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„LaisvaLaikio“ interviu

Nors jai dar tik 24-eri, ją drąsiai galima 
vadinti pramogų pasaulio senbuve. Dai-
nininkė ir televizijos laidų vedėja IrūNa 
PuzaraItė pirmą kartą užlipo ant scenos 
būdama vos ketverių metukų. todėl ne-
nuostabu, kad šiandien šiai smulkiai ir ne-
didukei merginai patikėtos svarbios parei-
gos - sausio 18 d. prasidėsiančiame LNK 
projekte „Supermiestas“ į pergalę ji ves 
Marijampolės komandą. Nors Irūna raga-
vusi gyvenimo ir sostinėje, Marijampolės 
į Vilnių niekada neiškeitė. Ji nesiruošia to 
daryti ir dabar - mergina planuoja įsigyti 
būstą savo gimtajame mieste ir ten įleisti 
šaknis. O kokios gi šaknys be to vieninte-
lio? „Jis atsiras savaime“, - šypsosi Irūna.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Jau netrukus LNK projekte „Super-
miestas“ į pergalę vesi Marijampolės ko-
mandą. Nors pati gimei Lazdijuose, už-
augai ir iki šiol gyveni Marijampolėje. 
Sakyk, kas ten tokio stebuklingo?

- Viskas, kas susiję su mano vaikyste, 
paauglyste, mokykla ir šeima. Gyvenu ten 
nuo antros klasės. Ten mano draugai, bend-
raklasiai.

- Kuo marijampoliečiai skiriasi nuo 
vilniečių?

- Nenoriu nieko blogo pasakyti apie vil-
niečius, nes nepažįstu daug tikrų sostinės 
gyventojų, bet pastebėjau, kad marijampolie-
čiai yra nuoširdesni, tikresni.

- Ar pameni savo pirmas dienas Vil-
niuje?

- Taip. Iš pradžių Vilnius mane labai suža-
vėjo, buvau pakerėta - čia tiek daug erdvės, 
pramogų. Buvo įdomu pažiūrėti, kaip sostinėje 
gyvena žmonės - vilniečiai elgiasi daug laisviau, 
jų stilius originalesnis. Bet po kiek laiko supra-
tau, kad man reikia grįžti ten, kur namai, tai yra 
į Marijampolę. Norėjau ramybės ir tokios kon-
centruotos aplinkos, kur viskas būtų pasiekiama 
ranka. Dėl to Marijampolė man ir patinka - per 
vieną dieną čia gali sutvarkyti krūvas reikalų, 
o Vilniuje tam prireiktų kelių.

- Girdėjau, kad ruošiesi ir būstą pirk-
ti Marijampolėje, tad įleisi šaknis ten?

- Planuoju, bet kol kas nerandu tinkamo 
varianto. Žinoma, kiti stebisi, kodėl ne Vil-
niuje, juk darbas - čia. Bet man atstumas prob-
lemų nesudarys.

- Kuo Marijampolėje didžiuojiesi?
- Savo kalba. Nors ji daug kam kliūva, man - 

Aš - gyvAs įrodymAs, 
kAd norint 
prAsimušti ir išlikti 
prAmogų pAsAulyje 
nebūtinos ilgos 
kojos ir didelės 
iškirptės

Irūna: niekada nebuvau  
ir nebūsiu skandaliste
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padeda. Negaliu klausyti, kaip vilniečiai ištąso 
balses, kaip kirčiuoja. Stebiuosi, kaip žmonės 
išvažiuoja pusmečiui į Vilnių, o grįžę į Marijam-
polę jau kalba kitaip. Iš manęs šito taip lengvai 
neišmuši. Anksčiau gal truputį kompleksuoda-
vau dėl savo tarties, bet dabar - visai ne.

- Pamenu, kai kitados nėrei į TV pro-
jektų sūkurį, galiausiai viskas baigėsi liūd-

nai - organizmo išsekimu. Ar šį kartą ne-
bijai pervargti, juk tavęs laukia ne tik „Su-
permiestas“, bet ir naujas BTV projektas 
„Dainuok mano dainą“, o kur dar darbas 
laidoje „KK2 penktadienis“ ir koncertai?

