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„LaisvaLaikio“ interviu
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Indrė UrbanavIčIenė: 
Kad ir kokia graži būtum, 

turi atlikti namų darbus
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„LaisvaLaikio“ interviu

Apie verslininkę Indrę UrbAnAvIčIenę (39) 
sakoma, kad kone porcelianine oda  
besidžiaugianti moteris sustabdė laiką ir 
išmokė šalies moteris skaityti kosmetikos 
priemonių etiketes. Lietuviškos kosmeti-
kos linijos kūrėjos, knygos autorės ir semi-
narų lektorės kova su įsišaknijusiais kos-
metikos mitais iš pradžių priminė kovą su 
vėjo malūnais, tačiau atrodo, kad moterys 
darosi vis sąmoningesnės ir neretai Indrės 
dėka vis dažniau pasidomi, ką naudoja. 

Eimantė Juršėnaitė 

- Šiandien esate knygos autorė, lietu-
viškos kosmetikos kūrėja ir seminarų 
„Protingas grožis“ lektorė. Ar tiesa, kad 
viskas prasidėjo nuo hobio?

- Galima sakyti ir taip. Propaguoju sveiką 
gyvenimo būdą, tad atsiradus sveikos mitybos 
madai, kaip dabar jau daugelis, pradėjau do-
mėtis produktų sudėtimi, skaityti etiketes. 
Taip moteriško smalsumo vedama pradėjau 
domėtis ir kosmetikos priemonėmis, jų su-
dėtimi, norėjau žinoti, kurios jų geresnės, 
tinkamesnės mano odai. Mano smalsavimas 
peraugo į rimtą susidomėjimą. Nemažai lite-
ratūros perskaičiau pati, vėliau buvo studijos 
Didžiojoje Britanijoje, galiausiai mokiausi pas 
vieną Amerikos chemiką, pradėjau rimtai ana-
lizuoti kosmetikai naudojamus ingredientus. 
Taip po truputį atsirado vizija produkto, kurį 
norėjau sukurti pati. Tam, kad pagaliau savo 
darbą pradėtų europinius standartus atitin-
kanti laboratorija ir gamybos linija Vilniuje, 
ir kad atsirastų mano pirmoji linija „Driu  
Beauty“, prireikė ketverių metų.

Indrė UrbanavIčIenė: 
Kad ir kokia graži būtum, 

turi atlikti namų darbus

n Gimimo data: 1978 kovo 26 d.
n Veikla: 2015 m. sukūrė savo kosmetikos liniją 
„Driu Beauty“ ir ėmėsi vesti seminarus  
„Protingas grožis“; 2016 m. parašė knygą  
„Protingas grožis. Švytinčios odos biblija“
n Šeima: Su vyru Andriumi Urbanavičiumi 
augina devynerių dukrelę Urtę

Dosjė
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„LaisvaLaikio“ interviu
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- Kodėl reikėjo sukurti savo liniją, jei, 
turėdama tiek žinių, galėjote tiesiog iš-
sirinkti iš rinkoje jau esančių produktų? 

- Pradėjusi domėtis kosmetikos sudėti-
mi, pastebėjau, kad situacija ganėtinai su-
dėtinga. Vienų priemonių sudėtyje buvo 
nemažai kenksmingų medžiagų, kitų prie-
monių sudėtyje jų beveik nebuvo, tačiau 
nebuvo ir to, kas iš tiesų naudinga ar stab-
do senėjimo procesus. Įgijus žinių, atsirado 
tam tikras suvokimas, kokia kosmetikos 
priemonė tikrai būtų veiksminga, tačiau 
parduotuvėse nieko panašaus neradau. Taip 
ir toptelėjo mintis sukurti savo liniją. Žino-
ma, iš pradžių mano idėja atrodė beveik 
neįgyvendinama, nes dažniausiai kosmetiką 
gamina didžiulės gamyklos, perduodamos 
iš kartos į kartą. Pasirodo, jei yra noro, vis-
kas įmanoma.  

- Jau kiek daugiau nei 5 metus domi-
tės kosmetika ir sukatės kosmetikos 
versle. Ką veikėte iki tol? 

- Užsiėmiau verslu. Iš pradžių vadovavau 
įmonei, užsiimančiai importu ir eksportu, vė-
liau įkūriau įmonę, užsiimančią verslo kon-
sultacijomis. Kadangi esu maksimalistė, vi-
suomet viską stengdavausi atlikti labai gerai, 
tačiau nebuvo tinkamos motyvacijos, polėkio, 
ugnelės. 

- Vis dėlto reikia nemažai ryžto ir drą-
sos atsisakyti patogios vadovės pozicijos 
ir nerti į naują sritį... 

- Reikia, ir labai daug. Aš nesu tas žmo-
gus, kuris stačia galva neria į avantiūras. 
Mano charakteriui nebūdinga šitaip rizikuo-
ti, bet taip patikėjau savo idėja, kad, galima 
sakyti, mečiau ankstesnes veiklas ir atsida-
viau tam, kas man tikrai įdomu. Džiaugiuo-
si, kad turėjau galimybę taip pasielgti, tuo 
metu buvo iš ko gyventi ir galėjau sau tai 
leisti. Ši mano avantiūra pareikalavo tikrai 
didelių investicijų ir labai džiaugiuosi, kad 
pagaliau pradeda atsipirkti ne tik emociškai, 
bet ir finansiškai. Iki šiol labai tikiu tuo, ką 
darau, aš tuo gyvenu ir kitaip savo gyvenimo 
nebeįsivaizduoju. 

- Esate laimingai ištekėjusi, auginate 
9-metę dukrytę. Kaip į tokį sprendimą 
reagavo jūsų šeima? 

- Vyras Andrius manęs tiesiog pasiteira-
vo, ar tikrai tikiu tuo, ką darau. Man užteko 
10 sekundžių rimtai pagalvoti, kad užtikrintai 
atsakyčiau „taip!“ Jis žino, kad nesu iš tų, 
kurie blaškosi, tad ir jis manimi labai patikė-

jo. Dabar mano veikla įtraukia ir šeimą. Vyras 
neretai man pataria ar pakonsultuoja tam tik-
rais klausimais, o dukrai tiesiog labai įdomu, 
kaip man sekasi. Vienaip ar kitaip ir šeima 
gyvena mano veikla. 

- Ar pasvajojate, kad jūsų verslą vie-
ną dieną perims dukra? 

- Labai to norėčiau. Žinoma, tikrai jos ne-
versiu ir nespausiu, tačiau jei ji pati to norės, 
aš tikrai labai džiaugsiuosi. 

- Vis dėlto nuosavas verslas didelė 
atsakomybė, reikalaujanti ir nemažai lai-
ko. Ar nuo to kartais nenukenčia šeima, 
ar visuomet lieka laiko atostogoms? 

- Kadangi verslas įsibėgėja, auga, atos-
togoms trūksta laiko. Bet tikiuosi jo suras-
ti, nes iš atostogų visuomet grįžtu su nau-
jom jėgom ir naujom idėjom. Tačiau pradė-
jusi verslą visą darbo dieną ir netgi daugiau 
skiriu darbui, pasidariau šiek tiek darboho-
likė, nebegaliu ramiai nusėdėti vietoje, o 
galvoje nuolat sukasi mintys, ką dar galė-
čiau padaryti... 

- Esate karjeristė? 
- Veikiausiai taip gali pasirodyti iš šalies, 

tačiau tikrai ne. Į savo darbą pasineriu todėl, 
kad man tai patinka, todėl, kad tai naudinga 
kitoms ir mane tiesiog „veža“. Mėgstu pla-
nuoti iš anksto, tad būdama paauglė svajojau 
apie vyrą ir vaikus, tačiau niekada negalvojau 
apie aukštus postus ar kopimą karjeros laip-
tais. Tiesiog dabar galiu užsiimti mėgstama 
veikla. 

- Tačiau veikiausiai ir namų šeiminin-
ke savęs neįsivaizduojate...

- Daug kuo galėčiau save įsivaizduoti, 
bet tikrai ne namų šeimininke. Veikiausiai 
ir ne aktore - esu per daug tiksli, racionali, 
man trūksta polėkio. Tačiau daugelį kitų 
darbų daryti galėčiau. Manau, kad neturiu 
daug talento, tačiau esu labai kruopšti, 
darbšti, greit mokausi, mėgstu domėtis ir 
ieškoti atsakymų. Kai susilaukiau dukros, 
pasakiau sau, kad metus ja rūpinsiuosi, au-
ginsiu ir tuo džiaugsiuosi, tačiau vėliau grį-
šiu į darbus. Taip ir buvo. Suplanuotoms 
motinystės atostogoms einant į pabaigą jau 
norėjau veiklos. Pati iššūkių neieškau, ta-
čiau ir ramybės būsenos savęs neįsivaiz-
duoju...

- Sakote, neieškote iššūkių? Tačiau jų 
jūsų gyvenime tikrai netrūksta... 

- Neieškau, bet jų mano gyvenime yra, ir 
tikrai nemenkų. Vis dėlto be jų nebūtų taip 
įdomu gyventi. Kai tie iššūkiai atsiranda, man 
nesunku susidėlioti viską į lentynėles ir ne-
puolant į paniką su jais susidoroti. Su amžiu-
mi viską vertinu dar ramiau, moku dar nuo-
sekliau siekti savų tikslų. 

- Vis dar egzistuoja požiūris, kad vers-
lo pasaulis priklauso vyrams. Ar mote-
rims jame lengva? 

- Dėl to, kad esu moteris, diskomforto 
nejaučiu. Gal nebent kartais, ypač anksčiau, 
apgaudavo mano išvaizda. Daugelis pagal-
vodavo: „Kas ši mergaičiukė?!“ Jie visuo-
met labai nustebdavo sužinoję, kad aš di-
rektorė. (Juokiasi.) Dabar kiek kitaip, ma-
tyt, subrendau. 

- Ne tik užsiimate verslu, bet ir ve-
date seminarus, kurie vadinasi „Protin-
gas grožis“. Rodos, bandote suderinti ne-
suderinamus dalykus... 

- Manau, kad ką žmogus bedarytų, jis 
turi mąstyti, rinkdamasis odos priežiūros 
priemones - taip pat. Kad ir kokia graži bū-
tum, turi atlikti namų darbus. Kadangi pati 
sukaupiau nemažai žinių, norėjau paleng-
vinti moterų dalią ir pasidalinti naudinga 
informacija. Juolab kad esu šiek tiek altru-
istiška ir man gera padėti, papasakoti, ras-
ti sprendimus. Tačiau, kaip ir minėjau, tam, 
kad pasirinktum kokybišką kosmetikos 
priemonę ir netaptum reklamos auka, reikia 
nemažai išmanyti, o keletą metų besisuk-
dama kosmetikos pramonėje aš jau supra-
tau, kas tai yra. Juolab kad visą tą informa-
ciją gauti nėra taip paprasta... Todėl esu aš 
ir mano knyga. (Šypsosi.)

- Praėjusių metų pabaigoje pristaty-
toje knygoje „Protingas grožis. Švytin-
čios odos biblija“ aprašyta daugybė nau-
dingų dalykų, tik gali pasirodyti, kad tin-
kama priežiūra nemažas darbas... 

- Iš dalies galbūt. Man atrodo natūralu, 
kad pabudęs ryte prausiesi, valaisi dantis, 
tad surasti 10-15 minučių per dieną odos 
priežiūrai tikrai nėra daug. Nesakau, kad 
moterys turi nuolat lankytis grožio salonuo-
se ir išleisti krūvas pinigų, kad turėtų gražią 
odą. Ta paslaptis yra labai paprasta - kasdie-
nė ir nuosekli priežiūra. Svarbu ryte ir va-
kare veidą nuvalyti, nuprausti, sudrėkinti ir 
pasirūpinti veiksmingomis apsauginėmis bei 
senėjimą stabdančiomis priemonėmis. Dar 
vienas svarbus dalykas - veido šveitimas. 
Pati esu rūgštinių šveitiklių šalininkė, nes 
moksliniais tyrimais įrodyta, kad rūgštys 
teigiamai veikia mūsų odą. Žinoma, svarbi 
ir sveika mityba, miegas, gyvenimo būdas. 
Visa tai sudėję, gauname gražios ir sveikos 
odos formulę. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Reikia kantRybės 
iR valios, kad 
įstatytum save 
į šiokius tokius 
Rėmus

aš gReičiau 
patikėsiu, kad 
kosmetiką galima 
valgyti, nei tuo, 
kad maistą galima 
dėti ant veido
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- Norint turėti gražią odą reikia atsi-
sakyti kai kurių nedidelių gyvenimo ma-
lonumų - saulės vonių, saldumynų ir pa-
našiai... tiesa? 

- Tikrai taip, tačiau kiekvienas gali rinktis, 
kas jam svarbiau. Vieni bus laimingesni val-
gydami nesveiką maistą ar lepindamiesi sau-
le, tačiau neturės gražios, skaisčios odos. 
Man atsisakyti nesveiko maisto ar saulės vo-
nių visai ne auka - man patinka tinkamai mai-
tintis ir sveikai gyventi. Tiesiog reikia kant-
rybės ir valios, kad įstatytum save į šiokius 
tokius rėmus. Pirmą savaitę bus sunkiau, o 
vėliau pripranti. Organizmas linkęs greitai 
prisitaikyti prie pokyčių.  

- Vienas didžiausių moterų siaubų - 
raukšlės. Kada reikia pradėti su jomis 
kovoti? 

- Kovoti su raukšlėmis turi pradėti mer-
gaičių mamos. Jau vaikystėje jos turi pasirū-
pinti, kad vaikai eidami į kiemą pažaisti nau-
dotų kremą, apsaugantį nuo saulės. Jei nuo 
mažens puoselėji dukros įpročius ir neleidi 
kenkti, užaugusi ji mokės savimi pasirūpinti. 
Mano dukrai devyneri, tačiau eidama į lauką 
ji pasitepa kremu su SPF ir man net nereikia 
apie tai priminti. Kai mergaitės sulaukia 12 
metų, jau galima nupirkti joms pirmąjį prau-
siklį, o 14-15 metų paauglei - ir odą drėkinan-
čią priemonę. Su raukšlėmis reikia pradėti 
kovoti joms dar nepasirodžius - maždaug 23-
25 metų. Aš pati skeptiškai žiūriu į gaminto-
jų skirstymą „merginoms iki 25 m.“, „mote-
rims, kurioms per 30“ ir panašiai. Visada sa-
kiau, kad kovoti reikia pradėti kuo anksčiau - 
kokybiška priemonė odai tikrai nepakenks, o 
padėti gali labai smarkiai. 

- O jei vis dėlto jau išvydote pirmąsias 
raukšles? Belieka injekcijos ir skalpelis? 

- Pirmąsias raukšles gali nugalėti ir koky-
biška kosmetika. Prieš imdamiesi intervenci-
jų, veikiau išbandykite lazerinę kosmetologiją, 
aparatines procedūras. Injekcijos ir skalpelis 
odos problemų neišsprendžia, veikiau jas už-
maskuoja, tad, prieš priimdami tokį sprendimą, 
suraskite procedūras, kurios priverčia odą 
dirbti ir kovoja su problema, o ne ją paslepia. 

- Užsiminėte, kad nepritariate kos-
metikos skirstymui pagal amžių. Savo 

„LaisvaLaikio“ interviu
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Būdama paauglė 
svajojau apie 
vyrą ir vaikus, 
tačiau niekada 
negalvojau apie 
aukštus postus ar 
kopimą karjeros 
laiptais
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knygoje paneigiate ir daugiau kosmeti-
kos mitų. Nebijote, kad perskaičiusios, 
jog parabenai yra kalti be kaltės, kai ku-
rios moterys raukysis ir piktinsis...

- Smagu, kad moterys pradeda domėtis kos-
metika, jos sudėtimi, tačiau neretai tas domė-
jimasis pernelyg paviršutiniškas. Moterys labai 
dažnai tiki nekompetentingais ir nepatikimais 
šaltiniais, reklamos triukais ar pardavėjų pasa-
kojimais. Sąmoningos moterys jau pradeda do-
mėtis ir, išklausiusios argumentus ar moksli-
ninkų tyrimų išvadas, dažniausiai informaciją 
priima. Galiu patikinti, kenksmingi parabenai 
kosmetikos gamyboje nebenaudojami, o tie, ku-
rie vis dar naudojami, - saugūs. Kitas puikus 
pavyzdys - paakių kremai. Gamintojai įtikino 
moteris, kad paakiams reikia atskiros priemo-
nės. Aš manau, kad tikrai ne - veido kremas 
puikiai tinka ir paakiams. Tačiau vis dar sulau-
kiu daugybės žinučių, kai moterys teiraujasi, 
kokią priemonę paakiams pasirinkti... 

- Šiltasis sezonas - metas, kai mergi-
nos džiaugiasi, kad savo odą galės pale-
pinti kaukėmis iš sodo ar daržo gėrybių. 
Tai, ką valgome, galime dėti ant veido? 

- Niekad nesupratau moterų noro tai da-
ryti. Pastaruoju metu atsirado kosmetika, ku-
rią, pasak jos gamintojų, galima valgyti. Aš 
greičiau patikėsiu, kad kosmetiką galima val-
gyti, nei tuo, kad maistą galima dėti ant veido. 
Net ir uogose ar vaisiuose yra daugybė me-
džiagų, kurių poveikis odai yra nepatikrintas, 
ir niekas nežino, kokius, plika akimi nemato-
mus, procesus gali sukelti. Jau nekalbu apie 
eksperimentus su kitais produktais, randa-
mais namuose, pavyzdžiui, soda, actu ir t.t. 
Manau, tai labai prasta mintis.

- Ar skaitote dekoratyvinės kosmeti-
kos etiketes? Veikiausiai ten dar daugiau 
visokiausių kenksmingų medžiagų...

- Žinoma, peržvelgiu. Pastebėjau, kad de-
koratyvinė kosmetika yra mažiau arši ir kenks-
minga nei odos priežiūros priemonės. Netgi 
pigmentai nėra toks jau didelis blogis. Žinoma, 
bet kokiu atveju etiketes skaityti reikia, nes, 
pavyzdžiui, blakstienų tušo ar makiažo pagrin-
do sudėtyje gali būti kvapų ar alkoholio, kuris 
yra itin kenksmingas. Gali pasitaikyti ir tok-
siškų dažiklių, tačiau jie yra griežtai apriboti 
kosmetikos priemones kontroliuojančių insti-
tucijų. Iš tiesų viskas kosmetikos versle pa-
kankamai reglamentuojama. 

- Bet ar tikrai toks jau blogis kasdie-
nis makiažas? 

- Persistengti nereikia, geriau jausti saiką. 
Aš pati be makiažo pagrindo iš namų neišei-
nu. Naudoju priemonę, apsaugančią nuo sau-
lės, o be to, tai puiki apsauga nuo aplinkos 
poveikio - vėjo ar šalčio. Galbūt akių gydyto-
jai pasakys, kad kasdienis tušo ar šešėlių nau-
dojimas nėra labai geras dalykas, tačiau aš 

tikrai nesakau, kad visos turime vaikščioti be 
makiažo. Moteris juk turi pabrėžti savo gro-
žį. Svarbiausia atsirinkti - gera priemonė bus 
pagalba odai, prasta - priešas.

- Turite moteriškų stiliaus silpnybių? 
- Manau, visos moterys nori būti stilingos 

ir gražios. Mano silpnybė - batai ir vienetiniai 
papuošalai.

- Atrodo, kad viską renkatės labai ap-
galvotai ir racionaliai...

- Taip ir yra. Jei man nieko nereikia, į par-
duotuves tikrai nevažiuoju. Esu viską pasve-
rianti ir apgalvojanti vartotoja. Netgi drabužiai 
turi pereiti atranką parduotuvėje ir namuose, 
kad įsitikinčiau, jog jie tikrai bus dėvimi. Vis 
dėlto, kaip ir kiekvienai moteriai, pasitaiko 
spontaniškų sprendimų... (Juokiasi.)

- Turbūt niekas neturi tiek valios, kad 
bent kartais nepasiduotų nedidelėms 
nuodėmėms, pavyzdžiui, saldumynams...

- Anksčiau buvau šiek tiek saldumynų 

vergė, bet laikui bėgant supratau, kad tai nė-
ra gerai. Dabar labai retai pasimėgauju pyra-
gėliu ar torto gabalėliu, o vieninteliu ir nepa-
keičiamu saldumynu man tapo juodasis šoko-
ladas. Labai jį mėgstu ir valgau kasdien. Nors 
daugeliui jis nepatinka, man jis labai skanus, 
be to, naudingas, juk juodasis šokoladas - pui-
kus antioksidantas. Iš tiesų man patinka svei-
kai gyventi, maitintis, negaliu gyventi be dar-
žovių, vaisių, riešutų ir įvairių sėklų. 

- Nuo sveikos gyvensenos neatsieja-
mas ir sportas...

- Nesu fanatikė, tačiau kelis kartus per 
savaitę lankausi sporto salėje, o kai reikia 
atstatyti vidinę pusiausvyrą, einu į meditaci-
ją. Galbūt sportui norėčiau skirti daugiau lai-
ko, bet dėl darbų gausos nepavyksta. Juolab 
kad esu dukros vairuotoja. (Juokiasi.) Tenka 
kasdien ją nuvežti į mokyklą, būrelius. Jai 
reikia mano rūpesčio ir dėmesio. 

- Kaip atrodo jūsų laisvalaikis? Kokių 
turite pomėgių? 

- Žinoma, kelionės, tačiau ši sritis dėl lai-
ko stokos kol kas apleista. Labai mėgstu ke-
liauti, pirmenybę teikiu ne drybsojimui prie 
baseino, o pažinimui, noriu kuo daugiau pa-
matyti ir sužinoti. Taip pat labai mėgstu skai-
tyti knygas, o kartais pasimėgauti išskirtiniu 
maistu. Dažniausiai po nedaug, tačiau labai 
patinka įdomiai ir kitaip. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Indrė Urbanavičienė su dukra Urte
Indrės Urbanavičienės asmeninio albumo nuotr. 

Pati iššūkių 
neieškau, tačiau 
ir ramybės 
būsenos savęs 
neįsivaizduoju...
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Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Gyvenimo 
taisyklės

Radijo „Power Hit Radio“ laidų vedėja Ra-
minta Vyšniauskaitė-Vasiliauskienė 
(30) kalbėdama apie finansus turi vieną  
auksinę taisyklę - niekuomet neišleisti visko, 
ką uždirbo. „laisvalaikis“ pasidomėjo, kokių 
dar gyvenimą lengvinančių ir įvairinančių  
taisyklių laikosi žinoma moteris.

Mityba

Nevalgau miltinių produktų, juos smarkiai 
riboju ir šios taisyklės man sekasi neblogai lai-
kytis. Taip pat pastaruoju metu stengiuosi iš sa-
vo mitybos išmesti pridėtinį cukrų, kiaulieną, 
bulves. Tiesiog dabar man svarbiausia kiek 
įmanoma labiau švarinti mitybą.

Finansai

Visuomet turiu tam tikrą taupomąjį fondą ir 
labai seku savo pajamas. Man svarbu turėti tam 
tikrą sumą atsargoje, kad jausčiausi gerai net ir 
nutikus kokiems netikėtumams. Niekada 
neišleidžiu visų savo pinigų.

sportas

Šiuo metu pagrindinė mano taisyklė yra spor-
tuoti bent tris kartus per savaitę sporto klube su 
asmeniniu treneriu. 

socialiniai tinklai

Visada atsiklausti žmogaus, su kuriuo foto-
grafavausi, ar galiu jį pažymėti nuotraukoje. Ger-
biu kitų žmonių privatumą. Taip pat niekada ne-
fotografuoju ir nededu į socialinius tinklus 
nuotraukų su vaikais, nesvarbu, tie vaikai būtų 
draugų ar artimųjų.

laiko planaviMas

Svarbiausia visada rasti laiko savo vyrui. 
(Šypsosi.) O jei kalbame apie darbą - laiką labai 
planuoju ir jo nešvaistau. Jei tai laisvalaikis - 
pasilieku vietos improvizacijai. Tiesiog man svar-
biausia niekada niekur nevėluoti.

stilius

Jokių tigrinių ir zebrinių raštų mano aprangoje.

SaViuGda

Kiekvienais metais būtinai išmokti ką nors 
naujo. Pernai baigiau vizažo kursus, užpernai lan-
kiau aktorinio meistriškumo užsiėmimus ir noriu 
visuomet atrasti, ko dar galiu išmokti.

pagal 
Ramintą
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Dainininkas TaDas JuoDsnukis (26), „Power Hit 
Radio“ laidų vedėjas VaiDas LeLiuga (21) ir „Lie-
tuvos talentų“ vedėjas MinDaugas Rainys (30), 
padedami floristės, pabandė sukurti ypatingas 
gėlių kompozicijas ir jas vėliau padovanojo savo 
gerbėjoms. savo numylėtinių kurtas puokštes mer-
ginos galėjo laimėti  dalyvaudamos socialiniame 
tinkle „Facebook“ skelbtame konkurse. 

Visi vyrai vieningai tvirtino, kad kurti puokštes ne 
taip lengva, kaip gali pasirodyti. Labiausiai vaikinai iš-
sigando, kai floristė jiems parodė peiliukus, kuriais 
reikia nupjauti gėlės kotą. Tačiau vyrukai tikrai mėga-
vosi jiems neįprasta veikla: klausinėjo floristės apie 
spalvų derinimą, žiedų pasirinkimą, džiaugėsi rezulta-
tais. „Kaip pirmam kartui, manau, visai neblogai“, - ap-
žiūrinėdamas puokštę sakė Vaidas Leliuga. 

Netikėčiausia istorija, įrodanti, kad romantiški at-
sitiktinumai egzistuoja, lydėjo Mindaugo Rainio puokš-
tę. Ji atiteko merginai, kuri ne tik yra didelė Mindaugo 
gerbėja, bet jau prieš keletą metų, sutikusi jį mieste, 
paprašė kartu nusifotografuoti. Šį kartą jai vėl netikėtai 
nusišypsojo laimė - gavo savo numylėtinio sukurtą gė-
lių kompoziciją. 

Žinomi vyrai kūrė 
puokštes gerbėjoms

Parengė Eimantė juršėnaitė

Dainininkas Tadas Juodsnukis
Radijo laidų vedėjas Vaidas Leliuga

Vido Černiausko nuotr.

Televizijos laidų vedėjas 
Mindaugas Rainys
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- Kuo jums ši daina ypatinga?
- Man patiko, kad ji labai paprasta, prie-

dainis - tik trys žodžiai „aš myliu tave“. Kaž-
kaip su amžiumi pradedu ieškoti kuo papras-
tesnių formų. Kol esi jaunas, 
pasaulis tau atrodo komplikuo-
tas, o vėliau po truputį pradedi 
atsirinkti svarbiausius dalykus. 
Prieš kokius dešimt metų ne-
būčiau drįsęs tokios dainos at-
likti, man tie žodžiai būtų atro-
dę labai nuvalkioti. O šiandien 
išgirsti dainuojant „aš myliu ta-
ve“ jau gana retas atvejis. Kuo 
toliau, tuo mažiau man norisi 
įrodinėti pasauliui, kad turiu 
teisę egzistuoti, - aš tiesiog esu 
ir pasaulis čia niekuo dėtas. 
Man norisi šnekėti paprastais 
žodžiais, nes jausmų kalbą su-
pranta visi - ar turintys kelių 
klasių išsilavinimą, ar penkis 
aukštuosius. Stengiuosi saugo-
ti save nuo cinizmo, kuris kar-
tais atsiranda, kai pradedi gal-
voti, kad tu daug žinai, jau esi 
visko matęs ir patyręs.

- Tačiau patirties reikia, 
kad galėtum sudainuoti to-
kią paprastą frazę nenuslys-
damas į banalybę?

- Tai, ką įdedu į tuos žo-
džius, ir yra mano patirtis. Aš 
nešaukiu pasauliui, kad aš jį my-
liu, neįrodinėju - tiesiog bandau, 
mokausi mylėti. Ir tas niekada 
nesibaigia. Gal ir mano profesi-
ja šiek tiek „kalta“, kad visada 
esu kelyje, nes kai artistas nu-
stoja nustebusiomis akimis 
žvelgti į pasaulį, jis tampa blogu 
artistu. Kai pasidarai nebeįdomus sau, negali 
būti įdomus kitiems. Tam ir reikia nuolat at-
sinaujinti, iš vienos kokybės pereiti į kitą. Nes 
jau pastebėjau, kad savo muzikinėje karjeroje 
pradėjau užsižaisti tam tikrais dalykais. Kūry-
binis džiaugsmas privalo būti. Kai jis po tru-
putį dingsta, telieka tik pinigų ėmimas. Tik iš 
kur gauti kūrybinio džiaugsmo, kai išvyksti į 
turą ir šimtąjį kartą dainuoji tą pačią programą? 
Reikia dirbti su savimi. Aktorius gali gerai su-

vaidinti 100-ąjį spektaklį, bet ne 1000-ąjį. Ka-
da nors jis vis tiek turi atsinaujinti, gauti švie-
žio oro. Gamtoje juk irgi vieni lapai nukrenta, 
kiti išsprogsta, ateina pavasaris...

- Ši daina ir yra tas gaivaus oro gurkš-
nis ir kito jūsų etapo muzikoje pradžia?

- Jaučiuosi esantis posūkyje, o kur jis ma-
ne nuves - dar neaišku. Visada išlieka tam tikra 
dalis nežinomybės imantis ko nors naujo: ar 
vaidini spektaklyje, ar dainuoji scenoje - 
nesi tikras, kaip tave priims publika. Aš visą 
laiką bandau, tačiau labai norėčiau išeiti į to-
kį etapą, kai galėčiau sau leisti dainuoti tai, 
kas man patinka. O išvis idealu, jei tai dar 

patiktų ir kitiems. Tai kiekvieno artisto sva-
jonė. Tikiuosi, kad ramiai, po truputėlį link 
jos einu.

- O kokia muzika jums patinka?
- Įvairių žanrų, tačiau daina privalo turėti 

melodinę liniją, savą dramaturgiją, nors šiuolai-
kiniuose kūriniuose to vis mažiau ir mažiau. Man, 
kaip aktoriui, svarbi istorija, kurią pasakoju ir 
išgyvenu. Kokia dainos „Septyniasdešimt dienų“ 
dramaturgija? Priedainis, regis, paprastas, bet 
nuskamba ir žodžiai apie „sušaudytas mintis“. 

Nes tuos paprastus žodžius dai-
nuoja žmogus, turintis randų, ir 
aš juos jaučiu. Man patinka, kad 
savo patirtį ir randus sugebama 
ištransliuoti žodžiais „aš myliu 
tave“. Tai yra didžiulis dalykas.

- Ar jūsų paties širdyje 
daug randų?

