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 ■ Dizainerė Ingrida Žitkuvienė retai avi aukštakulnius, bet moteriškas noras gražintis jai 
nesvetimas. Kokia jos auksinė kosmetinės taisyklė? 24 p. 

 ■ Dainininkė Katažina Zvonkuvienė 
atskleidė, kam norėtų skirti daugiau 
laiko, ką simbolizuoja jos tatuiruotė 
ir dar daugiau faktų apie save.   11 p.

 ■ Nauja „Dainų dainelės“ vedėja, operos 
solistė Ona Kolobovaitė atskleidė, dėl 
ko prieš lipant į sceną jai labiausiai 
dreba kojos. 39 p.
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onos kolobovaitės baimės

Ingridos Žitkuvienės žavesio paslaptis

10 faktų apie katažiną
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Vestuvių planuotoja AgnieškA 
OlšeVskA (37) su šypsena atsako 
paklausta, kaip jaučiasi grįžusi į TV eterį. 
„nesijaučiu, kad būčiau kur nors pradin-
gusi“, - sako jau šį sekmadienį TV3 eteryje 
startuosiančio projekto - tautinių šokių 
kovų „kadagys“ dalyvė. nors pastaraisiais  
metais asmeninis gyvenimas nelepino, ji 
kupina jėgų ir ryžto siekti pergalės. kita-
dos realybės šou „Baras“ kaip dainininkė 
išgarsėjusi moteris šiandien sukasi it  
voverė - dirba vestuvių planuotoja,  
augina dukrą ir sūnų, mokosi įvairių tautų 
liaudies šokių, o ateityje planuoja ir grįžti 
prie muzikinės karjeros.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Po pertraukos sugrįžote į TV eterį...
- Tai ne visai tiesa. Jau nuo rugsėjo kuriu 

reportažus LRT laidoje „Misija Vilnija“. Be 
to, nebuvau dingusi. Nuolat pasirodydavau 
laidose, duodavau interviu ir pan.

- Kas paskatino dalyvauti TV3 pro-
jekte „Kadagys“?

- Gavau pasiūlymą. Iš pradžių maniau, kad 
reikės dainuoti, bet paaiškėjus, kad tai šokių 
projektas, neišsigandau. Varšuvos universi-
tete trejus metus šokau liaudies šokius, va-
žinėjome po įvairius konkursus. Tiesa, pro-
jekte „Kadagys“ mūsų kolektyvas atstovaus 
įvairioms tautoms, parodysime įvairių tautų 
šokius, nes Vilniaus kraštas yra daugiakultū-
ris reiškinys ir reikia tuo didžiuotis. Taigi ži-
nių iš universiteto nepakanka. Dabar tenka 
mokytis įvairių tautų liaudies šokių.

- Matyt, tai atima daug laiko?
- Taip. Juk visų pirma esu vestuvių pla-

nuotoja. Maniau, kad šis projektas man bus 
„ne sezono“ metu, nes dažniausiai žiemą ves-
tuvių būna daug mažiau, bet gavau užsakymų 
ir žiemai, ir pavasariui, todėl dabar visi darbai 
sugriuvo į vieną krūvą.

- Ką tenka aukoti?
- Miegą. Juk ne tik dirbu, bet ir auginu du 

vaikus, kuriais reikia pasirūpinti, nuvežti į 
mokyklą, į muzikos mokyklą, į baleto užsiė-
mimus. Bandau spėti viską.

- Vaikai irgi užsiima kūrybine veikla?
- Taip, tiek sūnus, tiek dukra yra labai mu-

zikalūs. Apskritai mano visa šeima susijusi su 
muzika. Mano mama yra fortepijono mokytoja, 
tėtis grojo gitara ir dainavo, močiutė su savo 
broliais ir sesėmis dar prieš karą dainavo radi-
juje. Buvo gana žinomas penketas. Mano dėdė 
įkūrė pirmą vaikų lenkų ansamblį Lietuvoje.

AgnieškA Olš evskA:
Be tradicijų nebūtų  ir tautos

„LaisvaLaikio“ interviu
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AgnieškA Olš evskA:
Be tradicijų nebūtų  ir tautos

n Agnieška Olševska gimė 1979 m. 

sausio 22 d. Vilniuje

n Šiuo metu dirba vestuvių planuotoja

n Dalyvavo realybės šou „Baras“

n Yra išsiskyrusi ir augina du vaikus - 

Lukreciją (7) ir Luką (9)

Dosjė

Juk sakoma, kad 
tuokiamasi ne su 
vienu žmogumi,  
o su visa gimine

„LaisvaLaikio“ interviu
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- O pati nepasiilgstate muzikinės 
veik los?

- Labai pasiilgstu. Nėra tokios dienos, kad 
nesiklausyčiau muzikos. Mane ji lydi visur, 
tiesiog dabar tam neturiu galimybių. Gal po 
projekto pradėsiu. Kartais net planuojant ves-
tuves jaunieji paprašo, kad padainuočiau, ir 
tenka sutikti, nors tą dieną ir taip galva būna 
užimta įvairiais rūpesčiais. Tiesa, didžioji dar-
bo dalis būna prieš vestuves. Visi jau žino, 
kad pirmieji susitikimai su manimi užtrunka 
kelias valandas. Juk pirmiausia turiu pažinti 
žmones, suprasti, kas jie tokie ir ko nori sa-
vo svarbiausią gyvenimo dieną.

- Tenka būti ir savotišku psichologu?
- Taip, kartais pasižiūriu į žmones ir at-

rodo, kad jau matau jų kelią, - kiek ilgai jie 
bus kartu, ar bus. Džiaugiuosi, kad į mane 
kreipiasi tokie žmonės, kurie tarpusavyje yra 
sielos draugai, truputį išprotėję, nebijantys 
atsiriboti nuo kasdienybės ir truputį kitaip 
pažvelgti į vestuves.

- O ko dažniausiai pageidauja lietu-
viai per vestuves?

- Matote, kadangi laisvai kalbu penkiomis 
kalbomis - lietuvių, lenkų, rusų, anglų ir ita-
lų, - į mane dažniausiai kreipiasi užsieniečiai, 
mišrios poros arba užsienyje gyvenantys žmo-
nės. Todėl sunku pasakyti, ko nori lietuviai.

- Kaip pati žiūrite į mišrias santuo-
kas?

- Jei žmonės nėra per daug skirtingi kultū-
riškai ar religiškai, nematau problemų. Svarbu, 
kad tie skirtumai netrukdytų nei vienai, nei 
kitai šeimai. Juk sakoma, kad tuokiamasi ne su 
vienu žmogumi, o su visa gimine. Mišrios san-
tuokos nėra blogai. Vaikai būna labai turtingi - 
jie iškart kalba mažiausiai dviem kalbomis. Be 
to, sakoma, kad jie būna labai gražūs.

- Tai pasirinkusi šį darbą jaučiatės 
savo vietoje?

- Labai. Mėgstu psichologiją, pati esu 
daug perskaičiusi psichologinių knygų. Žinau 
įvairių praktinių smulkmenų, kurios kartais 
lemia žmonių ateitį.

- Kokių?
- Pavyzdžiui, jei vaikinas susipažįsta su 

gražia mergina, bet jie pasodinami prie sta-

„LaisvaLaikio“ interviu

Visos tiesos jau 
seniai išsakytos. 
kai paklausai 
liaudies dainų 
žodžių, supranti, 
kad Visa tai ir 
šiandien yra 
aktualu

Agnieška Olševska džiaugiasi, kad naujame 
TV3 projekte „Kadagys“ šiuolaikiškai bus 
puoselėjamos liaudies tradicijos

„Foto Pro“ nuotr.
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čiakampio stalo vienas šalia kito, jie nebus 
kartu. Jei jie pasodinami vienas priešais kitą - 
tikimybė įsimylėti padidėja šimtus kartų. Ži-
nodama tokius dalykus, panaudoju juos pla-
nuodama vestuves.

- Ar esate prietaringa?
- Ne. Negalvoju nieko bloga, jei druska 

išsipila ar juodas katinas perbėga kelią. Žino-
ma, jei jaunieji yra prietaringi ir nenori, tar-
kime, tam tikros spalvos gėlių, aš į tai rea-
guoju. Taip pat ir su tradicijomis. Nors esu 
netradicinių vestuvių kūrėja, jei žmonės pa-
geidauja tradicijų, jas būtinai įkomponuoju į 
scenarijų. Tiesa, pastebėjau, kad daugelis be-
sikreipiančiųjų sako, kad nenori tradicinių 
vestuvių, bet paskui paaiškėja, kad pageidau-
ja ir sutikimo su duona ir druska, ir balandžių, 
ir dar ko nors. Be abejo, piršlio korimo jau 
seniai niekas neprašo.

- O ar pati per šventes laikotės tradi-
cijų?

- Be tradicijų, kurios būtų perduodamos 
iš kartos į kartą, nebūtų nei šeimos, nei tau-
tos. TV3 projektas „Kadagys“ ir yra tuo gra-
žus, kad jis tas tradicijas parodys truputį šiuo-
laikiškiau, įdomiau, bet ir nenukryps nuo jau 
praminto kelio. Juk visos tiesos jau seniai 
išsakytos. Kai paklausai liaudies dainų žodžių, 
supranti, kad visa tai ir šiandien yra aktualu.

- Kaip savo šeimoje puoselėjate tra-
dicijas?

- Būtinai tradiciškai švenčiame visas di-
džiąsias šventes - Kūčias, Kalėdas, Velykas. 
Švenčiame ne tik gimtadienius, bet ir varda-
dienius. Švenčiame ir Vasario 16-ąją, ir Kovo 
11-ąją.

- O kaip vaikai reaguoja į tai, kad da-
lyvausite projekte, jus rodys per televi-
zorių?

- Jie patys šoka liaudies ansamblyje. Kai 
išgirdo, kad dalyvausiu, apsidžiaugė. Tiesa, 
jie jau nepamena tų laikų, kai dalindavau in-
terviu, būdavau ant žurnalų viršelių. Nors 
nustemba, kai kiti žmonės mane atpažįsta 
gatvėje. Jiems keista, kad aš pažįstu žmones 
iš televizoriaus.

- O savo vaikams linkėtumėte tokio 
kelio?

- Kiekvienas pasirenka savo kelią. Nuo 
penkerių metų aš svajojau tapti dainininke. 

Šią svajonę įgyvendinau. Gal ne taip, kaip 
norėtųsi, bet bent pabandžiau.

- Kitados bandėte dalyvauti ir atran-
koje į „Euroviziją“. Šiemet nebuvo tokio 
noro?

- Visi klausia, kodėl šiemet nebandžiau 
laimės „Eurovizijoje“, bet nesinori į tą pačią 
balą antrą kartą lipti.

- Matyt, ir laiko nebūtų - vestuvių 
planuotojos darbas, du vaikai... Kaip ko-
vojate su kasdiene rutina?

- Nespėju apie ją net pagalvoti. Be to, 
mano darbas yra labai įdomus. Gal tik kitiems 
sunku su manimi. Esu visada užsiėmusi. 
Klien tės rašo nuo ryto iki vakaro. Aš nemo-
ku nuo to atsiriboti. Nors reikėtų.

- Pavadintumėte save karjeros žmo-
gumi?

- Ne. Jei būčiau karjeristė, matyt, jau 
seniai turėčiau komandą ir viską patikėčiau 
jai. O dabar negaliu pasitikėti kitais. Labai 
asmeniškai reaguoju į visas organizuojamas 
šventes.

- Bet užsidaryti namuose ir suktis 
prie viryklės irgi ne jums?

- Tikrai ne. Suktis prie viryklės aš mėgs-
tu. Kai turiu laiko, man patinka ką nors ska-
naus iškepti, padaryti pyragą. Vaikai tada irgi 
džiaugiasi, kai namai kvepia pyragais. Ypač 
per šventes skiriu daug laiko vaišėms. Nors 
kasdien tam laiko neturiu, stengiuosi, kad 
vaikai valgytų namie gamintą maistą, o ne 
pusgaminius.

- O kaip palepinate save? Kokių mo-
teriškų silpnybių turite?

- Net nežinau. Mėgstu kvepalus, patinka 
nusipirkti naujus batus, bet vaikščioti po par-
duotuves - ne man. Man nepatinka prekybos 
centrai. Jei ekspromtu ką nors randu, tai 
randu. Neturiu laiko eiti į prekybos centrą 
ir ieškoti kokių nors drabužių. Be to, mane 
tai vargina.

- Kaip pailsite?
- Man patinka aktyvus poilsis. Vasarą va-

žinėju dviračiu, žiemą, nors niekaip neprisi-
ruošiu, bet labai pasiilgau slidinėjimo. Jodi-
nėju. Dievinu važinėti į Europos miestus, į 
žinomų atlikėjų koncertus. Patinka keliauti, 
nors pastaruoju metu retai tą darau.

Nėra tokios 
dieNos, kad 
Nesiklausyčiau 
muzikos. maNe 
ji lydi visur ir 
visada

kartais pasižiūriu 
į žmoNes ir 
atrodo, kad jau 
matau jų kelią, - 
kiek ilgai jie bus 
kartu, ar bus

„LaisvaLaikio“ interviu

kartais juokauju -  
maN reikėtų 
išoperuoti 
jautrumo 
jausmą, Nors tai 
NeįmaNoma
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Gal artimiausioje ateityje esate jau 
suplanavusi kokį atostogų scenarijų?

- Taip. Vasarą planuoju porai savaičių iš-
važiuoti kur nors pailsėti.

- Regis, visada žinote, ko norite, ir to 
siekiate, tiesa?

- Taip, esu užsispyrusi, siekiu tikslo iki 
galo. Bet turiu ir trūkumų - per daug viską 
imu į širdį. Kaip kartais juokauju - man rei-
kėtų išoperuoti jautrumo jausmą, nors tai ne-
įmanoma. Tiesa, jau jaučiuosi geriau, mažiau 
kreipiu dėmesio į tam tikrus dalykus. Darbas 
ir viešumas užaugino storą odą. Nebeskaitau 
komentarų, nes anksčiau skaitydavau, o aša-
ros upeliais liedavosi. Be to, supratau, kad iš 
kitų nereikia nieko tikėtis - nei supratimo, 
nei užuojautos.

- Su kokiais žmonėmis dažniausiai ne-
randate bendros kalbos?

- Su piktais, viskuo nepatenkintais, visa-
da bambančiais. Per karšta - negerai, per šal-
ta - irgi negerai. Nepatinka žmonės, kurie 
nieko nedaro ir pavydi kitiems.

- Koks jūsų gyvenimo moto?
- Jausti šią akimirką. Nors lengva pasaky-

ti, o įgyvendinti ne visada pavyksta. Kai turi 
vaikų, turi jais pasirūpinti, kad nieko jiems 
netrūktų, turi galvoti apie ateitį. Visos ver-
tybės apsiverčia aukštyn kojomis. Bet iš nie-
ko nieko nelaukiu. Pati kuriu viską savo ran-
komis.

- Nesudėtinga viską nešti ant savo 
pečių?

- Labai sunku. Pastarieji pora metų buvo 
sunkiausi. Bet supratau, kad esu pakankamai 
stipri, nors ir atrodžiau sau silpna.

- O kur semiatės tos stiprybės?
- Savo vaikuose, jų akyse, veiduose. Jie 

mane labai palaiko. O juk aš turėčiau palaiky-
ti juos. Po tam tikrų emocinių sukrėtimų jie 
labai užaugo, daug supranta, daug daugiau, 
nei mes kartais įsivaizduojame. Jie yra mano 
gyvenimo tikslas. Bet gyventi be meilės ir 
be muzikos aš irgi negalėčiau.

NepatiNka  
žmoNės, kurie 
Nieko Nedaro ir 
pavydi kitiems

vaikai yra maNo 
gyveNimo tikslas, 
bet gyveNti be 
meilės ir muzikos 
irgi Negalėčiau
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Savo gyvenime Agnieška vadovaujasi 
taisykle - gyventi šia akimirka 
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Veidai

Pasipildžiusi grupė „Magnit“
pateikė romantikos dozę
Grupės „Magnit“ lyderė Kristina Ivanova džiaugiasi  
pasipildžiusia grupe ir pateikia pirmąsias muzikines naujienas. 
Jos pristatė vieną pirmųjų atsinaujinusios grupės fotosesijų  
bei grupės „Delfinai“ dainą „Viskas bus gerai“, kuriai „Magnit“ 
merginos suteikė moteriško skambesio. 

Pasak atlikėjų, tai meilės istorija su pozityviu prieskoniu. Šios 
dainos aranžuotę sukūrė atlikėjas Stanislovas Stavickis-Stano, juk 
kas geriau tai padarytų, jei ne pats šios dainos kompozitorius. „Mei-
lė - tai galinga cheminė reakcija, tai amžinas mūsų gyvenimo variklis, 
tai laike sustabdyto saldaus bučinio skonis. Iš visų aistrų meilė yra 
stipriausia, mes palinkėsime daugiau laiko skirti patiems brangiau-
siems žmonėms, kuriuos jūs mylite“ - sakė K.Ivanova.

Grupė „Magnit“: Ingrida Kolytė, Donata Ramanauskaitė, Kristina Ivanova, 
Emilija Katauskaitė ir Ingrida Kazlauskaitė

gabija.eu (Gabija Monika Vainiutė) nuotr.
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Veidai

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.

10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Katažiną

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Dainininkė ir grupės „Pop Ladies“ narė, o nuo  
rudens ir televizijos laidų vedėja Katažina 
ZvonKuvienė (34) gyvena pašėlusiu ritmu, 
jos darbotvarkė dažnai kruopščiai suplanuota. 
tačiau ji vis tiek atranda laiko savo vyrą kompo- 
zitorių Deivydą Zvonkų pamaloninti vakariene  
ar praleisti su juo jaukų vakarą namuose.  
Ji atskleidė, kam norėtų skirti daugiau laiko,  
kur geriausiai pailsi ir dar keletą faktų, kurių  
apie Katažiną galbūt nežinojote.

 Katažinos namuose visuomet yra avižinės košės.
 Pastaruoju metu iš jos grotuvo dažniausiai skam-
banti daina - Bruno Mars „Grenade“.
 Daugiau laiko ji norėtų skirti savo mamai.
 Jei galėtų susipažinti su kokiu nors žinomu žmo-
gumi - puodelio kavos pakviestų legendinę atlikėją 
Vitni Hjuston (Whitney Houston).
 Ant nugaros atlikėja turi tatuiruotę: „Iš tiesų ji 
nieko nereiškia, nesimbolizuoja ir nėra mano talis-
manas, veikiau tai - papuošalas, vienetinis piešinys, 
sukurtas specialiai man.“
 Didžiausia silpnybė - kosmetika. „Visos norime 
būti pasitempusios ir gražios, o aš dar ir koncertams 
makiažus darausi, tad mėgstu pirkti odos ir plaukų 
priežiūrai skirtų priemonių, išbandyti įvairias nau-
joves, kartais kiek paeksperimentuoti, tačiau ši ma-
no silpnybė dar netapo liguista“, - patikino ji. 
 Mėgstamiausi atlikėjos kvepalai - Amouage „Etiket“.
 Katažina mėgsta keliauti, bet dėl darbų tai būna 
retai. Tačiau norint pailsėti nebūtina kur nors skris-
ti: „Pastaraisiais metais mane labai atpalaiduoja Klai-
pėda, jūros dvelksmas ir tyras pajūrio oras. Ten 
visuomet gerai pailsiu.“
 Savo dienos dainininkė neįsivaizduoja be maldos.
 Katažina nėra priklausoma nuo socialinių tinklų, 
tačiau turėdama daugiau laisvo laiko naudojasi „Fa-
cebook“, „Youtube“ ir „Pinterest“ tinklais.

Pasipildžiusi grupė „Magnit“
pateikė romantikos dozę
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Sekmadienio vakaras tapo lemtingas trims TV3 projekto  „X Faktorius“ 
dalyviams. Didžiajame finale dėl pagrindinio prizo susikovė Aleksas 
Augaitis, Thomas Tumosa ir MonikA PunDziūTė. 

Daugiausiai žiūrovų palaikymo sulaukusi dainininkės Justės Arlaus-
kaitės-Jazzu auklėtinė Monika nušluostė nosis stipriosios lyties atsto-
vams ir džiaugėsi pelnyta pergale bei 15 tūkst. eurų prizu.

Pasiekti laimėjimo Monikai nesutrukdė net ir pašlijusi sveikata. Fi-
nalo dieną ji į sceną lipo vis dar negaluodama ir, nors daugelis jai žadė-
jo pergalę, pati mergina ja nebuvo užtikrinta. Laimėtus pinigus Monika 
žada investuoti į savo muzikos karjerą. Tiesa, šlovė ir pinigai - 
ne vieninteliai „prizai“, kuriuos atlikėja pelnė projekte. Bene svarbiau-
sias - čia atrastas širdies draugas, taip pat „X Faktoriaus“ dalyvis Paulius 
Jonikas.

Paklausta, kuo ji išsiskyrė iš kitų finalininkų, Monika sakė, kad, ma-
tyt, žiūrovus papirko savo atvira širdimi ir siela.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Veidai

„X Faktoriaus“ nugalėtoja Monika:
Žmones papirkau širdimi

Didžiajame finale varžęsis Aleksas 
Augaitis liko antroje vietoje

fotoPRO nuotr.
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Veidai 

„Kaip ir mano kuriamose drabužių kolekcijose, 
taip ir papuošaluose atsispindi leng vumas, natūralu-
mas, permatomumas, formos grynumas ir skulptūriš-
kumas. Ši kolekcija yra lengva ir skaidri. Pūsto stiklo 
burbulai idealiai tinka minimalistinio stiliaus gerbė-
joms“, - sakė daugiau nei dešimtmetį papuošalus iš 
stiklo kurianti dizainerė L.Dailidėnienė. Šie papuoša-
lai tarsi nematomi, bet kartu spindi ir žvilga. Stiklo 
papuošalų kolekcijos dizainerei gimsta neatsitiktinai, 
jos vyras Viktoras Dailidėnas yra profesionalus stiklo 
menininkas. Tad ir papuošalai gimsta duetui idėjiškai 
dirbant kartu. Papuošalų sau ras ir ryškesnius akse-
suarus mėgstančios moterys ir merginos. Joms 
L.Dailidėnienė siūlo prabangaus spalvoto veidrodžio 
papuošalus. Naujų papuošalų fotosesijoje įsiamžino ir 
viena garsiausių šalies modelių Karolina Toleikytė.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Ne tik drabužius, bet ir 
aksesuarus kurianti 
dizainerė Laura 
DaiLiDėNieNė 
savo kūrybos 
gerbėjams pri-
statė išskirtinių 
ir originalių pa-
puošalų kolek-
ciją. Naujausioje 
dizainerės juve-
lyrikos kolekcijoje 
„Bubbles“ galima 
rasti ne tik iš skaidraus 
pūsto stiklo pagamintų aus-
karų, bet ir puošnių kaklo koljė bei pakabukų. 

Naujos papuošalų kolekcijos modeliu tapo 
žinoma manekenė Karolina Toleikytė

Tibor Galamb nuotr.

Dizainerė Laura 
Dailidėnienė

Laura Dailidėnienė pristatė 
pavasariškus aksesuarus
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NuomoNĖs

Parengė Ringailė StulPinaitė

Įvairių trumpinių ir svetimybių sąmoningai stengiuosi 
nevartoti, tačiau kartais dėl skubos ar emocijų tenka. Rašyda-
ma trumpąsias žinutes kartkartėmis galiu sutrumpinti žodį 
„dabar“ į „dbr“, bet jau tikrai neapkraunu savo kalbos tuo 
bereikalingu „j“ vartojimu: „kačjukas, mažjukas, ką tju“ ir 
panašiai. Jeigu jau galiu rašyti žinutę, stengiuosi rašyti žodžius 
visus ir su reikiama skyryba. tiesa, žinutes telefonu ar socia-
liniame tinkle dažniau rašau be lietuviškų „š“ ar „ė“, tačiau 
tai  nutinka taupant laiką, o ne dėl tingėjimo. Kartais mano 
kalboje pasitaiko ir angliškos kilmės posakių, kaip „c’mon“, 
„OMG“, „ok“, „taipinti“, bet jų nėra tiek daug. Be to, jie at-
spindi tam tikrą emociją, mintį, jų taip tiksliai nesulietuvinsi. 
O kalbant apie gimtosios kalbos puoselėjimą, manau, reikia 
ne svetimybių bijoti, o rasti būdų, kaip taisyklingos lietuvių 
kalbos vartojimą paversti įdomiu. Pavyzdžiui, paskelbti kon-
kursą, kur reikėtų kuo greičiau telefonu taisyklingai parašyti 
kelis lietuviškus sakinius ar panašiai.

Raminta vyšniauskaitė

turiu prisipažinti, kad bendraujant socialiniuose tinkluose, 
rašant trumpąsias žinutes tikrai vartoju visus egzistuojančius 
trumpinius ir naujadarus. Manau, viena iš priežasčių yra dide-
lis gyvenimo tempas, ritmas, verčiantis mus į viską reaguoti 
greitai, čia ir dabar priimti greitus sprendimus ar duoti atsaky-
mus. tikriausiai dėl to kartais ir privengiu kalbos oficialumų ar 
ilgų ir labai subtilių lietuvių kalbos gramatikos taisyklių. la-
biausiai man kliūna kalbininkų noras sulietuvinti kiekvieną 
svetimos kalbos terminą. Jeigu mūsų kalboje tam žodžiui lygia-
verčio atitikmens nėra, tai kam jį lietuvinti. Dažnai tie lietuvi-
nimai būna labai toli nuo originalios reikšmės, o ir ausiai ne 
visada malonūs ar priimtini. Kita vertus, turiu pasakyti, kad 
visada žavėjausi ir žaviuosi žmonėmis, kurie visur - tiek socia-
liniuose tinkluose, tiek laiškuose ar žinutėse - vartoja visas lie-
tuviškas raides, rašo taisyklingai, puoselėja lietuvių kalbą. Ma-
nau, kad mūsų kalba ilgai gyvuos ir neišnyks, ji unikali ir nebus 
taip lengvai sunaikinama.

mindaugas Rainys

Ką manai?

Jungtinės Tautos nuo 1999 metų vasario 21-ąją yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena, na, o lietuviai tikrai gali  
didžiuotis savo išskirtine, archajiška ir viena sunkiausiai užsieniečiams perprantamų kalbų pasaulyje. „Laisvalaikis“ pasidomėjo,  
ką apie gimtosios kalbos saugojimą mano TV3 laidų kūrėjas, sporto žurnalistas ir komentatorius Mindaugas Rainys (29) ir 
„Power Hit Radio“ laidų vedėja RaMinTa VyšniauskaiTė (28).
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Apie gimtosios kalbos saugojimą...
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- Šakira, kokie didžiausi pasikei-
timai įvyko jūsų gyvenime, kai ta-
pote mama?

- Bene didžiausi pokyčiai įvyko ma-
no aprangos stiliuje. Nebeturiu laiko 
prieš pasirodydama viešai matuotis 
krūvą apdarų, tenka tiesiog stverti ir 
vilktis tai, už ko pirmiausia užkliūva 
žvilgsnis. Todėl renkuosi natūralesnį 
įvaizdį. Aš taip pat patyriau tą sudė-
tingą laikotarpį, kai nebetelpi į savo 
senus džinsus, bet ir nėščiųjų džinsai 
tau per dideli. Teko vaikštinėti su 
sportine apranga. Laimė, man beveik 
pavyko susigrąžinti ankstesnes figū-
ros linijas.

- Jūs puikiai atrodote!
- Ačiū, bet dar turiu kur padirbėti.

- Koks yra jūsų kasdieninis valgiaraštis?
- Aš mėgstu pavalgyti, bet stengiuosi ri-

botai vartoti kepto maisto, desertų, t.y. visko, 
kas skaniausia (juokiasi). Kai kada save lepi-
nu, bet šiuo metu mano prioritetas - numes-
ti svorio po gimdymo. Todėl dietą sudaro vai-
siai, daržovės ir mėsa, be riebių padažų. 
Įprasti mano pietūs - tai 100 g liesos mėsos 
ir salotos. Porcijas taip pat griežtai kontro-
liuoju, nes galiu valgyti tol, kol mane kas nors 
sustabdys.

- Jūs ne tik padarėte sėkmingą kar-
jerą muzikoje ir versle, dabar jūs ir žmo-
na, ir dviejų sūnų mama. Kaip visur su-
spėjate?

- Dieve, net nenutuokiu, kaip įsigudrinu 
viską spėti. Kaip ir daugumai pasaulio mote-
rų man tenka ir dirbti, ir auginti vaikus, ir 

Moteris,kuri gali viską

 39 metų Šakira (Shakira) yra visame pasaulyje žinoma dainininkė, sėkmės ly-
dima verslininkė, muzikos prodiuserė, choreografė, dainų kūrėja, labdaros fondo 
organizatorė ir prekės ženklo „Blend-a-med 3D White“ veidas. Bet savo didžiausiu 
laimėjimu ji laiko du sūnus, kuriuos augina drauge su garsiu ispanų futbolininku 
Žeraru Pikė (Gerard Pique). interviu dainininkė noriai pasakoja apie savo sėkmės 
įvairiose gyvenimo srityse receptus ir apie šypsenos galią.

EPA-Eltos nuotr.

Šakira (Shakira) ir jos vyras futbolininkas 
Žeraras Pikė (Gerard Pique)

IŠ ARČIAU
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IŠ ARČIAU

vyru rūpintis... Čia nėra nieko nepaprasto. 
Tikriausiai tokia yra moters prigimtis. Tik 
moterys gali vienu metu tvarkyti tiek reika-
lų. Žinoma, baigiantis dienai kojos nebelaiko, 
bet yra svarbu išmokti išlaikyti pusiausvyrą, 
o iškart tai nepavyksta. Turiu jau du vaikus, 
todėl viską darau šiek tiek lengviau ir grei-
čiau, po truputį grįžtu į muziką, įrašinėju 
naują albumą, rengiuosi pasaulinėms gastro-
lėms...

- Viską darote pati?
- Turiu puikią profesionalų komandą, jie 

labai palengvina gyvenimą. Bet aš nuolatos 
viską stebiu, kontroliuoju, tiek savo karjerą, 
tiek savo vaikų gyvenimą. Aš visa panirau į 
jų auklėjimą, man tai - svarbiausias priori-
tetas, aš noriu matyti, kaip jie auga ir mo-
kosi. Trumpai tariant, man skubiai reikia 
klono!

- Tai jūsų kredo būtų „Aš moteris, aš 
galiu viską“?