- Nedalyvauti „Supermieste“ man neleido 
širdis. Manau, kad šiemet viskas bus gerai. 
Šis projektas man yra labai artimas. Be abe-
jo, tai atims laiko, bet nemanau, kad sukels 

tiek streso, kiek ankstesni projektai. Kita 
vertus, jei pajusiu, kad išsikrauna baterijos - 
sustosiu.

- O kaip tas baterijas įkrauni?
- Užtenka geros savaitės pabūti vienai ar 

su tais, su kuriais gera. Man nereikia išvykti 
mėnesiui į egzotiškus kraštus. Užtenka nu-
važiuoti pas močiutę į kaimą.

„LaisvaLaikio“ interviu

Širdies draugo kol kas  
neturinti Irūna tam vieninteliam 
kelia tik vieną reikalavimą - 
kad šis nebūtų už ją vyresnis 
daugiau nei 10 metų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

n Irūna Puzaraitė gimė 1990 m.  vasario 12 d. Lazdijuose.  
Šiuo metu gyvena Marijampolėje
n Būdama ketverių pradėjo dainuot „O lia lia“ kolektyve, vėliau tapo 
viena iš narių grupėje „Mokinukės“. Šiuo metu yra grupės „Studentės“ dainininkė ir koncertuoja duete kartu su aktoriumi Mariumi Jampolskiu
n LNK eteryje veda laidą  
„KK2 penktadienis“
n 2010 m. filmavosi seriale  
„Drąsos kaina“
n Baigė ekonomikos bakalaurą
n Turi sesę Inetą ir brolį Adrijų

dosjė
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- Nesi egzotiškų kelionių mėgėja?
- Ne. Dabar mano svajonė yra išvažiuoti 

į kalnus ir pasilepinti žiemiškais malonu-
mais - slidinėjimu ir pan. Žiema - mano mėgs-
tamiausias metų laikas. Tikiuosi, kad atrasiu 
laiko tokiai kelionei.

- Nors esi dar jauna, tave drąsiai ga-
lima vadinti pramogų pasaulio senbuve. 
Ar labai pasikeitė pramogų pasaulio už-
kulisiai per visus tuos metus?

- Ko gero, ne. Čia vis dar yra veidmainia-
vimo, nenuoširdumo ir konkurencijos. Nors 
populiaru sakyti, kad jos nėra, ypač tarp mo-
terų dar ir kaip ji egzistuoja.

- Kokių matai pradedančiųjų, kopian-
čių į muzikos olimpą, klaidų?

- To gal nepavadinčiau klaida, bet visi turi 
tokį norą padaryti ką nors kitaip, deja, niekam 
to pasiekti nepavyksta. Kuriasi naujos grupės, 
skelbiasi, kad bus kitokios, darys viską kitaip, 
bet vis tiek išeina į sceną su tokiu pat reper-
tuaru, su tų pačių autorių dainomis.

- Jūsų grupė muzikos padangėje gy-
vuoja jau daugelį metų. Koks to populia-
rumo receptas?

- Aš tiesiog būnu savimi. Be to, turi my-
lėti tai, ką darai. Jei nemylėsi, tavo vietą grei-
tai užims kitas. Kai matai, kad visko per akis, 
reikia sustoti ir pailsėti. Tada atsikvepi ir ma-
tai, kad be to negali gyventi. Pasakysiu bana-
liai - reikia labai norėti ir nenuleisti rankų net 
tuomet, kai atrodo, kad viskas jau prarasta.

- Daugeliui išlikti padeda įvairiausi 
skandalai...

- Aš niekada nebuvau skandaliste ir nie-
kada tokia nebūsiu. Esu žinoma, atpažįstama 
gatvėje, turiu darbo, man to užtenka. Kad 
visa tai pasiekčiau, nereikėjo jokių skandalų. 
Be to, ramiai sau gyvenu Marijampolėje, dėl 
to daug kur net nedalyvauju. Nemėgstu visų 
tų „afterių“. Manęs tai nedomina.