- Manau, pakankamai, kad 
galėčiau apie tai kalbėti. Labai 
norėčiau, kad ši daina įgautų 
kažkokią didesnę formą, turiu 
visokių minčių, bet jų nesku-
binu, o tai užima laiko. Bet po 
truputį kristalizuojasi temos, 
apie kurias noriu kalbėti. Kai 
nieko nedarai per jėgą, idėjos 
pas tave ateina pačios. Kalbant 
apie kūrybą, noriu išvis atsisa-
kyti jėgos pozicijos ir žodžio 
„reikia“. Jaunystėje mes visi 
buvome į priekį besiveržian-
čiais ir kariaujančiais donki-
chotais. Kariauti atrodė būtina, 
nes taip galėjome geriau save 
išreikšti. O ėjimas į savo vidų 
yra kur kas ilgesnis ir sudėtin-
gesnis procesas, jis išvis neža-
da jokių apčiuopiamų rezultatų 
ir nėra toks garantuotas.

- Grupėje „Čilinam“ 
koncertuodavote trise, du-
eto su Irūna etapas pasi-
baigė, dabar scenoje dai-
nuosite vienas - nebus už 
ko pasislėpti?

- Taip, dabar vienišas kaip pirštas eisiu per 
minų lauką (juokiasi). Bet, žinokite, visai ne-
baisu, jeigu tu nekovoji, nekariauji, skleidi po-
zityvią energiją ir esi ne PRIEŠ kažką, o UŽ 
kažką. Tada tam tikra prasme būni nepažei-
džiamas. Reikia tiesiog labai tikėti tuo, ką da-
rai, ir labai daug atiduoti. Scenoje egzistuoja 
trijų minučių dėsnis: jeigu per tiek laiko ne-
surandi ryšio su publika, tada ir per valandą jo 
nepagausi - kankinsi ir save, ir žiūrovą.

Mariaus Jampolskio trijų minučių dėsnis
Aktorius, atlikėjas MArius JAMpolskis (38) pradeda naują etapą savo muzikinėje 
karjeroje ir pristato dainą „septyniasdešimt dienų“ (muzikos ir žodžių autorius  
Andrius kairys). Naujų kūrybinių iššūkių ir impulsų pasiilgęs Marius prisipažįsta:  
kad ir kokią formą jis rinktųsi savo sceniniams pasirodymams, ji visada privalo 
turėti tam tikrą prasmę. Nes tik taip įmanoma perduoti ją ir kitiems.
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Lietuvos talentu tapo žonglierius Kasparas 
Projekto „Lietuvos talentai“  nugalėtoju tapo žonglie-

rius KasParas BujanausKas (18). jam atiteko lai-

mėtojo laurai bei 10 tūkstančių eurų. Kasparas pra-

sitarė, jog laimėtus pinigus norėtų išleisti studijoms 

Monrealio cirko mokykloje, esančioje Kanadoje. 

Rodos, ką jis dar gali išmokti, jam netrūksta nei 

talento, nei artistiškumo, nei įgimto žavesio, o kamuo-

liukus valdo taip, kad, rodos, ir pats galėtų dėstyti ki-

tiems. Vaikinas gimė cirko artistų šeimoje, tad scena 

jį lydi nuo mažų dienų. Kasparo mama - oro gimnastė, 

o tėtis - fakyras. Kamuoliukai Kasparo rankose atsi-

dūrė tada, kai jam buvo vos septyneri. 

Pirmųjų atrankų metu dalyvių likimą sprendė ke-

turi projekto teisėjai, vėliau jiems talkino ir telefonu 

balsavę žiūrovai. Superfinale teisėjai jau neturėjo balso, 

o dalyvių likimas atsidūrė žiūrovų rankose. Kaip paaiš-

kėjo, nugalėtojas Kasparas pelnė 9973 balsus. Antroje 

vietoje likusi būgnininkė Fausta surinko 7520 balsų, o 

atlikėjas Emilis - 3845. Kasparas tapo 5-uoju projekto 

nugalėtoju, kažkada projektą buvo laimėję dantimis 

grojantis Mikas Stankevičius, akordeono virtuozas Mar-

tynas Levickis, dainininkas Marius Petrauskas ir gatvės 

gimnastai „Project Mayhem“.

Draugai vis dar negali patikėti, kur savo gimtadienį pla-
nuoja švęsti Karina KrysKo-sKaMBinė (35).

Gegužės 14 dieną 36-ąjį gimtadienį švęsianti dainininkė, iš-
siųsdama draugams kvietimus jame dalyvauti, šventės vietos 
pasirinkimu nustebino ne vieną artimą bičiulį. „Dar nežinau, kiek 
svečių pasiryš atvykti. Bet aš bet kokiu atveju ten būsiu!“ - juok-
damasi patikino žinoma atlikėja.

Aktyvų gyvenimo būdą propaguojanti K.Krysko-Skambinė 
po treniruočių sporto klube išsikalbėjo su keliomis moterimis ir 
šios papasakojo apie tradicinį renginį - ėjimą pajūriu. Šįmet šven-
tė, sutraukianti tūkstančius norinčiųjų Kuršių nerijoje įveikti nuo 
12,5 iki 100 kilometrų, sutampa su Karinos gimtadienio data.

„Bėgioju įvairias distancijas, nueinu į grupines aerobikos ar 
jogos treniruotes, kitaip aktyviai leidžiu laiką, bet į žygį pėsčio-
mis nesu ėjusi. Tad nusprendžiau šįmet pabandyti. Juolab kad 
įvykis sutampa su man svarbia data“, - kalbėjo dainininkė, šįmet 
nutarusi įveikti vaizdingą 25 kilometrų maršrutą iš Smiltynės.

K.Krysko-Skambinė patikino žinanti, kad tokiam išbandy-
mui reikia pasirengti ne tik morališkai, bet ir fiziškai. „Bet dar 
turiu laiko. Be to, ruošiuosi balandžio 23 d. Kaune vyksiančiam 
„Ąžuolyno bėgimui“. Tad viskas turėtų būti gerai“, - kalbėjo 
pašnekovė.

Karina Krysko pradėjo ruoštis 
savo gimtadieniui
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Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Garsenybės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

U Jadziun
(Wu yajun)

n Turtas: 4,6 mlrd. dolerių
n amžius: 52 metai

U Jadziun - vienintelė 

tarp turtingiausių pasaulio 

moterų, kuri visą turtą užsi-

dirbo savo jėgomis. Pagrin-

dinį kapitalą ji susikrovė iš 

statybų verslo, sėkmingai 

dalyvaudama miestų plėtros 

projektuose Kinijoje ir Piet-

ryčių Azijoje.

Žaklin Mars (Jacqueline Mars)
n Turtas: 27,2 mlrd. dolerių
n amžius: 77 metai

Šokolado imperijos „Mars“ paveldėtoja Žaklin Mars gau-na dividendus iš kompanijos milijardinės apyvartos. Daugelis firmos gaminių yra glaudžiai susiję su Marsų šeima. Pavyz-džiui, šokoladiniai batonėliai „Snickers“ yra pavadinti šeimos mylimo žirgo vardu, o populiariųjų „Milky Way“ ir M&M re-ceptus savo virtuvėje sukūrė Žaklinos Mars senelis.

Savitri Džindal (savitri Jindal)

n Turtas: 5,5 mlrd. dolerių
n amžius: 67 metai

Indijos „O.O Jindal Group“ sudaro keletas metalurgijos ir 

energetikos bendrovių. Pagrindinę pelno dalį gauna imperijos 

paveldėtoja Savitri Džindal ir jos gausi šeima.

Siuzana Klaten  
(susanne Klatten)

n Turtas: 20,3 mlrd. dolerių
n amžius: 54 metai

Automobilių gamybos giganto BMW 
kontrolinį akcijų paketą Siuzana Klaten 
paveldėjo iš savo tėvo Herberto Kvanto 
(Herbert Quandt), kuris, atėjęs į koncerną 
dirbti XX a. 7-ąjį deš., išgelbėjo firmą nuo 
bankroto ir svariai prisidėjo prie bendro-
vės klestėjimo. Kitaip nei kitos milijardie-
rės, S.Klaten aktyviai dalyvauja versle: yra 
chemijos prekių gamybos kompanijos „Al-
tana“ direktorių tarybos narė, valdo vėjo 
turbinų gamintojo „Nordex AG“ akcijas ir 
investuoja į trąšų bei kitų žemės ūkio pa-
skirties produktų gamybą.

Elis Volton (alice Walton)

n Turtas: 35,1 mlrd. dolerių
n amžius: 67 metai

„Walmart“ imperijos paveldėtoja Elis Vol-

ton turtą gavo iš savo tėvo Semo Voltono 

(Sam Walton), korporacijos steigėjo. Milijar-

dierė visiškai nedalyvauja šeimos versle, ty-

liai gyvena provincijoje, kolekcionuodama 

meno kūrinius, ir auklėja daugybę Voltonų 

dinastijos palikuonių.
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Šarlen de Karvaljo 
Heineken

(Charlen de Carvalho-Heineken)
n Turtas: 12,7 mlrd. dolerių
n Amžius: 62 metai

Šarlen tėvas - garsusis alaus mag-
natas Fredis Heinekenas, kuris XX a. 
9-ąjį deš. pergyveno ne tik audringą 
savo kompanijos augimą, bet ir daugy-
bę nesėkmingų ir vieną sėkmingą pa-
grobimą. Šarlen paveldėjo 25 proc. 
kompanijos „Heineken“ akcijų. Pati pa-
veldėtoja šeimos versle nedalyvauja - 
vieta stebėtojų taryboje priklauso jos 
vyrui, teisininkui Micheliui de Karval-
jo (Michel de Carvalho).

GArsenybės

Turtingiausios pasaulyje moterys
Milijardierių sąraše moterų yra nedaug. Bet milijardinių kapitalų pasaulyje yra vietos ir damoms. Štai turtingiausios iš jų.

Lilian Betankur (Liliane bettencourt)

n Turtas: 39,1 mlrd. dolerių
n Amžius: 94 metai

Turtingiausia pasaulio moteris, 94 metų Prancūzijos pilie-

tė Lilian Betankur užima 11-ąją vietą turtingiausių pasaulio 

žmonių sąraše. Pagrindinis kapitalo šaltinis yra kompanijos 

„L’Oreal“ kontrolinis akcijų paketas, kurį ji paveldėjo.

En Koks Čembers (Anne Cox Chambers)
n Turtas: 18 mlrd. dolerių
n Amžius: 97 metai

En Koks Čembers yra Amerikos žiniasklaidos imperijos „Cox Enterprises“ paveldėtoja. Imperiją įkūrė jos tėvas Džeimsas Koksas (James Cox), pradėjęs nuo mažo laikraščio. Šiandien „Cox Enterprises“ sudaro kabelinė kompanija „Cox Communications“, keliolika laikraščių ir žurnalų, 15 televi-zijos kanalų ir 86 radijo stotys, taip pat keletas stambių au-tomobilių interneto aukcionų.
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ŽvaigŽdės

Į Velykų pamaldas susirenkantys kara-
liškųjų šeimų atstovai sulaukia ypatin-
go dėmesio - juos išvysti nori ir gerbė-
jai, ir, žinoma, žiniasklaidos atstovai. 
Visą pasaulį apskriejo itin populiarių 
britų bei Ispanijos karališkųjų šeimų 
nuotraukos.

Britų karališkoji šeima rinkosi Vindzo-
ro pilyje - čia, Šv.Jurgio koplyčioje, vyko 
Velykų pamaldos. Ypatingo dėmesio su-
laukė Kembridžo kunigaikštienė Ketri-
na (Catherine, 35) su princu VilJamu 
(William, 34), kurie į koplyčią atėjo pės-
čiomis. Į pamaldas jie atėjo be vaikų - 
princo Džordžo (George) ir mažosios 
princesės Šarlotės (Charlotte). Kuni-
gaikštienė ir šįkart visus sužavėjo savo 
elegancija bei apranga ir nustelbė visus 
susirinkusiuosius. Pasaulio žiniasklaidą 
apskriejo ir kita nuotrauka, kurioje kuni-
gaikštienė Ketrina sveikina ateinančią ka-
ralienę elžBietą ii (90).

ispanijos karališkoji šeima Velykų pa-
maldoms rinkosi maljorkoje, Palmos ka-
tedroje. ispanijos karalius FeliPė Vi 
(Felipe Vi, 49) su karaliene letiCiJa 
(letizia, 44) į pamaldas atsivedė dukras 
leonorą (leonor, 11) ir Sofiją (Sofia, 9). 
Su jais buvo ir sūnui sostą perleidusi ka-
ralienė SoFiJa (Sofia, 78).

Dėmesio centre - karališkos pamaldos

Kunigaikštienė Ketrina (Catherine) 
pagarbiu tūpsniu pasitinka ateinančią 
karalienę Elžbietą II. Nuotraukoje 
iš kairės - Jorko princesės Eugenija 
(Eugenie) ir Beatričė (Beatrice)

EPA-Eltos nuotr.

Ispanijos karalius Felipė VI (Felipe VI), karalienė Leticija (Letizia), princesės 
Leonora (Leonor) ir Sofija (Sofia) bei karaliaus motina karalienė Sofija (Sofia)
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Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Laikui nepavaldi Dž.Lopes

Velykų išvakarėse garsioji Dženifer Lopes 
(Jennifer Lopez, 47) La romanoje (Dominikos res-
publika) surengė įspūdingą koncertą. Vos atvykusi 
į Dominiką ji visus sužavėjo savo įspūdinga figūra. 
oro uoste atlikėja ir aktorė pasirodė pasipuošusi 
trumpa suknele ir aukštakulniais, taip parodydama 
savo treniruotas kojas ir plokščią pilvuką. suren-
gusi įspūdingą koncertą, plojimų ji sulaukė ir sce-
noje pasirodžiusi su buvusiu vyru Marku ento-
niu (Marc anthony, 48).

Žvaigždė aktoriui-detektyvui

JaV aktoriui Gariui senisui (Gary sinise, 
62) Holivudo šlovės alėjoje atidengta žvaigždė. ak-
torius dažnai vadinamas detektyvu Meku teiloru 
(Mac taylor) - šis vaidmuo seriale „Csi: niujorkas“ 
jį itin išgarsino. Gario seniso žvaigždė Šlovės alė-
joje - 2606-oji.

ŽvaigŽdės

Ketrina (Catherine) ir Viljamas 
(William) į pamaldas ėjo be vaikų

Karalienė Elžbieta II su vyru, Edinburgo kunigaikščiu Filipu (Philip)
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žvaigždės

Mados namų „Louis Vuitton“ viceprezidentė 
Delfina Arno (Delphine Arnault)

EPA-Eltos nuotr.„L
ou

is 
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ą

Prancūzijos mados namai 
„Louis Vuitton“ kino, scenos 
bei podiumo garsenybes  
sukvietė į Luvro muziejų  
Paryžiuje. Čia pristatyta nau-
jausia „Louis Vuitton“ ran-
kinių ir aksesuarų kolekcija 
„Masters“. Ji kurta pirmąkart 
bendradarbiaujant su JAV 
menininku Džefu Kunsu (Jeff 
Koons), kuris garsiąsias me-
nininkų Leonardo da Vinčio 
(Leonardo da Vinci), Ticiano 
(Titian), Rubenso (Rubens) ir 
Vincento van Gogo (Vincent 
Van Gogh) drobes perkėlė  
ant rankinių paviršiaus.  
Daugelis kviestinių svečių bu-
vo pasipuošę „Louis Vuitton“ 
drabužiais.

Menininkas Džefas Kunsas (Jeff Koons)  
su žmona Žiustina (Justine)
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žvaigždės

Modelis 
Miranda Ker 
(Miranda Kerr)

Aktorė Ka trina Denev (Catherine Deneuve)

Aktorė Keitė Blanšet (Cate Blanchett)  
su „Louis Vuitton“ kūrybos direktoriumi  
Nikola Geskieru (Nicolas Ghesquiere)

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

 Aktorė Dženifer Eniston 
(Jennifer Aniston) su vyru 
Džastinu Teru (Justin Theroux)

Aktorė Dženifer Koneli 
(Jennifer Connelly)

Modelis  
Natalija Vodianova
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stilius

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Gaivus rytietiškas 
dvelksmas
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stilius

Garsiausi Pakistane mados namai „Sana Safinaz“ 

Lahore pristatė naujausią savo kolekciją. Dviejų di-

zainerių Sanos Hašvani (Sana Hashwani) ir Safinaz 

Munir (Safinaz Munir) kuriamas prekės ženklas  

„Sana Safinaz“, kurį mėgsta ir europietės, siūlo  

ryškias ir sodrias spalvas. Naujoji kolekcija išsiskiria 

ir ryškiomis detalėmis, įspūdingais siuvinėjimais. 

Gaivus rytietiškas 
dvelksmas
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grožio paletė

Įvaizdžio transformacijos

Dieninis 
įvaizdis
Makiažas. Šiam įvaiz-

džiui parinktos spalvos nėra 
rėžiančios akies - parinkti už 
„nude“ makiažą ryškesni, ta-
čiau subtilūs uogų atspalviai 
ir išsklaidyti ant voko. Lū-
poms parinkti natūralią spal-
vą paryškinantys matiniai lū-
pų dažai.
Šukuosena. Lengvos gar-

banos - puikus pasirinkimas 
visoms, kurios nori atrodyti 
nekasdieniškai, tačiau ir ne 
per puošniai. Jos tinka ir die-
nai darbe, ir pietums su part-
neriais ar klientais, ir susitiki-
mui su patinkančiu vaikinu 
per pietų pertrauką. Jei norite, 
kad garbanos atrodytų natūra-
liai, sukite jas prietaisą laiky-
dami vertikaliai ir kiekvieną 
sruogą rieskite į skirtingas 
puses. Prieš formuodamos 
garbanas galite plaukus pa-
purkšti druskingu vandeniu, 
taip plaukai taps paklusnesni. 

Būna dienų, kai dienotvarkėje vienas su-
sitikimas keičia kitą, o vakare dar laukia 
gimtadienio vakarienė ar smagus vakarėlis. 
Kiekvienam suplanuotam renginiui atskirai 
pasiruošti trūksta laiko, o visą dieną atrodyti 
vienodai taip pat nesinori. Tinklaraštininkių 
pusryčių „Fashion for Breakfast“ buvo pade-
monstruota, kaip įvaizdį pakeisti neužtrun-
kant ilgiau nei persirengiant suknelę. 

Vakarinis įvaizdis
Makiažas. Nereikia nei daugybės 

priemonių, nei daug laiko, kad vos per 
kelias minutes atnaujintumėte makia-
žą. Kad skirtųsi nuo to, kurį buvote 
pasirinkusi dieną, pridėkite keletą ak-
centų. Pirmiausia kiek tamsesniais 
tonais paryškinkite vokų šešėlius, ta-
čiau tai darykite subtiliai ir atsargiai, 
kad nesugadintumėte makiažo. Ga-
liausiai palei blakstienų liniją nubrėž-
kite blizgią kontūro liniją. Ši detalė 
tikrai neatrodys per daug provokuo-
jamai, tačiau įvaizdžiui suteiks žais-
mingumo, o jums pakels nuotaiką.
Šukuosena. Įvaizdis atrodys vi-

siškai kitaip, jei pakeisite šukuoseną. 
Daug laiko neužims, jei nuspręsite pa-
sidaryti netvarkingą, valiūkišką kuo-
duką su viena kita styrančia garbanė-
le. Tokiai šukuosenai nereikia didelio 
kruopštumo, o ir taisyklės jau neeg-
zistuoja. Svarbiausia, kiek pavelti prie-
kį ir lengvai sukelti plaukus, tuomet 
suformuokite ir susekite kuoduką.

Šaltuoju sezonu karaliavęs šviesių, 
neutralių spalvų makiažas, paprastai 
vadinamas „nude“, išeina atostogų  
ir vėl bus madingas tik rudenį.  
Atšilus orams rinkitės spalvas!  
Visai nesvarbu, renkatės rožinę, 
mėlyną ar geltoną, svarbiausia, kad 
būtų ryšku ir žaisminga. Makiaže 
nevyraus griežtos ir ryškios linijos, 
tad kruopštumo reikės mažiau, 
vyraus laisvas ir gaivus makiažas.Se
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Įvaizdžio transformacijos

M
ak

ia
ža

s: 
Ba

rb
or

a 
N

ag
ro

ck
ie

nė
 („

M
ak

e 
up

 S
to

re
“)

. Š
uk

uo
se

no
s: 

G
in

ta
rė

 P
ie

tu
ty

tė
. F

ot
og

ra
fij

os
: I

rm
an

ta
s 

Si
da

re
vi

či
us

Šukuosenomis pasirūpino Gintarė Pietutytė

Vakarėlio įvaizdis
Makiažas. Kad puikiai jaustumėtės vakarėlyje, pri-

dėkime dar porą detalių. Šiek tiek paryškinkite lūpas 

blizgiais lūpų dažais. Skruostikaulius subtiliai pabrėž-

kite šviesą atspindinčia priemone, vadinama „high-

lighter“. Ši priemonė pravers, jei norite, kad vizualiai 

nosis atrodytų siauresnė, nuo kaktos iki nosies ga-

liuko nubrėžkite siaurą liniją. 

Šukuosena. Kad dar kartą pasikeistumėte, išar-

dykite kuoduką ir pasirinkite paprastą, tačiau efektingą 

sukeltų plaukų šukuoseną. Ji tinka visoms, svarbiausia 

pasistengti, kad sukėlus plaukus galva neatrodytų kaip 

kiaušinis. Kad šukuosena laikytųsi ilgiau, naudokite plau-

kų pudrą ar plaukų laką. Tokio stiliaus šukuosena gali 

būti tvarkinga ir kiek išsitaršiusi. Kadangi dieną plaukai 

buvo garbanoti, vėliau susukti į laisvą kuodelį, paprasčiausia 

bus, jei ir šį kartą rinksitės kiek netvarkingą variantą.

grožio paletė

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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KODĖL AKYS „PLINKA“
Jeigu pasitrynėte akis ir ant pirštų liko 

1-2 plaukeliai, nieko baisaus. Viskas na-
tūralu, juk sveikos blakstienos amžius - 
vos 3 mėnesiai. Po to ji iškrenta ir jos vie-
toje užauga nauja. Šis procesas vyksta 
nepertraukiamai ir yra beveik nepastebi-
mas. Bet jeigu kažkas yra negerai, akys 
greitai ima „plikti“.

Galimos priežastys:

● Nekokybiškas (arba pasenęs) tušas ir 
paakių kremas.

● Netinkama priežiūra. Blakstienos gali 
nukentėti, jei nakčiai nenusiprausite kos-
metikos arba tai darysite netinkamai. Tu-
šą reikia valyti specialiomis kosmetikos 
priemonėmis (pieneliu, geliu, miceliniu 
vandeniu), o ne vandeniu su muilu. Van-
deniui atsparus tušas valomas specialiu 
losjonu. Valyti reikia švelniais judesiais, 
nuo voko išorės į vidų - taip mažiau tam-
pysite odą ir traumuosite blakstienas.

● Dažnas priauginimas. Tokių procedūrų 
negalima darytis pernelyg dažnai - blaks-
tienas jos silpnina.

● Alergija arba uždegimas.

● Nevisavertė mityba (griežtos dietos, 
badavimas).

● Ilgalaikis stresas.

● Ligos. Pirmiausia tai akių ligos (akių 
vokų uždegimas, bakterinės infekcijos, 
ašarų liaukų disfunkcijos), taip pat derma-
tologinės patologijos (atopinis dermatitas, 
psoriazė) ir endokrininės sistemos ligos.

● Vaistų vartojimas (antikoaguliantų, sta-
tinų, skydliaukės hormonų, chemoterapi-
nių preparatų).

Grožio paletė

Plasnok ir skrisk. 
Kaip prižiūrėti 
blakstienas

Ilgos blakstienos - visų dailiosios lyties 
atstovių svajonė. Gražių blakstienų  
esmė - spalva (suprantama, tamsi),  
ilgis (kuo ilgesnės, tuo geriau) ir  
tankumas (taip pat be apribojimų).  
Gamta taip apdovanoja ne kiekvieną,  
bet, laimė, padėtį galima pataisyti.

Iš esmės blakstienų paskirtis yra grynai 
praktinė. Jos yra pritaikytos sulaikyti dulkes, 
nešvarumus ir museles. Bet kiekviena mer-
gina tiksliai žino, kad blakstienos, aišku, yra 
sukurtos ne vien tam. Ir svajoja jas kiek įma-
noma pailginti ir sutankinti. Deja, visi blaks-
tienų parametrai yra užprogramuoti mūsų 
genuose ir jų keisti negalime. 

Tankesnės ir ilgesnės, negu skirta gam-
tos, tapti jos negali. Nebent prie natūralių 
blakstienų priklijuosite dirbtinius plauke-
lius. Arba salone galima atlikti laminavimo 
procedūrą, kai kiekvienas plaukelis paden-
giamas plonytėlaite plėvele ir tampa ilges-
nis ir storesnis. Pagaliau galima jas dirbti-
nai užriesti. Taip pat yra masė „naminių“ 
gudrybių, padedančių blakstienoms atro-
dyti ilgesnėms ir tankesnėms. Paprasčiau-
sia iš jų - ilginantis ir tankinantis blakstie-
nų tušas.

TIE PATYS PLAUKAI
Taigi, jeigu blakstienų būklė yra prasta, 

eiti reikia ne pas kosmetologą, o pirmiausia 

pas gydytoją. Nepakenks pasidaryti kraujo 

tyrimus, kad būtų atmesta rimtų ligų tiki-

mybė. Ir tik paskui galima bandyti gydytis 

patiems. Stiprinti blakstienas reikia taip 

pat kaip plaukus. Juk iš esmės tai vienas ir 

tas pats (ir vieni, ir kitos susideda iš 3 proc. 

vandens ir 97 proc. baltyminės medžiagos 

keratino). Tam gerai tiks vitamininės, na-

tūralių aliejų ir augalų ekstraktų kaukės, 

taip pat žolių nuovirų kompresai. Galima 

pagerti plaukus stiprinančių vitaminų - 

blakstienoms jie irgi bus naudingi.
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Nuo iškritimo
ALIEJAUS KAUKĖS. Galima naudoti 

alyvuogių, ricinos, varnalėšų, šaltalankių, 
kviečių gemalų ir daug kitų naudingų aliejų. 
Juos galima maišyti įvairiomis proporcijomis 
arba naudoti paeiliui. Pagaliuku su vata arba 
švariu tušo šepetėliu patepti blakstienas nuo 
šaknų iki galiukų ir palikti pusvalandį. Taip 
darykite kasdien, likus 2-3 val. iki miego. 
Stenkitės netepti odos aplink akis ir nepali-
kite aliejaus nakčiai. Aliejų mišinį reikia lai-
kyti šaldytuve ne ilgiau kaip savaitę.

KONTRASTINIAI KOMPRESAI. Gali-
ma panaudoti naudotus juodosios arbatos 
maišelius - du šiltus, du atšaldytus šaldytu-

ve. Juos pakaitomis dėkite ant akių, iš pra-
džių šiltus, paskui šaltus. Procedūra akty-
vina kraujo tekėjimą į blakstienų šaknis, 
be to, naikina tamsius ratilus po akimis.

ŽOLIŲ KOMPRESAI. 2 valg. šaukštus 
žolių mišinio (šalpusnio, medetkų, ramu-
nėlių, rugiagėlių arba šalavijų antpilo) už-
pilti karštu, bet ne verdančiu vandeniu, 
palaukti, kol atvės. Suvilgykite vatos tam-
ponus ir 10-15 min. uždėkite ant akių.

Nuo lūžinėjimo
VITAMINŲ KAUKĖ. Sumaišyti kokybiš-

ko alyvuogių arba kamparo aliejaus su vaisti-
nėje parduodamais vitaminais A ir E (aliejuje). 
Ištepti blakstienas, palaikyti 30-40 min.

Lygiomis dalimis sumaišyti žuvų tau-
kus su alavijų sultimis ir ištepti blakstie-
nas, palaikyti pusvalandį.

Po tokių kaukių blakstienos greičiau 
auga, mažiau iškrenta.

Dėl blizgesio
VITAMINO D ALIEJINIS EKSTRAK-

TAS blakstienoms suteikia blizgesio ir elas-
tingumo, jas sustiprina.

ROŽIŲ ALIEJUS spartina blakstienų au-
gimą ir suteikia joms ypatingo blizgesio. Iš-
tepus palaikyti tik 15 min., paskui nuplauti 
šiltu vandeniu.

Grožio paletė

Plasnok ir skrisk. 
Kaip prižiūrėti 
blakstienas

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Ant viršutinio voko auga 
nuo 150 iki 250 blakstienų 
plaukelių, ant apatinio - 
nuo 50 iki 150.Įd
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2 vieta
VAISIAI IR DARŽOVĖS. Jų reikia valgyti visados, kai tik yra 
galimybė. Žmogus per dieną turi suvalgyti mažiausiai 400 g 
vaisių ir daržovių. Jei turite antsvorio, geriau vengti saldžių 
vaisių (bananų, vynuogių) ir krakmolingų virtų daržovių 
(morkų, bulvių, moliūgų).

Skonio kodaS

Maitinatės darbe? 
Galvokite, ką valgote

Kuo maitintis darbe, jeigu pietauti nėra kur arba nėra kada? Nervinga aplinka, nenormuota darbo diena - dažna priežastis griebtis netin-
kamiausių produktų, ir vietoj energijos šaltinio maistas virsta teigiamų emocijų šaltiniu, antidepresantu. Kai jau valandą bandote užbaigti 
skubią ataskaitą, ranka pati tiesiasi prie saldumynų ir, užuot suvalgę gabalėlį, sukertate visą plytelę. O jei dar nepavalgote žmoniškų pietų su 
karštuoju patiekalu, papildomų kilogramų ilgai laukti nereikės. Bet tai nereiškia, kad turite kęsti alkį. Svarbi taisyklė - darbe praleistų pietų 
nereikia keisti gausia ir sočia vakariene. Valgyti reikia bent 4 kartus per dieną. Jeigu jūsų darbas yra susijęs su įtempta protine veikla, reikia 
dažniau į savo valgiaraštį įtraukti tokių produktų: pupelių, žirnelių, grybų, kepenėlių, rudųjų ryžių, žuvies, kopūstų, morkų, graikinių riešutų.

1 vieta
PARUOŠTOS SALOTOS iš 
parduotuvės arba namų. Šviežių 
daržovių salotos su augaliniu 
aliejumi antsvorio nepriaugins. 
Prie tokių salotų tinka nepernelyg 
riebus baltymingas patiekalas 
(mėsa, varškė, virtas kiaušinis). 
Salotos su majonezu (baltoji 
mišrainė arba krabų salotos) yra 
sotesnės, bet ne tokios naudin-
gos ir labai kaloringos.
JOGURTAS, KEFYRAS, 
VARŠKĖ, NERIEBUS SŪRIS. 
Optimalus užkandis darbe su 
daržovėmis ir vaisiais. Baltymų 
šaltinis, ilgam pasotina. Bet 
reikia stebėti, kad juose nebūtų 
pridėta cukraus, kitaip visa 
nauda dings.