- Taip ir yra. Esu įsitikinusi, kad bet kuris 
vyras, atsidūręs panašioje padėtyje, tiesiog 
palūžtų. O moterys įsigudrina tiek visko veik-
ti ir net nejaučia naštos sunkumo! Mumyse 
tarsi įmontuotas amžinasis variklis, kuris mus 
stumia pirmyn.

- O kas, jūsų manymu, yra svarbiau-
sia santykiuose su vyru?

- Aš tiksliai žinau, kad Žeraras mane my-
li labiau, kai esu laiminga, o ne tada, kai vaikš-
tau paniurusi. Jis man dažnai sako, kad die-
vina mano šypseną, todėl stengiuosi jo nenu-
vilti. Laiką leisti kartu, vienas kitą patraukti 
per dantį, iš visos širdies juoktis - tai nepa-
prastai svarbu. Man pasisekė, kad jis turi pui-
kų humoro jausmą, nuolatos šypsosi ir tuo 
esame panašūs. Tik aš galiu dramatizuoti, 
paprastą paversti sudėtingu. O Žeraras, prie-
šingai, siekia viską supaprastinti, į viską 
žvelgti optimistiškai. Mes vienas kitą papil-
dome.

- Stebite visas Žeraro futbolo rungty-
nes?

- Taip, žiūriu kiekvienas, kuriose jis da-
lyvauja, jam tai labai svarbu. Jis visada užduo-
da klausimų, tikrindamas, ar įdėmiai stebėjau 
mačą: kiek įvarčių jis įmušė, kiek kamuolių 
perdavė... Man taip pat svarbu žinoti, kad jis 
žiūri mano pasirodymus per televiziją, vaikš-
to į mano koncertus, žino apie kai kuriuos 
darbo momentus.

- Jūs jau įveikėte nemažai viršūnių. 
Koks kitas jūsų tikslas?

- Noriu matyti, kaip vaikai tampa atsako-
mybę jaučiančiais žmonėmis, kaip jie rūpina-
si kitais, užjaučia dėl jų vargų. Noriu, kad jie 
atrastų savo pašaukimą ir įgyvendintų gyve-

nimo tikslus. Jei man tai pavyks, būsiu labai 
patenkinta. Ir apskritai mano prioritetai pa-
sistūmėjo į vaikų pusę, nors anksčiau centre 
buvau aš pati. Stengiuosi būti gera mama, bet 
kartu noriu toliau skirti laiko muzikai, rašyti 
dainas, užimti savo nišą šiame naujame man 
atsivėrusiame pasaulyje.

- Iš kur semiatės tiek energijos sce-
noje ir už jos ribų?

- Kiekvieną rytą įkišu pirštus į elektros 
lizdą įsikrauti. Juokauju! Tikriausiai, kai turi 
mylimą šeimą, atsiranda paskata kasryt keltis 
su džiaugsmu. Matai savo artimųjų šypsenas 
ir jie tave priverčia savo ruožtu nusišypsoti. 
Žinoma, buvo visko, mano gyvenimas - ne 
idilė. Bet šią valandėlę aš tokia laiminga! Pa-
galiau radau tai, ko taip ilgai ieškojau. Ir kad 
tik tai pavyktų išsaugoti!

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Moteris,kuri gali viską

Kaip ir daugumai 
pasaulio moterų 
man tenKa ir 
dirbti, ir auginti 
vaiKus, ir vyru 
rūpintis... Čia nėra 
nieKo nepaprasto. 
tiKriausiai toKia 
yra moters 
prigimtis

Dainininkė su savo vyresnėliu 
sūnumi aktyviai leidžia laisvalaikį
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ŽVAIGŽDĖS

Praėjusį sekmadienį Londone vykusioje Britų kino apdova-
nojimų (BAFTA) ceremonijoje triumfavo filmas „Hju Glaso le-
genda“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko aktorius Leonar-
das Dikaprijus (Leonardo DiCaprio).

Drama „Hju Glaso legenda“ paskelbta geriausia kino juosta, 
L.Dikaprijus išrinktas geriausiu aktoriumi, o juostos režisierius 
Alechandras Gonsalesas Injaritu (Alejandro Gonzalez Inarritu) 
gavo geriausio režisieriaus apdovanojimą.

Apokaliptinis veiksmo filmas „Pašėlęs Maksas: įtūžio kelias“ 
susišlavė keturis apdovanojimus. Jis laimėjo geriausio grimo ir 
šukuosenos, montažo, geriausio kostiumų ir produkcijos dizaino 
apdovanojimus.

Geriausia aktore už vaidmenį juostoje „Kambarys“ tapo Bri 
Larson (Brie Larson).

Geriausia antrojo plano aktore paskelbta Keitė Vinslet (Kate 
Winslet) už vaidmenį filme „Styvas Džobsas“, o geriausiu antro 
plano aktoriumi - Markas Railansas (Mark Rylance) iš filmo „Šni-
pų tiltas“.

Apdovanojimą už geriausią britų filmą gavo drama „Brukli-
nas“, kurioje aktorė Saoirse Ronan (Saoirse Ronan) vaidino jauną 
airę, emigravusią į Niujorką.

Kylančios žvaigždės prizas atiteko „Žvaigždžių karų“ aktoriui 
Džonui Bojegai (John Boyega).

Geriausiu dokumentiniu filmu pripažinta juosta apie 2011 me-
tais mirusią dainininkę Eimi Vainhauz (Amy Winehouse) „Amy“.

Emanuelis Lubezkis (Emmanuel Lubezki) atsiėmė BAFTA 
statulėlę už geriausią kinematografiją filme „Hju Glaso Legenda“.

Komedija „Didžioji skola“ apdovanota už geriausią adaptuotą 
scenarijų.

Eltos inf.

Ant BAFTA raudonojo kilimo - 
žvaigždžių desantas

Aktorius Leonardas Dikaprijus (Leonardo DiCaprio)

Aktorė Keitė Vinslet (Kate Winslet)
EPA-Eltos nuotr.
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ŽVAIGŽDĖS

Aktorė Džulijana Mur 
(Julianne Moore)

Aktorė Keitė Blanšet (Cate Blanchett)
Aktorė Runi Mara 
(Rooney Mara)

Aktorė Dakota Džonson 
(Dakota Johnson)

Aktorius Metas Deimonas (Matt Damon)  
su žmona Lučijana Baroso (Luciana Barroso)

Aktorius Saša Baronas 
Koenas (Sasha Baron 
Cohen) su žmona aktore 
Isla Fišer (Isla Fisher)

Aktorė Olga 
Kurylenko
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ŽVAIGŽDĖS

T.Svift laimėjo „Grammy“ apdovanojimą už geriausią metų albumą

Dainininkė Adelė (Adele)Dainininkė Sijara (Ciara)Dainininkė Lady Gaga
Modelis Alesandra Ambrosijo 
(Alessandra Ambrosio)
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ŽVAIGŽDĖS

T.Svift laimėjo „Grammy“ apdovanojimą už geriausią metų albumą
Praėjusį pirmadienį Los An-
dželą sudrebino kasmečiai 
„Grammy“ muzikos apdova-
nojimai. Čia laimė nusišypsojo 
JAV atlikėjai TeiLor SVifT 
(Taylor Swift). Su albumu 
„1989“ ji laimėjo šių metų 
„Grammy“ apdovanojimą  
geriausio muzikos albumo  
kategorijoje.

Dainininkė T.Svift taip pat tapo 
pirmąja moterimi, laimėjusia tą pa-
tį „Grammy“ apdovanojimą du kar-
tus. Apdovanojimų ceremonijos 
metu Los Andžele ji taip pat pelnė 
prizus metų popvokalo albumo ir 
metų vaizdo klipo (su daina „Bad 
Blood“) kategorijose.

Reperis Kendrikas Lamaras 
(Kendrick Lamar) susišlavė net 
penkis „Grammy“ prizus - dau-
giausiai šiais metais.

Britų dainininkas Edas Šyra-
nas (Ed Sheeran) laimėjo savo 
pirmuosius du „Grammy“ apdo-
vanojimus metų dainos ir geriau-
sio solo atlikėjo kategorijose su 
daina „Thinking Out Loud“.

JAV roko grupė „Alabama 
Shakes“ tapo trigubais laimėto-
jais. Jie apdovanoti už geriausią 
alternatyvios muzikos albumą, o 
grupės kūrinys „Don’t Wanna 
Fight“ pripažintas geriausia roko 
daina ir geriausiu roko muzikos 
atlikimu.

Britų roko grupė „Muse“ pel-
nė „Grammy“ apdovanojimą už 
geriausią roko albumą („Drones“). 
JAV atlikėjas Tonis Benetas (Tony 
Bennett) šiais metais gavo savo 
jau 18-ąjį „Grammy“ prizą - šįkart 
geriausio tradicinio popvokalo al-
bumo kategorijoje.

Eltos inf.

Dainininkė Selena Gomes 
(Selena Gomez)

Dainininkė Arijana Grande (Ariana Grande)

 Dainininkė Teilor Svift (Taylor Swift)
EPA-Eltos nuotr.
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Psichologijos kodas

Ringailė Stulpinaitė

- Kodėl suaugę žmonės kar-
tais apie save kalba lyg apie ki-
tą asmenį?

- Kalbėdami pirmuoju asmeniu 
mes atskleidžiame tikrąjį savo mąs-
tymą, tam tikrų dalykų suvokimą ir 
vertinimą ar net silpnąsias vietas. 
Kalbėti pirmuoju asmeniu - tai būti 
labai atviram ir reikšti išskirtinai tik 
savo poziciją. Būtent dėl to kartais 
jaučiamės nesaugiai rinkdamiesi kal-
bėjimą pirmuoju asmeniu ir stojame į „kito 
batus“.

Suaugę žmonės kartais apie save kalbė-
dami vartoja ne tik trečiojo asmens formą ar 
daugiskaitą, bet dar užuot kalbėję tiesiogiai 
apie save kaip „aš“ kalba tarsi pašalinis ste-
bėtojas ir vartoja antrojo asmens formą „tu“. 
Pavyzdžiui, vietoj „aš“ sako „juk TU negali 
išgyventi iš 500 eurų algos”, arba „nejau tu 
galėtum atleisti vyrui tokią išdavystę“. Tenka 
pastebėti, kad antrojo asmens formą žmonės, 
kalbėdami apie save, vartoja dar dažniau nei  
trečiojo asmens. Ką tai reiškia? Taip žmonės 
kalba tuomet, kai tarsi nori kalbėti iš kito 
asmens pozicijų, ne iš patiriančiojo tiesiogiai 
jausmus ar problemas, bet iš neva objekty-
vaus stebėtojo pozicijos, iš šalies. Ši pozicija 
yra mažiau pavojinga, mat nereikia prisiimti 
atsakomybės, kad būtent „aš“ su tuo susidu-
riu, kad „aš“ taip, o ne kitaip galvoju, kad tai 
„mano“ problemos. Kalbėti apie save tarsi 
pašalinio žmogaus akimis yra lyg ir saugiau, 
neva suprantant ir kitus žmones panašiose 
pozicijose. Tai yra tarsi atsitraukimas nuo to, 
kas mums patiems yra absurdiška, sunku, 
nesuvokiama, nepakeliama.

- Tačiau tai būdinga ir mažiems vai-
kams?

- Taip, trumpą laiką tai būdinga. Be to, tai 
glaudžiai susiję su žmogaus tapatybe. Iki pusės 
metų vaikas negali savęs suprasti kaip indivi-
do, asmenybės, mat asmenybe nėra gimstama, 
ja tampama. Gyvenimo pradžioje vaikas save 
supranta per tėvų šypsenas, aplinkinius. Vėliau 
jis jau pradeda save skirti kaip atskirą objektą. 
Yra normalu, kai kokių dvejų metų vaikas apie 
save sako: „Elzytė nori valgyt“. Tai yra labai 
trumpas laiko tarpas, kol vaikas mokosi kalbė-
ti ir suvokti pats save, tad neilgai trukus vaikas 
pradeda sakyti ne „Elzytė nori“, o „aš noriu“, - 
jis pradeda suvokti save kaip asmenybę. Bend-
rąja prasme asmenybe vadiname tą žmogų, 
kuris suvokia save, aplinką ir geba kontroliuo-
ti savo veiksmus. 

- Ką tuomet kalbėjimas apie save tre-
čiu asmeniu ar net daugiskaita atsklei-
džia apie suaugusį žmogų?

- Na, jeigu suaugęs žmogus linkęs apie 
save dažniau kalbėti trečiuoju, antruoju asme-
niu ar daugiskaita, veikiausiai jis nepripažįsta 
ir nesuvokia pats savęs, aplinkos. Tokie žmo-
nės yra per silpni išdrįsti būti savimi, reikšti 

savo nuomonę, priimti sprendimus patys ir 
apskritai prisiimti atsakomybę bet kokia forma, 
baikštūs, tarsi atsargiai atsitolinę. Tuomet jų 
kalboje ir atsiranda tokie pasakymai kaip „mes 
nusprendėme“, „mes tai sutvarkysime“ arba 
„niekas taip negalvoja“. Ypač jei tą sprendimą 
tikrai priėmė jis pats, o ne visas kolektyvas. 
Taip tiesiog dalis atsakomybės numetama ant 
kažkokio neegzistuojančio „mes“, ir tai yra 
pati primityviausia manipuliacija. Atsakomybės 
kratosi žmonės, kurie nesąmoningai jaučiasi 
nepripažinti, nesaugūs išreikšti savo nuomonę, 
pažiūras, priimti savarankišką sprendimą.

O jeigu žmogus apie save kalbėdamas var-
toja trečiojo asmens formą ir sako, tarkime: 
„na, kas gi tokiam žmogui gali padėti“ arba 
„aš dabar ne Aušra, o direktorė“, tai pirmiau-
sia reiškia, kad toks žmogus nesitapatina pats 
su savimi. Viskas, ką toks žmogus sako, rodo 
ar demonstruoja, mažai ką turi bendra su tik-
rąja jo asmenybe, tikruoju mąstymu ir suvo-
kimu. Save ir aplinką adekvačiai suvokiantis 
ir už savo veiksmus atsakingas žmogus ne-
persikelia į kitą asmenį ir nesidvejina. Ka-
dangi augant asmenybe tampama po truputį, 
lėtai, gali būti, kad toks žmogus tarsi užstrigo 
kažkurioje asmenybės vystymosi stadijoje ir 
liko tiesiog individu. Save nuo savo veiklos 
atribojantys žmonės yra vis dar užstrigę toje 
infantilioje situacijoje, vaikystės ar darželio 
amžiaus žaidime, kuriame buvo pasiskirs-

toma vaidmenimis. Viena mergaitė būdavo 
princesė, berniukas - riteris, kitas vaikas dar 
kas nors. Bet jie išaugo ir tapo vientisomis 
adekvačiomis ir nedalomomis asmenybėmis. 

Tie, kurie save, kaip žmogų, atskiria nuo visų 
savo vaidmenų, tokiomis asmenybėmis taip 
ir netapo. Juk kokia nors Birutė gyvenime 
vienu metu gali būti Birutė-mama, sesuo ir 
žmona. Bet juk nebus taip, kad kol ji atlieka 
mamos socialinį vaidmenį, tol ji nėra sesuo. 
Antraip tai savotiškas savęs nesuvokimas 
kaip asmenybės. 

Tikriausiai kartkartėmis ten-
ka nusistebėti, kodėl kai ku-
rie žmonės kalbėdami apie 
save vartoja ne pirmojo as-
mens formuluotes, o kalba 
kitu asmeniu ar daugiskaitos 
formomis. Pasak individua-
lios psichologijos konsultantės 
Eglės PEliEnės-VEnsloVės, 
tai glaudžiai susiję ne tik su savi-
vertės problemomis, bet ir su su-
trikusia asmenybės raida. „lais-
valaikis“ domėjosi, kas išduoda 
mūsų asmenybinius trūkumus.

Asmenybės. Ar visi jomis tampa?

AtsAkomybės 
krAtosi žmonės,  
kurie nesąmoningAi 
jAučiAsi 
nepripAžinti, 
nesAugūs išreikšti 
sAvo nuomonę, 
pAžiūrAs, priimti 
sAvArAnkišką 
sprendimą
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Psichologijos kodas

- Dėl ko atsiranda tokių asmenybės 
raidos sutrikimų, neleidžiančių savęs 
identifikuoti kaip visavertės asmenybės?

- Pasak A.Adlerio, kad suprastume žmo-
gų, privalome suvokti jo pažintinę sąrangą ir 
gyvenimo stilių, kuris formuojasi pirmuosius 
penkerius gyvenimo metus. Gyvenimo stilius 
nėra nei teisingas, nei klaidingas, nei norma-
lus - tai tik „akiniai“, pro kuriuos žmonės 
mato patys save pagal savo gyvenimo suvo-
kimą. Tačiau žmonės, kurie patys gyvenime 
nesitapatina su savimi, veikiausiai vaikystėje 
įprato manyti, jog juos priims ir mylės tik 
tuomet, kai jie atitiks tam tikrus standartus 
ar vaidmenį. Pavyzdžiui, mergaitė buvo au-
ginama kaip princesė ir visa šeima žavėjosi, 
koks tas vaikas nuostabus, kad tik kuo ilgiau 
neužaugtų. Tokia mergaitė vėliau tampa su-
augusiąja, kuri vis dar mano esanti princesė, 
o ne suaugusi, dirbanti, atsakinga moteris. 
Iki tikros asmenybės sampratos tokiam žmo-
gui dar toloka. Tai susiję ir su savivertės trū-
kumais, kai žmogus nesugeba vertinti ir pri-
imti savęs tokio, koks jis yra. Jei žmogui at-
rodo, kad jis reikšmingas tik save stiprinda-

mas kitais vaidmenimis - kalbėjimu kitais 
asmenimis, daugiskaita, savęs atribojimu nuo 
savo socialinių vaidmenų, jis kenčia nuo ypa-
tingo menkavertiškumo.

- O kaip vertinti tokius jaunų mamų 
mėgstamus posakius kaip „mums dygs-
ta dantukai“?

- Daugeliui moterų, be abejonės, yra svar-
bus motinystės procesas, tačiau, be buvimo 
mamomis, jos vis tiek tuo pat metu dar yra 
ir žmonos, mylimosios, darbuotojos ir pana-
šiai. Tačiau jeigu daugiau vaidmenų, be mo-
tinystės, neegzistuoja, tuomet buvimas mama 
ir tampa vienintele įmanoma egzistencijos 
forma. Tai irgi iš dalies gali būti asmenybės 
sutrikimas, bet jis gali būti ir trumpalaikis, 
kol vaikas dar visai mažas, gyvenama tik vai-
ko ritmu ir prarandamas ryšys su likusia 
aplinka. Nes juk natūralu, kad dantukai dygs-
ta tik vaikui, o ne jo mamai. Normalu taip 
sakyti, jeigu, tarkime, pietų miegą miegojo ir 
mama, ir vaikas. Bet jeigu visa tai yra tik apie 
vaiką ir jo veiklas - miegą, dantų dygimą, tuo-
met nelogiška viską vardinti daugiskaita. Kai 

tai trumpalaikiai dalykai, kaip ir nieko tokio, 
ypač pirmiausiais motinystės mėnesiais. Ta-
čiau jeigu tokia kalbėjimo maniera, kai vaiko 
ir mamos veiklos vardijamos „mes miegojo-
me, valgėme, prausėmės“, užtrunka per ilgai, 
jau signalizuoja apie atitrūkimą nuo realybės 
ir savęs pačios kaip asmenybės.

- Kaip atprasti apie save kalbėti kitu 
asmeniu ar nesitapatinti su vaiku?

- Na, pirmiausia derėtų sekti, ką kalbame, 
daugiau savistabos. Vos pagavus save kalbant 
ne kaip „aš“, o vartojant kitą asmenį, reikia 
gilintis į kontekstą. Galbūt tai yra tema, ku-
rioje žmogus nesijaučia saugus, nepasitiki 
savimi, savo įgūdžiais, žiniomis, kompeten-
cija, jėgomis, ir reikia save pastiprinti kitais 
būdais. Antra, patartina analizuoti, kodėl sa-
vąjį „aš“ atskiriame nuo savęs darbinėje ar 
kitoje veikloje, kituose socialiniuose vaidme-
nyse. Trečia, net ir auginant vaiką ir labai jį 
mylint nereikėtų prarasti savo identiteto ir 
išlikti visaverte asmenybe. Tik stebint savo 
kalbą, raišką galima stiprinti savivertę, iš-
mokti prisiimti atsakomybę ir jausmus.

Asmenybės. Ar visi jomis tampa? EPA-Eltos nuotr.
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grožio paLetė

kokybės paieškos

Produkto kokybė man svarbi, tačiau pati neskai-
tau produkto etikečių su sudėties aprašymais - 
pasikliaunu specialistų patarimais; jie žino, kokia 
priemonė yra geresnė ir man tinkamesnė. Daug 
kosmetikos man nereikia, svarbu, kad būtų ko-
kybiška. Be to, stengiuosi bent kartą per mėne-
sį pasilepinti masažais, procedūromis veidui ir 
plaukams. Labai gerai jaučiuosi, kai mano grožiu 
ir atsipalaidavimu rūpinasi savo srities profesio-
nalai, nors namuose turiu savų ritualų. 

Grožio receptai

Namuose neretai pasilepinu kosmetologės re-
komenduotomis arba pačios pagamintomis grožio 
priemonėmis. Bent kartą per savaitę plaukus tepu 
natūraliais aliejais - simondsijų, kokosų ir alyvuo-
gių - ir naktį palaikau. Kadangi mano natūrali plau-
kų spalva tamsi, šviesinamiems plaukams gyvy-
bingumo suteikia įvairios kaukės. Viena tokių - 
kiaušinio trynio, medaus, aliejaus ir citrinos sulčių 
kaukė. Užsitepu ją ant plaukų ir palaikau porą va-

Ingrida Žitkuvienė: 
Mažiau yra daugiau
Dizainerė ir mados namų „InŽi“ įkūrėja IngrIDa ŽItkuvIenė (32) garsėja savo kurto-
mis romantiškomis suknelėmis, pabrėžiančiomis jos klienčių grožį. Ji pati nemėgsta 
aukštakulnių ir mieliau dėvi džinsus ar sportinius batelius, tačiau tai toli gražu nereiš-
kia, kad moteriškas noras gražintis jai svetimas. Žinoma moteris išduoda, kokios pro-
cedūros yra jos grožio ir žavesio paslaptis ir kokia yra auksinė jos kosmetinės taisyklė.
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„Kadangi scena man suteikia galimybę 
eksperimentuoti su įvairiausiais įvaizdžiais, 
šis makiažas buvo šiek tiek kitoks nei visada. 
Esu atvira eksperimentams, tad šis sukurtas 
įvaizdis man labai patiko“, - sakė pati Kristina. 

Šis makiažas yra ne tik labai žaismin-
gas, bet ir labai madingas. Populiari šio se-
zono spalva - mėlyna, nuo rašalo tamsumo 
iki jūros žalsvumo, o ryškus akies kontūras 
ir dūminis makiažas pozicijų populiarumo 

viršūnėje neužleidžia ne vienus metus. Vi-
sa tai Kristinos žvilgsniui suteikia ypatingo 
žavesio. Paslaptingumo šiam įvaizdžiui su-
teikia itin madingos vyšnių spalvos lūpos. 

Šiuo atveju auksinė taisyklė „ryškios 
akys ir blankesnės lūpos, arba atvirkščiai“ 
kiek sulaužyta, tačiau vizažistei pavyko iš-
laikyti spalvų balansą ir sukurti skoningą 
makiažą. Su tokiu įvaizdžio variantu kiek-
viena gali tapti vakaro pažiba.

Grožio paletė

Ingrida Žitkuvienė: 
Mažiau yra daugiau

landų. Šią kaukę naudoju ir veidui, tačiau jos ne-
galima tepti paakių srityje. Veidui puikiai tinka ir 
labai paprastos trinto avokado ar banano kaukės.   

saiko pojūtis

Mielai skiriu laiko odos ar plaukų grožiui 
puoselėti, tačiau makiažui jo gaila. Makiažas rei-
kalingas esant progai, o kasdieniam makiažui 
naudoju tik spalvą suteikiantį kremą, blakstienų 
tušą ir skaistalus. Dažnai mane galima sutikti ir 
visiškai nepasidažiusią, kartais tiesiog paryški-
nu skruostus, ir viskas. Didžiausios mano silp-
nybės - lūpų blizgiai ir kvepalai, tačiau ir jų ne-
perku be saiko - naują įsigyju tik tuomet, kai 
išnaudoju turimus. Dėl odos priežiūros priemo-
nių kiek kitaip: jei pradedu naudoti kokio nors 
prekės ženklo kremą, įsigyju visą tos serijos 
priemonių liniją. Tačiau pagrindinis kosmetikos 
principas, kuriuo vadovaujuosi, - mažiau yra dau-
giau. Neturiu daug kosmetikos, tačiau ta, kurią 
nusiperku, yra kokybiška. 

n Kosmetikos priemonės, kurios visuomet 

yra rankinėje: skaistalai, lūpų blizgis

n Kosmetikos priemonė Nr.1: skaistalai

n Kvepalai: Byredo Perfume „Oud Immortel“

ingridos favoritai

Žaismingas Kristinos
eksperimentas
Dainininkė, grupės „Magnit“ narė ir verslininkė KrIstIna Ivanova (28) mėgsta 
stiliaus eksperimentus ir įvairiuose renginiuose dažnai pasirodo vis kitokiais  
drabužių deriniais. o štai kasdien beveik nenaudojanti dekoratyvinės kosmetikos 
Kristina makiažu žaidžia tik scenoje. Žiemai artėjant į pabaigą, žinoma moteris  
išbandė ryškų ir spalvingą makiažą, tinkantį praskaidrinti vis dar niūrius orus  
ir alsuojantį pavasario nuojautomis.    
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar bėgiojimas ir vaikščiojimas yra 
lygiaverčiai kalorijų deginimo būdai?

- Bėgiojimas yra tikrai intensyvesnė fizi-
nė veikla nei ėjimas, ir bėgiojant sudeginama 
daugiau kalorijų nei vaikštant. Tačiau daugiau 
sudegintų kalorijų nebūtinai reiškia daugiau 
sudegintų riebalų. Jei intensyvumas per aukš-
tas, deginami ne tik riebalai, bet ir raumenys.

- Aš visai nemėgstu bėgioti, bet labai 
mėgstu vaikščioti ir tą darau, kai turiu 
mažinti riebalų sluoksnį. Tiesa, kalbu 
apie greitą ėjimą, tarsi kažkur skubėtu-
me, o ne svajingą dairymąsi po apylinkes 
vos judant. 

- Tad ėjimas yra tikrai optimalus pasirin-
kimas tiems, kurie negali ar nenori bėgioti, 
tačiau nori numesti svorio, sudeginti daugiau 
kalorijų ir išvengti traumų.

Beje, apie kalorijų deginimą reikia žinoti 
dar vieną svarbų dalyką. Kad būtų lengviau 
suprasti, lyginsiu su automobiliu. Kai vairuo-
jame automobilį, tam tikras greitis yra ekono-
miškiausias, tai yra apie 90 km/h. Važiuojant 
greičiau, sudeginama daugiau degalų, važiuo-
jant lėčiau - taip pat. Taip yra ir su žmogaus 

organizmu. Geriausiai ir daugiausiai riebalų 
25-35 metų žmogus sudegina tada, kai fizinio 
krūvio metu (tarkime, einant ar bėgant) širdis 
susitraukia 110-140 kartų per minutę. Jei šir-
dis susitraukinės minėtame diapazone, rieba-
lų deginimas bus efektyviausias. Jeigu širdis 
susitraukinės mažiau nei 110 kartų per minu-
tę, riebalai nebus taip efektyviai deginami, o 
jei susitraukinės daugiau nei 140 - degs ne tik 
riebalai, bet ir raumenys. Raumenų deginimas 
jau yra praradimas, nes mažėjant raumenų ma-
sei lėtėja ir medžiagų apykaita. 

Vis labiau plintant sveiko ir aktyvaus gyve-
nimo madai, žmonės renkasi įvairiausias 
sporto šakas ir vis dažniau sportuoja. O vos 
pasitaikius geresniems orams parkuose ir 
skveruose gausu mėgstančių bėgioti. Apie 
tai, koks fizinis krūvis yra saugus ir naudin-
gas, o kada kenksmingas, „Laisvalaikiui“ 
pasakojo profesionalus asmeninis treneris, 
knygų apie sveiką mitybą ir sportą autorius, 
du kartus Europos kultūrizmo čempionas 
Andrius PAuLiukEVičius.

Ar bėgiojimas visada naudingas?
SveikatoS kodaS

Andrius Pauliukevičius
asmeninio albumo nuotr.

- Kokiais atvejais bėgiojimas padaro 
daugiau žalos nei duoda naudos?

- Na, bėgioti nerekomenduojama tiems, 
kurie turi antsvorio problemų. Tokiu atveju 
bėgant per daug apkraunami kelių, klubų są-
nariai, juosmeninė nugaros dalis, paprasčiau 
kalbant - nugaros apačia. Dėl didelio svorio 
sąnariai gauna didelę apkrovą. Taip pat nere-
komenduojama bėgioti žmonėms, kurie jau 
turi bėdų su nugara: disko išvarža arba diskas 
pasislinkęs iš savo vietos. Šokinėjimas, žino-
ma, būtų dar blogesnis pasirinkimas, bet bė-

giojimas taip pat tampa pavojingas sveikatai, 
gali dar labiau padidėti traumų tikimybė. 

- Tačiau žmogus gali ir neįtarti, kad 
turi kokią nors nugaros traumą, kol ne-
pradeda bėgioti, ar ne?

- Gali būti, kad ir nežinome, kad turime 
traumą. Nugaros išvarža gali būti pasyvi ir 
net jei ji yra, gali būti nejuntama kasdieny-
bėje, nėra skausmų tol, kol nesusiduriame su 
fiziniu krūviu, nepradedame aktyviau spor-
tuoti. 

- Kokias didžiausias klaidas daro ką 
tik bėgioti pradėję žmonės?

