainerę Evę 
Mavrakis (Eve Mavrakis), augina keturias dukras ir nebėgioja nuo paparacų. Jis užsiima labdaringa 
veikla, jau aštuonerius metus nevartoja alkoholio, o adrenalino gauna iš savo hobio - motociklų.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

l Evanas Magregoras (Ewan McGregor) gimė 

1971 m. kovo 31 d. Škotijoje

l Kritikų pripažinimo sulaukė po to, kai 1996 m. 

pasirodė filme „Traukinių žymėjimas“

l Aktorius yra vedęs ir augina keturias dukras, 

viena jų - įvaikinta mergaitė iš Mongolijos

DOsJĖ

Aktorius Evanas Magregoras  
(Ewan McGregor) santuokoje su 

Eve Mavrakis gyvena jau 20 metų
EPA-Eltos nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Laura Remeikienė:  
„Chorų karuose“ būsiu griežta

Interviu su Laura Remeikiene- 39 p.

2015 m. kovo 27  - balandžio 2 d.
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Nors dainininkė Nijolė Pareigytė- 
rukaitieNė (30) greičiau galėtų televi-
zijos laidas įvertinti kaip jų dalyvė, o ne 
žiūrovė, vis dėlto kartais ir ji mėgsta pail-
sėti priešais žydrąjį ekraną. laisvalaikiui ji 
renkasi dokumentines arba šviečiamąsias 
laidas.

Muzikinės laidos 

Jas galiu vertinti kaip dalyvė. Dalyvauti 
jose smagu, o vertinti kaip žiūrovei būtų su-
dėtinga.

inforMacinės laidos 

Žiūrime žinias, laidas, kurios pateikia 
svarbiausias naujienas. Beletristika manęs 
nedomina, kaip ir interneto portalai, kurie 
rašo apie bet ką. Man imponuoja Lietuvos 
televizija, laida „Tūkstantmečio vaikai“, „Pi-
nigų karta“. Tokios laidos apšviečia protą.

dokuMentika 

Mėgstu dokumentines laidas. Dažnai per 
Lietuvos televiziją savaitgaliais ryte žiūrime 
laidas apie gyvūnus, evoliuciją, pasaulį ir kos-
mosą.

laidų įvairovė 

Nors norėtųsi, kad televizija transliuotų 
daugiau šviečiamųjų, įdomių, aktualių, pamo-
kančių laidų, suprantu, kad komercija yra 
komercija ir rodo tai, ko visuomenė nori. 
Tiems, kam tai nepatinka, tegu griebiasi al-
ternatyvos. Gerai, kad televizijoje vyrauja 
harmonija.

laidos apie vaikus 

Kai laukiausi ir tik susilaukiau, buvo įdo-
mu jas pažiūrėti, bet dabar, jei reikia kokios 
nors informacijos, atsakymo ieškau knygose 
ar pasiklausiu pažįstamų gydytojų.

filMai 

Per televiziją pasigendu gerų filmų, nes 
tuos, kuriuos rodo, yra tūkstantį kartų maty-
ti ir seni. Mieliau einu į kino teatrą arba su-
sirandu filmą internete.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

truMpai

Tarptautiniam žiniasklaidos koncernui „Modern times 
Group“ (MTG) priklausanti TV3 televizija Baltijos 
šalyse įsigijo 100 proc. interneto reklamos kompanijos 
SmartAD. Ši estiško kapitalo įmonė kuria unikalias 
interneto reklamos technologijas bei siūlo į tikslinę 
auditoriją orientuotus reklamos sprendimus internete 
visoms trijose Baltijos šalyse veikiančioms didžiau-
sioms reklamos agentūroms bei reklamos užsakovams. 
UAB „TELE-3“ vadovė Laura BLaževičiūtė sako, 
kad SmartAD įsigijimas yra strateginis TV3 bei visos 
MTG žingsnis, siekiant lyderiauti interneto rinkoje.

LRT televizijos žiūrovai turi galimybę susipažinti su 
visais Monikos Linkytės ir vaido BauMiLos 
konkurentų 2015-ųjų „Eurovizijoje“ dainų klipais. Iki 
gegužės 19-osios, kai įvyks pirmasis žiūrimiausio 
pasaulyje dainų konkurso pirmasis pusfinalis,  
LRT laida „Labas rytas, Lietuva“ kviečia žiūrėti visų 
40-ties šių metų „Eurovizijos“ dalyvių vaizdo klipus. 
Klipai, pradėti rodyti kovo 23 dieną, bus rodomi 
abėcėlės tvarka. „Eurovizijos“ dainų konkursas, 
kurį transliuos LRT, vyks gegužės 19-23 dienomis 
Austrijos sostinėje Vienoje.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Nijolę Pareigytę-Rukaitienę
TV

 Au
di

To
ri

jA

TV
 To

P1
0

NtV Mir lietuva 4,4 %
lietuvos rytas tV 4,1 %
tV1 3,7 %
tV8 3,6 %
PBk 2,7 %

info tV 2,5 %
reN lietuva 1,6 %
lrt kultūra 1,1 %
Video ir DVD 0,9 %
liuks! 0,5 %

NtV Mir lietuva 4,5 %
lietuvos rytas tV 4,2 %
tV1 3,3 %
info tV 2,9 %
PBk 2,8 %

tV8 2,5 %
reN lietuva 1,7 %
lrt kultūra 1,1 %
Video ir DVD 0,9 %
liuks! 0,7 %

lNk 16,7 %

tV3 16,1 %

lrt televizija 
9,6 %

BtV 8,3 %

tV6 4,9 %

lNk 18,5 %

tV3 18,1 %

lrt televizija 
9,8 %

BtV 6,8 %

tV6 5,6 %

Nr. laida            tV     reitingas

1 Nuo...iki lNk 10,3

2 kk2 lNk 10,3

3 ValaNDa Su rŪta lNk 9,7 

4 PagalBoS SkaMButiS lNk 9,5 

5 Pakartok tV3 8,6 

6 lNk ŽiNioS lNk 8,6 

7 BeMBiS tV3 8,2 

8 CHorŲ karai tV3 8,1 

9 tV3 ŽiNioS tV3 8,0 

10 lietuVoS SuPerMieStaS lNk 8,0

Duomenys: TNS LT, 2015 m. kovo 23-29 d.

reitinGai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

kiti  
kanalai 16,1 %

kiti  
kanalai 20,1 %

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kas paskatino dalyvauti „Chorų ka-
ruose“?

- Nežinau, matyt, taip turėjo būti. Nepa-
sakyčiau, kad man tai kokia nors avantiūra. 
Greičiau savotiškas išbandymas, nuotykis.

- Kokie iki šiol buvo didžiausi iššūkiai jūsų 
gyvenime, lėmę jums tai, ką turite dabar?

- Kiekvienas rytas man yra iššūkis. (Šyp-
sosi.) O jei rimtai, tai yra ryškesnių, yra ne 
tokių ryškių iššūkių, bet visi kartu jie sudaro 
tokią grandinę, iš kurios ir susideda tas įdo-
mus gyvenimas. Be abejo, dalyvavimas rea-
lybės šou „Dangus“ buvo vienas ryškiausių 
išbandymų. Tai buvo nuotykis ir nauja patir-
tis, iš čia pasisėmiau daug žinių. „Chorų ka-

rai“ - lyg ir pratęsimas. Eisiu pasiimti to, ką 
palikau.

- Ko pasiilgote iš televizijos, pramogų 
pasaulio?

- Kai pakliūni ten vieną kartą, kažkas už-
sifiksuoja, įkrenta į širdį. Kai gauni dar vieną 
progą, atgyja tam tikri jausmai, vėl užsidegi 
noru būti ten.

- Jūsų kompanijoje bus daugiau vyrų 
ar moterų?

- Žinote, moterys visada šioje srityje ak-
tyvesnės. Mergaičių į atranką atėjo daugiau, 
bet, nepaisant to, sugebėjome atsirinkti taip, 
kad būtų 8 merginos ir 8 vaikinai.

- Kaip sieksite pergalės? Kuo išsiskirs 
jūsų choras?

- Kokių nors ypatingų receptų nėra. Ma-
nau, kad kiekvienas choras išsiskirs, nes labai 
daug kas priklauso nuo generolų. O šie labai 
skirtingi, todėl ir chorai bus savotiški. Steng-
simės tinkamai pasirinkti dainą, tinkamai pri-
derinti sceninį įvaizdį. Jei nori pasirodyti taip, 
kad paskui nelinktų keliai pamačius įrašą, rei-
kia kreipti dėmesį į labai daug dalykų.

- O jūs pati, kaip generolė, kokia ža-
date būti?

- Aš kaip visuomet būsiu griežta. Einu į 
didžiulius kompromisus, bet paskui širdies bal-
sas vis tiek ima viršų. Nesakau, kad nuspren-
džiu viena, bet išeina taip, kaip turi būti.

- Ar esate konkurencinga asmenybė?
- Jei kalbate apie kovą, tai leidžiu galąsti 

ginklus visiems, kam patinka. Manau, kad 
šiame projekte visiems užteks vietos. O lai-
mės tas, kas užsitarnaus.

- Be „Chorų karų“, kas dar vyksta 
jūsų gyvenime?

- Dabar viena pagrindinių mano užduočių 
- subrandinti keletą svarbių darbų. Jau balan-
džio pradžioje noriu išleisti savo solinį albu-
mą. Nesu dainininkė, pagal išsilavinimą esu 
muzikos mokytoja, todėl tai bus mano auto-
rinių dainų retransliacija. Tai malonus ir ilgai 
lauktas žingsnis. Albume bus trys kompakti-
niai diskai, kiekviename - po 11 dainų. Jis jau 
yra mano stalčiuje, tik trūksta kai kurių de-
talių. Dar vienas projektas - su vaikais norime 
padaryti miuziklinių dainų vakarą. Kaip ma-
tote, viskas sukrito į vieną krūvą, bandau vis-
kam laiką padalinti po lygiai.

- Kadangi dirbate su vaikais, koks yra 
jų požiūris į pramogų pasaulį? Ar jie eina 
dainuoti, nes nori išpopuliarėti, ar nori 
tiesiog išreikšti save?

- Vaikai nori visko - ir dainuoti, ir išgar-
sėti, ir būti populiarūs. Taip pat ir vaikų tėvai. 
Nes pirmiausia jie balsavo už tai, kad eičiau 
į „Chorų karus“.

L.Remeikienė: einu 
pasiimti to, ką palikau

Atlikėja, televizijos realybės šou „Dangus“ dalyvė ir muzikos mokytoja LAurA remei-
kienė juokauja, kad nostalgijos televizijai pajusti dar nespėjo. Sekmadienį TV3 etery-
je moteris pasirodė „Chorų karuose“ kaip Šiaulių choro generolė. Laura įsitikinusi, kad 
vietos šiame projekte užteks visiems, bet laimės tas, kuris bus verčiausias.

Be dalyvavimo „Chorų karuose“, 
atlikėja Laura Remeikienė ruošiasi 
solinio albumo pristatymui

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 14.45   Amerikos talentai  16.20  Gamink sveikiau! 21.05  Dėmesio centre 11.40  „Gyvenimo 
  receptai 2“

 13.30   „Legenda apie  
  Korą“

 TV8
7.50 „Žavūs ir drąsūs“. 8.40 „Mis Marpl“. 9.50 
„Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji animacija. 
11.00 „Trys savaitės, trys vaikai“. 12.40, 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Lauki-
nis angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 15.00 
„Žavūs ir drąsūs“. 17.00, 23.55 Pasikeisk! 18.00, 
22.55 „Medikai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.05 
Komedija „Žiedas iki pavasario“. 0.55 Gydytojai. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Apie žūklę. 
11.05 Tauro ragas. 11.30 Krepšinio pasaulyje. 
11.55, 14.10 24 valandos. 13.05 Nuo... Iki. 13.40, 
15.25 Dviračio šou. 15.55 Pagalbos skambutis. 
16.30 Arčiau mūsų. 17.00, 22.00 Info diena. 21.00 
Ne vienas kelyje. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.50, 20.35 Lietuvos laikas. 6.00 „EURONEWS“. 
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 6.40 
„Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.35 Kontroli-
nis pirkinys. 12.05 Gyvenk sveikai! 13.10 Padriki 
užrašai. 13.35. 14.20 Kartu su visais. 14.55 Vyriška/
Moteriška. 15.55, 4.25 Mados nuosprendis. 17.50 
„Lauk manęs“. 18.55 „Stebuklų laukas“. 20.00 Lai-
kas. 21.00 „Šok“. 23.30 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
8.45 „Žvaigždžių gyvenimas“. 9.40, 17.35 „Buči-
nys“. 11.20 „Teisingoji Maša“. 13.15 Gyvenimo 
taisyklės. 14.10, 22.55 Ekstrasensai detektyvai. 
15.55 „Žvaigždžių gyvenimas“. 19.25 „Namų 
valdytojas“. 21.10 „Meilužis Liusei“. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 „Aukš-
tas“. 8.45 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.10 „Gyvenimas apkasuose“. 10.40 Bet ku-
riuo metu. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.30 Ypa-
tingas įvykis. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 15.20 
Viskas bus gerai! 16.20 „Pirmoji pavara“. 17.00 
„Bėglys“. 18.40 Kalbame ir rodome. 19.35 „Trasa“. 
23.25 „Ui, Na-Na! Bario Alibasovo šoko-šou“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 I.Smoktunovskis. 10.00, 
13.00, 16.00, 16.30, 19.00 Žinios. 11.00 Apie tai, 
kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 
14.05 „Aš nebebijau“. 15.00, 4.10 „Kol stanica 
miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 
19.45 Pagrindinė scena. 22.05 „Mano brangioji“. 
22.05 „Padovanok man šiek tiek šilumos“. 23.55 
„Dvidešimt dienų be karo“. 1.55 I.Smoktunovskis. 

 TV PolonIa
7.05, 17.20 A la show. 7.40 Sveikatos ir grožio 
alchemija. 8.00 KucinAlina. 8.30 „Žilvičių įlan-
kos paslaptys“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.50, 18.20, 22.45 Polonija užsienyje. 12.00 
Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 1.45 „Proga“. 
13.05 „Pagalbos signalas“. 13.25, 18.50, 21.40, 
2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „M, 
kaip meilė“. 14.50 „Defektas“. 15.55 „Sąžinės 
įsakymas“. 16.30 Tyrėjų TV. 16.55 Klajūno 
užrašai. 17.00 „Ex Libris“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 2.20 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Kul-
tūros laida. 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 
20.25 Cafe historia. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 22.55, 
6.45 Tenorų mūšis. J.Kepuros festivalio kon-
certas Krynicoje. 24.00, 5.15 „Tamsioji Veneros 
pusė“.

 DIVa UnIVERsal TV
 5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 9.30, 
14.05, 22.45, 1.50 Išskirtiniai. 8.00, 22.00 
Nuotaka milijonieriui. 8.45, 13.20, 18.20, 2.40 
Sėkmės paslaptys. 9.55, 15.15, 3.30 Džuliana 
ir Bilas. 10.40, 16.00 Mados projektas. 12.10, 
1.05 Tikroji Holivudo istorija. 12.55, 19.10 
Paklauskite Krislės. 17.35, 4.15 Atvirai su Džu-
liana. 20.00 Vakarėlių sūkuryje. 

 TV1000
7.45 „Laiko mašina“. 9.30 „Neįtariamasis“. 
11.15 „Vaikas iš Marso“. 13.00 „Vagišiai“. 
14.45 „Bušas“. 17.00 „Romo dienoraštis“. 19.00 
„Slėptuvė“. 21.00 „Romeo ir Džiuljeta“. 23.00 
„Stounas“. 0.40 „Neįtariamasis“. 2.15 „Svynis 
Todas: demoniškas Flyto gatvės kirpėjas“. 

 TRaVEl
8.30, 14.00 Naujo būsto paieška. Šveicarija; Barba-
dosas. 9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. 10.00, 15.00, 
24.00 Senos pilies legendos. 11.00, 16.00 Didžio-
sios paslaptys. 12.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
18.00 Išgelbėkite mano verslą! 19.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 20.00 Naujo būsto paieška. 
21.00 Lėktuvų paroda. 22.00 A.Ričmanas. 22.30 
Kulinarinės dvikovos. 23.00 Brangenybių paieškos. 

 anIMal PlanET
7.25, 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 
15.35 Plėšrūno intelektas. 9.10, 5.02 Iškviečiamas 
tramdytojas. 10.05, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 
12.50, 17.25, 21.05, 4.15 Namai medžiuose. 
13.45 Naujagimiai gamtoje. 14.40, 19.15, 1.40 
Akvariumų verslas. 16.30 Afrikietiška piranija. 
18.20 Upių pabaisos. 20.10, 2.35, 5.49 Plėšrūnų 
teritorija. 22.00, 0.45, 3.25 Upių pabaisos.

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

meluoja geriau“  
(N-7).

8.55 TV serialas  
„Meilės sūkuryje“.

10.00 TV serialas 
„Paskutinis iš 
Magikianų“ (N-7).

11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Ragai ir kanopos 

sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
14.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

15.30 TV serialas „Laukinė 
Esmeralda“ (N-7).

16.30 TV Pagalba (N-7).
18.15 Kaip ant delno.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. „Ilgo 

plauko istorija“.
21.20 Drama „Aš - 

ketvirtas“ (N-7).
23.40 Komedija 

„Sensacija“ (N-7).
1.30 Drama „Mano  

vardas - Khanas“ 
(N-7).

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.55 K11. Komisarai tiria. 

Mirtis grožio salone 
(N-7).

9.35 K11. Komisarai tiria. 
Kruvina medžioklė 
(N-7).

10.15 Yra kaip yra (N-7).
11.40 TV serialas 

„Gyvenimo  
receptai 2“ (N-7).

12.40 KK2 (N-7).
13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Mano vyras gali.
22.40 Veiksmo trileris 

„Pradžia“ (N-14).
1.35 Erotinis trileris 

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

3.25 Programos pabaiga.
3.30 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
9.50 „Miestelio ligoninė 6“.
10.40 Bėdų turgus.
11.30 Stilius.
12.20 Ryto suktinis su  

Zita Kelmickaite.
13.10 „Giminės po 20 metų“.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 „Nuodėminga meilė“.
17.00 „Akis už akį 5“ (N-7).
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien.
18.45 Delfinai ir žvaigždės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Futbolas. Europos 

čempionato atranka. 
Anglija - Lietuva. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Londono.

23.45 Europos futbolo 
čempionato atrankos 
rungtynių apžvalga.

0.25 TV serialas „Akis už 
akį 5“ (N-7).

1.10 Grupės „Tabasco“ 
jubiliejinis koncertas.

2.45 Tikri vyrai.

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
9.00 Komedija „Šėtoniš-

kasis Nikis“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome 

(N-7).
12.00 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
14.10 TV serialas „Vedęs ir 

turi vaikų“ (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
17.00 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 Patrulis (N-7).
19.00 Amerikietiškos  

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas. Juodas 
kerštas“ (N-14).

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

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

1.25 TV serialas 
„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.30 Bamba TV.  
2013 m. (S).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.35 Velykų skanėstai.
7.40 „Vandens žiurkės“.
8.45 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
9.50 „Kartą Odesoje...“ (1) 

(N-7).
10.55 „Iššūkis“ (N-7).
11.55 Taip gyvena  

žvaigždės! (N-7).
12.55 Šeima - jėga! 2.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 Svečių ekspresas.
18.00 Reporteris. Orai.
18.40 Velykų skanėstai.
18.45 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
19.50 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose A.Gilytė-
Akromė (N-7).

20.50 Pasaulis X. „Ar 
žiaurumas-prigimtinė 
savybė?“ (N-7).

21.50, 2.40  
Veiksmo f. „Mirtini 
prisiminimai“ (N-14).

23.55, 4.10  
Komedija „Jaunikliai 
kurorte“ (S).

1.55, 5.45  
„Merdoko paslaptys“ 
(N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 ARTi. Keramika.
13.15 Mokslo sriuba.
13.30 „Ateinu“. Dokumentinis 

filmas apie aktorę Rūtą 
Staliliūnaitę.

15.00 Metropolitan operos 
žvaigždės, Kauno 
miesto simfoninis 
orkestras ir Kauno 
valstybinis choras.

16.40 Pagauk kampą.
17.10 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 Mokslo sriuba.
18.30 Auksiniai scenos kryžiai. 

Lietuvos teatro apdova-
nojimų teikimo iškilmės. 
Tiesioginė transliacija.

20.00 Gustavo enciklopedija.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Teatras.
21.45 Lietuvos valstybi-

nio jaunimo teatro 
metraštis. 1995-2005.

23.00 „Sinopsis be pabai-
gos“. Antanas Šurna. 

24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Panorama.
1.30 Legendos.

 16.40  Pagauk kampą
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 23.25  „Prieblanda: gyve- 
  nimas po mirties“ 

 9.30  Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai

 15.25   Penki ingredientai

6.45 „Šeimynėlė“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 „Karadajus“  

(N-7).
11.55 „Superauklė“  

(N-7).
12.55 „Audra“  

(N-7).
13.45 Parduotuvių  

karalienė.
14.55 „Būrėja“.
15.25 Penki ingredientai.
15.55 „Superauklė“  

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 „Vyriausiasis  

inspektorius 
Benksas. Žaidimas 
su ugnimi“  
(N-14).

22.50 Drama „Vilas“  
(N-14).

0.45 „Viešbutis  
„Grand Hotel“  
(N-7).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

10.00 „Kobra 11“  
(N-7).

11.00 „Las Vegasas“  
(N-7).

12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
13.30 „Moderni šeima“  

(N-7).
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai  

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“  

(N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 Ugniagesiai  

gelbėtojai (N-7).
22.00 Rizikingiausi  

policijos darbo  
epizodai (N-14).

23.00 Drama „Tarpininkai“ 
(N-14).

1.10 Trileris „Dievo  
siųstas“  
(N-14).

3.00 „24 valandos“  
(N-14).

3.50 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 „Piktoji  
planeta“.

10.00 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

11.00 „Pabaisa“.
12.40 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
13.40 „Priedangoje“  

(N-7).
14.40 Keisčiausi  

pasaulio  
restoranai.

15.10 Pasaulis  
pro traukinio  
langą.

16.10 „Medis“  
(N-7).

18.00 80 traukinių  
aplink pasaulį.

18.30 Reidas.
19.00 „Trauma“  

(N-7).
20.00  Balticum TV  

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 „Meilės  

eskortas“  
(N-7).

22.55 Balticum TV  
žinios.

23.25 „Prieblanda:  
gyvenimas po  
mirties“  
(N-14).

„ŽIEDAS IKI PAVASARIO“
Komedija. JAV, Kanada. 2014.
Režisierius K.Tabori.
Vaidina R.Boston, K.Morou, Dž.Mos.

Verslo konsultantė Keirin Brigs vis dar netekėjusi, nors vedybos jos iš 
tiesų per daug ir nedomino. Tačiau kai kartą būrėja jai išpranašauja ul-
timatumą: arba susituoks iki pavasario, arba nesusituoks visai, merginai 
ima virpėti kojos. Per vieną vakarienę jos vaikinas Braisas elgiasi keistai, 
Keirin išbąla, ją paralyžiuoja baimė, kad šis tuoj pasipirš... Tačiau mylima-
sis praneša ją paliekąs! O pavasaris nenumaldomai artėja.