- BTV šou „Dainuok mano dainą“ pa-
sirodysi viena - be grupės. Gal planuoji 
pradėti solinę karjerą?

- Sunku pasakyti. Artimiausi planai - „Su-
permiestas“, „Dainuok mano dainą“, o paskui 
bus matyti. Ateis vasara, o kartu su ja - ir kon-
certų maratonas. Gal rudenį, nors tada bus vėl 
nauji darbai. Nesakau, kad visai nenoriu soli-
nės karjeros, bet dar, matyt, neatradau tos sa-
vęs, kokią norėčiau matyti scenoje.

Dauguma vyrų 
banaliai galvoja, 
kaD, nupirkę 
merginai kokteilį, 
ją sužavės. manęs 
tuo nepapirksi

„LaisvaLaikio“ interviu

Prieš keletą metų aktorės duoną 
seriale „Drąsos kaina“ išbandžiusi 
Irūna neatsisakytų dar kartą savo 
sugebėjimus pademonstruoti 
filmavimo aikštelėje

Redakcijos archyvo nuotr.
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- O kokią norėtum matyti save sce-
noje?

- Kitokią. Nors ir taip nesu standartinė. 
Mano kūno sudėjimas nėra tipinės ilgakojės 
gražuolės. Aš - gyvas įrodymas, kad norint 
prasimušti ir išlikti pramogų pasaulyje nebū-
tinos ilgos kojos ir didelės iškirptės. Juk mū-
sų su Mariumi (aktoriumi Mariumi Jampols-
kiu - red. past.) duetas gyvuoja jau penkerius 
metus. Tai tik įrodo, kad nebūtina nusirengti, 
jei nori būti populiarus.

- Turi kokių nors tabu scenoje?
- Labai gerbiu sceną, todėl tabu man yra 

alkoholis. Be to, visada stengiuosi būti punktu-
ali, niekada dar nebuvome nuvylę užsakovų nei 
dėl ligos, nei dėl kokių nors kitų priežasčių.

- Esi išbandžiusi ir aktorės duoną - 
prieš keletą metų vaidinai seriale „Drą-
sos kaina“. Ar dar norėtum žengti į fil-
mavimo aikštelę?

- Taip, mielai. Vaidindama seriale supra-
tau, jog nebūtina turėti aktoriaus diplomą, 
kad galėtum sukurti vieną ar kitą vaidmenį. 
Žiūrovui tu esi įdomus kaip asmenybė, o ne 
kaip personažas. Labai norėčiau dar išbandy-
ti savo jėgas kokioje nors komedijoje. Man 
patinka iš savęs pasijuokti, pakvailioti.

- Gal prisimeni savo ekstremaliausią 
pasirodymą?

- Pamenu, dar su grupe „Mokinukės“ 
koncertavome gamtoje. Ten buvo pastatyta 
scena ir netikėtai dingo elektra. Mums teko 

dainuoti per garsiakalbius. Laimei, visi su-
prato, kad neturime kitos išeities. Kitą kartą, 
pamenu, per vieną koncertą, kai jau dainavo 
paskutinę dainą, visi žiūrovai staiga ėmė plūs-
ti į sceną ir mus spausti. Buvome be jokios 
apsaugos, tad teko tiesiog pabėgti.

- Pamenu istoriją, kai tave persekio-
jo itin įkyrus gerbėjas. Ar dabar tokių 
pasitaiko?

- Būdavo, ir dabar yra vienas, kuris be pers-
tojo rašo žinutes, nori su manimi atlikti dainą, 
patekti į pramogų pasaulį, susitikti. Aš tokius 
dalykus ignoruoju, nes manau, kad tokie žmo-
nės yra nenuspėjami. Normalus gerbėjas tie-
siog prieitų po koncerto ir susipažintų.

- Ar su gerbėju nueitum į pasima-
tymą?

- Ne. Nesileidžiu į tokias avantiūras. Esu 
atsargi. Be abejo, yra tikimybė, kad šitokiu 
būdu galima sutikti sau skirtąjį, bet manęs 
kol kas niekas taip stipriai nepakerėjo, kad 
sutikčiau eiti į pasimatymą. Tikiu, kad savo 
antrąją pusę surasiu savaime.