- Didžiausia klaida apskritai pasirinkti bė-
giojimą kaip fizinę veiklą, jei turite minėtų bėdų. 
Antra klaida - netinkamas apavas. Tiek bėgio-
jant, tiek vaikštant ilgesnes distancijas rekomen-
duojama rinktis avalynę minkštesniu padu. Tai 
ypač aktualu moterims. Pėsčiomis į darbą eiti 
su aukštakulniais tikrai nerekomenduojama. La-
bai gudriai elgiasi Vakarų Europos gyventojai į 
biurus keliaujantys apsiavę patogia sportine ava-
lyne, o kitais batais persiauna darbe. Ir trečia - 
jei vis dėlto bėgiojate ir yra galimybė, verčiau 
reiktų bėgioti minkštu pagrindu: ant specialios 
dangos stadionuose ar miško takeliais, žole, kad 
sąnariams ir apatinei nugaros daliai tektų ma-
žesnis krūvis ir mažesnė atatranka. Ir kiek įma-
noma vengti bėgti ant asfaltuotų takų, šaligatvių.

- Nuo ko priklauso, kiek kalorijų su-
deginame sportuodami?

- Tai, kiek sudeginame kalorijų, yra labai 
individualu. Tai priklauso nuo to, kiek žmogus 
sveria, kokia jo raumenų masė, nuo fizinio 
krūvio trukmės ir intensyvumo. Beje, kalbant 
apie riebalų deginimą, distancijos ilgis, kiek 
nuėjote ar nubėgote, nėra tiek svarbus kiek 
trukmė. Eiti, kaip ir bėgioti ar daryti pratimus 
ant kilimėlio, reikia ne mažiau kaip 20 minu-
čių - tuomet prasideda riebalų deginimas. Net 
jei po 20 minučių ėjimo sustojate, riebalų de-
ginimas vis dar vyksta. O optimaliausia truk-
mė būtų 40-45 minutės. 

- Ką manote apie aukšto intensyvumo 
intervalines kardiotreniruotes?

- Visos aukšto intensyvumo treniruotės yra 
skirtos ir yra tinkamos joms pasirengusiems. 
Blogai būna tuomet, kai tokias treniruotes ren-
kasi žmonės, kurie dar tokie nėra. Čia kaip ir su 
boksu. Pirmą kartą atėjęs į treniruotę juk nega-
liu eiti į ringą ir boksuotis. Prieš tai reikia išmok-
ti gintis, antraip teks gydytis mėlynes. Taip yra 
ir su aukšto intensyvumo treniruotėmis. Turi 
būti fiziškai ir techniškai joms pasiruošęs. Jų me-
tu pratimai atliekami greitai, bet jei jų niekada 
nesi daręs ir nežinai, kaip taisyklingai juos atlik-
ti, yra didelė tikimybė, kad tai baigsis trauma.

Ar bėgiojimas visada naudingas?
SveikatoS kodaS
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Ringailė Stulpinaitė

- Gal yra žinoma, kiek skirtingų kom-
piuterinių virusų pasaulyje sukuriama 
per metus?

- Tai labai priklauso nuo to, kaip skai-
čiuojama. Jei kalbėtume apie visiškai origi-
nalius kompiuterinius virusus, jų per metus 
pasaulyje sukuriama 3-4 ir jie paprastai yra 
itin grėsmingi, nes naudoja naujus algori-
tmus, moka vis kitaip slėptis, plisti ir pana-
šiai. Tačiau kiekvieno jų atmainų gali būti 
šimtai ar tūkstančiai. Atmainas programišiai 
kuria imdami originalų virusą ir tiesiog pa-
keisdami kelis nustatymus, jo bruožus, lei-
džiančius vis kitaip įveikti antivirusines pro-
gramas, filtrus ir patekti į vartotojo kom-
piuterį. 

- Kokie yra pavojingiausi? Kuo?
- Pavojingiausi, kaip minėjau, yra tie nau-

jausi, originalūs kompiuteriniai virusai. Pa-
vojingi jie dėl to, kad pirmiausia turi atsiras-
ti virusas, paplisti, o tik tuomet specialistai 
kuria vadinamąjį priešnuodį. Juk sunku apsi-
saugoti nuo kažko, kai nežinai nei kas tai, nei 
kur smogs. Tad kai paplinta kompiuteriniai 
virusai, jie tiriami specialiose laboratorijose, 
ieškoma būdų, kaip juos atpažinti ir neutrali-
zuoti. Kai sukuriamos apsaugos, atnaujinimai 
siunčiami į antivirusines programas ir tik ta-
da pasiekia mūsų kompiuterius. Taip pat di-
džiausias virusų keliamas pavojus yra gali-

mybė prarasti kompiuteryje saugomus duo-
menis. Be to, vieni pavojingiausių virusų yra 
tie, kurie sukurti pasiekti specifiniam taiki-
niui - tam tikram dokumentui, nustatymams 
ar kt. Juos aptikti itin sunku, mat jie ir nepa-
sireiškia, galime neįtarti, kad turime jį kom-
piuteryje ar telefone, kol nepasiekia to konk-
retaus tikslo. Taip pat yra virusų, kurie gali 
perrašyti dalį savo informacijos kaip mūsų 
kompiuterio operacinės sistemos dalį, tuomet 
jie pasislepia beveik nuo visko. Kompiuteris 
jo neranda, o virusas viską valdo iš vidaus, 
programišius gali prisijungti ir matyti, ką jūs 
veikiate, gali pasiekti duomenis. Dabar vis 
populiarėjanti praktika, kai įsiskverbiama į 
žmogaus kompiuterį, užšifruojami duomenys 
arba jie ištrinami ir prašoma išpirkos, jei no-
rite juos susigrąžinti. Tai yra reketo forma - 
nusikalstama veika, tai naudojami komerci-
niai virusai, siekiant pasipelnyti. Žmogui kar-
tais leidžiama vieną kitą failą atsidaryti ir ne-
va suprasti, jog sumokėjęs jis savo informa-
ciją atgaus. Bet programišius jau vis tiek tu-
ri laisvą prieigą prie jūsų visų duomenų.

- Ką daryti, kai virusas jau plinta mū-
sų kompiuteryje?

- Pirmiausia reikia ieškoti neužkrėsto 
kompiuterio ir ieškoti informacijos apie tą vi-
rusą. Tiesa, jeigu duomenys yra jau užšifruo-
ti arba tai yra itin sudėtingas virusas, pats 
žmogus gali ir nemokėti to padaryti. Deja, 
neretai tam reikia specialisto, o tai jau kainuo-

ja pinigus. Keista, bet žmonėms gaila mokėti 
specialistams ir pirkti geras, patikimas anti-
virusines programas, bet mažiau gaila mokė-
ti programišiams, kad atgautų pavogtus duo-
menis, kurių, deja, greičiausiai ir neatgaus.

- Kokiais būdais kompiuteris gali „pri-
sivilioti“ virusą, kenkėjišką programą?

- Dažniausiai virusų galima prisigaudyti in-
ternete, kai gauname keistų pasiūlymų, neva 
nemokamų paslaugų. Virusas gali ateiti ir elekt-
roniniu laišku. Tad jeigu matote, kad siuntėjas 
yra nežinomas, neaiškus, trinkite tuos laiškus ir 
neatidarinėkite jokių juose esančių nuorodų. Vi-
rusai keliauja ir per USB atmintines, jeigu jomis 
naudojatės prie viešai prieinamų kompiuterų 
darbovietėje, bibliotekoje, universitete ir t.t.  

Tikriausiai ne vienam teko susidurti su 
problema, kai kompiuteryje apsigyvena 
virusas, ir jo sukeltomis pasekmėmis. Apie 
tai, ką reikia žinoti apie virusus, jų pavo-
jus ir saugumo priemones, „Laisvalaikis“ 
kalbėjosi su Vilniaus universiteto lektoriu-
mi, žurnalistu ir IT apžvalgininku DžIugu 
PAršonIu.

Ką turime 
žinoti apie

Pagrindiniai 
dalykai, kurie 
leidžia Pastebėti, 
kad komPiuteryje 
yra virusas, 
tai Pradėjusios 
„lūžinėti“, strigti 
Programos arba 
oPeracinė sistema, 
sulėtėjęs jos 
darbas

irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Beje, jeigu naršyklė leidžia naudoti „Flash 
player“ papildinį, leidžiantį matyti animaciją, vaiz-
do įrašus, reklamas, - tai dar vienas būdas pasi-
gauti virusą. Šio papildinio reikėtų atsisakyti.

- Kaip galima patikrinti, ar kompiu-
teryje jau turime virusą, nors akivaiz-
džių problemų lyg ir nematyti?

- Ne visais atvejais tai taip lengvai patikri-
nama, virusai moka gerai pasislėpti. Pagrin-
diniai dalykai, kurie leidžia pastebėti, kad 
kompiuteryje yra virusas, tai pradėjusios „lū-
žinėti“, strigti programos arba operacinė sis-
tema, sulėtėjęs jos darbas. Taip pat galima 
tikrinti interneto srauto aktyvumą. Jeigu ma-
toma intensyvi veikla, tačiau tuo metu nesi-
naudojama naršykle, nesame paleidę kitų pro-
gramų, tai dar vienas signalas apie galimą vi-
ruso grėsmę. Apie virusą praneša ir pakitę, 
keistų pavadinimų failai, kurių patys nekūrė-
te ir nediegėte į kompiuterį.

- Kaip apsaugoti duomenis nuo sunai-
kinimo?

- Reikėtų turėti įprotį nuolat daryti svarbių 
dokumentų kopijas. Duomenis galima saugoti 
ir kompaktiniuose diskuose, atmintukuose. 
Tiesa, jeigu bandote išsaugoti tai, kas dar likę 
iš jau užkrėsto kompiuterio, greičiausiai visi 
failai jau turės virusą. Tad net jei juos perra-
šysite į atmintuką, jame irgi atsiras virusas, 
kurį jūs patys platinsite toliau. Galite naudotis 
internetinėmis duomenų talpyklomis, kaip 
„Google Drive“, „Dropbox“ ir pan. Siunčiant 
duomenis, failus, nuotraukas į jas, visi duome-
nys automatiškai tikrinami, ar neturi virusų. 
Be to, šias talpyklas galite pasiekti prisijungę 
iš bet kurio neužkrėsto kompiuterio. 

technologijos

didžiausias 
virusų keliamas 
pavojus yra 
galimybė prarasti 
kompiuteryje 
saugomus 
duomenis

Ką turime 
žinoti apie kompiuterinius virusus?

Lietuvos
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„Crazy Girls“ (JaV, las Vegasas)

Prie įėjimo į vietos „Rivjeros“ viešbutį yra bronzinis bareljefas, vaizduojantis grupę go 
go šokėjų, pasisukusių „užpakaliniu fasadu“ į gatvę. Azartinių žaidimų mėgėjams prieš 
įeinant į kazino rekomenduojama paglostyti arba pliaukštelėti merginoms per sėdynes - 
tuomet jūsų lauks didelis laimėjimas!

ĮDOMYBĖS

„Milano Jautis“ (italija, Milanas)

Vitorijo galerijoje Duomo aikštėje yra mozaika, vaizduojanti jautį. Jei moteris kulnu 
atsistos ant jo svarbiausios vietos ir triskart apsisuks pagal laikrodžio rodyklę, jai būtinai 
pasiseks meilėje ir ji savo seksualiniais kerais traukte trauks vyrus...

„Bronzinis šernas“ (italija, Florencija)

Ši skulptūra sukurta to paties pavadinimo H.K.Anderseno pasakos motyvais: herojus 
jojo per visą miestą ant atgijusios šerno statulos. Kūrinys yra šalia Naujojo turgaus, 
netoli garsiojo Ponte Vekijo tilto. Manoma, kad patrynę šerno knyslę ir padėję ant jo 
liežuvio monetą sulauksite finansinės sėkmės. Beje, šios skulptūros kopijų yra ir kitose 
šalyse - H.K.Anderseno tėvynėje Danijoje, Prancūzijoje, Kanadoje ir net Australijoje...

Jono nepoMuko statula (Čekija, Praha)

Jono Nepomuko skulptūra puošia garsųjį Karolio tiltą, vieną didžiausių Prahos 
įdomybių ir vieną judriausių miesto vietų. Turistams rekomenduojama atlikti tokį 
ritualą: iš pradžių viena ranka paliesti dešinėje esantį bareljefą, o kita paglostyti 
šuniuką kairiajame bareljefe ir tuo pačiu metu sugalvoti norą. Paskui kairę ranką 
uždėti ant kryžiaus marmuro lentoje, pirštais paliečiant penkias žvaigždes, pažiūrėti į 
vandenį ir dar pakartoti jau sugalvotą norą... Neabejokite, kad jis išsipildys!

Žmonės visada tikėjo laimę nešančiais talismanais. Tokiu talis-
manu gali būti ne tik daiktas, kurį galima nešioti su savimi, bet ir 
bet koks objektas. Taigi visame pasaulyje rasime paminklų, kurie 
neva pildo slaptus žmonių troškimus, tokius kaip praturtėjimas, 
sėkmė ir, aišku, meilė! Šie paminklai turistų yra labai mėgstami.

Laimę nešantys paminklai
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„Puolantis bulius“ (JaV, niujorkas)

Šio bronzinio buliaus paskirtis visai kita. Jis buvo pastatytas 1987 m. Volstrite ir sim-
bolizuoja „bulius“ - biržos prekiautojus. Nučiupus bronzinį pabaisą už ragų, jūsų lauks 
sėkmė versle ir finansinė gerovė.

„Džuljeta“ (italija, Verona)

Panašus prietaras „veikia“ ir Italijos Veronos mieste. Čia yra namas su balkonu, 
kadaise priklausęs Dal Kapelių šeimai, kuri neva ir tapo garsiosios Šekspyro tragedi-
jos veikėja - Kapulečiais. Praėjusio amžiaus pradžioje pastate buvo įrengtas Romeo 
ir Džuljetos muziejus, o 1972 m. šalia namo pastatyta vietos skulptoriaus darbo 
pagrindinės herojės statula. Netrukus gimė prietaras: jei norite, kad sektųsi meilėje, 
palieskite dešinę Džuljetos krūtį! Kasdien tai daro šimtai turistų...

Bronzinė 
krūtinė 
(olandija, 
amsterdamas)

Į vienos gatvelės le gen-
diniame Olandijos 
sostinės „Raudonųjų 
žibintų“ kvartale 
grindinį įmontuota 
gana pikantiška 
bronzinė instaliacija, 
vaizduojanti moters 
pilvą ir krūtinę, kurią 
liečia vyro ranka... 
Tikima, kad bronzinę 
krūtinę palietęs vyras 
įgaus neįtikėtinos 
seksualinės galios. 
Tiesa, oficialiuose 
kelionių vadovuose ši 
įžymybė neminima, bet 
paklaustas gidas paro-
dys, kur jos ieškoti.

„Mažoji princesė“ (Vengrija, budapeštas)

Mergaitė su juokdario kepure sėdi ant tramvajaus bėgius juosiančios užtvaros turėklų 
Pešto krantinės rajone, kur taip mėgsta vaikštinėti turistai. Sakoma, kad, prisilietus prie 
„princesės“ kelių ir sugalvojus norą, jis būtinai išsipildys. Statulos keliai nuo nuolatinių 
prisilietimų jau blizga... didelis laimėjimas!

ĮDOMYBĖS

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Laimę nešantys paminklai EP
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VASARIO MĖN.
TAIKOMA

BARKING HEADS 
MEOWING HEADS ir VISAM PAŠARUI 

NUOLAIDA TAIKOMA VETPARDUOTUVE.LT

10%

NUOLAIDA
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Per keturias dienas „Muzikos salėje“ 
įvyks daugiau nei 40 muzikinių pasirody-
mų. Apsilankiusieji šioje Vilniaus knygų 
mugės erdvėje galės mėgautis tikro garso 
koncertais, išgirsti naujus žinomų atlikėjų 
darbus ir susipažinti su dar tik debiutuo-
jančių kūrėjų skambesiu.

Naują albumą #BLCK pristatys kon-
certiniam turui po Lietuvą besiruošiantis 
Donatas Montvydas. Vienas profesiona-
liausių ir ryškiausių populiariosios scenos 
atlikėjų tesi savo pažadą ir gerbėjams kas 
mėnesį pristato po naują dainą iš šio al-
bumo. „Muzikos salėje“ lauks neeilinė 
proga gyvai išgirsti naujausius D.Montvy-
do kūrinius.

Atlikėja Ieva Narkutė pristatys metų 
pradžioje išleistą koncertinį albumą pa-
vadinimu „Ieva Narkutė sutinka Lietuvos 
valstybinį simfoninį orkestrą“. Praėjusių 
metų pabaigoje įvyko anšlaginiai jos ir 
Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro 
koncertai, jie buvo profesionaliai įrašyti 
ir sudėti į trečiąją atlikėjos kompaktinę 
plokštelę.

Džiazo mėgėjų lauks Dainiaus Pu-
lausko ir grupės išleidžiamo dvidešimt
mečio albumo premjera. Vienas reikš-
mingiausių ir aktyviausių Lietuvos džia-
zo kolektyvų „Muzikos salėje“ pristatys 
albumą „The Best of 20 Years“. Dvigu-
bame albume  rinktinės D.Pulausko 
kompozicijos, skambėjusios prestižiniuo-
se Europos, Azijos, Afrikos ir Šiaurės 
Amerikos džiazo festivaliuose. O džiazo 
trio „The Ditties“, atliekantis ankstyvo-
jo svingo stiliaus muziką, pristatys ką tik 
išleistą grupės vardu pavadintą debiutinį 
albumą. Retro spalvų ir energingų mer-
ginų vokalų pasirodymas nukels publiką 
į ketvirtąjį dešimtmetį.

„Laisvalaikio“ inf.

SCENA

Knygų mugėje - 
naujausių muzikos albumų pristatymai
Vilniaus knygų mugėje vasario 25-28 d. 
įsikursiančioje „Muzikos salėje“  
Lietuvos atlikėjai pristatys naujausius 
savo albumus. Čia bus pristatyta kelios  
dešimtys pastarųjų metų muzikinių  
darbų. Dalis atlikėjų šiame renginyje  
surengs ir dar niekur nepristatytų,  
ką tik išleistų savo albumų premjeras.

Džiazo gerbėjams - muzikanto 
Dainiaus Pulausko premjera

Asmeninio albumo nuotr.

Dainininkė Ieva Narkutė 
pristatys metų pradžioje 

išleistą albumą
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Internetas

Kai rodo nacionalinės futbolo lygos finalą  
„Super Bowl“, prie televizoriaus ekranų susi-
renka kone visa Amerika. Būtent todėl 30 sek. 
reklamos kaina siekia milijonus dolerių.  
Reklamos kompanijos neriasi iš kailio, o klien-
tai tikisi kiečiausio rezultato. Štai keletas jų.

Vietoj IšVadų
n Kai už reklamos transliavimą moki milijonus, 

antra tiek išleidi jai gaminti. 

Repas apie  
telekomunikacijos paslaugas

Kas?
„T-Mobile“.

Kokia situacija?
Kanadiečių reperio Drake kūrinys 

„Hotline Bling“ pranoksta klausomumo 
rekordus. Vien „Youtube“ kanale vaizdo 
klipas peržiūrėtas 467 mln. kartų. Kai 
dainos žodžiai vis primena apie mylimų-
jų telefoninius pokalbius, tuo netrunka 
pasinaudoti telekomunikacijų kompanija.

Ką padarė?
„T-Mobile“ komanda sukūrė rekla-

minį klipą, kuriame parodijuojama, 
kaip iš tikrųjų atrodė kompozicijos kū-
rimo etapas ir filmavimas. Čia stovi trys 
kostiumuoti interesantai ir atlikėjui siū-
lo pakeisti atitinkamas dainos vietas 
tam, kad padidintų pardavimą. Na, ir 
verdiktas? „T-Mobile“ elgiasi kitaip - sa-
vo vartotojams nemeluoja ir teikia tokias 
paslaugas, kurios būtų patogiausios 
tiems, kurie jomis naudojasi.

rezultatai?
Originalaus vaizdo klipo aplenkti 

tik rai nepavyks, bet jau šiuo metu rekla-
ma peržiūrėta 6 mln. kartų.

https://goo.gl/9lv6aM

RubRiką pRistato „GauMina“

El.reklama: kodėl reklamos kaina siekia milijonus?
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Internetas

Žvaigždžių vakarėlis

Kas?
„Amazon“.

Kokia situacija?
Kompanija į rinką ruošiasi paleisti 

naują gaminį. Ši kolonėlė atstoja visažinį 
draugą arba ilgas valandas ieškant atsa-
kymų „Google“. Tereikia ištarti Aleko var-
dą, užduoti rūpimą klausimą ir po kelių 
sekundžių išgirsi atsakymą. Kodėl prista-
tymui nepakvietus būrio žvaigždžių?

Ką padarė?
Taip ir pasielgė. Čia atsirado akto-

riaus Aleko Boldvino (Alec Baldwin) ir 
amerikietiško futbolo žaidėjo Dan Mari-
no duetas. Pristatomuose vaizdo klipuose 
rodoma, kaip vyrai ruošiasi ypatingam 
„Super Bowl“ vakarėliui, o kiekvieną 
abejonę išsprendžia minėtasis Alekas. 
Tuo metu pagrindinėje reklamoje matome 
mizensceną iš paties vakarėlio, komiškas 
situacijas ir dar daugiau pasaulinių įžy-
mybių, pavyzdžiui, tokių kaip dainininkė 
Misi Eliot (Missy Elliot).

rezultatai?
Štai ir rezultatas - nepraėjo nė mė-

nuo, o peržiūrų skaičius tuoj pasieks 
19 mln.

https://goo.gl/kCWi7Q

El.reklama: kodėl reklamos kaina siekia milijonus? ateities muziejus

Kas?
„Avocados From Mexico“.

Kokia situacija?
Visada keista žiūrėti reklamas, kuriomis 

pristatomas sveikas maistas. Šiam produktui 

reikia kiek kitokio priėjimo, - tai avokadais pre-

kiaujanti kompanija „Avocados From Mexico“ 

ir padarė.

Ką padarė?
Vaizdo klipas lyg ištrauka iš fantastinio 

filmo, kuriame po ateities muziejų vaikšto 

keisčiausi ateiviai. Vienas jų pasakoja apie 

žmoniją remdamasis menamai išlikusiais fak-

tais. Už stiklinės sienos kabo Rubiko kubikas, 

kuris pristatomas kaip sunkiai įveikiamas re-

busas; lėktuvas - nepatogiai daug laiko sugai-

šindavusi transporto priemonė. Tarp šių objek-

tų atsiranda ir internetiniuose pokalbiuose 

naudojamos šypsenėlės - tų dienų alfabetas, ar 

interneto pokalbių objektu kadaise buvusi mė-

lyna/auksinė suknelė. Ir galiausiai pristato-

mas geriausias išlikęs produktas (avokadai), 

kuriuo ateiviai čia pat puola mėgautis.

rezultatai?
Internetas perkeltas į televiziją ir štai  

3 mln. peržiūrų. Gana neblogai?

https://goo.gl/6mO8XH
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DATOS

l Sintija En Kroford (Cynthia Ann Craw-
ford), arba tiesiog Sindi Kroford (Cindy Craw-
ford), gimė 1966 m. vasario 20 d. Ilinojuje, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose.

l Kai Sindi buvo dešimties, jaunesnysis 
jos brolis Džefas (Jeff) mirė nuo leukemijos. 
Nuo tada, kai tapo modeliu, parama leukemija 
sergantiems vaikams tapo pagrindinė iš jos 
labdaringų veiklų. 

l 1984 m. aukščiausiais įvertinimais baigė 
mokyklą ir netgi sakė baigiamąją kalbą atesta-
tų teikimo ceremonijoje. Tai jai užtikrino sti-
pendiją ir cheminės inžinerijos studijas Nort-
vesterno universitete. Nepaisant to, jau po 

pirmo semestro studijas ji metė dėl modelio 
karjeros. 

l Šešiolikmetę Sindi pastebėjo vietos 
laik raščio fotografas ir padarė jos nuotraukų. 
Šios tapo pirmaisiais žingsniais mados pasau-
lyje. Būdama septyniolikos, Sindi dalyvavo 
modelių konkurse „Elite Model Mana ge
ment’s Look of the Year“ ir užėmė 2ąją vie-
tą. Jau 1986 m. S.Kroford pasirašė sutartį su 
Niujorko modelių agentūra „Elite“ ir persi-
kėlė gyventi į Manhataną. 

l 1995 m. žurnalas „Forbes“ pripažino ją 
geriausiai apmokamu planetos modeliu.

l 1996 m. tuo metu trylikametis Didžiosios 
Britanijos princas Viljamas prisipažino, kad ži-
nomam modeliui jaučia simpatiją. Po tokio prin-
co prisipažinimo Sindi gavo princesės Dianos 
kvietimą apsilankyti Bakingamo rūmuose.

l Sėkminga modelio karjera patiesė jai 
kelią į televiziją ir kino industriją. Sindi nu-
sifilmavo juostose „Fair Game“ (1995), „54“ 
(1997), „The Simian Line“ (2001) ir kt. 

l Ne mažiau nei karjera spalvingas ir Sin-
di asmeninis gyvenimas. 19911995 m. ji buvo 
moterų numylėtinio aktoriaus Ričardo Gyro 
(Richard Gere) žmona. 1988 m. dar kartą iš-
tekėjo. Jos vyru tapo verslininkas ir buvęs mo-
delis Rendis Gerberis (Rande Gerber), pora 
susilaukė sūnaus Preslio Volkerio (Presley 
Walker) ir dukters Kajos Džordan (Kaia Jor-
dan), ši taip pat pasirinko modelio kelią. 

l Žinomas modelis negali be judesio. 
1992 m. pasirodė pirmoji jos vaizdo medžiaga 
„Cindy Crawford: Shape Your Body“ su fitne-
so ir treniruočių programa. Šios sėkmė lėmė, 
kad pasirodė dar dvi Sindės treniruočių pro-
gramos  „Cindy Crawford: The Next Chal-
lenge“ (1993 m.) ir „Cindy Crawford: A New 
Dimension“ (2000 m.). Be to, ji išleido ir kiek 
trumpesnės trukmės filmuotą medžiagą su 
pratimais, skirtais vaikams, „MiniMuscles 
with Cindy Crawford“ (2001 m.).

l 2005 m. išleido baldų liniją „Cindy 
Crawford Home Collection“, ji labai prisidė-
jo prie baldų dizaino kūrimo. 

l S.Kroford vizitine kortele tapo apgamas 
virš viršutinės lūpos. Tiesa, karjeros pradžioje 
apgamas buvo šalinamas iš visų jos nuotraukų, 

taip pat ir iš pirmojo „Vogue“ viršelio, kuriam 
ji pozavo. Vėliau apgamas, pavadintas grožio 
žyme, tapo išskirtiniu Sindės bruožu, ir jį sau 
piešė daugelis jaunų merginų visame pasaulyje.

l Per savo modelio karjerą S.Kroford pa-
sirodė daugiau nei 600 žurnalo viršelių visa-
me pasaulyje. 

l 2000 m. Sindi baigė modelio karjerą ir 
žurnalams bei fotosesijoms pozuodavo tik iš-
skirtiniais atvejais. 

l Kultinis žurnalas „Playboy“ ją paskelbė 
viena iš 5ių seksualiausių pasaulio moterų, 
o žurnalas „People“ įtraukė į gražiausių pa-
saulio žmonių penkiasdešimtuką. 

l 2015 m. pasirodė autobiografinė knyga 
„Becoming“, kurią Sindi rašė drauge su Ket
ri  na O’Liri (Katherine O’Leary). 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Dar devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje supermodelis SinDi KroforD 
(Cindy Crawford) tapo vienu iš labiausiai atpažįstamų veidų pasaulyje ir geriausiai  
uždirbančiu planetos modeliu. ne kartą tituluota viena gražiausių planetos moterų 
Sindi vasario 20 dieną švęs 50-ąjį gimtadienį. Švęsdama jubiliejų ji vis dažniau  
užsimena apie karjeros pabaigą, nes mano, kad jau yra pasiekusi viską, ką galėjo. 
„Laisvalaikis“ pateikia keletą faktų iš legendinio modelio biografijos. 

Galėjo būti mokslininke,
bet tapo legenda

Sindi Kroford (Cindy Crawford) su  
vyru Rendžiu Gerberiu (Rande Gerber)

EPA-Eltos nuotr.

„Dainų dainelė“ 
su Ona ir Ignu

Stasio Žumbio nuotr. 
Interviu su Ona Kolobovaite ir Ignu Andriukevičiumi - 39 p.

2016 m. vasario 19-25 d.
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TRUMPai

Sveikos gyvensenos laida „Mitybos ir sporto balansas“ 
šį pavasarį žiūrovus nustebins pokyčiais. Pagrindine 
jos dalimi taps treneriai, kurie laidos herojais galės 
tapti užpildę anketą ir papasakoję savo motyvacinę 
sėkmės istoriją. „Visus trenerius kviečiu pildyti anketą 
ir parodyti savo treniruotę visai Lietuvai“, - sakė laidos 
vedėja Vlada MusVydaitė. Tuo metu pagrindinis 
šio laidos sezono tikslas ir šūkis bus „Sportuok ir 
valgyk taisyklingai!“

Praėjusi LNK „Žvaigždžių duetų“ transliacija vienai iš 
porų tapo lemtinga. Susumavus dviejų laidų rezulta-
tus paaiškėjo, kad mažiausiai taškų surinko vėliau-
siai prie projekto prisijungusi pora - aktorė ineta 
stasiulytė ir grupės „Išjunk šviesą“ lyderis 
Valdas Burnys. Būtent jie iškrito iš tolesnės kovos. 
Nors jų komišką numerį prieš porą savaičių komisija 
ir gyrė, šįkart poros humoro jausmas neįtikino nei 
komisijos, nei televizijos žiūrovų.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Jurgį Damaševičių
Televizijos pliusai ir minusai pagal

TV
 TO

P1
0

TV1 4%
Lietuvos rytas TV 3,9%
TV6 3,7%
TV8 3,7%
NTV Mir Lietuva 3,3%

PBK 2,6%
Info TV 2,1%
REN Lietuva 1,2%
LRT Kultūra 0,9%
Liuks! 0,2%

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

Info TV 2,9%
PBK 2,4%
REN Lietuva 1,6%
LRT Kultūra 1,1%
Liuks! 0,3%

TV3 16,8%

LNK 15,9%

BTV 6,5%

LNK 20,9%

TV3 19,5%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS TV3 12,5

2 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 11,4

3 VALANDA SU RŪTA LNK 10,9

4 TV3 ŽINIOS TV3 10,6

5 KK2 PENKTADIENIS LNK 10,3

6 KK2 LNK 10,1

7 SEKMADIENIO ŽINIOS SU ALFA LNK 9,9

8 NUO...IKI LNK 9,6

9 ŠREKAS TV3 9,0

10 LNK ŽINIOS LNK 8,8

Duomenys: TNS LT, 2016 m. vasario 8-14 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 21,5%

Kiti  
kanalai  26,3% BTV 4,7%

LRT Televizija 
9%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija  
8%

„iNfo Tv“ žiNios 

Jos yra išsamiausios, tiksliausios ir neša-
liškos. Kiti kanalai, mano manymu, per mažai 
dėmesio skiria regionams. Man patinka kon-
krečios žinios ir visai neįdomu, kas vyksta 
pramogų pasaulyje.

filMų PasiRiNkiMas 

Jų yra labai daug, tuo tikrai nesiskundžiu.