TV8
21.05

rekomenduoja

„TIKRAS TEISINGUMAS. 
JUODAS KERŠTAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius K.Voksmanas.
Vaidina S.Sigalas, M.Ori, V.Kristis.

Policijos detektyvas Elijas medžioja 
žudiką maniaką. Aukomis šis ren-
kasi striptizo šokėjas ir žudo jas per 
okultinius ritualus. Elijas pasineria į 
pogrindinį gyvenimą, kupiną juo-
dosios magijos ir žiaurumo...

„LAUKINĖS AISTROS. 
KARŠTA KETVERIUKĖ“
erotinis trileris. JAV. 2010.
Režisierius E.Herstas.
Vaidina Dž.Šnaideris, I.S.Smitas,
Dž.Nikson.

Veiksmas ir vėl vyksta išgalvotame 
Bliubėjaus mieste pietų Floridoje.  
Parodoma, kaip gyvena Karsonas 
Vitlis - NASCAR lenktynininko milijar-
dieriaus išlepintas sūnus. Milijardierius 
viešbučių savininkas nužudomas...

„VILAS“
drama. Didžioji Britanija. 2012. 
Režisierė E.Peri. 
Vaidina D.Liuisas, Dž.Marš, 
K.Kylingas.

Filme pasakojama apie vienuoli-
kmetį Vilą ir futbolininką Aleką, kurie 
svajoja  pamatyti Čempionų lygos 
futbolo varžybas. Vilas ir Alekas su-
sitinka ne pačiomis linksmiausiomis 
jų gyvenimo aplinkybėmis...

BTV
21.30

TV1
22.50

LNK
1.35

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos 7.15 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos 25 turo apžvalga. Premjera. 8.00 
NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Toronto 
„Raptors“. 2015-02-21. 10.00 NBA krepšinio 
lyga. Dalaso „Mavericks“ - Los Andželo „Clip-
pers“. 2015-03-14. 12.15 „Road To Glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. 13.00 Rusijos „Premier 
League“. „Terek“ - CSKA. 2015-03-07. 15.00 
ATP 250 Gstaad. Vyrų tenisas. Juan Monaco 
- Pablo Andujar. Finalas. 2014-07-27. 17.00 
KOK World series. Bušido kovos. 19.15 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lygos 25 turo apžvalga. 
Premjera. 20.00, 21.10 NBA krepšinio lyga. Či-
kagos „Bulls“ - Toronto „Raptors“. 2015-02-21. 
22.10, 23.10 NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Clippers“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 2015-
03-22. 0.10 Legendinės kovos. NHL „Sten-
lio taurė“ lemiamos finalinės varžybos. „Red 
Wings“ - „Penguins“. 2009 m. 2.40 „One“. 
Kovos menų turnyras. 7.00 ATP 250 Gstaad. 
Vyrų tenisas. Juan Monaco - Pablo Andujar. 
Finalas. 2014-07-27. 

 VIASAT SPORT BALTIc
5.35 Ledo ritulys. KHL finalas. 7.55 „Formulė-1“. 
Malaizijos GP treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 
9.35 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Barcelona“. 
11.35 Krepšinis. Eurolyga. „Emporio Armani“ - 
„Laboral Kutxa“. 13.25 Ledo ritulys. KHL finalas. 
15.25 Ledo ritulys. KHL finalas. Tiesioginė trans-
liacija. 18.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 18.25 Krepšinis. Eurolyga. „Nizhny 
Novgorod“ - CSKA. Tiesioginė transliacija. 20.25 
Krepšinis. Eurolyga. „Galatasaray“ - „Panathinai-
kos“. Tiesioginė transliacija. 21.55 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Real“ - „Maccabi“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Ledo ritulys. KHL finalas. 1.45 Krepšinis. 
Eurolyga. „Nizhny Novgorod“ - CSKA. 3.35 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL finalas. 

 EUROSPORT
9.30, 1.30 Dviračių sportas. „Volta Ciclista a Cata-
lunya“ lenktynės. 11.00 Teniso laida su Matsu Wi-
landeriu. 11.30, 0.15 Dailusis čiuožimas. Pasaulio 
čempionatas. 13.00 Motosportas. Legendiniai 
lenktynininkai. 14.00 Motosportas. Kataro didysis 
prizas. 14.45 Futbolas. U20. Vokietija - Lenkija. 
Draugiškos. 17.00 Motosportas. Kataro didysis 
prizas. 20.45 Futbolas. U21. Vokietija - Italija. 
23.00 Kikboksas. 24.00 Jojimo žurnalas. 
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Redakajus“ 

(N-7).
7.00 „Bidamanų turnyras“ 

(N-7).
7.30 „Mažylių nuotykiai“.
8.00 Ever After High.
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
11.00 Laikas keistis.
11.30 Komedija  

„Spąstai tėvams“.
14.00 „Gyvenimo bangos“ 

(N-7).
16.20 Ekstrasensai  

detektyvai (N-7).
17.20 Svajonių nuotaka  

(N-7).
18.30 TV3 žinios.  

TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Nuotykių komedija 
„Naktis muziejuje“ 
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

21.20 Veiksmo f. 
„Paskutinė riba“  
(N-14).

23.25 Veiksmo f. 
„Terminatorius 2. 
Teismo diena“  
(N-14).

2.05 Drama „Sairusas“ 
(N-14).

6.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“.

6.55 „Žmogus-voras“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Smalsutė Dora“.
7.45 „Agentas Šunytis“.
8.10 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Startas.
9.30 „Pingviniuko Lolo 

nuotykiai 3“.
10.00 „Pramuštgalviai  

iškylauja“.
11.30 Komedija „Laimingas 

bilietas“ (N-7).
13.30 Nuotykių filmas 

šeimai „Kaimietiški 
Vitnės nuotykiai“.

15.10 „Čiauškutė“ (N-7).
17.10 Dokumentinis f. 

„Didingojo amžiaus 
paslaptys. Ypatingos 
scenos“.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 Animacinis f. 

„Boltas“.
20.55 Veiksmo komedija 

„Medalionas“ (N-7).
22.45 Veiksmo trileris  

„Per plauką nuo  
pražūties“ (N-14).

0.50 Veiksmo trileris 
„Pradžia“ (N-14).

3.35 Programos pabaiga.
3.40 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
6.55 Emigrantai.
7.45 Specialus tyrimas.
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
9.30 Pasimatuok profesiją.
10.15 Ryto suktinis su  

Zita Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro.
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Gyvenimo kelias“.  

6 d. „Tėvystė“
12.55 „Inspektorius  

Luisas 4“ (N-7).
14.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
15.00 Mūsų laisvės metai. 

1999 m.
16.00 Žinios. (su vertimu  

į gestų kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“.
23.15 „Da Vinčio  

demonai 1“  
(subtitruota, N-14).

1.00 „Inspektorius  
Luisas“ (N-7).

2.30 Mokslo ekspresas.
3.45 „Dainų daina“.

 12.55  „Inspektorius 
  Luisas 4“

 11.30  „Spąstai tėvams“

ŠeŠtadienis

„PASKUTINĖ RIBA“
Veiksmo filmas. JAV. 2013. 
Režisierius G.Flederis. 
Vaidina Dž.Stathamas, Dž.Frenkas, V.Raider.

Pažiūrėjęs į mažo miestelio gyventoją Filą Broukerį niekaip nepasa-
kytum, kad kitados jis buvo federalinis agentas, kovojęs su narkotikų 
platintojais. Viena užduotis su baikerių grupuote baigėsi siaubingai ne-
sėkmingai ir pasiglemžė jo boso sūnaus gyvybę. Filas paliko tarnybą, 
dabar jis - vienišas devynmetės Medės tėvas.

rekomenduoja

„PER PLAUKĄ NUO 
PRAŽŪTIES“
Veiksmo trileris. JAV. 1993. 
Režisierius R.Heringtonas.
Vaidina B.Vilisas, S.Dž.Parker.

Policijos detektyvo Tomo Hardžio 
tėvas nužudytas. Nusikaltėlio ne-
pavyksta aptikti. Tomas, besisteng-
damas perprasti žudiko veiksmus, 
pradeda įtarti, kad nusikaltėlis - taip 
pat policininkas. Savo įsitikinimus 
vyriškis paviešina ir tai jam kainuoja 
detektyvo ženklelį. Policija sugau-
na tariamą nusikaltėlį, kuris visiškai 
nėra policininkas, ir nuteisia.

„NEIŠTIKIMOJI“
melodrama. JAV, Vokietija. 2002. 
Režisierius E.Lainas. 
Vaidina D.Lein, R.Giras, 
O.Martinesas.

Konė Samer - namų šeimininkė. 
Ji gyvena nuostabiame name, 
augina žavų sūnelį, turi mylintį 
vyrą. Tačiau vieną vėjuotą dieną 
ji susitinka nepažįstamąjį. Žavus 
prancūzas Polas Martelis maloniai 
pasisiūlo jai sutvarstyti sužeistą 
koją ir iškviesti taksi. Grįžusi namo 
Konė negali jo pamiršti. Kitą dieną 
ji vėl užsuka į jo namus...

 „KITAS PASAULIS. 
VILKOLAKIŲ PRISIKĖLIMAS“
Veiksmo filmas. JAV, Naujoji
Zelandija. 2009. 
Režisierius P.Tatopulas. 
Vaidina M.Šynas, R.Mitra, 
S.Makintošas.

Tarp aristokratiškųjų vampyrų ir jų ver-
gų vilkolakių per amžius tvyro kruvina 
nesantaika. Jaunas vilkolakis Lucianas 
tampa galingu valdovu. Jis sukviečia 
visus vilkolakius sukilti prieš Viktorą, 
negailestingą vampyrų karalių...

LNK
22.45

BTV
23.00

 TV8
9.30 Virtuvės istorijos. 10.00 Menų sala. 10.30 „To-
bula kopija“. 11.30 Mankštinkitės. 12.00 „Linksmieji 
draugai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 „Detektyvė Fišer“. 
16.10 „Frosto prisilietimas“. 18.05 „Mis Marpl“. 19.15 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.10 Labanakt, vaiku-
čiai. 21.00 Romantinė drama „Maiklai“. 22.45 Žiedas 
iki pavasario“. 0.20 „Frosto prisilietimas“. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Arčiau 
namų. 15.30 Arčiau mūsų. 16.00 Padėkime augti. 
16.30 Šefas rekomenduoja. 17.00 Mes pačios. 
17.25 KK2. 19.00 Dviračio šou. 21.00 „Svajonių 
kruizai“. 22.00 „Žiedų ritmai“. 23.00 Yra kaip yra. 
2.30 24 valandos. 4.50 Pagalbos skambutis. 

 PBK
6.10 „EURONEWS“. 6.40, 9.00, 11.00, 17.00 Nau-
jienos. 7.05 Grok, mylimas akordeone! 7.55 „Belka ir 
Strelka“. 8.20 „Gudručiai ir gudrutės“. 9.15 Ganytojo 
žodis. 9.35 „Fiksikai“. 10.05 Padriki užrašai. 10.20 
Skanėstas. 11.15 „Fiksikai“. 12.05 „Idealus remon-
tas“. 13.00 „Saugokis automobilio“. 14.50 Respubli-
kos pasididžiavimas. 17.20 Kas nori tapti milijonieriu-
mi? 18.20 Pasverti ir laimingi 3. 20.00 Laikas. 20.25 
Pasverti ir laimingi 3. 22.05 Kas? Kur? Kada? 

 REN
7.00 „Bernardas. Sportas“. 7.45 „Žvėreliai“. 8.10 
Tėtis turi rūpesčių. 9.45 „Namų valdytojas“. 11.25 
„Meilužis Liusei“. 13.10 Mano tiesa. 14.50 „Pando-
ros skrynia“. 18.25 Tėtis turi rūpesčių. 20.00 Ekstra-
sensai detektyvai. 0.40 „Žvaigždžių gyvenimas“. 

 NTV MIR
7.00, 9.00, 12.00 Šiandien. 7.50 Rusiškas įdaras. 8.25 
Gaminame su A.Ziminu. 9.25 „Pagrindinis kelias“. 
10.05 Važiuosime, pavalgysime! 10.55 Buto klausi-
mas. 12.25 „Medicinos paslaptys“. 13.20 „Gražinti 
tolimesniam tyrimui“. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 
Centrinė televizija su V.Takmenevu. 19.00 Naujos 
rusiškos sensacijos. 20.55 Tu nepatikėsi! 21.55 „Du 
gyvenimai“. Aleksandro Buinovo jubiliejinis koncer-
tas. 23.55 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“. 
1.00 „GRU: Karinės žvalgybos paslaptys“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.00, 10.00, 13.00 Žinios. 8.45 Šunų planeta. 9.15 
Šeštadienio talka. 10.40 „Mokslas 2.0“. Grožio 
kodas. 11.05, 0.55 „Petrovka, 38“. 13.35 „Pado-
vanok man šiek tiek šilumos“. 15.25 Šeštadienio 
vakaras. 17.05 „Liubovė ir Romanas“. 19.00 Šeš-
tadienio žinios. 19.45 „Šokiai su Žvaigždėmis“. 
23.00 „Zoikino meilė“. 1.00 „Šeimyniniai reikalai“. 

TV1
22.50

 15.10  „Čiauškutė“

TV3
21.20
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7.00 Amerikos talentai.
9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas rekomenduoja.
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato I etapas. 
2014 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Statyk!
13.00 „Džiunglių princesė 

Šina“ (N-7).
14.00 „Šeimynėlė“ (N-7).
15.00 „Jaunavedžiai“ (1) 

(N-7).
16.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
17.00 „Laukinis“ (N-7).
18.00 Mistinės istorijos 

(N-7).
19.00 Dainuok mano 

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

21.00 Veiksmo f. „Juodasis 
Džekas“ (N-7).

23.00 Veiksmo f. „Kitas 
pasaulis. Vilkolakių 
prisikėlimas“ (N-14).

0.40 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (N-7).

1.35 Bamba TV.  
2013 m. (S).

7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.55 Velykų skanėstai.
9.00 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose  
A.Gilytė-Akromė 
(N-7).

10.00 Taip gyvena  
žvaigždės! (N-7).

11.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.

12.00 Vestuvių kovos  
(N-7).

13.55 „Jermolovai. 
Giminės prakeiks-
mas“ (N-7).

16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 Nuoga tiesa (N-7).
18.30 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
19.00, 21.00 Žinios. Orai.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30, 2.10 „Pono Vičerio 

įtarimai“ (N-7).
23.40, 3.40 Siaubo f. 

„Šešėlis“ (S).
1.20, 6.15 Dokumentinis 

f. „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

4.55 Vestuvių kovos  
(N-7).

8.05 Visu garsu.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 Keliaukim!
11.00 Posūkiai su  

Viktoru Gerulaičiu.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas. 2009 m.
13.15 Lietuvos gotika. 2 d. 
14.00 Kultūra +.
14.30 A.Čechovo „Vyšnių 

sodas“. Vilniaus mažo-
jo teatro spektaklis.

17.15 Gediminas 
Skvarnavičius. 
„Pasilaidok pats“. 
1992 m. „Ji užaugs 
didelė“. 1994 m.

18.00 Žinios.
18.15 Legendos.
19.00 Festivalis „Gaida 

2014“.
20.45 Kino režisieriaus 

R.Smetonos 70-mečiui. 
Muzikinis f. „Duktė 
viena namie liko“.

22.10 ...formatas. Poetas 
Kornelijus Platelis.

22.30 Panorama.
23.00 Alinos Orlovos kon-

certas. 2008 m.
23.45 Komiška drama 

„Havras“ (N-14).

6.45 „Šeimynėlė“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 Dokumentinis f. 
„Miesto zoologijos 
sodas“.

11.00 „Gepardų  
dienoraščiai“.

11.30 Dokumentinis f. 
„Paskutinė šuns 
viltis“.

12.00 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 Dokumentinis f. 

„Sodininkų pasaulis“.
13.30 Dokumentinis f. 

„Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 Dokumentinis f. 

„Pasaulio burtininkai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
19.05 Rosamunde Pilcher. 

Romantinė drama 
„Laimės kūdikiai“ 
(N-7).

21.00 Komedija „Nemarus 
kinas. Galima pasva-
joti“ (N-7).

22.50 Melodrama 
„Neištikimoji“ (N-14).

1.05 „Atpildas“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.ko.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 „Krokodilų  

gaudytojo  
dienoraštis“ (N-7).

12.00 „Po pasaulį su 
Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

13.00 Džeimio Oliverio 
maisto revoliucija.

14.00, 17.00  
Jokių kliūčių!  
(N-7).

15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Komedija  

„Oskaras“ (N-7).
21.00 „Pavojingiausias 

karys“ (1) 
(N-14).

22.00 „Amerikiečiai“ 
(N-14).

23.00 Veiksmo f. 
„Taikdarys“  
(N-14).

1.25 Kriminalinė  
komedija „Septyni 
psichopatai“  
(N-14).

3.15 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

4.05 „Rimti reikalai“  
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

11.30 „Piktoji  
planeta“.

12.00 Pasaulis  
pro traukinio  
langą.

13.00 80 traukinių  
aplink pasaulį.

13.30 „Aivenhas“  
(N-7).

14.30 „Trauma“  
(N-7).

15.30 „Mano mama“  
(N-7).

17.20 „Meilės virtuvė“.
19.00 „Priedangoje“  

(N-7).
20.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Vienos šeimos  
istorija“  
(1) (N-7).

21.30 Status Quo  
koncertas  
„Pictures“.

23.20 Reidas.
23.50 Drama  

„Žiaurūs  
žmonės“  
(N-14).

 23.00  Alinos Orlovos  
 koncertas

 12.00  Vestuvių kovos 15.00  „Jaunavedžiai“  13.30  „Aivenhas“ 12.00  „Po pasaulį su 
Anthony Bourdainu“

 19.05   „Laimės kūdikiai“

TV PROGRAMAkovo 28 d.

 TV Polonia
7.35 „Laimės spalvos“. 9.20 „Pagalbos signa-
las“. 9.50 Ežerų gyvenimas. 10.05 Kultūros 
laida. 10.35 ABC viską žino. 10.55 Ir gauruoti, 
ir margi. 11.10 Kodėl? Kam? Kaip? 11.25 
Tyrėjų TV. 12.00 „Janosikas“. 13.00 Regiono 
legendos. 13.10, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.20, 
22.35, 5.30 Sveikinimų koncertas. 13.40 „Tėvas 
Mateušas“. 14.30 KucinAlina. 15.00 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 16.00 „Žalioji žemė“. 17.00 Kultū-
ringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip 
meilė“. 19.50 Juoko medžiotojai: M.Stuhras. 
20.40 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.45, 4.40 „1920. Karas ir 
meilė“. 23.00, 5.50 Lenkai čia ir ten. 23.40, 6.25 
„Meilės tiltai“. 2.40 Animacinis f. 4.00 Žinios. 

 DiVa UniVersal TV
5.00 Džuliana ir Bilas. 8.45 Svajonių namai. 
9.55 Mados projektas. 11.25, 17.45 Kortnė ir 
Chloji užkariauja Hemptonsą. 12.10, 0.30 Ti-
kroji Holivudo istorija. 12.55, 18.30, 23.00, 1.15 
Išskirtiniai. 13.40 17.20 Auksinis Beverli Hils 
jaunimas. 19.15 Nuotaka milijonieriui. 20.00 
Holivudo padėjėjas. 21.30 Naktinis skrydis. 
2.45 Sėkmės paslaptys. 

 TV1000
6.30 „Pavojingi žaidimai“. 8.05 „Vaikas iš 
Marso“. 9.50 „Geri vyrukai“. 12.10 „Meilė, 
vedybos, šeimyninis gyvenimas“. 13.40 „Pa-
vojingi žaidimai“. 15.25 „Kosmopolis“. 17.10 
„Dorianas Grėjus“. 19.00 „Ieškomiausias žmo-
gus“. 21.15 „Vyrai juodais drabužiais 2“. 23.00 
„Blicas“. 0.45 „Kai aš gulėjau mirties patale“. 
2.45 „Bušas“. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00 Naujo būsto 
paieška. Briugė; Tasmanija; Meksika; itališka 
svajonė. 10.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
11.00 Kelionė traukiniu į pasaulio kraštą. 12.00, 
18.00, 20.00, 23.00 Lėktuvų paroda. 13.00, 
22.00 Išgelbėkite mano verslą! 14.00 Naujo 
būsto paieška. Itališka svajonė; Londonas. 
15.00 Nepaprasti užmiesčio namai. 16.00 Sta-
tyba Aliaskoje. 17.00 Laukiniai Amerikos keliai. 
19.00 Geriausias šašlyko meistras PAR. 20.30 
Lobių medžioklė. 21.00 Pamesto bagažo auk-
cionai. 24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
PAR. 1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.00 Ginant laukinę gamtą. 7.25 Akvariumų vers-
las. 11.00 Slaptas augintinių gyvenimas. 11.55, 
22.55 Juros periodas. 12.50 Plėšrūno intelektas. 
13.45, 19.15 Plėšrūnų teritorija. 14.40 Paslaptingi 
Džao salos gyvūnai. 15.35 Savanos karalienės. 
16.30 Liūtų karalienė. 17.25 Afrikietiška piranija. 
18.20, 1.40 Plėšrūno intelektas. 20.10 Mergina ir 
rykliai. 21.05, 4.20 Aliaska: šeima iš miško. 22.00, 
2.30 Dramblių gelbėjimas. 23.50 Upių pabaisos. 
0.45, 5.49 Pavojingiausios Kinijos gyvatės.

 sPorT1
9.00 „Sportas“. 9.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Az 
Alkmaar“ - „SC Cambuur“. 2015-03-21. 12.00 Ru-
sijos „Premier League“. „Dinamo“ - „Zenit“. 2015-
03-22. 14.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Mursijos „UCAM“ - Madrido „Real“. 2015-03-22. 
15.30 NBA krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ - 
Naujojo Orleano „Pelicans“. 2015-03-22. 17.30 
KOK World series. Bušido kovos. Premjera. 19.45 
Legendinės kovos. NHL Žvaigždžių diena. Ledo ritu-
lys. 2009m. 22.45 NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalio 
varžybos. 2015-02-16. 1.45 NBA krepšinio lyga. 
Toronto „Raptors“ - Bruklino „Nets“. 2014-12-18. 
4.00 „Supercopa Endesa“ krepšinio taurė. Madrido 
„Real“ - „FC Barcelona“. Finalas. 2014-09-27. 5.50 
KOK World series. Bušido kovos. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 „Formulė-1“. Australijos GP lenktynių 
apžvalga. 7.55 „Formulė-1“. Malaizijos GP tre-
niruotė 3. Tiesioginė transliacija. 9.05 Krepši-
nis. Eurolyga. „Galatasaray“ - „Panathinaikos“. 
10.55 „Formulė-1“. Malaizijos GP kvalifikacija. 
Tiesioginė transliacija. 12.15 Krepšinis. Euroly-
ga. „Real“ - „Maccabi“. 14.05 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 14.35 „Formulė-1“. 
Malaizijos GP kvalifikacija. 15.55 Ledo ritu-
lys. KHL finalas. Tiesioginė transliacija. 18.45 
Motosportas. Kataro MotoGP treniruotė 4. Tie-
sioginė transliacija. 19.30 Motosportas. Kataro 
MotoGP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 
20.40 „Formulė-1“. Malaizijos GP kvalifikacija. 
22.00 Boksas. Tiesioginė transliacija. 1.00, 
5.00 Ledo ritulys. KHL finalas. 3.00 Boksas. 

 eUrosPorT
9.30, 16.00, 1.30 Dviračių sportas. „Volta Ci-
clista a Catalunya“ lenktynės. 10.30 Dviračių 
sportas. „E3 Harelbeke“. 12.00, 0.15 Dailusis 
čiuožimas. Pasaulio čempionatas. 16.30 Mo-
tosportas. Kataro didysis prizas. 20.30 Motos-
portas. „Best Pairs Cup“. 23.00, 2.30 Maratono 
ralis. Pasaulio čempionatas. 23.15 Angliškas 
biliardas. „Players Tour Championship“. 2.45 
Sporto linksmybės. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Kortų namelis“  23.55  Egidijaus 
Sipavičiaus koncertas

 13.00  „Mis Marpl 1“ 14.15  „Ponas Bynas“ 19.30  „Chorų karai“

 TV8
9.30 Svajonių sodai. 10.30 „Tobula kopija“. 
11.30 Mamyčių klubas. 12.00 „Linksmieji drau-
gai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 „Detektyvė 
Fišer“. 16.05 „Frosto prisilietimas“. 17.55 „Mis 
Marpl. Karibų paslaptis“. 19.00 „Rango“. 21.00 
Romantinė drama „Užauginti dičkį“. 22.45 
Menų sala. 23.15 Romantinė drama „Maiklai“. 