- Esi išranki tam vieninteliam?
- Neturiu jokių didelių kriterijų, tiesiog 

turi „prilipti“. Man nėra skirtumo, ar jis bus 
šviesus, ar tamsus, aukštas ar žemas, su 
pilvuku ar be jo. Tiesa, vieną kriterijų turiu - 
10 metų yra limitas, kiek už mane jis galėtų 
būti vyresnis. Apskritai kalbant apie vyrus 
esu labai atsargi ir neprisileidžiu prie savęs 
bet ko.

- Sunku užkariauti tavo širdį?
- Nepasakyčiau, kad sunku, bet pasisteng-

ti reikia. Dauguma vyrų banaliai galvoja, kad, 
nupirkę merginai kokteilį, ją sužavės. Manęs 
tuo nepapirksi.

- Sukiesi pramogų pasaulyje, kokių 
netikėtų gandų apie save girdėjai?

- Vienas populiariausių - kad aš ir Marius 
esame pora. Gal kažkas ir šiandien dar taip gal-
voja. O šiaip girdėjau visokių pasakymų - pa-
vyzdžiui, kad esu mažvaikė ir pan. Turiu savo 
televizinį įvaizdį ir daug kam atrodo, kad tokia 
esu ir gyvenime. Bet nulipusi nuo scenos ir 
uždariusi televizijos duris esu labai rami, atsar-
gi, turiu gerą humoro jausmą. Namuose mėgs-
tu vaikščioti apsirengusi patogiais drabužiais. 
Kartais žmonės net po kelis kartus atsisuka 
įsitikinti, ar čia iš tiesų Irūna Puzaraitė.

- Renkiesi kasdienai patogius drabu-
žius ar vis dėlto aukštakulniai tavo gar-
derobe irgi atranda savo vietą ir laiką?

- Renkuosi tuos drabužius, kurie man tin-
ka. Turiu ir gražių drabužėlių, bet niekada jais 

„LaisvaLaikio“ interviu

Žmonės tave myli ne 
uŽ tai, kad šiandien 
tavo plaukai  
susukti ar ištiesinti, 
jie myli tai, ką  
mato sklindant iš 
tavo akių

Su seserimi Ineta - ne tik geros 
draugės, bet ir kolegės scenoje

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Jau penkerius metus duetu su aktoriumi 
Mariumi Jampolskiu dainuojanti Irūna dar ir 
šiandien girdi gandų, kad jiedu neva yra pora
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nevilkiu. Kartais net iš vakaro pasiruošiu, kad 
rytoj jau tikrai avėsiu aukštakulnius, iš ryto 
pasižiūriu į juos ir įsispiriu į sportinius bate-
lius. Nemėgstu puoštis.

- Esi labai liekna. Atskleisk - tai genai 
ar dietos?

- Kokią figūrą Dievulis davė, tokią ir turiu. 
Pasportuoju nebent per koncertus, kai porą 
valandų reikia strypčioti ant aukštakulnių. 
(Šypsosi.)

- O kaip rūpiniesi savo grožiu? Ar ma-
kiažas tavo kasdienis palydovas?

- Kai nedirbu, dažytis nemėgstu. Namuose 
duodu veidui pailsėti. Kita vertus, manau, kad 
žmonės tave myli ne už tai, kad šiandien tavo 
plaukai susukti ar ištiesinti, jie myli tai, ką ma-
to sklindant iš tavo akių. Pati kartais net pasta-
bų gaunu, kad eidama į sceną galėčiau ir ryškiau 
lūpas pasidažyti, ir batelius kitokius apsiauti, 
bet aš sakau - o koks skirtumas? Jei žmonės 
tave myli, nežiūrės, ar tavo batai raudoni, ar 
salotiniai. Man išvaizda nėra pirmoje vietoje.

- Kokių tikslų užsibrėžei šiems me-
tams?

- Išmokti groti gitara, kurią gavau per Ka-
lėdas, ir gerai pasirodyti „Supermieste“. Juk 
prieš ketverius metus buvome antri - šiemet 
būsime pirmi.