Biuro maisto naudingumo reitingas
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7 vieta
SAUSAINIAI, BANDELĖS. Tai greitai pasisavinami angliavandeniai, kaipmat 
suteikiantys energijos. Bet ji lygiai taip pat greitai išeikvojama, ir vėl norisi 
valgyti, todėl ranka taip ir tiesiasi į sausainiukus.
ŠOKOLADAS. Jame yra medžiagų, stimuliuojančių nervų sistemos darbą. 
Taip pat yra naudingų polinesočiųjų riebiųjų rūgščių. Bet geriau rinktis kartųjį 
šokoladą, nes jame mažiau cukraus, ir suvalgyti ne daugiau kaip 1-2 gabalėlius.
„GATAVAS MAISTAS“ - bulvytės, suvožtiniai ir pan. Kuo daugiau suvožtinyje komponentų 
ir padažų, tuo mažiau iš jo naudos. O kas yra gruzdintos bulvytės? Krakmolas, keptas 
dideliame kiekyje aliejaus, kuris savaime yra labai kaloringas. T.y. gausite baisingai daug 
kalorijų. Vadinasi, vakare reikia eiti į baseiną arba pusantros valandos vaikščioti pėsčiomis.

3 vieta
SUMUŠTINIAI. Jeigu vietoj dešros imsite gabalėlį neriebios virtos mėsos arba 
vištienos plius žalumynų, daržovių, o duona bus su grūdais arba rupaus malimo 
miltų, tai visiškai naudingas užkandis. Šiuolaikinė virta dešra - surogatas iš riebalų, 
trupinėlio mėsos, didelio angliavandenių (krakmolo ir kt.) kiekio ir druskos.
JAVAINIŲ BATONĖLIAI. Gerai pasotina, nedidina svorio, jeigu suvalgysite ne daugiau 
kaip 1-2 per dieną. Skrandyje jie išbrinksta kaip košė ir ilgam suteikia sotumo pojūtį 
(2-3 val.). Domėkitės kaloringumu ir cukraus kiekiu juose, tai nurodyta ant pakuotės!

Parengė Milda KUNSKAITĖ

4 vieta
Greitai paruošiamos 
KOŠĖS. Deja, į jas 
paprastai dedama gana 
daug cukraus, nors kaip 
užkandis jos labai tinka, 
nes ilgam pasotina.

5 vieta
SULTYS. Jeigu nenorite priaugti 
svorio, rinkitės mažiau kaloringas 
nesaldžias - greipfrutų ir pomidorų. 
Bet ilgo efekto tikėtis neverta. Tai 
tik priedas prie kitų patiekalų.

6 vieta
RIEŠUTAI, DŽIOVINTI VAISIAI. 

Tai energijos smegenims 

šaltinis. Bet reikia jausti saiką, 

nes jie labai kaloringi.

8 vieta
BULVIŲ TRAŠKUČIAI. Nieko naudingo, 
daug riebalų, druskos.
„GREITAI PARUOŠIAMI 
MAKARONAI“. Tiesiog nuodai, ir tiek.
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egzotinės kelionės

Kelionės į Maroką su „Travel Planet“.
Įvairūs kelionių maršrutai ir datos.

Marokas: įspūdingiausios 
lankytinos vietos

Paslaptingas, spalvotas ir viliojantis, tarsi 
epizodas iš „Tūkstančio ir vienos nakties“ 
pasakų - taip dažnas įsivaizduoja Maroką. 

Vienas gražiausių šiaurinio Maroko miestų Šefšauenas, 
dar vadinamas Mėlynuoju miestu, įsikūręs tarp Rifo kalnų viršūnių. 
Šiame miestelyje galima pasijusti taip, lyg būtum apsuptas žydros 
jūros ir giedro dangaus. Mėlyni namai, laiptai, suolai ir kiti esantys 
lauke daiktai - viskas mėlynos spalvos. Tai tikras atradimas fotografi-
jos mėgėjams. Bet nustoję spragsėti fotoaparatais būtinai raskite laiko 
išgerti arbatos. Jei reikėtų išrinkti tik vieną šalies simbolį, tai būtų 
mėtų arbata. Šią arbatą ryte, dieną ir vakare, namie ir gatvėse, bend-
raudami ir ilsėdamiesi geria vietiniai.

Aplankyti šalį patogu atskridus į Kasablanką -

miestą, kurį labiausiai išgarsino to paties pavadinimo klasi-

kinis filmas su Hamfriu Bogartu (Humphrey Bogart) ir Ingrid 

Bergman. Dažnai keliautojai skuba į filme parodytą kavinę, 

tačiau verčiausia čia apsilankyti dėl Hasano II mečetės. Tai 

trečia didžiausia mečetė pasaulyje, tikras architektūros šedevras, 

pastatytas ant vandenyno kranto tuometinio karaliaus 60-ojo 

gimtadienio proga. 
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Dar vienas miestas, kurį būtina aplankyti, - Fesas, 
seniausias Maroko miestas, viduramžiais buvęs vienas 
didžiausių tuometinio pasaulio metropolių. Nepaisant 
vis modernėjančio pasaulio, Fesas sugebėjo išsaugoti 
savo autentiškumą. Šiandien tai svarbus religinis centras, 
kuriame galima pamatyti daugybę mečečių. Tačiau jomis 
galima grožėtis tik iš išorės, nes į vidų gali patekti tik 
islamą išpažįstantys asmenys. Feso senamiestis (kitaip dar 
vadinamas medina) - tai daugiau nei 9000 susipynusių 
gatvelių labirintas. Nebijokite čia pasiklysti. Jei neprisimin-
site kelio patys, paslaugūs miesto vaikai už nedidelį mokestį 
jus parves iki jūsų nakvynės vietos. Daug smagiau bus, 
jei nakvosite tradiciniame marokietiškame name - riade, 
paverstame šeimyniniu viešbučiu. Vaikščiojant po Feso 
senamiestį reikia būti atsargiems, nes kai kurios gatvelės 
yra labai siauros. Feso medinoje yra uždraustas motori-
zuotas transportas, todėl visiems pervežimams naudojami 
asilai ir mulai. Taip kartais ne juokais gali įstrigti siauroje 
gatvelėje, kai reikės prasilenkti su nešulius nešančiu mulu. 
Tad jei išgirsite šaukiant „Balek!“, tai perspėjimas, kad 
reikia trauktis į šoną.

Marakešas - tikriausiai žinomiausias šalies miestas, vieniems labai patinkantis, kitų 
nekenčiamas dėl savo triukšmo ir transporto spūsčių. Jis dėl kaitrios saulės ir didžiulio karščio 
dar vadinamas Raudonuoju miestu. Viena iš unikalių vietų - Džema El Fna aikštė. Dienos metu 
aikštė yra tiesiog didelė atvira vieta, kurioje galima pamatyti įvairių prekeivių, gyvačių kerėtojų 
su kobromis ir jų fleitomis, chna puošėjų, vietinių senovės medicinos atstovų ir įvairių būrėjų. 
Vakare aikštė tampa muzikos ir maisto vieta. Jei dar neragavote marokietiškų apelsinų sulčių, 
dabar pats metas. O jei pavargote nuo triukšmo, būtinai išbandykite marokietišką hamamą.

Kelionė į Maroką tikrai nebus visapusė, jei neaplankysite Sacharos dykumos. Būtinai pasirinkite nakvoti berberų palapinėse, o smėlio kopas užkariaukite ne tik džipais ar pėsčiomis, bet ir jodami ant kupranugarių. Maroko berberai ne tik klajokliai, bet ir puikūs architektai. Po visą pietinį šalies regioną išsimėčiusios kasbos (arba berberų miestai-tvirtovės), o viena gražiausių - Ait Benhadu. Ši vieta ne vieną kartą yra atsidūrusi garsiuose Holivudo filmuose.

Jei rinksitės poilsį prie vandenyno, labiau už neįspūdingus turistinius kurortus rekomen-
duojame šarmingą žvejų miestelį Esaveirą. Ne taip seniai jis buvo pagarsėjęs 
kaip Maroko hipių sostinė, jame gyveno legendinis Džimis Hendriksas (Jimi Hendrix). 
Dabar tai kurortas, kuris pritraukia nemažai banglenčių ir burlenčių sporto entuziastų. 
Miestelyje yra daug įvairių mažų restoranų, parduotuvių, galerijų, virš uosto klykiančių 
žuvėdrų būriai ir išsiskiriančios mėlynos žvejų valtys sukurs išskirtinę atostogų nuotaiką.

egzotinės kelionės

Parengė Gabrielė Štaraitė

Subačiaus 17-28, Vilnius

+370 698 16526
violeta@travelplanet.lt

www.travelplanet.lt

Daugiau informacijos:
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namams

Šiais laikais bet kuris ūkininkas ar kaimo so-
dybos šeimininkas pasakys, kad sėkminga 
veikla priklauso nuo to, kaip efektyviai išnau-
dojamas laikas ir pinigai. Pavasarį prasidėjus 
darbymečiui ypač aktualus tampa degalų 
sąnaudų klausimas, galingais traktoriais dir-
bant paprastesnius darbus prarandama dau-
giau kuro. Todėl vis daugiau žmonių renkasi 
alternatyvą - naudotus japoniškus nedidelio 
galingumo traktoriukus, sparčiai populiarė-
jančius tarp įvairaus lygio ūkininkų,  kaimo 
sodybų savininkų, uogininkų, daržininkų.

Edita SIAVRIS

Patvarumas ir ekonomiškumas

Jau 20 metų gyvuojantys www.traktoriu-
kai24.lt siūlo gana platų japoniškų dėvėtų (nuo 
10 iki 30 arklio galių) traktoriukų pasirinkimą. 
Bendrovės direktoriaus Egidijaus Gesevičiaus 
teigimu, naudoti traktoriukai kainos atžvilgiu 
lietuviams prieinamesni, todėl bendrovė pasi-
rinkusi būtent tokią verslo kryptį vis dėlto 
prekiauja tik japoniška technika. „Jau seniai 
japoniška technika vertinama už patvarumą ir 
kokybę, todėl klientams norime pasiūlyti tik 
kokybišką daiktą. Per tiek metų atsirinkome 
partnerius, sekasi neblogai, manau, kad mus 
žmonės vertina ne tik už kokybišką dėvėtą 

techniką, bet ir už nuoširdžius patarimus, kon-
sultacijas. Žmogus atvažiavęs gali traktorių 
išbandyti, pavažinėti, - pasakojo E.Gesevi-
čius. - Japoniški traktoriukai - kaip japoniški 
magnetofonai, juos turintys nuo senų laikų 
žino, kad muzika iki šiol groja. Šie traktoriukai 
labai patikimi, neturi jokios elektronikos, jo-
kios kibernetikos, padaryti tvirti, ilgaamžiai.“

Dalis žemdirbių apskaičiuoja, kad išlaiky-
ti seną „belarusą“ ir arklį neapsimoka finan-
siškai, taigi renkasi naudotą japonišką trak-
toriuką, kuris nei ėst prašo, nei greit genda.

Platus pasirinkimas

Norinčiuosius išsirinkti tinkamiausią 
traktoriuko variantą pagal turimą žemės plo-
tą ir veiklos kryptį konsultuoja technikos ži-
novas Paulius Gesevičius. Sandėlyje visuo-
met yra 100-200 japoniškų mini traktorių, 
todėl iš ko išsirinkti galės ir įnoringi klientai, 
ir skaičiuojantieji kiekvieną eurą. P.Gesevi-
čiaus tikinimu, populiariausi yra KUBOTA ir 
YANMAR traktoriai, - jie mini traktorių ga-
myboje pasaulyje laikomi patikimiausiais. 

Minėtos bendrovės direktoriaus pavaduo-
tojas Edgaras Čečkauskas pridūrė, kad šio 
patikimumo įrodymas - ir grįžtantys klientai, 
yra tokių, kurie įsigiję vieną traktoriuką at-
važiuoja ir kito pirkti, tai itin pastebima tarp 
uogų augintojų.

Dažniausi klientai - ūkininkai, turintys 
galingus traktorius, tačiau vien su jais neiš-

siverčiantys. Įsigyti japoniški traktoriukai 
puikiai praverčia sandėliavimo darbams, taip 
pat veikloms sode ir darže. 

Kaimo sodybų savininkai šiuos traktoriu-
kus pamėgo dėl manevringumo ir patvarumo. 
Žolės pjovimas, pakrančių šienavimas, žiemą 
sniego stumdymas - be šių darbų neapsieina 
nė viena kaimo sodyba, norinti reprezentuoti 
save gražia, tvarkinga aplinka. Juolab kad ga-
lingi traktoriai dėl didelio svorio labiau sumina 
žemę, mini traktoriukai „draugiškesni“ žemei, 
aplinkai; sunaudoja gerokai mažiau degalų.

E.Gesevičius atviravo, kad kasmet trak-
toriukų prekyba tik auga, pats pardavimo pi-
kas - vasaris, žmonės nelaukia paskutinės 
minutės ir pavasariui ruošiasi anksčiau. 

Pastaraisiais metais mini traktoriukus labai 
pamėgo šiltnamių turėtojai, gyvulių augintojai, 
pastarieji džiaugiasi, kad tokia technika patogu 
įvažiuoti/išvažiuoti iš fermos. Tai itin aktualu, 
kai yra siauresni išvažiavimai. Traktoriukai 
taip pagaminti, kad klientai, būna, net nustem-
ba, kad toks nedidelis traktoriukas ištraukia 
masyvų krovinį.

n Norėdami įsigyti patvarius japoniškus 

traktoriu kus, skambinkite telefonu  
(+370-618) 01-075. 

n Apsilankę svetainėje www.traktoriukai24.lt, 
rasite ir didelę traktoriukų nuotraukų galeriją,  

kitą jus dominančią informaciją.

informacija

Remiantis klientų atsiliepimais, 
patikimiausi traktoriukai - KUBOTA, juos 

galite įsigyti www.traktoriukai24.lt
Svetainės www.traktoriukai24.lt nuotr.

Kur rasti: greitkelis (autostrada) Kaunas-Klaipėda, į Klaipėdos pusę; 1 km nuo „Lukoil“ degalinės

www.traktoriukai24.lt  
siūlo japonišką kokybę
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TėvysTės TesTas  
oranguTanui

Šveicarijos Bazelio miesto zoologijos so-
das paskelbė, kad viena iš jo gyventojų - 17 
metų Sumatros orangutanų patelė, vardu 
Kila (Kila), - atsivedė jauniklį. Dabar atlie-
kamas DNR testas Ombaku (Ombak) pa-
vadinto „kūdikio“ tėvui nustatyti.

Mat Kila gyvena aptvare su dar viena 
patele ir trimis patinais. „Jauna motina yra 
labai populiari tarp priešingos lyties oran-
gutanų“, - sakė žvėryno atstovė Fabija Vis 
(Fabia Wyss). Ji taip pat pranešė, kad Kila 
tapo motina dar kovo pradžioje. Jos vaikas - 
tik antras Sumatros orangutanų jauniklis, 
gimęs Bazelio zoologijos sode nuo 1900 me-
tų. Pirmą prieš ketverius metus atsivedė 
patelė vardu Ketava (Ketawa).

TadžikisTano milicininkai 
privalės lankyTis TeaTre

Tadžikistano vidaus reikalų ministras 
Ramazonas Rachimzoda pasirašė potvarkį, 
įpareigojantį visus šalies vidaus reikalų sis-
temos darbuotojus ne rečiau kaip kartą per 
mėnesį lankytis teatre.

„Priimtas sprendimas, kad pareigūnai 
nors kartą per mėnesį apsilankytų teatre. 
Šis potvarkis galioja visiems darbuotojams, 
nepriklausomai nuo to, kuriame šalies re-
gione jie tarnauja“, - sakė žurnalistams 
VRM spaudos tarnybos viršininkas Umar-
džonis Emomali. Jis pažymėjo, jog šiuo po-
tvarkiu siekiama kelti teisėsaugos institu-
cijų darbuotojų kultūros lygį.

ašTuonmeTis Tėvo 
auTomobiliu nuvažiavo į 
„mcdonald’s“

Užsinorėjęs mėsainio, vienas aštuonmetis 
JAV Ohajo valstijoje sėdo į tėvo automobilį ir 
nuvažiavo iki artimiausio „McDonald’s“ fi-
lialo. Pasak žiniasklaidos, berniukas paaiš-
kino vairuoti išmokęs stebėdamas vaizdo įra-
šus „YouTube“ svetainėje. Šalia jo kelionės 
metu sėdėjo ketverių metukų sesutė.

Aštuonmetis Ist Palestino mieste auto-
mobiliu iki greito maisto restorano važiavo 
daugiau kaip kilometrą. Jis pavyzdingai lai-
kėsi kelių eismo taisyklių: sustojo degant 
raudonam šviesoforo signalui ir praleido ki-
tus vairuotojus. Vaikų tėvai jų išvykos metu 
buvo namuose ir miegojo. Praeiviai, pamatę 
vaiką už vairo, galiausiai kreipėsi į policiją.

Kai berniukas įsuko į restorano aikšte-
lę, darbuotojai pradžioje pagalvojo, kad tai 
pokštas. „Jie manė, kad tėvai sėdi ant už-
pakalinės sėdynės“, - pasakojo policijos at-
stovas. Kai pasirodė pareigūnai, vaikas ap-
sipylė ašaromis, nes pagalvojo padaręs ką 
nors blogai.

įdomu

KaleidosKopas

„Kinder Surprise“ žaisliukų ir pliušinių meškiukų 

kolekcijai prireikė kelių atskirų kambarių
EPA-Eltos nuotr.
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Neseniai atrestauruotas Trevio fontanas 
Romoje ir toliau traukia turistus lyg 
magnetas: pernai lankytojai iš viso 
pasaulio į jį sumetė monetų, kurių vertė - 
1,4 mln. eurų. Tai yra 100 000 eurų 
daugiau nei 2013-aisiais.

Romos turistai žino paprotį: kiekvienas, 
kas nori sugrįžti į Amžinąjį miestą, turi stovė-
damas nugara į vandenį per petį į fontaną įmes-
ti monetą. Šis pelningas prietaras gyvuoja 
šimt mečius. Pinigai kartą per savaitę yra su-
renkami ir paaukojami organizacijai „Caritas“.

Trevio fontanas, kuris, kaip ir Koliziejus 
bei Ispaniškieji laiptai, yra vienas Italijos sos-
tinės simbolių, „surenka“ daugiau pinigų nei 
koks miesto muziejus. Nacionalinis Romos 
muziejus, pavyzdžiui, kasmet turi „pasiten-
kinti“ 1,1 mln. eurų įplaukomis.

2015 metų lapkritį Trevio fontanas buvo 
baigtas restauruoti. Darbai truko beveik dve-
jus metus. Jų kaštus - 2 mln. eurų - padengė 
mados namai „Fendi“.

Prie italų architekto Nikolo Salvio (Nico-
lo Salvi, 1697-1751) kūrinio populiarumo ne-
abejotinai prisidėjo Federiko Felinio (Federi-
co Fellini) filmas „Saldus gyvenimas“ („La 
dolce vita“) su naktį fontane besimaudančia 
Anita Ekberg (Anita Ekberg). Trevio fontaną 
kasmet aplanko 3 mln. žmonių. Tai yra vienas 
labiausiai lankomų pasaulio monumentų.

Turistai į Trevio fontaną 
Romoje sumeta milijonus eurų

KALEIDOSKOPAS

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Gyvenimo kolekcija
86 metų Briuselio gyventoja (Belgija) Ketrina Bloumen (Cathe-

rine Bloemen) savo kolekcijoje turi daugiau nei 6 tūkstančius žaisliu-
kų iš garsiųjų šokoladinių kiaušinių „Kinder Surprise“ bei pliušinių 
meškiukų. Žaisliukus ji pradėjo kolekciuonuoti būdama 21-erių metų. 
„Kinder Surprise“ yra labai populiarūs ne tik Belgijoje, bet ir visame 
pasaulyje, ypač jie perkami prieš Velykas.
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Psichologijos kodas

Strategija - užbėgti už akių

1Jis sako, kad paskam-
bins vėliau, bet ne-

skambina. Psichologės 
nuomone, vyrukas arba są
moningai žemina merginą, 
arba yra nusprendęs, kaip 
sakoma, „neprisileisti jos 
pernelyg arti“.

3Jis nenori susipažinti su 
jos tėvais. O juk pažintis 

su tėvais rodo, kad santykiai 
yra rimti. Atsisakymas išduoda 
trumpalaikio ryšio siekį.

7Jis neleidžia jums pasi-
likti nakčiai. Vadinasi, su 

jumis jam nėra jauku. Ir vargu 
ar taps.

5Jis ir toliau lankosi vaka-
rėliuose, kuriuose renkasi 

linksmos merginos, bet ne su 
jumis, o su draugais. Sara spė
ja, kad tai rodo, jog jis nesiliauja 
bandęs rasti ką nors geresnio. 
Ras naują - mes ankstesniąją. Ar
ba pasiliks atsargai (žr.2).

9Tam tikra jo gyvenimo 
dalis jums lieka nepriei-

nama. Bet jeigu žmogus yra 
nusiteikęs ilgiems ir rimtiems 
santykiams, jis dalinsis visais 
savo išgyvenimais ir rūpes
čiais. Vadinasi, nenusiteikęs.

2Jis neplanuoja susi-
tikti. O jeigu kur nors 

ir kviečia, tai paskutinę 

akimirką - neva spontaniš

kai. Merginai tenka pripa

žinti, kad ji jam - tarsi at

sarginis variantas, kai ne

lieka kitų, patrauklesnių.

4Jis keičia pokalbio temą, 
kai pradedate kalbėti 

apie jūsų santykius. Veikiau
siai jis nenori jums meluoti, kad 
myli, ilgisi, nori nuolatos bend
rauti. Sąžiningumas puošia. Bet 
nenoras „pasikalbėti apie mus“ 
išduoda, kad jis jums yra abe
jingas.

8Gali kelias dienas ding-
ti. Vadinasi, lengvai apsi

eina be jūsų.

6Išeidamas jis išprašo jus 
iš savo buto. Nepalieka 

raktų. Greičiausiai nenori jūsų 
rasti grįžęs.

10Jis nė karto neužsakė 
staliuko gerame res-

torane, nenusivedė į teatrą 
ar nors koncertą. Jis visiškai 
negalvoja, kaip jums suteikti 
estetinį malonumą.

Moterys - greitai įsimylinčios bū-
tybės. Išsiskyrimą pakelia sunkiai. 
Daugeliui santykių su partneriu 
nutrūkimas sukelia tiesiog šoką, 
jos neranda sau vietos, sielojasi, 
verkia. Trumpai tariant, kankinasi. 
Kaip palengvinti kančias?

„Išsiskyrimas nebus toks skaus-
mingas, jei nelauksite, kol jis jus pa-
liks, o pavarysite jį pirmos“, - tvirti-
na psichologė Sara Deivison (Sara 
Davison), skyrybų specialistė ir ati-
tinkamos metodinės priemonės „Iš-
siskyrimas“ („Uncoupling“) autorė.

O kaip suprasti, kad jau laikas 
skirtis? Pasirodo, yra net 10 neabe-
jotinų požymių.

Pastebėjote visus 10 požymių? 
Rytoj pat meskite „tą pabaisą“. Jeigu 
tik 8, galite palaukti porytdienos. O 
5 ir mažiau vis dėlto palieka šansą, 
kad santykius pavyks išsaugoti. Bet 
labai nedidelį. Saros manymu, net 
vienas vienintelis iš jos pateiktų  
10-ies „vyriško abejingumo“ požymių 
yra pretekstas susimąstyti, ar verta 
toliau bendrauti.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

laisvalaikis 2 0 1 7  b a l a n d ž i o  2 1 35

Norvegai seNelių Namuose  
įdarbiNs „džiaugsmo 
skleidėjus“

Jaunuoliai, norintys prisijungti prie 
vasaros pramogų Norvegijoje, gali įsi-
darbinti „džiaugsmo skleidėjais“ į pietus 
nuo Oslo įsikūrusiame senelių globos ir 
veiklos centre „Bjonnesasen“.

Globos centras šiuo metu ieško 16-17 
metų jaunuolių, kurie vasaros mokykli-
nių atostogų metu norėtų skleisti jaunat-
višką energiją tarp senolių.

Šį projektą įstaiga pradėjo dar 
2013 m., kai pastebėjo, kad centro gyven-
tojų savijauta ir nuotaika labai pagerė-
davo po jaunųjų svečių apsilankymo va-
saromis, kai dauguma nuolatinių 
„Bjonnesasen“ darbuotojų atostogauja. 
Kadangi vasarą trūksta personalo, sen-
jorams stinga draugijos su kuo pasikal-
bėti ir kartu pasivaikščioti gryname ore.

„Mūsų jaunieji „džiaugsmo skleidėjai“ 
su vyresnio amžiaus centro gyventojais va-
žinėjasi dviračiais, žaidžia stalo žaidimus 
ar sode ant grotelių kepa kepsnius. Bend-
radarbiavimo patirtis su jaunuoliais buvo 
tokia teigiama, kad jiems buvo pasiūlyta 
apsilankyti per Kalėdas ir gegužės 17-osios 
(Norvegijos Konstitucijos dienos) šventę“, - 
sakė globos centro koordinatorius.

ilgiausios asmeNukių 
lazdos rekordas

Dubajuje pasiektas ilgiausios asme-
nukių lazdos, kurią naudojant buvo pa-
daryta nuotrauka, rekordas.

Rekordą pasiekė kompanija „ITP Li-
ve“, kurios darbuotojai naudojo asme-
nukėms daryti 16,6 metro ilgio lazdą. 
Ankstesnis rekordas priklausė dviem 
tink laraštininkams iš Italijos ir buvo ly-
gus 15,57 metro. Rekordas pasiektas ste-
bint Gineso rekordų knygos atstovams.

Eltos inf. 

įdomu

LAUKIAME JŪSŲ

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas
Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Pagal seną vengrų tradiciją Velykų rytą vaiki-
nai laisto vandeniu merginas, o šios jiems už 
tai dovanoja margučių. Visas merginas priva-
loma išmaudyti, kad jos „nenuvystų anksčiau 
laiko“. Pasak legendos, šaltas vanduo Velykų 
rytą padeda išsaugoti grožį. Šių tradicijų nere-
tai laikomasi Vengrijos kaimeliuose, nors dau-
geliu atveju - tai tik smagi atrakcija turistams 
ir senovės papročiams pristatyti.

Velykinės tradicijos
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Agnė Vidugirytė

- Nuo ko prasidėjo „Edžio Agregato“ 
istorija, kas suteikė jai pirmąjį kūrybinį 
impulsą?

Aidas Giniotis: „Edis Agregatas“ gimė 
iš dainų, pasakojančių apie žmogaus gyveni-
mą, - jame yra nemažai asmeniškų, autobio-
grafiškų detalių. Kilo daug apmąstymų, kaip 
žmogus šiais laikais atrodo ir kokį jį nori ma-
tyti visuomenė, kas slepiasi po mūsų herojų 
apvalkalais; kokius juos mėgsta kiti žmonės 
ir kokie jie būna iš tikrųjų. Iš to ir atsirado 
spektaklyje išryškėjanti šypsenos tema - daž-
nai žmonėms pritaikome klišes ir stereotipus, 
nebenorėdami matyti jų tikrųjų veidų, prade-
dame dengtis vieni kitiems labiau priimtinais 
dalykais, taip prarasdami savo veidą ir netgi 
tikrąjį vidų.

Darius Miniotas: „Edį Agregatą“ galima 
laikyti savotiška šypsenėlės (angl. smiley) at-

siradimo legenda. Pagal kieno pavidalą ji at-
sirado, kas galėjo būti jos prototipas? Galima 
pasitelkti ir tokią interpretaciją. Fantasmago-
rijos veiksmas vyksta postindustrinėje visuo-
menėje, kurioje prarasta šypsenos dovana, ir 
žmonėms žūtbūt reikalingas simbolis, į kurį 
jie galėtų lygiuotis. Edis - gelbėtojas, kurio 
visi laukia, tačiau neaišku, ar jis iš tiesų eg-
zistavo. Žmonės apie jį skaitė laikraščiuose, 
jo mitinę figūrą formavo medija, tačiau mes 
parodome tikrąjį tokios ikonos gyvenimą. Pa-
aiškėja, kad iš tiesų Edžiui sekėsi toli gražu 
ne taip įspūdingai, - jis toks pats žmogus, kaip 
ir visi kiti, tad mes paliekame žiūrovui pasi-
rinkimą toliau tikėti ikonišku fasadu arba su-
vokti jį kaip žmogišką pavidalą su visomis 
žmogiškomis nesėkmėmis.

- Kodėl šiai istorijai papasakoti pasi-
rinkote Lietuvoje labai retą „steam-
punk“ stilistiką?

A.G.: Pats „steampunk“ yra išgalvotas 
stilius, suderinantis praeitų amžių atributus 
ir estetinius bruožus su įsivaizduojamais. Jį 
kuriant iš praeities pasiimama tai, kas labiau-
siai priimtina, ir bandoma sujungti su tuo, ką 
norėtume matyti. Tai labai artima „Edžio 
Agregato“ temai - mūsų visų susikuriamiems 
įsivaizduojamiems pasauliams ir siekiui įno-
rius paversti tikrove. Be to, pačioje istorijoje 
mes vengiame konkretumo, nėra apibrėžto 
laiko - veiksmas vyksta prieš ir po „n“ metų, 
nėra jokio aiškaus „šiandien“ ar „vakar“, o 
„steampunk“ kaip tik ir yra stilius, neturintis 
laiko ribų. Ar tai praeitis, ar ateitis - ji atrodo 
ganėtinai vienodai.

- Savo idėjai įgyvendinti subūrėte, ko 
gero, muzikaliausią Keistuolių teatro pu-
sę - beveik visus „Edžio Agregato“ ak-
torius žiūrovai įpratę matyti ne tik vai-
dinančius, bet ir muzikuojančius tiek te-
atre, tiek už jo ribų. Kuo kūrybinis pro-
cesas su jais buvo ypatingas arba kuo 
skyrėsi nuo jūsų ankstesnių darbų?

A.G.: Man tai buvo labai smagus proce-
sas. Esame turėję projektų, kurie remiasi 
kažkieno kito kūryba, derindavome prie jos 
muziką ir dramaturgiją, o „Edžio“ pagrindu 
tapo dainos, kurių dalį esu parašęs seniai, dar 
devintajame dešimtmetyje. „Edžio Agregato“ 
pavadinimą, ko gero, galima taikyti visai mū-
sų septynių žmonių grupei, nes visi jie labai 
atvirai ir kūrybiškai priėmė mano dainas, už 

Keistuolių teatro kūrėjai: 
„Ateina laikas kurti apie tai, kas skauda“
Metų pradžioje Keistuolių teatras pristatė vieną grandioziškiausių ir netikėčiausių premjerų te-
atro istorijoje - roko fantasmagoriją „Edis Agregatas, arba Nemirštančio optimisto gyvenimas ir 
mirtis“. „Steampunk“ estetikos, distopijos elementų ir gyvai atliekamos roko muzikos sintezė jau 
spėjo sulaukti žiūrovų ir kritikų įvertinimo - didžiausiame Lietuvos profesionalių teatrų festivalyje 
„Vaidiname žemdirbiams“ roko fantasmagorija pelnė pagrindinį prizą. Mistikos ir fantastikos ele-
mentų gausa išsiskirianti istorija, gimstanti iki šiol Lietuvoje nematytos scenografijos ir kostiumų 
fone, atskleidžia daugeliui neįprastą, tamsesnę ir emocijų kupiną Keistuolių teatro pusę.