 Info TV
5.30, 0.10 Nuo... Iki. 6.00, 13.25 Apie žūklę. 
6.25 Sveikatos ABC televitrina. 6.50, 23.00 
Valanda su Rūta. 7.55 Mes pačios. 8.20, 2.25 
KK2. 9.55, 4.00 Dviračio šou. 11.55 Statyk! 
12.25 Ne vienas kelyje. 12.55 Tauro ragas. 
14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Yra kaip yra. 18.00 
24 valandos. 20.20 Pagalbos skambutis. 21.00 
„Svajonių kruizai“. 22.00 „Žiedų ritmai“. 

 PBK
9.00 Sveikata. 10.00, 12.00, 17.00 Naujienos. 
10.15 „Fiksikai“. 10.35 „Kol visi namie“. 11.30 
Fazenda. 12.20 „Fiksikai“. 12.30 „Atspėk melo-
diją“. 13.20 „Užkalbėjimo teorija“. 14.25 „Meilės 
formulė“. 16.05, 17.20 „Antrasis šansas“. 20.00 
Laikas. 21.45 „Trys akordai“. 23.50 „Intermergai-
tė“. 2.10 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 

 REn
7.40 Tėtis turi rūpesčių. 9.05 Gyvenimo taisyklės. 
9.55 „Vanka“. 11.35 „Žvaigždžių gyvenimas“. 13.30 
Ekstrasensai detektyvai. 16.05 Ekstrasensų mūšis. 
Apokalipsė. 18.25 Tėtis turi rūpesčių. 20.00 „Sveti-
mų norų sūkurys“. 23.30 Gyvenimo taisyklės. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
8.20 Jų papročiai. 8.50 Būna gi taip! 9.25 Ek-
skliuzyvas! 10.25 Pirmoji pavara. 11.05 „Tech-
nikos stebuklas“. 11.55 Sodininkų atsakas. 
13.25 Valgome namie! 13.55 Aš lieknėju! 14.50 
„Ekstrasensas pagal paskyrimą“. 15.45, 16.20 
„Komunalinis butas“. 18.00 „Ypatingas įvykis. 
Savaitės apžvalga“. 20.00 Norkino sąrašas. 
21.15 „Jūrų velniai“. 0.55 „Kita realybė“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
9.30 Pats sau režisierius. 10.20, 14.20 Žinios. 
Maskva. 11.00, 14.00 Žinios. 11.15 Humoro laida. 
11.45 Rytinis paštas. 11.25 Gyvūnų pasaulyje. 
12.25 „Paukščių šalis“, „Didmiesčio krankliai“. 
12.25 „Rusija. Vietos genijus“. 14.30 „Jausmų 
sumaištis“. 16.00 Humoro laida. 18.05 „Nuo 
šventės ligi šventės“. 20.00 Savaitės žinios. 22.00 
Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 

 TV PolonIa
8.00 Kas skamba mūsų sieloje. 8.50 Lidzbarko 
humoro ir satyros vakarai. 9.20 Lenkai čia ir 
ten. 9.55 Klajūno užrašai. 10.00, 18.25, 1.45 
Galvosūkis. 10.05 Petersburski Music Show. 
10.40 Grūdas. 11.10, 24.00 „Janas Širdis“. 12.20, 
22.40, 4.30 Sveikinimų koncertas. 12.40 Mano 
šuo ir kiti gyvūnai. 12.55 Tarp žemės ir dangaus. 
13.00 Viešpaties Angelas. 13.10 Tarp žemės ir 
dangaus. 13.45, 1.35 Prie Tatrų. 14.00 Šv.Mišių 
transliacija. 16.20 Okrasa laužo taisykles. 16.50 
Sveikatos ir grožio alchemija. 17.05 Provincijos 
lobiai. 17.25 Rinktiniai gamtos kūriniai. Nieboru-
vas. 17.55 Made in Poland. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 E.Geppert 
Muzikiniame Gdynės teatre. Koncertas. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų pro-
gnozė. 21.45, 3.40 „Blondinė“. 23.00, 4.50 Savai-
traštis.pl. 1.05 „Petersburski Music Show“. 2.40 
Animacinis f. 3.00 Žinios. 5.45 Kultūringieji PL. 
6.40 Rinktiniai gamtos kūriniai. Nieboruvas. 

 DIVa UnIVERsal TV
5.00 Ieškau modelio. 8.45 Svajonių namai. 
9.55 Mados projektas. 12.10 Išskirtiniai. 14.05 
Sėkmės paslaptys. 18.00 Paklauskite Krislės. 
20.00 Išskirtiniai. 23.05 Auksinis Beverli Hils 
jaunimas. 3.15 Netyčia susituokę. 

 TV1000
6.00 „Vyrai juodais drabužiais 2“. 8.00 „Meilu-
tė“. 10.00 „Bušas“. 12.30 „Niujorko šešėlyje“. 
15.00 „Ir kaip ji viską suspėja?“ 16.30 „Vyrai 
juodais drabužiais 2“. 18.15 „Stounas“. 20.00 
„Septyni psichopatai“. 22.00 „Kvartetas“. 23.45 
„Širdies ritmu“. 1.30 „Geri vyrukai“. 4.00 „Va-
gišiai“. 

 TRaVEl
6.00 Pasaulio keliautojas. Bangladešas. 7.00, 
21.00 Muziejų mįslės. 8.00, 22.00 Didžiosios 
pasaulio paslaptys. 9.00 Geriausias šašlyko 
meistras PAR. 10.00 Gelbėtojai. 11.00 Oro 
uostas 24.7: Majamis. 12.00 Brangenybių 
pasaulyje. Nepalo turmalinas ir akvamarinas. 
14.00 Neįprastas Amerikos maistas. Luisvi-
lis; Rod Ailendas. 15.00 Kelionė traukiniu 
į pasaulio kraštą. 16.00 Lėktuvų paroda. 
17.00 Gamybos paslaptys. 17.30 Pagaminta 
Amerikoje. 19.30 Pamesto bagažo aukcionai. 
20.00 Lobių karalius. 20.30 Lobių medžio-
klė. 24.00 Neįprastas maistas. 1.00 Nakties 
programa. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Redakajus“ (N-7).
7.00 „Bidamanų turnyras“ 

(N-7).
7.30 „Monstrų vidurinė“.
9.00 Statybų TV.
9.30 Nepaprasti  

daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Fantastinė  

komedija 
„Kiaušingalviai“.

13.10 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

15.50 Ekstrasensai  
detektyvai (N-7).

17.55 Aš - stilistas! (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.00 Savaitės komentarai. 

Politinių įvykių apž-
valga.

19.30 „Chorų karai“. 
Didysis sekmadienio 
projektas -  
dainų konkursas, 
2015. Vedėjai 
I.Kavaliauskaitė 
ir M.Stasiulis. 
Tiesioginė  
transliacija.

22.30 Trileris  
„Šeima“ (N-14).

0.45 Mokslinės fantas-
tikos f. „Kita žemė“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
6.55 „Žmogus-voras“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 

Smalsutė Dora“ (1).
7.45 „Agentas Šunytis“.
8.10 „Madagaskaro  

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Nuotykių filmas 

šeimai „Trys broliai 
vaiduokliai“.

12.05 Nuotykių f. „Kongas“.
14.15 „Ponas Bynas“ (N-7).
14.50 „Čiauškutė“ (N-7).
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės 

įvykių apžvalga.
19.30 Lietuvos supermiestas.
22.10 Kriminalinis  

trileris „Nindzė  
žudikas“ (N-14).

0.05 Komedija „Trijų 
dienų vadybininkai“ 
(N-14).

1.50 Veiksmo trileris  
„Per plauką nuo pra-
žūties“ (N-14).

3.45 Programos pabaiga.
3.50 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Durys atsidaro.
6.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
8.30 Girių horizontai.
9.00 „Animalija“.
9.25 „Vakavilis“.
9.50 „Aviukas Šonas 4“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Verbų sekmadienis. 
12.00 „Įstabioji Indija“. 2 d. 

„Ganga. Gyvybės upė“.
13.00 „Mis Marpl 1“. „4.50 

iš Padingtono“ (N-7).
14.40 Auksinis protas.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 LKL „Žvaigždžių 

diena“. 
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Giminės po 20 metų“.
21.50 Drama „Šokis ant 

ašmenų“ (N-7).
23.30 Šventė Kvėdarnoje. 

Koncertuoja Donatas 
Montvydas. 2014 m.

0.20 „Mis Marpl 1“. „4.50 
iš Padingtono“ (N-7).

1.55 Pinigų karta.
2.40 Stilius.
3.30 Bėdų turgus.
4.15 „Giminės po 20 metų“.
5.00 Pasaulio panorama.

7.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde (N-7).

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

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Pasaulis X. 
Paranormalių reiški-
nių kronika (N-7).

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Dokumentinis f.  

„Nacionalinė 
Geografija. Iššūkis 
pelkėje“ (N-7).

13.00 Sveikinimai. 
Sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

17.00 „Laukinis“ (N-7).
18.00 Mistinės istorijos 

(N-7).
19.00 Romantinė drama 

„Katie Fforde. Vilčių 
švyturys“ (N-7).

21.00 „Kortų  
namelis“ (N-14).

23.00 Veiksmo f. „Trejos 
Melkiadeso Estrados 
laidotuvės“ (N-14).

1.25 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (N-7).

2.15 Bamba TV.  
2013 m. (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Girių takais.
9.35 Namų daktaras.
10.10 Vantos lapas.
10.40 Šiandien kimba.
11.10 Gamink sveikiau!
11.45 Nacionalinė  

loterija.
11.48 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
12.45 „Klounas“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 Šeima - jėga! 2.
19.00, 21.00 Žinios. Orai.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X.  

„Ar žiaurumas -  
prigimtinė savybė?“ 
(N-7).

21.30 Kaimo diena. 
Speciali laida.

21.30 Kaimo diena.
21.35, 1.40, 4.50 24/7.
22.30, 2.25 „Daktaras 

Monro“ (N-14).
23.30, 3.10 Mistinis  

siaubo f.  
„Padaras“ (S).

5.35 Šeima - jėga! 2.

8.05 Vaikų ir jaunimo fes-
tivalis „Rasos lašeliai 
2013“. 

9.20 Šventė Kvėdarnoje. 
Koncertuoja Liudas 
Mikalauskas ir grupė 
„Bella Musica“.

10.10 ...formatas. Poetas 
Kornelijus Platelis.

10.30 Kelias į namus. 
Gediminas Jankūnas.

11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 

11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas.
13.20 Mūsų miesteliai. 
14.15 Šventadienio mintys.
14.45 Dž.Verdžio opera 

„Nabukas“. 
17.00 Dokumentinis f. 

„Gyventi“.
17.30 Septynios Kauno 

dienos.
18.00 Žinios. Orai.
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 Kauno miesto sim-

foninio orkestro 10-
mečiui. Koncertas 
„Vivat Verdi“. 

20.20 Teatras.
21.10 Kultūros savanoriai.
21.45 Visu garsu.
22.30 Panorama. 
23.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
23.55 Egidijaus Sipavičiaus 

koncertas. 2007 m.

 11.45  Nacionalinė 
 loterija
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 16.20  „Operacija 
 „Delta farsas“

 21.30  „Klyvlendo šou“ 8.45  Daktaras Ozas

 AnimAl PlAnet
7.25 Namai medžiuose. 11.00 Slaptas augintinių 
gyvenimas. 11.55, 22.55 Juros periodas. 12.50, 
17.25 Pavojingiausios Kinijos gyvatės. 13.45, 
19.15 Dramblių karalystė. 14.40 Upių pabaisos. 
15.35 Laukinis gyvenimas. 16.30Plėšrūnų teri-
torija. 18.20 Laukinis gyvenimas. 20.10 Geriausi 
Ryklių mėnesio kadrai. 21.05 Aliaska: šeima iš 
miško. 22.00 Upių pabaisos. 23.50 Aligatorių 
tramdytojai. 

 SPort1
8.00 WTA Čempionių turnyras. Moterų tenisas. 
Andrea Petkovic - Flavia Penneta. Finalas. 11.00 
NBA krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Toron-
to „Raptors“. 13.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Laboral Kutxa“ - „Valencia Basket“. 14.50 
Čempionai LT. „Ateitis“. Futbolo ateitis auga čia. 
2 Laida. 15.30 „Road To Glory“. Kovinio spor-
to žurnalas. 16.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 19.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Es-
tudiantes“. 19.30 Tiesioginė transliacija. NBA 
krepšinio lyga. Vašingtono „Wizards“ - Hjusto-
no „Rockets“ (pertraukų metu „Endesa“). 23.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Laboral 
Kutxa“ - „Valencia Basket“. 0.45 Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. „Az Alkmaar“ - „Willem II“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 8.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.30 „Formulė-
1“. Malaizijos GP kvalifikacija. 9.50 „Formulė-1“. 
Malaizijos GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
12.10 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos 
apžvalga. 12.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 13.25 Ledo ritulys. KHL finalas. 16.00 
Premier lygos apžvalga. 17.00 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 17.45 Moto-
sportas. Kataro MotoGP Moto3 lenktynės. 19.05 
Motosportas. Kataro MotoGP Moto2 lenktynės. 
20.20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
20.50 Motosportas. Kataro MotoGP lenktynės. 
22.00 Motosportas. Indycar lenktynės. 1.00 
Motosportas. Kataro MotoGP Moto3 lenktynės. 

 euroSPort
9.00 Dailusis čiuožimas. Pasaulio čempionatas. 
12.00 Futbolas. U21. Vokietija - Italija. 13.00 
Futbolas. Čempionų lyga. Moterys. „FFC 
Frankfurt“ - „Bristol Academy WFC“. 15.00 
Dviračių sportas. 15.45 Motosportas. Kataro 
didysis prizas. 22.00 Jojimo žurnalas. 22.15 
Jojimas su kliūtimis. Žiemos „Equestrian“ 
festivalis. 23.30 Maratono ralis. Pasaulio 
čempionatas. 23.45 Sporto linksmybės. 24.00 
Futbolas. JAV profesionalų futbolo lyga. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.00 Dokumentinis f. 
„Gepardų  
dienoraščiai“.

11.30 Dokumentinis f. 
„Paskutinė šuns viltis“.

12.00 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 Dokumentinis f. 

„Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 Dokumentinis f. 

„Pasaulio burtininkai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 Dokumentinis f. 

„Šeštasis pojūtis“.
18.05 Kas aprengs  

nuotaką? (1).
19.05 Nustebink mane (1).
21.00 Detektyvas „Niro Vulfo 

mįslės. Nuodai pagal 
valgiaraštį“ (N-14).

22.50 Kriminalinė drama 
„Mėlynakė skerdikė“ 
(N-14).

0.30 Tikrasis seksas 
ir miestas. Los 
Andželas (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Ledo kelias (N-7).
11.00 „Krokodilų  

gaudytojo dienoraš-
tis“ (N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 „Simpsonai“ (N-7).
13.00 Džeimio Oliverio 

Britanija (1).
14.00, 17.00 Jokių kliūčių! 

(N-7).
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Malaizijos 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.30 „Klyvlendo  
šou“ (N-7).

22.00 Drama „Amerikiečiai“ 
(1) (N-14).

23.00 „Transporteris“  
(N-14).

2.00 Rizikingiausi polici-
jos darbo epizodai 
(N-14).

2.45 „24 valandos“  
(N-14).

3.35 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

4.00 „Rimti reikalai“  
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 Pasaulis pro trauki-
nio langą.

10.30 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

11.00 Reidas.
11.30 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
12.30 „Vienos  

šeimos  
istorija“ (N-7).

13.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.40 „Arkadija“.
16.20 „Operacija  

„Delta farsas“  
(N-7).

18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Nepažįstamoji iš 

Vaildfel-Holo“  
(N-7).

20.00 „Aivenhas“ (N-7).
21.00 VIP seansas.  

„Bėk!“ (N-7).
22.40 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.10 „Titnagas 2. 
Išlaisvinimas“  
(N-14).

0.10 „Transporteris“  
(N-7).

„ŠeimA“
Trileris. JAV, Prancūzija. 2013. 
Režisierius L.Besonas. 
Vaidina M.Pfaifer, D.Agron, T.L.Džounsas.

Filmas apie mafijos boso šeimą. Įskundus vieną iš vadeivų, Fredo Man-
zonio šeima įtraukiama į liudytojų apsaugos programą ir perkraustoma 
į Prancūziją. Nepaisant FTB agento Stansfildo pastangų suteikti Manzo-
niams naują gyvenimą, šie grįžta prie senų įpročių ir problemas imasi 
spręsti taip, „kaip įprasta šeimoje“. Savaime aišku, grįžus prie blogų dar-
belių grįžta ir seni pažįstami...

tV3
22.30

rekomenduoja

„ninDZĖ ŽuDiKAS“
Kriminalinis Trileris. 
JAV, Vokietija. 2009.
Režisierius Dž.Maktigas.
Vaidina Č.Džichunas, N.Haris, 
S.Markusas.

Reizo - pavojingiausias žudikas pa-
saulyje. Dar vaikas jis patenka į įslap-
tintą nindzių klaną, kuris paima glo-
bon benamius gatvės vaikus ir išaugi-
na juos negailestingais žudikais. 

„treJoS melKiADeSo 
eStrADoS lAiDotuVĖS“
VeiKsmo filmas. JAV, Prancūzija. 
2005. 
Režisierius T.L.Džounsas. 
Vaidina T.L.Džounsas, Ch.Sediljo.

Maikas dirba pasieniečiu ir retai bū-
na namuose. Vieną dieną tarnybos 
metu jis nušauna meksikiečių nele-
galą Melkiadesą Estradą. Palaidojęs 
niekuo dėtą vyrą dykumoje, Maikas 
tikisi išlipti sausas iš balos.

„mĖlYnAKĖ SKerDiKĖ“
Kriminalinė drama. JAV. 2012. 
Režisierius S.Kėjus. 
Vaidina S.Pakston, 
Dž.Bruningas, V.E.Braunas.

Teksaso gražuolės Siuzan gyveni-
mas - lyg pasaka: mylintis vyras, du 
vaikučiai, artima šeima ir geri draugai. 
Tačiau po šešerių vedybinio gyveni-
mo metų pasaka žlunga: vyras ran-
damas žiauriai nužudytas.

lnK
22.10

tV1
22.50

BtV
23.00



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Moterys 

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

sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai detektyvai.
11.00 Nuotykių komedija 

„Naktis muziejuje“
13.30 „Legenda apie Korą“.
14.00 „Kempiniukas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Puolusių 

angelų miestas“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Tobula 

kopija“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 TV serialas „Apsukrios 

kambarinės“ (N-14).
23.10 TV serialas „Privati 

praktika“ (N-7).
0.10 TV serialas „Kastlas“.
1.10 TV serialas „Kerštas“.
2.00 TV serialas „Aferistas“.
2.50 TV serialas „Rimti 

reikalai“ (N-14).
3.40 TV serialas „Choras“.
4.30 Nepaprasti daiktai.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Veiksmo komedija 

„Medalionas“ (N-7).
10.40 Animacinis f. „Boltas“.
12.35 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
13.05 „Tomas ir Džeris“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 Yra kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Nuo... Iki.
21.00 TV serialas „Juodos 

katės“ (N-7).
21.30 Žinios. 
22.10 Veiksmo f. „Džona 

Heksas“ (N-14).
23.45 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N-14).
0.50 TV serialas  

„Havajai 5.0“ (N-7).
1.45 TV serialas „Karališkos 

kančios“ (N-7).
2.40 Programos pabaiga.
2.45 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė 6“.
10.40 Pasaulio panorama.
11.10 Savaitė.
11.40 Tautos balsas.
12.15 Tikri vyrai.
13.05 Istorijos detektyvai.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Nuodėminga meilė“.
17.00 „Akis už akį 5“ (N-7).
17.45 „Dainų daina“.
18.15 Šiandien.
18.45 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.15 „Mūsų pasaulis. 

Japonija. Senstančios 
visuomenės iššūkiai“.

23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Akis už akį 5“ (N-7).
0.30 „Dainų daina“.
0.55 „Gyvenimo kelias“. 

 6 d. „Tėvystė“.
1.45 Laba diena, Lietuva.
3.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

 13.05  Istorijos 
 detektyvai

 21.00  „Tobula kopija“  20.20  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
10.20 Senoji animacija. 11.00 Romantinė drama 
„Užauginti dičkį“. 12.40 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“. 14.30 „Pamiršk 
mane“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 17.00 Pasikeisk!  18.00 „Medikai“. 
19.00 „Laukinis angelas“. 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 20.35 „Pamiršk mane“. 
21.05 Drama „Meilės tinkluose“. 22.55 „Medikai“. 

 Info TV
7.00 Apie žūklę. 7.30, 16.30 Statyk! 8.00 Autopilo-
tas. 8.30 Ne vienas kelyje. 9.00 Mes pačios. 9.30 
Žinios. 10.00, 15.25 „Alfa“ savaitė. 10.25 Pasaulis 
X. 11.20 24 valandos. 12.30 Valanda su Rūta. 
13.40 Padėkime augti. 14.10 Yra kaip yra. 15.55 
KK2. 17.00, 22.00 Info diena. 21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
9.00, 15.00 Naujienos. 9.20 Labas rytas. 11.00 
Padriki užrašai su D.Krylovu. 11.35 Kontrolinis pir-
kinys. 12.00 Naujienos. 12.25 Gyvenk sveikai! 13.25 
„Jūrmala 2013“. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 
Vakaro naujienos. 18.00 „Šiandien vakare“. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 „Spekuliantai“. 
23.15 Lietuvos laikas. 23.30 Vakaras su Urgantu. 