- Vasario 12-ąją švęsi savo 25-metį. 
Kaip minėsi šį jubiliejų?

- Vasario 21-22 dienomis pasilikau laisvą 
savaitgalį, tai buvo vienintelė data, kurią galėjau 

„rezervuoti“ sau. Žinau, kad grįš pora draugų 
iš Airijos, grįš pusseserė iš Londono, gal nuva-
žiuosime į Druskininkus, gal pasilepinsime ko-
kiomis nors procedūromis. Man tai bus daug 
geresnė šventė negu triukšmingas vakarėlis.

- Kokią esi gavusi geriausią gimtadie-
nio dovaną?

- Niekada tokių dalykų nesureikšminau, 
bet vieną dovaną pamenu iki šiol. Gavau tokį 
didelį - gal kvadratinio metro - savo portretą. 
Jis iki šiol kabo mano kambaryje ant sienos.

- Esi Vandenis, ar tiki horoskopais?
- Sakoma, kad Vandeniai yra organizuoti, 

mėgsta būti dėmesio centre. Mokyklos laikais 
tikrai tokia buvau. Jokie renginiai nepraeida-
vo be Irūnos. Organizuodavau viską - nuo 
klasės vakarėlio iki mokyklos šimtadienio.

- Kokios savybės dabar tau padeda, o 
kokios trukdo?

- Tas naivus nuoširdumas kartais man 
pakiša koją, bet po truputį jau pradedu atsi-
rinkti žmones, su kuriais galiu būti atvira. 
Paprastumas ir bendravimas man padeda. 
Galiu lengvai susibičiuliauti su visai nepa-

žįstamu žmogumi. Gal kartais esu per daug 
atsargi, daug ko bijau.

- Turi kokių nors fobijų?
- Aukščio. Nors kai pradėjau slidinėti, žiū-

riu, kad man visai neblogai sekasi. Panašu, 
kad turėjau peržengti save, bet reikėjo, kad 
kas nors mane pastūmėtų. Pati nebūčiau iš-
drįsusi.

- Beprotiškiausias poelgis gyvenime?
- Vaikystėje nusikirpau plaukus. Buvau 

gal kokioje šeštoje klasėje, kai nuėjau pas 
bendraklasės mamą ir paprašiau, kad mane 
apkirptų. Namo grįžau be savo ilgų kasų. Da-
bar galvoju, kad galėjau to ir nedaryti. Tiesa, 
dabar irgi nusikirpau, bet šį kartą tai nebuvo 
klaida. (Šypsosi.)

- Gal pameni, kokį sudėtingiausią 
sprendimą gyvenime teko priimti?

- Dabar, ko gero, tie sprendimai ir vyksta. 
Vis dar sprendžiu, kur geriau apsistoti - ar 
tikrai Marijampolėje bus taip, kaip tikiuosi. 
Be to, pramogų pasaulis nėra jau toks rožėmis 
klotas, juk niekada nežinai, ar televizija tave 
dar laikys, ar ne. O ką be scenos ir televizijos 
dar galėčiau daryti?

- O ką galėtum?
- Baigiau aukštąjį, ir nors ekonomika nė-

ra pats mėgstamiausias mano dalykas, tikiu, 
kad reikalui prispyrus galėčiau ją perprasti. 
Darbo nebijau, blogiausiu atveju išvažiuosiu 
į užsienį braškių skinti. Net ir tokia patirtis 
man būtų įdomi.

„LaisvaLaikio“ interviu

Nulipusi Nuo 
sceNos ir uždariusi 
televizijos duris 
esu labai rami, 
atsargi, turiu gerą 
humoro jausmą

Grupės „Studentės“ merginos 
Irūnai jau tapusios antra šeima

Redakcijos archyvo nuotr.
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Pasakysiu banaliai - 
reikia labai norėti 
ir nenuleisti rankų 
net tuomet, kai 
atrodo, kad viskas 
jau Prarasta
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„LaisvaLaikio“ interviu
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Veidai

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Ką vertingiausio įgijai per šiuos mė-
nesius, dalyvaudama projekte „Lietuvos 
balsas“?