Mintimis apie kūrybinius ieškojimus ir atradimus sutiko pasidalyti „Edžio Agregato“ kūrėjai -  
režisierius, muzikos ir libreto autorius Aidas Giniotis ir aktoriai Ieva Stundžytė bei Darius Miniotas.

teatras teatras

ką esu kiekvienam labai dėkingas. Didelį ma-
lonumą man asmeniškai suteikė pats proce-
sas, kai kiekvienas pasiūlydavo ir į spektaklį 
įnešdavo kažką savo. Kartais netgi jausda-
vausi keistai nevesdamas jų į konkretų rezul-
tatą, o tiesiog kartu ieškodamas ir pasiduo-
damas visų fantazijoms. Net ir „steampunk“ 
stilius nėra vieno mano sugalvotas - viskas 
spektaklyje gimė iš diskusijų. Kūrybinė gru-
pė priėmė mano muziką ir bendromis jėgomis 
įvilkome ją į dabartinį pavidalą - tai mūsų vi-
sų bendro darbo vaisius.

D.M.: „Edis Agregatas“ yra įvairių ir labai 
skirtingų kartų, įtakų, grojimo manierų lydi-
nys. Aidas didelę dalį dainų buvo parašęs ge-
rokai seniau ir reikia nulenkti galvą, kad jis nė 
vienam neprimetinėjo ir nerodė, kaip anksčiau 
yra jas įsivaizdavęs ar aranžavęs. Visa ko pra-
džia buvo improvizacinis periodas, kai visi 
stengėsi groti taip, kaip norėtų tas dainas gir-
dėti. Skirtingos muzikinės įtakos, skoniai ir 
pomėgiai susiliejo į vieną bendrą ir netikėtą 
rezultatą, o svarbiausia, kad išvengėme pavo-
jaus įsisprausti į žanro rėmus ar groti taip, kaip 
Aidui patiko vienais ar kitais metais.

- Kaip į naująjį spektaklį reaguoja 
Keistuolių žiūrovai?

A.G.: Sunku vertinti vienareikšmiškai - 
gali būti žiūrovų, kuriems spektaklis labai 
patiks, gali būti ir visai priešingų reakcijų. 
Keistuolių žiūrovai visą laiką dažniausiai at-
eidavo pažiūrėti, ką sukursime naujo, kitaip 
ar savotiškai, „keistuoliškai“; manau, kad to-
kie ištikimi mūsų žiūrovai, jau matę daug 
spektaklių, turėtų gerai priimti „Edį“. Be abe-
jonės, bus ir tokių, kuriems spektaklis pasi-
rodys tiesiog per daug keistas.

Ieva Stundžytė: Apskritai kalbant apie 
Lietuvos teatro kontekstą yra labai lengva pa-
sakyti, koks teat ras yra koks: Jaunimo teatras 
yra vienoks, Mažasis teatras - kitoks, Keis-
tuoliai - dar kitokie. Dabar yra patogiau gyven-
ti darant tai, ką esi įpratęs daryti, kai žinai, dėl 
ko visa tai darai; atėjęs žiūrovas irgi puikiai 
suvokia, kur ir dėl ko atėjo, - tada viskas labai 
paprasta. Visgi teatras prieina tokią ribą, kai 
turi žengti iš savo saugumo zonos, o kūrėjas 

turi pats leisti sau kurti - daryti ne tai, ko iš jo 
tikimasi, o tai, ko jis pats nori, kas jam skauda. 
„Edis Agregatas“ yra to pavyzdys. Natūralu, 
kad visi mūsų kūrybiniai ieškojimai, grįsti in-
tuicija ir dvasiniais dalykais, reikalauja žiūrovo 
atvirumo, savaime suprantama, kad tai iš pra-
džių nėra patogu, nuolat kinta ir negali greitai 
virsti aiškiu rezultatyviu produktu. Šiuolaiki-
niame Lietuvos teatre žiūrovą labiausiai šoki-
ruoja nebe nuogas kūnas, ne keiksmažodžiai, 
ne kontroversijos scenoje, o atvirumas. Kada 
jis mato, kad aktoriui kažkas virpa, ištrykšta 
ašara, žiūrovas slepiasi - jam tai pernelyg sun-

ku ir nepatogu. Esu girdėjusi komentarą: „Mes 
užaugome su „Geltonų plytų keliu“, Keistuo-
lių teatre viskas turėtų būti šviesu ir gražu“ - 
visuomenės atspindžio šiame teatre tokie 
žmonės nenori matyti, o socialinių skaudulių 
pažiūrėti eina į kitus teatrus. Mes nepataikau-
jame publikai: labai džiaugiamės, kad jie atei-
na, tačiau jiems išėjus mes tikrai suprasime. 
Žiūrovas turi pasirinkimą likti arba išeiti lygiai 
taip pat, kaip ir mes turime pasirinkimą kurti 
tai, ką jaučiame. Kita vertus, norisi naujais 
kūrybiniais ieškojimais pritraukti ir netradici-
nį Keistuolių žiūrovą.

su „Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Scenos iš spektaklio „Edis Agregatas“
Martyno Jurkevičiaus nuotr.

ROMANTIZMO 
KELIU

65|

UGNIUS PAULIUKONIS

Edward Seckerson, 
„The Pianist Magazine“
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apie išvaizdą

Aktorius nelaiko savęs gražuoliu ir tikrai 
nemano, kad jo kūno formos atrodo įspūdin-
gai. Bet jis turi visą filosofiją, aiškinančią, 
koks turi būti tinkamas gyvenimo būdas no-
rint gerai atrodyti. „Jei tai, ką valgote, jums 
teikia malonumą, greičiausiai tuo pat metu ir 
kenkia figūrai. Jei treniruojatės, o po sporto 
jaučiatės tarsi nuvarytas arklys, greičiausiai 
jums sudaryta sporto programa veikia puikiai. 
Bet jei mažiau mėgautumėtės tuo, ką valgo-
te, reikėtų mažiau kankintis sporto salėje. Ir 
atvirkščiai - jei sportuosite, bet nežiūrėsite, 
ką dedate į burną, rezultatai vis tiek nedžiu-
gins“, - tvirtino aktorius.

apie laiką su žmona

„Tikiu meile ir gražiomis istorijomis. Bet 
tos mielos istorijos neatsiranda iš niekur. Aš 
tikrai rūpinuosi mudviejų su žmona laisvalai-
kiu, buvimu kartu ir to laiko kokybe. Mes 
savaitgaliais, laisvomis dienomis nuolat ieš-
kome nuotykių ir laikui praleisti prisigalvo-
jame keisčiausių dalykų. O kartais tiesiog ra-
miai leidžiame laiką ir mėgaujamės vienas 
kito draugija“, - pasakojo Č.Teitumas. Beje, 
2009-aisiais susituokusi pora laikoma viena 
gražiausių ir tvirčiausių Holivude. 

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Čeningas Teitumas (Chaning Tatum) su 
žmona Džena Devan (Jenna Dewan)

EPA-Eltos nuotr.

FakTai

n Aktorius gimė 1980 metų balandžio 26-ąją 
Jungtinėse Amerikos Valstijose
n Visas jo vardas yra - Čeningas Metju Teitumas 
(Chaning Matthew Tatum)
n Devintoje klasėje buvo tėvų išsiųstas mokytis į 
sukarintą mokyklą, joje pamėgo žaisti futbolą ir siekė 
gauti sportininko stipendiją
n Yra įvaldęs kung fu kovos meną
n Prieš tapdamas žymus, dirbo įvairiausius darbus - 
nuo pagalbinio darbininko statybose iki pardavimų 
vadybininko. Vėliau dirbo modeliu
n 2009-aisiais vedė aktorę, su kuria susipažino 
filmavimo aikštelėje, Dženą Devan (Jenna Dewan) ir 
kartu augina dukrą Everli Elizabet (Everly Elizabeth)
n Iki šiol mėgsta vasaras leisti pas senelius 
Alabamos valstijoje
n Vaikystėje kentėjo nuo dėmesio sukaupimo sutriki-
mo, hiperaktyvumo ir disleksijos. Negana to, turėjo 
įsivaizduojamą draugą
n Abu su žmona Džena mėgsta istorijas apie pasakų 
ir mitines būtybes. Fėjos - vienos mėgstamiausių. 
Fėjų tema net organizavo savo vestuves, o ant torto 
viršaus buvo jųdviejų kaip fėjų figūrėlės
n Vieno filmavimo metu aktorius buvo pametęs savo 
vestuvinį žiedą ir žmona jo dėl to tikrai nepaglostė
n Abu su žmona turi vienodas tatuiruotes
n Mėgstamiausia vieta ruoštis vaidmenims - 
pilna putų vonia
n Yra užkietėjęs romantikas ir meilės laiškelius-
raštelius žmonai palieka netikėčiausiose namų vietose
n Laisvu laiku mėgsta bėgioti, sportuoti, klausytis 
muzikos ir šokti

Užkietėjęs romantikas
Jis gauna vis įvairesnius vaidmenis - nuo gatvės šokėjo iki rimto galingiausios pasaulio 
šalies prezidento apsauginio, vilioklio. Nauji pasiūlymai, rodos, byra iš gausybės rago 
balandžio 26 dieną 37-ąjį gimtadienį švęsiančiam Holivudo aktoriui ČeNiNgui 
TeiTumui (Chaning Tatum). ir, nepaisant vis naujų jo kuriamų personažų, į kuriuos akis 
gano pusė pasaulio moterų, Čeningas labiau už viską myli savo žmoną DžeNą DevaN 
(Jenna Dewan), kurią taip pat karjeros pradžioje sutiko filmavimo aikštelėje.
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Daugiau apie laidą „Svarbios detalės“ - 41 p.

Živilei Kropaitei - 
naujas televizinis iššūkis

2017 m. balandžio 21-27 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNIS

Esu... KOKYBIŠKOS televizijos žiūrovas...

Lietuvos rytas TV 4,7%
TV6 3,4%
TV1 3,1%
TV8 2,6%
PBK 2,4%

Info TV 2%
NTV Mir Lietuva 1,8%
LRT Kultūra 0,7%
REN Lietuva 0,6%
Liuks! 0,2%

Lietuvos rytas TV 5,3%
TV6 3,2%
TV1 3,2%
Info TV 2,7%
NTV Mir Lietuva 2,4%

TV8 2,1%
PBK 1,9%
LRT Kultūra 0,9%
REN Lietuva 0,6%
Liuks! 0,3%

LNK 17%

TV3 15,7%

LNK 20,7%

TV3 17,7%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 KK2 PENKTADIENIS LNK 10,9 

2 VALANDA SU RŪTA LNK 10,9 

3 KK2 LNK 10,8 

4 NUO...IKI LNK 10,4 

5 LIETUVOS TALENTAI TV3 9,2 

6 MES VIENO KRAUJO LNK 8,5 

7 KALINIŲ ŽMONOS LNK 8,3 

8 TV3 ŽINIOS TV3 8,3 

9 LNK ŽINIOS LNK 8,1 

10  GERO VAKARO ŠOU TV3 7,4

Duomenys: TNS LT, 2017 m. balandžio 10-17 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 6,2%
BTV 6,5%

LRT  
Televizija 6,9%

LRT Televizija 
8,5%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,8%

Kiti  
kanalai 19,3%

LRT šeštadienio laidos „Labas rytas, Lietuva“ prodiuse-
ris ir laidų vedėjas ARNAS MAzėTIS (26),  vardydamas 
televizijos pranašumus ir trūkumus, pasako tiesiai.  
Jo manymu, reklama yra didžiausias žiūrovų priešas, 
o štai kokybiškų pramogų televizijos ekranuose tikrai 
galėtų būti daugiau. 

✔ Dažniausiai per televizorių žiūriu...
informacines laidas arba kokius nors filmus, kurie pa-

deda pamiršti dienos rūpesčius. Dažniausiai įjungiamas 
kanalas? Savaime suprantama - LRT! Tačiau apskritai 
televizijos žiūrėjimui laiko lieka ne tiek ir daug. Kadangi 
dirbu Naujienų tarnyboje, visas žinias tenka išgirsti perdien, 
tad dažnai mieliau renkuosi patefono skleidžiamą vinilinės 
plokštelės muziką nei TV zirzimą. 

✔ labiausiai iš kantrybės veDa ir erzina...
ilgos reklamos komerciniuose kanaluose. Ačiū, aš žinau, 

kada man reikės pigesnio tualetinio ar prireiks vaistų. 

✔ televizijoje tikrai per Daug...
reklamos.

✔ labiausiai televizijoje trūksta...
kokybiškų pramogų.

✔ reklama yra...
šlamštas, trukdantis mėgautis kokybiška produkcija.

✔ būDamas televizijos vaDovu, mielai 
atsisakyčiau...

tariamų socialinės dokumentikos laidų. 

✔ tv žiūrėti verta, nes...
tai yra galingiausia medija, padedanti glaustai, koncen-

truotai, bet informatyviai sužinoti dienos ar savaitės nau-
jienas, įvykius.

Parengė Ringailė STuLPiNAiTė-GViLDė
Irm

an
to

 S
id

ar
ev

ič
ia

us
 n
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tr.

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,4%

Kiti  
kanalai 22,3%
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Balandžio gale LRT televizijos eteryje 
pasirodančios naujos aktualių pokalbių 
laidos „Svarbios detalės“ vedėja ŽiviLė 
KRopaiTė sako, kad naujoji laida jai bus 
nemenkas iššūkis. Nuo šiol kiekvieną ant
radienio vakarą žurnalistė su profesiona
lių redaktorių komanda ieškos įdomesnių, 
negirdėtų pašnekovų, kitu kampu žvelgs į 
tai, kas aktualu kiekvienam.

Živilė, gavusi pasiūlymą stoti prie naujo-
sios laidos vairo, atviravo, kad tai malonus, 
tačiau nelengvas iššūkis. „Iššūkį vertinu kaip 
labai didelį, ypač turint omenyje, jog visada 
Lietuvoje visi zyzia, kad „nėra normalios po-
kalbių laidos“ arba kad visiems nusibodę pa-
šnekovai, nusibodę vedėjai. Aišku, čia gal 
bendra zyzimo kultūra lemia ir nereikėtų nuo 
to atsispirti, tačiau neneigsiu, kad labai gerai 
suprantu šitą kontekstą ir turiu jį omenyje. 
Žinau, kad jei man kas nors būna įdomu ir į 
ką nors įdedu daug juodo darbo ir širdies, 
galiausiai tai pasidaro įdomu ir kam nors ki-

tam. O šįsyk man įdomu net labai“, - ambici-
jų neslepia naujos laidos vedėja.

„Živilė - kietas riešutėlis, tačiau su ja 
dirbti ne tik smagu, ji tikra žurnalistikos pro-
fesionalė, dirbanti ir radijuje, ir televizijoje, 
turi daugybę netikėtų minčių, aiškų aštrų po-
žiūrį, yra pasiruošusi argumentuotai ginti sa-
vo poziciją ir niekada neina lengviausiu keliu. 
Tokia vedėja - kiekvieno prodiuserio svajo-
nė“, - gerų žodžių laidos veidu tapusiai  
Ž.Kropaitei negaili kūrėjų komandai vadovau-
jantis Edvardas Žičkus.

Paklausta, kas pirmuosiuose filmavimuo-
se buvo sunkiausia, Živilė neslėpė, kad sun-
kiausia buvo pats pirmasis žingsnis, akimirka 
iki pirmųjų sakinių: „Prieš prasidedant įrašui, 
studijoje spengė tokia baisi tyla, kad atrodė, 
jei ji dar nors akimirką truks, viskas žlugs. 
Kažkas iš komandos pasakė: „Ką jau mokam 
Lietuvoje, tai tvarkingai patylėti.“ Buvo krau-
pu, bet įsijungus kameroms ir pradėjus laidą 
viskas išjudėjo.“ 

Didžiuliu tempu gyvenanti žurnalistė pri-
sipažįsta pati nesanti nuolatinė televizijos 
žiūrovė, renkasi tik tuos projektus, kuriems 

keliami patys aukščiausi reikalavimai. Cha-
rizmatiškoji laidų vedėja tiki, kad toks bus ir 
jos vedamas pokalbių projektas. „Man patin-
ka tokios laidos, kur dirbtinai nėra skandali-
nama, kur pašnekovai rečiau matyti, kur te-
mos niekaip nepritempinėjamos, kur tiesiog 
vyksta realus, paprastas kalbėjimas ir gyve-
nimas. Kur juokiamasi, kai juokinga, ir ne-
verkiama vien dėl to, kad prodiuseriai čia 
numatę „verksmingą garso takelį“. Tokiame 
informacijos sraute visko labai labai daug, tad 
norisi tiesiog labai gyvo, paprasto, šilto ar 
poaštrio pokalbio. Norisi, kad būtų gaivu ir 
šviežia, kad po pokalbių išryškėtų šviesus 
kampas, kryptis, ką dar galime padaryti, kad 
šioje nuostabioje, labai įdomioje, nors kartais 
ir sudėtingoje šalyje viskas dar geriau veik-
tų ir į priekį judėtų dar sparčiau“, - svarstė 
Živilė.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

41

TELEVIZIJAEtErio žmonės

Nauja pokalbių laida „Svarbios detalės“ 
per LRT kiekvieną antradienį 21.30 val.

Živilė Kropaitė. 
Kodėl ji yra kiekvieno prodiuserio svajonė?
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 16.50   „Laiptai į dangų“  7.40  „Kosmosas +“ 18.00   Kas ir kodėl? 17.35   24 valandos 10.00  „Virtuvė“

TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Šunyčiai patru-
liai“. 9.05 Ką pasakė Kakė Makė? 9.20 Senoji 
animacija. 10.05 Romantinė komedija „Sva-
jonių gyvenimas“ (N-7). 12.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
15.00 Pasikeisk! (N-7). 16.00 Valgyk ir lieknėk. 
17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Romantinė komedija „Poniutė 
kaime“ (N-7). 22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.55 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ 
(N-7). 1.45 Pasikeisk! (N-7). 

Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 
virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.35 Pasienio 
sargyba (N-7). 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 
Nuo... Iki. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dokumentinis f. „Senovės X failai. Juo-
dosios magijos paslaptys“ (N-7). 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

PBK
6.30, 9.00, 14.45 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas: 
animacija. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00 Gyvenk 
sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 „Ką ir reikėjo 
įrodyti“. 14.30 Padriki užrašai su D.Krylovu. 15.00 
Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 
Vyriška/Moteriška. 17.55 Lauk manęs. 18.55 Ste-
buklų laukas. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
Orų prognozė. 21.30 „Balsas. Vaikai“. 24.00 
Vakaras su Urgantu. 0.40 Melodrama „Elastikas“. 

RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
Humoro laida. 23.20 „Paprasta mergiūkštė“. 
1.30 „Miškuose ir kalnuose“. 3.00 „Muitinė“. 

Ren
6.50 „Viengungiai“. 7.35 Labas rytas! 8.10, 
17.20 Tinkama priemonė. 9.05, 18.20 „Šeimos 
dramos“. 10.55 Sąžiningas remontas. 11.40 
Pati naudingiausia programa. 13.25 Ekstrasen-
sų mūšis. 15.30, 0.20 „Žiniuonis“. 20.25 Kvies-
tinė vakarienė. 21.30 Mums net nesisapnavo.  

nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 15“. 18.30 Ypatingas įvykis. 
Tyrimas. 19.50 „Kuba“. 23.30 NTV-matymas. 
Vadimo Gluskero filmas „Pasauliniai užkulisiai. 
Orų valdovai“. 0.30 Mes ir mokslas. Mokslas ir 
mes. 1.30 „Susitikimo vieta“.  

TV PolonIa
7.55 A.Gargas tyrimas. 8.30, 17.55, 2.10 Na-
minukai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 
Panorama. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 
23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 
5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.10, 5.10 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „Ugnimi ir kalaviju“. 
15.25 „Defektas“. 16.40 Verta kalbėti. 17.45 Žo-
džių žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.25 
Valstybės interesai. 19.25 Buvo, nepraėjo. 20.25 
Laisvasis ekranas. 20.45, 2.40 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Ir 
gėriui ir blogiui“. 0.20 Pramoginė laida.  

TV1000
9.50 „Perėja 2“. 12.20 „Laimingasis Gilmoras“. 
14.05 „Debesų žemėlapis“. 17.20 „Pianistas“. 
20.10 „Vėl septyniolikos“. 22.10 „Kovotojas“. 0.25 
„Neįtikėtina jaunojo išradėjo T.S.Spiveto kelionė“.  

DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 
18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Sunkve-
žimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Nuogi ir išsigandę. 
21.00 Vyro nuotykiai Sibire. 22.00 Teisingumas 
tamsiosiose giriose. 23.00 Aliaska.  

TRaVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 Ar galėčiau ten 
gyventi? 10.00, 15.30 Viešbučių verslas. 11.00 
Pilies paslaptys. 12.00, 16.00 Gyvenimas rąstų 
namelyje. 17.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 19.00 
Žvaigždė automobilyje. 20.00 Baltųjų rūmų paslap-
tys. 21.00 Titanikas. Paslaptys muziejuje. 22.00 
Nežinoma ekspedicija. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuo-

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas 

„Virtuvė“ (N-7).
11.00 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“ (N-7).
12.05 Farai (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Boltas“ (N-7).
21.20 Veiksmo trileris 

„Londono apgultis“ 
(N-14).

23.15 Veiksmo drama 
„8 jūrų laivyno 
būrys. Už priešo 
linijos“ (N-14).

1.15 TV serialas „Kalė-
jimo bėgliai“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.05 Animacinis f. 

„Zigis ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

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

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

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Transporteris.  
Visu greičiu“  
(N-14).

22.55 Veiksmo f. „Kobra“ 
(N-14).

0.40 Mistinė drama 
„Paslaptingi  
žvilgsniai“ (N-14).

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.00 Specialus tyrimas.
11.55 Bėdų turgus 

(subtitruota).
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios (su vertimu į 

gestų k.).  
Sportas. Orai.

19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 „Muškietininkai 3“ 

(N-7).
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Komedija „Grupinė 

psichoterapija miške“ 
(subtitruota, N-14).

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

(N-7).

6.15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (1) (N-7).

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

8.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

10.05 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

11.05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

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

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

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

14.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

16.50 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
19.30 TV serialas 

„Voratinklis. 
Farmacininkas.  
IV dalis“ (N-7).

20.30 Amerikietiškos 
imtynės (N-7).

22.30 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas 2. 
Kruvini pinigai“ 
(N-14).

0.20 Siaubo trileris 
„Pagieža“ (N-14).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“.
7.20 Šiandien kimba.
8.20 „Kartą Rostove...“ 

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Baltoji strėlė“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Veiksmo f. 

„Ašmenys“ (N-7).
1.10 Veiksmo komedija 

„Skolininkas“ (N-14).
2.45 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
3.05 Veiksmo f. 

„Ašmenys“ (N-7).
4.35 Veismo komedija 

„Skolininkas“ (N-14).
6.00 Dokumentinis f. 

„Dykumos“.

6.05 Velykinis koncertas. 
7.25 „Riteris Rūdžius“.
7.40 „Kosmosas +“. 

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

8.50 Dokumentinis f. „Kaip 
atsiranda daiktai 8“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Dokumentinis f. 

„Bliuzas. Muzikinės 
kelionės“. 7 d. 

13.50 Dalios Kasčiūnaitės 
simbolių pasaulis. 

14.00 Mūsų legenda - 
Stasys Povilaitis. 
Maestro dainas 
atlieka Lietuvos 
žvaigždės.

15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.30 „Čia gyva kultūra“. 

Dokumentinis filmas, 
skirtas Mokytojų 
namų 70-mečiui. 

17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 2“ 
(N-7).

20.00 Lietuvos muzikų 
rėmimo fondui - 25. 
Vakaras-koncertas 
„Dainuoju Lietuvą“. 

21.10 Drama „Moteris 
Berlyne“ (N-14).

23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.

 14.20   „Viena už visus“

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

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

Džordan“ (N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

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

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės VII. Kalėdų 
vaiduokliai“ (N-7).

21.00 „Bekas 6. 
Gunvaldas“ (N-14).

22.55 Snobo kinas. 
Biografinė drama 
„Yves Saint Laurent“ 
(N-14).

1.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.25 „Auklė“.
1.50 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

vilkolakis“ (N-7).
8.00 „Rouzvudas“ (N-7).
9.00 Ekstremali 

žvejyba (N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

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

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

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

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
20.30 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas.  
TV3 orai.

22.30 Veiksmo f. 
„Nuotykių  
ieškotojas“ (N-7).

0.20 „Kobra 11“ 
(N-7).

1.25 „Naša Raša“ 
(N-14).

9.00 Balticum 
TV žinios.

9.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

10.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

11.35 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

12.05 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

12.35 „Karališkos 
paslaptys“.

13.05 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

14.05 Pinigai iš nieko.
15.05 „Lėktuvai, pakeitę 

pasaulį“.
16.05 Fantastinė komiška 

drama „Laimė 
akimirksniu“ (N-7).

18.00 „Kai šaukia širdis“.
19.00 „Užkariaujant 

dangų“.
20.00 Balticum 

TV žinios.
20.30 „Mokytojai“ 

(N-7).
21.30 Pagaliau 

penktadienis! 
„Pabrolys“ (N-7).

23.15 Balticum 
TV žinios.

23.45 Biografinė 
istorinė drama 
„Eichmanas“  
(N-14).

„TransporTeris.  
Visu greičiu“
Veiksmo trileris. Belgija, 
Kinija, Prancūzija. 2015.
Režisierius: Camille Delamarre.
Vaidina: Ed Skrein, Loan Chabanol.

Frankas - buvęs kariškis ir geriausias 
vairuotojas, galintis nugabenti viską 
ir visur. Jo pervežimo paslaugos 
kainuoja brangiai ir jomis naudojasi 
tik kriminalinio pasaulio vadeivos.

„KoBra“
Veiksmo filmas. JAV. 1986.
Režisierius: George P.Cosmatos.
Vaidina: Reni Santoni, Sylvester
Stallone, Brigitte Nielsen.

Marionis Kobretis - vienas geriausių 
policijos departamento darbuo-
tojų. Jis dirba pagal savo taisykles: 
nieko neklausia ir visada šauna 
pirmas. Paskutinis jam tekęs užda-
vinys - žudikas maniakas, dėl kurio 
veiksmų išsigandęs visas miestas.

balandžio 21 d. 

 23.45   „Eichmanas“  20.00   „Saša ir Tania“  14.05   „Didžiojo 
   sprogimo teorija“

animal planeT
6.36, 16.30, 23.50, 5.02 Liūno broliai. 7.25, 
11.00 Šuns gelbėjimo misija. 8.15, 12.50 Gy-
venimas Veterinarijos universitete. 9.10, 14.40, 
20.10, 3.25 Šiaurės Amerika. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 17.25, 21.05, 1.40, 5.49 
Laukinė Indija. 18.20, 22.00 Plėšrūnai iš arti. 

sporT1
8.00 ATP tenisas. Pirmasis pusfinalis. Marakešas. 
10.00 NBA krepšinio lyga. Bostono „Celtics“  - 
Šarlotės „Hornets“. 12.10 Kovinis sportas. „M1 Iš-
šūkis“. Rusija - Japonija. 13.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Andoros „Morabanc“ - Barselonos 
„Barcelona“. 14.50, 21.00 NBA krepšinio lyga. 
Gražiausi savaitės momentai. 15.00 Lietkabelio 
žygis Europoje. Europos taurė. Panevėžio „Liet-
kabelis“ - Miuncheno „Bayern“. 17.00 Tiesiogiai. 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. FC UFA - Maskvos 
CSKA. 19.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lygos apžvalga. 29 turas. Vakar. 
20.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 29 
laida. Premjera. 20.30 „Road to glory“. Laida apie 
kovos sportą. Šiauliai. 3 d. Premjera. 21.10 KOK 
World series. Lenkija. 2 d. 23.10 NBA krepšinio 
lyga. Sekmadienio atkrintamosios.  

ViasaT sporT BalTic
7.00, 17.40, 23.50 Krepšinis. Eurolyga. 8.50 
Smiginis. Premier lyga. Belfastas. 11.50 
Boksas. 12.30 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos pusfinalių burtai. Tiesioginė translia-
cija. 13.00, 1.40 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Manchester United“ - „Anderlecht“. 
14.50, 5.00 Ledo ritulys. KHL finalas. 17.10, 
3.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos žur-
nalas. 22.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Real“ - „Bayern“. Tiesioginė trans-
liacija. 

eurosporT
 6.30, 11.00, 1.05, 4.00 Dviračių sportas. Itali-
ja. 7.30, 13.45, 21.00, 2.30 Angliškasis biliar-
das. Pasaulio čempionatas Šefilde. Didžioji 
Britanija. 9.30 Dviračių sportas. Prancūzija. 
12.00 Futbolas. JAV „Major League Soc-
cer“ lyga. 12.30 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. 13.00, 2.00, 5.00 FIFA futbolas. 13.30 
Futbolas. UEFA Europos lyga. 20.55, 0.55 
„Eurosport 2“ žinios. 5.30 Dviračių sportas. 
Kroatijos turas. 

„nuoTYKiŲ ieŠKoToJas“
Veiksmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius: Jean-Claude Van Damme.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, Roger Moore, James Remar.

Gatvės klounas su vagiliaujančia berniūkščių gauja bėga nuo policijos ir 
atsiduria piratų laive. Piratus užpuola kiti piratai, o jų vadas parduoda vai-
kiną į vergiją. Šis patenka į salą, kurioje mokoma kovos menų. Po kelerių 
metų buvęs klounas ir piratų vadeiva atsiduria čempionate, o vėliau vyks-
ta į turnyrą, kurio nugalėtojui atitenka prizas - didžiulis auksinis drakonas.

„lonDono apgulTis“
Veiksmo trileris. Jungtinė 
Karalystė, JAV. 2016.
Režisierius: Babak Najafi.
Vaidina: Gerard Butler, Aaron
Eckhart, Morgan Freeman.

Neaiškiomis aplinkybėmis mirus 
ministrui pirmininkui, į jo laidotuves 
atvyksta visi Vakarų pasaulio lyderiai. 
Labiausiai pasaulyje apsaugota ce-
remonija virsta mirtinu sąmokslu.

lnK
21.00

TV3
21.20

lnK
22.55

TV6
22.30

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. 

Spinjitzu meistrai“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kempas ir draugai“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Animacinis f. 

„Pabėgimas  
iš žemės planetos“ 
(N-7).

12.45 Komedija 
„Kvaišų šeimynėlės 
atostogos“ (N-7).

14.45 Komedija „Nevykėlio 
dienoraštis 2. 
Rodriko taisyklės“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija 

„Pono Poperio  
pingvinai“ (N-7).

21.20 Veiksmo komedija 
„Laukiniai šernai“ 
(N-7).

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

1.15 Veiksmo trileris 
„Londono apgultis“ 
(N-14).

6.30 Zigis ir Ryklys“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (1).
8.35 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
9.00 „Linksmieji 

Tomas ir Džeris“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 „Pramuštgalviai“.
11.35 Komedija „Trys 

nindzės. Pusdienis  
pramogų parke“.

13.25 Romantinė komedija 
„Mergina iš Džersio“ 
(N-7).

15.25 Komedija „Sparnelis 
ar šlaunelė?“ (N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. 
19.30 Nuotykių f. 

„Kelionė į Žemės 
centrą“ (N-7).