 REn
7.55 Mano tiesa. 8.45 „Žvaigždžių gyvenimas“. 
10.30 „Bučinys“. 11.20 „Bučinys 2“. 12.15 Tėtis turi 
rūpesčių. 13.10 Gyvenimo taisyklės. 14.00 „Kreivas 
sielos veidrodis“. 17.25 „Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 
19.25 „Legalus dopingas“. 21.20 Pasverti ir lai-
mingi 3. 22.25 „Nuotrauka dokumentams“. 

 nTV MIR
9.00 Gydytojų byla. 10.00, 13.00, 16.00, 1.00 
Šiandien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
11.25 Rusiškas įdaras. 21.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.35 „Apžvalga. Ypatingas įvy-
kis“. 15.00 Viskas bus gerai! 16.20 A.Žurbino 
melodijos. 17.00 „Bėglys“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.40 „Piatnickis. Trečia dalis“. 21.40 
„Jūrų velniai“. 23.40 Dienos anatomija. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Pavogtos kolekcijos. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 
16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Apie tai, kas 
svarbiausia. 11.55, 3.20 Ypatingas atvejis. 14.05 
„Šermukšnių žiedai“. 15.00, 4.10 „Kol stanica 
miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 
19.55 „Idiotas“. 23.10 Pavogtos kolekcijos. 

„PUolUSIŲ anGElŲ MIESTaS“
TV serialas. Lietuva. 2015.
Režisierius A.Šlepikas.
Vaidina A.Šlepikas, A.Lasytė, K.Jakštas.

Aštraus siužeto drama, kurioje atskleidžiama kova dėl įtakos ne tik 
šeimoje, bet ir valdžios struktūrose. Tie, kurie mano, kad galios ir tur-
tų troškimas kankina tik vyrus, pažiūrėję šį televizijos filmą įsitikins: ir 
moterys dėl valdžios bei pinigų gali pasiryžti viskam. Televizijos filme 
atsiskleis įvairių skirtingiems socialiniams sluoksniams priklausančių 
žmonių istorijos.

TV3
19.30

„MEIlĖS TInKlUoSE“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius Dž.Delbridžas.
Vaidina K.Dekert, P.Fichtė, 
K.Vaicenbiok.

Seserys Paula ir Agneta Rondal 
gyvena jaukiame žvejų miestely-
je Švedijoje. Mirus tėvams Agne-
ta valdo šeimos viešbutį, o Paula 
verčiasi iš žvejybos. Seserims sun-
ku sudurti galą su galu. Netikėtai 
moterys sulaukia pelningo pasiū-
lymo parduoti šeimos viešbutį. 
Agnetą visai sužavi ši galimybė, o 
Paula delsia.

„DŽona HEKSaS“
Veiksmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius Dž.Heivardas.
Vaidina Dž.Malkovičius, 
M.Foks, Dž.Brolinas.

Džona Heksas - klajoklis ir samdo-
mas žudikas, į jį kreipiamasi tada, 
kai reikia ką nors susekti ar sugauti. 
Vengdamas žmonių jis visgi palaiko 
ryšius su Leila, dirbančia bordelyje. 
Gavęs užduotį iš JAV kariuomenės, 
mainais už savo laisvę ir vedamas 
keršto, jis turi sugauti ir sustabdyti 
teroristą, kuris pasiruošęs užkurti 
tikrą pragarą žemėje…

„PRoKURoRŲ 
PaTIKRInIMaS“
TV serialas. Rusija. 2011.
Režisierius I.Romaščenka.
Vaidina P.Iljinas, D.Belonogovas,
 M.Kondratjevas.

Jeigu byla nepagrįstai nutraukta, 
nuteistas nekaltas, ir tam yra nepa-
neigiamų faktų, o tikrasis nusikaltė-
lis lieka laisvėje; parodymai buvo iš-
gauti spaudimu ar nebuvo surinkti 
visi įkalčiai - visa tai suteikia dingstį 
imtis prokurorų patikrinimo. 

TV8
21.05

BTV
1.10

rekomenduoja

lnK
22.10

46 laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  2 7

6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

8.00 Mistinės istorijos.
9.00 TV serialas 

„Laukinis“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

14.10 Patrulis (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
19.25 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.25 TV serialas „Vedęs ir 

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo f. „Žudikai“ 

(N-7).
0.15 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.10 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.15 Bamba TV.  
2013 m. (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Namų daktaras.
7.30 Vantos lapas.
8.00 Girių takais.
8.30 Šiandien kimba.
9.00 Nuoga tiesa (N-7).
10.00 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose A.Gilytė-
Akromė (N-7).

11.00 Pasaulis X. „Ar 
žiaurumas-prigimtinė 
savybė?“ (N-7).

12.00 24/7.
13.00 „Magda M.“ (N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 „Viskas apie gyvūnus“.
18.00, 22.30 Reporteris. 
18.40 Velykų skanėstai.
18.45, 2.05, 4.20 Lietuva 

tiesiogiai.
19.20, 0.25 „Slaptieji agentai“.
20.25 „Moterų daktaras“.
21.30 Nuoga tiesa. 
23.20 Velykų skanėstai.
23.25 Pasaulis X. „Ar 

žiaurumas-prigimtinė 
savybė?“ (N-7).

1.25, 3.45, 6.00 Reporteris.
2.30, 4.45 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
3.15, 5.30 „Genijai iš  

prigimties“.

8.05 Teatras.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Groja 
Petras Geniušas. 
K.Debiusi.

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Auksiniai scenos 

kryžiai. Iškilminga 
apdovanojimų cere-
monija.

15.30 Gimtoji žemė.
16.00 „Animalija“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.25 Krepšinis. Kėdainių 

„Nevėžis“ - Kauno 
„Žalgiris“. 

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Dokumentinis f.  

„Henrikas 
Juškevičius - pasau-
lio žmogus“.

21.55 „Da Vinčio demonai 1“  
(subtitruota, N-14).

23.30 Dabar pasaulyje (rusų 
kalba iš Prahos).

24.00 Panorama. Dėmesio 
centre. Sportas. Orai.

1.00 Kultūros savanoriai.
1.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji  

sėkmė“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 „Karadajus“  

(N-7).
11.55 „Superauklė“  

(N-7).
12.55 „Audra“ (N-7).
13.55 Slapta pirkėja  

Merė Portas (1) 
(N-7).

14.55 „Pasaulio  
burtininkai“.

15.55 „Superauklė“  
(N-7).

16.50 „Mano puikioji 
auklė“.

18.00 „Be kaltės  
kalta“ (N-7).

20.00 „Karadajus“  
(N-7).

21.00 „Šeimos  
nepasirinksi“  
(N-7).

23.10 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

0.05 „Specialioji Los 
Andželo  
policija“ (N-7).

1.00 „Užribis“ (N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Universitetai.lt.
10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.30 „Moderni  
šeima“ (N-7).

15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Niujorkas“  

(1) (N-7).
20.00 „Moderni  

šeima“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 Nepaprasti rusiški 

kadrai (N-7).
22.30 „6 kadrai“ (N-7).
23.00 Siaubo f. 

„Paranormalūs  
reiškiniai 4“ (S).

0.45 Mokslinės  
fantastikos f. „Audrų 
karas“ (N-14).

2.15 „24 valandos“  
(N-14).

3.05 „Trapučio  
parkas“ (N-14).

3.55 „Rimti reikalai“  
(N-14).

9.00 Klaipėdos  
savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Trauma“ (N-7).
10.30 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
11.30 „Kinomanas“ (N-7).
13.10 „Pasaulis  

pro traukinio  
langą“.

14.10 „Piktoji planeta“.
14.40 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės  
įvykių apžvalga.

15.10 „Tėvai už borto“.
15.50 „Moljeras:  

teprasideda  
komedija“.

18.00 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

18.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

19.00 „Aivenhas“ (N-7).
20.00, 23.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „80 traukinių  

aplink pasaulį“.
21.00 Kinomano  

užrašai.
21.15 Kino akademija. 

„Ačiū, gal galima 
dar?“ (N-7).

23.30 „Trauma“ (N-7).
0.30 „Vienos šeimos  

istorija“ (1) (N-7).

 18.25  Krepšinis 18.40  Velykų skanėstai 18.25  „Visa menanti“  23.30  „Trauma“ 17.00  „Kobra 11“  18.00  „Be kaltės kalta“

TV PROGRAMAkovo 30 d.

 Polonia 
7.40, 17.05 Kas yra tiesa? 8.05, 20.30 Abipus 
Baltijos. 8.25 „Žiedas ir rožė“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.10 Made in Poland. 12.40, 17.55, 
1.45 „Baronas24“. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Blondinė“. 14.45 
Savaitraštis.pl. 15.40 Kultūringieji PL. 16.50 
„Notacijos. Marianas Opania. Basomis raudonu 
kilimu“. 17.35 Libera - meno gidas. 18.20, 22.45 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.30 Rytų studija. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50 „Meilė prie užliejamos pievos“. 
23.00 Valstybės interesai. 23.45 T.Lisas gyvai. 
0.45 „Naszaarmia.pl“. 1.10 Ir gauruoti, ir margi. 
1.25 Kodėl? Kam? Kaip? 2.45 Animacinis f. 

 Diva Universal Tv
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.50, 9.40, 
15.15 Džuliana ir Bilas. 6.35 Tikra Holivudo is-
torija. 7.20 Ieškau modelio. 8.05, 14.30, 20.00, 
1.55 Kortnė ir Chloji užkariauja Hemptonsą. 
8.50, 13.15, 18.20 Sėkmės paslaptys. 9.15, 
14.05, 21.40, 24.00 Išskirtiniai. 16.00 Mados 
projektas. 17.30, 23.10, 4.15 Viešas Kardašianų 
šeimos gyvenimas. 20.50 Atviri pašnekesiai su 
Džuliana. 1.30 Vakarėlių sūkuryje. 

 Tv1000
6.00 „Širdies ritmu“. 8.00 „Kai aš gulėjau 
mirties patale“. 10.00 „Meilė, vedybos, šeimy-
ninis gyvenimas“ (N-14). 11.30 „Geri vyrukai“ 
(N-7). 13.45 „Bušas“. 16.00 „Neįtariamasis“. 
17.45 „Ieškomiausias žmogus“. 20.00 „Žal-
varinis arbatinukas“. 21.45 „Blicas“ (N-14). 
23.30 „Brėkštanti aušra. 1 dalis“ (N-14). 1.45 
„Brėkštanti aušra. 2 dalis“ (N-14). 4.00 „Neį-
tariamasis“. 

 Travel
7.00 Pasaulio keliautojas. Papua Naujoji Gvi-
nėja. 8.00, 13.30 Bronsono Pinšo projektas. 
Tai mano pasaulis. 8.30, 14.00 Naujo būsto 
paieška. Namo į Airiją; Katmandu, Nepalas. 
9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 10.00, 
15.00 Senosios pilies legendos. 11.00, 16.00 
Didžiosios paslaptys. 12.00, 24.00 Pamesto 
bagažo aukcionai. 18.00 Išgelbėkite mano vers-
lą! „Fiddler’s Inn“. 19.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Hiustonas. 20.00 Naujo būsto paieš-
ka. Meksika; D.Britanija. 21.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. PAR. 22.00 Pagaminta 
Amerikoje. 22.30 Gamybos paslaptys. 23.00 
Brangenybių paieškos. Tanzanija: tanzanitas. 
1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
 7.00 Ginant laukinę gamtą. 7.25, 11.00 Kačiukai 
ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 15.35 Plėšrūnų teritori-
ja. 9.10, 5.02 Iškviečiamas tramdytojas. 10.05, 
16.30 Aligatorių tramdytojai. 12.50, 17.25, 4.15 
Namai medžiuose. 13.45 Upių monstrai. 14.40, 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 18.20 Laukinis 
gyvenimas. 19.15 Aligatorių tramdytojai. 21.05, 
5.49, 6.12 Paslaptingi Džao salos gyvūnai. 
22.00, 0.45, 3.25 Laukinis gyvenimas. 22.55, 
2.35 Teraponas. 23.50 Rykliai žudikai. 6.36 
Ginant laukinę gamtą. 

 sPorT1
8.00 NBA krepšinio lyga. Vašingtono „Wizards“ -  
Hjustono „Rockets“. 10.00 NBA krepšinio lyga. 
Ouklendo „Warrios“ - Dalaso „Mavericks“. 
12.00 Olandijos „Eredivisie“ 2014/2015 lyga. 
13.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ -  
„PSV Eindhoven“. 15.00 Rusijos „Premier Lea-
gue“. „Zenit“ - „Ural“. 17.00 KOK World series. 
Bušido kovos. 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos. 19.15 „Road To Glory“. Kovi-
nio sporto žurnalas. Premjera. 20.00, 21.10 NBA 
krepšinio lyga. Vašingtono „Wizards“ - Hjustono 
„Rockets“. 22.10, 23.10 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. „Laboral Kutxa“ - „Valencia Basket“. 
0.10 KOK World series. Bušido kovos. 

 viasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Indycar lenktynės. 10.00 
„Formulė-1“. Malaizijos GP lenktynės. 12.30 
Motosportas. Kataro MotoGP Moto3 lenkty-
nės. 13.50 Motosportas. Kataro MotoGP Moto2 
lenktynės. 15.05 Motosportas. Kataro MotoGP 
lenktynės. 16.25 Boksas. Kellas Brookas - Jo 
Jo Danas. 17.25 Ledo ritulys. KHL finalas. 19.25 
Ledo ritulys. KHL finalas. SKA - CSKA. Tiesio-
ginė transliacija. 22.00 Motosportas. Nascar 500 
mylių lenktynių apžvalga. 23.00 Ledo ritulys. 
KHL finalas. SKA - CSKA. 1.00 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Žalgiris“ - „Barcelona“. 2.50 Krepšinis. 
Eurolyga. „Olympiacos“ - „Anadolu Efes“. 

 eUrosPorT
9.30 Ralis. Pasaulio čempionatas. 9.45, 14.30 An-
gliškas biliardas. „World Main Tour“. 12.30 Slidi-
nėjimas. „Ski Classics“. 13.30 Dailusis čiuožimas. 
Pasaulio čempionatas. 17.30 Dviračių sportas. 
„Criterium International“. 18.15 Dviračių sportas. 
„Volta Ciclista a Catalunya“ lenktynės. 19.15 Laida 
apie tenisą su Matsu Wilanderiu. 19.45 Motoci-
klai. Didysis Kataro prizas. 20.45 Futbolas. U21. 
Vokietija - Italija. Draugiškos. 21.30 Futbolas. 
U21. Anglija - Vokietija. Draugiškos. 23.45 Sporto 
linksmybės. 24.00, 2.15 Ralis. Pasaulio čempio-
natas. 0.15 Fechtavimas. „Grand Prix Series“.  
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 20.25  „Vedęs ir turi 
 vaikų“

 14.05  „Išgyventi
 Afrikoje“

 16.25  „Namelis 
 prerijose“

 20.30  Panorama 12.55  „Tomas ir Džeris“ 1.15  „Kerštas“

 TV8
9.40 „Linksmieji draugai“. 10.15 Senoji animaci-
ja. 10.55 „Meilės tinkluose“. 12.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“. 14.30 
„Pamiršk mane“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasikeisk! 
18.00 „Medikai“. 19.00 „Laukinis angelas“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
20.35 „Pamiršk mane“. 21.05 Drama „Meilės 
beieškant“. 22.55 „Medikai“. 23.55 Pasikeisk!  

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Pagalbos 
skambutis. 11.15 Nuo... Iki. 11.55, 14.10 Yra kaip 
yra. 13.05, 15.55 KK2. 13.40, 15.25, 21.00 Dviračio 
šou. 16.30 Šefas rekomenduoja. 17.00, 22.00 Info 
diena. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
9.00, 17.00 Naujienos.  9.20 Labas rytas. 11.00 
Padriki užrašai su D.Krylovu. 11.35 Kontrolinis 
pirkinys. 12.00, 15.00 Naujienos. 12.25 Gyvenk 
sveikai! 13.25 Padriki užrašai su D.Krylovu. 13.40 
Kartu su visais. 14.30, 15.20 Vyriška/Moteriška. 
15.55 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.10 „Spekuliantai“. 23.20 Lietuvos laikas.  

 REn
8.30 „Žvaigždžių gyvenimas“. 10.15 „Bučinys 2“. 
11.55 „Legalus dopingas“. 13.45 Gyvenimo tai-
syklės. 14.35 Pasverti ir laimingi 3. 15.40 „Nuo-
trauka dokumentams“. 17.25 „Bučinys 2“. 19.15 
Žinios. 19.25 „Legalus dopingas“. 21.20 Mano 
tiesa. 23.05 Ekstrasensų mūšis. Jie sugrįžo. 

 nTV MIR
9.00 Gydytojų byla. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
„Medicinos paslaptys“. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis spren-
dimas. 14.35 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 15.00 
Viskas bus gerai! 16.20 „Pagrindinis kelias“. 17.00 
„Bėglys“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Pia-
tnickis. Trečia dalis“. 21.40 „Jūrų velniai“. 23.40 
Dienos anatomija. 23.30 „Volkovo valanda“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Baisi juoko jėga. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 16.10, 
18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Apie tai, kas svar-
biausia. 11.55, 3.20 Ypatingas atvejis. 14.05 
„Šermukšnių žiedai“. 15.00, 4.10 „Kol stanica 
miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 
19.55 „Idiotas“. 23.10 Baisi juoko jėga. 

 PolonIa 
8.25 „Klementina ir Klemensas - žąsys iš Malūnų 
slėnio“. 8.40 „Viena laikrodžio gegutės diena“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05 Valstybės 
interesai. 12.40, 17.55, 1.45 „Proga“. 13.05, 19.55 
„Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 Gal-
vosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „1920. Karas 
ir meilė“. 14.50 Rinktiniai gamtos kūriniai. Nie-
boruvas. 15.25 Apdovanojimai „Wiktory 2014“. 
17.05 Kultūros savaitraštis. 18.20, 22.45 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 „Petersburski Music 
Show“. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.50 „Tėvas Mateušas“. 23.00 Sveika, Polonija. 
23.45 Koncertas „De Press“. 0.45 „Sąžinės įsaky-
mas“. 1.10 Made in Poland. 2.45 Animacinis f. 

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 9.55, 15.15, 
3.30 Džuliana ir Bilas. 6.30, 12.10, 12.35, 17.30, 
23.10, 4.15 Viešas Kardašianų šeimos gyveni-
mas. 7.15 Ieškau modelio. 8.00, 14.30 Kortnė ir 
Chloja užkariauja Hemptonsą. 8.45, 13.20, 18.20, 
2.45 Sėkmės paslaptys. 9.30, 14.05, 21.40, 24.00 
Išskirtiniai. 10.40, 16.00 Mados projektas. 12.55, 
19.10, 1.30 Paklauskite Krislės. 0.45 Tikrojis 
Holivudo istorija. 1.55 Vakarėlių sūkuryje. 

 TV1000
6.00 „Bušas“. 8.45 „Brėkštanti aušra. 1 dalis“ 
(N-14). 10.45 „Brėkštanti aušra. 2 dalis“ (N-
14). 12.45 „Ir kaip ji viską suspėja?“ (N-7). 
14.30 „Vampyrės“. 16.15 „Kvartetas“. 18.00 
„Trys muškietininkai“ (N-7). 20.00 „12 ver-
govės metų“. 22.15 „Septyni psichopatai“ 
(N-14). 0.05 „Mes - viena komanda“. 2.15 
„Pavojingi žaidimai“ (N-14) 3.50 „Riterio 
žvaigždė“ (N-7). 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Nykstančios vieto-
vės. 8.00, 13.30 Bronsono Pinšo projektas. 
8.30, 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika; 
D.Britanija. 9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. Ma-
jamis. 10.00, 15.00 Senosios pilies legendos. 
11.00, 16.00 Didžiosios paslaptys. 12.00 Pa-
mesto bagažo aukcionai. 18.00 Išgelbėki-
te mano verslą! 19.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Nepažįstami Havajai. 20.00 Naujo 
būsto paieška. Australija; Nepalas. 21.00 Ge-
riausias šašlyko meistras PAR. 22.00 Aštraus 
skonio mėgėjams. 23.00 Brangenybių paieš-
kos. Etiopija: opalai. 1.00 Nakties programa. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai detekty-

vai (N-7).
11.00 „Šokis hiphopo  

ritmu 2. Gatvės“ (N-7).
12.55 Animacinis f. „Ragai 

ir kanopos sugrįžta“.
13.30 „Kung Fu Panda“.
14.00 „Kempiniukas 

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

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Prieš srovę (N-7).
20.30 Žvaigždžių dešimtu-

kas (N-7).
21.00 TV serialas „Tobula 

kopija“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 TV serialas „Bruklino 

taksi“ (1) (N-7).
23.15 TV serialas „Krizė“.
0.15 TV serialas „Kastlas“.
1.15 TV serialas „Kerštas“.
2.05 TV serialas 

„Skandalas“ (1).
3.00 TV serialas 

„Vilfredas“ (1) (N-7).
3.50 TV serialas „Choras“.

6.30 Animacinis f. 
„Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Nuotykių filmas 

šeimai „Trys broliai 
vaiduokliai“.

10.50 Nuotykių f. „Kongas“.
12.55 „Tomas ir Džeris“.
13.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.50 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 Yra kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Pagalbos skambutis.
21.00 TV serialas „Juodos 

katės“ (N-7).
21.30 Žinios. 
22.10 Veiksmo f. „Pavojingas 

sandėris“ (N-14).
0.20 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N-14).
1.25 TV serialas  

„Havajai 5.0“ (N-7).
2.20 TV serialas „Karališkos 

kančios“ (N-7).
3.15 Programos pabaiga.
3.20 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė 6“.
10.40 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
11.30 „Dainų daina“.
13.30 Durys atsidaro. 

Kultūros žurnalas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Nuodėminga meilė“.
17.00 „Akis už akį 5“ (N-7).
17.45 „Dainų daina“.
18.15 Šiandien.
18.45 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 Istorijos detektyvai.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 TV serialas „Akis už 

akį 5“ (N-7).
0.30 „Dainų daina“.
0.55 „Įstabioji Indija“. 2 d. 

„Ganga. Gyvybės upė“ 
(subtitruota).

1.45 Laba diena, Lietuva.
3.45 Emigrantai.
4.35 Specialus tyrimas.
5.20 Tautos balsas.

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

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

9.00 TV serialas „Spąstai“ 
(1) (N-7).

11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.10 TV serialas „Vedęs ir 

turi vaikų“ (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (1) (N-7).
19.25 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.25 TV serialas „Vedęs ir 

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija „Surasti 

Lenį“ (N-7).
23.30 TV serialas „Strėlė“ 

(N-7).
0.25 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (1) (N-7).
1.20 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.25 Bamba TV.  
2013 m. (S).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Velykų skanėstai.
7.45 „Vandens žiurkės“.
8.50 „Slaptieji agentai“.
9.55 „Kartą Odesoje...“ 
11.00 „Iššūkis“ (N-7).
12.00 Nuoga tiesa (N-7).
13.00 „Magda M.“ (N-7).
14.05 „Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 „Viskas apie  

gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.40 Velykų skanėstai.
18.45, 2.05, 4.20 Lietuva 

tiesiogiai.
19.20 „Slaptieji agentai“.
20.25 „Moterų daktaras“.
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.20 Velykų skanėstai.
23.25 Taip gyvena  

žvaigždės! (N-7).
0.25 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
1.25, 3.45, 6.00 Reporteris.
2.30, 4.45 „Miestelio  

patruliai“ (N-7).
3.15, 5.30 Dokumentinis f. 

„Genijai iš  
prigimties“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 „Girių paunksmėje“.
12.35 Egidijaus Sipavičiaus 

koncertas. 2007 m.
13.45 Dž.Verdžio opera 

„Nabukas“. 
16.00 „Vakavilis“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Lietuvių 
kompozitorių kūri-
nius atlieka LNSO, 
solistas P.Geniušas. 