- Kadangi esu labai nekantrus žmogus 
ir nemėgstu laukti, šiame projekte reikėjo 
laukti, todėl manau, kad tapau daug kantres-
nis žmogus. Be to, išmokau greitai reaguo-
ti į susiklosčiusias netikėtas situacijas ir iš 
jų išsisukti. Be abejo, dalyvavimas „Lietu-
vos balse“ atvėrė man naujas duris muziki-
niame kelyje.

- Ar laimėjus projektą gyvenimas ap-
sivertė aukštyn kojomis?

- Laimėjus projektą mano gyvenimas tik-
rai neapsivertė aukštyn kojomis, tačiau su-
kėlė sumaištį viduje. Pavyzdžiui, po dalyva-
vimo „Lietuvos balse“ pradėjau mąstyti ir 
apie studijas, susijusias su muzika, prieš tai 
apie jas nebūčiau nė pagalvojusi. Dabar turiu 
kelis studijų variantus ir pasirinkti iš jų vieną, 
manau, bus labai sunku.

- Kaip atšventei pergalę?
- Savo pergalę atšvenčiau labai linksmai, 

kaip ir tikėjausi, bet manau, jog svarbiausia 
tai, kad mane pasveikino draugės, visa šeima. 
O juk artimųjų palaikymas visada yra pats 
svarbiausias ir maloniausias.

- Laimėjai 5 tūkst. eurų - 17,25 tūkst. 
litų. Kur išleisi pinigus?

- Laimėtus pinigus investuosiu į savo to-
lesnį muzikinį kelią, nes kai yra galimybė 
eiti pirmyn - kodėl ja nepasinaudoti.

- Ką patartum kitiems dainininko 
karjeros siekiantiems žmonėms?

- Jei jūsų širdis visada linksta prie daina-
vimo ir jaučiate begalinį malonumą dainuo-
dami, niekada nesustokite. Net nuskambėjus 
žodžiui „ne“, kas pasitaiko, manau, kiekvie-
nam, supraskite tai kaip postūmį žengti toliau 
ir dirbti dar daugiau. O galiausiai palinkėčiau 
jums begalinės sėkmės!

- Kokių turi artimiausių muzikinės 
karjeros planų?

- Artimiausių planų, susijusių su muzika, 
yra daug, bet nenoriu atversti visų kortų 
vienu metu. Pavyzdžiui, vasario mėnesį va-
žiuoju į Vilnių, nes dalyvausiu „Lietuvos bal-
so“ dalyvių koncerte, o iki vasaros planuoju 
daug ką nuveikti, bet apie tai gal pakalbėsi-
me vėliau.

- Papasakok trumpai apie save: iš kur 
esi kilusi, kokių turi pomėgių, ką mėgs-
ti veikti šaltais žiemos vakarais?

- Gyvenu savo gimtajame mieste - Mažei-
kiuose ir lankau Mažeikių moksleivių namų 

studiją „Kregždutė“. Be dainavimo, labai mėgs-
tu mokytis kalbų. Tikiu, kad daug jų mokantis 
žmogus - laisvas žmogus. Šaltais žiemos vaka-
rais mėgstu gerti arbatą kartu su šeima, įsi-
jungti kokį serialą ar paplepėti su mama.

- Ką naujo sužinojai apie save, daly-
vaudama šiame projekte?

- Žiūrėdama „Lietuvos balso“ 2-ąjį sezoną 
vis galvodavau, kaip visi dalyviai per tokį 
trumpą laiką išmokdavo dainas, jas puikiai 
atlikdavo ir dar sugebėdavo tvardyti jaudulį. 
Pati sudalyvavusi šiame projekte supratau, 
kad esu daug stipresnė, nei maniau, ir tai 
mane džiugina.

- Ar negąsdina užgriuvusi laimėtojos 
atsakomybė? Kaip šios „pareigos“ įpa-
reigoja?