REklaMos NEbUviMas 

Tai, kad LRT kanale nebėra reklamos, yra 
didelis pranašumas, nors ir suprantu, kad ko-
merciniams kanalams tai neįmanoma.

kUlTūRos laidų TRūkUMas 

Žiūriu „Mūsų miestelius“, „Istorijos de-
tektyvus“, bet tokių laidų turėtų būti daugiau. 
Be to, jei jos ir rodomos, laikas yra arba anks-
tus rytas, arba vėlyvas vakaras.

ŠvENTiNė PRaMoGa 

Pramoginiai dalykai manęs nedomina, jo-
kie koncertai neįdomūs. Juokinga, kai komer-
cinės televizijos per valstybines šventes ima 
rodyti holivudinius filmus ir pristato juos kaip 
pagrindinį akcentą. Tai kuo čia dėtas Bredas 
Pitas ir Vasario 16-oji?

PER Mažai  
isToRiNių laidų 

Labai trūksta laidų apie istoriją. Kodėl 
tokia įdomi tema yra supaprastinta iki istori-
jos detektyvų? Dažnai žiūriu „History“ ka-
nalą, suprantu, kad jį brangu padaryti, bet 
manau, kad ir Lietuvos istorija turi daug ne-
atskleistų slėpynių, vertų eterio.

PRasTi RUsiŠki sERialai 

Labai gaila, kad televizija rodo tiek daug 
prastų rusiškų serialų. Nesuprantu kodėl. Ar 
nebūtų patogiau skirti tas lėšas kiekvienam 
kanalui kurti lietuviškiems serialams? Ir ak-
toriams būtų gerai, ir žiūrovams.

Aktorius JURGIS DAMAŠEVIčIUS prisipažįsta, kad labiausiai televizijos eteryje pasi-
genda kultūrinių ir istorinių laidų. Jis apgailestauja, kad dabar daugelio komercinių 
televizijų eteris užkimštas prastais rusiškais serialais, o įdomiausios laidos nukeliamos 
arba į labai ankstų rytą, arba į vėlyvą vakarą.

TELEVIZIJAeterio žmonės
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- Ką jums reiškia šis konkursas?
Ona: Tai nuostabi mano gyvenimo dalis. 

Su džiaugsmu prisimenu jaudinančias pasi-
ruošimo akimirkas, konkurso etapų koncer-
tus, bendravimą su mokytojais ir dainavimo 
klasės draugais. Man teko didelė laimė vėl 
prisiliesti prie šio legendinio konkurso, pa-
žvelgti į jį kitu žvilgsniu, prisidėti prie vaikų 
muzikinio lavinimo sklaidos.

Ignas: Man jis svarbus, nes tai pirmas 
mano pasirodymas televizijoje kaip vedėjo, 
tad nesunku nuspėti, kad vertinami ir daugiau 
ar mažiau analizuojami yra ne tik konkurso 
nariai, bet ir mes su Onute. Labai tikiuosi, 
kad visiems mums šis konkursas bus žingsnis 
pirmyn.

- Televizijoje buvo ir yra daug įvairių 
talentų šou. Kuo, jūsų nuomone, iš jų iš-
siskiria „Dainų dainelė“?

Ona: Viskas, kas vyksta šiame konkurse, - 
gyva, tikra ir nuoširdu. Be jokios abejonės, tai 

gilias, ilgametes tradicijas puoselėjantis mu-
zikinis renginys, juk pirmoji „Dainų dainelė“ 
įvyko net 1974 metais, o kiek žymių daininin-
kų, muzikantų, menininkų ji užaugino - nesu-
skaičiuosi! Šis konkursas ypatingas ir tuo, kad 
skleidžia klasikinio dainavimo kultūrą.

Ignas: Į „Dainų dainelę“ vaikai ateina ne 
laimės bandyti, o dalyvauja tikrų tikriausiame 
konkurse. Čia vaikai ateina jau pasiruošę. Dar 
vienas išskirtinis faktas yra konkurso dalyvių 
mastas. Matematika paprasta: 15 savaitgalių 
iš eilės po maždaug 25 dalyvius (solistai ar 
ansambliai). Tai yra apie 400 konkurso daly-
vių. Kuris dar televizinis šou gyvuoja 42 me-
tus ir pritraukia tiek dalyvių?

- Ona, kaip jis pasikeitė nuo to laiko, 
kai jame dalyvavote jūs?

Ona: „Dainų dainelė“ tapo dinamiškesnė, 
ryškesnė, spalvingesnė! Ji žengia koja kojon 
su laiku, pasitelkdama naujoves ir originalius 
sprendimus. Smagu, kad nepasikeitė svar-

biausia - šilta ir draugiška konkurso atmos-
fera, šauni „Dainų dainelės“ komanda!

- Kaip vertinate savo, kaip projekto 
vedėjų, debiutą?

Ona: Manau, į šį klausimą geriausiai atsa-
kytų žiūrovas - pati vertinti nesiryžtu. Visko 
buvo - ir jaudulio, ir klaidų, ir netikėtai išsprūs-
tančių jaustukų. Tiesiog labai džiaugiuosi, kad, 
nepaisant šiokios tokios įtampos, pavyko per-
teikti gerą nuotaiką ir nesugadinti vaikams, jų 
tėveliams bei mokytojams šventės.

Ignas: Peržiūrėjęs pirmąjį koncerto įrašą 
manau, kad viskas yra gerai. Be abejo, jaudino-
mės. Bent man tikrai yra kur tobulėti, bet aš į 
tai žiūriu pozityviai. Mes dirbame su fantastiš-
kais žmonėmis, visi puikiausiai sutariame, ran-
dame bendrą kalbą ir ieškome vis įdomesnių 
sprendimų. O vertinti save lyginant su kažkuo 
ar bandyti konkuruoti su kokiu kitu vedėju nė-
ra nei mano, nei tikriausiai Onutės siekis. Sten-
giamės tai daryti kaip įmanoma geriausiai atsi-
žvelgdami į paties konkurso formatą. Sakoma, 
kad per pastangas atsiranda ir rezultatas...

- Kas prieš lipant į sceną kelia dau-
giausiai nerimo?

Ona: Tikriausiai pati sunkiausia yra laidos 
pradžia - daug teksto, ypač Ignui, todėl baugu 
nesuvelti žodžių, juolab tempas tikrai grei-
tas - ilgos pauzės nepuošia laidos. Dar vienas, 
be jokios abejonės, širdį sparčiau priverčian-
tis plakti momentas - pokalbiai su dalyviais 
po pasirodymų. Yra žmonių, kurie žodžio ki-
šenėje neieško, išsisuka iš bet kokios situa-
cijos. Aš ne iš tų, tenka save padrąsinti. Ignui 
tai kuo puikiausiai sekasi - jo pokalbiai su 
vaikais išties žaismingi ir išradingi, jis tarsi 
žuvis vandenyje! Džiaugiuosi, kad turiu į ką 
lygiuotis ir iš ko mokytis.

Ignas: Prieš lipant į sceną kamuoja bend-
ras nerimas, ar viskas bus gerai ir ar pavyks 
su viskuo susitvarkyti, nes visada atsitinka 
neplanuotų dalykų, bet visuomet raminu sa-
ve, kad nėra padėties be išeities, - aš tuo 
įsitikinęs.

- Ignai, esi naujokas televizijos ete-
ryje - papasakok apie save.

Ignas: Esu Alytiškis, tačiau nuo 15 metų 
gyvenu Kaune. Muzika man nesvetima, nes 
keliolika metų siekiau tai daryti profesiona-
liai. Kiek vėliau pradėjau domėtis muzika iš 
technologinės pusės, bet dviejų žodžių jun-
ginyje „muzikos technologijos“ vis dėlto ma-
ne labiau domino pirmasis. Šiemet universi-
tete baigiu magistro studijas, tačiau jos su 
muzika mažai kuo siejasi. Kalbant apie mane 
kaip apie vedėją: dirbu radijuje, kartais vedu 
Kauno „Žalgirio“ krepšinio rungtynes, vedu 
renginius. Tad tikiuosi, kad iš eterio naujoko 
laikui bėgant tapsiu eterio senioku.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Nauja TV eterio pora - 
Ona ir Ignas

Lietuvos nacionalinė televizija praėjusį savaitgalį pradėjo transliuoti 41-ojo Lietuvos 
vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė 2016“ finalinius koncertus. Prie jų vairo 
stojo eterio naujokas IgNas aNDrIukeVIčIus (25) ir operos solistė, „Dainų dainelės“ 
laureatė ONa kOLObOVaITė (30). „Laisvalaikiui“ jiedu papasakojo apie pirmuosius iš-
šūkius ir netikėtus kuriozus TV eteryje.
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 16.00  Žinios  23.45  Muzikos savaitė 22.45  „Atstumtasis“ 17.25  24 valandos 8.55  „Meilės sūkuryje“

 TV8
6.50 TV Pagalba. 8.35, 16.00 Džeimio Olive-
rio patiekalai per pusvalandį. 9.35 „Linksmie-
ji traukinukai“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 
„Svajonių viešbutis. Marokas“. 13.00, 17.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti 2“. 15.00, 0.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00, 22.45 „Tai - 
mano gyvenimas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 „Didžiosios vestuvės“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 Dvi-
račio šou. 11.25 Diagnozė. Valdžia. 12.20 Panikos 
kambarys. 12.50 Nuo... Iki. 13.40 Pagalbos skam-
butis. 14.30 24 valandos. 15.30 Autopilotas. 16.00 
„Priklausomi nuo sekso“. 17.00, 22.30, 2.30 Info 
diena. 21.00 Raudona linija. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.20 „Pa-
driki užrašai“ su D.Krylovu. 10.35, 12.20 „Šeimos 
albumas“. 12.00, 13.50, 16.00 Naujienos. 13.25 
Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/
Moteriška. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas.  21.05 „Geriausias šefas“. 23.05 
„Baltoji dykumos saulė“. 0.35 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
„Gynėja“. 14.00 „Samara“. 17.15 Tiesioginis 
eteris. 20.00 „Kultas“. 21.50 „Meilė ant keturių 
ratų“. 23.50 „Skriejančių husarų eskadronas“. 

 Ren
6.40 „Fiksikai“. 6.50 Šeimos dramos. 8.45 Tin-
kama priemonė. 9.45 Keista byla. 10.35, 18.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 11.35 Dar ne 
vakaras. 12.35 „Gobšumas“. 13.30 Gyva tema. 
14.25 Šeimos dramos. 16.25 Tinkama priemo-
nė. 17.20 Keista byla. 19.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Mums net nesisapnavo. 0.10 „Kariai 3“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas 
su Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Pri-
siekusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. Yaptingas 
įvykis. 13.00 „Sėbrai 4“. 15.20 „Nuvarymo taisy-
klės“. 17.00 Kalbame ir rodome. 19.00 „Mainai“. 
21.00 Dienos apžvalga. 21.35 „Mainai. Tęsinys“. 
23.30 Dauguma. 0.50 „Kurtinys. Tęsinys“. 

  TV PolonIa
6.40 Giminės saga. 7.00 Lenkija su Miodeku. 
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55 Istorijos ratas. 8.30 
„Tarp mūsų gandrų“. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.05, 23.05, 5.15 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.45 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.50 „Pagalbos signalas“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.25 „Prokuroras“. 16.20 
Pasakojimas apie „Žegotą. 17.15 Myliu kiną. 
17.50 Pogodziakų rūpesčiai. 18.05 Povande-
ninė ABC. 18.15 Atostogos Lenkijoje. 18.30 
Opolė bisui. 18.55 Gyvenimo menas. 19.25 
Istorijos ratas. 20.25 Drakono Polo nuotykiai. 
20.45, 3.00 Animacinis f. 21.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.50 „Ir gėriui, ir blogiui“. 22.45 
„Persirengėliai“ - taip buvo iš tikrųjų. 0.40 
„Kaip narkotikas“. 3.15 Žinios. Orai. 

 TV1000
5.00 „Neliečiamieji“. 7.00 „Erina Brokovič“. 
9.10 „Kietas tėtušis“. 11.00 „Mažosios mote-
rys“. 13.00 „Sesers sergėtoja“. 15.00 „Džes-
mina“. 16.45 „Valgyk, melskis, mylėk“. 19.00 
„Elžbieta: aukso amžius“. 21.00 „Dvi motinos“. 
22.50 „Prarasta upė“. 0.30 „Amerikos gangste-
ris“. 3.00 „Vyriškas auklėjimas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Ledyninio ežero maištininkai. 14.30 Traukiniu 
į Aliaską. 21.00, 2.50 Pasaulio blogiausieji. 
22.00, 3.40 Keisčiausi pasaulyje. 23.00, 4.30 
Nemėginkite pakartoti. 24.00, 5.20 Greiti ir 
triukšmingi. Griovimo teatras. 1.00 Mirtina 
dilema. 1.55 V.Hercogo susitikimai su pa-
smerktais mirti. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Nekilnojamojo turto paieška. 9.00, 15.00, 
21.00, 3.00 Gelbėtojai. 10.00, 16.00 Išmesti 
ir atsikratyti. 11.00, 24.00 Paminklų paslap-
tys. 14.00 Vanilos Ais projektas. 17.00, 22.00, 
4.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 2.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 23.00, 5.00 Urvai. 1.00 Vieš-
bučių paslaptys ir legendos. 

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

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

sūkuryje“.
9.55 TV serialas 

„Du tėvai ir du 
sūnūs“ (N-7).

10.55 TV serialas „Nauja 
norma“ (N-7).

11.55 Farai (N-7).
12.50 „Kempiniukas“.
13.20 „Simpsonai“ (N-7).
14.20 TV serialas 

„Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Šrekas 2“.
21.15 Fantastinis 

veiksmo f. 
„Abraomas 
Linkolnas. Vampyrų 
medžiotojas“ (N-14).

23.25 Komedija „Norbitas“ 
(N-7).

1.25 TV serialas 
„Nepasitikėk bjaury-
be iš 23 buto“ (N-7).

2.15 TV serialas „Lyga“ 
(N-7).

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

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
9.50 TV serialas 

„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

10.50 Nuo... Iki.
11.40 Lietuvos superšefas. 

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

Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 TV serialas „Ištark 

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Komedija „Tas 

beprotiškas, bepro-
tiškas, beprotiškas 
pasaulis“.

0.10 Siaubo trileris 
„Kruvinoji Valentino 
naktis“ (S).

1.55 Trileris „Žaidimas be 
taisyklių“ (N-7).

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

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

Lietuva.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandieni.
18.50 „Užkeiktas princas“.
19.55 Klausimėlis.lt.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Siaubo trileris 

„Atstumtasis“.
0.25 Trumposios žinios.
0.30 Pinigų karta.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00, 3.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.10 TV serialas 

„Pavojingi jausmai“.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.

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

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

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.30 Labai juokinga laida.
19.00 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Urvas“ (N-7).
23.15 TV serialas „Tikras 

kraujas“ (N-14).
1.15 TV serialas 

„Liežuvautoja“ (N-7).
2.00 Bamba TV (S).

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

tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

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

(N-7).
11.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.30 Vaivos 

pranašystės  
(N-7).

13.30 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Pasaulis 

nuostabus.
18.00, 22.30 Reporteris. 

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

gimtadienis.
23.00, 3.10 „Dūzgės“ (S).
0.45, 4.25 „Apokalipsės 

karys“ (N-14).
2.20, 5.45 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
6.35 „Genijai iš 

prigimties“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Mūsų miestelių“ 

25-mečiui. Mūsų 
miesteliai. Salakas. 2 d.

7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Bibliotekų metų ati-

darymo ceremonija. 
14.15 Dokumentinis f. 

„Knygnešiai“.
15.30 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
16.45 Legendos.
17.30 Linija, spalva, forma.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Misija. Vilnija.
19.00 Labanaktukas. 
19.25 Lietuvių menininkai 

Prancūzijoje. 
20.00 „Keliaukime kartu. Tai, 

kas liko už kadro“.
20.30 „Persona grata 

Ivanas Funduklėjus“.
21.00 Karinės paslaptys.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Istorinė drama 

„Eilinė egzekucija“.
23.45 Muzikos savaitė.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Koncertuojanti Europa.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 Legendos.

 23.15  „Tikras kraujas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.15 Dienos programa.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

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

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 Paprastai ir greitai su 

Reičele Alen.
13.50 Keksiukų karai.
14.50 „Midsomerio 

žmogžudystės XV. 
Pamoka, privertusi 
žudyti“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Nebylus liudijimas. 
Išvada“ (N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Draugų būry (N-7).

22.45 Snobo kinas. 
„Nuopuolis“ (N-7).

0.45 „Detektyvė 
Džonson“ (N-7).

1.30 „Karadajus“ (N-7).

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

Amerikos  
namų vaizdeliai.

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-14).

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

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

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

Kruzas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-14).
20.00 „Saša ir Tania“ 

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

TV3 orai.  
TV3 sportas.

22.30 Nakties TOP 
(N-14).

23.00 „Niujorko šešėlyje“ 
(N-14).

1.45 „Po kupolu“ 
(N-14).

2.30 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7).

11.00 „Marko 
miuziklas“.

12.35 „Virtuvės 
karaliai“.

13.05 „Į Vakarus“ 
(N-7).

14.45 „Dingęs“ 
(N-7).

15.50 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

16.50 „Nekenčiu 
Valentino  
dienos!“

18.30 Reidas.
19.00 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Pašokime!“
22.40 Balticum TV 

žinios.
23.10 „Įvarytas 

į kampą“  
(N-14).

„DIDŽIOSIOS VESTUVĖS“
Komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Justin Zackham.
Vaidina: Robert De Niro, 
Diane Keaton, Katherine Heigl.

Norėdami įtikti savo suaugusiems 
vaikams ir draugams, seniai išsi-
skyrusi pora Donas ir Elė Grifinai 
vėl kartu, priversti vaidinti laimin-
gus sutuoktinius savo įsūnio ves-
tuvėse. 

„KRUVINOJI  
VALENTINO NAKTIS“
Siaubo trileriS. JAV. 2009.
Režisierius: Patrick Lussier.
Vaidina: Jensen Ackles, 
Jaime King, Kerr Smith.

Po 10 metų Tomas grįžta į Harmonijos 
miestelį Valentino dienos proga. Ka-
muojamas užplūdusių jausmų savo 
buvusiajai merginai Sarai, Tomas net 
nenutuokia, kad tai gali būti pasku-
tinioji Valentino diena jo gyvenime. 

vasario 19 d.

 16.50  „Nekenčiu 
 Valentino dienos!“

 21.30  TV3 žinios 10.00  „Vedęs ir turi 
vaikų“

 ANImAL PLANET
6.36, 0.45 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Blogas šuo. 
8.15, 12.50 Daktarė Dy. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veteri-
naras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30 Gepardai. Pripažinimas. 17.25, 23.50 
Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Žvejyba 
Amazonėje. 20.10, 3.25 Drambliai kambaryje. 

 SPORT1
5.30 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
6.00, 18.00 Ispanijos Karaliaus taurė. Barselonos 
„Barcelona“ - Bilbao „Bilbao Basket“. Vakar. 8.00 
Grappling LT. Vilnius 2016. 2 dalis. 9.00 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 17 laida. 
9.30, 0.30 KOK World Series. Bušido kovos. 
Vilnius. 12.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Argentina. Finalinis etapas. 14.00 Snieglentės. 
„Burton European Open“. Greitasis nusileidi-
mas. 16.00 Ispanijos Karaliaus taurė. Valensijos 
„Valencia Basket“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 
Vakar. 19.30 Grappling LT. Vilnius 2016. 3 dalis. 
20.00 Ispanijos Karaliaus taurė. Madrido „Real“ - 
Fuenlabrados „Montakit“. 22.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 18 laida. 22.30 Is-
panijos Karaliaus taurė. Obradoiro „Rio Natura 
Monbus“ - Vitorijos „Laboral Kutxa“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto var-
žybos. 9.30 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. 
„Arsenal“ - „Aston Villa“. 11.30 Futbolas. Vokieti-
jos DfB taurės finalas. „Borussia“ - „Wolfsburg“. 
13.30 Futbolas. Europos lygos finalas. „Dnipro“ - 
„Sevilla“. 15.45 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Di-
namo“ - SKA. 17.45 Futbolas. UEFA Europos 
lyga. „Borussia“ - „Porto“. 19.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Sion“ - „Braga“. 21.25 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 21.55 Futbolas. 
Anglijos FA taurės rungtynės. 24.00 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. PSG - „Chelsea“. 1.50 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Roma“ - „Real“. 

 EUROSPORT
8.00 Dviračių sportas. Omano turas. 8.30 Dviračių 
sportas. Andalūzijos turas. 9.30, 10.25 Pasaulio 
futbolo apžvalga. 9.35 Pietų Amerikos futbolo 
apžvalga. 10.00 FIFA futbolo apžvalga. 10.30, 
21.00 Angliškasis biliardas. Welsh Open. Didžioji 
Britanija. 11.15, 14.45, 17.00 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Prancūzija. 12.30 Dviračių sportas. 
Andalūzijos turas. 13.30, 16.00 Šiaurės dvikovė. 
Pasaulio taurė. Suomija. 17.45, 1.20 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 19.45, 
0.05 Dviračių sportas. Andalūzijos turas. 20.45 
Sporto linksmybės. 20.55, 24.00 Sporto naujienos. 

„NIUJORKO ŠEŠĖLYJE“
Kriminalinė drama. JAV. 2012.
Režisierius: Derek Cianfrance.
Vaidina: Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes.

Lukas - klajūnas, pragyvenimui užsidirbantis motociklų triukais keliau-
jančiuose atrakcionuose. Sužinojęs, kad turi mažą sūnų, nusprendžia, 
kad nori sugebėti juo rūpintis. Jis susipažįsta su buvusiu kaliniu, žinan-
čiu, kaip plėšti bankus, ir mokosi iš jo „ amato“. Tokia jo veikla sudomina 
policijos pareigūną Averį, ir šis persekioja jį per apiplėšimą.

„NORBITAS“
Komedija. JAV. 2007.
Režisierius: Brian Robbins.
Vaidina: Eddie Murphy, 
Thandie Newton, Terry Crews.

Norbitui amžinai nesiseka. Jam vai-
kystę praskaidrino tik graži mergaitė, 
kuriai jis nesiryžo prisipažinti apie savo 
jausmus. Kai atėjo laikas vesti mies-
telio skandalistę Rasputiją, į miestelį 
sugrįžo jo vaikystės simpatija...

TV8
21.00

TV3
23.25

LNK
0.10

TV6
23.00

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo 

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

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 „Ančiukų istorijos“.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Skonio lenktynės.
11.00 Komedija „Daktaras 

Dolitlis 3“.
12.55 Komedija 

„Kvietimas draugau-
ti“ (N-7).

14.40 Animacinis f. „Trys 
didvyriai. Tolimi 
kraštai“.

16.05 Ekstrasensai detekty-
vai (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Romantinė komedija 

„Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas“.

21.35 Trileris „Apiplėšimas 
Beikerio gatvėje“ 
(N-14).

23.55 Animacinis f. 
„Babaušis“.

1.20 „Nepasitikėk 
bjaurybe iš 23 buto“ 
(N-7).

2.10 „Lyga“ (N-7).

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

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. „Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Kūlverstukas“.
10.00 „Srovės nublokšti“.
11.35 Nuotykių filmas šei-

mai „Peliuko Perio 
nuotykiai“.

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

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas. 

Žvaigždžių iššūkis.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Nuotykių komedija 

„Svečiai palėpėje“.
21.10 Nuotykių f. „10 000 

metų prieš Kristų“ 
(N-7).

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

0.50 Komedija „Tas 
beprotiškas, bepro-
tiškas, beprotiškas 
pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.45 Specialus tyrimas.
7.40 Karinės paslaptys.
8.30 Misija. Vilnija.
9.00, 9.35, 10.35, 11.35 

Labas rytas, Lietuva.
9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 
12.00 „Planetų gidas“. 6 d. 
13.00 „Lotynų Amerikos 

platybėse“. 5 d. 
14.00 „Daktaro Bleiko 

paslaptys“. 1, 2 s.
16.00 Žinios. 
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien (su vertimu 

į gestų k.). Sportas. 
Orai.

18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00 Eurovizija 2016. 

Nacionalinė atranka.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 Drama „Gyvenimo 

kibirkštys“ (N-14).
0.40 Trumposios žinios.
0.45 „Planetų gidas“. 6 d. 
1.35 „Lotynų Amerikos 

platybėse“. 5 d. 
2.30 „Daktaro Bleiko 

paslaptys“ (N-7).
4.30 Gyvenimas.
5.25 Durys atsidaro.

 14.00  „Daktaro Bleiko 
 paslaptys“

 10.30  Skonio lenktynės

ŠeŠtadienis

„PROJEKTAS: DINOZAURAI“
Nuotykių filmas. Jungtinė Karalystė. 2012.
Režisierius: Sid Bennett.
Vaidina: Natasha Loring, Matt Kane, Peter Brooke.

Gūdžiose ir laukinėse Afrikos džiunglėse drąsi tyrinėtojų komanda ieško 
mituose minimo vandens padaro. Grupei vadovauja Indianos Džounso 
charakteriu pasižymintis Marčantas. Tačiau ekspedicijos planus sugriauna 
sraigtasparnio katastrofa. Maža to, su juo kartu keliauja ir sūnus Lukas, 
apsiginklavęs įvairiomis kameromis.

rekomenduoja

„SVEČIAI PALĖPĖJE“
Nuotykių komedija. 
JAV, Kanada. 2009.
Režisierius: John Schultz.
Vaidina: Ashley Tisdale, Robert 
Hoffman, Carter Jenkins.

Prasidėjus vasaros atostogoms, į 
nuošalų vasarnamį pailsėti susiren-
gia visa Pirsonų šeima. Per vargus 
prasibrovę į palėpę, vaikai iš karto 
pasigaili savo nuotykių troškimo. Nes 
prieš juos stovi ne kas kitas, o... atei-
viai. Smailių dantų, žiaurios išvaizdos 
ir dydžio sulig žmonių keliais, tačiau 
nuo to ne mažiau bauginantys.

„APIPLĖŠIMAS  
BEIKERIO GATVĖJE“
trileris. JAV. 2008.
Režisierius: Roger Donaldson.
Vaidina: Jason Statham, 
Saffron Burrows.

Prabangaus Londono viešnamio 
šeimininkė svetingai priima savo 
lankytojus. Jie čia atsiduoda pražū-
tingoms aistroms, naiviai tikėdami, 
kad jų paslaptys bus kruopščiai sau-
gomos. Jos tikrai saugomos - banko 
seife apsukrioji „madam“ jau sukau-
pė visą erotinių nuotraukų galeriją, 
kurią galės bet kada panaudoti...

„PER PLAUKĄ NUO 
PRAŽŪTIES“
Veiksmo trileris. JAV. 1993.
Režisierius: Rowdy Herrington.
Vaidina: Bruce Willis, Dennis 
Farina, Sarah Jessica Parker.

Policijos detektyvo Tomo Hardžio 
tėvas nužudytas. Nusikaltėlio nie-
kaip nepavyksta aptikti. Tomas, 
pradeda įtarti, kad nusikaltėlis - taip 
pat policininkas. Savo įsitikinimus 
vyriškis paviešina televizijoje ir tai 
jam kainuoja detektyvo ženklelį. 

LNK
19.30

 TV8
6.30 Skonio lenktynės. 7.00 Senoji animacija. 
8.00 „Puolusių angelų miestas“. 9.00 „Rezidentai“. 
10.30 Valgyk ir lieknėk. 11.00 Padėkime augti. 
11.30 Mankštinkitės. 12.00 „Linksmieji traukinu-
kai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 Lietuvos talentai 
2014. 18.00 „Agatos teisė“. 19.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
„Man per brangu“. 23.05 „Didžiosios vestuvės“. 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.30 KK2. 17.40 Dviračio 
šou. 18.35 Raudona linija. 19.30 „Paramos vers-
las“. 20.30 Diagnozė. Valdžia. 21.30 Ne vienas 
kelyje. 22.00 Dabar pasaulyje. 22.30 Autopilotas. 
23.00 Yra, kaip yra. 1.00 24 valandos. 

 PBK
9.00, 11.00, 13.50, 16.00 Naujienos. 9.55 Gyvenk 
sveikai! 11.20 „Jumorina“. 13.10 Tabletė. 14.05 
Kartu su visais. 15.05 Vyriška/Moteriška. 16.50 
Mados nuosprendis. 17.55 Lauk manęs. 18.55 
Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.30 Pasverti ir 
laimingi 4. 0.15 „Tylus namas“. Berlyno kino fes-
tivalio apžvalga Sergejaus Šolochovo programoje. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.35 Žinios. 
Maskva. 10.55, 13.30 „Persikraustymas“. 20.00 
Petrosiano šou. 22.05 „Vyresnioji sesuo“. 1.50 
„Lenktynininkai“. 3.15 Juoko kambarys. 

 REN
6.55 „Fiksikai“. 7.15 Kviestinė vakarienė. 11.40 
Pati naudingiausia programa. 12.35 Čapman pa-
slaptys. 14.25 Dokumentinis projektas. 16.25 „V 
ir M“. 17.15 „Paskutinę akimirką“. 18.05 Pažink 
mūsiškius! 19.00 Žiūrėti visiems! 19.30 „Jumori-
na“. 21.25 Michailo Zadornovo koncertas. 23.15 
„DMB“. 0.40 „Rusijos specialiosios pajėgos“. 

 NTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 5.05 
„Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas su 
Julija Vysockaja. 8.20 Jų papročiai. 9.20 „Švytu-
rio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 
12.20 Apžvalga. Yaptingas įvykis. 13.00 „Sėbrai 
4“. 15.20 „Įgaliotinis“. 17.00 Kalbame ir rodo-
me. 18.00 „Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 
19.00 Naujos rusiškos sensacijos. 20.00 Tu 
nepatikėsi! 21.00 „Geriausi priešai“. 0.50 Krimi-
nalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos. 