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus albumas.
18.20 „Kai gandras  

nuvilia“. 1 d.
19.00 Žilvinas Martinaitis. 

Užimtųjų gebėjimai. 
Žemi ir aukšti.

19.45 Linija, spalva, forma.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Drama „Šokis ant 

ašmenų“.
23.00 Pagauk kampą.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
1.00 „Henrikas 

Juškevičius - pasau-
lio žmogus“.

1.55 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
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 19.00  „Priedangoje“  16.00  Topmodeliai  21.00  „Šviesos žemė“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 15.35 
Paslaptingi Džao salos gyventojai. 9.10, 5.02 
Iškviečiamas tramdytojas. 10.05, 19.15 Aligatorių 
tramdytojai. 11.55 Paslaptingi Džao salos gyven-
tojai. 12.50, 17.25, 4.15 Namai medžiuose. 13.45 
Laukinis gyvenimas. 14.40, 20.10, 1.40 Akvariu-
mų verslas. 16.30 Rykliai. 18.20 Slaptas auginti-
nių gyvenimas. 21.05, 5.49 Dramblių karalystė. 
22.00, 0.45, 3.25 Slaptas augintinių gyvenimas. 
22.55, 2.35 Nasrai. 23.50 Vabalų karai.  

 SPort1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos. 7.15 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. 28 turo apžvalga. 8.00 NBA krepšinio 
lyga. Toronto „Raptors“ - Hjustono „Rockets“. 
10.00 NBA krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - 
 Toronto „Raptors“. 12.15 NBA Action. Krepši-
nio lygos apžvalga. 13.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „AFC Ajax“. 15.00, 
2.10 Rusijos „Premier League“. „Spartak“ - „Di-
namo“. 17.00 KOK World series. Bušido kovos. 
19.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 20.00, 21.10 
NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - Hjus-
tono „Rockets“. 22.10, 23.10 NBA krepšinio 
lyga. Hjustono „Rockets“ - Toronto „Raptors“. 
0.10 KOK World series. Bušido kovos. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
11.30 Motosportas. Indycar lenktynės. 14.30 Mo-
tosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 
15.25 Boksas. Kellas Brookas - Jo Jo Danas. 
16.25 Ledo ritulys. KHL finalas. „Sibir“ - „Ak 
Bars“. Tiesioginė transliacija. 19.00 Motosportas. 
Kataro MotoGP lenktynės. 20.20 Ledo ritulys. 
KHL finalas. „Sibir“ - „Ak Bars“. 22.20 Krepšinis. 
Eurolyga. „Emporio Armani“ - „Laboral Kutxa“. 
0.10 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ - 
„Bayer“. 2.55 „Trans World Sport“ žurnalas. 3.55 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 5.00 
Ledo ritulys. KHL finalas. „Sibir“ - „Ak Bars“. 

 euroSPort
9.30, 18.00, 1.30 Angliškas biliardas. „World 
Main Tour“. 12.30 Dailusis čiuožimas. Pasaulio 
čempionatas. 13.30 Laida apie tenisą su Matsu 
Wilanderiu. 14.00 Dviračių sportas. „Criterium 
International“. 14.45 Dviračių sportas. „Volta 
Ciclista a Catalunya“ lenktynės. 15.45 Dviračių 
sportas. „De Panne - Koksijde“. 19.15 Futbolas. 
U20. Vokietija - Čekija. Draugiškos. 21.30 
Boksas. WBO pasaulio čempionatas. Moterys. 
23.30 Sporto žvaigždės iš arti. 0.30 Motociklai. 
„Best Pairs Cup“. 1.15, 2.15 Ralis. Pasaulio 
čempionatas. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“  

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 „Karadajus“  

(N-7).
11.55 „Superauklė“  

(N-7).
12.55 „Audra“ (N-7).
13.55 Slapta  

pirkėja Merė  
Portas (N-7).

14.55 „Būrėja“.
15.25 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
15.55 „Superauklė“  

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 „Šviesos  

žemė“ (N-7).
23.00 „Grubus žaidimas“ 

(N-14).
23.55 „Specialioji Los 

Andželo  
policija“ (N-7).

0.50 „Užribis“ (N-7).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Kobra 11“  

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
13.30 „Moderni  

šeima“ (N-7).
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai  

(N-7.
17.00 „Kobra 11“  

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

(N-7).
20.00 „Moderni  

šeima“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 Fantastinis  

trileris „Van 
Helsingas“  
(N-14).

24.00 Komedija  
„Geras  
patarimas“  
(N-14).

1.45 Siaubo f. 
„Paranormalūs  
reiškiniai 4“ (S).

3.10 „Trapučio  
parkas“  
(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „80 traukinių aplink 

pasaulį“.
10.00 „Aivenhas“  

(N-7).
11.00 „Tėvai už borto“.
11.40 Kinomano užrašai.
11.55 Keisčiausi  

pasaulio  
restoranai.

12.25 „Nepažįstamoji iš 
Vaildfel-Holo“ (1) 
(N-7).

13.25 „Vienos šeimos  
istorija“ (1) (N-7).

14.25 „Trauma“ (N-7).
15.25 „Kūno kalba“ (N-7).
17.15 Kinomano užrašai.
17.30 „Piktoji planeta“.
18.00 „Pasaulis pro  

traukinio langą“.
19.00 „Priedangoje“  

(N-7).
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Reidas. Eismo įvykių 

kronika.
21.00 „Transporteris“  

(N-7).
22.00 Balticum TV žinios.
22.30 Kinomano užrašai.
22.45 „Nepažįstamoji iš 

Vaildfel-Holo“ (1) 
(N-7).

23.45 „Aivenhas“ (N-7).
0.45 „Titnagas 2. 

Išlaisvinimas“  
(N-14).

„KArADAJuS“
SerialaS. Turkija. 2013.
Režisierius U.Bairaktaras.
Vaidina K.Imirzalolas, B.Ergenč, Č.Tekindoras.

Stipri ir jaudinanti istorija apie garbę, kerštą ir meilę. 1973-iųjų Stambu-
las. Čia 35-erių Mahiras laimingai gyvena su savo tėvo batsiuvio šeima. 
Jo tėvas Naziras - aukštos moralės, gerbiamas žmogus. Tačiau sūnaus 
vestuvių išvakarėse Naziras nuteisiamas myriop už žmogžudystę, ku-
rios neįvykdė. Mahiras tampa šeimos galva ir visomis jėgomis, netgi 
aukodamas asmeninę laimę, ieško tikrojo kaltininko.

tV1
20.00

„meilĖS BeieŠKAnt“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius H.Krancas.
Vaidina R.Polak, T.Šarfas, A.Elshocas.

Neseniai skyrybas išgyvenusi jauna 
turizmo ekspertė Kerolain nori pra-
dėti gyvenimą iš naujo. Jos studijų 
laikų draugas Andreasas pasiūlo 
naują darbą Švedijos turizmo agen-
tūroje. Kerolain, sutikusi su pasiūly-
mu, iš karto pajus iššūkius...

„PAVoJinGAS SAnDĖriS“
VeikSmo filmaS. JAV. 2003.
Režisierius A.Bartkoviakas.
Vaidina Dž.Li, E.Simonsas, K.Hu.

Tonis Faitas - aukštos kvalifikacijos 
brangenybių vagis. Kartu su ištiki-
mų bičiulių komanda jis sugeba pa-
grobti, atrodytų, tobulai saugomus 
juoduosius deimantus. Na, beveik 
pagrobia. Pakeliui akmenukus peri-
ma negailestingi žudikai, vadovau-
jami žiauraus mafijos boso Lingo. 

„VAn HelSinGAS“
fantaStiniS trileriS. JAV, Čekija. 2004.
Režisierius S.Somersas.
Vaidina H.Džekmanas, 
K.Bekinseil, R.Roksbergas.

Turtingas ir įtakingas grafas Draku-
la trokšta visiškai išnaikinti žmones, 
dabartinį pasaulį paversti Tamsos 
karalyste ir tapti vieninteliu valdovu. 
Siekti klastingų tikslų jam padeda 
trys beprotiškai pavydžios žmonos. 

tV8
21.05

tV6
21.30

lnK
22.10

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Ameri

kos namų vaizdeliai.
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 „Moterys meluoja 

geriau“ (N7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai  

detektyvai (N7).
11.00 Komedija  

„Auklė“ (N7).
12.55 „Nuotykių metas“  

(1) (N7).
13.30 „Kung Fu Panda“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“ (N7).
15.30 TV serialas „Laukinė 

Esmeralda“ (N7).
16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Auksiniai svogūnai. 

2015, apdovanojimų 
ceremonija, tiesiogi
nė transliacija (N7).

22.00 Vikingų loto.
22.05 TV3 vakaro žinios.
22.30 Trileris „Teisingumo 

ieškotojas“ (N14).
0.45 „Kastlas“ (N7).
1.40 „Kerštas“ (N14).
2.30 TV serialas 

„Skandalas“ (N14).
3.20 TV serialas 

„Vilfredas“ (N7).
4.10 TV serialas „Biuras“ 

(N7).

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N7).
8.50 Nuotykių filmas 

šeimai „Džiunglių 
knyga“.

11.05 Mano vyras gali.
12.40 „Coliukė“.
13.15 „Džonis Testas“ (1).
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 „Bėgantis laikas“ (N7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.05 Yra kaip yra (N7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N7).
20.00 „Gyvenimo  

receptai 2“ (N7).
21.00 TV serialas  

„Juodos katės“ 
(N7).

21.30 Žinios.
22.10 Romantinė komedija 

„Mano geriausio 
draugo mergina“  
(N14).

0.15 TV serialas „Sekso 
magistrai“ (N14).

1.20 „Havajai 5.0“ (N7).
2.15 „Karališkos kančios“ 

(N7).
3.10 Programos pabaiga.
3.15 Lietuva Tavo delne.

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

(N7).
9.50 TV serialas „Mies

telio ligoninė 6“.
10.40 Emigrantai.
11.30 Delfinai ir žvaigždės.
13.05 Specialus tyrimas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Nuodėminga meilė“ 

(N7).
17.00 TV serialas „Akis už 

akį 5“ (N7).
17.45 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą).
18.45 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Tautos balsas.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 TV serialas  

„Akis už akį 5“ (N7).
0.30 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“.
0.55 Istorijos detektyvai.
1.45 Laba diena, Lietuva.

   

Trečiadienis

„MĖNESIO DARBUOTOJAS“
Romantinė komedija. JAV. 2006.
Režisierius G.Kulidžas.
Vaidina D.Kukas, Dž.Simpson, D.Šepardas.

Kiekvienas dirbantis „Super Club“ parduotuvėje svajoja pelnyti mėnesio 
darbuotojo apdovanojimą ir pasipuikuoti savo nuotrauka garbės len-
toje. Vinco sąskaitoje jau 17 tokių apdovanojimų, o kartu su juo prieš 
10 metų čia pradėjęs darbuotis Zakas dar nė karto nebuvo įvertintas. 
Tačiau tikroji dvikova tarp dviejų bendradarbių užverda į parduotuvę 
atėjus dirbti Eimei.

rekomenduoja

TV6
21.30

„GEROSIOS RAGANOS 
DOVANA“
Filmas šeimai. Kanada. 2010.
Režisierius K.Praisas.
Vaidina K.Bel, K.Poteris, K.Dišer.

Žavinga moteris Kesė - įvairių galių 
ir paslapčių turinti geroji ragana. 
Vis dėlto ir ją galima nustebinti. Jos 
sužadėtinis policijos vadas Džeikas 
sumano padaryti jai staigmeną ir 
pasiūlo tekėti nedelsiant, tiesiog per 
Kalėdas. Magijos prireiks, nes iki Ka-
lėdų visai nedaug - tik kelios dienos. 
Vos ši pora pradeda planuoti vedy-
bas, pasipila nesklandumų lavina.

„MANO GERIAUSIO DRAUGO 
MERGINA“
Romantinė komedija. JAV. 2008.
Režisierius H.Doičas.
Vaidina D.Kukas, K.Hadson,
Dž.Bigsas.

Protinga, graži ir savarankiška Alek-
sė - Dastino svajonių mergina. Ta-
čiau po penkių savaičių draugystės 
Aleksė palieka vaikiną. Sugniuždy-
tas Dastinas kreipiasi pagalbos į 
bičiulį Tenką. Pastarasis pragyve-
nimui užsidirba keistu būdu: jį 
samdo paliktieji vaikinai, prašantys 
suvedžioti jų merginas...

 „GRUBUS ŽAIDIMAS“
seRialas. JAV. 2011.
Režisieriai L.Kriuger, K.Šapiras.
Vaidina S.Koenas, K.Torn, M.Bruksas.

Long Ailando psichoterapeutės 
asmeninis gyvenimas apsiverčia, 
kai ji sužino, kad jos vyras ją ap-
gaudinėja. Visiškai pasinėrusi į savo 
darbą daktarė Dani Dantino greitai 
tampa populiariausia terapeute 
tarp labai gerai žinomų asmeny-
bių. Ir dabar darbas tampa kliūtimi 
šeimyniniam gyvenimui...

TV8
21.05

LNK
22.10

TV1
23.10

 TV8
7.50, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.45, 10.20 Senoji 
animacija. 9.50 „Linksmieji draugai“. 11.00 „Meilės 
beieškant“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pa
miršk mane“. 17.00, 23.40 Pasikeisk! 18.00, 22.45 
„Medikai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.05 Filmas 
šeimai „Gerosios raganos dovana“. 0.40 Gydytojai. 

 INfO TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 
Valanda su Rūta. 11.55, 14.10 Yra kaip yra. 13.05, 
15.55 KK2. 13.40, 15.25, 21.00 Dviračio šou. 16.25 
Pagalbos skambutis. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.50 Lietuvos laikas. 6.00, 0.05 „EURONEWS“. 
6.30, 9.00, 11.00, 12.00, 15.00, 17.00 Naujienos. 
6.35 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.35 
Kontrolinis pirkinys. 12.25 Gyvenk sveikai! 13.35 
Kartu su visais. 14.25, 14.20 Vyriška/Moteriška. 
15.55, 3.10 Mados nuosprendis. 17.50 Susituo
kime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40, 
23.15 Lietuvos laikas. 21.10 „Spekuliantai“. 23.30 
„Vakaras su Urgantu“. 0.35 Vakaro naujienos. 
0.50 „Inokentijus Smoktunovskis. Už proto ribos“. 
1.40 „Žmogus su akordeonu“. 4.50 Muzika. 

 REN
8.35 „Žvaigždžių gyvenimas“. 10.20 „Bučinys 2“. 
12.00 „Legalus dopingas“. 13.45 Ekstrasensų mūšis. 
Jie sugrįžo. 15.45 Mano tiesa. 17.30 „Bučinys 2“. 
19.15 Žinios. 19.25 „Legalus dopingas“. 21.15 Eks
trasensų mūšis. 23.10 Ekstrasensai detektyvai. 

 NTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.00 Gydytojų byla. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 11.25 Gaminame su A.Ziminu. 12.00 Prisieku
siųjų teismas. 14.35 Ypatingas įvykis. 15.00 Viskas 
bus gerai! 16.20 Technikos stebuklai. 17.00 „Bėglys“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Piatnickis. Trečia 
dalis“. 21.40 „Jūrų velniai“. 23.40 Dienos anatomija. 
0.30 „Volkovo valanda“. 2.30 Kalbame ir rodome. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Persekiojimas“. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 16.10, 
18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Apie tai, kas svar
biausia. 11.55, 2.20 Ypatingas atvejis. 14.05 
„Šermukšnių žiedai“. 15.00, 4.10 „Kol stanica 
miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 
19.55 „Idiotas“. 22.05 Specialusis korespon
dentas. 23.45 „Persekiojimas“. 0.45 „Važiavo 
tramvajumi Ilfas ir Petrovas“. 

 17.45  „Dainų daina“ 18.30  TV3 žinios  21.00   „Juodos katės“
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7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.00 „Spąstai“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome 

(N-7).
12.00 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro  

sugrįžimas“ (N-7).
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“  

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Trileris „Nuodingoji 

gebenė. Slapta  
draugija“ 
 (N-14).

23.15 „Strėlė“ (N-7).
0.10 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.05 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
2.10 Bamba TV.  

2013 m. (S).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Velykų skanėstai.
7.45 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
8.50 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
9.55 „Kartą Odesoje...“ 

(N-7).
11.00 „Iššūkis“ (N-7).
12.00 Patriotai (N-7).
13.00 „Magda M.“ (N-7).
14.05 „Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 „Viskas apie gyvūnus“.
18.00, 22.30  

Reporteris. Orai.
18.35 Keliauk! Pažink! 

Pasidalink! Ištisus 
metus. Speciali laida.

18.40 Velykų skanėstai.
18.45, 2.05, 4.20  

Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Apaštalas“ (1) (N-7).
20.25 „Moterų daktaras“ (N-7).
21.30 Sąmokslo teorija (N-7).
23.20 Velykų skanėstai.
23.25 Patriotai (N-7).
0.25 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
1.25, 3.45, 6.00  

Reporteris.
2.30 „Miestelio patruliai“ 

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Kelias į namus. 

Gediminas Jankūnas.
13.15 A.Čechovo „Vyšnių 

sodas“. Vilniaus ma-
žojo teatro  
spektaklis.

16.00 „Mūsų kaimynai 
marsupilamiai“.

16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Trembita.
18.15 Lietuvių dokumen-

tika. „Iš skruzdėlių 
gyvenimo“, „Iš elfų 
gyvenimo“.

19.15 Istorijos detektyvai. 
20.00 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Elito kinas. Komedija 

„Šimtametis, kuris 
išlipo pro langą ir 
dingo“ (N-7).

23.30 Dabar pasaulyje (rusų 
kalba iš Prahos).

24.00 Panorama.
1.00 Linija, spalva, forma.
1.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.

6.45 „Šeimynėlė“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 „Karadajus“  

(N-7).
11.55 „Superauklė“  

(N-7).
12.55 „Audra“  

(N-7).
13.55 Slapta pirkėja  

Merė Portas  
(N-7).

14.55 „Būrėja“.
15.25 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
15.55 „Superauklė“  

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 Trileris „Šiaudiniai 

šunys“ (N-14).
23.10 „Grubus žaidimas“ 

(N-14).
0.05 „Specialioji Los 

Andželo policija“  
(N-7).

1.00 „Užribis“ (N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Adrenalinas  
(N-7).

10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
13.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai  

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

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

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“  

(N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 Romantinė komedija 

„Mėnesio  
darbuotojas“  
(N-7).

23.45 Komedija 
„Gimtadienis“ 
(N-14).

1.25 „Naša Raša“  
(N-14).

1.50 „Gelbėtojų būrys“  
(1) (N-7).

2.40 „24 valandos“  
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika.

10.00 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

11.00 Kinomano užrašai.
11.15 „Nepažįstamoji  

iš Vaildfel-Holo“  
(1) (N-7).

12.15 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.15 „Arkadija“.
14.55 „80 traukinių  

aplink pasaulį“.
15.25 „Aivenhas“  

(N-7).
16.25 „Dar viena diena“ 

(N-7).
18.20 „Tėvai už borto“.
19.00 „Vienos šeimos  

istorija“  
(1) (N-7).

20.00 Balticum TV  
žinios.

20.30 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

21.00 „Širdies muzika“  
(1) (N-7).

22.45 Balticum TV  
žinios.

23.15 „Transporteris“  
(N-7).

0.15 „Priedangoje“  
(N-7).

TV PROGRAMAbalandžio 1 d.

 TV Polonia 
7.05 Laukimo salė. 8.00 Mano šuo ir kiti gyvūnai. 
8.15 Polonija užsienyje. 8.25 „Neįtikėtini Marko 
Pieguso nuotykiai“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00 Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 1.45 „Proga“. 
13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 
21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 
„Meilė prie užliejamos pievos“. 14.50, 21.50, 5.20 
Spektaklis „Amazonija“. Lenkija. 2015. 16.35 Gy-
venimo menas. 17.05 Laukimo salė. 18.20, 23.35, 
4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
2.15 XX a. sensacijos. 19.25 Ir gauruoti, ir margi. 
19.35 Kodėl? Kam? Kaip? 20.25 „Vilnoteka“. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios. 23.50, 3.45 „Gyve-
nimo egzaminas“. 0.45 „Stebuklas Kosta Rikoje“. 
1.25 „Notacijos. Kun. vysk. Adamas Dyčkovskis. 
Karolio Voitylos pokštai“.

 DiVa UniVersal TV
5.00, 11.25, 16.55 Liežuvautoja. 5.45, 9.55, 15.15, 
3.30 Džuliana ir Bilas. 6.30, 12.10, 17.30, 23.10 
Viešas Kardašianų šeimos gyvenimas. 7.15 Ieškau 
modelio. 8.00, 18.20, 0.45, 2.40, 4.15 Išskirtiniai. 
8.25, 14.55 Vakarėlių sūkuryje. 8.45, 13.20 Sėkmės 
paslaptys. 9.30, 14.05, 18.45, 3.05 Svajonių namas. 
10.40, 16.00, 1.55 Mados projektas. 12.55, 19.10 
Paklauskite Krislės. 20.00 Nuotaka milijonieriui. 
20.50, 22.25, 24.00, 4.15 Tikroji Holivudo istorija. 

 TV1000
7.45 „Mes - viena komanda“. 10.00 „Pavojingi 
žaidimai“ (N-14). 11.45 „Riterio žvaigždė“. 14.00 
„Žalvarinis arbatinukas“. 15.40 „Slėptuvė“. 17.45 „Ri-
terio žvaigždė“. 20.00 „Sąmokslininkė“. 22.10 „Ieško-
miausias žmogus“. 0.15 „Trys muškietininkai“.

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.30 Bronsono Pinšo 
projektas. 8.30, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.30, 17.00 
Oro uostas 24/7. 10.00, 15.00 Senosios pilies legen-
dos. 11.00, 16.00 Didžiosios paslaptys. 12.00, 24.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Išgelbėkite mano 
verslą! 19.00 Neįprastas Amerikos maistas. 20.00 
Naujo būsto paieška. 21.00 Kelionė traukiniu į pasaulio 
kraštą. 22.00 Lėktuvų paroda. 23.00 Brangenybių 
pasaulyje. Nepalas: turmalinas ir akvamarinas.