21.20 Romantinė komedija 
„Mano žmona - 
ragana“ (N-7).

23.30 Juodojo humoro 
komedija  
„Sex turas“ (N-14).

1.35 Veiksmo trileris 
„Transporteris.  
Visu greičiu“ (N-14).

 6.00 LR himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 „Tobotai 1“.
7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.55 „Džiunglių knyga 2“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Azijos cunamis. 

Mirtina banga“.
13.05 „Singapūras - klestintis

atogrąžų rojus“. 2 d.
14.05 „Džesika Flečer 2“ 

(N-7).
15.45 Žinios.
16.00 „Mes nugalėjom“.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

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

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 „60 akimirkų“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Romantinė komedija 

„Vaizdai ir žodžiai“ 
(N-7).

0.40 Trumposios žinios.

 22.45  „Vaizdai ir žodžiai“ 9.00    Virtuvės istorijos

ŠeŠtadienis

„KELIONĖ Į ŽEMĖS CENTRĄ“
Nuotykių filmas. JAV. 2008.
Režisierius: Eric Brevig.
Vaidina: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Seth Meyers.

Geologijos profesoriui į rankas pateko senas islandų manuskriptas. Jis 
su savo palydovais - sūnėnu ir dingusio brolio draugo dukra - leidžiasi 
ieškoti „dingusio pasaulio“. Nuotykių ieškotojai pasiryžę pasiekti Žemės 
centrą ir įminti mūsų planetos paslaptis.

rekomenduoja

„LAUKINIAI ŠERNAI“
Veiksmo komedija. JAV. 2007.
Režisierius: Walt Becker.
Vaidina: Tim Allen, John Travolta,
Martin Lawrence.

Keturi pusamžiai vyrai nuspren-
džia motociklais pervažiuoti Ame-
riką. Pranešę žmonoms, kad iš-
vyksta į komandiruotę, vyrukai lei-
džiasi į nuotaikingą, tačiau pavo-
jingą kelionę. Nuotykiai prasideda 
viename Naujosios Meksikos bare, 
priklausančiame agresyviai vieti-
nių baikerių gaujai.

„ŠĖTONAS MANYJE“
siaubo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: William Brent Bell.
Vaidina: Fernanda Andrade, 
Simon Quarterman.

Izabela keliauja į Italiją nufilmuoti 
filmą apie demonų kankinamą sa-
vo mamą Mariją Rosi. Pripažinta ne-
pakaltinama, moteris buvo išsiųsta 
į psichiatrijos ligoninę Italijoje. Kad 
galėtų padėti mamai išsivaduoti iš 
demonų gniaužtų, Izabela sutinka 
su šventikais apsilankyti keliuose 
egzorcizmo seansuose.

 „SUKČIAI“
komedija. JAV, Vokietija. 2002.
Režisierius: Reginald Hudlin.
Vaidina: Matthew Perry, Elizabeth
Hurley, Bruce Campbell.

Džo Taileris nesidžiaugia darbu 
solidžioje teisinėje įstaigoje. Bosas 
liepia tik išvežioti teismo nuospren-
džius, šaukimus į posėdžius ir oficia-
lias sutartis firmos klientams. Kartą 
Džo turi nuvežti skyrybų dokumen-
tus Sarai Mur, kurios neištikimas 
vyras jau susirado naują meilužę.

TV3
21.20

TV6
22.30

 TV8
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“ (N-7). 8.00 
Kempas ir draugai. 8.30 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Se-
noji animacija. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 
Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir 
lieknėk. 14.30 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja 
Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ 
(N-7). 17.10 Lietuvos talentai (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė drama „Vasara Islandijoje“ (N-7). 
22.55 Romantinė komedija „Poniutė kaime“
(N-7). 0.50 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.35 Dviračio šou. 19.30 Dokumen-
tinis f. „Senovės X failai. Juodosios magijos 
paslaptys“. (N-7). 20.35 Nuo... Iki. 21.30 Pasi-
vaikščiojimai. Naujoji karta. 22.00 Yra, kaip yra 
(N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų k. 0.30 Už vaikystę. 1.00 Yra, kaip yra 
(N-7). 2.00 24 valandos (N-7). 2.55 Bus visko. 
3.40 Valanda su Rūta. 5.05 Ne vienas kelyje. 
5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00, 2.15 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 16.05 
Naujienos. 6.40 Grok mylimas, akordeone! 7.15 
Vaikų klubas. 7.55 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 
Ganytojo žodis. 9.10 Idealus remontas. 10.20 
Skanėstas. 11.25 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 
13.30, 16.25 „Piteris - Maskva“. 18.05 Šlovės 
minutė. 20.00 Laikas. 20.20 Pasverti ir laimingi 5. 
22.40 Prožektorparishilton. 23.15 „Baltasis Bimas 
Juodoji ausis“. 2.45 „Intermergaitė“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.25, 8.20 „Seklys Samovarovas“. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 „Penki 
vienam“. 11.40 Humoras! Humoras! Humoras! 14.20 
„Grįši - pakalbėsim“. 18.00 Šeštadienio vakaras. 
21.00 „Ugnis, vanduo ir varinės triūbos“. 1.20 „Siū-
lau ranką ir širdį“. 2.45 „Viskas neatsitiktinai“. 

 REN
6.50-12.25 Kviestinė vakarienė. 13.25 „Ai planeta“. 
13.30 „Kiekvienam po katinėlį“. 14.30 „Mintransas“. 
15.10 Sąžiningas remontas. 15.50 Pati naudingiausia 
programa. 16.50 „Pėdsekiai“. 19.20 Prajuokink komi-
ką. 20.00 „Kazanovos auskaras“. 23.30 „Sensacinga 
byla. Nusikaltimai keliuose - laisvės atėmimo baus-
mė“. 0.25 „Sensacinga byla. Anastasijos įstatymas“.

BTV
23.20

 9.00   „Linksmieji 
   Tomas ir Džeris“

LNK
19.30
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6.15 „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Dokumentinis f. 

„Nepaprastai mieli!“
11.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Suomija.  
2016 m.

12.05 Detektyvas 
„Foilo karas.  
Karo žaidimai“  
(N-7).

14.10 TV serialas 
„Žiniuonis“ (N-7).

15.15 TV serialas 
„Džuna“.

16.15 „Kas žudikas?“ 
(N-7).

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

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

19.30 Muzikinis iššūkis.
21.30 Veiksmo f. 

„Priverstas žudyti“ 
(N-14).

23.20 Siaubo f. 
„Šėtonas manyje“ 
(S).

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

3.40 Muzikinis iššūkis.

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Vandenyno 

milžinai“ (N-7).
8.30 „Viskas apie 

gyvūnus“.
9.00 Skinsiu raudoną 

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

(N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.00 „Sparnuočių 

gyvenimas.  
Skrydžių virtuozai“.

16.00 Žinios. 
16.20 Skinsiu raudoną 

rožę.
17.00 „Vandenyno 

milžinai“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. 

Pokario gatvės“  
(1) (N-7).

20.00 Žinios. 
20.30 „Leningradas. 

Pokario gatvės“  
(2) (N-7).

22.30 Žinios. 
23.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
1.10 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Rusų gatvė.
8.15 Vilniaus albumas.
8.30 Trembita.
8.45 Menora.
9.00 Vilniaus sąsiuvinis.
9.15 Kelias.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
11.00 Muzikos talentų lyga.
12.30 „Muškietininkai 3“.
13.20 Likimai. Grigorijus 

Kanovičius. 1994 m.
13.50 „Hamletas“. 2012 m. 
16.00 „Aukštumala atgyja“.
16.30 Neda. (Ne)viena 

diena rojuj. Koncer tas 
„Žalgirio“ arenoje.

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

su Nomeda Kazlaus. 
Svečias - Saleem 
Ashkar (Vokietija). 2 d.

21.00 Istorinė drama 
„Alonzanfanas“ (N-14).

22.50 Griežia „Camerata 
Klaipėda“ ir Vilhel-
mas Čepinskis. 

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 ARTS21.
0.30 „Hičkokas ir Triufo“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neįprasti 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

9.30 „Neįprasti 
augintiniai“.

10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 Sostinės keksiukai.
13.00 „Sodininkų 

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

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Brokenvudo paslap-
tys. Elnių medžioklė“ 
(N-7).

23.05 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

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

1.35 Biografinė drama 
„Yves Saint Laurent“ 
(N-14).

3.15 „Bekas 6. 
Gunvaldas“ 
(N-14).

4.45 Pasisvėrę ir laimingi.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

7.30 Beveik neįmanoma 
misija (N-7).

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

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

lenktynės (N-7).
12.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.00 Beveik neįmanoma 
misija (N-7).

14.00 Bjauriausi darbai 
pasaulyje (N-7).

15.00 Pragaro kelias 
(N-7).

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

lygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Vilniaus  
„Lietuvos rytas“.  
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Komedija „Sukčiai“ 

(N-7).
0.20 Veiksmo drama 

„Mirtis iš dangaus“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia širdis“.
10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Mokytojai“ 

(N-7).
12.30 „Karališkos 

paslaptys“.
13.00 Lietuva 

žemėlapiuose. 
Joachimo 
Lelevelio kolekcija.

13.30 Dokumentinis f. 
„Pina“.

15.25 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

16.30 „Užkariaujant 
dangų“.

17.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

18.30 Šeimos vakaras. 
„Išdykęs varniukas“ 
(Vokietija, 2012 m.).

20.00 „Lėktuvai, 
pakeitę pasaulį“.

21.00 Lady Gaga 
koncertas  
„The Monster Ball 
Tour at Madison 
Square Garden“. 
2011 m.

23.05 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

23.35 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

0.35 „Beribis pasaulis“ 
(N-14).

 16.30   Neda 10.30  „Tigrų sala“ 0.55   „Sostų karai“  21.00   Lady Gaga 
    koncertas

 17.00    Lietuvos krepšinio
     lygos rungtynės

 1.35  „Yves Saint 
   Laurent“

TV PROGRAMAbalandžio 22 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.55 Ga-
miname su A.Zyminu. 9.25 Protingas namas. 10.20 
Pagrindinis kelias. 11.05 Gyvas ir negyvas maistas. 
12.00 Buto klausimas. 13.05 Dvigubi standartai. 
14.05 Šefų mūšis. 15.00 „Muchtaras. Naujas pėd-
sakas“. 16.20 Kartą. 17.00 Milijono verta paslaptis. 
19.00 Centrinė televizija. 20.00 Tu - šaunuolis! 
22.30 Tu nepatikėsi! 23.30 „Pakrantės apsauga“.

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.45 Polonija 24. 
12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas Mateušas“. 
14.05 Ir gėriui ir blogiui“. 15.05 O! Lenkiški kūriniai. 
16.00 Okrasa laužo taisykles. 16.30 Ateities namai. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.55, 6.15 
Draugas specialiosioms užduotims. 20.40, 2.45 
Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.40, 24.00 
Pramoginė laida. 22.00 Šv.Mišios. 23.05 „Venecija“.

 TV1000
9.55 „Neįtikėtina jaunojo išradėjo T.S.Spiveto ke-
lionė“. 11.55 „Vėl septyniolikos“. 13.55 „Mergina 
vandenyje“. 16.00 „Geras melas“. 18.05 „Atgal į 
ateitį II“. 20.10 „Smurfai“. 22.10 „Psichoterapija“. 
0.10 „Pirmoji nuodėmė“. 2.20 „Perėja“.

 DiscoVery 
10.05 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 10.55 Da-
laso automobilių rykliai. 11.50 Paskui klasikinius 
automobilius. 12.40 Turto gelbėtojai. 13.35 Upių 
pabaisos. 14.30 Mirtinas laimikis. 15.25 Novatoriai. 
16.20 Aukso karštinė. 18.10 Nuogi ir išsigandę. 
19.05 Vyro nuotykiai Sibire. 20.00 Megatraukiniai. 
21.00, 2.50 Greiti ir triukšmingi. 22.00, 3.40 Ko-
votojas. 23.00, 4.30 Be ribų. 24.00 Robotų kovos.  

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 
Ar galėčiau ten gyventi? 10.00, 15.30 Viešbučių 
verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 12.00, 16.00 Gy-
venimas rąstų namelyje. 17.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 19.00 Žvaigždė automobilyje. 20.00 Baltųjų 
rūmų paslaptys. 21.00 Titanikas. Paslaptys muzie-
juje. 22.00, 3.00 Nežinoma ekspedicija. 23.00, 4.00 
Įkaušęs keliautojas. 24.00 Garsenybių klubas.

 aNiMal PlaNeT
8.15, 18.20, 22.00 Kova su brakonieriais. 9.10, 20.10 
Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 10.05 Katės gelbėji-
mas. 11.00 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50-17.50 Liūno 
broliai. 21.05 Šuns gelbėjimo misija. 22.55, 5.49 
Aligatorių tramdytojai. 0.45-5.27 Liūno broliai. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - 
Vašingtono „Wizards“. 9.10 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
28 turas. 10.00 Čempionai LT. Grapplingas. 
Vilnius. 2 d. 10.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 29 laida. Vakar. 11.00 „Road to glory“. 
Laida apie kovos sportą. Šiauliai 3 d. Vakar. 
11.30 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Sankt Pe-
terburgo „Zenit“- Makhachkalos „Anzhi“. 13.30 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 30 turas. 14.00 NBA krepšinio 
lyga. Sekmadienio atkrintamosios. 16.10 NBA 
krepšinio lyga. Gražiausi savaitės momentai. 
16.30 Tiesiogiai. Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
„Rostov“ - Maskvos „Spartak“. 18.30 Pasaulio
rali-kroso čempionatas. Ispanija. Barselona. 
1 etapas. 20.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo ly  -
gos apžvalga. 31 etapas. 21.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 29 laida. 22.00 Tie-
siogiai. NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - 
Milvokio „Bucks“. 0.40 NBA krepšinio lyga.
Klivlando „Cavaliers“ - Atlantos „Hawks“. 3.50 „Liet-
kabelio“ žygis Europoje. Europos taurė. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Miuncheno „Bayern“. 5.50 „Penk-
tasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. 29 turas. 6.50 „Hunt the Wolf 2017“. 
Apžvalginė laida apie keturračių varžybas. 3 laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 14.35, 0.55 Krepšinis. Eurolyga. 10.40 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Ba-
yern“. 12.30 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Barcelona“ - „Juventus“. 16.25, 2.45 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 16.55 Futbolas. Ang-
lijos Premier lyga. „West Ham“ - „Everton“. 
Tiesioginė transliacija. 19.10 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Chelsea“ - „Tottenham“. 
Tiesioginė transliacija. 21.15, 5.10 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „West Ham“ - „Everton“. 
23.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chel-
sea“ - „Tottenham“. 3.45 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 

 eurosPorT
6.30, 11.00 Dviračių sportas. Italija. 7.30, 
12.00, 21.00, 2.30 Angliškasis biliardas. Pa-
saulio čempionatas Šefilde. Didžioji Britanija. 
9.30 Jojimas. Belgija. 10.00 Dviračių sportas. 
Nyderlandai. 20.55, 0.55 „Eurosport 2“ žinios. 
1.05, 4.00 FIFA futbolas. 1.30, 4.30 Laida 
„Watts“. 5.30 Dviračių sportas. Kroatijos turas. 



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

TV PROGRAMA SekmadieniS

 23.20  „Gyvi numirėliai“  20.00   Žanas Polis 
     Belmondo

 21.00    „Giminės. 
      Gyveni mas tęsiasi 3“

 

 14.35    „Adamsų 
    šeimynėlė“

 8.30  Mamyčių klubas

 TV8
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“ (N-7). 8.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Se-
noji animacija. 11.00 Kulinarinis reidas. 11.30 
Virtuvės istorijos. 12.00 Pasaulis pagal moteris. 
13.00 Svajonių ūkis. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 
14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš 
Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 
17.00 „Šviesoforas“ (N-7). 18.30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 19.00 Svei-
katos medis. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Drama „Marta šoka“ (N-7). 
22.55 Romantinė drama „Vasara Islandijoje“ 
(N-7). 0.50 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Tauro ragas (N-7). 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 
(N-7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su 
Rūta. 13.40 Bus visko. 14.30 24 valandos 
(N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Beatos 
virtuvė. 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 
„Alfa“ savaitė. 21.30 Pasienio sargyba (N-7). 
22.00 Valanda su Rūta. 23.30 „Alfa“ savaitė. 
24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 1.20 Ne vienas 
kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 4.05 Dviračio šou. 

 PBK
5.55, 1.35 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.35 Sargybinis. 7.05 Vaikų klubas. 7.35 Kon-
trolinis pirkinys. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 
10.00 Vaikų klubas. 10.30 Fazenda. 11.25 „Pavojin-
ga gyvybei!“ 13.20 Vaikų klubas. 13.50 Aplink juoką. 
15.35 Sąmokslo teorija. 16.40 „Baletui „Todes“ 30 
metų“. 18.55 Kas nori tapti milijonieriumi? 19.55 
Visų geriausias! 21.30 Šiandien vakare. 23.00 Kas? 
Kur? Kada? 0.10 Laikas. 2.05 Pasverti ir laimingi. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.30 „Ugnis, vanduo ir varinės triūbos“. 8.20 Pats 
sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano humoro laida. 
9.40 Rytinis paštas. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 11.20 Juoktis leidžiama. 
13.10 Šeimos albumas. 14.20 „Paskutinė Anos 
auka“. 18.00 „Moters raudonais rūbais portretas“. 
22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.05 Pažink mūsiškius. 7.55 
Rusiškas vairavimas. 8.55 „V ir M“. 9.25 „Kie-
kvienam po katinėlį“. 9.55 Prajuokink komiką. 
10.30 „Ai planeta“. 10.35 „Vanga. Tęsinys“. 
13.30-20.40 „Tėvai“. 0.20 „Druska“. Muzikinis 
Zacharo Prilepino šou. 1.35 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
7.25 Melodijos iš atminties. 8.00, 10.00, 16.00 
Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 8.45 Kūdikio lūpomis. 
9.25 Valgome namie! 10.25 Pirmoji pavara. 11.05 
Technikos stebuklai. 12.00 Sodininkų atsakas. 
13.05 Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuosime, pa-
valgysime! 15.05 „Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 
16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyrimą atliko. 
18.00 Naujos rusiškos sensacijos. 19.00 Savaitės 
apžvalga. 20.20 Žvaigždės susiėjo. 22.05 „Du su 
pistoletais“. 24.00 „Žaidimas“. 2.00 NTV koncertų 
salė pristato: Uj, Na-Na! Bario Alibasovo šoko-šou. 

 TV PolonIa
6.55 „Daktaras Murekas“. 8.35 Giminės saga. 
8.55 „Armėnų katedra Lvove“. 9.25 Laida iš 
salų. 9.45 Laisvasis ekranas. 10.05 Grūdas. 
10.35, 2.20 Žodžių žaidimas. 11.00 Šv.Mišios. 
13.35 „Sagalio paslaptis“. 14.30 Pramoginė 
laida. 15.20 Turistinė kelionė. 15.40 „Daktaras 
Murekas“. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.25 Lenkija 
su Miodeku. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.30 
„M, kaip meilė“. 19.50, 4.40 Akis į akį. 20.25 
Žodžių žaidimas. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 
„Blondinė“. 22.45 Myliu tave, Lenkija! 0.10 
Kūriniai iš lenkiškų serialų. 0.55 Įsimylėk Len-
kijoje. 5.20 „Venecija“. 

 TV1000
8.30 „Psichoterapija“. 10.35 „Smurfai“. 12.45 
„Perėja“. 15.20 „Perėja 2“. 17.50 „Naujausias tes-
tamentas“. 20.10 „Dar kartą, iš naujo“. 22.10 „Ano-
nimas“. 0.40 „Mirusi nuotaka“. 2.05 „Perėja 2“. 

 DIscoVeRy 
9.10, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 
Megatraukiniai. 10.55 Aukso karštinė. 12.40 Sandė-
lių medžiotojai Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 
14.30 Likviduotojas. 15.25 Paskui klasikinius au-
tomobilius. 16.20 Miestas. 17.15 Akropolio istorija. 
18.10 Svajonių automobiliai. 20.00, 1.00 B.Grilsas. 
Sala. 21.00, 2.50 Aliaska. Šeima iš miško. 22.00, 
3.40 Aukso karštinė. 23.00, 4.30 Išlikimo žaidimai. 
24.00, 5.20 Gelbėjimo operacija Evereste.

 TRaVel
9.00 Ar galėčiau ten gyventi? 10.00, 19.00 Vieš-
bučių verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 12.00, 
20.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rin-
koje. 13.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 Gy-
venimas rąstų namelyje. 16.00 Būsto remontas. 
17.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 18.00 Aliaska. 
21.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 22.00, 2.00 Sunki 
kelionė traukiniais. 24.00, 4.00 Nežinoma eks-
pedicija. 1.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

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

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Komedija 

„Beždžioniukas 
Montis“ (N-7).

12.45 Romantinė komedija 
„Jaunosios verslinin-
kės dienoraštis“ 
(N-7).

14.20 Nuotykių komedija 
„Veiverlio pilies  
burtininkai“ (N-7).

16.15 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „K95“. Lietuvos 

krepšinio 95 metų 
jubiliejaus šou, 
2017.

22.00 Fantastinis trileris 
„Silpnybės“ (N-14).

23.55 Trileris „Nepatikimi 
kaimynai“ (N-14).

6.30  „Zigis ir Ryklys“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.10 Veiksmo komedija 

„Tėčio dienos  
rūpestis“.

12.05 Veiksmo f. 
„Žmogus-voras“ 
(N-7).

14.35 Komedija „Adamsų 
šeimynėlė“ (N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.10 Kriminalinis 

veiksmo f. 
„Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas“ 
(N-14).

0.15 Siaubo trileris 
„Galutinis tikslas 3“ 
(N-14).

2.00 Juodojo humoro 
komedija  
„Sex turas“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Gyvenimas.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
9.00 „Tobotai 1“.
9.35 „Auklė Mun“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Planeta Žemė 2“. 
12.55 „Nilas. Didingoji upė“. 

1 d. „Mėnulio kalnai“.
13.45 „Puaro“. „Helovino 

vakarėlis“ (N-7).
15.20 Gamtos inspektoriai.
15.45 Žinios.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Kelionės su „Istorijos 

detektyvais“.
18.00 Laisvės vėliavnešiai. 
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 3“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Istorinė drama 

„Karalienės sesuo“ 
(N-14).

23.50 Trumposios žinios.
23.55 Istorinė drama 

„Alonzanfanas“ (N-14).

6.30 Galiūnų čempionų 
lyga. Suomija.  
2016 m.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 „Viena už visus“ 

(N-7).
9.35 „Mieliausias 

Amerikos augintinis“ 
(1).

10.35 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“.

12.35 Gyvenimiškos 
istorijos.

13.35 Pramoginis sveikini-
mų koncertas.

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

17.25 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

18.30 „Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.20 Romantinė komedija 
„Sėkmės, Čakai“ 
(N-14).

23.20 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

1.15 Veiksmo f. 
„Priverstas žudyti“ 
(N-14).

2.45 Siaubo f. 
„Šėtonas manyje“ 
(S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Vandenyno 

milžinai“  
(N-7).

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pasaulio 

chameleonai“.
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas.
11.45 0 laipsnių.
11.50 Auksinė daina.
13.50 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
15.00 „Šarūnas 

Marčiulionis.  
Daina - gyvenimo 
metafora“. 1 d.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Patriotai.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Gaujos“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Gaujos“ 

(N-7).
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Pėdsakas“ 

(N-7).
0.50 Auksinė daina.
2.35 „Gaujos“ (N-7).

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

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“. 

15 s.
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 „Vilniaus festivalis 

2013“.
11.35 Šventadienio mintys.
12.00 Šv. Mišių iš Vilniaus 

Gailestingumo 
šventovės tiesioginė 
transliacija.

13.00 Mažesnieji broliai. 
13.30 Dž.Pučinis. Opera 

„Turandot“. 2003 m.
15.45 „Ikaro vaškiniai sparnai“.
16.15 „Huculė Ksenia“.
16.50 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 2“ (N-7).
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Žanas Polis 

Belmondo. Žvilgsnis 
į save“.

21.40 Nes man tai rūpi.
22.25 Kelias į namus.
23.00 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Such’a’Trip“.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Skambantys pasauliai.

 15.00   Šarūnas 
     Marčiulionis
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balandžio 23 d.

 11.30  „Blogiau nebūna“ 6.30   Crisso Angelo
   iliuzijų pasaulis

 15.00    „Senojo Tilto
     paslaptis“

 AnimAl PlAnet
9.10 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 10.05, 
19.15 Kova su brakonieriais. 11.00 Laukinė Indija. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 0.45 Šiaurės 
Amerika. 18.20, 22.00 Plėšrūnai iš arti. 20.10 Šuns 
gelbėjimo misija. 22.55, 5.49 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
7.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
8.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. „Rostov“ - 
Maskvos „Spartak“. Vakar. 10.00 „NBA Action“. 
10.30 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. Vakar. 
12.40 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos apžvalga. 28 turas. 13.30 Tiesiogiai. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalonos „Jo-
ventut“ - ICL „Mandresa“. 15.30 Rusijos „Premier“ 
futbolo lygos apžvalga. 16.00 Tiesiogiai. Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Portugalija. 2 etapas. 18.00 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barse-
lonos „Lassa“ - Malagos „Unicaja“. 20.00 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Enshedės „Twente“ - Eid-
hoveno PSV. 22.00 „NBA Action“. 22.30 Tiesiogiai. 
NBA krepšinio lyga. Hiustono „Rockets“ - Oklaho-
mos „Thunder“. 1.10 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. Badalonos „Joventut“ - ICL „Mandresa“. 
Šiandien. 2.50 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Portugalija. 2 etapas. Šiandien. 4.50 NBA krepšinio 
lyga. Atlantos „Hawks“ - Čikagos „Bulls“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 14.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Chelsea“ - „Tottenham“. 8.50 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Leicester“ - „Atletico“. 10.40 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Monaco“ - 
„Borussia“. 12.40 Boksas. Ricky Burnsas - Ju-
liusas Indongo. 15.55 Premier lygos apžvalga. 
16.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Ar-
senal“ - „Manchester City“. Tiesioginė trans-
liacija. 19.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Liverpool“ - „Crystal Palace“. Tiesioginė trans-
liacija. 20.30 Motosportas. Amerikos MotoGP 
Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 21.50 
Motosportas. Amerikos MotoGP lenktynės. Tie-
sioginė transliacija. 23.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Burnley“ - „Manchester United“. 
1.00 Motosportas. Amerikos MotoGP Moto3 
lenktynės. 2.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Arsenal“ - „Manchester City“. 5.10 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Crystal 
Palace“. 

 euroSPort
6.30, 9.30, 14.15, 19.30 Dviračių sportas. Bel-
gija. 7.30, 18.00, 21.00 Angliškasis biliardas. 
Pasaulio čempionatas Šefilde. Didžioji Britanija. 
10.50 Londono maratonas. Didžioji Britanija. 
20.55 „Eurosport 2“ žinios.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neįprasti 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

9.30 „Neįprasti 
augintiniai“.

10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Akloji“.
12.00 Sostinės keksiukai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Pasisvėrę ir laimingi.
15.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
17.20 „Akloji“.
17.50 „Būrėja“.
18.20 Nemarus kinas. 

Detektyvas 
„Žmogžudystė Rytų 
eksprese“ (N-7).

21.00 „Brokenvudo 
paslaptys. Odinis 
kamuolys“ (N-7).

22.55 Kriminalinis trileris 
„Šioje šalyje nėra 
vietos senukams“ 
(N-14).

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

2.05 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

3.25 „Brokenvudo paslaptys.
Elnių medžioklė“ 
(N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.30 Beveik neįmanoma 

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

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

(N-7).
13.00 Beveik neįmanoma 

misija (N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

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

lygos rungtynės. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - 
Pasvalio „Pieno 
žvaigdžės“. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 Romantinė drama 
„L.O.L.“ (N-7).

21.00 Nakties TOP (N-14).
21.30 IIHF pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
I divizionas B grupė. 
Estija - Lietuva“. 
Tiesioginė transliacija.

23.45 TV3 žinios. 
0.45 Kvailiausi pasaulio 

nutrūktgalviai (N-14).

9.00 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

9.30 „Lėktuvai, 
pakeitę pasaulį“.

10.30 „Užkariaujant 
dangų“.

11.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

12.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

13.35 Nuotykių f. 
„Džekas Hanteris  
ir prarastas  
Ugarito lobis“  
(N-7).

15.20 Fantastinis 
veiksmo trileris 
„Šalčio banga“ 
(N-7).

17.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

17.30 „Mokytojai“ 
(N-7).

18.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

19.30 „Karališkos 
paslaptys“.

20.00 „Kai šaukia širdis“.
21.00 VIP seansas. 

„Mutantų kronikos“ 
(N-14).

23.00 Pinigai iš nieko.
24.00 „Lėktuvai, pakeitę 

pasaulį“.
1.00 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.

„VASArA iSlAnDiJoJe“
Romantinė dRama. Vokietija. 2015.
Režisierius: Sven Bohse.
Vaidina: Catherine Bode, Ralph Kretschmar, Robert Schupp.

Po mylimos tetos mirties Jeta keliauja į Islandiją, kad įvykdytų jos pasku-
tinę valią - išbarstytų pelenus ten, kur teta kadaise gyveno. Atšiaurioje 
saloje moteris įsikuria pas Frėją ir susipažįsta su jos sūnumi - talentin-
gu muzikantu, laisvalaikiu vedančiu turus kartu su savo mergina. Frė-
ja, pasirodo, yra dukra vyro, kurį kadaise mylėjo, bet paliko Jetos teta.

tV8
22.55

„SilPnYBĖS“
Fantastinis tRileRis. JAV. 2015.
Režisierius: Brian Miller.
Vaidina: Ambyr Childers, 
Bryan Greenberg, Bruce Willis.

Verslininkas Džulianas Maiklsas 
sukūrė neregėtą pasaulį, kuriame 
galima pabėgti nuo įgrisusios kas-
dienybės. Į jį atvykę poilsiautojai 
gali įgyvendinti savo beprotiškiau-
sias svajones.

„GAlutiniS tiKSlAS 3“
siaubo tRileRis. Vokietija, JAV. 2006.
Režisierius: James Wong.
Vaidina: Mary Elizabeth Winstead,
Ryan Merriman, Texas Battle.

Moksleivė Vendė kartu su bičiuliais 
smagiai leidžia laiką atrakcionų par-
ke. Nujausdama nelaimę, mergina 
atsisako suptis vienoje iš karuselių ir 
taip išneša sveiką kailį. Jos vaikinas 
Džeisonas, geriausia draugė Kerė ir 
kiti bičiuliai kraupiai žūva...

„ŠioJe ŠAlYJe nĖrA  
VietoS SenuKAmS“
KRiminalinis tRileRis. JAV. 2007.
Režisieriai: Ethan Coen, Joel Coen.
Vaidina: Tommy Lee Jones, 
Javier Bardem, Josh Brolin.