- Iš tikrųjų laimėtojos atsakomybė manęs 
negąsdina, tačiau tikrai ją jaučiu, nes žinau, 
kad kiekvienąsyk pasirodydama dabar turiu 
pademonstruoti ką nors naujo, nustebinti sa-
vo klausytojus ir taip atsidėkoti už jų palai-
kymą bei balsus superfinale.

„Lietuvos balso“ nugalėtoja Justina: 
muzikinis kelias dar tik prasideda

„Lietuvos balso“ nugalėtoja Justina 
Budaitė laimėtus pinigus planuoja 
investuoti į savo muzikinę karjerą

„E.I.K. Photography“ nuotr.

SudaLyvavuSi 
šiame proJekte 
Supratau, kad eSu 
daug StipreSnė, 
nei maniau, ir tai 
mane džiugina

Jauna, bet entuziazmo kupina atlikėja 
Justina Budaitė (16) prisipažįsta - nors 
po LnK projekto „Lietuvos balsas“ laimėji-
mo jos gyvenimas aukštyn kojomis neap-
virto, sumaišties jame atsirado daugiau. 
Per vieną vakarą mergina tapo žinoma 
visoje Lietuvoje. nepaisant to, užgriuvusi 
atsakomybė Justinos negąsdina. Ji pasi-
ruošusi priimti visus gyvenimo iššūkius.
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Parengė Eimantė Juršėnaitė

Iš Druskininkų kilęs aktorius ir televizijos laidų vedėjas  
VItalIjus Cololo (40) išties savita asmenybė, o jo gyve-
nimas kupinas įvairių nuotykių. Retai apie asmeninį gy-
venimą atviraujantis humoristas šį kartą sutiko atskleisti 
keletą faktų, kurių iki šiol apie jį galbūt nežinojote.

Nors Vitalijui yra tekę paragauti ir tokių egzotiškų 
patiekalų kaip sliekai ar šerniena su anakardžiais, jis 
sakosi labiausiai mėgstantis tai, kas pagaminta su 
meile. „Mamos patiekalai, dukros ruošti pusryčiai ar 
tiesiog žmonos suteptas sumuštinis gali būti kur kas 
gardesni už restorano maistą“, - šypsojosi laidų ve-
dėjas. Jo nemėgstamiausias vaisius - durianas, augan-
tis Tailande, pasižymintis unikaliu, labai nemaloniu 
aromatu.
„Nuo 12 metų turguje pardavinėjau kramtomąsias 
gumas „Donald“. Būdavo, per dieną parduodavau 3-4 
dėžutes gumos ir uždirbdavau apie 20 rublių. Už už-
dirbtus pinigus sugebėjau nusipirkti mopedą“ , - pri-
siminė V.Cololo.
Vitalijaus ūgis 179 cm.
V.Cololo sako, kad visai nenorėtų susipažinti su jokia 
istorine asmenybe ar užsienio žvaigžde. Visi žymiau-
si pasaulio žmonės turi ir savų keistenybių. Jei gerbiu 
žmogų už jo darbus, nebūtinai pabendravęs pradėsiu 
jį mėgti labiau“, - įsitikinęs vyras.
Anksčiau Vitalijus dažnai sapnuodavo košmarą, kad iš-
eina nuogas į sceną su mikrofonu rankoje ir nežino, 
kokį renginį veda. Dabar tokie sapnai jo nebekamuoja.
„Esu labai punktualus, jei susitariu su kuo nors susi-
tikti 16 val., tai ateisiu 10 minučių anksčiau ir būsiu 
labai piktas, jei kitas žmogus ateis 15 minučių vėliau. 
Kaip žinome, vėlavimas - dažna pramogų pasaulio 
atstovų problema. Labai norėčiau pagirti Nataliją Bun-
kę ir Oksaną Pikul, kurios yra gana punktualios“, - 
sako Vitalijus.
Vitalijus atvirauja, kad patikusius filmus gali žiūrėti 
ne kartą, tačiau išskirtų Emiro Kusturicos filmus 
(„Katytė juoda, o katinas baltas“, „Čigonas“ ir kiti), 
jie televizijos laidų vedėjui itin patinka.
Įsimintiniausios V.Cololo kelionės - į Malaiziją, Liba-
ną ir Kretą. Malaizija ir Libanas patiko todėl, kad tai 
įspūdingos, egzotiškos šalys, o Kreta - kad keliavo su 
savo ir „Išjunk šviesą“ lyderio Valdo Burnio šeimo-
mis. „Kai gera komapnija, smagu ir gera visur“, - šyp-
sojosi vyras.
Kadangi Vitalijus dalyvavo realybės šou „Džiung-
lės“, jis puikiai žino, ką reikia pasiimti su savimi, 
jei nori vykti į negyvenamąją salą: peilį, žiebtuvėlį 
ir palapinę.
Laidų vedėjas sako, kad gyvenime ir taip pakanka 
niūrumo, todėl jo mėgstamiausios spalvos - ryškios: 
oranžinė, salotinė ir panašios.