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 15.35 Dram-
blių karalystė. 9.10 Kaimo veterinarai. 10.05, 14.40, 
19.15 Aligatorių tramdytojai. 12.50 Nasrai. 13.45 
Slaptas augintinių gyvenimas. 15.35 Dramblių kara-
lystė. 16.30 Teraponas. 17.25, 20.10, 1.40 Akvariu-
mų verslas. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Gyvūnų policija. 
21.05, 2.35, 5.49 Liūtų karalienė. 22.00, 0.45 Gyvū-
nų policija. 22.55, 4.15 Laukiniai ir pavojingi.

 sPorT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos. 7.15 Rusijos „Premier Le-
ague“. 20 turo apžvalga. Premjera. 8.00 NBA 
krepšinio lyga. Klievlendo „Cavaliers“ - Okla-
homos „Thunder“. 10.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Unicaja“ - Madrido „Real“. 
12.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos turo 
apžvalga. 13.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Herbalife“ - Madrido „Real“. 15.00 NBA 
krepšinio lyga. Vašingtono „Wizards“ - Hjusto-
no „Rockets“. 17.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 19.15 Rusijos „Premier League“. 20 turo 
apžvalga. Premjera. 20.00, 21.10 NBA krepši-
nio lyga. Klievlendo „Cavaliers“ - Oklahomos 
„Thunder“. 22.10 „Road To Glory“. Kovinio 
sporto žurnalas. 7 laida. Premjera. 22.35, 23.10 
KOK World series. Bušido kovos. 1.00 NBA 
krepšinio lyga. San Antonio „Spurs“ - Ma-
jamio „Heat“. Finalinės varžybos 2013/2014 
sezonas. 3.15 WTA Shenzen. Moterų tenisas. 
Li Na - Peng Shual. Finalas. 5.15 NBA „Visų 
žvaigždžių“ savaitgalio varžybos. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Monaco“ - 
„Arsenal“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Borussia“ - „Juventus“. 10.40 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Barcelona“ - „Manchester City“. 
12.35 „Trans World Sport“ žurnalas. 13.35 Krep-
šinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Barcelona“. 15.25, 
0.50, 5.00 Ledo ritulys. KHL finalas. SKA - CSKA. 
17.25 Krepšinis. BBL finalas. Tiesioginė transliaci-
ja. 19.25 Ledo ritulys. KHL finalas. SKA - CSKA. 
Tiesioginė transliacija. 22.00 „Formulė-1“. Malai-
zijos GP lenktynių apžvalga. 23.00 Krepšinis. BBL 
finalas. 2.50 Golfas. PGA turo apžvalga.

 eUrosPorT
9.30, 19.30, 1.30 Angliškas biliardas. „World 
Main Tour“. 12.30 Motociklai. „Best Pairs Cup“. 
13.30, 18.00 Futbolas. U20. Vokietija - Čekija. 
Draugiškos. 14.45 Dviračių sportas. „De Panne - 
Koksijde“. 21.00 Trečiadienio sporto įvykių apž-
valga. 21.05 Mėnesio sporto įvykių apžvalga. 
21.10 Jojimas su kliūtimis. „Equestrian Festival“. 
22.10 Raitelių klubo žurnalas. 22.15 Golfas. „US 
PGA Tour“. 23.15 Golfas. „European Tour“. 23.45 
Golfas. „Ladies European Tour“. 24.00 Golfo klu-
bas. 0.05 Jachtų klubas. 0.10 Trečiadienio sporto 
įvykių apžvalga. 0.15 Sporto ir verslo žurnalas. 
1.15, 2.15 Ralis. Pasaulio čempionatas. 

 23.30  Dabar pasaulyje 23.25  Patriotai 21.30  „Nuodingoji 
gebenė. Slapta draugija“

 23.15  „Transporteris“ 13.30   „Moderni šeima“ 21.00  „Šiaudiniai šunys“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 21.30  „Marsas atakuoja“  20.25  „Moterų daktaras“  21.00  „Turistai“ 19.30  Pinigų karta 19.30   Valanda su Rūta 19.30  Aš tikrai myliu 
  Lietuvą

 TV8
7.50, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.45 „Agata Kristi. 
Tomis ir Tapensė“ (1). 9.50 „Linksmieji draugai“. 
10.20 Senoji animacija. 11.00 „Gerosios raganos 
dovana“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pa-
miršk mane“. 17.00, 23.40 Pasikeisk! 18.00, 22.45 
„Medikai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.05 Roman-
tinė drama „Svajonės Floridoje“. 0.40 Gydytojai. 

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Sta-
tyk! 11.05 Ne vienas kelyje. 11.30 Autopilotas. 11.55 
Yra kaip yra. 13.05 Pagalbos skambutis. 13.40, 15.25, 
21.00 Dviračio šou. 14.10 24 valandos. 15.55 Nuo... 
Iki. 16.30 Mes pačios. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.50, 20.40, 23.20 Lietuvos laikas. 6.00 „EURO-
NEWS“. 6.30, 9.00, 12.10, 15.00, 17.00 Naujienos. 
6.35 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00 Padriki 
užrašai su D.Krylovu. 11.30 Kontrolinis pirkinys. 
12.25 Gyvenk sveikai! 13.20 Padriki užrašai su 
D.Krylovu. 13.35 Kartus su visais. 14.30, 15.25 
Vyriška/Moteriška. 15.55, 3.00 Mados nuosprendis. 
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
21.10 „Spekuliantai“. 23.40 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
8.50, 21.15 „Žvaigždžių gyvenimas“. 9.35 „Buči-
nys 2“. 11.15 „Legalus dopingas“. 13.00 Gyveni-
mo taisyklės. 13.50, 23.05 Ekstrasensai detekty-
vai. 17.35 „Bučinys“. 19.15 Žinios. 19.25 „Legalus 
dopingas“. 21.15 „Žvaigždžių gyvenimas“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.00 Gydytojų byla. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 11.25 Valgome namie! 12.00 Pri-
siekusiųjų teismas. 14.35 Ypatingas įvykis. 15.00 
Viskas bus gerai! 16.20 Važiuosime, pavalgysime! 
17.00 „Bėglys“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 
„Piatnickis. Trečia dalis“. 21.40 „Jūrų velniai“. 
23.40 Dienos anatomija. 0.30 „Volkovo valanda“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Privačios armijos. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 
16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Apie tai, kas 
svarbiausia. 11.55, 2.20 Ypatingas atvejis. 14.05 
„Šermukšnių žiedai“. 15.00, 4.10 „Kol stanica 
miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 
19.55 „Idiotas“. 22.05 Vakaras su V.Solovjovu. 
23.45 Privačios armijos. 0.40 Laisvės šventė. 
1.10 „Prieplauka aname krante“. 

 TV PolonIa 
7.05 Myliu kiną. 7.40 Provincijos lobiai. 8.00 
„Namai, kelias, diecezija“. 8.25 „Saulės ietis“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10 „Laukinė 
Lenkija“. 12.40, 17.55, 1.45 „Proga“. 13.05, 
19.55, 4.50 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.45, 
21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50 „M, kaip meilė“. 14.45 „Gyvenimo eg-
zaminas“. 15.35 „Vilnoteka“. 15.55, 0.40, 6.00 
„Liolekas“. 16.50 Regionų legendos. 17.05 
Myliu kiną. 17.35 Istorijos aktualijos. 18.20, 
1.30 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Kuci-
nAlina. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.50, 3.45 „Defektas“. 23.00 Sveika, Polonija. 
23.45 „Pitbulis“. 2.45 Animacinis f. 

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.30 Liežuvautoja. 5.35, 9.55, 15.15, 
3.30 Džuliana ir Bilas. 6.25, 12.05, 17.30, 23.10 
Viešas Kardašianų šeimos gyvenimas. 7.15, 
10.45, 21.40, 1.55 Mados projektas. 8.00 Ke-
nedžių vestuvės. 8.45, 14.30, 22.25, 1.10 Tikroji 
Holivudo istorija. 9.30 Svajonių namas. 12.55 
Paklauskite Krislės. 13.20, 14.05, 20.50, 4.15 
Išskirtiniai. 18.20, 2.40 Ištekėjusi už Džono. 
19.10, 20.00 Nuotaka milijonieriui. 

 TV1000
9.20 „Dorianas Grėjus“. 11.10 „Kada atvyk-
sime?“ 12.45 „Pažinti Foresterį“. 15.00 „Haid 
Parkas prie Hadsono“. 16.40 „Kada atvyksime?“ 
18.15 „Priėmimas“. 20.00 „Blicas“ (N-14). 21.50 
„8 MM“. 24.00 „Slėptuvė“. 

 TRaVEl
8.00, 13.30 Bronsono Pinšo projektas. 8.30, 
14.00 Naujo būsto paieška. 9.30, 17.00 Oro 
uostas 24/7. 10.00, 15.00 Senos pilies legen-
dos. 11.00, 16.00 Didžiosios paslaptys. 12.00, 
24.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Išgel-
bėkite mano verslą! 19.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 20.00 Naujo būsto paieška. 21.00 Pilių 
paslaptys. 22.00 Muziejų mįslės. 23.00 Brange-
nybių paieškos: Madagaskaro rubinai ir safyrai.

 anIMal PlanET
7.25, 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 15.35 
Liūtų karalienė. 9.10 Kaimo veterinarai. 9.35, 5.25 
Laukiniai gyvūnai. 10.05, 14.40, 19.15 Aligatorių 
tramdytojai. 12.50 Laukiniai ir pavojingi. 13.45 
Gyvūnų policija. 16.30 Nasrai. 17.25, 20.10, 1.40 
Akvariumų verslas. 18.20, 3.25 Dideli ir baisūs. 
21.05, 2.35, 5.49 Gyvenimas laisvėje. 22.00, 0.45, 
3.25 Dideli ir baisūs. 22.55, 4.15 Dreifas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“ (N-7).
11.00 Komedija „Auklė 2“ 

(N-7).
12.55 „Nuotykių metas“ (N-7).
13.30 „Kung Fu Panda“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“ (N-7).
15.30 „Laukinė Esmeralda“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Aš tikrai myliu 

Lietuvą. Išskirtinis 
projektas.

21.00 TV serialas „Tobula 
kopija“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios.
22.10 Fantastinis trileris 

„Dešimt su puse 
balo. Apokalipsė“ 
(1). (N-14).

24.00 TV serialas  
„Kastlas“ (N-7).

1.00 „Kerštas“ (N-14).
1.50 „Skandalas“ (N-14).
2.45 „Vilfredas“ (N-7).
4.00 „Biuras“ (N-7).

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

6.55 „Džonis Testas“ (1).
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 „Rifo pasaka 2“
10.25 Lietuvos super-

miestas. Vedėjai: 
I.Jankauskaitė ir 
Radistai (Rolandas 
Mackevičius ir 
Jonas Nainys).

12.55 „Varlė keliauninkė“.
13.15 „Džonis Testas“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 TV serialas „Juodos 

katės“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.10 Trileris „Vienintelis 

kelias“ (N-14).
0.30 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N-14).
1.35 „Havajai 5.0“ (N-7).
2.30 Sveikatos ABC  

televitrina.
3.00 Programos pabaiga.
3.05 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
9.50 „Miestelio ligoninė 6“.
10.40 Gyvenimas.
11.30 Auksinis protas.
12.45 Mokslo ekspresas.
13.05 Mūsų laisvės metai. 

1999 m.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.00 „Akis už akį 5“ (N-7).
17.45 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.45 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
19.30 Pinigų karta.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Trileris „Palikimas“ 

(N-14).
23.10 Vakaro žinios.
23.40 „Akis už akį 5“ (N-7).
0.30 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“.
0.55 Mūsų laisvės metai. 

1999 m.
1.45 Laba diena, Lietuva.

7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
9.00 Dainuok mano dainą 2. 

Dalyvauja: V.Tara-
sovienė, V.Tarasovas, 
G.Karaliūnaitė, Deivis, 
I.Starošaitė, V.Burnys, 
V.Malinauskas.

11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro  

sugrįžimas“ (N-7).
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Fantastinis nuotykių f. 

„Marsas atakuoja“ 
(N-7).

23.35 „Strėlė“ (N-7).
0.30 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.25 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
2.30 Bamba TV. 2013 m. (S).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Velykų skanėstai.
7.45 Keliauk! Pažink! 

Pasidalink! Ištisus 
metus. Speciali laida.

7.50 „Vandens žiurkės“ 
(N-7).

8.50 „Slaptieji agentai“ 
(N-7).

9.55 „Kartą Odesoje...“ 
(N-7).

11.00 „Iššūkis“ (N-7).
12.00 Sąmokslo teorija (N-7).
13.00 „Magda M.“ (N-7).
14.05 „Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 „Viskas apie gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.40 Velykų skanėstai.
18.45, 2.05, 4.20  

Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Apaštalas“ (N-7).
20.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
21.30 Taip gyvena  

žvaigždės! (N-7).
22.30, 1.25, 3.45, 6.00 

Reporteris.
23.20 Velykų skanėstai.
23.25 Nuoga tiesa (N-7).
0.25 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Lietuvių kompozitorių 

kūrinius atlieka LNSO.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 LRT Kultūros akade-

mija. Ž.Martinaitis. 
Užimtųjų gebėjimai. 
Žemi ir aukšti.

13.35 G.Skvarnavičius.  
„Ji užaugs didelė“.

14.05 Istorijos detektyvai.
14.50 Alinos Orlovos kon-

certas. 2008 m.
15.40 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Groja R. ir Z. Ibelhaup-

tai. M.Ravelio „Bolero“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Menora.
18.15 Septynios Kauno dienos.
18.45 ...formatas. Poetas 

Vytas Dekšnys.
19.00 Festivalio „Kino 

pavasaris“ uždarymas. 
Tiesioginė transliacija.

20.30 Labanaktukas.
21.00 Komiškas trileris 

„Turistai“ (N-14).
22.30 Legendos.
23.15 Visu garsu.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Panorama.
1.30 Elito kinas. „Šimta-

metis, kuris išlipo pro 
langą ir dingo“ (N-7).
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 19.00  „Nepažįstamoji iš 
  Vaildfel-Holo“

 24.00   „Tariamas 
  žudikas“

 13.55  Slapta pirkėja 
  Merė Portas

6.45 „Šeimynėlė“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 „Karadajus“  

(N-7).
11.55 „Superauklė“  

(N-7).
12.55 „Audra“  

(N-7).
13.55 Slapta pirkėja  

Merė Portas  
(N-7).

14.55 „Būrėja“.
15.25 Penki ingredientai.
15.55 „Superauklė“  

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XV. 
Nulemta žvaigždžių“ 
(N-14).

22.50 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

23.50 „Viešbutis  
„Grand Hotel“ 
 (N-7).

9.15, 14.30  
Teleparduotuvė.

9.30 Vienam gale  
kablys.

10.00 „Kobra 11“  
(N-7).

11.00 „Las Vegasas“  
(N-7).

12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
13.30 „Moderni šeima“  

(N-7).
15.00 Išlikimas  

(N-7).
16.00 Topmodeliai 

 (N-7).
17.00 „Kobra 11“  

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

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“  

(N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 Kriminalinė  

komedija  
„Banditai“  
(N-7).

24.00 Mistinė drama 
„Tariamas žudikas“ 
(N-14).

1.40 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.30 „24 valandos“  
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Priedangoje“  
(N-7).

11.00 „Vienos šeimos  
istorija“  
(1) (N-7).

12.00 „80 traukinių  
aplink pasaulį“.

12.30 „Aivenhas“  
(N-7).

13.30 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

14.00 „Meilė yra viskas,  
ko reikia“  
(N-7).

16.05 „Leonardas  
Cohenas.  
Aš - tavo vyras“.

18.00 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

19.00 „Nepažįstamoji  
iš Vaildfel-Holo“  
(1) (N-7).

20.00 Balticum TV  
žinios.

20.30 „Piktoji planeta“.
21.00 „Trauma“  

(N-7).
22.00 Balticum TV  

žinios.
22.30 „Širdies muzika“  

(1) (N-7).
0.15 „Tėvai už borto“.

„BANDITAI“
Kriminalinė Komedija. JAV. 2001.
Režisierius B.Levinsonas.
Vaidina B.Vilisas, B.B.Torntonas, K.Blanšet.

Žavusis mergišius Džo ir jo liguistas draugužis Teris pabėga iš kalėjimo. Jie 
keliauja iš Oregono į Kaliforniją ir plėšia bankus, kaupdami pinigus naujam 
gyvenimui. Bėgdami nuo teisingumo už nugaros jie palieka sumaištį ir su-
daužytas mašinas. Jų planas klostosi kuo puikiausiai, kol staiga jie sutinka 
Keitę. Plėšikai jai suteikia galimybę pasprukti nuo atsibodusio gyvenimo.

rekomenduoja

„JUODOS KATĖS“
TV serialas. Lietuva. 2015.
Režisierius E.Kalėda.
Vaidina V.Bičkutė, K.Stungytė,
E.Latėnaitė.

Tai serialas hibridas: melodrama 
čia susipins su trileriu, trileris - su 
humoru, humoras - su socialinė-
mis problemomis. Policija, intrigos, 
karštos meilės scenos - irgi šios 
istorijos dalis...

 „VIENINTELIS KELIAS“
Trileris. Vokietija. 2006.
Režisierius R.Salimbenis.
Vaidina T.Švaigeris, L.L.Smit,
M.K.Dankanas.

Edis Šnaideris dirba reklamos agen-
tūroje, priklausančioje jo sužadė-
tinės tėvui. Edžio laukia nuostabi 
ateitis - karjera, šeima. Tačiau, laida-
vęs alibi prievartautojui ir išgelbėjęs 
jį nuo kalėjimo, Edis sulaukia šanta-
žo už savo praeities paklydimus...

„SVAJONĖS FLORIDOJE“
romanTinė drama. Vokietija.
2005.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina J.Horstas, T.Ruland.

Maiklas gauna viliojantį darbo 
pasiūlymą, tad kartu su visa šei-
ma kraustosi į Floridą. Gyvenimas 
čia atrodo puikus, saulėtas, visi 
laimingi. Bet staiga Maiklą atlei-
džia iš darbo...

LNK
21.00

TV8
21.05

LNK
22.10

 SpORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos. 7.10 NBA Action. Krep-
šinio lygos apžvalga. Premjera. 7.40 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. Premjera. 
8.00 Legendinės kovos. Lietuva - Rumunija. 
2010 m. Pasaulio futbolo čempionato atranka. 
10.00 Rusijos „Premier League“. „Arsenal“ - 
CSKA. 12.15 Rusijos „Premier League“. 20 turo 
apžvalga. 13.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Barcelona“ - „Unicaja“. 14.45 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Laboral Kutxa“ - „Va-
lencia Basket“. 16.30 „Road To Glory“. Kovinio 
sporto žurnalas. 6 laida. 17.00 NBA krepšinio 
lyga. Toronto „Raptors“ - Hjustono „Rockets“. 
19.15 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
Premjera. 19.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krep-
šinio laida. Premjera. 20.00, 21.10 Legendinės 
kovos. Lietuva - Rumunija. 2010 m. Pasaulio 
futbolo čempionato atranka. 22.10, 23.10 KOK 
World series. Bušido kovos. 1.00 NBA „Visų 
žvaigždžių“ savaitgalis. Kylančių žvaigždžių 
rungtynės. 3.00 ATP 250 Houston. Vyrų teni-
sas. Nicolas Almagro - Fernando Verdasko. 
Finalas. 2014 m. 4.45 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. „Unicaja“ - „Valencia Basket“. 6.30 
„NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 

 VIASAT SpORT BALTIc
7.00 Ledo ritulys. KHL finalas. „Sibir“ - „Ak 
Bars“. 9.05 Golfas. PGA turo apžvalga. 9.35 
Ledo ritulys. KHL finalas. SKA - CSKA. 11.35 
Krepšinis. BBL finalas. 13.25, 1.35, 5.00 Ledo 
ritulys. KHL finalas. „Sibir“ - „Ak Bars“. 15.25 
„Trans World Sport“ žurnalas. 16.25 Ledo ritu-
lys. KHL finalas. „Sibir“ - „Ak Bars“. Tiesioginė 
transliacija. 19.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 19.30 Krepšinis. BBL finalas. 
Tiesioginė transliacija. 21.40 Krepšinis. Euroly-
ga. „Barcelona“ - „Real“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Krepšinis. Eurolyga. 3.35 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 

 EUROSpORT
9.30, 14.45, 23.00 Futbolas. U20. Vokietija - 
Čekija. Draugiškos. 11.00, 15.45 Dviračių spor-
tas. „De Panne - Koksijde“. 13.30, 19.30 Moto-
ciklai. „Best Pairs Cup“. 18.00, 1.00 Angliškas 
biliardas. „World Main Tour“. 20.30 Spor-
to linksmybės. 21.00 Kovinis sportas. „Fight 
Club“. 0.30 Ralis. FIA Europos čempionatas. 
0.45, 2.15 Ralis. Pasaulio čempionatas. 

TV6
21.30
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Kinas su žvaigžde

Ringailė Stulpinaitė
 
- Kas paliko didžiausią įspūdį?
- Dviejų paauglystės draugų Džimio ir Šo-

no pagarba vieno kitam išliko iki paskutinės 
akimirkos. Dar pasidžiaugiau, kad švedų akto-
rius Džoelis Kinamanas, kurį pažinau man pa-
tikusiame seriale „The Killing“, po truputėlį 
auga ir tikrai suvaidino geriau nei 2014-ųjų 
filme „RoboCop“.

- Kaip vertini pagrindinio aktoriaus 
Lijamo Nisono vaidmenį šiame filme? 

- BALSAS! Yra aktorių, kurių dubliavimą ver-
čiant filmus reikia uždrausti, tai L.Nisonas tikrai 
patenka į pirmą trejetuką. Manau, kad jau laikas 
filmui, kuriame L.Nisono personažas susiranda 
naują užsiėmimą ir palieka blogiukus ramybėje, 
nes neapleidžia įspūdis, kad jis vis filmuojasi „Ta-
ken“ tęsinyje. Režisieriai galėtų drąsiai iš jo da-
ryti astronautą ir paleisti jį į kosmosą ieškoti nau-
jų žemių. Ne tik koviniai, bet ir nuotykiniai filmai 
jam puikiai tiktų, svarbu, kad komedijose nepra-
dėtų vaidinti. Po filmo net pasižiūrėjau, kiek jam 
metų, - 62-eji!

- Jeigu galėtum prisidėti prie filmo 
scenarijaus, režisūros sprendimų, ką 
nors keistum?

- Tikrai ieškočiau geresnių aktorių, kurie įti-
kinamiau suvaidintų tą policininkų policininką, - 
jau filmo pradžioje buvo aišku, kad jam taip ir 
nepavyks sugauti Džimio. Keisčiau ir samdomą 
žudiką, kuris kažkaip iš niekur 
pasirodė, o paskui buvo tarsi pa-
mirštas. Nebuvo intrigos ir ma-
nau, kad dėl to kalti ir vaidinę ak-
toriai. Būčiau leidęs labiau pasi-
reikšti aktorei Dženesis Rodri-
ges, kuri vaidino sūnaus žmoną. 
Kaip tokiam grožiui galima duoti 
tik tiek minučių visame filme?

- Tavo rekomendacija, kodėl verta pa-
žiūrėti šį filmą?

- Jei patinka L.Nisonas - nežiūrėk, nes api-
ma jausmas, kad arba jis pats, arba jo agentas 
jau pradeda parinkinėti bet kokius filmus ir mąs-
to tik apie pensijos fondo papildymą, o ne apie 
gerą scenarijų. Kita vertus, jei nėra skirtumo, 
kas laužo blogiukams nosis, tai filmas tikrai tiks, 
nes veiksmo čia nereikia laukti ir jo netrūksta 
viso filmo metu.

- Kokie tavo mėgstamiausi filmai?
- Pats geriausias žanras yra geri filmai. (Šyp-

sosi.) Na kodėl nežiūrėti siaubo filmo, jei jis 
šiurpina, kodėl nežiūrėti komedijos, kuri tikrai 
prajuokina? Tiesa, „pjūklams“ ir „pagirioms“ 

griežtai sakau „ne“.Tokiems gaila laiko. Iš pas-
tarųjų matytų labai patiko „Chappie“, „Inters-
tellar“ -  peržiūrėjau dukart ir galiu toliau žiū-
rėti. Buvo laikas, kai ieškodavau progos pažiū-
rėti būtent norvegų kurtus filmus, - patiko. Ne-
seniai žiūrėjau keletą klasika tapusių filmų - 
1957 metų „The Bridge on the River Kwai“ ir 
1963-iųjų „The Great Escape“. Smagu palygin-
ti tų dienų vaidybą, režisūrą ar net tai, kuo juos-
ta skiriasi nuo skaitmeninių kamerų, kuriomis 
filmuojama dabar.