TV3
21.35

BTV
23.15

TV1
22.45

 13.30  Pričiupom!
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7.10 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji pavara.
11.00 Europos galiū-

nų čempionatas 
Anglijoje. 2015 m.

12.00 „Viena už visus“ 
(N-7).

14.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

16.00 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.

17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 „Kvapų detektyvas“ 
(N-7).

19.00 Labai juokinga 
laida.

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

21.30 Veiksmo f. „Bazė“ 
(N-14).

23.15 Nuotykių f. 
„Projektas: 
Dinozaurai“ (N-14).

0.40 „Melagių žaidimas“ 
(N-7).

1.30 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Šiandien 

kimba.
8.00 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.00 „Viskas 

apie gyvūnus“.
10.00 Vaivos pranašystės 

(N-7).
11.00 „Detektyvas 

Linlis“ (N-7).
13.00 Muzikinis 

gimtadienis.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 „80-ieji“ 

(N-7).
17.30 Kuriame 

ateičiai.
17.35 Nuoga tiesa 

(N-7).
18.40, 4.55 „Didysis 

barjerinis rifas“ 
(N-7).

19.50, 5.45 „Įspūdingiausi 
gamtos reiškiniai“ 
(N-7).

21.30, 3.15 „Vienas 
klaidingas  
žingsnis“.

23.50 „Kruvina žinutė“ 
(N-14).

1.45 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

6.35 „Genijai iš 
prigimties“.

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
6.45 Rytas su Egle 

Gabrėnaite.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora (subtitruota).
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 „Keliaukime kartu. Tai, 

kas liko už kadro“.
11.00 Septynios Kauno 

dienos.
11.30 „Dainų dainelė 2016“.
13.00 Mokslo sriuba.
13.30 Tragedija „Makbetas“. 
16.00 „Stebimi“.
17.15 „Vakavilis“.
17.45 Žinios. 
18.00 Los Andželo gitarų 

kvartetas.
19.30 ARTS21.
20.00 Kompozitoriaus 

Juliaus Juzeliūno 
100-osioms gimimo 
metinėms. Legendos. 

20.50 „Vakar ir visados“.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama. 
23.00 Koncertuojanti Europa.
23.45 „Lernavan“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 

6.15 Dienos programa.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.35 „Didingojo amžiaus 
paslaptys. Troškimas 
sosto. Princai“.

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

10.35 „Kalahario dykumos 
surikatos“.

11.10 „Tai bent žvėrynėlis!“
11.35 „Gelbėkim pingvi-

nus“.
12.00 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
12.30 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
13.00 Sostinės keksiukai.
13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
19.00 „Meilė fiorduose. 

Vėjo giesmė“ (N-7).
21.00 „Detektyvas 

Kolambas. 
Žmogžudystė telefo-
nu“ (N-7).

22.45 „Per plauką nuo 
pražūties“ (N-14).

0.35 Magai.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Topmodeliai 

(N-7).
7.29 Gražiausi žemės 

kampeliai.
8.00 Ledo kelias 

(N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Sunkiausios 

profesijos  
pasaulyje (N-7).

11.30 Topmodeliai 
(N-7).

12.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

13.30 KIDY tour - 
Karaliaus  
Mindaugo taurė. 
Krepšinio  
turnyras.  
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 „Sukčiai“ (N-7).
21.00 Be stabdžių 

(N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 „Rokis 3“ (N-7).
0.35 „Karaliaus 

vardu. Požemių 
pasaulio sakmė“ 
(N-14).

2.40 „Klyvlendo šou“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Lelijos“ 
(N-7).

11.35 Kas paleido 
šunis?

12.05 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

13.05 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.35 „Dingęs“ 
(N-7).

14.40 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

15.40 „Virtuvė“ 
(N-7).

16.10 80 traukinių 
aplink  
pasaulį.

16.40 „Artistas“.
18.25 „Alfa ir 

Omega“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės  
įvykių  
apžvalga.

20.30 „Į Vakarus“ 
(N-7).

22.10 Reidas.
22.40 „Kuždesių 

sala“ (N-14).

 20.00  Legendos 11.00  „Detektyvas 
 Linlis“

 10.00  Penktoji pavara  22.40  „Kuždesių sala“ 19.00  „Meilė fiorduose. 
 Vėjo giesmė“

TV PROGRAMAvasario 20 d.

 TV Polonia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 12.05 Nepaprastų vietų keliais. 
Istorijos paminklai. 12.20 Polonija 24. 12.50 
Sveika, Polonija. 13.50 Atostogos Lenkijoje. 
14.10 „Tėvas Mateušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 16.00 „Negalima nutraukti spek-
taklio“. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 „Persirengė-
liai“ - taip buvo iš tikrųjų. 18.55, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.50 Savaitraštis.pl. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Gelbėtojai“. 22.40, 4.35 
„Eskadronas“. 0.25 Opolė bisui. 0.55 Me-
džiotojas.pl. 

 TV1000
5.00 „Tobulas jausmas“. 7.00 „Mažosios 
moterys“. 9.00 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
10.40 „Valgyk, melskis, mylėk“. 13.00 „Siun-
tėjas“. 15.00 „Elžbieta: aukso amžius“. 17.00 
„Diana“. 19.00 „Įbroliai“. 20.40 „Amerikos 
gangsteris“. 23.10 „Vyriškas auklėjimas“. 0.50 
„Geras melas“. 2.50 „Mirties įrankiai. Kaulų 
miestas“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai 
pagaminta? 7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 
Penktoji pavara. 9.10 Fantom Works dirbtu-
vės. 10.05 Aukcionai. 10.55 Sandėlių karai. 
Kanada. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Ne-
mėginkite pakartoti. 15.25 Aukso karštinė. 
17.15 Išgyvenk! 18.10 Vyras, moteris, gamta. 
19.05 Išgyventi su Edu Stafordu. 20.00 Da-
laso automobilių rykliai. 21.00, 2.50 Variklių 
entuziastai su Džimiu de Viliu. 22.00, 3.40 
Automobilių perpardavinėtojai. 23.00, 4.30 
Nekilnojamojo turto karai. 24.00, 5.20 Likvi-
datorius. 1.00 Blogiausias scenarijus. 1.55 
Katastrofa ant ratų. 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 18.00 
Nekilnojamojo turto paieška. 9.00 Gelbėtojai. 
10.00 Vanilos Ais projektas. 11.00 Kovos dėl 
bagažo. 12.00 Amerika. Tai, kas gražiausia. 
16.00 Neįprasti būstai per atostogas. 17.00 
Superdidelės vilos. 20.00 Kelionė į pries-
konių šalį. 22.00, 2.00 Neįprastas maistas. 
23.00, 3.00 Kelionės. 24.00 Kelionių moto-
ciklu dienoraštis, Afrika. 1.00 Įspūdingos 
pramogos. 4.00 Kruizas Amazonės upe. 5.00 
Azijoje. 

 animal PlaneT
6.36 Liūno broliai. 7.25 Namai medžiuose. 
11.55, 22.55 Ostinas Styvensas. 12.50, 1.40, 
5.02 Riaumoti su liūtais. 14.40, 3.25 Afrikos 
autsaideriai. 15.35, 4.15 Gepardai. Pripažini-
mas. 16.30 Afrikos didysis septynetas. 17.25, 
5.49 Drambliai kambaryje. 18.20, 22.00 Kova 
su brakonieriais. 19.15 Laukinių gyvūnų prie-
žiūros mokykla. 20.10 Katės gelbėjimas. 21.05 
Daktarė Dy. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
7.00 Snieglentės. „Burton European Open“. 
Greitasis nusileidimas. Moterys. 9.00 Snie-
glentės. „Burton European Open“. Greitasis 
nusileidimas. Vyrai. 11.00 NBA visų žvaigž-
džių savaitgalis. Šeštadienio nakties konkur-
sai. 2016-02-14 13.30, 3.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 14.00 Ispanijos Ka-
raliaus taurė. Madrido „Real“ - Fuenlabrados 
„Montakit“. Vakar. 16.00 Ispanijos Karaliaus 
taurė. Obradoiro „Rio Natura Monbus“ - Vito-
rijos „Laboral Kutxa“. 18.00 NBA visų žvaigž-
džių savaitgalis. Kylančių žvaigždžių rungty-
nės. 2016-02-13. 20.00 Ispanijos Karaliaus 
taurė. 1 pusfinalis. 22.00 „NBA pasaulis“. 
22.30 Ispanijos Karaliaus taurė. 2 pusfinalis. 
0.30 KOK World Series. Bušido kovos.

 ViasaT sPorT BalTic
6.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Sion“ - 
„Braga“ 8.40 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Benfica“ - „Zenit“ 10.30 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Gent“ - „Wolfsburg“ 12.20, 2.00, 
5.10 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės. 
14.10 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžval-
ga. 14.40 Futbolas. Anglijos FA taurės rung-
tynės. Tiesioginė transliacija. 19.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas 19.25 Futbo-
las. Anglijos FA taurės rungtynės. Tiesioginė 
transliacija. 21.30 Boksas. Felixas Sturmas - 
Fedoras Chudinovas. Tiesioginė transliacija. 
3.50 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
8.00 Dviračių sportas. Omano turas. 8.30, 
0.05, 3.00 Dviračių sportas. Andalūzijos turas. 
9.30, 15.15, 16.45 Rogučių sportas. 10.30, 
17.15, 0.45, 3.30, 5.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Suomija. 11.30, 
2.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 
13.15, 1.45 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. 
Suomija. 16.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio 
taurė. Suomija. 19.15, 4.00 Žiemos sporto 
apžvalga. 20.15, 24.00 Sporto naujienos. 20.20 
Angliškasis biliardas. Welsh Open. Didžioji 
Britanija. 

 10.00  Sunkiausios 
profesijos pasaulyje
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 16.00  Išgyvenk, jei gali  15.15  Mokslo ekspresas 10.00   Gustavo 
   enciklopedija

 

 11.40  „Gatvės tango“ 19.30  Kadagys

 TV8
6.30 Menų sala. 7.00 Senoji animacija. 8.00 
„Puolusių angelų miestas“ (N-7). 9.00 „Nuo-
vada“ (N-7). 10.30 Valgyk ir lieknėk. 11.00 
Mamyčių klubas. 11.30 Mankštinkitės. 12.00 
„Linksmieji traukinukai“. 13.00 „Ana ir meilė“ 
(N-7). 15.00 Aš tikrai myliu Lietuvą. 18.00 
„Agatos teisė“ (N-7). 19.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 „Marta šoka“ (N-7). 22.50 „Man 
per brangu“ (N-7). 0.50 „Agatos teisė“ (N-7). 

 Info TV
5.30 Sveikatos ABC televitrina. 6.00 Telepar-
duotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00, 19.30, 0.25 
Diagnozė. Valdžia. 8.00, 1.55 KK2 (N-7). 10.05, 
4.10 Dviračio šou. 12.00 Statyk! 12.30 Raudona 
linija. 13.30 Beatos virtuvė. 14.30 24 valan-
dos (N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 20.30 
A.Ramanauskas Plius. 21.00 „Alfa“ savaitė. 
21.30 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų kalba 22.30 „Paramos 
verslas“. 23.35 Nuo... Iki. 1.25 Ne vienas kelyje. 

 PBK
6.10, 23.50 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00, 17.00 
Naujienos. 6.50 Grok, mylimas akordeone! 7.50 
„Juokingi kamuoliukai. Pin-kodas“. 8.00 Gudrutės 
ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.15 Idealus re-
montas. 10.00 „Mašos pasakos“. 10.25 Skanėstas. 
11.15 „Baltos rasos“. 13.10 „Turkiškas gambitas“. 
15.55 Kas nori tapti milijonieriumi? 17.10 Šventinis 
koncertas. 19.05 „Skubėkite mylėti“. 21.00 Laikas. 
21.20 Šiandien vakare. 22.55 „Pamaskvio vakarai“. 
0.25 Pasverti ir laimingi 4. 3.30 „Baltos rasos“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
6.15 „Mano tėtis lakūnas“. 8.00 Pats sau režisie-
rius. 8.50 J.Petrosiano humoro laida. 9.20 Žinios. 
Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Rytinis 
paštas. 10.55 Animacinis f. 11.10 „Savas kraujas“. 
13.15 „Meilė ant keturių ratų“. 15.15 „Gordijo maz-
gas“. 21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
23.30 Karštais pėdsakais. 1.20 „Savas kraujas“. 

 Ren
8.05 „V ir M“. 9.05 Rusiškas vairavimas. 9.50 
„Paskutinę akimirką“. 10.15 „Tolimųjų reisų 
vairuotojai 2“. 21.00 Michailo Zadornovo 
koncertas „Kūrybos rinkinys“. 24.00 „Druska“. 
Muzikinis Z.Prilepino šou. 1.20 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 7.20 „Centrinė 
televizija“. 8.25 Gaminame su A.Ziminu. 9.25 Pa-
grindinis kelias. 10.00 „Šokoladas“. Iš ciklo „Gyvas 
ir negyvas maistas“. 10.55 Buto klausimas. 12.20 
Kulinarinė dvikova! 13.20 Važiuosime, pavalgysime! 
14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.20 „Įgaliotinis“. 
17.00 Tyrimą atliko... 18.00 Savaitės akcentai. 18.48 
„Pozdniakovas“. 19.00 „Meteoritas“. 22.50 „Griežto 
režimo atostogos“. 1.05 „Viskas įskaičiuota“.

 TV PolonIa
8.30, 15.25 V.Mlynarskio rečitalis. 9.25, 18.25, 
1.25 Lenkija su Miodeku. 9.30 Astronariumas. 
10.00 Pogodziakų rūpesčiai. 10.15 Povandeninė 
ABC. 10.30 Drakono Polo nuotykiai. 10.50 Grū-
das. 11.20 „Persirengėliai“. 12.20 „Persirengėliai“ 
- taip buvo iš tikrųjų. 12.30 Žvaigždžių hitai ir is-
torijos. 12.50, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.45 Prie Tatrų. 13.55, 4.30 
Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. 14.00 Šv.Mišių 
transliacija. 16.25 Okrasa laužo taisykles. 16.50 
Sveikatos ir grožio akademija. 17.05 Medžiotojas.
pl. 17.55 „Laukinė Lenkija“. 18.55, 1.35 „M, kaip 
meilė“. 19.50, 0.55 Valstybės interesai. 20.25, 
2.25 „Drakono Polo nuotykiai“. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.45, 3.40 „Aukštesnioji jėga“. 22.40 TV spekta-
klis „Teisėjai“. 23.50 Aktorinės dainos koncertas.

 TV1000
9.00 „Džesmina“. 11.00 „Diana“. 13.00 „Keliau-
tojo laiku žmona“. 15.00 „Įbroliai“. 16.50 „Mirties 
įrankiai. Kaulų miestas“. 19.00 „Gimęs liepos ke-
tvirtąją“. 21.25 „Geras melas“. 23.15 „Dogtauno 
ekstremalai“. 1.10 „Pats muša, pats rėkia“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 7.25 Nesė-
kmių garažas. 8.15, 19.05 Greiti ir triukšmingi. 9.10 
Mitų griovėjai. 10.05 Variklių entuziastai su Džimiu 
de Viliu. 10.55 Mašinų sukilimas. 11.50 Troja. 12.40 
Sandėlių medžiotojai. 13.35 Nekilnojamojo turto 
karai. 14.30 Aukcionų karaliai. 16.20 Automobilių 
kolekcininkai. 17.15 Kubos chromas. 18.10 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 20.00 Į nežinomybę. 
21.00, 2.50 Narsūs Ramiojo vandenyno kariai. 22.00 
Deimantų medžiotojai. 23.00 Argo kūrimo istorija. 
24.00  Gaudant monstrus. 1.00 Didysis žvejys.

 TRaVel
7.00, 19.00 Nekilnojamojo turto paieška. 9.00, 
17.00 Gelbėtojai. 10.00, 15.00 Vanilos Ais projek-
tas. 11.00 Kovos dėl bagažo. 12.00, 16.00 Išmesti 
ir atsikratyti. 13.00, 18.00, 23.00 Statybos Aliasko-
je. 14.00, 24.00 Urvai. 20.00, 1.00 Nežinoma eks-
pedicija. 21.00 Paminklų paslaptys. 2.00 Kelionės.

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“.
7.25 „Vėžliukai nindzės“.
7.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 Padėkime augti.
9.30 Virtuvės istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Filmas šeimai 

„Apsaugoti  
princesę“.

12.50 Komedija 
„Kartą Romoje“ 
(N-7).

14.40 Komedija 
„Kelionė po  
koledžus“  
(N-7).

16.10 Ekstrasensai 
detektyvai  
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 Kadagys. 

Lietuva, tautinių 
šokių kovos,  
2016.

22.30 „Viešbutis 
„Didysis 
Budapeštas“  
(N-14).

0.20 Veiksmo f. 
„Dingę be žinios 3“ 
(N-14).

2.15 „Lyga“ (N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda.

„Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Skrybėliuotė“.
10.00 Komedija 

„Sugalvok norą“ 
(N-7).

11.40 Romantinė drama 
„Gatvės tango“ 
(N-7).

14.00 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Žvaigždžių duetai. 

2016 m.
22.10 Kriminalinė drama 

„Gran Torino“ 
(N-14).

0.25 Siaubo trileris 
„Bepročiai“ (S).

2.10 Nuotykių f. 
„10 000 metų  
prieš Kristų“  
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų 

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

Zita Kelmickaite.
9.15 „Pasakininkas“.
9.45 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.25 Saugaus eismo 

pamokos visiems.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 „Dainų dainelė 2016“.
12.40 „Islandija. Ugnies 

ir ledo žemė“.
13.40 „Mis Marpl 6“ (N-7).
15.15 Stilius.
16.00 Žinios.
16.15 Istorijos detektyvai.
17.00 Tėvų susirinkimas.
17.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Biografinė drama 

„Kėtė Krūzė“  
(N-7).

22.35 Trumposios žinios.
22.40 „Pavojingi jausmai“.
23.35 Trumposios žinios.

7.00 Statyk!
7.30 Europos galiū-

nų čempionatas 
Anglijoje. 2015 m.

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

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Sveikatos kodas. 

Gydytoja Irena 
Pivoriūnienė.

11.00 „FAILAI X. 
The History Of 
Criminalistics“ (1).

12.00 „BBC dokumentika. 
Žavūs ir pavojingi“ 
(N-7).

13.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Kvapų detektyvas“ 

(N-7).
19.00 Nuotykių f. 

„Griausmingieji 
Čarlio angelai“ 
(N-7).

21.00 „Įkaitai“ (N-14).
23.00 Biografinė drama 

„Kas yra Klarkas 
Rokfeleris?“ (N-14).

0.35 Mistinė drama 
„Melagių žaidimas“ 
(N-7).

1.20 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 Ekovizija.
10.40 Gamink sveikiau!
11.10 „Mainai gamtoje“ 

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

Vikrūs.
13.15 „Genijai iš 

prigimties“.
13.55 „Vandens žiurkės“ 

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

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 „80-ieji“ 

(N-7).
17.30, 1.50 24/7.
18.30 Patriotai (N-7).
19.30 Viskas. Aišku (N-7).
21.30 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
23.50 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
2.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.20, 5.45 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

4.10 „Didysis barjerinis 
rifas“ (N-7).

5.00 24/7.

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
6.50 Nacionalinei 

M.K.Čiur  lionio menų 
mokyklai - 70. 

9.00 Pažvelk į profesiją 
kitaip.

9.30 ARTS21.
10.00 „Gyvenimas salose“.
10.30 „Persona grata 

Ivanas Funduklėjus“.
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.30 Legendos.
12.15 Mūsų miesteliai. 

Pabiržė. 1 d.
13.10 Atspindžiai.
13.45 Šventadienio mintys.
14.15 Anapus čia ir dabar.
15.15 Mokslo ekspresas.
15.30 Durys atsidaro.
15.55 Koncertas „Alma 

Mater Musicalis“.
16.50 „Mažasis princas“.
17.15 „Vakavilis“.
17.45 Žinios.
18.00 „ART-O-THLONAS“. 
19.30 Lietuvių menininkai 

Prancūzijoje. V.Kraujelis.
20.00 Euromaxx.
20.30 Linija, spalva, forma.
21.15 Visu garsu.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.
23.00 „Vilnius Jazz 2015“.
24.00 ...formatas. Poetė 

T.Marcinkevičiūtė.

 10.40  Gamink sveikiau!

laisvalaikis 2 0 1 6  v a s a r i o  1 9 45

 vasario 21 d. 

 15.40  „Prancūziška
 apgaulė“

 11.30  Adrenalinas 21.00  „Detektyvas Kolam-
bas. Kolambas keičia kailį“

 AnimAl PlAnet
7.25, 21.05 Katės gelbėjimas. 8.15, 12.50, 18.20, 
22.00, 1.40 Laukinių gyvūnų priežiūros mokykla. 
9.10, 19.15 Kova su brakonieriais. 10.05, 20.10 
Daktarė Dy. 11.00 Žvejyba Amazonėje. 11.55, 22.55 
Ostinas Styvensas. 13.45, 2.35 Lotynų Amerikos pla-
tybėse. 14.40 Šiaurės Amerika. 15.35 Turkija, kon-
trastų šalis. 16.30 Neištirtos salos. 17.25 Angliškos 
beždžionės paslaptys. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.00 Ispanijos Karaliaus taurė. 10.00 Grappling LT. 
Vilnius 2016. 10.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 11.00 NBA krepšinio lyga. Ouklendo 
„Warriors“ - Los Andželo „Clippers“. Šiandien. 
13.00 Ispanijos Karaliaus taurė. 2 pusfinalis. 15.30 
Tiesioginė transliacija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
Amsterdamo „Ajax“ - Roterdamo „Excelsior“. 
17.20 „NBA pasaulis“. 17.45 Tiesioginė translia-
cija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. Roterdamo „Fey-
enoord“ - Kerkradės „Roda“. 19.35 „Penktasis kė-
linys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 20 turo apžvalga. 
20.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos Karaliaus 
taurė. Finalo rungtynės. 22.00 „NBA Action“. 22.30 
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. Klyv-
lando „Cavaliers“ - Oklahomos „Thunder“. 1.00 
Ispanijos Karaliaus taurė. Finalo rungtynės. Vakar. 
3.00 NBA visų žvaigždžių savaitgalis. Rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 11.15, 2.00, 5.10 Futbolas. Anglijos FA 
taurės rungtynės. 8.50, 3.50 Boksas. Felixas 
Sturmas - Fedoras Chudinovas. 14.55 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 15.25 Futbo-
las. Anglijos FA taurės rungtynės. Tiesioginė 
transliacija. 17.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 17.55 Futbolas. Anglijos FA 
taurės rungtynės. Tiesioginė transliacija. 20.00 
Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. Tie-
sioginė transliacija. 24.00 Ledo ritulys. KHL. 
Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. 

 euroSPort
6.00, 21.00 Angliškasis biliardas. Welsh Open. 
Didžioji Britanija. 8.00 Dviračių sportas. Omano 
turas. 8.30, 0.05 Dviračių sportas. Andalūzijos 
turas. 9.00 Jojimas. Honkongas. 11.00 Jojimas. 
Nacijų taurė. JAE. 12.00 Slidžių krosas. Pasau-
lio taurė. Suomija. 15.30, 20.30, 1.05 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Suomija. 17.45 Lengvoji atletika. Prancūzija. 
19.30 Žiemos sporto apžvalga. 20.55, 24.00 
Sporto naujienos.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Didingojo amžiaus 
paslaptys. Linksmos 
akimirkos“.

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

10.35 „Kalahario dykumos 
surikatos“.

11.10 „Tai bent žvėrynėlis!“
11.35 „Gelbėkim 

pingvinus“.
12.00 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
12.30 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 Nemarus kinas. 

„Atidarykite,  
policija 3“ (N-7).

19.00 Rosamunde Pilcher. 
„Pasimatymas Rožių 
abatijoje“ (N-7).

21.00 „Detektyvas 
Kolambas. Kolambas 
keičia kailį“ (N-7).

22.45 „Urvarausiai“ (S).
0.25 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Topmodeliai 

(N-7).
7.30 Gražiausi 

žemės  
kampeliai.

8.00 Jokių 
kliūčių!  
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 Sunkiausios 

profesijos  
pasaulyje  
(N-7).

11.30 Adrenalinas 
(N-7).

12.00 Topmodeliai 
(N-7).

13.00 KIDY tour - 
Karaliaus  
Mindaugo  
taurė.  
Krepšinio  
turnyras.  
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 „Melas vardan 
tiesos“  
(N-7).

21.55 TV3 žinios.
22.55 „Vaizdo 

dienoraštis“  
(N-14).

0.30 „Rokis 3“ 
(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

10.30 „Virtuvės 
karaliai“.

11.00 80 traukinių 
aplink pasaulį.

11.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Pirmasis 
Pasaulinis karas: 
lietuvių šalpos  
draugijos.

13.30 Reidas.
14.00 „Į Vakarus“ 

(N-7).
15.40 „Prancūziška 

apgaulė“.
17.30 „Lorna Diun“ 

(N-7).
18.55 „Lelijos“ (N-7).
20.00 „Aukščiausios klasės 

automobiliai“.
21.00 „Supergreiti!“ 

(N-14).
22.50 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.20 „Virtuvė“ (N-7).
23.50 „Beorė erdvė“ 

(N-7).

„GrAn torino“
Kriminalinė drama. JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius: Clint Eastwood.
Vaidina: Clint Eastwood, Christopher Carley, Geraldine Hughes.

Voltas Kovalskis - atsiskyrėlis, buvęs Korėjos karo veteranas. Jis didžiuojasi 
kolekciniu 1972 m. automobiliu „Gran Torino“, prie kurio niekam neleidžia-
ma nė prisiartinti. Ilgapirštis kaimynų sūnus Tao, vietinės paauglių gaujos 
spaudžiamas, išdrįsta pasikėsinti į veterano legendinį automobilį. Irzlus 
seniokas ryžtasi perauklėti jaunimą ir lyg netyčia išsitraukia seną šautuvą.

lnK
22.10

„PASimAtYmAS roŽiŲ 
ABAtiJoJe“
romantinė drama. Vokietija. 2009.
Režisierė: Karen Muller.
Vaidina: Anja Boche, Florian 
Fitz, Michael Greiling.

Rozana Briks, studentė iš Čika-
gos, po motinos mirties atvyksta 
į Ang liją ieškoti savo tėvo. Vienin-
telė nuoroda - sena jos motinos 
nuotrauka priešais Rožių abatiją.

„VieŠButiS  
„DiDYSiS BuDAPeŠtAS“
Komedija. JAV, Vokietija. 2014.
Režisierius: Wes Anderson.
Vaidina: Ralph Fiennes, F.Murray
Abraham, Mathieu Amalric.

Filme pasakojami viešbučio „Didy-
sis Budapeštas“ durininko Gustavo 
H. ir pasiuntinuko Zero Mustafos 
nuotykiai. Tai istorija apie Renesan-
so epochos paveikslo vagystę bei 
atgavimą ir kovą dėl šeimos turto.

„GriAuSminGieJi  
ČArlio AnGelAi“
nuotyKių filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Joseph McGinty 
Nichol.
Vaidina: Cameron Diaz, 
Drew Barrymore, Demi Moore.

Amerikos slaptasis ginklas ir vėl 
bus panaudotas. Trys geriausios 
draugės - Natali, Dilan ir Aleks - vėl 
pradeda savo nepaprastus žygius. 

tV1
19.00

BtV
19.00

tV3
22.30

rekomenduoja



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

Jangas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“ (N-7).
11.00 Romantinė komedija 

„Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas“.

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

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

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas 

„Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kerštas“.
23.30 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-14).

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

1.25 TV serialas „Aferistas“.
2.15 TV serialas „Nepasitikėk 

bjaurybe iš 23 buto“.
2.40 TV serialas „Lujis“.

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

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 TV serialas 
„Diagnozė -  
žmogžudystė“  
(N-7).

10.50 Komedija „Sugalvok 
norą“ (N-7).

12.30 „Srovės nublokšti“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 „Eskimų 

mergaitė“.
14.30 TV serialas „Ištark 

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

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

Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Mirties apsuptyje 2“ 
(N-14).

24.00 „Kultas“ (N-14).
0.50 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.40 „Strėlė“ (N-7).

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

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

daiktai“.
11.30 Bėdų turgus.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 „Naktiniai vilkai“ - 

Putino baikeriai“.
23.15 Trumposios žinios.
23.20 Durys atsidaro.
23.50 Istorijos detektyvai.
0.35 Keliai. Mašinos. 

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

 6.05  Labas rytas, 
 Lietuva

 20.00  „Apie mus ir 
 Kazlauskus“

 7.50  „Volkeris, 
 Teksaso reindžeris“ 

Pirmadienis

 TV8
7.00 Vilnius gyvai. 8.40, 16.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį. 9.40 „Linksmieji trauki-
nukai“ 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Marta šoka“. 
13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti 2“. 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.  18.00 „Tai - 
mano gyvenimas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
„Antrasis šansas“. 22.50 „Tai - mano gyvenimas“. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje. 6.30 Tauro ragas. 7.00 
Raudona linija. 8.00, 12.45 „Alfa“ savaitė. 8.30 
Diagnozė. Valdžia. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 
11.15 Valanda su Rūta. 13.15 „Paramos verslas“. 
14.20 Yra, kaip yra. 15.20, 21.30 Dviračio šou. 15.50 
KK2. 16.30, 21.00 A.Ramanauskas Plius. 17.00 Info 
diena. 22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
9.00 Naujienos.9.15 „Padriki užrašai“. 9.30 Kol 
visi namie. 10.10 Fazenda. 11.00 Naujienos. 11.15 
Sąmokslo teorija. 12.05 „Maša ir lokys“. 12.20 
„Lučjenas“. 12.25 „Skubėkite mylėti“. 14.05 Olego 
Mitiajevo koncertas. 15.25 Izmailovo parkas. 17.15 
Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 20.00 Laikas. 20.20 
Lietuvos laikas. 20.50 „Šeimos albumas“. 22.55 
„Vladimiras Skulačiovas. Senatvės valdovas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.05 „Gyvena toks vaikinas“. 6.40 „Tėvai ir se-
neliai“. 8.15 „Trys leitenanto Kravcovo dienos“. 
12.10, 13.15 „Likvidacija“. 13.00, 19.00 Žinios. 
20.00 „Karys“. 21.50 „Piranijos medžioklė“. 
1.20 „Stebukladarys“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.10 Žiūrėti visiems! 7.55 „Šei-
mos dramos“. 9.45 „Tinkama priemonė“. 10.35 
„Keista byla“. 11.35 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 12.35 „Dar ne vakaras“. 13.35 „Gob-
šumas“. 14.30 „Gyva tema“. 15.30 „Šeimos dra-
mos“. 17.30 „Tinkama priemonė“. 18.25 „Keista 
byla“. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Slaptosios 
teritorijos. 23.20 Žiūrėti visiems! 0.15 „Kariai 3“. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.25 
Apžiūra. 7.55 Viskas bus gerai! 9.20 Pirmoji pa-
vara. 10.05 Technikos stebuklai. 10.55 Sodininkų 
atsakas. 12.25 Valgome namie! 13.00 Vartotojų 
priežiūra. 14.00 Tyrimą atliko... 15.25 Kriminalinė 
Rusija. Šiuolaikinės kronikos. 16.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 14“. 18.25 „Meteoritas“. 22.10 „Lai-
krodininkas“. 0.05 „Kurtinys. Tęsinys“. 