Levelinas Mosas netyčia suranda du 
milijonus dolerių. Tiesa, be didžiulės 
grynųjų sumos, kulkų suvarpytame 
furgone guli keli kūnai su šautinė-
mis žaizdomis ir heroino krovinys...

tV3
22.00

tV1
22.55

lnK
0.15

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Hubertas ir Staleris“ 

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.05 Komedija 

„Pono Poperio  
pingvinai“ (N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Pakartok! (N-7).
21.00 TV serialas 

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

„Kleitono bazė“ 
(N-14).

0.35 „Transporteris“ 
(N-7).

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

2.25 „Apsukrios 
kambarinės“  
(N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Didysis žvejys“.

7.05 Animacinis f. 
„Zigis ir Ryklys“.

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

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

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

(N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 Bus visko.
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo komedija 

„Policininkų šou“ 
(N-7).

0.15 TV serialas 
„Kultas“ (N-14).

1.10 TV serialas 
„Taikinys“ 
(N-7).

2.00 TV serialas 
„Užkampis“ (N-7).

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
11.20 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dėmesio centre.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Černobylis. Po 30 

metų. Žmonijos bran-
duolinis paveldas“.

23.05 Trumposios žinios.
23.10 „Medičiai, Floren-

cijos valdovai“ (N-7).
0.10 Kelionės su „Istorijos 

detektyvais“.
1.00 LRT radijo žinios.

 19.30  Nacionalinė 
            paieškų tarnyba

 21.00  „Šviesoforas“  20.25   Nuo... Iki

Pirmadienis

„POLICININKŲ ŠOU“
Veiksmo komedija. JAV. 2002.
Režisierius: Tom Dey.
Vaidina: Eddie Murphy, Rachael Harris, Robert De Niro.

Detektyvas Mičas Prestonas policijoje dirba jau 20 metų. Policijos pa-
trulis Trėjus Selarsas - naujokas, laukiantis svarbaus įvykio, kuris turėtų 
pakeisti jo gyvenimą. Kai televizijos prodiuserė Čeisė pradeda rengti 
faktais paremtą televizijos laidą apie policiją, kapitonas laidai skiria Mi-
čą ir Trėjų. Mičas stengiasi sugauti nusikaltėlį, Trėjus nori būti įžymus.

rekomenduoja

LNK
22.15

„SVETIMA ŠIRDIS“
Romantinė dRama. Jungtinė 
Karalystė, Vokietija. 2014.
Režisierius: Giles Foster.
Vaidina: Carolina Vera, 
Greg Wise, Gedeon Burkhard.

Sunkiai sergančios Elizabet Lan-
kaster svajonė išsipildo ir ji su-
laukia donoro širdies. Po opera-
cijos fiziškai ji jaučiasi puikiai, bet 
jaučiasi nutolusi nuo savo vyro ir 
vaikų. Kažkokia keista jėga moterį 
atveda į nematytą vietą - netoli 
namų moters, kurios širdis dabar 
plaka Elizabet krūtinėje.

„KLEITONO BAZĖ“
tRileRis. JAV, Kanada, Vokietija. 
2003.
Režisierius: John McTiernan.
Vaidina: John Travolta, Connie 
Nielsen, Samuel L.Jackson.

Grupė reindžerių su savo vadu ir 
instruktoriumi Natanu Vestu vykdo 
mokymus Panamos džiunglėse. 
Gelbėjimo sraigtasparnis užfik-
suoja, kaip iš džiunglių išnyra ser-
žantas Danbaras, nešinas sužeistu 
leitenantu Kendalu. Akivaizdu, kad 
daugiau gyvųjų neliko. Išlikusius 
vejasi trečias - seržantas Miuleris.

„SAULĖS AŠAROS“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Antoine Fuqua.
Vaidina: Bruce Willis, Monica 
Bellucci, Cole Hauser.

Žlugus Nigerijos demokratinei 
vyriausybei, valdžią perima negai-
lestingas diktatorius. Leitenantas 
Votersas su savo specialiųjų karių 
būriu siunčiamas sugrąžinti dak-
tarę Kendriks, kuri Nigerijoje dir-
ba gydytoja „Gydytojai be sienų“ 
organizacijos misijoje.

TV8
21.00

TV3
22.30

BTV
21.30

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

 INfO TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 
Nuo... Iki. 11.20 Savaitės kriminalai (N-7). 11.50 
Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ savaitė. 12.55 
Apie žūklę. 13.25 24 valandos (N-7). 14.15 
Pasienio sargyba (N-7). 14.40 Bus visko. 15.30 
„Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena.

 

 PBK
6.00, 1.35 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.50, 
1.20 Naujienos. 6.35 Aanimacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 G.Vicinino
100-ojo gimtadienio proga „Kieno batas?“ 13.20 
Visų geriausias. 15.05 Kartu su visais. 16.05, 5.00 
Mados nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 
18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 21.00 Eurologija: Baltijos ke-
lias. 21.25 „Išeiti, kad sugrįžti“. 23.10 „Didžioji“. 0.55 
Vakaras su Urgantu. 2.05 Ekstrasensų mūšis 14.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 2.05 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Op-
timistai“. 23.40 Specialusis korespondentas.

 REN
7.05 „Fiksikai“. 7.15 „Viengungiai“. 8.00 Labas 
rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.40 „Šeimos dra-
mos“. 11.30 Mums net nesisapnavo. 14.20 „Pėdse-
kiai“. 15.45 „Žiniuonis“. 17.25 Tinkama priemonė. 
18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 „Humoristinis koncertas „Vakarinis kvartalas. 
Benefisas“. 22.30 „Kazanovų auskaras“. 

48 laisvalaikis 2 0 1 7  b a l a n d ž i o  2 1 49

6.40 Sveikatos ABC 
televitrina.

7.10 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.05 „Voratinklis“ (N-7).
9.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

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

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

(N-7).
14.50 „Muchtaro 

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

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

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. Plas-

tikiniai deimantai.  
I dalis“ (N-7).

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

lės... 2“ (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Saulės ašaros“ 
(N-14).

23.50 Romantinė komedija 
„Sėkmės, Čakai“ 
(N-14).

1.40 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 Moterų balsas.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Gaujos“ (N-7).
11.30 „Baltoji strėlė“ 

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

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

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
3.35 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.25 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
5.20 „Neišsižadėk“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Parodos „A.Šeškus. 

TV“ atidarymas.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.40 Mažesnieji broliai. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 Nacionalinis turtas.
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Stop juosta.
14.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
Svečias - Saleem 
Ashkar (Vokietija). 2 d.

15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Laiko ženklai. 
18.20 Poezija.
18.25 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Romantinė komedija 

„Žodžiai ir vaizdai“ 
(N-7).

22.50 Stop juosta.
23.20 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Such’a’Trip“.

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

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

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

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

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės VIII. Tai, 
kas nutinka naktį“ 
(N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Kūnas ir protas“ 
(N-14).

23.10 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.55 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.40 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Rouzvudas“ (N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

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

(N-7).
14.00 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“ (N-7).
16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 IIHF pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
I divizionas  
B grupė.  
Lietuva - 
Nyderlandai. 
Tiesioginė  
transliacija.

20.10 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

21.10 „Naša Raša“ (N-14).
22.10 Farai (N-14).
23.05 Siaubo trileris 

„Įkalinta pragare“ 
(S).

1.05 „Kobra 11“ (N-7).
2.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

9.30 „Kai šaukia širdis“.
10.30 Dokumentinis f. 

„Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

11.30 Pinigai iš nieko.
12.30 Romantinė komedija 

„Mokytojai“ (N-7).
13.30 Animacinė nuo-

tykių komedija 
„Zambezija“.

15.00 Dokumentinis f. 
„Karališkosios 
paslaptys“.

15.30 Dokumentinis f.
„Užkariaujant 
dangų“.

16.30 Animacinis f. 
„Mažojo Niko  
nuotykiai“.

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

18.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą (1).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Dokumentinis f. 

„Pasaulio  
ekstremaliausi“.

21.30 Kino akademija. 
„Seklieji vandenys“ 
(N-14).

23.40 Balticum TV žinios.
0.10 Kriminalinis trileris 

„Bėglys“ (N-14).

 19.45  Stambiu planu 18.40   Lietuva tiesiogiai 15.55  „Tokia tarnyba“  9.30   „Kai šaukia širdis“  9.30  „CSI kriminalistai“ 12.05  „Ekspertė
    Džordan“

TV PROGRAMAbalandžio 24 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrį-
žimas“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Pri-
siekusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 14.00, 2.30 „Susitikimo vieta“. 16.30 
„Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 18.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Kuba“. 21.40 „Opera-
cija „Lėlininkas“. 23.45 Dienos apžvalga. 0.15 
„Pozniakovas“. 0.30 „Mamyte, aš myliu žudiką“.

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.50, 20.25 Prie Ne-
muno. 8.05, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 8.15 
Knygų kandys. 8.30, 17.55, 2.15 Suraizgyta 
ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 
Panorama. 12.00 „Dvi Joasios“. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Blondinė“. 15.20 Akis į akį. 15.50 Re-
portažas. 16.40, 6.50 Medicina ir tu. 16.55, 
1.15 Zondas 2. 17.30, 1.50 „Pelenė“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Grotelės“. 22.50, 5.20 Polonija 
24. 22.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 22.25, 5.55 
Sveika, Polonija. 0.15 „Brunas Šulcas“. 6.35 
Laisvasis ekranas. 

 TV1000
8.05 „Anonimas“. 10.35 „Mirusi nuotaka“. 12.10 
„Dar kartą, iš naujo“. 14.10 „Auksinis kompasas“. 
16.20 „Mano stora, amžinai bjauri draugė“. 18.20 
„Laimingasis Gilmoras“. 20.10 „Išlikimo eksperi-
mentas“. 22.15 „Loftas“. 0.20 „Manglehornas“.

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

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Parsivesk mane namo. 9.30, 
15.30, 21.30 Geriausi paplūdimiai. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 23.00, 1.00, 4.00 Mu-
ziejų paslaptys. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspe-
dicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 
5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Laukinė Indija. 9.10, 14.40, 20.10, 3.25 
Šiaurės Amerika. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvari-
umų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 
23.50, 5.02 Gyvatė Šeila. 17.25, 21.05, 1.40, 5.49 Gi-
bonai. 18.20, 22.00 Teisingumas Teksaso valstijoje. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Hiustono „Rockets“ -
Oklahomos „Thunder“. Vakar. 9.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos „Lassa“ - 
Malagos „Unicaja“. 10.50 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Badalonos „Joventut“ - ICL 
„Mandresa“. Vakar. 12.30 NBA krepšinio lyga. 
Portlando „Trail Blazers“ - Golden State „War-
riors“. 15.00 Lietkabelio žygis Europoje. Europos 
taurė. Skopjės MZT - Panevėžio „Lietkabelis“. 
17.00 „Penktasis kėlinys“. 18.00 Pasaulio rali-
kroso čempionatas. 20.00 Pasaulio galiūnų 
čempionatas. 3, 4 etapai. Kinija. 21.00 NBA 
krepšinio lyga. Hiustono „Rockets“ - Oklahomos 
„Thunder“. 23.10 Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. 
JAV - Suomija. 0.10 KOK World Serias. Moldo-
va. 1 d. 2.20 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Ispanija. Barselona. 1 etapas. 4.20 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Badalonos „Joventut“ - 
Gran Kanarijos „Herbalife“. 6.20 „NBA Action“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar 500 mylių lenktynės. 11.00 Amerikos 
MotoGP Moto3 lenktynės. 12.25 Amerikos Mo-
toGP Moto2 lenktynės. 13.50 Amerikos MotoGP 
lenktynės. 15.15 Anglijos FA taurė. „Chelsea“ -
„Tottenham“. 17.05 Anglijos Premier lyga. 
„Arsenal“ - „Manchester City“. 18.55 Anglijos 
Premier lyga. „Liverpool“ - „Crystal Palace“. 
20.45 UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - „Bar-
celona“. 22.35 UEFA Čempionų lyga. „Barcelo-
na“ - „Juventus“. 0.25 Premier lygos apžvalga. 
1.25 Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Fenerbahce“. 
3.15 Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 5.10 
Anglijos Premier lyga. „West Ham“ - „Everton“. 

 eurosPorT
24.00, 2.30, 7.30, 15.00, 21.00 Angliškasis bi-
liardas. Pasaulio čempionatas Šefilde. Didžioji 
Britanija. 0.55, 20.50 „Eurosport 2“ žinios. 1.05, 
9.30, 13.30 Dviračių sportas. Belgija. 4.00, 5.00 
Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 
6.00 Dviračių sportas. Flandrijos turas. Belgija. 
11.00 Maratonas. Londono Maratonas. Didžioji 
Britanija. 12.30 Dviračių sportas. Kroatijos turas. 
14.50 Žiemos sportas. Laida „Chasing History“. 
19.00 Lengvoji atletika. IAAF estafečių pasaulio 
čempionatas. Bahamos. 19.55 Žiemos sportas. 
Laida „Chasing History“. 20.00 Dviračių sportas.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 14.50   „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 21.30  Patriotai  23.30  Dabar pasaulyje 21.30  Svarbios detalės 19.30   KK2 19.30  „Rezidentai“

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.45 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.15 Senoji animacija. 10.10 Roman-
tinė drama „Svetima širdis“ (N-7). 12.00 „Tu -
mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 15.00 Pasikeisk! (N-7). 16.00 Valgyk 
ir lieknėk. 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Svetima 
širdis“ (N-7). 22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ 
(N-7). 1.40 Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Tauro ragas 
(N-7). 13.05 24 valandos (N-7). 13.45 Autopilo-
tas. 14.10 Ne vienas kelyje. 14.40 Dviračio šou. 
15.10 Pagalbos skambutis (N-7). 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k.
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 1.15, 
4.45 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Išeiti, kad 
sugrįžti“. 14.05 Skanėstas. 15.00 Kartu su visais. 
16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Mote-
riška. 18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55 „Už kadro“. 
21.05 „Išeiti, kad sugrįžti“. 22.55 „Didžioji“. 0.45 
Vakaras su Urgantu. 2.00 Ekstrasensų mūšis 14. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 2.35 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Optimistai“. 0.10 Vakaras su V.Solovjovu. 2.50 
„Miškuose ir kalnuose“. 

 Ren
7.05 „Viengungiai“. 7.50 Labas rytas! 8.50 Tin-
kama priemonė. 9.50 „Šeimos dramos“. 11.40 
Mums net nesisapnavo. 14.35 Humoristinis 
koncertas „Vakarinis kvartalas. Benefisas“. 15.40 
„Žiniuonis“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 „Šei-
mos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Geriausias šefas. 0.15 Žiūrėti visiems! 1.05 „Nina“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25, 18.30 Ypatingas įvykis. Apž-
valga. 14.00, 2.05 „Susitikimo vieta“. 16.30 
„Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 19.50 „Kuba“. 
21.40 „Operacija „Lėlininkas“. 23.45 Dienos 
apžvalga. 0.15 „Mamyte, aš myliu žudiką“. 4.05 
Buto klausimas. 5.00 „Teismo detektyvas“. 

 TV PolonIa
7.05 O! Lenkiški kūriniai. 7.55 Įsimylėk Lenki-
joje. 8.30, 17.55, 2.15 Pasakų šalyje. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 
Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, 
Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Lai-
mės spalvos“. 14.25 „Nedėkingumas“. 15.20 
„Brunas Šulcas“. 16.40 Lenkų valgiai. 16.55, 
1.15 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50 Lenkija su Miodeku. 18.55 
Sekmadienis su... 19.40 Prie Tatrų. 20.25 Isto-
rijos aktualijos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Tėvas Mateušas“. 0.15 
Reportažas. 0.45 Kažkas matė, kažkas žino.

 TV1000
8.10 „Loftas“. 10.10 „Manglehornas“. 12.05 
„Išlikimo eksperimentas“. 14.05 „Kovotojas“. 
16.15 „Neįtikėtina jaunojo išradėjo T.S.Spiveto 
kelionė“. 18.15 „Vėl septyniolikos“. 20.10 „Atgal 
į ateitį III“. 22.25 „Nenuoramos“. 0.15 „Versalio 
romanas“. 2.20 „Pirmoji nuodėmė“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drau-
ge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 14.30 Peršviesti 
didžiuosius oro uostus. 22.00 Išlikimo žaidimai. 
23.00 Gelbėjimo operacija Evereste. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 
Parsivesk mane namo. 9.30, 15.30, 21.30 Gyveni-
me ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 
12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 22.00, 3.00 Įkaušęs keliautojas. 23.00, 
4.00 Didelės virtuvės. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ (1) 

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

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

sūnūs“ (N-7).
12.05 Pakartok! (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Kalėjimo bėgliai“ 

(N-14).
23.30 „24 valandos. 

Palikimas“ (N-14).
0.30 „Transporteris“ 

(N-7).
1.30 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.20 „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14).

6.40 „Didysis žvejys“.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.55 „Volkeris, 

Teksaso  
reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

11.40 24 valandos 
(N-7).

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

(N-7).
14.30 „Amžina meilė“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra

(N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Anapus 

nežinomybės  
(N-7).

21.30 Žinios. 
22.15 Kriminalinis trileris 

„Nindzė žudikas“ 
(N-14).

0.10 „Kultas“ (N-14).
1.05 „Taikinys“

(N-7).
1.55 „Užkampis“ 

(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Stilius.
11.45 „Černobylis. Po 30 

metų. Žmonijos bran-
duolinis paveldas“.

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

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Drakula“ (N-14).
0.10 Savaitė.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

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

7.10 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.05 „Voratinklis“ (1) 

(N-7).
9.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

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

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

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

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

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Plastikiniai deiman-
tai. II dalis (N-7).

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

lės... 2“ (N-7).
21.30 Kriminalinis 

veiksmo f. 
„International“ 
(N-14).

23.50 Veiksmo f. „Saulės 
ašaros“ (N-14).

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

2.50 „Sostų karai“ (N-14).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 Dokumentinis f. 

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Moterų balsas.
0.45 „Gaujos“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.25 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
5.20 „Neišsižadėk“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Laiko ženklai. 

Lietuvos statutas.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Diskusija „Kaip auginti 

kūrybingą žmogų“.
13.45 „Kino legendos. Žanas 

Polis Belmondo. 
Žvilgsnis į save“.

15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

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

delno“. 4 d. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Istorinė drama 

„Karalienės sesuo“ 
(N-14).

22.50 Lietuva mūsų lūpose.
23.20 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
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balandžio 25 d.

 18.30  Pinigai iš nieko 16.00  „Kastlas“ 16.30    „Mano gyvenimo 
    šviesa“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Šuns gelbėjimo 
misija. 9.10, 14.40 Šiaurės Amerika. 10.05 Akvariu
mų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 15.35 
Pingvinai lėktuvu. 16.30, 23.50, 5.02 Gyvatė Šeila. 
17.25, 21.05 Susitikimas su pingvinais. 19.15, 2.35 
Kalnų gorilų gydytojas. 20.10, 3.25 Neištirtos salos. 

 SPort1
7.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 3, 4 etapai. 
Kinija. 8.00 NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cava
liers“  Indianos „Pacers“. 10.10 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. FC UFA  Maskvos CSKA. 12.10 „M1 
Iššūkis“. JAV  Suomija. 13.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Badalonos „Joventut“  Gran Kana
rijos „Herbalife“. 15.00 Europos taurė. Panevėžio 
„Lietkabelis“  Zagrebo „Cedevita“. 17.00 „Penkta
sis kėlinys“. 18.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
FC „Rostov“  Maskvos „Spartak“. 20.00 Grap
plingas. Vilnius. 3 dalis. 20.30 Rusijos „Premier“ 
futbolo lygos apžvalga. 21.00 NBA krepšinio lyga. 
Toronto „Raptors“  Milvokio „Bucks“. 23.10 „M1 
Iššūkis“. JAV  Bulgarija. 0.10 NBA krepšinio lyga. 
Klivlando „Cavaliers“  Atlantos „Hawks“. 3.10 Is
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“  
Viktorijos „Baskonia“. 5.00 ATP tenisas. Pirmasis 
pusfinalis. Marakešas. 6.30 „NBA Action“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apž
valga. 8.00, 9.50 Krepšinis. Eurolyga. „Real“  „Da
russafaka“. 11.40 Smiginis. Premier lyga. Belfastas. 
14.45 „Mobil1“ The Grid lenktynės. 15.15 Motos
portas. Amerikos MotoGP Moto3 lenktynės. 16.40 
Motosportas. Amerikos MotoGP Moto2 lenktynės. 
18.05 Motosportas. Amerikos MotoGP lenktynės. 
19.30 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 20.30 Krep
šinis. Eurolyga. „Fenerbahce“  „Panathinaikos“. 
Tiesioginė transliacija. 22.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Baskonia“  CSKA. Tiesioginė transliacija. 24.00 
Futbolas. Vokietijos taurė. „Borussia“  „Eintracht“. 
1.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“  
„Southampton“. 3.40 „Formulė1“. Bahreino GP 
lenktynių apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. KHL finalas. 

 euroSPort
24.00, 2.30, 7.30, 21.00, 21.00 Angliškasis biliar
das. Pasaulio čempionatas Šefilde. Didžioji Brita
nija. 0.55, 20.55 „Eurosport 2“ žinios. 1.00, 4.00, 
10.00 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ 
lyga. 1.30, 9.30 FIFA futbolas. 2.00, 11.30 Sporto 
linksmybės. Laida „Watts“. 5.00 Dviračių sportas. 
Kroatijos turas. 6.00 Dviračių sportas. Prancūzija. 
10.30 Žiemos sportas. Laida „Chasing History“. 
10.35 Lengvoji atletika. IAAF estafečių pasaulio 
čempionatas. Bahamos.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N7).
9.00 „Akloji“.
9.30 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N7).
11.00 „Policija ir Ko“ (N7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N7).
14.35 „Sandžėjus ir 

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

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N7).
18.50 „Midsomerio žmog

žudystės VIII. Mirtis 
per regatą“ (N7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Krovinys“ (N14).

23.10 „Be kaltės kalta“ 
(N7).

1.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N7).

1.55 „CSI. Niujorkas“ 
(N7).

2.40 „Ekspertė Džordan“ 
(N7).

3.25 „Policija ir Ko“ 
(N7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N7).
8.00 „Rouzvudas“ 

(N7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N7).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N7).
11.30 „Kastlas“ (N7).
12.30 Pragaro kelias

(N7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“

(N7).
16.00 „Kastlas“ (N7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N7).
19.00 „Pėdsakai“ 

(N7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N14).
22.00 Trileris „Pastogė“ 

(N14).
23.40 „Kobra 11“ 

(N7).
0.40 „Daktaras Hausas“ 

(N14).
1.40 „Naša Raša“

(N14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Romantinė komedija 

„Mokytojai“  
(N7).

10.30 Dokumentinis f. 
„Pasaulio  
ekstremaliausi“.

11.30 Animacinis f. 
„Kūlverstukas“.

12.55 „Kai šaukia širdis“.
13.55 Kaip susigrąžinti 

seksualumą (1).
15.00 Drama „Greisės 

belaukiant“.
16.35 Mistinė romantinė 

drama „Iliuzionistas“ 
(N7).

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Dokumentinis f. 

„Minutė po minutės“ 
(1) (N7).

21.30 Istorinė drama 
„Beribis pasaulis“ 
(N14).

22.30 Balticum TV žinios.
23.00 Romantinė komedija 

„Blogiau nebūna“ 
(N7).

24.00 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N7).

0.30 „Prakeiktas metas“ 
(N14).

„KAlĖJimo BĖGliAi“
TV serialas. JAV. 2017.
Režisierius: Paul Scheuring.
Vaidina: Rockmond Dunbar, Robert Knepper, Wentworth Miller.

Kai visi jau susitaiko su Maiklo netektimi, Ti Begas atneša skandalingų 
žinių. Maiklas užfiksuotas gyvas, jis kalėjime, tik už daugybės tūkstančių 
kilometrų - Arabijos pusiasalyje esančiame Jemene. Jo brolis Linkolnas 
nieko nelaukdamas ketina vykti į arabų valdomą šalį ir išvaduoti, kaip 
sklando gandai, ISIS fanatikų įkalintą brolį.

tV3
22.30

rekomenduoja

„internAtionAl“
Kriminalinis VeiKsmo filmas. JAV, 
Vokietija,  Jungtinė Karalystė. 2009.
Režisierius: Tom Tykwer.
Vaidina: Clive Owen, Naomi 
Watts, Ulrich Thomsen.

Interpolo agentas Luisas Selindžeris ir 
Manhatano apygardos prokuroro pa-
vaduotoja Eleonora Vitman pasiryžę 
atskleisti vieno galingiausių pasaulio 
bankų nešvarius darbelius...

„ninDZĖ ŽuDiKAS“
Kriminalinis Trileris. JAV, 
Vokietija. 2009.
Režisierius: James McTeigue.
Vaidina: Joon Lee, Sung Kang,
Naomie Harris.

Reizo - pavojingiausias žudikas pa-
saulyje. Dar vaikas jis patenka į nin-
dzių klaną, kuris paima benamius 
vaikus ir išaugina juos negailestin-
gais žudikais. Ten Reizo išmokomas 
būti profesionalia žudymo mašina.

„PAStoGĖ“
Trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Joseph Ruben.
Vaidina: Michelle Monaghan, 
Michael Keaton, Barry Sloane.

Dirbdama Irake, sprogus bombai, 
fotožurnalistė Sara Teilor visiems 
laikams praranda regėjimą. Nepai-
sant to, jos vaikinas tiesiog dega 
noru ją vesti. Deja, tuoktuvių mer-
gina taip ir nesulauks.

BtV
21.30

tV6
22.00

lnK
22.15
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuo-

tykių metas“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.00 TV serialas „Du tėvai 

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou (N-7).
21.00 „Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 
orai.

22.25 Vikingų loto.
22.30 Mokslinės fantasti-

kos drama „Mašina“ 
(N-14).

0.15 „Transporteris“ (N-7).
1.20 „Specialioji jūrų poli-

cijos tarnyba“ (N-14).
2.10 „Apsukrios 

kambarinės“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.05 Animacinis f. 

„Zigis ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

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

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Kalinių žmonos 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Ypatinga užduotis“ 
(N-14).

0.10 TV serialas 
„Kultas“ (N-14).

1.05 TV serialas 
„Taikinys“ (N-7).

1.55 TV serialas 
„Užkampis“ (N-7).

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Emigrantai.
11.45 Svarbios detalės.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios (su vertimu 

į gestų k.).  
Sportas. Orai.

19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

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

Asyžietis“. 2 s. (N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 Dokumentinė apybrai-

ža „Mes nugalėjom“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

 13.10  Klauskite daktaro. 20.00  Gero vakaro šou  10.35  Yra, kaip yra

Trečiadienis

„YPATINGA UŽDUOTIS“
Veiksmo trileris. JAV. 2008.
Režisierius: Isaac Florentine.
Vaidina: Stephen Lord , Natalie J.Robb, Jean-Claude Van Damme.

Buvę specialaus amerikiečių padalinio kariai rengia planą, kaip i JAV 
teritoriją įvežti didžiulį kiekį narkotikų. Norėdami greitai pasipelnyti, jie 
bando heroiną pergabenti per Meksikos sieną. Vienintelis, kuris stoja 
jiems skersai kelio, - buvęs pasienio patrulis Džekas.

rekomenduoja

LNK
22.15

„SKARLET“
tV serialas. Prancūzija, JAV, 
Vokietija. 1994.
Režisierius: John Erman.
Vaidina: Joanne Whalley, 
Timothy Dalton, Annabeth Gish.

Istorija prasideda, kai Skarlet vyksta 
į savo buvusios svainės Melanės 
laidotuves ir jose tikisi sutikti bu-
vusį vyrą Retą Batlerį, bet jo taip 
ir nepamato. Vis dėlto moteris 
nepraranda vilties jį susigrąžinti. 
Daug išbandymų ir netikėtų atsi-
tikimų suves draugėn pagrindinius 
herojus.

„MAŠINA“
mokslinės fantastikos drama.
Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius: Caradog W.James.
Vaidina: Toby Stephens, Caity
Lotz, Denis Lawson.

Pogrindinėje laboratorijoje moks-
lininkai kuria ateities karius karui 
su Kinija. Gynybos ministerijos 
pasamdyti išradėjai bando sukurti 
dirbtinį intelektą, kuris kariams pa-
dėtų susigrąžinti pažeistas funkci-
jas. Šiuo tyrimu mokslininkas Ma-
kartnis slapta tikisi padėti ir savo 
dukrai, turinčiai nervinį sutrikimą.

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

Pagrobėjai, kelių piratai ir plėšikai, 
maniakai ir prievartautojai, teroris-
tai ir sprogdintojai - automagistra-
lių policijai tenka susidurti su viso-
kiausio plauko nusikaltėliais. Jie 
labai pavojingi. Todėl specialaus 
dalinio kasdienybė - tai pavojus, 
rizika ir pašėlusios gaudynės kelyje.

TV8
21.00

TV6
23.45

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.45 „Mažųjų gyvū-
nėlių krautuvė“. 9.15 Senoji animacija. 10.10 
„Svetima širdis“ (N-7). 12.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
15.00 Pasikeisk! (N-7). 16.00 Valgyk ir lie-
knėk. 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 
„Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. Senoji animacija. 21.00 „Skarlet“ (N-7). 
22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.40 
Pasikeisk! (N-7). 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Do-
kumentinis f. „Senovės X failai. Juodosios 
magijos paslaptys“ (N-7). 12.15 Dviračio šou. 
12.40 Ne vienas kelyje. 13.15 24 valandos (N-
7). 13.55 Beatos virtuvė. 14.45 Dviračio šou. 
15.15 KK2 (N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 
17.00 Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.30, 9.00, 14.45 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas: 
animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 Gyvenk 
sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 „Išeiti, kad su-
grįžti“. 14.05 Skanėstas. 15.00 Kartu su visais. 
16.00, 4.40 Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/
Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. Orgų 
prognozė (rusų k.). 20.55 „Išeiti, kad sugrįžti“. 
22.50 „Didžioji“. 0.30 Vakaras su Urgantu. 1.00 
Nakties naujienos. 1.15 EURONEWS. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.40 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Op-
timistai“. 23.10 Vakaras su V.Solovjovu. 

 REN
7.05 „Viengungiai“. 7.50 Labas rytas! 8.35 Tin-
kama priemonė. 9.35 „Šeimos dramos“. 11.25 
Mums net nesisapnavo. 14.15 Pati naudingiausia 
programa. 15.10 Žiūrėti visiems! 15.45, 0.20 
„Žiniuonis“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Ekstrasensų mūšis. 23.25 Žiūrėti visiems! 

TV3
22.30
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6.15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (N-7).

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

(N-7).
10.05 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

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

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - žmogžu-

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

visus“ (N-7).
14.50 „Muchtaro sugrįži-

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

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

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Plastikiniai deiman-
tai. III dalis“ (N-7).

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

kiaulės... 2“ (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Pažymė-

tas žmogus“ (N-14).
23.35 Kriminalinis 

veiksmo f. „Interna-
tional“ (N-14).

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

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.20 Auksinė daina.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Gaujos“ (N-7).
11.30 „Bitininkas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Kulinaras“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 „Gaujos“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.25 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
5.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
6.05 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.