- Tavo 10-uką filmas gauna, kai?..
- Net peržiūrėjau savo IMDB paskyrą - nė-

ra nė vieno, kuriam būčiau įpaišęs 10. Beje, kaip 
tik peržiūrinėdamas vertinimus, supratau, kad 

dabar kitokius balus duočiau 
tiems filmams, kuriems kitados 
įrašiau 9 ar 8, - truputėlį sumažin-
čiau balą. Jau minėtam „Interstel-
lar“ skyriau 9 balus, „American 
Flyers“ (filmui apie brolius dvira-
tininkus) - 9 (dabar jau mažiau ra-
šyčiau), „The Bothersome Man“ - 
8, „The Hunt“- 8 ir taip toliau.

Tikriausiai nesuklysime „Power Hit Radio“ 
laidų vedėją Saulių Baniulį (33) pava-
dinę tikru kinomanu. Jis filmų peržiūroms 
gali paskirti ir visą savaitgalį. Saulius žiūri 
skirtingų šalių, laikotarpių, žanrų filmus 
ir net gali lyginti, kaip tobulėja kai kurie 
aktoriai. O šį kartą Saulius tapo „laisvalai-
kio“ kino kritiku. 

„Bėgte visą naktį“ - l.nisonas 
galėtų palikti blogiukus ramybėje

Į kiną su „Laisvalaikiu“ ėjo „Power Hit 
Radio“ laidų vedėjas Saulius Baniulis

Sauliaus Baniulio nuotr.

n Žanras: Veiksmo, kriminalinis 

n Režisierius: Jaume Collet-Serra 

n Vaidina: Liam Neeson, Common,  

Joel Kinnaman, Ed Harris,  

Genesis Rodriguez ir kiti

„Bėgte visą naktį“

Žiūrovas greitai sulaukia daug 

veiksmo

Neblogas garso takelis

Yra emocionalių vietų

„Kietų“ vyrukų daug, bet kur moterys?!

Man pasirodė, kad kai kurie specialieji 

efektai ne praturtina, o atpigina filmą 

Atrodo, kad kūrėjai rado būdą, kaip paskraidyti 

virš miesto ir sujungti visą medžiagą pri-

dedant 3D efektų, bet tai truputėlį erzino

Filmo pliusai minusai
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
20-asis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“� - 
27-2 d.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
27-2 d. 10.10, 11.20, 12.30, 14.45, 17, 18.30 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,  
3D, V) - 27-2 d. 13.40, 16 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 27-2 d. 
13.20, 15.50, 19.10, 21.40 val.
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 27-2 d. 
13.50, 16.30, 18.40, 21.30 val.
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 1 d. 
19 val. (LNK kino startas).
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 27-2 d. 10.30, 13.30, 15.20, 18.10, 21.10 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 27-2 d. 
10.40, 13, 15.35, 18.20 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-2 d. 10.50, 11.40, 14, 17.40 val. 
(11.40 val. seansas vyks 28-29 d.; 1 d. 17.40 val. seansas 
nevyks).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27-2 d. 13.10, 16.10 val.
„Vaikinas iš gretimo namo“� (trileris, JAV, N-16) - 28, 
30, 2 d. 20.20 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 27-2 d. 
21.50 val.

„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-2 d. 11 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 27-2 d. 16.20, 19.25 val.
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV, 
N-16) - 27-2 d. 20.50 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 27-2 d. 11.30 val.
„Balsai“� (kriminalinė komedija, JAV, Vokietija, N-16) - 
27-2 d. 18 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 27-2 d. 21 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 27, 29, 31 d. 20.20 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
20-asis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“� - 
27-2 d.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
27-2 d. 11, 13.15, 15.45 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 27-2 d. 
18.30 val.
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 27-2 d. 20.45 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-2 d. 11.15, 16 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) -  
27-2 d. 13.30, 18.15 val. (1 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV, 
N-16) - 27, 29, 31 d. 21 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 28, 30, 
2 d. 21 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Senukai ir geizeriai“� (vaidybinis f., Islandija, JAV) - 
27 d. 14.15 val. 2 d. 17 val.
„Šventieji motorai“� (vaidybinis f., Prancūzija, 
Vokietija) - 27 d. 16.30 val.
„Trumpametražių filmų programa „Du Benai“� 
(trumpametražiai f., įvairios šalys) - 27 d. 19 val.
„Raudonasis ratas“� (vaidybinis f., Prancūzija, Italija) - 
27 d. 21 val.
„Neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“� (vaidybinis f., 
Prancūzija, Australija, Kanada) - 28 d. 12 val.
„Dainų šalis“� (dokumentinis f., JAV, Lietuva) - 28 d. 14.15 val.
„Dėdė Tonis, trys kvailiai ir slaptosios tarnybos“� 
(dokumentinis f., Bulgarija, Jungtinė Karalystė) - 28 d. 16 val.
„Feniksas“� (vaidybinis f., Vokietija) - 28 d. 18 val.
„Audros vaikai“� (drama, Filipinai) - 28 d. 20.15 val.
„Mažieji padaužos“� (vaidybinis f., Vokietija) - 29 d. 11.30 val.
„Programa „Daugiau niekuomet“� (trumpametražiai f., 
įvairios šalys) - 29 d. 13.30 val.
„Žalieji muškietininkai“� (dokumentinis f., Lietuva) -  
29 d. 15.15 val.
„Pabėgimas iš Rygos“� (dokumentinis f., Latvija, 
Estija) - 29 d. 17 val.
„Kiek valandų tavo pasaulyje?“� (drama, Iranas) -  
29 d. 18.45 val.
„Kartą Amerikoje“� (vaidybinis f., Italija, JAV) - 29 d. 21 val.
„Antra mama“� (vaidybinis f., Brazilija) - 30 d. 14.15 val.
„Žvaigždė“� (vaidybinis f., Rusija) - 30 d. 16.45 val.

Visata yra gana didelė ir kiekvienas mūsų čia turi 
savo asmeninį mažą pasaulį. Todėl niekas negalėjo pa-
galvoti, kad į vienos mergaitės pasaulį įsiverš juokingas 
ateivis vardu Oi! Jis, švelniai tariant, nevykėlis. Nuolat 
prisidirbantis ir nesąmones krečiantis ateivis Oi kartu 
su Tipe leisis į smagiausią savo gyvenimo kelionę. O 
bėdų savo planetoje pridirbęs Oi į juokingiausių nesusi-
pratimų virtinę įtrauks ir naująją savo draugę.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Namai“ 3D
„Home“ 3D

Pagrindinę heroję Tipę originalo kalba 
įgarsinusi Rijana (Rihanna) sukūrė ir šio 

animacinio filmo garso takelį
EPA-Eltos nuotr.

Kino teatruose nuo kovo 27 d.

n Animacinė nuotykių 
komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Tim Johnson

n IMDB: 6,8/10
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„Šaulys“
The Gunman“

Buvęs specialiųjų pajėgų karys Marti-
nas, kurį vaidina Šonas Penas (Sean Penn), 
ilgai ir ištikimai tarnavo savo šaliai. Kaip ir 
privaloma kariui, įsakymus jis vykdė ne-
klausinėdamas ir negalvodamas - geri jie ar 
blogi. O įsakymų buvo visokių. Sėkmingai 
įvykdęs daugybę žiauriausių ir pavojingiau-
sių užduočių bei išgyvenęs paprastam pi-
liečiui nesuvokiamus siaubus, Martinas at-
liko pareigą, tačiau ne be pasekmių.

Po ilgų tarnybos metų, kentėdamas nuo 
potrauminio streso sindromo, vyras nuspren-
džia išeiti užtarnauto poilsio, kad galų gale 

pajustų tikrojo gyvenimo skonį savo mylimos 
moters glėbyje. Tačiau jo organizacijos vadai 
Martinui turi kitų planų... Gudriai suregztos 
pinklės Martinui užkerta kelią į laimę. Vyrui 
nepasiduodant galingųjų užgaidoms ir nesu-
tinkant žaisti pagal primestas taisykles, pa-
grobiama jo mylimoji. Martinas išsirengia į 
pavojingą kelionę per Europą, kad atgautų 
suterštą garbę, gerą vardą bei atkeršytų savo 
priešams. Pamažu jis supras, kad šiame mir-
tiname žaidime niekada negali žinoti, kas iš 
tikrųjų yra priešas, o kas - draugas.

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

„Tėčio mokykla“� (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė) - 
30 d. 19.30 val.
„Žudymo aktas“� (dokumentinis f., Danija, Norvegija, 
Jungtinė Karalystė) - 30 d. 21 val.
„Žiaurumas“� (drama, Rusija) - 31 d. 14.15 val.
„Lietuvos dokumentinis kinas iki 1990-ųjų“� (doku-
mentinis f., Lietuva) - 31 d. 17 val.
„Rankų gestai“� (dokumentinis f., Italija) - 31 d. 19 val.
„Ponas Terneris“� (vaidybinis f., Jungtinė Karalystė) -  
31 d. 21 val.
„Šokantys arabai“� (vaidybinis f., Izraelis, Vokietija, 
Prancūzija) - 1 d. 14.15 val.
„Lietuvos dokumentinis kinas po 1990-ųjų“� (doku-
mentinis f., Lietuva) - 1 d. 16.30 val.
„Nulis motyvacijos“� (drama, Izraelis, Prancūzija) - 1 d. 
18.45 val.
„Goli sala“� (dokumentinis f., Kroatija) - 1 d. 21 val.
„Steiko (r)evoliucija“� (dokumentinis f., Prancūzija, 
D.Britanija, JAV, Švedija, Ispanija, Japonija, Italija, Kanada, 
Brazilija, Belgija, Argentina) - 1 d. 22.45 val.
„Meilės sala“� (vaidybinis f., Kroatija, Vokietija, Bosnija 
ir Hercegovina, Šveicarija) - 2 d. 14.15 val.
„Vakarienė kaip sapnas“� (drama, Ispanija) - 2 d. 19 val.
„Rogeris Ebertas: toks gyvenimas“� (dokumentinis f., 
JAV) - 2 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 
27, 31 d. 11.30, 14, 15, 17.30 val. 28-29 d. 11.30, 14, 16.30, 
18.30 val. 30 d. 10.30, 12.30, 14, 16.15, 18.30 val. 1 d. 11, 
13.30, 16.15, 17.30 val. 2 d. 11.30, 14, 15.15, 17.30 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 27 d. 
10.30, 12.45, 14.30, 15.15, 16.30, 18.30 val. 28 d. 10.30, 
12.45, 14.30, 15, 17.15 val. 29 d. 10.30, 12.45, 14.30, 15, 
17.30 val. 30 d. 11.30, 15.15, 14.30, 17.30 val. 31 d.  
10.30, 12.45, 14.30, 16.30, 18.30 val. 1 d. 10, 12.15, 
14.30, 18.30 val. 2 d. 10.30, 12.45, 14.45, 16.30 val.
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 27-1 d. 
15.30, 19, 21.45 val. 2 d. 16, 18.30, 22 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 27, 29 d. 
 11, 13.30, 17.15, 19.45, 22.10 val. 28 d. 11, 13.30, 17.15, 

19.30, 22 val. 30, 1 d. 11.15, 13.45, 17, 19.30,  
22 val. 31 d. 14.10, 17.15, 19.45, 22.10 val. 2 d. 11, 
13.20, 17.30, 19.40, 21.45 val.
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
2 d. 19, 20 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, N-13) - 27-
29, 1 d. 12.30, 14, 16.45, 18.45, 21.30 val. 30 d. 12.45, 14, 
16.45, 18.45, 21.30 val. 2 d. 12.30, 14, 16.45, 19.15, 21.30 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 27-1 d. 19.45,  
22 val. 2 d. 22 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 27-31 d. 
12, 16.45 val. 1 d. 14.30, 16.45 val. 2 d. 12.15, 17 val.
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV, 
N-16) - 27-1 d. 19.15, 21.45 val. 2 d. 21.15 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27-29 d. 10.15, 11.45, 16.15 val. 
30 d. 10.15, 14.45 val. 31, 2 d. 10.15, 11.45, 15.15 val.  
1 d. 10.15, 16.30 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27 d. 10.45, 13 val. 28 d. 13.15,  
15 val. 29 d. 10.45, 13, 15.15 val. 30 d. 10.45, 11.45, 13, 
16.30 val. 31 d. 10.45, 13, 16.30 val. 1 d. 10.45, 11.45, 
13, 15.15 val. 2 d. 11.15, 13.45, 15.45 val.
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
27-2 d. 19.30, 22 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
27-1 d. 20.45 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-31, 2 d. 10 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
1 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Ida“� (drama, Lenkija) - 27 d. 17.40 val.
„Maat“� (dokumentinis f., Lietuva) - 27 d. 19 val.
„Kelias į žvaigždes“� (muzikinė komedija, Kanada, 
Prancūzija, Vokietija) - 27 d. 20 val. 1 d. 17.45 val.
„Saša“� (dokumentinis f., Lietuva) - 31 d. 17.30 val.
„Atkirtis“� (drama, JAV) - 31 d. 18.15 val.

„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV) - 1 d. 16 val.
„Dangaus šešėlis“� (dokumentinis f., Lietuva) - 1 d. 19.45 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
20-asis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“� - 
27-2 d.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 27-2 d. 
10.30, 11.30, 15, 16.10 val. (2 d. 16.10 val. seansas nevyks).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 27-2 d. 13.50, 16.50 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 27-2 d. 
13.15, 15.40, 18.40, 21.10 val.
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 27-2 d. 
12.50, 15.20, 16.30, 19.45 val.
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 1 d. 
19 val. (LNK kino startas).
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D, N-
13) - 27-2 d. 13.10, 15.40, 19.10, 21.45 val. (28 d. 15.40 
val. seansas nevyks; 1-2 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 27-2 d. 
10.50, 12.40, 16, 17.50 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-2 d. 10.40, 13.30, 14.40 val. 
(10.40 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27-2 d. 12.30 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 27-2 d. 17.30 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-2 d. 10.50 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 27-2 d. 21 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 27-2 d. 10.15 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 28, 30, 
1 d. 20.30 val.
„Vaikinas iš gretimo namo“� (trileris, JAV, N-16) - 27, 
29, 31, 2 d. 20.30 val.
„Nubusti Meksikoje“� (komedija, JAV, N-16) - 27-28 d. 
23.15 val.

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 27 d.

n Veiksmo trileris, Ispanija, Didžioji Britanija, 

Prancūzija, 2015

n Režisierius: Pierre Morel

n Vaidina: Sean Penn, Javier Bardem, Ray 

Winstone, Idris Elba ir kiti

n IMDB: 5,7/10

Filmo žvaigždės - Šonas 
Penas (Sean Penn)...

...Chavjeras 
Bardemas  
(Javier Bardem)
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

CINAMON
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 2 d. 
19 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 27-2 d. 11.40, 13.45, 15.50, 18 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
27-2 d. 10.45, 12.45, 14.50, 16.55, 19.15 val.  
(28-29 d. 19.15 val. seansas nevyks).
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 27-2 d. 
16, 20.45 val.
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 27-2 d. 
19, 22.15 val. (2 d. 19 val. seansas nevyks; 22.15 val. 
seansas vyks 28, 30, 1 d.).
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D) -  
27-2 d. 16.15, 18.45, 21.15 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 27-2 d. 18.15, 
19.15, 21.30 val. (19.15 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 27-2 d. 
11, 13.30 val.
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV, 
N-16) - 27, 29, 31, 2 d. 22.15 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27-2 d. 12.15, 14.15 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-2 d. 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 27-2 d. 20.05, 21.45 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
20-asis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“� - 
27-2 d.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
27-2 d. 10.30, 12.50, 15.30 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 27-2 d. 11.20, 13.40, 18.40 val.
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 27-2 d. 
13.20, 19.15, 21.50 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 27-2 d. 
16.10, 18.40, 21.20 val.

„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 1 d. 
19 val. (LNK kino startas).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-2 d. 10.20, 11.10, 15.50, 17 val. 
(10.20 val. seansas vyks 28-29 d.; 28-29 d. 11.10 val. 
seansas nevyks).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27-2 d. 13.30 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 27-2 d. 
11, 12.40, 15.20, 18 val. (31 d. 18 val. seansas nevyks).
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 27-2 d. 16, 18.20, 20.50, 21.50 val. (1 d. 18.20, 
20.50 val. seansai nevyks; 21.50 val. seansas vyks 1 d.).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 27-2 d. 14.40, 21 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 27-2 d. 10.10, 12.30 val.
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV, 
N-16) - 27, 29, 2 d. 20.30 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 28, 30, 1 d. 20.30 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
20-asis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“� - 
27-29 d.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
27-2 d. 10.10, 11.30, 13.45, 16, 20.45 val.  
(20.45 val. seansas vyks 30-31, 2 d.).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 27-2 d. 12.20, 14.35, 16.50, 18.30 val.
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 27-2 d. 
18.15, 21 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 27-2 d. 
18.45, 21.15 val.
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 1 d. 
19 val. (LNK kino startas).
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D, N-
13) - 27-2 d. 10.20, 13, 15.40, 19.10, 20.45, 21.50 val. 
(10.20 val. seansas vyks 28-29 d.; 1 d. 19.10 val. seansas 
nevyks; 20.45 val. seansas vyks 1 d.).

„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-2 d. 11.45, 14.10, 16.30 val. 
(11.45 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 27-2 d. 12.45, 
13.45, 20.30 val. (28-29 d. 12.45 val. seansas nevyks; 
13.45 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 27-2 d. 
15, 17.45 val. (28-29 d. 15 val. seansas nevyks; 27-29 d. 
17.45 val. seansas nevyks).

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
20-asis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“� - 
27-29 d.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
27-2 d. 10.10, 14.30 val. (10.10 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 
27-2 d. 12.15, 16.45 val.
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 27-2 d. 
19.15, 21.50 val. (27-29 d. 19.15 val. seansas nevyks).
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 27-2 d. 
19.15, 20.15 val. (19.15 val. seansas vyks 28-29 d.;  
27-29 d. 20.15 val. seansas nevyks).
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 1 d. 
19 val. (LNK kino startas).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 27-2 d.  
12.50, 13.30, 17.45 val. (28-29 d. 12.50 val. seansas 
nevyks 17.45 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D, N-
13) - 27-2 d. 19, 21.40 val. (1 d. 19 val. seansas nevyks).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-2 d. 10.20, 14.45 val. (10.20 val. 
seansas vyks 28-29 d.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27-2 d. 12.30, 17 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 28-29 d. 15.20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Ex Machina“
„Ex Machina“

Jaunas kompiuterių genijus, progra-
muotojas Kalebas dirba vienoje didžiausių 
interneto kompanijų pasaulyje. Kartą vai-
kinas laimi konkursą, kurio pagrindinis pri-
zas - galimybė savaitę praleisti su kompa-
nijos įkūrėju ir vadovu Neitanu.

Neitano namai kalnuose, toli nuo 
žmonių, kartu yra ir jo mokslinių ekspe-
rimentų vieta. Degantis smalsumu Kale-
bas jau pirmąją dieną sužino, kad Neita-
nas dirba prie unikalaus projekto: dirbti-

nio intelekto roboto. Vaikinas dar labiau 
apstulbsta, kuomet pamato patį robotą: 
nuostabaus grožio merginą, vardu Eiva.

Savaitė izoliuotuose Neitano namuose 

atskleis daug keistų faktų ir nelauktai tiek 
Neitanui, tiek Kalebui pakreips įvykius 
netikėta linkme.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo kovo 27 d.

n Fantastinė drama, JAV, Didžioji Britanija, 

2015
n Režisierius: Alex Garland

n Vaidina: Alicia Vikander, Domhnall 

Gleeson, Oscar Isaac ir kiti

n IMDB: 8,0/10

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
27 d. 18.30 val. - „Carmen“. 2 v. baletas.  
Dir. M.Barkauskas.
28 d. 12 val. - S.Mickis „Zuikis Puikis“. Dir. J.M.Jauniškis.
28 d. 18.30 val. P.Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“.  
3 v. opera rusų k. Dir. R.Šervenikas.
29 d. 12 val. - S.Prokofjevo „Pelenė“. 3 v. baletas.  
Dir. A.Šulčys.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
27, 28 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
T.Bernhard „Didvyrių aikštė“. Rež. K.Lupa.
28 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Drąsi šalis (Lietuvos 
diena)“. Rež. C.Graužinis.
29 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Arabiška naktis“.  
Rež. C.Graužinis.
29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
31 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - W.Shakespeare 
„Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“.  
Rež. O.Koršunovas.
31 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Unė“ (aktorės Unės 
Babickaitės dienoraščių motyvais). Rež. B.Mar.
1 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
27, 28 d. 18.30 val. - Premjera! T.Bernhard „Minetis“.  
Rež. R.Tuminas.
29 d. 12 val. - „Brangusis atrakcionų parko dėde!“  
Rež. O.Lapina.
31 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Mistras“.  
Rež. R.Tuminas.
1 d. 18.30 val. - M.Gorkio „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.
2 d. 18.30 val. - S.Beckett „Belaukiant Godo“.  
Rež. R.Tuminas.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
27 d. 19 val. - D.Wassermano „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.
28 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
28 d. 15 val. - A.Giniočio „Juzė dykaduonis“. Rež. A.Giniotis.
29 d. 12 val. 99 salėje - Vytauto V.Landsbergio „Arklio 
Dominyko meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.
29 d. 18 val. 99 salėje - „Jis ir Ji“ (pagal J.Biliūno ir 
J.Janulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą). Rež. B.Mar.
2 d. 18 val. 99 salėje - C.Murillo „Tamsos žaidimas“  
(N-14). Rež. D.Rabašauskas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS  
TEATRAS

27 d. 18.30 val. - A.Puškino „Eugenijus Oneginas“  
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
28 d. 19 val. - „Gera muzika gyvai“ koncertas: „American 
Songbirds Festival“ - magiški balsai (JAV).
29 d. 18.30 val. - A.Krogerus „Iš meilės man“.  
Rež. A.Dilytė.
29 d. 12 val. - S.Aksakovo „Raudonoji gėlelė“. Rež. J.Popov.
2 d. 18.30 val. - A.Vvedenskij „Eglutė pas Ivanovus“  
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.

RAGANIUKĖS TEATRAS
28 d. 12 val. - „Lokys ir mergaitė“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
28 d. 17 val. - Svečiuose Senamiesčio lėlių teatras su 
spektakliu „Geras šuo Ferdis“. Rež. K.Grabnickienė.
29 d. 12 val. - „Katinėlis ir Gaidelis“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžiojoje salėje

28 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“ (pagal H.Loftingą). 
Rež. R.Driežis.
29 d. 12 val. - „Eglė žalčių karalienė“. Rež. V.Mazūras.

Mažojoje salėje
28 d. 14 val. - „Coliukė“ (pagal H.Ch.Anderseno pasa-
ką). Rež. R.Driežis.
29 d. 14 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“.  
Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMINO“� TEATRAS
27 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.
28 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
29 d. 15 ir 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas.
30 d. 19 val. - Premjera! Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektri-
kui, tėvynei ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikovas.
31 d. 19 val. - S.Parulskio „Laukinė moteris“.  
Rež. K.Smoriginas.
2 d. 19 val. - B.Nušičius „Daktaras“. Rež. A.Večerskis.