„aKIS“
Siaubo trileriS. JAV, Kanada. 2008.
Režisieriai: David Moreau, Xavier Palud.
Vaidina: Jessica Alba, Alessandro Nivola, Parker Posey.

Smuikininkė Sidni po nelaimingo nutikimo vaikystėje nieko nemato. 
Mergina be baimės ryžtasi akių transplantacijai. Laimė tęsiasi vos kelias 
dienas, kol Sidni vis dažniau pastebi keistus veidus veidrodyje. Mergina 
įsitikina, kad nežinomas akių donoras prieš savo mirtį atvėrė duris į misti-
nį pasaulį, kurį dabar gali matyti tik ji viena. Sidni trokšta išsiaiškinti tiesą.

TV6
23.00

„anTRaSIS ŠanSaS“
Drama. Vokietija. 2015.
Režisierius: Martin Gies.
Vaidina: Jordis Richter, 
Bert Tischendorf.

Julija yra beprotiškai laiminga su 
Svenu. Deja, visą idilę sudrumsčia 
baisi avarija - po jos Sveną ištinka 
amnezija. Jis nepažįsta Julijos, ne-
prisimena nė dienos iš tų metų, 
kuriuos jie praleido kartu. Matant 
tokį mylimąjį Julijai tiesiog plyšta 
širdis, o Sveno motina naudojasi 
proga - parsiveža jį į prabangius 
namus. 

„SaUlĖS aŠaRoS“
VeikSmo filmaS. JAV. 2003.
Režisierius: Antoine Fuqua.
Vaidina: Bruce Willis, 
Monica Bellucci, Cole Hauser.

Žlugus Nigerijos demokratinei vy-
riausybei, valdžią į savo rankas pe-
rima negailestingas karinis diktato-
rius. Nuožmūs priešai žudo ištisus 
kaimus, kankina neturinčius kur 
pasislėpti moteris ir vaikus. Leite-
nantas Votersas su savo specialiųjų 
karių būriu siunčiamas sugrąžinti 
daktarę Kendriks, kuri Nigerijoje 
dirba gydytoja.

„MIRTIeS aPSUPTYje 2“
VeikSmo filmaS. JAV. 2007.
Režisierius: Art Camacho.
Vaidina: Bill Goldberg, Ricardo
Emmanuel Brown, Jack Conley.

Po skerdynių Naujojo Alkatraso ka-
lėjime jame ilgą laiką leidęs Tvičas 
perkeliamas į kitą įkalinimo įstaigą. 
Jis mano, kad taip atsidurs arčiau 
savo mylimosios, tačiau tikrieji jo 
motyvai yra kur kas gudresni. Ir štai - 
susikerta jo keliai su stipriarankiu 
kaliniu Berku.

TV8
21.00

lnK
22.15

rekomenduoja

BTV
21.30
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
19.00 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

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

23.40 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N-7).

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

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

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

Vikrūs.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Kulinaras“ (N-7).
11.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.30 24/7.
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.50 Kuriame ateičiai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.20 Vaivos pranašystės 

(N-7).
0.20 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
1.20 Reporteris.
2.05, 4.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.55, 5.05, 6.05 „Genijai iš 

prigimties“.
3.25, 5.35 „Jaunikliai“ 

(N-7).
3.55 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Durys atsidaro.
6.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Labas rytas, Lietuva.
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.45 Tragedija „Makbetas“. 
15.10 „Keliaukime kartu. Tai, 

kas liko už kadro“.
15.40 „Persona grata 

Ivanas Funduklėjus“.
16.05 „Gyvenimas salose“. 
16.35 Anapus čia ir dabar.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ponas Selfridžas 2“.
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Euromaxx.
22.30 Arbatvakaris „Lig 

Tave sulauksim“.
0.05 Ansamblis „Lietuva“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 Akacijų alėja 2013.
5.10 Mūsų miesteliai. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

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

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Šeštasis pojūtis“.
13.50 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

14.50 „Detektyvas 
Kolambas. 
Žmogžudystė  
telefonu“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.55 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

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

(N-7).
0.35 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.20 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ 

(N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

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

Kruzas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-14).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Kvailiausi 

pasaulio  
nutrūktgalviai 
(N-14).

23.00 „Akis“ (S).
0.50 „Melas vardan tie-

sos“ (N-7).
3.20 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

11.30 „Lelijos“ (N-7).
12.35 „Ida“ (N-7).
14.05 80 traukinių aplink 

pasaulį.
14.35 Kas paleido 

šunis?
15.05 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

15.35 „Virtuvė“ (N-7).
16.05 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

16.35 „Rifo pasaka 2. 
Potvynis“.

18.00 „Virtuvės 
karaliai“.

18.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

20.00, 23.15 Balticum TV 
žinios.

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

šiurkštus“.
23.45 „Lorna Diun“ (N-7).

 19.00  Labanaktukas 8.15  Drąsūs. Stiprūs. 
 Vikrūs

 14.35  Amerikos talentai  23.45  „Lorna Diun“ 13.30  „Saša ir Tania“ 9.35  „Mano mylimiausia 
 ragana“

TV PROGRAMAvasario 22 d.

 TV Polonia
6.40 Laukinė Lenkija. 7.15 Valstybės interesai. 
7.45, 20.25 Prie Nemuno. Baltarusijos lenkų 
laida. 8.05 Drakono Polo nuotykiai. 8.25 „Šeši 
milijonai sekundžių“. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 11.50 Galantiškas žmogus. 12.05 Geriau-
sia Lenkijoje. 12.35 Savaitraštis.pl. 13.25, 18.20 
Lenkija su Miodeku. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Aukštesnioji jėga“. 
15.25 TV teatras: spektaklis „Teisėjai“. 16.25 
Aktorinės dainos peržiūra Vroclave. Koncertas. 
17.25 Kapučino su knyga. 17.55, 2.15 „Codzien-
nos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultū-
ringieji PL. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Manimi nesi-
rūpink“. 22.45 Lenkiškų dainų muziejus. 23.05, 
5.20 Polonija 24. 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
0.40 Didysis testas. 4.35 Polonija užsienyje. 

 TV1000
5.00 „Keliautojo laiku žmona“. 7.00 „Dogtauno 
ekstremalai“. 9.00 „Keitės Makkol bylos“. 10.50 
„Debesuota, matoma mėsos kukulių kruša“. 
12.30 „Pirmieji metai“. 14.20 „Gimęs liepos 
ketvirtąją“. 16.50 „Mano gyvenimo žuvis“. 
19.00 „Versalio romanas“. 21.00 „Pats muša, 
pats rėkia“. 23.00 „Prarasta upė“. 1.00 „Kietas 
tėtušis“. 3.00 „Strečas“. 

 DiscoVery 
6.10 Edas Stafordas. į nežinomybę. 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 
8.15, 17.15 Paskui klasikinius automobilius. 
8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Pasprukti nuo persekiotojų. 14.30 Gaudant 
monstrus. 16.20 Upių pabaisos. 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 21.00, 2.50 Ledyninio ežero 
maištininkai. 22.00, 1.55 Aliaska. Šeima iš 
miško. 23.00, 4.30 B.Grilsas. Sala. 24.00, 5.20 
Greiti ir triukšmingi. griovimo teatras. 1.00 
Traukiniu į Aliaską. 

 TraVel
6.00, 24.00 Istorinių vietovių paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Pamiršta ir 
palaidota. 11.00 Istorinių vietovių paslaptys. 
12.00 Muziejų paslaptys. 14.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 17.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 
2.00 Neįprastas maistas. 21.00, 3.00 Nežinoma 
ekspedicija. 22.00, 4.00 Beprotiškos šeimos 
nuotykiai. 23.00, 5.00 Motociklininko dieno-
raščiai Afrikoje. 1.00 Viešbučių paslaptys ir 
legendos. 

 animal PlaneT
6.36, 0.45 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Blogas 
šuo. 8.15 Žvejyba Amazonėje. 9.10, 14.40, 
21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 12.50 Žvejyba Amazonėje. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 
Drambliai kambaryje. 17.25, 23.50 Upių pabai-
sos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Katės gelbėjimas. 
20.10, 3.25 Afrikos didysis septynetas. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.30 NBA krepšinio lyga. Klyv-
lando „Cavaliers“ - Oklahomos „Thunder“. 
Šiandien. 9.00, 20.00, 1.30 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. 10.00, 23.45 
Ispanijos „Copa del Rey“ taurė. Pusfinalis. 
2016-02-20. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Feyenoord“ - „Roda JC“. Vakar. 16.00 Olandi-
jos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „Excelsior“. 
Vakar. 18.00 NBA krepšinio lyga. Ouklendo 
„Warriors“ - Los Andželo „Clippers“. Vakar. 
21.00 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
Premjera. 2.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Feyenoord“ - „Roda JC“. 2016-02-21. 4.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „Ex-
celsior“. 2016-02-21. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
ketvirtfinalis. 9.00 Motosportas. Nascar 500 
mylių lenktynės. 13.00 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Chelsea“ - „Manchester City“. 14.50 
Boksas. Felixas Sturmas - Fedoras Chudinovas. 
15.55, 5.00 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferen-
cijos ketvirtfinalis. 18.30 Futbolas. Anglijos 
FA taurė. „Blackburn“ - „West Ham“. 20.40 
Dviračių sportas. „Down Under“ lenktynių apž-
valga. 21.40, 0.45 Futbolas. Anglijos FA taurė. 
„Shrewsbury“ - „Manchester United“. 23.45 
Dviračių sportas. Omano lenktynių apžvalga. 

 eurosPorT
6.00, 15.30, 19.15, 2.30 Angliškasis biliardas. 
Welsh Open. Didžioji Britanija. 8.00 Dviračių 
sportas. Omano turas. 8.30, 12.00 Dviračių 
sportas. Andalūzijos turas. 9.30, 14.00, 18.15, 
22.00, 1.30, 4.00 Šuoliai su slidėmis nuo tram-
plino. Pasaulio taurė. Suomija. 10.15, 14.45, 
20.05, 23.00, 5.45 Slidžių krosas. Pasaulio 
taurė. Suomija. 11.00, 13.00 Žiemos sporto 
apžvalga. 17.00, 21.05, 0.35, 5.00 Kalnų slidi-
nėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 17.45 Jojimas. 
20.00 Sporto apžvalga. 21.00, 24.00 Sporto 
naujienos. 23.45 Sporto linksmybės. 0.05, 0.30 
Futbolo apžvalga. 0.10 Futbolo žvaigždės. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 19.00  „Sunkių nusikaltimų 
 skyrius“

 23.20  Nuoga tiesa  13.15  Roko festivalis 
 „Lituanika 2015“

 23.20  „Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 2“

 9.50  „Diagnozė - 
 žmogžudystė“

 20.00  Prieš srovę

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 16.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį. 9.40 „Linksmieji trau-
kinukai“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Antrasis 
šansas“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pa-
smerkti 2“. 15.00, 0.50 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 18.00 „Tai - mano gyvenimas“. 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 „Priešrinkiminiai pažadai ir 
kitos melagystės“. 22.50 „Tai - mano gyvenimas“ .  

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00, 15.20 Dviračio šou. 11.30, 15.50 
KK2. 12.15 Diagnozė. Valdžia. 13.15 Yra, kaip 
yra. 17.00 Info diena. 21.00 A.Užkalnis Plius. 
21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 Vaikų 
klubas: animacija. 6.55 „Mergina be adreso“. 8.30, 
9.20 „Diversantas“. 11.00, 13.25 Naujienos. 13.45 
„Karininkai“. 15.45 Koncertas, skirtas filmo „Kari-
ninkai“ 45-mečiui paminėti Kremliaus rūmuose. 
17.55 „Mūšis dėl Sevastopolio“. 20.00 Laikas. 
20.20 Lietuvos laikas. . 20.50 „Mūšis dėl Sevasto-
polio“. 22.50 „Auksinis erelis-2015“. „Jankovskis“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.05 „Mano brangus žmogus“. 6.45 „Kari-
ninkai“. 8.40 „Mirtinas susirėmimas“. 12.15, 
13.15 „Likvidacija“. 13.00, 19.00 Žinios. 20.00 
Šventinis koncertas. 22.00 „Stalingradas“. 0.35 
„Įsakyta sutuokti“. 2.40 „Paskutinysis kontrž-
valgybos romantikas“. 3.25 Juoko kambarys. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 „Kaip ištekėti už milijonie-
riaus?“ 10.35 „Keista byla“. 11.30 Pasaulio pa-
slaptys su A.Čapman. 12.30 „Dar ne vakaras“. 
13.30 „Gobšumas“. 14.25 „Gyva tema“. 15.25 
„Šeimos dramos“. 17.20 „Tinkama priemonė“. 
18.20 „Keista byla“. 19.25 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 0.15 
„Kariai 2“. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20, 
9.20, 12.25 „Sėbrai 4“. 14.20 Sudainuota SSSR. 
Muškietininkų daina. 15.25 Kriminalinė Rusija. 
Šiuolaikinės kronikos. 16.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 14“. 22.05 „Prancūzų šnipas“. 0.05 
„Kurtinys. Tęsinys“. 2.00 „Viskas įskaičiuota“. 
3.55 Sodininkų atsakas. 

 TV PolonIa
6.40 Gyvenimo menas. 7.05 Pasaulis sukasi. 
8.00 „Cafe Historia“. 8.25 Tik Kasia. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05, 23.05, 5.20 
Polonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polo-
nija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Gelbėtojai“. 15.20 Savaitės te-
lekameros 2016. 17.35 Klajūno užrašai. 17.55, 
1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.50 Peiliu ir šakute. 19.05 Sveikatos ir 
grožio akademija. 19.25 Naszaarmia.pl. 20.25 
Kultūros informacija. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 
3.45 „Tėvas Mateušas“. 22.40, 5.10 Lenkija 
su Miodeku. 22.45 Lenkiškų dainų muziejus. 
0.40 Debatai. 2.15 Tik Kasia. 4.35 Polonija 
užsienyje. 

 TV1000
5.00 „Keitės Makkol bylos“. 7.00 „Pirmieji 
metai“. 9.00 „Neliečiamieji“. 10.50 „Mano gy-
venimo žuvis“. 13.00 „Elžbieta: aukso amžius“. 
15.00 „Versalio romanas“. 17.00 „Kur nuneša 
sapnai“. 19.00 „Šeimos albumas: rugpjūtis“. 
21.10 „Kietas tėtušis“. 22.50 „Strečas“. 0.30 
„Sąmokslininkė“. 2.40 „Erina Brokovič“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05, 22.00, 3.40 Aukso karšti-
nė. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėto-
jai. 13.35 Kubos chromas. 14.30 Automobilių 
kolekcionieriai. 21.00, 2.50 Deimantų medžio-
tojai. 23.00, 4.30 B.Grilsas. Sala. 24.00, 5.20 
Greiti ir triukšmingi. griovimo teatras. 1.00 
Ledyninio ežero maištininkai. 1.55 Traukiniu 
į Aliaską. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 16.00 Pamiršta ir palaidota. 
11.00, 24.00 Istorinių vietovių paslaptys. 14.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 Statybos Alias-
koje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
21.00, 3.00 Šeino Delijos kelionė po prieskonių 
šalį. 22.00, 4.00 Viešbučių verslas. 23.00, 5.00 
Neįprastas maistas. 1.00 Viešbučių paslaptys 
ir legendos. 

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

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Du tėvai 

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

norma“ (N-7).
12.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

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

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

„Bibliotekininkai“.
23.30 TV serialas 

„Legendos (N-14).
0.30 Veiksmo drama 

„Gražuolė ir pabaisa“.
1.20 TV serialas 

„Aferistas“ (N-7).
2.10 TV serialas „Nepasitikėk 

bjaurybe iš 23 buto“.
2.35 TV serialas 

„Vilfredas“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.50 TV serialas 

„Diagnozė -  
žmogžudystė“ (N-7).

10.50 Romantinė drama 
„Gatvės tango“.

13.05 Pričiupom! (N-7).
13.30 „Denis Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas 

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

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

Sportas. Orai.
22.15 Nuotykių f. „Vertikali 

riba“ (N-7).
0.30 TV serialas „Kultas“ 

(N-14).
1.20 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
2.05 TV serialas „Strėlė“ 

(N-7).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.25  „Naktiniai vilkai“ - 

Putino baikeriai“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Atspėk dainą.
23.15 Trumposios žinios.
23.20 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 2“.
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Bėdų turgus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Atspėk dainą.

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

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

8.15 Mistinės istorijos.
9.15 TV serialas „Viena už 

visus“ (N-7).
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.30 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
19.00 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“.
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
21.30 Nuotykių komedija 

„Bėgimas džiunglė-
se“ (N-7).

23.25 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N-7).

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

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

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

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

(N-7).
12.30 Nuoga tiesa 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.20 Reporteris.
2.05, 4.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.55, 5.05, 6.05 „Genijai iš 

prigimties“.
3.25, 5.35 „Jaunikliai“ 

(N-7).
3.55 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Atspindžiai.
6.35 Muzikos pasaulio 

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

„Lituanika 2015“. 
14.15 „Ponas Selfridžas 2“.
15.45 Visu garsu.
16.35 Skambantys pasauliai 

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

dienos.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ponas Selfridžas 2“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Biografinė drama 

„Kėtė Krūzė“.
24.00 ...formatas. Poetas 

Eugenijus Ališanka.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 Menų čempionatas 

ART-O-THLONAS. 
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vasario 23 d.

 19.00  „Aukščiausios 
klasės automobiliai“

 19.00  „CSI 
 kriminalistai“

 18.55  „Tėvas Motiejus“ 

 AnimAl PlAnet
6.13, 8.15, 12.50 Katės gelbėjimas. 6.36, 0.45 
Liūno broliai. 7.25, 11.00 Blogas šuo. 9.10, 
14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Afrikos didysis 
septynetas. 17.25 Angliškos beždžionės paslap-
tys. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Laukinių gyvūnų 
priežiūros mokykla. 20.10, 3.25 Grobuonių te-
ritorija. 23.50 Upių pabaisos. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Copa del Rey“ taurė. Pusfi-
nalis. 2016-02-20. 8.00, 20.00 Ledo šeima. Dai-
lusis čiuožimas. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 
23 turo apžvalga. 10.00, 22.00 NBA krepšinio lyga. 
Ouklendo „Warriors“ - Los Andželo „Clippers“. 
2016-02-21. 12.00, 0.15 NBA visų žvaigždžių sa-
vaitgalis. Šeštadienio nakties konkursai. 2016-02-
14. 15.30, 3.30 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 16.00 Ispanijos „Copa del Rey“ taurė. Madri-
do „Real“ - Fuenlabrados „Montakit“. Ketvirtfinalis. 
2016-02-19. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 
24 turo apžvalga. Premjera. 4.00 Žiemos pasaka 
ant ledo. Dailusis čiuožimas. 5.00 Čempionai LT. 
Grappling. Vilnius 2016. 2 dalis 5.30 Čempionai 
LT. Grappling. Vilnius 2016. 3 dalis. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Borussia“ - 
„Porto“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Sion“ - „Braga“. 10.40, 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
12.40, 2.25 Boksas. Felixas Sturmas - Fedoras 
Chudinovas. 13.55 Dviračių sportas. Omano lenk-
tynių apžvalga. 14.55 Ledo ritulys. KHL. 16.55 
Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 
17.55 Futbolas. Anglijos FA taurės apžvalga. 18.25 
Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos ketvirt-
finalis. 21.05 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Arsenal“ - „Barcelona“. 23.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Juventus“ - „Bayern“. 

 euroSPort
6.30, 7.30, 12.30, 16.30, 19.15, 19.45, 24.00, 3.00, 
5.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Suomija. 7.00, 7.25 Futbolo apžvalga. 7.05 
Futbolo žvaigždės. 8.30 Angliškasis biliardas. 
Welsh Open. Didžioji Britanija. 9.30 Sporto links-
mybės. 9.45, 2.30 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. 
Suomija. 10.30 Žiemos sporto apžvalga. 11.30, 
14.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 
13.15, 15.15, 21.45 Šiaurės dvikovė. Pasaulio 
taurė. Suomija. 17.45, 23.00, 1.30, 4.00 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. Švedija. 19.40, 23.55 
Sporto naujienos. 23.45 Motosportas. TBA. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

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

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

(N-7).
13.50 Keksiukų karai.
14.50 „Detektyvas 

Kolambas. Kolambas 
keičia kailį“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.55 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės XVI. Kalėdų 
vaiduokliai“ (N-7).

22.45 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.45 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.30 „Karadajus“ (N-7).

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

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Robinzonas Kruzas“ 

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

(N-14).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Arsenal FC“ - 
„FC Barcelona“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 „Poseidonas Reks“ 
(N-14).

1.10 „Akis“ (S).
2.40 „Lujis“ (N-7).
3.05 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Virtuvės 
karaliai“.

12.00 „Prancūziška 
apgaulė“.

13.55 „Lelijos“ (N-7).
15.00 „Kai šaukia 

širdis“  
(N-7).

16.00 „Komediantas“ 
(N-7).

18.00 80 traukinių aplink 
pasaulį.

18.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

19.00 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“ (1).

20.00, 22.05 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas.
21.00 „Dingęs“ (N-7).
22.35 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
23.35 „Virtuvė“ 

(N-7).
0.05 „Lelijos“ 

(N-7).

„PoSeiDonAS reKS“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Mark L.Lester.
Vaidina: Brian Krause, Anne McDaniels, Steven Helmkamp.

Keli nardytojai, beieškodami lobio savo bosui, prižadino jūros gelmėse 
tūnantį tiranozaurą. Įsiutęs plėšrūnas išžudė visus nardytojus, liko tik 
komandos vadovas Džeksonas. Beatostogaujanti porelė ras jį be sąmo-
nės plūduriuojantį vandenyje. Atgaivinę Džeksoną poilsiautojai sužinos, 
kad visai netoliese apsigyveno labai pavojingas ir labai senas padaras.

tV6
23.40

„BĖGimAS DŽiunGlĖSe“
Nuotykių komedija. JAV. 2003.
Režisierius: Peter Berg.
Vaidina: Dwayne Johnson, Seann 
William Scott, Rosario Dawson.

Dingusių žmonių paieškos eksper-
tas Bekas aptinka savo viršininko 
sūnaus pėdsakus Brazilijoje. Tačiau 
jaunasis Trevisas visiškai nenori grįžti 
namo, nes planuoja ieškoti Amazo-
nės džiunglėse paslėpto lobio.BtV

21.30

„VertiKAli riBA“
Nuotykių filmas. JAV, Vokietija. 
2000.
Režisierius: Martin Campbell.
Vaidina: Chris O’Donnell, 
Robin Tunney, Stuart Wilson.

Alpinistų ekspedicijai kelią pastoja 
pūga. Jos sukelta lavina priverčia 
slėptis ledo oloje. Likę tik trys dar 
gyvi žmonės atsiduria giliame 
sniego ir ledo kalėjime. lnK

22.15

„PrieŠrinKiminiAi PAŽADAi  
ir KitoS melAGYStĖS“
drama. Vokietija. 2015.
Režisierius: Hans-Jurgen Togel.
Vaidina: Denise Zich, Francisco 
Medina, Michaela May.

Ebė ir Gregas - aršiausi konkuren-
tai dėl valdžios posto. Jie tiesiog 
negali pakęsti vienas kito. Ir tam 
yra paaiškinama, svari priežastis - 
anksčiau jie buvo pora. Paaiškės, 
kad ir vėl jiems teks susigiminiuoti.tV8

21.00

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 „Nuovada“ 

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

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

(1) (N-7).
12.00 Prieš srovę 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

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

(N-7).
21.00 „Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Komedija 

„Pasižadėjęs kitai“ 
(N-14).

0.55 „Elementaru“ 
(N-7).

1.40 „Aferistas“ 
(N-7).

2.30 „Vilfredas“ 
(N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis 

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

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

10.50 24 valandos (N-7).
11.55 Yra, kaip yra 

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

Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 „Eskimų mergaitė“.
14.30 „Ištark sudie“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Su cinkeliu (N-7).
21.30 Žinios.
22.15 Kriminalinis trileris 

„Baudėjas“  
(N-14).

0.30 „Kultas“ (N-14).
1.20 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
2.05 „Strėlė“ (N-7).

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

(N-7).
10.05 „Komisaras 

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

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

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

meilės istorija 2“ 
(N-7).

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

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

Trečiadienis

„ALFIS“
Komedija. Jungtinė Karalystė, 
JAV. 2004.
Režisierius: Charles Shyer.
Vaidina: Jude Law, Jane 
Krakowski, Omar Epps.

Alfis - tai filosofuojantis plevėsa, 
moterų kolekcionierius, vakarė-
lių liūtas ir malonumų vergas. Jis 
blogas, bet žavus, todėl moterys 
prie jo lipte limpa, nors jis ir turi 
draugę - vienišą mamą Džiulę. 
Vis dėlto vieną dieną Alfis pri-
verčiamas susimąstyti apie savo 
gyvenimo būdą.

„BAUDĖJAS“
Kriminalinis trileris. JAV, 
Vokietija. 2004.
Režisierius: Jonathan Hensleigh.
Vaidina: Tom Jane, John 
Travolta, Will Patton.

Frenkas Kestlas - buvęs specia-
laus būrio narys ir FTB agentas, 
nusprendęs palikti šias pareigas ir 
gyventi ramiai. Tačiau vienos ope-
racijos metu nužudomas nusikals-
tamo pasaulio vadeivos Hovardo 
Seinto sūnus. Šis keršydamas nužu-
do Kestlo šeimą. Iš nevilties Kestlas 
tampa teisingumo vykdytoju.

„UŽ PRIEŠO LINIJOS 2. 
BLOGIO AŠIS“
trileris. JAV. 2006.
Režisierius: James Dodson.
Vaidina: Nicholas Gonzalez, 
Matt Bushell, Keith David.

Žlugus misijai sunaikinti Šiaurės 
Korėjos raketų bazę, keturi JAV 
karinio jūrų laivyno specialios pa-
skirties pajėgų būrio nariai atsidu-
ria priešo teritorijoje. Likimo valiai 
palikti amerikiečiai grumiasi su 
priešiškai nusiteikusiais korėjiečiais.

BTV
21.30

LNK
22.15

TV6
22.00

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį. 9.40 „Linksmieji trau-
kinukai“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Prieš-
rinkiminiai pažadai ir kitos melagystės“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pasmerkti 2“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimio Oliverio patiekalai per pusvalandį. 
17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Dingę laiškai“ (N-7). 
22.50 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 0.50 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INFO TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Užkalnis Plius. 
11.00, 15.20 Dviračio šou. 11.30, 15.50 KK2 
(N-7). 12.20 Nuo... Iki. 13.15 Yra, kaip yra 
(N-7). 17.00 Info diena. Info verslas. Info 
interviu. Info kriminalai. Info pasaulis. 21.00 
A.Ramanauskas Plius. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 
22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.45 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.20 Gyvenk sveikai! 10.20 „Padriki užrašai“. 10.30 
„Šeimos albumas“ 12.20 „Šeimos albumas“. 
13.10 „Tabletė“. 14.00 „L.Kuravliovas. Afonia ir 
kiti“. 15.05 Vyriška/Moteriška. 16.50 Mados nuos-
prendis. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 „Šei-
mos albumas“. 23.20 Vakaras su Urgantu. 23.55 
„L.Bykovas. „Gyvensime!“ 1.15 Nakties naujienos.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
„Chabarovo principas“. 14.00 „Samara“. 17.15 
Tiesioginis eteris. 20.00 „Auksinis narvelis“. 22.50 
Specialusis korespondentas. 0.35 „Taranas“.

 REN
7.45 „Šeimos dramos“. 9.30 Tinkama priemonė. 
10.25 Keista byla. 11.25, 19.20 Pasaulio paslap-
tys su A.Čapman. 12.20 „Dar ne vakaras“. 13.20 
„Gobšumas“. 14.15 Gyva tema. 15.15 „Šeimos 
dramos“. 17.20 Tinkama priemonė. 18.20 Keista 
byla. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Titanikas. 
Reportažas iš anapus“. 23.15 Pažink mūsiškius.

 17.10  Klauskite daktaro 11.00   „Paskutinis 
  iš vyrų“

 19.30   KK2

„PASIŽADĖJĘS KITAI“
Komedija. JAV. 2007.
Režisieriai: Bobby Farrelly, Peter Farrelly.
Vaidina: Ben Stiller, Michelle Monaghan, Jerry Stiller.

Šviežiai iškepti jaunavedžiai iškeliauja į povestuvinę kelionę. Ir čia Edis 
pamato, kokia ragana iš tikrųjų yra jo žmonelė. Deja, kaip sakoma, 
šaukštai jau po pietų. O gal ir ne? Lyg tyčia, kai medaus mėnuo pasiro-
do besantis ne toks ir saldus, Edis sutinka tikrąją savo svajonių moterį...

rekomenduoja

TV3
22.30
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Viena už visus“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ 
(N-7).

12.30 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 Labai juokinga laida.
19.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“  
(N-7).

20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Komedija 

„Alfis“ (N-7).
23.25 „Judantis objektas“ 

(N-7).
0.15 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
1.00 „Liežuvautoja“ 

(N-7).

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

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

(N-7).
11.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.30 Patriotai (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

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

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ 

(N-7).
21.30 Ginčas (N-7).
23.20 Patriotai (N-7).
0.20 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.20 Reporteris.
2.05, 4.15 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55, 5.05, 6.05 
„Genijai iš prigimties“.

3.25, 5.35 
„Jaunikliai“ (N-7).