7.45 „Smarkuolis Tašis“.
8.00 IQ presingas.
8.45 „Kaip atsiranda daiktai“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Dokumentinis f. 
13.00 Septynios Kauno 

dienos.
13.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.00 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
14.30 Dokumentinis f. „Ika-

ro vaškiniai sparnai“.
14.55 Dokumentinis f. 
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda daiktai“
16.50 Kultūrų kryžkelė. 
17.25 „Juodoji gėlė“. 1 s. 
18.15 Poezija. 
18.20 Dokumentinis f. 

„Juodoji Brazilijos 
saulė“ (subtitruota).

19.15 Labanaktukas. 
19.45 Dokumentinis f. 

„Šimtas reginių 
senoviniame mieste“. 

20.15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017. 

21.00 Elito kinas. Doku-
mentinis f. „Viskas 
dėl šou“ (N-14).

22.15 Dokumentinis f. 
„Aukštumala atgyja“.

22.45 Stambiu planu.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.

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

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

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žmogžudystės VIII. 
Lemtingoji orchidė-
ja“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Galinė stotelė“ (N-14).

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

(N-7).
1.55 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.15 „Nebylus liudijimas. 

Krovinys“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Rouzvudas“ (N-7).
9.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

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

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“ (N-7).
16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 Lietuvos futbolo 

rungtynės. Klaipėdos 
„Atlantas“ - Kauno 
„Kauno Žalgiris“. 
Tiesioginė  
transliacija.

20.00 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 IIHF pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
I divizionas B grupė. 
D.Britanija - Lietuva. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.45 „Kobra 11“ (N-7).
0.45 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.40 „Naša Raša“ (N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Dokumentinis f. 

„Minutė po minutės“.
10.30 Skrajojantys ežerai. 

Baltų mitai ir  
simboliai.

11.00 Lietuva 
žemėlapiuose. 

11.30 „Ernestas ir 
Selestina: meškučio 
ir pelytės nuotykiai“.

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

13.55 Romantinė komedija 
„Mokytojai“ (N-7).

14.55 Fantastinis veiksmo 
trileris „Šalčio 
banga“ (N-7).

16.35 Dokumentinis f. 
„Visai šalia“.

18.30 „Karališkos 
paslaptys“.

19.00 Dokumentinis f. 
„Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV žinios.
23.30 Istorinė drama 

„Beribis pasaulis“ 
(N-14).

 16.25  „Kaip atsiranda
  daiktai“

 21.30  Moterų balsas. 13.20  „Diagnozė -
  žmogžudystė“

 14.55  „Šalčio banga“  0.45   „Daktaras Hausas“ 17.55  „Širdele mano“ 

TV PROGRAMAbalandžio 26 d. 

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Da-
lykiškas NTV ryta. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25, 18.30 Ypatingas įvykis. Apž-
valga. 14.00, 2.05 „Susitikimo vieta“. 16.30 
„Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 19.50 „Kuba“. 
21.40 „Operacija „Lėlininkas“. 23.45 Dienos 
apžvalga. 0.15 „Mamyte, aš myliu žudiką“.  

 TV PoloNia
7.05 Koncertas „Jei žmonės klausytųsi dainų“. 
8.05 Ekumeninė laida. 8.30, 2.15 ABC viską 
žino. 8.40, 18.05, 2.25 Mano žvėrynas. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.45 Panorama. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 
5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 
Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Grotelės“. 15.25 
Dokumentinis f. 16.40 Turistinė kelionė. 16.55 
Ateities namai. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 17.55 
Knygų kandys. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kvartetas. 19.25, 1.10 Rytų studija. 20.25, 6.40 
Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Artistai“. 
0.15 Dokumentinis f. 6.55 Dienos receptas. 

 TV1000
8.10 „Versalio romanas“. 10.20 „Nenuoramos“. 
12.05 „Atgal į ateitį III“. 14.20 „Psichoterapija“. 
16.20 „Meilė trunka trejus metus“. 18.10 „Smur-
fai“. 20.10 „Žmogus, pakeitęs viską“. 22.50 
„Paštininkas“. 2.20 „Mirusi nuotaka“. 

 DiscoVery 
5.20, 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėto-
jai. 6.10, 8.15. 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50, 22.00 Greiti ir triukšmingi. 14.30 Laukinės 
vairuotojų gentys. 21.00 Dyzelinio pasaulio bro-
liai. 23.00 Supervilkikai. 

 TraVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 Parsivesk 
mane namo. 9.30, 15.30, 21.30 Gyvenime ne vien 
žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00 Neži-
noma ekspedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 18.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Žvaigždė 
automobilyje. 23.00 Garsenybių klubas. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 12.50 Šuns gelbėjimo misija. 9.10, 
14.40 Neištirtos salos. 10.05, 15.35 Kalnų gorilų 
gydytojas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 
23.50, 5.02 Gyvatė Šeila. 17.25, 21.05, 1.40 
Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 18.20, 22.00, 5.49 
Baseinų meistras. 19.15, 2.35 Akvariumų vers-
las. 20.10, 3.25 Šiaurės Amerika. 

 sPorT1
7.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 
24 turas. Vakar. 8.00 NBA krepšinio lyga. Toronto 
„Raptors“ - Milvokio „Bucks“. 10.10 Rusijos „Pre-
mier“ futbolo lyga. Krasnodaro „Krasnodar“  - 
Maskvos CSKA. 12.10 Kovinis sportas. „M1 
Iššūkis“. JAV - Bulgarija. 13.10 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Malagos „Unicaja“ - Andoros 
„Morabank“. 15.00 Lietkabelio žygis Europoje. 
Europos taurė. Novgorodo „Nizhny“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 17.00 Tiesiogiai. Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. FC „Orenburg“ - Sankt Peterburgo 
„Zenit“. 19.00 Rusijos „Premier“ futbolo lygos 
apžvalga. 19.30 Tiesiogiai. Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Maskvos CSKA - Maskvos „Loko-
motiv“. 21.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 22.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Badalonos „Joventut“ - ICL „Mandresa“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Bas-
konia“ - CSKA. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Fenerbahce“ - „Panathinaikos“. 12.30 Futbo-
las. Vokietijos taurė. „Borussia“ - „Eintracht“. 
14.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arse-
nal“ - „Manchester City“. 16.10 Boksas. 17.25 
Krepšinis. Eurolyga. „Olympiacos“ - „Anadolu 
Efes“. 19.15 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu 
Efes“ - „Olympiacos“. Tiesioginė transliacija. 
21.25 Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - 
„Real“. Tiesioginė transliacija. 23.15 Futbolas. 
Vokietijos taurė. „Bayern“ - „Borussia“. 1.05 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - 
„Leicester“. 2.55 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu 
Efes“ - „Olympiacos“. 5.00 Ledo ritulys.  

 eurosPorT
24.00, 2.30, 7.30, 12.00, 21.00 Angliškasis bi-
liardas. Pasaulio čempionatas Šefilde. Didžioji 
Britanija. 0.25, 20.55 „Eurosport 2“ žinios. 0.30 
Automobilių sportas. „Blancpain“ ištvermės 
lenktynės. Italija. 1.30, 4.00 Lengvoji atletika. 
IAAF estafečių pasaulio čempionatas. Bahamos. 
5.00, 9.35 Dviračių sportas. Šveicarija. 6.00 Dvi-
račių sportas. Nyderlandai. 9.30 Žiemos sportas. 
Laida „Chasing History“. 11.00 Futbolas. JAV 
„Major League Soccer“ lyga. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 18.00  Info diena  23.15  Lietuva tiesiogiai  8.00  Istorijos 
 detektyvai

 21.30  Lietuvos patriotai 19.30  Valanda su Rūta 6.55  „Simpsonai“ 

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Šunyčiai patru-
liai“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 „Skarlet“ 
(N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 
„Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! (N-7). 
16.00 Valgyk ir lieknėk. 17.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 20.15 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė 
komedija „Nesibaigiančios vestuvės“ (N-7). 
22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.40 
Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pa-
galbos skambutis (N-7). 12.05 Dviračio šou. 
12.30 Autopilotas. 12.55 24 valandos (N-
7). 13.40 Dokumentinis f. „Senovės X failai. 
Juodosios magijos paslaptys“ (N-7). 14.45 
Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.30, 9.00, 14.45 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas: 
animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 Gyvenk 
sveikai! 12.00 Naujienos (su subtitrais). 12.20 
„Išeiti, kad sugrįžti“. 14.10 Skanėstas. 15.00 
Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 
Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
Orų prognozė (rusų k.). 21.00 Brangi laida. 21.15 
„Išeiti, kad sugrįžti“. 22.55 „Didžioji“. 0.45 Vaka-
ras su Urgantu. 1.15 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 2.05 Žinios. 11.55 „Sklifosovskis“. 14.55 
Elina Bystrickaja. 17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 
60 minučių. 21.00 „Optimistai“. 0.10 „Dvikova“. 

 Ren
7.50 Labas rytas! 8.35, 17.25 Tinkama priemo-
nė. 9.30 „Šeimos dramos“. 11.20 Sąžiningas 
remontas. 12.00 Pati naudingiausia programa. 
12.55, 21.25 Ekstrasensų mūšis. 14.55 Žiūrėti 
visiems! 15.40 „Teisė į meilę“. 18.25 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 23.25 Ru-
siškas vairavimas. 0.25 „Žiniuonis“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25, 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 
2.05 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų ži-
bintų gatvės 15“. 19.50 „Kuba“. 21.40 „Opera-
cija „Lėlininkas“. 23.45 Dienos apžvalga. 0.15 
„Mamyte, aš myliu žudiką“.  

 TV PolonIa
8.00 Rytų studija. 8.35, 18.00 Miško bičiuliai. 
8.45, 18.10 Animacinis f. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 22.50 Polo-
nija 24. 12.25, 23.10 Polonijos pokalbis. 12.40, 
23.25 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20 Trumpa is-
torija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Vaiduo-
klis į namus“. 16.15 Nepaprastų vietų keliu. Isto-
rijos paminklai. 16.40 Vilnoteka. 16.55 Kaip tai 
veikia. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.30 TV ekspresas. 
18.50 Lenkija su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.
pl“. 19.20 Kelionės su istorija. 20.25 Laida iš 
Amerikos. 20.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45 „Žmogžudysčių komisija“. 
0.10 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
6.10 „Dar kartą, iš naujo“. 8.10 „Paštininkas“. 
11.30 „Žmogus, pakeitęs viską“. 14.05 „Anoni-
mas“. 16.35 „Mirusi nuotaka“. 18.10 „Dar kartą, 
iš naujo“. 20.10 „Vėjo nublokšti“. 0.15 „Parano-
ja“. 2.20 „Manglehornas“. 4.20 „Loftas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40, 23.00 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10, 21.00 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. Karšti ratai, dideli sandoriai. 22.00 
Likviduotojas. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 
Parsivesk mane namo. 9.30, 15.30, 21.30 Gy-
venime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Motociklinin-
ko dienoraščiai Afrikoje. 23.00, 4.00 Pavojingi 
lėktuvai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“ 
(N-7).

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.00 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“ (N-7).
12.05 Gero vakaro šou (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 
orai.

22.30 Nuotykių komedija 
„Sėkmės sala“ (N-7).

0.10 „Transporteris“ (N-7).
1.15 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.05 „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.05 Animacinis f. 

„Zigis ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

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

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Orai.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Premjera! Trileris 

„Eik su manim“ 
(N-14).

0.05 TV serialas 
„Kultas“ (N-14).

1.00 TV serialas 
„Taikinys“ (N-7).

1.50 Sveikatos 
ABC televitrina.

2.15 Alchemija.
2.45 Retrospektyva.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Gyvenimas.
11.50 Istorijos detektyvai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios (su vertimu į 

gestų k.). Sportas. 
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai. 
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Kriminalinė drama 

„Miunchenas.  
1972-ųjų teroro 
išpuolis“ (N-14).

0.25 Trumposios žinios.
0.30 Keliai. Mašinos. 

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

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

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

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

8.05 „Voratinklis“ (N-7).
9.10 „Paskutinis faras“.
10.05 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų patikrini-

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

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - žmogžu-

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

visus“ (N-7).
14.50 „Muchtaro 

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

mas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Šuo“ (1) (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Plastikiniai deiman-
tai. IV dalis“ (N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Siaubo trileris 

„Amerikos psichopa-
tė 2“ (N-14).

23.20 Veiksmo f. „Pažymė-
tas žmogus“ (N-14).

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

2.05 „Sostų karai“ (N-14).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

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

(N-7).
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Gaujos“ (N-7).
11.30 „Bitininkas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Kulinaras“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(1/1) (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ (N-7).
4.25 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
5.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
6.05 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.

6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 „Smarkuolis Tašis“.
8.00 Istorijos detektyvai.
8.45 „Kaip atsiranda daiktai“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Dokumentinis f. 

„Juodoji Brazilijos 
saulė“ (subtitruota).

13.05 Skrendam.
13.35 Mokslo sriuba.
13.50 Džiazo muzikos 

vakaras. 
14.50 ARTi.
15.05 Dokumentinis f. 

„Aukštumala atgyja“.
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.50 Kultūrų kryžkelė. 
17.25 LRT Kultūros 

akademija.
18.10 Poezija. 
18.15 „Medičiai, Floren-

cijos valdovai“ (N-7).
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Drama „Pranciškus 

Asyžietis“. 2 s. (N-7).
22.30 Durys atsidaro. 
22.45 Nacionalinis turtas.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje
24.00 Koncertas „Baroko 

aidai“. 
1.00 Septynios Kauno 

dienos.

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

balandžio 27 d. 

 12.00  „Lėktuvai, pakeitę
  pasaulį“

 17.00  „Kobra 11“  22.55  „Be kaltės kalta“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Šuns gelbėjimo misija. 8.15, 12.50 
Baseinų meistras. 9.10, 14.40 Šiaurės Amerika. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 Ali-
gatorių tramdytojai. 16.30, 23.50 Gyvatė Šeila. 
17.25, 21.05 Katės gelbėjimas. 18.20, 22.00, 
1.40 Rykliai. 20.10 Tigrų ataka. 

 SPort1
8.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 10.00 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. 11.40 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 29 laida. 12.10 Kovinis 
sportas. „M1 Iššūkis“. Ispanija - Prancūzija. 13.10 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Malagos „Uni-
caja“ - Andoros „Morabanc“. 15.00 Lietkabelio 
žygis Europoje. Europos taurė. Panevėžio „Liet-
kabelis“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 16.40 NBA 
krepšinio lyga. Gražiausi savaitės momentai. 17.00 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 18.00 ATP tenisas. Pirmasis pus-
finalis. Marakešas. 19.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 20.00 „Penktasis kėlinys“. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 21.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos 
„Lassa“ - Malagos „Unicaja“. 22.40 Kovinis spor-
tas. „M1 Iššūkis“. Anglija - Japonija. 23.40 KOK 
World Serias. Moldova. 2 dalis. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 17.20 Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - 
„Real“. 8.50, 19.10 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Arsenal“ - „Leicester“. 10.40, 3.40 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 11.40 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 12.10 „Mobil-1“ The 
Grid lenktynės. 12.40 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 13.40 Futbolas. Vokietijos taurė. „Ba-
yern“ - „Borussia“. 15.30 Krepšinis. Eurolyga. 
„Anadolu Efes“ - „Olympiacos“. 21.00 „Formu-
lė-1“. Bahreino GP lenktynių apžvalga. 21.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
City“ - „Manchester United“. 24.00 1.50 Krepši-
nis. Eurolygos atkrintamosios varžybos. 

 euroSPort
7.30, 13.30, 21.00 Angliškasis biliardas. Pasau-
lio čempionatas Šefilde. Didžioji Britanija. 0.55, 
20.55, 23.55 „Eurosport 2“ žinios. 1.00, 4.30, 
9.30, 19.30 Dviračių sportas. Šveicarija. 11.00 
Golfas. Hasano II trofėjaus turnyras. Marokas. 
11.30 Golfas. Moterų Europos turas. Marokas. 
11.45 Žiemos sportas. Laida „Chasing Histo-
ry“. 11.50 Sporto linksmybės. Laida „Watts“. 
12.00 Lengvoji atletika. IAAF estafečių pasaulio 
čempionatas. Bahamos. 13.00 Futbolas. JAV 
„Major League Soccer“ lyga. 18.00 FIFA futbo-
las. 18.30 Dviračių sportas. 

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

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

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės VIII. Aistros 
dėl žirgo“ (N-7).

21.00 „Nusikaltimo vieta - 
Hanoveris. Rakštis“ 
(N-14).

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

(N-7).
1.55 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.15 „Nebylus liudijimas. 

Galinė stotelė“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

vilkolakis“ (N-7).
8.00 „Rouzvudas“ 

(N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.30 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“ 

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

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Trileris 

„Deimantų  
pjaustytojas“ (N-14).

23.55 „Kobra 11“ 
(N-7).

0.55 „Daktaras 
Hausas“ (N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 Dokumentinis f. 

„Karališkos  
paslaptys“.

11.00 „Kai šaukia širdis“.
12.00 Dokumentinis f. 

„Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

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

14.00 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių  
įvykių kronika  
(N-7).

14.30 Nuotykių f. 
„Džekas Hanteris ir 
prarastas Ugarito 
lobis“ (N-7).

16.15 Romantinė komedija 
„Mėnesienos  
magija“.

18.00 Dokumentinis f. 
„Pasaulio  
ekstremaliausi“.

19.00 Romantinė komedija 
„Mokytojai“ (N-7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
21.35 „Robinzonas 

Kruzas“ (1).
22.35 Balticum TV žinios.
23.05 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
0.05 „Kai šaukia širdis“.

„SĖKmĖS SAlA“
Nuotykių komedija. Rusija. 2013.
Režisierius: Kiril Kozlov.
Vaidina: Roman Junusov, Agnija Ditkovskytė.

Egzotiška sala, žydras bekraštis vandenynas ir trys ilgakojės gražuolės - 
tikra išsipildžiusi svajonė pigių vestuvių vedėjui Romanui. Tačiau ši situa-
cija visai neidiliška, mat merginos saloje atsidūrė tik dėl Romano kaltės 
ir prarado galimybę dalyvauti grožio konkurse, kuris vyko kruiziniame 
laive. Gražuolės pasiryžusios suplėšyti Romaną į skutelius!

tV3
22.30

rekomenduoja

„neSiBAiGiAnČioS 
VeStuVĖS“
RomaNtiNė komedija. JAV. 2015.
Režisierius: Ron Oliver.
Vaidina: Autumn Reeser, Antonio
Cupo, Shawn Roberts.

Architektė Džeklin tarsi įkalinta 
savo vestuvių dienoje. Šią dieną 
ji išgyvena vis iš naujo. Gal toks 
ištęstas laikas yra kaip tik tai, ko 
reikia merginai? 

„AmeriKoS PSicHoPAtĖ 2“
Siaubo tRileRiS. JAV. 2002.
Režisierius: Morgan J.Freeman.
Vaidina: Mila Kunis, William
Shatner, Geraint Wyn Davies.

Patrikas Beitmanas, žudikas ma-
niakas iš pirmosios filmo dalies, 
negyvas. Tačiau jo nerami sie-
la apsigyvena Reičelės Njuman, 
vienintelės aukos, sugebėjusios 
išvengti Beitmeno gniaužtų, kūne. 

tV8
21.00

BtV
21.30

„DeimAntŲ PJAuStYtoJAS“
tRileRiS. JAV. 2005.
Režisierius: William Tannen.
Vaidina: Chuck Norris, Joanna
Pacula, Daniel Bernhardt.

Džonas Šepardas - kaltės kamuo-
jamas policininkas. Jam nepavyko 
išlaisvinti įkaitu paimto deimantų 
pjaustytojo ir dabar jis pasisiūlo 
padėti deimantų pjaustytojo duk-
terėčiai Elizabet sugrąžinti dėdę 
namo sveiką ir gyvą. tV6

22.00
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Kinas 
Premjera

Nervingas Los Andželo muzikantas Mar-
tinas dar labiau susijaudina, kai sužino, kad 
netrukus jo laukia pirmasis susitikimas su 
savo merginos Džinės tėvu. Ir ne veltui - šis 
itin griežtas, į kompromisus nelinkęs ir geru 
humoro jausmu nepasižymintis verslininkas 
Galo. Po pirmojo jų susitikimo pasitvirtina 
blogiausios Martino nuojautos - išrinktosios 
tėvui jis paliko nevykėlio įspūdį.

Tai buvo pirmasis ir paskutinis jų susiti-
kimas, nes netrukus Džilė palieka Martiną. 
Gal viskas taip ir būtų pasibaigę... Tačiau po 
pusmečio ant Martino slenksčio pasirodo 
reik lusis Džinės tėtis ir paprašo pagalbos su-
rasti jo dingusią dukterį.

Netrukus du vienas kito nemėgstantys 
vyrai leidžiasi į beprotiškų nuotykių kupi-
ną kelionę per visą miestą. Jų laukia pažin-
tis su keistuoliais Džilės draugais, begaly-
bė nesusipratimų ir netikėtumas supratus, 
kad net tokie skirtingi žmonės gali tapti... 
draugais.

„Forum Cinemas“ inf.

Kinai
Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 21-27 d. 
10.50, 12.40, 15.50, 18.30, 21.30, 23.40 val. (23.40 val. 
seansas vyks 21-22, 27 d.).
„Prarastasis miestas Z“ (istorinis nuotykių f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 12, 15.55, 18.10, 21.20, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 21-22, 27 d.).
„naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
21-27 d. 16.50, 19, 21.15, 23.20 val. (23.20 val. seansas 
vyks 21-22, 27 d.).
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, 
Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) - 21-27 d. 10.40,  
13.40, 15, 18, 18.55, 20.55, 21.50, 23.50 val.  
(23.50 val. seansas vyks 21-22, 27 d.).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 10.10, 11.30, 12.30, 16.10 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 21-27 d. 13.50 val.
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 10.20,  
11.20, 13.10, 14, 16.10 val.  
(10.20 val. seansas vyks 22-23, 27 d.).
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV,  
N-13) - 21-27 d. 15.10, 18.20 val.
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, N-13) - 21-27 d. 15.20, 20.30 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 21-27 d. 
13.30, 21.10 val.

„seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 21-27 d. 18.50 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 21-27 d. 21.05,  
23 val. (23 val. seansas vyks 21-22, 27 d.).
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
21-27 d. 10.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 21-27 d. 
11.30, 14.45, 18, 21.10 val.
„Prarastasis miestas Z“ (istorinis nuotykių f., 
JAV, N-13) - 21-27 d. 11.30, 14.40, 18.15, 21.15 val. 
(11.30 val. seansas vyks 22-23, 27 d.).
„naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
21-27 d. 16.40, 18.50, 21 val.
„Eugenijus Oneginas“ (originalo k.) - 22 d. 19.55 val. (Tie -
sio  ginės premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, 
Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) - 21-27 d. 12.30,  
15.30, 17, 18.30, 20, 21.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 12, 13.10, 15.30, 17.15 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 21-27 d. 12.10, 14.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 
21-27 d. 13.30 val.
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 11, 14.10, 15.50 val.
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
originalo k., JAV, V) - 21-27 d. 11.10 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
21-27 d. 12.20, 15.10, 18.10, 21 val. (12.20 val. seansas 
vyks 22-23, 27 d.).

„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
21-27 d. 15.20, 18, 20.30 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 21-27 d. 
21.50 val.
„seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 21-27 d. 19.35 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 21-27 d. 20.30 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (fantastinis miuziklas, JAV, 3D, 
N-7) - 22-23, 27 d. 11.45 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 21-27 d. 14.35 val.
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Didžioji Britanija, 
N-13) - 21-27 d. 17.50 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
22-23, 27 d. 12.45 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Didžioji Britanija) - 
21 d. 16.40 val. 22 d. 13.40 val. 26 d. 16 val.
„Šlovė“ (drama, Bulgarija, Graikija) - 21 d. 18.40 val. 
23 d. 16.10 val.
„nocturama“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Belgija) - 
21 d. 20.40 val. 22 d. 18.15 val. 25 d. 21 val. 26 d.  
18.10 val. 27 d. 16.20 val.
„Moliūgėlio gyvenimas“ (drama, Šveicarija, 
Prancūzija) - 22 d. 12 val.
„Ji“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Belgija) - 
22 d. 15.50 val. 27 d. 18.50 val.
„Prarastas miestas Z“ (biografinė drama, JAV) - 
22, 26 d. 20.40 val. 24 d. 19.20 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (fantastinis miuziklas, JAV) - 
23 d. 12 val.
„Žaklina“ (drama, Čilė, Prancūzija, JAV, Honkongas) - 
23 d. 14.25 val. 24 d. 15.30 val.

„Naktis  
su uošviu“
„All Nighter“

Kino teatruose nuo balandžio 21 d.
n Romantinė komedija, JAV, 2017
n Režisierius: Gavin Wiesen
n Vaidina: J.K. Simmons, Emile Hirsch, Analeigh
Tipton, Taran Killam, Kristen Schaal ir kiti
n iMDB: 5,7/10
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Bulvarinis skaitalas“ (kriminalinė drama, JAV) - 
23 d. 18.10 val.
„Tai tik pasaulio pabaiga“ (drama, Kanada, 
Prancūzija) - 23 d. 21.10 val. 27 d. 21.15 val.
„Ateitis“ (drama, Prancūzija) - 24 d. 17.20 val.
„Asfaltas“ (komiška drama, Prancūzija) - 
25 d. 16.30 val.
„Kemperis“ (komiška drama, Lenkija) - 
25 d. 18.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Prarastasis miestas Z“ (istorinis nuotykių f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 12.45, 15.45, 18.45, 21.45 val.
„Atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 21-27 d. 
14.15, 19, 21.30 val.
„Naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV) - 
21-27 d. 19.30, 22 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 21-27 d. 11.15, 12.30, 15.30, 
17.15, 18.45, 20.15, 21.45 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 21-25, 27 d. 10.30, 14.15 val.  
26 d. 14.15 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21, 23-25, 27 d. 10, 11.30, 12.45, 13.45, 15, 
16.15, 17.15, 18.30 val. 22 d. 10, 12.45, 13.45, 15, 16.15, 
17.15, 18.30 val. 26 d. 10, 11.30, 13.45, 15, 16.15, 17.15, 
18.30 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
21-27 d. 19.15, 21 val.
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
21, 23, 25, 27 d. 16.30, 21.50 val. 22, 24, 26 d. 16.30 val.

„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 22, 24, 26 d. 
21.50 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 10.45, 12.15, 14.30, 
16.45 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (fantastinis miuziklas, JAV, 
N-7) - 21-27 d. 11.30 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
21-27 d. 10.15 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 22 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
N-13) - 26 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su 
mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Svetima šalis“ (drama, Australija) - 21 d. 18 val.
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė, JAV) - 
21 d. 20 val.
„Didelės akys“ (drama, JAV) - 22 d. 15 val.
Uždaras vakaras - 22 d. 17 val.
„Juoda“ (drama, Belgija) - 22 d. 20 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
25 d. 17 val.
„Mustangės“ (drama, Prancūzija, Voikietija, Turkija) - 
25 d. 18.30 val.
„Broliai“ (dokumentinis f., Norvegija) - 26 d. 18 val.
„Žvaigždžių žemėlapis“ (drama, Kanada, Vokietija) - 
26 d. 19.40 val.
„Asfaltas“ (komiška drama, Prancūzija) - 27 d. 17 val.
„Dvi naktys iki ryto“ (drama, Lietuva, Suomija) - 27 d. 
18.40 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 21-27 d. 
16.40, 22.15 val. (25 d. 16.40 val. seansas nevyks).
„Prarastasis miestas Z“ (istorinis nuotykių f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 13.40, 19.35 val. (25, 27 d. 19.35 val. 
seansas nevyks).
„Naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
21-27 d. 20.15, 23.20 val.
„Eugenijus Oneginas“ (originalo k.) - 22 d. 
19.55 val. (Tiesioginės premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, 
Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) - 21-27 d. 11.40,  
13.10, 14.30, 16.10, 17.30, 19, 19.55, 20.30, 21.50,  
22.50 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 10.20, 11.20, 12.20, 14.40, 18 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 21-27 d. 13.30, 15.45 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 10.10,  
12.40, 15 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV,  
N-13) - 21, 23, 25 d. 19.45 val.
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 21, 23, 25 d. 22.30 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 21-26 d. 
22.40 val.
„Seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 24, 26 d. 
19.45 val.

Nuotykių filmas pasakoja tikrą XX a. pra-
džios britų generolo-leitenanto, kartografo, 
keliautojo ir tyrinėtojo Persio Foseto istori-
ją. Fosetas buvo įsitikinęs, kad neaprėpia-
mos Amazonės platybės slepia ne vieną pa-
slaptį. O didžiausia jų - paslaptinga, pažen-
gusios žmonijos dar neatrasta civilizacija, 
galinti užpildyti žmonių rasės kilmės spra-
gas. Klausydamas tiek mokslininkų, tiek vi-

suomenės prieštaravimų, juoko ir netgi pa-
tyčių, Fosetas nenuleido rankų ir kas keleri 
metai vėl ir vėl sugrįždavo į Amazonės 
džiungles ieškoti paslaptingojo miesto Z, le-
gendose žinomo Eldorado vardu.

Tyrinėtojo aistra užvaldė jo paties širdį, 
kai namuose liekanti jo žmona, kurią įkū-
nijo Siena Miler (Sienna Miller), nesiskųs-
dama rūpinosi namais ir vaikais, tačiau net 

ir jai vieną dieną trūko kantrybė. Visgi Fo-
setas nebegalėjo sustoti. Dar daugiau - sa-
vo aistra jis užkrėtė ir vyriausią savo sūnų. 
Kartu su sūnumi Fosetas iškeliavo ir į pa-
skutinę, lemtingą savo ekspediciją. Persis 
Fosetas kartu su sūnumi paslaptingai dingo 
1925 m. gegužės 29 dieną Brazilijos Mato 
Groso valstijoje.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo balandžio 21 d.
n Istorinis nuotykių filmas, JAV, 2017
n Režisierius: James Gray
n Vaidina: Robert Pattinson, Charlie Hunnam, 
Sienna Miller, Tom Holland ir kiti
n IMDB: 7,1/10
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Prarastasis miestas Z“
„Lost City of Z“
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 Kinas/Koncertai

Aktorė Dania Ramires (Dania Ramirez)

Legendinė atlikėja 
ir aktorė Šer (Cher)

EPA-Eltos nuotr.

Los Andžele (Kalifornija, JAV) į „TCL Chinese“ teatrą pažiūrėti istorinės dramos 
„Pažadas“ („The Promise“) rinkosi kino ir scenos žvaigždės. Tarp jų - ir Karda-
šianų (Kardashian) klano moterys. Teri Džordžo (Terry George) režisuotas filmas 
„Pažadas“ JAV kino teatruose pradedamas rodyti nuo balandžio 21 dienos.

Garsenybės rinkosi žiūrėti „Pažado“

„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 24, 26 d. 22.30 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 21-27 d.
10.30, 17.15 val. (17.15 val. seansas vyks 22, 24, 26 d.).
„Gražuolė ir pabaisa“ (fantastinis miuziklas, JAV, 
N-7) - 21-27 d. 10.40 val.