MENŲ SPAUSTUVĖ
28 d. 12 val. Juodojoje salėje - „Senelės pasaka“.  
Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).
28 d. 18 val. Juodojoje salėje - „Meilė trims apelsinams“ 
(N-16). Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).
29 d. 16 val. Juodojoje salėje - „Tėčio pasaka“ (Teatras 
„Atviras ratas“).
29 d. 12, 17 val. Kišeninėje salėje - Premjera! Sapnų spek-
taklis „Didysis Dūdininkas“. Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).
1 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „Viskas arba nieko“.  
Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
2 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Brangioji mokytoja“ 
(N-16). Rež. I.Stundžytė (Teatras „Atviras ratas“).

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
28 d. 12 val. - „Kelionė į Afriką arba Dar kur Nors“.  
Rež. Ž.Ramanauskas.
29 d. 13 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.
31 d. 19 val. - „Vertėjas“. Rež. A.Gian (JAV) / M.Mačiulis.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
28 d. 12 val. - „Laimingasis Hansas“. Rež. A.Kaniava.
29 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Mano senelis buvo 
vyšnia“. Rež. A.Gluskinas.
2 d. 19 val. - „Vasarotojai“. Rež. A.Giniotis.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Patrick „Mūsų bran-
gioji Pamela“. Rež. A.Latėnas.
29 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ (N-16). Rež. A.Areima.

Kovo 27 dieną minima Tarptautinė teat
ro diena, o jos proga teatro gerbėjams 
skiriamos įvairios dovanos. Viena iš jų  
penktus metus iš eilės šalyje rengiama 
akcija „Kviečiu tave į teatrą“. Akcijos orga
nizatorių duomenimis, per vieną savaitę 
paskelbus akciją pardavimai į teatrą išau
ga iki 10 kartų. Pasinaudoti kovo 23 dieną 
prasidėjusia akcija ir įsigyti du bilietus už 
vieno kainą dar galima iki kovo 29 dienos.

Du bilietai už vieno kainą

Akcijos „Kviečiu tave į teatrą“ esmė - du 
bilietai už vieno kainą. „Ši akcija yra puiki pro-
ga pakviesti savo šeimos narį, seniai matytą 
draugą, bendraklasį ar simpatiją kartu turinin-
gai praleisti laisvalaikį už prieinamą kainą. Sie-
kiame, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasi-
nerti į ryškų ir spalvingą teatro pasaulį, todėl 
plečiame ir akcijos bilietų pardavimo infras-

Dovana teatro gerbėjamsSigutė Gaudušytė ir 
Kazimieras Žvinklys 
spektaklyje „Girti“

Redakcijos archyvo nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

31 d. 18 val. Rūtos salėje - N.Payne „Spiečius“.  
Rež. E.Kižaitė.
1 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Kartu“ (N-16).  
Rež. A.Areima.
2 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srbljanovič „Skėriai“.  
Rež. R.Atkočiūnas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
28 d. 18 val. - J.Štrauso „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
29 d. 18 val. - I.Kalman „Monmartro žibuoklė“.  
3 v. operetė. Rež. K.Jakštas. Dir. V.Visockis.
1 d. 18 val. - „Grafas Montekristas“. 2 d. miuziklas.  
Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
2 d. 18 val. - Premjera! J.Štrauso „Žydrasis Dunojus“.  
2 v. baletas. Choreogr. E.Špokaitė. Dir. J.Geniušas.

KAUNO KAMERINIS  
TEATRAS

27 d. 18 val. - F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.
28, 29 d. 18 val. - Premjera! E.Ionesco „Raganosis“. 
Rež. R.A.Atkočiūnas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
29 d. 12 val. - A.Dilytės „Aguonos šokis“.  
Rež. A.Baniūnas.
31 d. 19 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės iki 
žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
27 d. 12 val. - „Užburtos pilies paslaptis“.  
Rež. O.Žiugžda.
29 d. 12 val. - „Katės namai“. Rež. A.Stankevičius.

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“�

27 d. 18 val. - Premjera! F.Zeller „Tiesa“.  
Rež. M.Slawinski.
28 d. 14 ir 18 val. - „Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikovas.
29 d. 13 val. - K.Ludwig „Paskolinkite tenorą“.  
Rež. M.Slawinski.
29 d. 18 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
31 d. 18 val. - „Daktaras“. Rež. A.Večerskis.
2 d. 18 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
27 d. 18.30 val. - Romantinės muzikos vakaras. 
A.Širvinskaitė-Ruškirnė (sopranas), A.Šidlauskaitė (smuikas), 
L.Piaseckienė (fortepijonas), Ž.Laurinavičius (akordeonas).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
28 d. 12 val. - „Stebuklingas Pelenės laikas“.  
Rež. G.Radvilavičiūtė.
29 d. 12 val. - Premjera! „Nepaprasta Edvardo Tiuleino 
kelionė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAI
28 d. 18 val. Didžiojoje salėje - I.Vyrypajevo „Girti“.  
Rež. L.Vaskova.
28 d. 19 val. Teatro salėje - „Radijas ten, radijas šen“. 
Rež. A.Mažonas (Pantomimos teatras „A“).
29 d. 12 val. Teatro salėje - „Raganiukė“.  
Rež. A.Juškevičienė (Jaunimo teatras „Be durų“).
30 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Seklys“ (pagal 
A.Shafferio pjesę). Rež. D.Kazlauskas.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
28 d. 18 val. - „Daktaras ir Mangaryta“. Rež. Vytautas 
V.Landsbergis.
29 d. 12 val. - „Bebenčiukas ir laumė“. Rež. I.Norkutė.
31 d. 18 val. - A.Čechovo „Vyšnių sodas“.  
Rež. A.Latėnas (Valstybinio jaunimo teatro gastrolės).

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
28 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! H.Levinas 
„Hefecas, arba Visi nori gyventi“. Rež. P.Ignatavičius.
29 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! F.Dostojevskis 
„Pažemintieji ir nuskriaustieji“. Rež. Vytautas ir V.Anužiai.
31 d. 18 val. Didžiojoje salėje - N.Gogolis „Vedybos“. 
Rež. R.Augustinas A.
1 d. 17 val. Didžiojoje salėje - G.Morkūno „Iš nuomšiko 
gyvenimo“. Rež. A.Gluskinas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
28 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos 
koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistės: A.Krikščiūnaitė (sopranas), B.Pivnenko (smuikas). 
Valstybinis choras „Vilnius“ (dir. D.Pavilionis).

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
29 d. 16 val. - 5-asis tarptautinis J.S.Bacho muzikos festiva-
lis. J.S.Bacho gimimo 330-osioms metinėms. Trečia progra-
ma. J.S.Bachas, G.F.Hendelis, A.Vivaldi. Festivalio orkestras 
„Musica humana“. Ansamblis „Duo Barocco“: R.Dubinskaitė, 
S.Šerytė (mecosopranai). Dir. A.Vizgirda.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
31 d. 19 val. - Akustinės legendos. M.Paukštys (gitara), 
G.Balčiūnas (gitara).

ARKIKATEDRA BAZILIKA
29 d. 16 val. - Susikaupimo muzikos valanda. 
Valstybinis Vilniaus kvartetas. Įėjimas nemokamas.

LDK VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS
27 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - 
Koncertas - kompaktinės plokštelės „Sensibile“ prista-
tymas. Dalyvauja „Duo Sensibile“: V.Zabrodaitė (fleita), 
Š.Čepliauskaitė (fortepijonas).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
27 d. 18 val. - Iš ciklo „Kauno miesto simfoniniam 
orkestrui - 10“. Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. 
C.Orbelian (JAV-Armėnija), vadovas A.Treikauskas. Solistė 
G.Vainberg-Tatz (fortepijonas, JAV). Dir. J.Fisher (D.Britanija).
28 d. 17 val. - „71 intriga“. Dalyvauja: L.Navakaitė 
(sopranas, Vokietija), D.Dikšaitis (smuikas), V.Giedraitis 
(klarnetas), R.Mikelaitytė-Kašubienė (fortepijonas), 
G.Kuprevičius (fortepijonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Dovana teatro gerbėjams
truktūrą - bilietų žiūrovai gali įsigyti ne tik per 
www.teatrai.lt portalą ir neseniai „Vagos“ kny-
gynuose atidarytas  fizines bilietų pardavimo 
kasas, bet ir portale „Tiketa“ bei jos kasose“, - 
sakė „Teatrai.lt“ redaktorė Indrė Pavilonytė.
Praėjusiais metais akcijos metu žiūrovai 

įsigijo beveik 9 tūkst. bilietų į įvairius spek-
taklius  ir per akciją sutaupė daugiau nei 45 
tūkst. eurų.

Daugiau kaip šimtas spektaklių

Teatro gerbėjai įsigyti du bilietus už vieno 
kainą kviečiami į daugiau kaip 100 spektaklių, 
tarp jų LNDT premjera „Keletas pokalbių apie 
Kristų“, Keistuolių  teatro premjera „Atleisk 
jiems - jie nežino, ką daro“, „Trumpo metražo 
sapnai“,  LVSO  sezono  pabaigos  koncertas  
„C.Franck Oratorija „Palaiminimai“, taip pat vi-
siems puikiai žinomi ir laukiami LNDT „Visuo-
menės priešas“, „Dėdė Vania“,  Idioteatro ko-
medijos „Urvinis žmogus“, „Menas“, Keistuo-
lių teatro spektakliai „Mano senelis buvo vyš-
nia“, „Škac, mirtie, visados škac...“, Klaipėdos 

dramos teatro 2-ų dalių drama „Sugrįžimas“ ir 
komedija „Girti“, „Laimingų žmonių“ spektaklis 
„Vietų nėra“, „Meno forto“ Eimunto Nekrošiaus 
spektaklis „Idiotas“  ir daugelis kitų. Taip pat 
bilietai parduodami ir į pasaulio operos super-
žvaigždės Čarlio Kastronovo (Charles Castro-
nov) solinį koncertą Kongresų rūmuose.
Spektakliai, į kuriuos bilietų galima įsigy-

ti su specialia nuolaida, rodomi Vilniuje, Kau-
ne, Šiauliuose, Utenoje, Panevėžyje, Druski-
ninkuose  ir Alytuje.  „Kviečiu  tave  į  teatrą“ 

akcijoje dalyvauja Lietuvos nacionalinis dra-
mos teatras (LNDT), Lietuvos valstybinis sim-
foninis orkestras (LVSO), Nacionalinis Kauno 
dramos  teatras  (NKDT), Keistuolių  teatras, 
Idioteatras, Stalo teatras, Vilniaus kamerinis 
teatras, Klaipėdos dramos teatras, Kauno ma-
žasis  teatras, Lietuvos rusų dramos  teatras, 
Kauno valstybinė filharmonija ir kiti.

n Spektaklių repertuaras pateikiamas por-
taluose www.teatrai.lt arba www.tiketa.lt.

„Laisvalaikio“ inf.

Tarptautinė teatro diena (kovo 27-oji) paskelbta 

švente XI-ajame Tarptautinio teatro instituto kon-

grese, vykusiame Vienoje, patvirtinus UNESCO. 

Šventė minima nuo 1962 metų
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
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
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„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 
laikrodžiams.  
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  papuošalams.  
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

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

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 - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt 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 - 100 Lt   
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB 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 „SEB 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
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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
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
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, 
papuošalams.  
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 
„SEB 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
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island 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% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
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 „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, 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 asmeniui.  
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 - 85 Lt 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 fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

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

gRožio paslaugos 
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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 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.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  

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111,  
www.pizzatogo.lt

Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526,  
www.salvete.lt 

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
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 „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.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
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
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. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
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
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
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
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina -  
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
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
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
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    
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 nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.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
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

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

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

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
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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 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„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
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.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

teatras

     
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 paslaugoms.  
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

„SEB LaiSvaLaikio“  
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

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. 15% nuolaida gėrimams  
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
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“ GIDAS
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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“. 
0,03 Eur - 10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 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 -  
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt. 
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, 500 Lt 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
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SVEIKINA

Modelis, laidų vedėja  
Daiva Anužytė-Kasiulienė
1978 03 27

Atlikėjas Vaidas Baumila
1987 03 28

Astrologė viDa
Tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com

Aktorius  
Arūnas Sakalauskas
1962 03 29

Aktorius, bardas  
Olegas Ditkovskis
1955 04 02 

Veikiant Marsui, paaštrės ir 
išlįs į paviršių įvairios gyvenimiškos 
problemos ir užslėpti prieštaravimai. 
Svarbiausia, kad šiuo metu su  
niekuo nesipyktumėte, elgtumėtės 
taikiai, nekonfliktiškai. Darbe irgi  
bus įtempta padėtis, o meilėje lydės 
sėkmė.

AVINuI

Venera globoja, tad laukia 
harmoningas ir laimingas periodas: 
meilė, romantika, pasisekimas 
visuomeniniame gyvenime ir daug 
malonumų. Pasistenkite išnaudoti 
palankias žvaigždes tam, kad 
sutvarkytumėte problemiškiausią savo 
gyvenimo sritį.

JAUČIUI

Dėl įtempto Merkurijaus bus 
daug blaškymosi. Perdėtos reakcijos 
trukdys tiek darbe, tiek santykiuose su 
mylimu žmogumi. Kad išvengtumėte 
klaidų profesinėje sferoje, stenkitės 
nekreipti dėmesio į smulkmenas. 
Nebūkite įžeidūs ir priekabūs ir su 
mylimuoju.

DVYNIAMS

Šiuo metu daug blaškysitės 
ir mažai ką padarysite. Įtemptas 
Merkurijus skatins jūsų nervingumą  
ir gali išmušti iš pusiausvyros.  
Tai veiks ir jūsų darbingumą, ir 
nuotaiką. Nešvaistykite laiko tuščiam 
santykių aiškinimuisi ar beprasmiams 
reikalams.

VĖŽIUI

Seksis visuose reikaluose, 
jei sugebėsite į viską žvelgti rimtai 
ir santūriai. Harmoningas Saturnas 
sustiprins praktiškumą, padės išvengti 
klaidų profesiniuose reikaluose. 
Jei ketinote su vadovais apsvarstyti 
darbinius ar karjeros klausimus, tam 
ryžkitės būtent dabar.

LIŪTUI

Pagaliau galėsite pilna krūtine 
įkvėpti pavasarinio oro. Harmoninga 
Venera maloniai veiks jūsų emocinę 
būseną, pripildys sielą lengvumo ir 
harmonijos. Daug žadantis metas meilės 
reikalams. Neblogai sutarsite su savimi 
ir pagaliau galėsite atsakyti į visus savo 
klausimus.

MERGELEI

Dėl Marso šis periodas 
bus įtemptas ir konfliktiškas. Laiku 
nesutramdžius savo įžeidumo ir 
dirglumo, galimos tarpasmeninių 
santykių problemos, nesutarimai su 
artimais žmonėmis. Jūsų meilės aistrą  
ir atkaklumą partneris įvertins teigiamai, 
tik nebūkite įkyrūs.

SVARSTYKLĖMS

Harmoninga Venera žada  
daug meilės džiaugsmų ir įvairių 
malonių staigmenų. Spinduliuosite 
žavesį ir charizmą, tad dabar pats  
metas susitvarkyti asmeninį  
gyvenimą, jei jis jūsų netenkina. 
Darbinėje sferoje pokyčių  
nenumatoma.

SKORPIONUI

Metas sustoti, pažvelgti  
atgal ar tiesiog pasitraukti nuo reikalų, 
kad apgalvotumėte susiklosčiusią 
situaciją ir numatytumėte savo tolesnius 
žingsnius. Saturnas vers dažniau galvoti 
apie ateitį, kurti ilgalaikius planus.  
Į santykius su aplinkiniais įberkite  
šiek tiek romantikos.

ŠAuLIuI

Ramus, palankus, skaidrus 
laikas. Harmoningos Veneros  
padedami, sumaniai apeisite visus 
aštrius santykių su aplinkiniais  
kampus ir išvengsite nemalonumų  
ar problemiškų situacijų. Žvaigždės 
pataria kuo daugiau galvoti apie  
laimę ir meilę.

OŽIARAGIUI

Nepalankios išorinės 
aplinkybės grės dėl įtemptos  
Veneros. Rimti, atsakingi ir 
apskaičiuojantys turite būti visose  
savo gyvenimo srityse. Galimos 
problemos meilės fronte, tad būkite 
atsargūs bendraudami su mažai 
pažįstamais priešingos lyties atstovais.

VANDENIuI

Šiuo periodu jums rūpės  
vien asmeninis gyvenimas. Harmoninga 
Venera skatins norą patikti priešingai 
lyčiai, mylėti ir būti mylimiems.  
Kad ši svajonė taptų tikrove, negailė- 
site nei jėgų, nei laiko, nei pinigų.  
Būkite natūralūs, ir gerbėjai eis dėl  
jūsų iš proto.

ŽUVIMS

AsTrologinė prognozė

Prognozė savaitgaliui (kovo 27-29 d.)
Penktadienis - atradimų diena. Tinkamas laikas apgalvotam verslui pradėti, persikraustymui, svečiams priimti. Būkite atsargūs pasirašydami 
dokumentus. Netinkama diena kelionėms. Šeštadienis permainingas, tad patartina jokių svarbių reikalų netvarkyti. Pasistenkite išvengti vizito 
pas gydytojus ir chirurginių intervencijų. Sekmadienį palanku susižadėti, pasipiršti. Naudingi būtų šią dieną pasirašyti komerciniai sandoriai. 
Tinkama diena statyboms pradėti. avinams rekomenduojama niekur neskubėti ir pasistengti neįžeisti mylimo žmogaus draugų. Savaitgalis 
jums ypač sėkmingas. Jaučiai bus užimti šeimos reikalais ir būtent savaitgalį jiems pavyks išspręsti daug naminių reikalų. Saugokite sveikatą - 
persitempimas jums ne į naudą. dvynių laukia produktyvi savaitė, tad savaitgalį patartina gerai pailsėti. O mylimajam stenkitės nevadovauti - tai jam 
nepatiktų. vėžiams norėsis ginčytis ir bet kokia kaina įrodyti savo teisumą. Tad savaitgalis - tinkamas laikas bendraminčių susitikimams: juk reikės, 
kad kažkas jus palaikytų. liūtai tik išloš, jei šiek tiek prislopins savo puikybę. Netinkamas laikas savęs garsinimui, nes aplinkybės gali pasirodyti 
už jus stipresnės. Geriau leiskitės į antrosios pusės paieškas - jos bus sėkmingos. Mergelėms patartina įvesti tvarką visose savo gyvenimo 
srityse, susitarti su aplinkiniais ir su savimi. Savaitgalis tam labai tinka. svarstyklėms žvaigždės pataria nepašykštėti komplimentų mylimam 
žmogui. Užmirškite darbines problemas, verslo reikalus ir mėgaukitės bendravimu. skorpionams naudinga būtų padidinti savikontrolę. Galvokite, 
ką sakote, ir stebėkite, kaip elgiatės: gresia konfliktų provokatoriaus vaidmuo. Šauliams patartina susilaikyti nuo naujų pažinčių. Žvaigždės 
rekomenduoja apriboti kontaktus ir leisti laiką vienumoje. ožiaragių laukia permainos, tad bent savaitgalį pasimėgaukite galimybe pailsėti nuo 
darbinių problemų. vandeniai bus užimti visuomeninių renginių planavimu. Įdėtos pastangos atsipirks - būsite pastebėti. Smagu tai, kad partneris 
jus supras. Žuvys, deja, bus priverstos užsiimti ne tuo, ko norėtų, o tuo, kas bus būtina. Patartina atrasti laiko susitikimui su draugais.

Prognozė kovo 30 - balandŽio 2 d.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Nenorėjo. Emilis. Ust. 
Aludaris. Dar. Neturėti. Anodas. 
Aga. Italija. Aimana. Gerėti. Vita. 
Ana. Aš. Nėris. Lasas. Enema. Su. 
Viralas. Ėdrus. Melionas. Ryt. RAM. 
Ižma. Atidarytas. Laosas. Lukas. 
Žavi. Ir. Ano. Asama. Isos. SAT. 
Ilas. Saris. Mi.
Horizontaliai: Nenugalimieji. 
Notaras. Lilis. Akižara. Raritas. 
„Omo“. Gėlėti. NASA. Juta. Eva. 
Ani. Modiljanis. Sol. Šer. Meraja. 
Maralas. Mina. Alytus. ISO. Atikas. 
Dainos. Dama. Giraitė. Basar. 
Smarvė. Dryžis. Sudanas. Ratas. 
Sagan. Sumavom. Tra. Alus.  
Sisi.
Pažymėtuose langeliuose: 
MeMbrana.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki kovo 31 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 Eur - 1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Silvija DaUKŠaITĖ  
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas 
„Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

Kaip jums pavyko pirmoji operacija? - 
klausia profesorius pradedančio chirurgo.

- Operacija? Aš maniau, kad tai skro-
dimas...

l

- Kaip vadinasi žmogus, kuris neskiria 
spalvų?

- Daltonikas.
- O tas, kuris skiria?
 - Rasistas.

l

Vyras atvažiuoja į grožio saloną pasiim-
ti žmonos. Ji įlipa į mašiną. Vyras atsisuka, 
pasižiūri ir sako:

- Na nieko, bent jau pabandei...

l

Važiuoja vyrukas autobuse ir galvoja:
„Žmona - durnė, draugai - debilai, o gy-

venimas - visiška skylė“.
Už jo nugaros stovi angelas su užrašų 

knygute ir mąsto sau tyliai:
„Keisti tie jo norai kažkokie... Ir svar-

biausia - kas dieną tie patys. Ech, nieko ne-
padarysi, teks pildyti...“

l

- Atidarykite, policija!
- O tai kokio velnio jūs ten užsidarėte?!

l

Susilažino Lietuvos ir JAV statybinin-
kai, kas greičiau namą pastatys. Pasirašė 
jie lažybų sutartį - kas laimės, tam atitenka 

1 mln. dolerių. Prasidėjo varžybos. Ameri-
konai pas save Amerikoje stato, lietuviai - 
Lietuvoje. Ir visą laiką keičiasi informacija 
apie darbus. Praėjo mėnuo. Lietuviai gau-
na telegramą: „Dar 10 dienų ir mes baigsim 
statyti.“ Tuo pačiu metu amerikonai taip 
pat gauna telegramą iš lietuvių statybinin-
kų: „Dar 10 leidimų ir mes pradedam!“

l

Ateina ežys pas mešką ir klausia:
- Turi klijų?
- Ne! Jei nematai, dabar penkta valanda 

ryto.
Po valandos vėl ateina ežys.
- Ko vėl atėjai?!
- Taigi, sakei neturi klijų. Tai atnešiau.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

PASIRUOŠIMAS. Kambodžos mies-
tų ir miestelių gyventojai, kurdami 
įvairiausias dekoracijas, pradėjo 
ruoštis artėjančiam „Angkor  
Sankranta“ festivaliui. Šis festivalis yra 
dalis khmerų Naujųjų metų šventės, 
kuri šiemet bus švenčiama  
balandžio 14-16 dienomis.

TRAUKA. Keukenhofas, antras pagal dydį gėlių parkas pasaulyje, esan-
tis netoli Amsterdamo (Olandija), yra turistų gausiai lankoma vie-
ta ir tikra pavasario rezidencija devynias savaites per metus. Šįmet 
Keukenhofo parkas lankytojų laukia nuo kovo 20 iki gegužės 17 dienos.

EPA-Eltos nuotr.