3.55 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 K.Smorigino dainos.
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
8.35 „Vakavilis“.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Labas rytas, Lietuva.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Muzikos savaitė.
13.15 „Tree Stones Quartet“.
14.15 „Ponas Selfridžas 2“.
15.45 Septynios Kauno 

dienos.
16.15 Gustavo enciklopedija.
16.45 „Visata. Senovės 

mįslės įmintos“.
17.30 Visu garsu.
18.15 Trembita.
18.30 Tėvų susirinkimas.
19.00 Europos moterų 

krepšinio čempionato 
atrankos rungtynės. 
Lietuva - Latvija. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 „Pasauliniai karai“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 ARTi. Peizažas.
22.30 Istorinė drama „Jie par-

duoda net lietų“ (N-7).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Griežia „Camerata 

Klaipėda“ ir 
V.Čepinskis.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 Sostinės keksiukai.
13.50 Keksiukų karai.
14.50 „Foilo karas. 

Karo žaidimai“ (N-7).
16.45 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.45 „Senojo Tilto paslaptis“.
18.55 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Žmogžudystės pagal 
freską“ (N-7).

22.45 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.50 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.35 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Robinzonas Kruzas“ 

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

(N-14).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Už priešo linijos 2. 

Blogio ašis“  
(N-14).

24.00 „Krištolinės 
kaukolės“ (N-14).

1.40 „Po kupolu“ 
(N-14).

2.25 „Lujis“ (N-7).
3.15 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Dingęs“ 

(N-7).
11.05 Pirmasis 

Pasaulinis  
karas: lietuvių  
šalpos  
draugijos.

11.35 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.35 „Virtuvė“ 
(N-7).

13.05 „Geležinė ledi“ 
(N-7).

15.00 „Artistas“.
16.50 Kas paleido 

šunis?
17.20 „Į Vakarus“ 

(N-7).
19.00 „Beorė erdvė“

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Virtuvės 

karaliai“.
21.05 „Lorna Diun“

(N-7).
22.30 Balticum TV 

žinios
23.00 „Dingęs“ 

(N-7).
0.05 „Kai šaukia 

širdis“  
(N-7).

TV PROGRAMAvasario 24 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas 
su J.Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisieku-
siųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sėbrai 4“. 
15.20 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 17.00 Kalbame 
ir rodome. 19.00 „Kitas majoras Sokolovas“. 21.00 
Dienos apžvalga. 21.35 „Meškos paėmimas“. 23.30 
„Kurtinys. Tęsinys“. 1.30 „Viskas įskaičiuota“.

 TV PoloNia
6.40 Prie Nemuno. 7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 
Šventieji bažnyčioje. 8.25 „Maikos Skovron 
išdaigos“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 
23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 2.35, 5.50 Svei-
ka, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 
15.25 Debatai. 16.30 Kaip tai veikia? 17.00 
Kultūros savaitraštis. 17.55, 1.45 „Codziennos 
gatvė 2-3“. 18.20 Lenkija su Miodeku. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Okrasa laužo taisykles. 
19.25 Rytų studija. 20.25 „Vilnoteka“. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 22.45 
Lenkiškų dainų muziejus. 0.40 Paprastai. 1.25 
Notacijos. 2.15 „Maikos Skovron išdaigos“. 
4.35 Polonija užsienyje. 

 TV1000
7.00 „Elžbieta: aukso amžius“. 9.00 „Ispangliška“. 
11.10 „Kur nuneša sapnai“. 13.10 „Peliukas Stiuar-
tas Litlis“. 14.50 „Šeimos albumas: rugpjūtis“. 17.00 
„Flash of Genius“. 19.00 „Socialinis tinklapis“. 21.00 
„Sąmokslininkė“. 23.00 „Erina Brokovič“.

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 7.00, 11.50, 22.00, 3.40 Greiti ir 
triukšmingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 12.40, 19.05, 
2.50 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Pasau-
lio blogiausieji. 14.30 Didžiosios statybos. 23.00, 
4.30 Variklių entuziastai su Džimiu de Viliu. 24.00, 
5.20 Greiti ir triukšmingi. griovimo teatras.

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 22.00, 4.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00, 
23.00, 5.00 Pamiršta ir palaidota. 11.00, 24.00 
Istorinių vietovių paslaptys. 14.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 17.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 2.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 Karai dėl 
bagažo. 1.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 

 aNiMal PlaNeT
6.13, 8.15, 12.50 Laukinių gyvūnų priežiūros mo-
kykla. 6.36, 0.45 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Blogas 
šuo. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Ali-
gatorių tramdytojai. 16.30 Grobuonių teritorija. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Šunų gelbėtojai. 20.10, 3.25 Gorilų gydytojai. 

 sPorT1
6.00, 18.00 Ispanijos „Copa del Rey“ taurė. 
Finalo rungtynės. 8.00, 20.00 Šiuolaikinės pen-
kiakovės pasaulio čempionatas. 9.00 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 20 turo apž-
valga. 9.30 NBA visų žvaigždžių savaitgalis. Ky-
lančių žvaigždžių rungtynės. 11.15, 23.15 „NBA 
pasaulis“. 11.30, 23.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 12.00, 24.00 NBA krepšinio lyga. 
Majamio „Heat“ - Los Andželo „Clippers“. 14.00 
ATP 250 Winston-Salem Open. Vyrų tenisas. Fi-
nalas. Pierre Herbert - Kevin Anderson. 2015 m. 
16.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Didžioji 
Britanija. 21.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Copa del Rey“ apžvalga. Premjera. 21.30 NBA 
visų žvaigždžių savaitgalis. Kylančių žvaigždžių 
rungtynės. 2.00 „Sportinio pokerio Premier lyga“. 
4.00 Žiemos pasaka ant ledo. Dailusis čiuožimas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 UEFA Čempionų lyga. „Arsenal“ - „Barce-
lona“. 8.50 UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ -
„Bayern“. 10.40 Anglijos FA taurės apžvalga. 
11.15 UEFA Čempionų lyga. „Sion“ - „Braga“. 
13.05 KHL. Vakarų konferencijos ketvirtfina-
lis. 15.05, 21.10, 1.35 UEFA Čempionų lygos 
dienos apžvalga. 15.55, 5.00 KHL. Rytų kon-
ferencijos ketvirtfinalis. 18.30 UEFA Čempionų 
lygos dienos apžvalga. 18.55 UEFA Europos 
lyga. „Braga“ - „Sion“. 21.35 UEFA Čempionų 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „Atletico“. 23.45 
UEFA Čempionų lyga. „Dinamo“ - „Manches-
ter City“. 2.25 „Trans World Sport“ žurnalas. 
3.25 Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 

 eurosPorT
6.30, 10.45, 14.15, 17.00 Šiaurės dvikovė. 
Pasaulio taurė. Suomija. 7.45, 3.00 Kalnų sli-
dinėjimas. Pasaulio taurė. Švedija. 8.45 Sporto 
linksmybės. 9.00, 9.25, 2.30, 2.55 Futbolo 
apžvalga. 9.05, 2.35 Futbolo žvaigždės. 9.30 
Motosportas. TBA. 9.45, 13.00, 18.00, 23.00, 
4.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasau-
lio taurė. Suomija. 11.45, 14.45, 19.00, 21.00, 
0.05, 5.00 Biatlonas. Europos čempionatas. 
Rusija. 20.00, 24.00 Sporto naujienos. 20.05, 
1.45 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Suomija.

 17.30  Visu garsu 17.30  Lietuva tiesiogiai 18.00   Info diena  13.05   „Geležinė ledi“ 18.00   „Kaulai“ 11.55   „Pavogtas 
 gyvenimas“
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 16.55   „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 18.00  Reporteris  22.00  Naktinis ekspresas 22.00  „Ieškojimai“ 1.05  „Juodasis sąrašas“ 21.00  „Nuovada“

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 Džeimio Olive-
rio patiekalai per pusvalandį. 9.40 „Linksmieji 
traukinukai“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 
„Dingę laiškai“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 
14.00 „Pasmerkti 2“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Oliverio tvistas. 17.00 
„Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 „Nuotakos dvejonės“ (N-7). 
22.50 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 0.45 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00, 15.20 Dviračio šou. 11.30 KK2 
(N-7). 12.15 Ne vienas kelyje. 12.45 Valanda su 
Rūta. 14.20 24 valandos (N-7). 15.50 Bus visko. 
17.00 Info diena. Info verslas. Info interviu. 
Info kriminalai. Info pasaulis. 21.00 A.Užkalnis 
Plius. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasau-
lyje. Žinios rusų kalba. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk svei-
kai! 10.15 „Padriki užrašai“. 10.30, 12.20 „Šei mos 
albumas“. 13.15 „Tabletė“. 14.05 Kartu su visais. 
15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50 Mados nuospren-
dis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 21.05 „Šeimos albumas“. 23.20 Vakaras su 
Urgantu. 23.55 „Žvelgiant į naktį“. 1.10 Naujienos. 
1.25 „Ledi Makbet iš Mcensko apskrities“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.55 „Chabarovo principas“. 14.00 „Samara“. 
17.15, 2.50 Tiesioginis eteris. 20.00 „Auksinis 
narvelis“. 21.55 „Dvikova“. 23.40 „22-asis su-
važiavimas“. 1.30 „Skubiai į numerį!“

 Ren
7.35 Šeimos dramos. 9.30 Tinkama priemonė. 
10.30 Keista byla. 11.30, 19.25 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 12.25 „Dar ne vakaras“. 13.30 
„Gobšumas“. 14.25 Gyva tema. 15.30 Šeimos 
dramos. 17.25 Tinkama priemonė. 18.30 Keista 
byla. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 A.Čapman 
paslaptys. 23.20 „V ir M“. 0.15 „Kariai 3“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas 
su J.Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisieku-
siųjų teismas. 12.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.00 „Sėbrai 4“. 15.20 „Sudaužytų žibintų ga-
tvės“. 17.00 Kalbame ir rodome. 19.00 „Kitas ma-
joras Sokolovas“. 21.00 Dienos apžvalga. 21.35 
„Meškos paėmimas“. 23.30 „Kurtinys. Tęsinys“. 
1.30 „Viskas įskaičiuota“. 3.25 Kriminalinė Rusija. 

 TV PolonIa
6.40, 16.15 „Vilnoteka“. 6.55 Klajūno užrašai. 
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktualijos. 
8.25 „Namai aukštyn kojom“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Ži-
nios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 
16.35 Paprastai. 17.20 Notacijos. 17.35 Iki pa-
simatymo Krokuvoje. 17.55, 1.45 „Codziennos 
gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 22.50, 
5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Maklovičius 
keliauja. 19.25 Giminės saga. 20.25 Atostogos 
Lenkijoje. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.55 „Prokuroras“. 0.40 „Mano kitas 
gyvenimas“. 2.15 „Namai aukštyn kojom“.

 TV1000
8.40 „Diana“. 10.30 „Flash of Genius“. 12.30 
„Gimęs liepos ketvirtąją“. 15.00 „Socialinis tinkla-
pis“. 17.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 19.00 
„Laumės vaikas“. 21.30 „Kitas pasaulis. Vilkola-
kių prisikėlimas“. 23.00 „Loftas“. 0.50 „Įbroliai“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukšmin-
gi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automobilius. 
8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35, 22.00, 3.40 
Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Kas dedasi 
Žemėje? 14.30 Aliaska. Šeima iš miško. 21.00, 2.50 
Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 Kovos dėl konteinerių. 
24.00, 5.20 Greiti ir triukšmingi. griovimo teatras.

 TRaVel
6.00, 12.00, 23.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Pamiršta ir palai-
dota. 11.00, 21.00, 24.00, 3.00 Istorinių vietovių 
paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 
Statybos Aliaskoje. 18.00, 2.00 Neįprastas Ame-
rikos maistas. 22.00, 4.00 Vaikantis brangenybių. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 „Nuovada“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Du tėvai 

ir du sūnūs“  
(N-7).

11.00 „Paskutinis iš vyrų“ 
(N-7).

12.00 Svogūnų Lietuva 
(N-7).

13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

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

(N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Trileris 

„Ramūs tarp vilkų“ 
(N-14).

0.15 „Kaulai“ (N-14).
1.15 „Naujokė“ (N-7).
2.05 „Nepasitikėk 

bjaurybe iš 23 buto“ 
(N-7).

2.30 „Vilfredas“ 
(N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis 

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

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

10.50 24 valandos 
(N-7).

11.55 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.00 Pričiupom! (N-7).
13.30 „Denis 

Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 „Eskimų mergaitė“.
14.30 „Ištark sudie“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Kerštas“  
(N-14).

0.15 „Kultas“ (N-14).
1.05 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.55 Sveikatos ABC 

televitrina.

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

(N-7).
10.05 „Komisaras 

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

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

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

(N-14).
0.30 Trumposios žinios.
0.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Kvapų detektyvas“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.30 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 Labai juokinga laida.
19.00 Dainuok mano 

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

21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo komedija 

„Kitos 48 valandos“ 
(N-7).

23.20 Komedija „Alfis“ 
(N-7).

1.10 „Liežuvautoja“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
11.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.30 Ginčas (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
22.30 Reporteris.
23.20 Ginčas (N-7).
0.20 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.20 Reporteris.
2.05, 4.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.55, 5.05, 6.05 „Genijai iš 

prigimties“.
3.25, 5.35 „Jaunikliai“ 

(N-7).
3.55 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Septynios Kauno 

dienos.
6.35 Kosto Smorigino 

dainos.
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 Ansamblis „Lietuva“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 ARTi. Peizažas.
12.45 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 2“ (N-7).
14.25 Muzikinis f. 

„Vakar ir visados“.
15.30 Atspindžiai.
16.05 Gustavo enciklopedija.
16.35 „Pasauliniai karai“.
17.30 Teatras.
18.15 Menora.
18.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
19.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016.
19.50 Sustingęs tvermės 

metas. B.Gajauskas.
20.15 Legendos.
21.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Anapus čia ir dabar.
23.30 IQ presingas.
24.00 Sabaka.
0.15 Dabar pasaulyje.
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vasario 25 d.

 17.50  „Lelijos“ 17.00  „Kobra 11“ 17.45  „Senojo Tilto 
  paslaptis“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
13.50 Keksiukų karai.
14.50 „Midsomerio žmog-

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

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.55 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Foilo karas. Bailių 
prieglauda“ (N-7).

23.00 „Begėdis“ (N-14).
24.00 „Ties riba“ (N-14).
1.30 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Robinzonas Kruzas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“

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

(N-14).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 „Sakalo akis“ (N-7).
0.15 Eurolygos rungtynės. 

Vitorijos „Laboral 
Kutxa“ - Kauno 
„Žalgiris“.  
Vaizdo įrašas.

2.00 „Po kupolu“ 
(N-14).

2.45 „Lujis“ (N-7).
3.35 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.05 „Į Vakarus“ 
(N-7).

11.45 „Lorna Diun“ 
(N-7).

13.10 Reidas.
13.40 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

14.40 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

15.40 „Tapti 
žvaigžde“.

17.50 „Lelijos“ 
(N-7).

18.55 „Dingęs“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Kai šaukia 
širdis“  
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Į Vakarus“ 
(N-7).

0.10 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

„SAKALO AKIS“
Trileris. JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius: Daniel John Caruso.
Vaidina: Shia LaBeouf, Michelle Monaghan, Rosario Dawson.

Dviejų vienas kito nepažįstančių žmonių gyvenimai akimirksniu pasikeičia, 
kai į jų mobilųjį telefoną paskambina moteris. Abi aukas nežinomo tikslo link 
veda troškimas išgyventi ir nuolatinės komandos mobiliuoju telefonu. Ne-
tikėtai susitikę šiame chaose, Džeris ir Reičel supranta tapę mistinės moters 
įrankiais. Pora turi rasti būdą, kaip pergudrauti moterį, kol ji jų nenužudė.

rekomenduoja

„KITOS 48 VALANDOS“
Veiksmo komedija. JAV. 1990.
Režisierius: Walter Hill.
Vaidina: Eddie Murphy, 
Nick Nolte, Brion James.

Redžiui pirmoji diena laisvėje ne-
buvo sėkminga. Kalėjimo autobu-
sas sprogsta, jį bando nužudyti, o 
jo prabangus automobilis tampa 
metalo krūva. Jam vėl tenka susi-
vienyti su policininku Džeiku Keitsu.

„RAMŪS TARP VILKŲ“
Trileris. JAV. 2007.
Režisierius: Robert Redford.
Vaidina: Tom Cruise, Meryl 
Streep, Robert Redford.

Politinis trileris apie tai, kokį poveikį 
karas su terorizmu turi skirtingoms 
amerikiečių grupėms. Studentai 
Arianas ir Ernestas priima drąsų 
sprendimą įstoti į kariuomenę ir 
kovoti su terorizmu. Tai sujaudina 
jų idealistą profesorių dr. Malėjų.

„KERŠTAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2002.
Režisierius: Andrew Davis.
Vaidina: Elias Koteas, Francesca 
Neri, Arnold Schwarzenegger.

Gordonas Briuveris - Los Andželo 
gaisrininkas, kurio žmona ir sūnus 
žuvo per teroristų išpuolį. Trokš-
damas keršto, Gordonas vyksta į 
Centrinę Ameriką, kur tikisi surasti 
teroristų vadeivą.

BTV
21.30

LNK
22.15

TV3
22.30

 ANIMAL PLANET
6.36, 0.45 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Blogas 
šuo. 8.15, 12.50 Šunų gelbėtojai. 9.10, 14.40, 
21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05,15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligato-
rių tramdytojai. 16.30 Gorilų gydytojai. 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Daktarė Dy. 20.10, 3.25 Tigražuvė. 

 SPORT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlando 
„Cavaliers“ - Oklahomos „Thunder“. 2016-02-
21. 8.00, 20.00 Snieglentės. „Burton European 
Open“. Greitasis nusileidimas. Moterys. 9.15, 
21.15 KOK World Series. Bušido kovos. Len-
kija. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC 
Ajax“ - „Excelsior“. 2016-02-21. 14.00, 2.00 
ATP 250 Atlanda. Vyrų tenisas. John Isner - 
Ričardas Berankis. 2015 m. 15.30, 3.30 „NBA 
pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 16.00, 4.00 
NBA visų žvaigždžių savaitgalis. Rungtynės. 
2016-02-14. 24.00 „M1 Iššūkis“. Japonija - 
Ispanija. Kovinis sportas. 1.00 „M1 Iššūkis“. 
Pietų Korėja - Rusijos „Red Devil“. Kovinis 
sportas. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 UEFA Europos lyga. „Braga“ - „Sion“. 8.50 
„Trans World Sport“ žurnalas. 9.50 Anglijos 
premier lygos žurnalas. 10.20 Golfas. Europos 
turo savaitės apžvalga. 10.50 UEFA Čempionų 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „Atletico“. 12.40 UEFA 
Čempionų lyga. „Dinamo“ - „Manchester City“. 
14.30 KHL. Rytų konferencijos ketvirtfinalis. 16.35 
Sochi 2014 Olimpinės žaidynės. Ledo ritulys. 
Kanada - Latvija. 18.35 UEFA Čempionų lygos 
dienos apžvalga. 19.25 Eurolyga. „Darussafaka“ -
„Unicaja“. 21.25 Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Žal-
giris“. 23.30 Eurolyga. „Brose Baskets“ - „Real“. 
1.20 KHL. Vakarų konferencijos ketvirtfinalis.

 EuROSPORT
6.00, 11.00, 15.00, 17.00, 20.15, 21.05, 0.05, 4.00 
Biatlonas. Europos čempionatas. Rusija. 7.00, 
1.35, 5.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Švedija. 8.00, 14.00, 19.30, 22.00 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Suomija. 
9.30, 13.30, 16.30, 23.00 Šiaurės dvikovė. Pa-
saulio taurė. Suomija. 10.30, 10.55, 18.30, 3.00 
Futbolo apžvalga. 10.35 Futbolo žvaigždės. 13.15, 
3.30 Sporto linksmybės. 18.00, 18.55, 2.30, 3.25 
Pasaulio futbolo apžvalga. 18.05, 2.35 Pietų Ame-
rikos futbolo apžvalga. 19.00 Jojimas. Kataras. 
21.00, 24.00 Sporto naujienos.

TV6
22.00
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 KINAS

Prasidėjo Berlyno  
kino festivalis

Festivalį atidarė žinomas aktorius Džor-
džas Klunis (George Clooney) su režisierių 
brolių Koenų (Coen) filmu „Šlovė Ceza-
riui!“. „Džiaugiuosi, kad šis filmas atidaro 
festivalį. Brolių humoras, įgūdžiai ir unika-
lūs personažų charakteriai publikai garan-
tuoja nepamirštamą įspūdį“, - sakė festiva-

lio direktorius Dyteris Koslikas (Dieter 
Kosslick). Komisijos pirmininke šiemet ta-
po aktorė Meril Stryp (Meryl Streep). Pa-
grindinė festivalio tema šiemet yra pabė-
gėlių problema. Organizatoriai šiai audito-
rijai žada skirti nemažai dėmesio.

Dėmesio ir „Auksinio lokio“ statulėlės 
už gyvenimo nuopelnus čia sulauks ir vo-
kiečių kino operatorius Maiklas Balhausas 
(Michael Ballhaus). Jo kūrybai šiemet skir-
ta dešimties filmų retrospektyva.

Iš viso konkursinėje programoje dėl „Auk-
sinio lokio“ statulėlės varžysis 18 filmų. Kam 
atiteks prizas, paaiškės festivalio pabaigoje.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Kol Holivude neįsibėgėjo pasiruošimo 
darbai „Oskarų“ apdovanojimams, ki-
no žvaigždės praėjusį savaitgalį rinkosi 
Berlyne, kur vasario 11 d. prasidėjo kas-
metis 66-asis Berlyno kino festivalis. Jis 
truks iki vasario 21 d.

Aktorius Čeningas Tatumas 
(Channing Tatum)

Aktorius Džordžas Klunis (George 
Clooney) su žmona Amal

EPA-Eltos nuotr.

Aktorė Meril Stryp 
(Meryl Streep)

Aktorė Tilda Svinton 
(Tilda Swinton)
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
19-25 d. 11, 16, 19.20, 21.50 val.
„sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 19-25 d. 12, 15, 17.50, 20.50 val.
„Šlovė Cezariui!“ (juodoji komedija, D.Britanija, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 13.30, 16.25, 18.30, 21 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 24 d. 18.50 val. 
(PANELĖS premjera).
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
19-25 d. 13, 15.30, 16.40, 18.10, 19.10, 21.40 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 
10.20, 12.30, 14.50, 17.05 val.
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.30, 12.40, 14.45,  
16.50 val. (10.30 val. seansas vyks 20-21, 25 d.).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, 3D, V) - 19-25 d. 11.10, 13.20, 15.40 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 19-25 d. 10.10, 12.20, 14.30 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
19-25 d. 13.10, 20.40 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
19-25 d. 18, 20.30 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 19-25 d. 10.50, 
18.50 val. (24 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
19-25 d. 19 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
19-25 d. 21.20 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.40 val.
„Danų mergina“ (biografinė drama, D.Britanija, JAV, 
Vokietija, N-16) - 19, 22, 25 d. 21.10 val.
„Penkiasdešimt juodų atspalvių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 20, 23 d. 21.10 val.
„laisvas kaip paukštis“ (romantinis f., Rusija, N-13) - 
21, 24 d. 21.10 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
19-25 d. 11.10, 13.40, 16.10, 18.40, 21.10 val.
„Šlovė Cezariui!“ (juodoji komedija, D.Britanija, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val.
„sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 19-25 d. 12.30, 15.20, 18.20,  
21.20 val.
„sensacija“ (biografinė drama, JAV) - 19-25 d. 12, 15, 
18, 20.50 val.
„Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“ 
(dokumentinis f., Lietuva, N-7) - 21 d. 15 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 24 d. 18 val. 
(PANELĖS premjera).
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
19-25 d. 11.20, 14, 16.30, 19, 21.30 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
19-25 d. 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 
11, 13.20, 15.40 val.
„Alvin and the Chipmunks: The Road Chip“ 
(animacinis f., anglų k., JAV, V) - 19-25 d. 11.30 val.
„Danų mergina“ (biografinė drama, D.Britanija, JAV, 
Vokietija, N-16) - 19-25 d. 13.20, 18, 20.40 val.  
(21 d. 13.20 val. seansas nevyks; 24 d. 18 val.  
seansas nevyks).
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 19-25 d. 11.10, 
16, 18.15 val. (11.10 val. seansas vyks 20-21 d.;  
21 d. 16 val. seansas nevyks).
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
19-25 d. 14.45, 18.10, 20.30 val. (25 d. 18.10 val. seansas 
nevyks).
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 12.15, 14.20, 16.25 val. 
(12.15 val. seansas vyks 20-21 d.).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Belgija, V) - 19-25 d. 11.20,  
15.40 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, 3D, V) - 19-25 d. 13.30, 17.45 val.

„Meilė“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Austrija, 3D, 
N-18) - 19-25 d. 21.40 val.
„Džoja“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 19-24 d. 
18.30 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
19-25 d. 20 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 20-21 d. 12.20 val.
„Penkiasdešimt juodų atspalvių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 19-25 d. 21.20 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„laukimas“ (drama, Italija, Prancūzija) - 
19 d. 16.40 val. 21 d. 21.15 val. 23 d. 19 val. 24 d. 21 val. 
25 d. 19.10 val.
„sensacija“ (biografinė drama, JAV) - 19, 22, 24 d. 
18.40 val. 20 d. 20.30 val. 21 d. 16 val. 23 d. 21 val. 25 d. 
16.50 val.
„2016 m. „Oskarui“ nominuoti trumpametražiai 
vaidybiniai filmai“ (trumpametražiai filmai, įvairios 
šalys) - 19, 22 d. 21 val. 21 d. 14 val. 23 d. 17 val.  
25 d. 21.10 val.
„Kuosvarnis“ (filmas visai šeimai, Olandija) - 
20 d. 13 val.
„2016 m. „Oskarui“ nominuoti trumpametražiai 
animaciniai filmai“ (trumpametražiai filmai, įvairios 
šalys) - 20 d. 16.30 val. 22, 24 d. 17 val.
„superklasika“ (komedija, Danija) - 20 d. 18.30 val.
„Yp!“ (fantastinė drama, Nyderlandai) - 21 d. 
12.20 val.
„Žmogus, kuris nukrito į žemę“ (fantastinė drama, 
Jungtinė Karalystė) - 21 d. 18.30 val.
„Mari istorija“ (biografinė drama, Prancūzija) - 22 d. 
15 val.

MulTiKinO OZAs
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
19-20, 22-25 d. 14.30, 17, 19.30 val. 21 d. 14, 16.30,  
19 val.
„sensacija“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 19-20, 
22-25 d. 15.45, 18.30, 21.45 val. 21 d. 15.45, 19.15, 
21.45 val.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Neištikimybė“
„Misconduct“

Filmas pasakoja apie jauną ir ambicingą 
teisininką (akt. Džošas Duhamelis). Jis ima-
si bylos, nukreiptos prieš įtakingą ir žiaurų 
farmacijos kompanijos valdytoją (akt. En-
tonį Hopkinsą), bet netikėtai situacija ima 

slysti iš rankų. Kaltų ieškojęs teisininkas 
atsiduria korupcijos ir šantažo pasaulio sū-
kuryje, kuriame visi įkalčiai byloja jo paties 
nenaudai...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 4 d.

n Drama, trileris, 2016

n Režisierius: Shintaro Shimosawa

n Vaidina: Anthony Hopkins, Al Pacino, Josh 

Duhamel, Malin Akerman, Julia Stiles, Alice Eve ir kiti

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Šlovė Cezariui!“ (juodoji komedija, D.Britanija,
 JAV, N-13) - 19-20, 22-25 d. 12.15, 14.15, 16.45,  
19.15, 21.45 val. 21 d. 12.15, 14.15, 16.45, 19.30,  
21.45 val.
„Sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 19-25 d. 16, 18.45, 21.30 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, 
JAV, N-16) - 19-20, 22-25 d. 11.30, 13.15, 15.15, 17.45, 
19, 20.15, 21.30 val. 21 d. 11.30, 13.15, 15.15, 17.45, 19, 
21.30 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, 3D, V) - 19-23, 25 d. 11.45, 14 val.  
24 d. 11.45 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 19, 21-23, 25 d. 10.45, 13 val. 20 
d. 13 val. 24 d. 10.45, 14 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV) - 
19-20, 22-25 d. 16.50, 19.15, 22 val. 2 
1 d. 16.50, 22 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 
10, 12.15, 14.30, 16.45 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
19-20, 22-25 d. 21.15 val. 21 d. 20.30 val.
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.15 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 19, 21-23, 25 d. 11 val. 20 d. 
10.45 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 12, 14.40 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 20 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
24 d. 12 val. (specialus seansas mamoms  
su mažyliais).

KAuNAS

FORuM CINEMAS
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
19-25 d. 11.10, 16.40, 18.40, 21.40 val.
„Sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 19-25 d. 13.40, 18.10, 20.50 val.
„Šlovė Cezariui!“ (juodoji komedija, D.Britanija, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 15.40, 19.10, 21, 23.20 val. (23.20 val. 
seansas vyks 19-20 d.).
„Sensacija“ (biografinė drama, JAV) - 19-25 d. 14, 
22.40 val. (20-21, 25 d. 14 val. seansas nevyks; 22.40 val. 
seansas vyks 19-20 d.).
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 24 d. 18.55 val. 
(PANELĖS premjera).
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 
10.30, 11.40, 12.10, 13.30, 14.25, 16.30 val. (10.30 val. 
seansas vyks 20-21, 25 d.).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Belgija, V) - 19-25 d. 11, 12, 
 14.10 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, 3D, V) - 19-25 d. 15.50 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV) - 19-25 d. 
10.50, 13.20, 16.20, 18, 18.50, 21.20, 23.40 val. (20-21, 
25 d. 10.50 val. seansas nevyks; 23.40 val. seansas vyks 
19-20 d.).
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.15, 12.40, 14.45 val. 
(12.40, 14.45 val. seansai vyks 20-21, 25 d.).
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 19-25 d. 14, 
16.50, 19 val. (24 d. 19 val. seansas nevyks).
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV) - 19-25 
d. 18.20, 21.10 val.
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
19-25 d. 11.50, 16.10, 20.30 val. (20-21, 25 d. 11.50 val. 
seansas nevyks).

„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 20-21, 25 d. 10.50 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
19-25 d. 20.45 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
19-20 d. 23.50 val.
„Šėtono vaikas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 19-20 d. 
23.30 val.