KLaipėda

FORUM CiNEMaS
„atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 21-27 d. 
11.20, 14.30, 18, 21 val.
„prarastasis miestas Z“ (istorinis nuotykių f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 17.10, 20.15 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, 
Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) - 21-27 d. 10.20,  
20, 15.10, 18.10, 18.50, 20, 21.15, 21.50 val.
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 10.10, 12.30, 16.30, 
17.40 val.
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 21-27 d. 11, 13.20, 15.40 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 10.30, 12.40, 14.50, 
17 val. (10.30 val. seansas vyks 22, 23, 27 d.).

„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
21-27 d. 21.40 val.
„dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
21-27 d. 19.10 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (fantastinis miuziklas, JAV, 
N-7) - 21-27 d. 14.10 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
21-27 d. 11.30 val.

ŠiaULiai

FORUM CiNEMaS
„atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 21-27 d. 
15.10, 18, 21 val.
„prarastasis miestas Z“ (istorinis nuotykių f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 18.15, 21.15 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 21-27 d. 10.20, 13.10, 14.30, 
16.05, 17.30, 18.40, 20.30, 21.35 val.
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 10.30, 11.40, 12.50, 14, 16.20 val. 
(10.30 val. seansas vyks 22, 23, 27 d.).
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 21-27 d. 13.20, 15.40 val.

„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 10.10, 12.20 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 21-27 d. 11.10 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė biografinė 
drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV) - 21-27 d. 19 val.
„pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 21-27 d. 21.45 val.

paNEvėžyS

FORUM CiNEMaS BaBiLONaS
„atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 21-27 d. 
17.15 val.
„prarastasis miestas Z“ (istorinis nuotykių f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 20.15 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 21-27 d. 10.20, 13.20, 14.50, 17.45, 
18.35, 20.40, 21.30 val. (10.20 val. seansas vyks 22, 23, 27 d.).
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
21-27 d. 10.10, 12.30 val. (10.10 val. seansas vyks 22, 23, 27 d.).
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 21-27 d. 16.15 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 10.30, 12.45, 
15.05 val. (10.30 val. seansas vyks 22, 23, 27 d.).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkinas/koncertai

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
22 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Kompozitoriaus Arvydo 
Malcio 60-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras, solistai: L.Mockūnas (saksofonas), B.Andrianov 
(violončelė). Dir. M.Stakionis.
23 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertai visai šeimai. 
Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės” chorai.
23 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Skambantys laiškai”. 
Koncertai visai šeimai. Vilniaus chorinio dainavimo mokyk-
los „Liepaitės” chorai.
25 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Choro muzikos koncer-
tas „Dainuojantys berniukai”. Ciuricho berniukų choras, 
dirigentai: Konrad von Aarburg, V.Miškinis. Berniukų ir 
jaunuolių choras „Ąžuoliukas”. Koncertmeisterė V.Pfister 
(fortepijonas).
26 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Tarptautinio 
P.I.Čaikovskio konkurso laimėtojas violončelininkas Andrei 
Ionita (violončelė), K.Uinskas (fortepijonas).

TAiKOMOsiOs DAilĖs MuZiEJus
23 d. 16 val. - Atvelykio koncertas. Ansamblis „Vilniaus 
arsenalas”.

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
22 d. 19 val. - „Gražiausios spektaklių dainos muzikinėje 
programoje „Ten seneliai jauni...” Atlikėjai: A.Giniotis, 
G.Storpirštis, A.Kaniava, S.Mickis.

VilniAus ROTuŠĖ
26 d. 18 val. - Miglė Žaliukaitė-Limantas (mecoso-
pranas), Eglė Perkumaitė (fortepijonas).

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA
22 d. 17 val. - Merūno Vitulskio koncertas 
„Aš ir muzika”.
23 d. 14 val. - Muzikinė popietė visai šeimai 
„Prisikė li mas”. Atlikėjai: V.Povilionienė, P.Vyšniauskas 
(saksofonas), D.Vyšniauskas (fliugelhornas),  
G.Kovėra (liaudies instrumentai), Kauno liaudies  
dainos klubas „Blezdinga”. Kauno sakralinės  
muzikos mokyklos choras „Cantores david”.
23 d. 19 val. - Jubiliejinis dešimtmečio koncertas 
„Šviesų paveikslai”. Pasaulio muzikos instrumentai. 
Atlikėjai: D.Razauskas, S.Petreikis.
25 d. 18 val. - Naujoji muzikų karta pristato... 
Atlikėjai: A.Ionita (violončelė) ir K.Uinskas  
(fortepijonas).

26 d. 18 val. - Orkestro muzikos koncertas. Kauno 
miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian, JAV; 
vadovas A.Treikauskas). Solistas Laurens Weinhold (smui-
kas, Norvegija). Dir. R.Bergmann (Norvegija).

KAunO JuOZO GRuODŽiO KOnsERVATORiJA
28 d. 17 val. - Miglė Žaliukaitė-Limantas (mecosop-
ranas), Eglė Perkumaitė (fortepijonas).

KlAipĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
21 d. 18.30 val. - „Kišeninės simfonijos”. Klaipėdos 
kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus). S.Helbig 
(elektronika, Vokietija), R.Butkus (šokėja).
24 d. 18.30 val. - Violončelininkas Andrei Ionita.

KiTi MiEsTAi

21 d. 18 val. Kauno r., Ežerėlio kultūros centre; 27 d.
18 val. Kazlų Rūda, kultūros centre - „Dainuojam ir gro-
jam Lietuvai”. V.Povilionienė (dainininkė), P.Vyšniauskas 
(saksofonas).
27 d. 18 val. Alytus, kultūros ir komunikacijos centre - 
„J.S.Bachas. A.Vivaldi „Metų laikai” ir sonetai”. Ansamblis 
„Musica humana”. Dir. A.Vizgirda.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Aktorė Kara del Toro (Kara del Toro)
Seserys Kim (Kim) ir Kortni (Kourtney) 
Kardašian (Kardashian)

Kanadiečių aktorė Šarlotė le Bon 
(Charlotte le Bon)

Garsenybės rinkosi žiūrėti „Pažado“
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TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
21, 22 d. 18.30 val. - Premjera! „Piaf“ (pagal 
E.Piaf, G.Faure, M.Ravel ir kt. muz.). 2 v. baletas. 
Choreogr. M.Bigonzetti (Italija).
23 d. 12 val. - R.Šerkšnytė „Penki Merės stebuklai“. 
2 v. opera vaikams. Dir. J.Geniušas.
26 d. 18.30 val. - G.Bizet „Karmen“. 2 d. opera. 
Dir. R.Šervenikas.
27 d. 18.30 val. - A.Adam „Žizel“. 2 v. baletas. 
Dir. R.Šervenikas.
nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
21 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“. 
Rež. Y.Ross.
21 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
22 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Sapnas“ (A.Strindbergo 
pjesės motyvais). Rež. K.Gudmonaitė.
22 d. 16 val. Studijoje - I.Šeinius „Kuprelis“. 
Rež. P.Markevičius.
22, 23 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
A.Čechov „Trys seserys“. Rež. Y.Ross.
25 d. 19 val. Mažojoje salėje - A.Rutkeviča „Gyvūnas 
(Ku kū)“. Rež. R.Atkočiūnas.
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - P.Claudel 
„Apreiškimas Marijai“. Rež. J.Vaitkus.
27 d. 13 val. Mažojoje salėje - W.Shakespeare 
„Timonas“. Rež. K.Gudmonaitė.
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkis „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
22 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
23 d. 14 ir 16 val. - „Dostojevskis vaikams (nuo 9 iki 
99 metų)“. Rež. P.Ignatavičius.
25 d. 18.30 val. - J.Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir 
dėdienės“. Rež. G.Tuminaitė.

26 d. 18.30 val. - A.Čechovas „Trys seserys“. 
Rež. R.Tuminas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

23 d. 12 val. - „Kakė Makė ir pavogtas laikas“. Rež. V.Kuklytė.
25 d. 18 val. - „Teritorija“ (pagal M.K.Oginskio priesakus 
sūnui). Rež. A.Pukelytė.
27 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. Rež. A.Latėnas.

salė 99
21 d. 18 val. - Marius von Mayenburg „Perplex“. 
Rež. M.Klimaitė.
22 d. 18 val. - C.Murillo „Tamsos žaidimas“ (N-14). 
Rež. D.Rabašauskas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
21 d. 18.30 val. - G.Labanauskaitė „#tėvynė“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. G.Surkov.

RAGAniuKĖs TEATRAs
22 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katino Finduso 
staigmena“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
22 d. 17 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Vaiduokliukas“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
23 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Miegančioji gražuolė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

22 d. 12 val. - „Grybų karas“ (pagal Justino 
Marcinkevičiaus poemą). Rež. A.Mikutis.
23 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
22 d. 14 val. - „Coliukė“ (pagal Hansą Christianą 
Anderseną). Rež. N.Indriūnaitė.
23 d. 14 val. - „Čia buvo/Čia nėra“. Rež. Š.Datenis.

„DOMinO“ TEATRAS
21 d. 19 val. - „Prie dangaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.
22 d. 19 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
23 d. 12 val. - R.Cooney „Meilė pagal grafiką“. 
Rež. A.Večerskis.
23 d. 19 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikovas.

24 d. 19 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei 
ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikovas.
25 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
27 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.

MEnŲ sPAusTuVĖ
21 d. 19 val. Juodojoje salėje - Festivalis „Jauna muzi-
ka“. Michal Wolski elektroninė muzika (N-7).
22 d. 14 val. - Pažintiniai pasivaikščiojimai Menų 
spaustuvėje.
22 d. 19 val. Juodojoje salėje - Festivalis „Jauna muzi-
ka“. Markus Popp: „Oval“ elektroninė (N-7).
22 d. 19 val. Studija II - ARTŪRO AREIMOS TEATRAS: 
„(Ne)vykėlis“ (N-16). Rež. A.Areima.
23 d. 13 val. Ekskursija nuo Mindaugo paminklo ir 
14.30 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: „Sekretai iš 
būtųjų laikų“. Rež. S.Degutytė.
23 d. 17 val. Juodojoje salėje - Premjera! DANSEMA: 
„Šviesiukai“. Choreogr. B.Banevičiūtė.
24 d. 12 val. Stiklinėje salėje - Pasakų pirmadieniai 
mažyliams. STALO TEATRAS: „Paukščių pasakos“.  
Idėjos autorė S.Degutytė.
25 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Lietaus žemė“ (N-14). Rež. A.Giniotis.
25 d. 19 val. Juodojoje salėje - Menų spaustuvė ir OKT 
pristato: „Vaikystė“ (N-14). Rež. K.Vilkas.
26 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Žaidimas baigtas“ 
(N-14). Idėjos autoriai: L.Liepaitė, A.Gudaitė, L.Žakevičius, 
A.Gecevičius ir P.Laurinaitis.
27 d. 19 val. Juodojoje salėje - ATVIRAS RATAS: „Apie 
žmogų, nužudžiusį gulbę“ (N-14). Rež. A.Giniotis.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
23 d. 12 val. - „Prie laivo 8.00“. Rež. A.Sunklodaitė.

KEisTuOliŲ TEATRAs
21 d. 18 val. - „Persikūnijimai“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.
22 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Mano senelis buvo 
vyšnia“. Rež. A.Gluskinas.
22 d. 19 val. - N.Payne „Spiečius“. Rež. E.Kižaitė.
24 d. 12 val. - „Pati labiausia pasaka“. Rež. V.Žitkus.
27 d. 19 val. - Šv. Kormorano šešėlinio humoro klubas 
su programa „Paskalos ir padavimai“. Kūrybinė grupė: 
A.Giniotis, A.Kaniava, D.Miniotas, R.Aleksaitis, D.Auželis.

„...patikėkit, jau daug ir įvairių koncertų 
esam matę, bet tokio šilto publikos sutikimo, 
kaip Ovidijaus Vyšniausko koncertuose, dar 
neteko matyti“, - kalbėjo žiūrovai po Ovidijaus 

pasirodymų arenose jo jubiliejinių koncertų 
metu. Taip, žmonės iš tiesų Ovidijaus Vyšniaus-
ko buvo išsiilgę. Juk tai kompozitorius, kuris 
sukūrė „Išdalinau“, „Žvaigždė rūke“, „Saulė 

leidžias“, „Nidai“, „Mamai“ ir daugelį kitų dai-
nų, kurias dainuoja gausus būrys Lietuvos at-
likėjų. Šios dainos skamba ne tik atlikėjų re-
pertuaruose, bet ir žmonių sueigose, tarsi tai 
kokios lietuvių liaudies dainos. Na, o jeigu Ovi-
dijus imasi kokios dainos ne kaip kūrėjas, o tik 
atlikėjas - tai daina suskamba taip, kad jau jos 
po to niekam neverta atlikinėti, nes geriau ne-
pavyks! Tokia, pavyzdžiui, yra „Mažyte mano“.

Dabar jis nori aplankyti kuo daugiau res-
publikos kampelių ir išdalinti visiems savo 
„liūdesį“, „džiaugsmą“ ir „nerimą“. „IŠDA-
LINAU“ - taip ir vadinasi jo programa, su 
kuria jis nori VISUS aplankyti savo kūrybinio 
jubiliejaus metais.

„Laisvalaikio“ inf.

Išdalintos Ovidijaus Vyšniausko akimirkos
Scenos legenda Ovidijus 
Vyšniauskas vėl džiugins 
savo gerbėjus - balandžio 
24 dieną „Vaidilos“ teatre 
skambės jo dainos koncerte 
„Išdalinau“.
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Ovidijaus Vyšniausko koncertas 

„Išdalinau“ - balandžio 24 d. 19 val. 

Vilniaus „Vaidilos“ teatre
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OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
21 d. 19 val.; 22 d. 16 ir 19 val. - B.Brecht 
„Vestuvės“. Rež. O.Koršunovas.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
22 d. 18 val. Ilgojoje salėje - H.Ibsenas „Kai mirę 
nubusim“. Rež. M.Klimaitė.
23 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“.
Rež. A.Sunklodaitė.
23 d. 18 val. Rūtos salėje - „Tegyvuoja Bušonas!“
Rež. R.Vitkaitis.
25 d. 14 val.; 27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - 
A.M.Sluckaitė „Balta drobulė“. Rež. J.Jurašas.
25 d. 18 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
26 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ (N-16).
Rež. A.Areima.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
21 d. 18 val. - „Zygfrydo Vernerio kabaretas“. 
2 d. muzikinis reviu. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
22 d. 18 val. - I.Kalman „Monmartro žibuoklė“. 
3 v. operetė. Rež. Kęstutis S.Jakštas. Dir. V.Visockis.
23 d. 18 val. - Klasika melomanams.
25, 26, 27 d. 18 val. - „Adamsų šeimynėlė“. 
2 d. miuziklas. Rež. V.Streiča. Dir. R.Šumila.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
21 d. 18 val.; 26 d. 13 val. - „Alksniškės“. 
Rež. G.Padegimas.
23 d. 12 ir 14 val. - A.Dilytė „Negalima!“ Rež. A.Dilytė.
25 d. 18 val. - KMKT forumo teatras: „Man ne X“.
Rež. V.Gasiliūnas.
27 d. 18 val. - Improvizacijų vakaras „Paskutinis laiškas 
iš vienuolyno“.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
22 d. 18 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės 
iki žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.
23 d. 14 val. - U.Šimulynaitė „Kotonai Paryžiuje“. 
Rež. R.Kimbraitė.
25 d. 19 val. - Koncertas! Vytautas V.Landsbergis 
„Pasakojimai apie namus“.

26 d. 19 val. - „Tikiu visa apimančia tavo meile“ 
(pagal Aldyth Morris pjesę „Damien“).  
Rež. A.Lebeliūnas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
22 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Atostogos pas dėdę 
Titą“. Rež. J.Januškevičiūtė.
23 d. 12 val. - „Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“. 
Rež. A.Sunklodaitė.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“ 
22 d. 18 val. - K.Zanussi „Hybris (Puikybė)“. 
Rež. K.Zanussi.

RENGINIŲ OAZĖ
27 d. 19 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.

KLAIpĖDA

KLAIpĖDOS DRAMOS TEATRAS
21 d. 18.30 val. - P.Priažko „Juoda dėžutė“. 
Rež. D.Rabašauskas.
22 d. 18.30 val. - S.Mrozek „Petro Ochėjaus 
kankinystė“. Rež. D.Rabašauskas.
23 d. 17 val. - Paskutinį kartą! M.Gavran „Poros“. 
Rež. R.Kudzmanaitė.
26 d. 18.30 val. - A.Juozaitis „Karalienė Luizė“. 
Rež. G.Padegimas.

KLAIpĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
21 d. 18.30 val. - G.Kuprevičius „Veronika“. 
2 v. miuziklas. Rež. J.Vaitkus. Dir. D.Pavilionis.
23 d. 12 val. - „Pasaka be pavadinimo“. 
Rež. E.Miškinytė.

KONCERTŲ SALĖ
27 d. 18 val. - P.Lellouche „Žaidimas nebaigtas“. 
Rež. K.Smoriginas.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
21 d. 18 val. - „Žalgirės“. Rež. V.Bareikis (Nacionalinis 
Kauno dramos teatras).
22 d. 18 val. - „Vardan tos...“ (pagal P.Vaičiūno pjesę 
„Patriotai“, N-14). Rež. A.Giniotis.

23 d. 12 val. - D.Čepauskaitė „Kaštonė“. 
Rež. A.Lebeliūnas.

pANEVĖŽyS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
21 d. 18 val. Mažojoje salėje - Premjera! M.Durnenkovas 
„Karas dar neprasidėjo“. Rež. T.Leszczynski.
22 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Projektas „Kosminis 
Čiurlionis“. P.Vyšniauskas (saksofonas), O.Molokojedovas 
(klavišiniai), A.Žvirblytė (fortepijonas).
23 d. 18 val. Didžiojoje salėje - A.Cagarelis „Chanuma“. 
Rež. A.Enukidzė.
25 d. 10 val. Didžiojoje salėje - „Ežiukas rūke“. 
Rež. A.Kavaliauskaitė (Alytaus miesto teatras).
25 d. 14 val. Didžiojoje salėje - „Defektas“ (Alytaus 
miesto teatras).
25 d. 18 val. Ignalina, kultūros centre - Ž.Puare 
„Beprotiškas savaitgalis“. Rež. A.Kėleris.
26 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Orkestro „Panevėžio 
Garsas“ koncertas „Kas benutiktų“.
27 d. 18 val. Didžiojoje salėje - T.Džiudženoglu „Lavina“. 
Rež. L.M.Zaikauskas.

pANEVĖŽIO MUZIKINIS TEATRAS
21 d. 18 val. - Torsten Goods (Vokietija). Kaunas Jazz 2017.
23 d. 18 val. - R.Stolz „Svajonių sala“. 2 v. operetė. 
Rež. N.Petrokas. Dir. V.Kapučinskas.
24 d. 18 val. - G.Sibleyras „Vėjas topolių viršūnėse“. 
Rež. R.Atkočiūnas.

KITI MIESTAI

21 d. 18 val. Švenčionys, kultūros centre - P.Lellouche 
„Diena be melo“. Rež. K.Smoriginas.
22 d. 14 ir 18 val. Telšiai, Žemaitės dramos teatre; 
25 d. 18 val. Šiauliai, kultūros centre; 
26 d. 18 val. Panevėžys, bendruomenių rūmuose - 
P.Lellouche „Žaidimas nebaigtas“. Rež. K.Smoriginas.
25 d. 18 val. Marijampolė, kultūros centre - 
F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
26 d. 18 val. Alytus, kultūros centre - 
M.Gavranas „Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.

M.Levickis ir jo „Ekstremalus klasikos pliūpsnis“
Garsusis Lietuvos akordeonistas Martynas Levickis 
kviečia į dar vieną įspūdingą savo koncertą, kuriame 
klasikos kūriniai skambės naujai.

Ar kada nors pagalvojote, kokios neišmatuojamos yra 
akordeono galimybės ir kaip gaiviai šio instrumento dėka 
gali suskambėti puikiai atpažįstamos klasikinės kompozi-
cijos? Atraskite visa tai jungdamiesi į kvapą užimantį kla-
sikos potyrį su Martynu Levickiu bei styginių kvartetu!

„Akordeonas - modernus instrumentas. Jis taip ištobu-
lintas, kad tinka pačiam įvairiausiam repertuarui“, - sako 
Martynas ir šiame koncerte kviečia Jus įsitikinti, jog jo val-
domam instrumentui neegzistuoja jokie tabu! Programoje 
V.A. Mocarto, A.Vivaldžio, J.Bramso ir kitų klasikų kūriniai.

„Laisvalaikio“ inf. Irm
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Martyno Levickio koncertas  

„Ekstremalus klasikos pliūpsnis“ -  

balandžio 29 d. 18.00 val.  

Šv.Kotrynos bažnyčioje Vilniuje
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

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

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt

naujiena

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

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

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055,  
www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida 
kosmetologinėms procedūroms, kūno 
įvyniojimams ir anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900,  
www.groziopasaulis.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 
15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio 
paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslaUGOs

GROžiO PaslaUGOs 

Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

sveikaTiNGUMO PaslaUGOs

Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kURsai
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SVEIKINA

             

Jus kamuos ypač dideli troškimai 
pradėti ką nors svarbaus, reikšmingo. 
Norėsite iš esmės atnaujinti savo gyvenimą, 
todėl nutraukti ryšius su senais partneriais 
neskubėkite, nes užmegzti ilgalaikius meilės 
ryšius šiuo metu nėra palankus periodas. 
Stenkitės neišlaidauti, kuo efektyviau nau-
doti jau turimus išteklius. Profesinėje srityje 
laukia įvertinimas. Jei ieškote darbo, galite 
būti pakviesti į seniai svajotą vietą. 

JAUČIUI

Asmeniniai santykiai patirs lūžį. 
Susitaikykite su tuo, kas vyksta, ir pavyks 
pereiti dar vieną jums paruoštą kliūčių 
ruožą. Palanku vykti į keliones, sudaryti 
verslo sutartis. Džiugins finansiniai reika-
lai, galite gauti papildomų pajamų. Laikas 
pagalvoti apie naujus mokslus ar dažniau 
atsiversti gyvenimo išminties kupinas 
knygas. Saugokitės rankų ir pirštų traumų, 
daugiau laiko skirkite sau ir savo poilsiui.

DVYNIAMS

Ši savaitė jums atneš sėkmę meilėje. 
Dalykite gerumą aplinkiniams. Grąža bus 
milžiniška. Nesivelkite į ginčus, daugiau 
ilsėkitės. Būkite atidūs tvarkydami finan-
sinius dokumentus. Jeigu planuojate apie 
paaukštinimą, galite drąsiai kreiptis į vyres-
nybę. Daugiau laiko praleiskite gryname 
ore, stenkitės gerai išsimiegoti. Jeigu norite 
išvengti galvos skausmo, mokėkite kaitalioti 
darbą ir poilsį, tada jūsų savijauta bus puiki.

AVINUI

Prognozė balandžio 21-27 d.

Asmeniniame gyvenime vyrauja 
slogutis. Kurį laiką pailsėkite vienas nuo 
kito, nors meilė ir džiaugsmas dabar ypač 
svarbūs. Būsite energingi, kūrybingi, 
sulauksite daug naudingų pasiūlymų iš 
užsienio partnerių, pajamos bus stabilios, 
nepalankus laikas tvarkyti finansinius rei-
kalus. Net nepradėkite to daryti, nes rizika 
bus didelė. Saugokitės kojų traumų. Labai 
palankios šiuo metu vandens procedūros.

ŠAULIUI

Asmeninis gyvenimas nušvis 
naujomis spalvomis, ši savaitė atneš 
daug romantikos ir netikėtumų. Darbe 
sulauksite teigiamo darbo įvertinimo, 
galbūt net finansinio paskatinimo. Jei 
planuojate ką nors įsigyti ar investuoti, 
pirmiausia išsitirkite rinką. Dažniau būkite 
gryname ore, daugiau laiko skirkite dvasi-
niam tobulėjimui, pašaukimo suvokimui. 
Tam padės meditacija ir vidinė ramybė.

SKORPIONUI

Asmeniniame gyvenime susi-
kurkite šventę. Jei mylimas žmogus 
pasyvus, nebijokite imtis iniciatyvos. 
Svarbiausia, kad abiem būtų gera. Gana 
sudėtingai formuosis ryšiai su užsieniu, 
ir tik teisingai pasirinkta kolektyvi-
nio darbo kryptis, idėjinis šio darbo 
atnaujinimas padės pasirūpinti savimi. 
Saugokite savo inkstus, venkite kalorin-
go maisto, kuris apkrauna kepenų darbą.

SVARSTYKLĖMS

Tai palankus mėnuo meilei, 
šiuo laikotarpiu sutiktas žmogus jums 
žada tvirtus ir gražius jausmus. Darbe 
teks plušėti ir įkopti į ne vieną aukštą 
kalną. Darbai seksis sunkiai, kartais 
tai bus dėl aplinkinių nepareigingumo, 
kartais dėl jūsų pačių nenoro vargintis. 
Pasirūpinkite sveikata, palankus laikas 
vandens ir SPA procedūroms. Teigiamos 
emocijos yra jūsų sveikatos pagrindas.

VĖŽIUI

Asmeniniai santykiai patirs lūžį. Jei 
antroji pusė susiruošė išeiti, nebandykite 
jos sulaikyti, o jei į jūsų gyvenimą atėjo 
naujas žmogus, jis gali būti jums skirtas 
likimo. Neramu ir darbe, ypač susijusiame 
su finansais. Neaštrinkite situacijos konflik-
tais, o įdėkite daugiau jėgų, kad rastumėte 
su pasauliu taikesnį santykį. Nepatartina 
imtis naujų darbų. Daugiau laiko praleiskite 
gryname ore, užsukite į baseiną.

LIŪTUI

Nemažą palaikymą gausite 
iš draugų, lengvai seksis užmegzti 
naudingas pažintis. Malonių staigmenų 
pažers ir  antroji pusė. Šiuo periodu jums 
svarbu pasitikėti ir vystyti jums rodomus 
jausmus. Darbe rizikingus sprendimus 
atidėkite ateičiai, galite pridaryti klaidų ir 
patirti nuostolių. Meditacija, joga, vandens 
procedūros  ir pasivaikščiojimai gamtoje 
sustiprins jūsų pasitikėjimą savo jėgomis.

MERGELEI

Daugiau dėmesio skirkite sau, 
pasirūpinkite išvaizda, siela. Nerimauti 
vers laukiantys darbai ir iššūkiai, tačiau 
prieš startą visada būna neramu. Daug ką 
pasieksite ne tik sunkiu kryptingu darbu, 
bet ir pasitelkdami naują požiūrį į darbą. 
Venkite žmonių, gyvenančių liūdesio ir 
nesėkmės vizijomis. Palankus periodas 
atlikti vandens, sveikatinimo procedūras. 

OŽIARAGIUI

Asmeninis gyvenimas tekės 
įprasta vaga, užmegzti nauji santykiai bus 
ilgalaikiai. Užgrius darbų lavina, reikalai 
bus sėkmingi. Turėsite šansą  gauti tai, ko 
jau seniai siekiate. Jausitės ypač kūrybin-
gi, nes tai gilaus dvasinio atsinaujinimo 
metas jums. Finansinė situacija išliks 
stabili, jeigu neinvestuosite į nekilnojamąjį 
turtą. Pasistenkite daugiau judėti.

ŽUVIMS

Tikrą galvos skausmą jums kels 
antroji pusė,  svajotojas ir negalintis nieko 
pasiūlyti arba užkietėjęs verslininkas, 
kurio galvoje sukasi aibė projektų. Kad 
ir kaip būtų, jums belieka susitaikyti ir 
mylėti jį tokį, koks jis yra. Profesinėje 
srityje Fortūna gali apdovanoti pajamomis. 
Tinkamas laikas naujos veiklos pradžiai. 
Šiuo metu pokyčiai jums labai reikalingi.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Aktorius Kostas Smoriginas
1953 04 22

Aktorius  
Martynas Vaidotas
1986 04 24

Dizainerė  
Agnė Kuzmickaitė
1981 04 26

Aktorė Ilona Balsytė
1964 04 22

GERA DIENA: balandžio 27 d. BLOGOS DIENOS: balandžio 21, 25 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Novokainas. Savi. 
Jonynas. Įtari. Pylė. Ra. Ipolitas. 
Goželis. Tąsus. Otava. Arūnas.  
Drūtas. Klotis. Atleis. Pratęsimas. 
Gaižus. Eglės. Šokis. Mušt. Irisas. 
Rūdys. Doras. Būna. Bet. It. Re. Cl.
Horizontaliai: Įpareigot. Votyva. 
Poną. Totali. Ožys. Karė. Alenu.  
Avi. Drilas. Čia. Krūtis. Malūnas. 
Totas. GR. Įskeltas. AA. Geis. Šit. 
Milis. Rožę. Turės. Dūkus. Šis.  
Bodisi. Ats. Būrys. Airenas.  
CA. Estetas. Ils.
Pažymėtuose langeliuose: 
RomantiKa. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą iki balandžio 25 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Živilė antanaitytė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“  
abonementas.

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

PASUK GALVĄ
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l

Ant rotušės laiptų suklupo ponia. Praei-
damas pro šalį meras padėjo jai atsistoti.

- O, labai ačiū, pone mere! Kuo galėčiau 
atsidėkoti už jūsų pagalbą?

- Per rinkimus balsuokite už mano par-
tiją.

- Bet mere, aš užsigavau kelį, o ne galvą! 
l

Pirkėjas parduotuvėje klausia, ar galėtų 
įsigyti revolverį.

- Kokios sistemos pageidaujate?
- Tai kad nelabai žinau... Na, penkiems 

žmonėms...

l

Yra vieversiai. Jiems patinka anksti kel-
tis. Yra pelėdos. Joms patinka vėlai gultis. 
Bet yra nenuoramos geniai. Jie pelėdoms ry-
tais trukdo miegoti, o vieversiams - laiku 
atsigulti! 

l

- Ar tu esi žmonai kada nors pareiškęs 
savo nuomonę?

- Žinoma. Parodyti randą?
l

Petriukas sako tėčiui:
- Tėti, direktorius skambino, nori, kad 

atvažiuotum.

- Tai vėl pridirbai?
- Čia tavo direktorius skambino...

l

Vaikinas ištisas valandas stovi ant tilto 
ir stebi meškeriotojus.

- Kodėl jūs nebandot meškerioti? - klau-
sia jo praeivis.

- Aš neturėčiau tiek kantrybės.
l

Viena draugė sako kitai:
- Tau, kad greitai numestum svorį, reikia 

atsisakyti viso labo trijų dalykų.
- Kokių?
- Pusryčių, pietų ir vakarienės.
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MUGĖ. Berlyne šurmuliavo didžiulė sodinin-

kystės mugė, kurioje netrūko nei idėjų sodo 

ar kiemo puošybos detalėms, nei rečiausių 

bei išskirtinių sodinukų.

beprotiškas pasaulis

NUGALĖTOJA. 
Džordžijos valstijos  
(JAV) mieste  
Avondale Estates 
vyko Velykinis šunų 
paradas. Pirmąją 
vietą Žavingųjų  
kategorijoje  
laimėjo kalytė  
vardu Chloe. 
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