CINAMON
„Šlovė Cezariui!“ (juodoji komedija, D.Britanija, JAV, 
N-13) - 19-23, 25 d. 17.30, 19.45 val.
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 16.05, 21 val. (21 d. 21 val. seansas 
nevyks).
„Sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 19-20, 22-23, 25 d. 18.30 val.
„Sensacija“ (biografinė drama, JAV) - 19, 21, 23 d. 
20.30 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV) - 
19-25 d. 13.15, 16.30, 18, 19, 21.30 val. (18 val. seansas 
vyks 24 d.).
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV) - 
19-25 d. 11.40, 22 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, 3D, V) - 19-25 d. 14 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 19-25 d. 10.45, 15.15, 16.10 val. 
(16.10 val. seansas vyks 19-21 d.).
„Alvinas ir burundukai 4“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.30, 12.30, 14.30, 18 val. 
(24 d. 18 val. seansas nevyks).
„Penkiasdešimt juodų atspalvių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 19-25 d. 18.30, 22.15 val. (18.30 val. seansas 
vyks 24 d.; 22.15 val. seansas vyks 19-21 d.).
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 19-25 d. 19.45, 
20.05 val. (19.45 val. seansas vyks 24 d.; 20.05 val. 
seansas vyks 19-21 d.).

Kinas 

„Klausyk 
širdies“

„The Choice“

Pasaulį sujaudinusi filmo „Žinutė bute-
lyje“ meilės istorija atkreipė Holivudo dė-
mesį į jauną rašytoją Nicholą Sparksą. Dabar 
į kino ekranus atkeliauja dar viena jo meilės 
istorija - „Klausyk širdies“.

Trevisas gyvena paprastą, ramų gyveni-
mą jaukiame paplūdimio miestelyje. Vyras 
dirba mėgstamą darbą, turi jaukius namus, 
mažą patikimų ir ištikimų draugų būrelį - iki 
pilnos laimės trūksta tik žmogaus, su kuriuo 
būtų galima visa tai dalintis. Tačiau moters, 
kuri užburtų Treviso širdį, jam sutikti dar 
nepavyko. Viskas pasikeičia, kuomet į kai-

myninį namą gyventi atsikrausto žavi mer-
gina Gabi. Iš pradžių bėgdamas nuo minties, 
kad jo širdį aplankė niekuomet nepatirtas 
jausmas, galų gale Trevisas pripažįsta sau, 
kad įsimylėjo. Gabi, kuri, kaip netrukus pa-
aiškėja, yra susižadėjusi, taip pat neabejinga 
žaviam kaimynui. Situacijai komplikavusis, 

Gabi nutaria išvažiuoti iš miestelio, kad ga-
lėtų ramiai pagalvoti ir susivokti savo jaus-
muose. Deja, nutinka nelaimė - mergina 
pakliūva į avariją. Jai balansuojant tarp gy-
venimo ir mirties, Trevisas susiduria su 
sunkiausiu gyvenimo pasirinkimu.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo vasario 19 d.

n Romantinė drama, 2016

n Režisierius: Ross Katz

n Vaidina: Maggie Grace, Teresa Palmer, 

Alexandra Daddario, Benjamin Walker, 

Tom Welling ir kiti

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Šlovė 
Cezariui!“

„Hail, Caesar!“

Šeštojo praėjusio amžiaus dešimtmečio 
Holivudas. Grandiozinio epo „Šlovė Ceza-
riui!“ filmavimo aikštelėje - problemos. Pa-
grindinė juostos žvaigždė - šlovės išpaikin-
tas aktorius Beirdas Vitlokas (kurį vaidina 
Džordžas Klunis (George Clooney) - nuolat 
prisigeria, užmiršta tekstą, o vieną dieną 
tiesiog pradingsta. Netrukus į kino studiją 
atsiunčiamas anoniminis išpirkos raštelis, 
reikalaujantis 100 000 dolerių. Nenorėdami, 
kad suuostų spauda, filmo prodiuseriai tyliai 
kreipiasi pagalbos į žinomą „problemų spe-

cialistą“ Edį Meniksą (akt. Džošas Brolinas 
(Josh Brolin). Edis imasi darbo.

Naujausioje brolių Koenų komedijoje 
nusifilmavo visas būrys kino žvaigždžių. 
Be jau minėtų dviejų aktorių, filme išvy-
site Skarlet Johanson (Scarlett Johans-

son), Ralfą Fynesą (Ralph Fiennes), Džo-
ną Hilą (Jonah Hill), Tildą Svinton (Tilda 
Swinton), Čeningą Tatumą (Channing Ta-
tum) ir netgi Dolfą Lundgreną (Dolph 
Lundgren).

„Forum Cinemas“ inf.

„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 11.15 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV,
 N-16) - 19-25 d. 12.45, 20.30 val. (12.45 val.  
seansas vyks 19-21 d.; 19, 21, 23 d. 20.30 val. seansas 
nevyks).
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
19-25 d. 15.45 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 13 val.
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 19-25 d. 17.30, 18.15 val.  
(17.30 val. seansas vyks 24 d.; 18.15 val. seansas vyks 
19-21 d.).

Klaipėda

FORUM CiNEMaS
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
19-25 d. 16.50, 19.20, 21.50 val.
„Sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 19-25 d. 18, 20.45 val.
„Šlovė Cezariui!“ (juodoji komedija, D.Britanija, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 18.30, 21 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 24 d. 18.50 val. 
(PANELĖS premjera).
„alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 
10.10, 11.10, 12.20, 14.35, 15.40 val. (11.10 val. seansas 
vyks 20-21, 25 d.).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 19-25 d. 10.30, 12.40, 14.50,  
17 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Belgija, 3D, V) - 19-25 d. 11.20, 
13.30 val.
„deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
19-25 d. 13.30, 16, 19.10, 21.40 val.

„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.20,  
12.15, 14.20 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
19-25 d. 16.30, 19, 21.30 val.
„patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 19-25 d. 14.20, 
18.50 val. (24 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
19-25 d. 16.40, 21.10 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 12 val.

ŠiaUliai

FORUM CiNEMaS
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
19-25 d. 16.45, 19.15, 21.50 val.
„Šlovė Cezariui!“ (juodoji komedija, D.Britanija, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 18 val.
„Sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 19-25 d. 20.30 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 24 d. 20.15 val. 
(PANELĖS premjera).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Belgija, V) - 19-25 d. 10.20, 12.30, 
14.50 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, 3D, V) - 19-25 d. 11.30, 13.40 val. 
(11.30 val. seansas vyks 20-21, 25 d.).
„alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 
10.10, 12.20, 14.30, 15.50 val.
„deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
19-25 d. 15.30, 16.50, 19.30, 22 val.
„patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 19-25 d. 15.20, 
18.10 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
19-25 d. 17.40, 20.40 val.

„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.45, 13.05 val. (10.45 val. 
seansas vyks 20-21, 25 d.).
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 11.10, 13.15 val. (11.10 val. 
seansas vyks 20-21, 25 d.).
„penkiasdešimt juodų atspalvių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 19, 21, 25 d. 20.15 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
20, 22-23 d. 20.15 val.

paNEvėžyS

FORUM CiNEMaS BaBilONaS
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
19-25 d. 16.30, 18 val.
„Sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 19-25 d. 20.30 val.
„Šlovė Cezariui!“ (juodoji komedija, D.Britanija, JAV, 
N-13) - 24 d. 19 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 24 d. 19 val. 
(PANELĖS premjera).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 19-25 d. 10.20, 13.20, 14.40 val. 
(10.20 val. seansas vyks 20-21 d.).
„deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
19-25 d. 16.50, 19.20, 21.50 val.
„alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 
11, 12.25, 14.15 val. (11 val. seansas vyks 20-21 d.).
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.10, 12.10 val. 
(10.10 val. seansas vyks 20-21 d.).
„patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
19-25 d. 15.40 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
19-25 d. 21.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera
„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo vasario 19 d.

n Juodoji komedija, 2016

n Režisierius: Ethan Coen, Joel Coen

n vaidina: Josh Brolin, George Clooney, 

Channing Tatum, Scarlett Johansson,  

Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Jonah Hill ir kiti
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Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
19 d. 18.30 val. - A.Adam „Žizel“. 2 v. baletas. 
Dir. R.Šervenikas.
20 d. 18.30 val. - J.Massenet „Manon“. 5 v. opera 
(prancūzų k.). Dir. J.Geniušas.
21 d. 12 val. - S.Prokofjev „Pelenė“. 3 v. baletas. 
Dir. A.Šulčys.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
19 d. 18.30 val. Didžiojoje scenoje - D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
19 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“. 
Rež. Y.Ross.
20 d. 16 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken Heart 
Story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
20 d. 17 val. Studijoje - „Akmuo. Vanduo. Geluonis“. 
Rež. K.Žernytė.
20 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Puškinas 
„Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
21 d. 16 val. Mažojoje salėje - J.Jokela 
„Fundamentalistai“. Rež. J.Vaitkus.
21 d. 16 val. Studijoje - T.Kavtaradzė „Keletas pokalbių 
apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Didis blogis“. Rež. A.Schilling.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
20 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
21 d. 12 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.
23 d. 18.30 val. - Premjera! T.Bernhard „Minetis“. 
Rež. R.Tuminas.
24 d. 18.35 val. - „Dėdės ir dėdienės“. Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
19 d. 18 val. - „Ledi Makbet“ (pagal V.Šekspyro pjesę 
„Makbetas“). Rež. A.Latėnas.
21 d. 12 val. 99 salėje - J.Keleras, A.Jalianiauskas 
„Paika pelytė“. Rež. A.Jalianiauskas.
21 d. 16 val. - D.Wasserman „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.
24 ir 25 d. 18 val. - Premjera! D.Loher „Pabaigos 
ugnis“. Rež. G.Varnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
19 ir 20 d. 18.30 val. - Premjera! A.Jankevičius 
„Ledas“. Rež. A.Jankevičius.
21 d. 12.00 val. - J.Ščiuckij „Coliukė“. Rež. J.Ščiuckij.
21 d. 18.30 val. - F.Veber „Kvailių vakarienė“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. M.Poliščiuk (Prancūzija).
25 d. 18.30 val. - Premjera! N.Gandževi „Septynios 
gražuolės“ (su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.

RAGAniuKĖs TEATRAs
20 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katinėlis ir Gaidelis“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
21 d. 10.30 val. - Teatralizuoti pasakų skaitymai. 
Skaitymai - nemokami.
21 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Batuotas katinas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

20 d. 12 val. - J.Marcinkevičius „Grybų karas“. 
Rež. A.Mikutis.
21 d. 12 val. - „Tiktaktika“ (pagal M.Macoureko pasa-
kas). Rež. M.Žukauskas.

Mažojoje salėje
20 d. 14 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Rež. N.Indriūnaitė.
21 d. 14 val. - „Baltos pasakos“ (pagal H.Ch.Anderseną). 
Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
19 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
20 d. 12 val. - B.Nušičius „Daktaras“. Rež. A.Večerskis.
20 d. 19 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
21 d. 15 ir 19 val. - Premjera! L.Cunningham 
„Žavios ir pavojingos“. Rež. O.Šapošnikov.
22 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.
23 d. 19 val. - M.Gavran „Mano žmonos vyras“. 
Rež. K.Smoriginas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
19 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Va Banque“ (pagal A.Če -
chovo „Meška“, N-14). Rež. I.Stundžytė (teatras „Atviras ratas“).
19 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Akloji dėmė“. 
Choreogr. V.Jankauskas (V.Jankausko šokio teatras).
20 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Apie meilę, karą ir kiš-
kio kopūstus“. Rež. A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“).
20 d. 16 val. Juodojoje salėje - „Tėčio pasaka“ (studija 
„PetPunk“ ir „Atviro rato“ aktoriai).
21 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Meška“. Rež. F.Feiferė.
22 d. 12 val. Stiklinėje salėje - Pasakų pirmadienis 
mažyliams. Pasakas seka Saulė Degutytė („Stalo teatras“).

VilniAus KAMERinis TEATRAs
21 d. 13 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.
21 d. 18.30 val. - Premjera! „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.

KEisTuOliŲ TEATRAs
20 d. 12 val. - „Kai aš mažas buvau“. Rež. V.Žitkus.
21 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir Gaidelis“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
22 d. 18 val. Ukmergės kultūros centre - C.Gozzi 
„Varnas“. Rež. A.Giniotis.
23 d. 18 val. Anykščių kultūros centre - C.Gozzi 
„Varnas“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
19 d. 19 val. - F.Richter „Dievas yra DJ“. Rež. K.Gudmonaitė.
21 d. 19 val. - W.Shakespeare „Julijus Cezaris“. Rež. A.Areima.
22 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Praėjusią savaitę pristatyta Daivos Šabasevičienės 
ir Rasos Vasinauskaitės knyga, skirta teatro ir kino 
kompozitoriui, akademinės muzikos kūrėjui Faustui 
Latėnui, - „Muzika kaip teatras. Faustas Latėnas“.

Knygoje „Muzika kaip teatras“ išsamiai pristatoma 
kompozitoriaus F.Latėno biografija, kūryba, analizuojami 
spektakliai, sukurti Jaunimo, Vilniaus mažajame, „Lė-
lės“, kituose Lietuvos teatruose ir užsienyje. Muziko-
logas Viktoras Gerulaitis intriguojamai aptaria akademi-
nę F.Latėno muziką.

Vieną žymiausių lietuvių teatro asmenybių atsklei-
džia šeimos narių, bičiulių ir kolegų - aktoriaus ir re-
žisieriaus Algirdo Latėno, aktorės Elžbietos Latėnai-
tės, režisierių Vitalijaus Mazūro, Eimunto Nekrošius, 
Rimo Tumino, kompozitorių Vidmanto Bartulio, Al-
girdo Martinaičio, dailininko Adomo Jacovskio - pasa-
kojimai.

„Teatrui esu seniai pardavęs dūšią, - viename inter-
viu yra prisipažinęs F.Latėnas. - Teatras man visuomet 
atrodė kaip gaivinantis skersvėjis mano akademinėje 
kūryboje. Tarsi salelė, kurioje leistina realizuoti radika-
liausias, banaliausias ir šmaikščiausias mintis, nes į 
teatro muziką visuomet būdavo žvelgiama atlaidžiau.“

Eltos inf.

Kompozitoriaus F.Latėno kūryba užgimė ir knygoje
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kaunas

KaunO DRaMOs TEaTRas
19 ir 20 d. 12 val. Rūtos salėje - A.Dilytė „Solė ir 
močiutės“. Rež. A.Dilytė.
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitė „Balta 
drobulė“. Rež. J.Jurašas.
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Nebylys“ 
(pagal J.Tumą-Vaižgantą). Rež. J.Vaitkus, T.Jašinskas 
(Valstybinis Šiaulių dramos teatras).
20 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von 
Mayenburgas „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
21 d. 12 val. Didžiojoje scenoje - D.Čepauskaitė „Kaštonė“. 
Rež. A.Lebeliūnas (Valstybinis Šiaulių dramos teatras).
21 d. 15 val. Ilgojoje salėje - B.Srbljanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - E.O’Neill „Meilė po 
guobomis“ (N-14). Rež. P.Ignatavičius (Valstybinis Šiaulių 
dramos teatras).
23 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - A.Kurienius 
„Moderatoriai“. Rež. A.Kurienius.
24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“ (pagal 
J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.

KaunO MuZIKInIs TEaTRas
19 d. 18 val. - J.Štrausas „Žydrasis Dunojus“. 
2 d. baletas. Choreogr. E.Špokaitė. Dir. J.Geniušas.
20 d. 18 val. - „Zygfrydo Vernerio kabaretas“. 
2 d. muzikinis reviu. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
21 d. 12 val. - W.A.Mozart „Mažoji burtų fleita“. 
2 d. muzikinė pasaka. Rež. A.Gaha. Dir. V.Visockis.
21 d. 18 val. - Dž.Rosinis „Sevilijos kirpėjas“. 
3 d. komiška opera. Dir. J.Janulevičius.

KaunO KaMERInIs TEaTRas
19, 20, 21, 24 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kiše-
nėse“. Rež. G.B.Padegimas.
25 d. 18 val. - Viliam Klimaček „Supermarketas“ (N-14). 
Rež. A.Veverskis.

KaunO MaŽasIs TEaTRas
20 d. 18 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės iki 
žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.
21 d. 12 val. - „Paslaptinga naktis“. Rež. J.Jukonytė.

KaunO LĖLIŲ TEaTRas
20 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Žirafa su kojinėmis“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.
21 d. 12 val. - „Pasaka apie lietaus lašelį“. Rež. O.Žiugžda.

KuLTŪROs CEnTRas „GIRsTuTIs“
20 d. 14 ir 18.30 val. - M.Gungoras „2 Smegenų istori-
ja“. Rež. S.Uždavinys.
21 d. 14 ir 18.30 val. - „Paryžiaus katedra“. Rež. R.Marcinkus.
22 d. 18.30 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
23 d. 18 val. - „Durys“ (Improvizacijos teatras).

KLaIpĖDa

KLaIpĖDOs DRaMOs TEaTRas
19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsen „Laukinė 
antis“. Rež. R.Rimeikis.
20 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas 
„Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. Rež. J.Vaitkus.
21 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršak „Katės namai“. 
Rež. D.Rabašauskas.
21 d. 17 val. Didžiojoje salėje - F.Veber „Vakarienė su 
idiotu“. Rež. R.Atkočiūnas.

KLaIpĖDOs MuZIKInIs TEaTRas
19 d. 18.30 val. - „Divizija“. Rež. R.Kaubrys. 
Choreogr. A.Liškauskas.
20 d. 18.30 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 
3 v. operetė. Rež. R.Kaubrys. Dir. S.Domarkas.
21 d. 12 val. - „Verpalų pasakos“. 1 v. muzikinė pasaka. 
Rež. R.Bunikytė.

KLaIpĖDOs LĖLIŲ TEaTRas
20 d. 12 val. - „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė.
21 d. 12 val. - „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.

Koncertai
VILnIus

LIETuVOs naCIOnaLInĖ FILHaRMOnIJa
20 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Orkestro muzikos kon-
certas. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai: A.Deljavan 
(fortepijonas), A.Kavalinski (trimitas). Dir. G.Mark.
21 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas visai šeimai „Apie 
Motušę Žąsį, Petią ir Vilką“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Dir. R.Šervenikas. Dalyvauja aktorius Rolandas Kazlas.
24 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Kamerinės muzikos kon-
certas „Čiurlionio šviesoje“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. 
Rokas Zubovas (fortepijonas).

TaIKOMOsIOs DaILĖs MuZIEJus
21 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Atspindžiai“. 
A.Jusionytė (smuikas), P.Lundberg (fortepijonas).

ŠV.KOTRYnOs BaŽnYČIa
25 d. 19 val. - 22-asis orkestro gimtadienis. Gitaros 
pasaulio žvaigždė ir styginių magija. Solistė Xuefei 
Yang (gitara, Kinija/D.Britanija), Vilniaus miesto sav. 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. D.Katkus.

MOKYTOJŲ naMaI
23 d. 18 val. VMN Svetainėje - Vakaras „Pasidainavimai 
su Veronika“. Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų folkloro 
ansamblis „Srauna“ (vad. A.Rubikienė). Vakarą veda 
V.Povilionienė.

Kaunas

KaunO VaLsTYBInĖ FILHaRMOnIJa
25 d. 18 val. - Simfoninės muzikos koncertas „Julius 
Juzeliūnas ir pasaulis“. Skiriama kompozitoriaus Juliaus 
Juzeliūno gimimo 100-mečiui. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistai: M.Bačkus (violončelė), 
R.Mataitytė (smuikas). Dir. M.Barkauskas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

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

gėlių salonai

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

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

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

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

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

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

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

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

avalynė, galanterija

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

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

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

dRabužiai

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

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

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

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

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

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

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862,  
www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5. Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969,  
www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545,  
www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt

Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt

Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius  
patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322,  
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370,  
www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412

     
Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

Kitos preKės

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

šoKių studijos

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

ugdymas

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

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

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

transporto paslaugos

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

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

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

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

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

Koncertai, renginiai

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

optiKos salonai

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

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

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Tapsite populiarūs tarp priešin-
gos lyties atstovų, būsite patrauklūs ir 
gražūs. Didelė tikimybė sutikti svajonių 
žmogų. Gana palankus laikas darbui ir 
karjerai. Kad darbai vyktų sklandžiai, 
reikia gerų tarpusavio santykių. Didelių 
sveikatos problemų nekils. Bus jautrūs 
inkstai. Kasdien gerkite daug vandens, 
nevalgykite aštraus, sūraus ir kepto 
maisto.

JAUČIUI

Netikėtai prasidėjęs roma-
nas gali tapti laimingos santuokos 
pagrindu. Reikėtų susitelkti ne į 
galutinį tikslą, ne į tai, kas bus, o į 
etapus, vedančius to tikslo link. Jums 
keliami reikalavimai bus nemaži. 
Palankus metas organizmui valyti. 
Taip pat galite laikytis dietos.

DVYNIAMS

Naujos pažintys suteiks ne tik 
emocinį palaikymą, bet bus ir finansiškai 
naudingos. Avinai nebus linkę ieškoti 
savo antrosios pusės. Nereikėtų imtis 
naujų darbų. Tiesiog tęskite įprastus 
darbus ir laukite mėnesio pabaigos, 
kai prasidės palankesnis laikotarpis. 
Sveikata pagerės, atsiras daugiau jėgų, 
net atrodysite jaunesni. Spinduliuosite 
optimizmu ir laime.

AVINUI

Prognozė vasario 19-25 d.

Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar 
dažniau. Vienišiai turės galimybę sutikti 
savo žmogų. Darbo ir karjeros reikalai 
klostysis puikiai. Viskas vyks pagal 
planą, tvarkingai. Jeigu tektų sudarinėti 
sutartis, jas pasirašykite jums palankio-
mis sąlygomis. Pats laikas susirūpinti 
sveikata. Ji daug problemų nekels, 
tačiau reikalaus dėmesio.

ŠAULIUI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių 
porų taip pat laukia malonus laikas, 
daug aistringų vakarų, tačiau gali kilti 
problemų derinant mylimųjų ir draugų 
reikalavimus. Tinkamas laikas bendra-
darbiauti su kitomis įmonėmis. Turėsite 
šiokių tokių sveikatos problemų. 
Lėtinkite tempą, ribokite protinį darbą. 
Būtinai sveikai maitinkitės.

SKORPIONUI

Vienišas Svarstykles gali aplanky-
ti labai stiprus meilės jausmas. Tikėtina, 
kad tas jausmas bus vienpusis ir su 
mylimu žmogumi juo pasidalyti neteks. 
Reikės įdėti daug pastangų, kad pasiek-
tumėte trokštamą rezultatą. Darbe jūsų 
laukia darbų gausa. Todėl juos patartina 
susiplanuoti - bus mažiau chaoso. Šiuo 
laikotarpiu reikės daugiau laiko ir dėme-
sio skirti sveikatai, ją puoselėti. 

SVARSTYKLĖMS

Laukia laikinas atokvėpis. 
Nors ir labai norėsis, tačiau dabar 
ne metas atverti jausmus priešingos 
lyties atstovui. Palankus ir sėkmingas 
laikas darbo ir karjeros reikalams 
tvarkyti. Reikėtų atkreipti dėmesį į 
sveikatą, būsite jautrūs ir pažeidžiami. 
Turėtumėte daugiau laiko skirti poil-
siui. Tinkamas metas lankyti jogos 
treniruotes, medituoti.

VĖŽIUI

Gali sugrįžti sena meilė ir 
vėl sukelti daug malonių romantiškų 
jausmų. Ko gero, tas meilės jausmas 
ir nebuvo visai išblėsęs. Santykiai 
gali būti dramatiški, sugrąžinti senas 
problemas. Jei pajusite, kad darbas 
tampa rutina, į jį pažvelkite kūrybiškai. 
Sveikata bus puiki, būsite energingi, 
džiaugsitės ir mėgausitės gyvenimo 
malonumais.

LIŪTUI

Vieniši šio ženklo atstovai turi 
galimybę sutikti partnerį, atitinkantį jų 
lūkesčius. Geras laikas apmąstyti visas 
savo karjeros galimybes, baigti pradėtus 
darbus. Rimtų sveikatos problemų 
Mergelės neturės, tik gali šiek tiek trūkti 
energijos.

MERGELEI

Romantiškas tarpusavio santykių 
atspalvis išnyks. Jūsų antroji pusė 
nebus linkusi ieškoti kompromisų. 
Darbus stenkitės atlikti kruopščiai ir 
laiku. Rimtesnių problemų jūsų sveikata 
nekels. Galite jausti sumažėjusį pasiti-
kėjimą savimi. Domins istoriniai filmai 
ir knygos.

OŽIARAGIUI

Gali kilti sunkumų dėl antrųjų 
pusių. Nesusituokusioms poroms iškilę 
nesklandumai trukdys būti kartu, tarp 
sutuoktinių vyraus šaltumas, abipusės 
meilės stygius. Darbe galimi pasikei-
timai, konfliktai, didelis sukrėtimas, 
įvairios kliūtys, neleidžiančios atlikti 
darbo kokybiškai. Saugokitės avarijų ir 
kliūčių kelyje.

ŽUVIMS

Meilės reikalai klostysis 
neblogai. Galite susitikti su sena meile. 
Jeigu abu partneriai sugebės santykius 
pakreipti tinkama linkme, pora turi daug 
šansų būti laiminga. Siekti karjeros - ne 
pats geriausias laikas. Viskas, kas vyks 
darbo aplinkoje, jus erzins. Sveikata bus 
puiki, problemos nekankins. Sportuokite, 
nepamirškite grūdinimosi procedūrų.

VANDENIUI

Aktorius Ramūnas Cicėnas
1980 02 25

Dainininkė Ona Kolobovaitė
1985 02 25

Renginių organizatorė 
Liucina Rimgailė
1989 02 20

Radijo laidų vedėja Gabrielė 
Martirosianaitė
1991 02 23

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

GEROS SAVAITĖS DIENOS: 21, 25 d. BLOGOS SAVAITĖS DIENOS: 20, 22, 23 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto praėjusiame 
numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Gipiūras. Taka. Apis. Erstedas. 
Ant. Melasa. Mėnulis. Rona. Naktikovas. 
Kašalotas. Aitri. Li. Aitvaras. „AEK“. Amatas. 
Rikis. El. Salos. Alas. Grafa. Sasi. Ogis. 
Paisas. Risas. Alus. Navaga. Alaninas. Tik. 
Am. Inkas. Katarina. Arnas. Ras. Misis. RAM.
Horizontaliai: Anga. Mineralas. Lošimas. 
Van. Gitana. Alabama. Salotos. Orka. Asirai. 
Tas. Nr. Seinai. Osaka. Astragalas. Ats. 
Vilisas. At. Trakas. KEMI. Ris. IKI. Padėklas. 
Anas. Ano. Plati. Suva. Gausas. Lai. Eris. 
Paistalas. TIR. Gins. Re. Fašina. ST. Kiksas. 
Kam.
Pažymėtuose langeliuose: 
GrafiKas. 

SU
DO

KU

PASUK GALVĄ

Teisingai išsprendę kryžiažodį  
galite laimėti pakvietimą  

į galvosūkių kambarį

„Decode Room“ 
Vilniuje!

l Šiame Pabėgimo kambaryje gali 
dalyvauti komanda nuo 2 iki 6 žai-
dėjų. Rekomenduojamas optimalus 
skaičius  keturi asmenys. Pramogos 
aprašymą bei daugiau informacijos 
rasite: www. decoderoom.lt
l Prizo laimėtojų prašome susisiekti 
tel. + 370 666 01603 arba el. paštu: 
labas@decoderomm.lt ir rezervuotis 
apsilankymo laiką.
l Kvietimo galiojimas  - 1 mėnuo.

Atsakymą į kryžiažodį iki vasario 23 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. Praeito 
kryžiažodžio laimėtojas rimantas 
Dovydėnas iš Trakų. Jam bus įteiktas pakvi-
etimas į „Decode Room“.

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

 Vyrukas nori skirtis. Draugas bando jį 
atkalbėti:

- Graži, protinga, miela... Kiekvienas to-
kios norėtų.

Vyrukas:
- Mano batus matai?
- Na?
- Nauji, brangūs, madingi... Kiekvienas 

tokių norėtų, bet aš vienas žinau, kaip jie 
man spaudžia.

l

- Kaip tau sekasi draugauti su savo mer-
gina?

- Išsiskyrėme.
- Tai kodėl?
- Susipykome. Ji šaukė: „Nemyli tu ma-

nęs!“ O aš: „Nagi, aš tave myliu, Alma!“
- O ji?
- O ji - Vilma.

l

Žmona rausiasi spintoje:
- Petrai! - šaukia ji vyrui. - Prieš savai-

tę nupirkau knygą apie ilgaamžiškumą, o 
dabar nesugebu rasti.

- Nesirūpink, - ramina vyras, - aš ją 
išmečiau. Labai jau tavo motina ja susi-
domėjo...

l

Grįžta žmona iš poliklinikos:
- Gydytojas man patarė mėnesį pabūti 

prie jūros, dvi savaites kaime ir kokią savai-
tėlę užsienyje. Tai kur pirmiausia mane nu-
veši?

- Pas kitą gydytoją!
l

Moteris parduotuvėje apsipirkinėja. Be-
ieškodama piniginės, iš rankinuko išsitrau-
kia nuotolinį televizoriaus pultą. Pardavėja 
nustemba:

- Ponia, atleiskite, kad smalsauju, bet 
kam jūs nešiojatės televizoriaus pultą?

- Mano vyras nenorėjo eiti su manimi 
apsipirkti. Tai aš jam tiesiog iškrėčiau iš-
daigą.

l

- Kur dirbi?
- Medicinos akademijoje.
- O tiksliau?
- Genetikos katedroje.
- O dar tiksliau?
- Mokslinių eksperimentų skyriuje.
- Na, o ką konkrečiai tu darai?
- Muses bandymams gaudau.

l

- Kuo dirbi?
- Parašiutus pakuoju.
- Nelengvas užsiėmimas. Kaip susitvarkai?
- Na... Kol kas dar niekas neatėjo 

skųstis...

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

FESTIVALIAI. Praėjusią savaitę per pasaulį nuvilnijo 
karnavalų banga. Įvairiose pasaulio kampeliuose 
persirengėliai džiugiai šėlo gatvėse. Vieni šitaip  
pasitiko pavasarį, kiti šventė Užgavėnes, treti budino 
žemę po žiemos.
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Vietnamas

Haitis
Trinidadas