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

Veidai

TV3 nuotr.

10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Vitalijų Cololo
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Verslo Žmonės

Sentimentai padeda uždirbti
Šiuos metus pradėjome su nauja valiuta - euru. Kai litas jau atgulė į istorijos puslapius, 
tautiečiai pajuto nostalgiją, o verslininkai, rodos, atrado naujas nišas verslo idėjoms. Jaus-
dami sentimentus du dešimtmečius lydėjusiai valiutai, jie litą prikėlė naujomis formomis.

Nešios ant krūtinės
Paskutiniais lito gyvavimo metais drabu-

žių kūrėjas Darius Žutautas (25) atsis-
veikinimo su nacionaline valiuta proga pri-
statė originalią marškinėlių ir džemperių ko-
lekciją „Litai“. Jaunasis verslininkas sako 
kitomis litui skirtomis iniciatyvomis nesido-
mintis ir neketinantis su kitais konkuruoti, 
tiesiog pasinaudojo verslo idėja, gimusia iš 
šalies aktualijų.

„Kaip ir daugelis mano minčių, taip ir ši 
atsirado savaime. Tiesiog pasitaikė labai pa-
togus laikas. Nemanau, kad tai tik reklama, 
tai šis tas daugiau. Laikai keičiasi. Mes turi-
me priimti tuos pokyčius ir judėti toliau. Šia 
kolekcija noriu padėkoti litui už buvimą kar-
tu su mumis daugiau nei du dešimtmečius. 
Tikiu, kad ir litas dar ilgai nebus išstumtas iš 
lietuvių minčių ir širdies“, - sako jaunasis 
kūrėjas. Taigi mums nostalgiją keliančius pi-
nigus primins garsių, mūsų šaliai nusipelniu-

Atsisveikinimo su litu proga sukūręs kolekciją 
„Litai“, Darius Žutautas ir pats mielai dėvi šios 
linijos drabužius

Marškinėliai, dekoruoti ant lito kupiūrų 
besipuikavusių, šaliai nusipelniusių 
žmonių atvaizdais, tapo populiariu 
jaunimo stiliaus akcentu

Andriaus Patkausko nuotr.
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Verslo Žmonės

Sentimentai padeda uždirbti
sių asmenybių portretai, atspausdinti ant dra-
bužių krūtinės. 

„Prieš šventes pirkėjų aktyvumas buvo ge-
rokai padidėjęs, tačiau didelio susidomėjimo 
sulaukė ir „Shmutke“ kombinezonai, ir šypse-
ną keliantys kolekcijos „Medinis“ marškinėliai. 
Sunku pasakyti, ar nostalgija pasitraukusiai va-
liutai darė didelę įtaką drabužių, kur ant kupiū-
rų besipuikuoja žmonių atvaizdai, pardavimui. 
Vis dėlto kolekcijos „Litai“ pardavimai šiuo 
metu didesni nei kitų kolekcijų. Tiek džempe-
riai, tiek marškinėliai yra ypač populiarūs ne 
tik tarp tautiečių, bet ir kaip dovana užsienyje 
gyvenantiems draugams bei giminėms“, - sakė 
jaunas verslininkas, besidžiaugiantis neblės-
tančiu kolekcijos populiarumu.

Litą primins  
medinės piniginės

Kai lietuvių piniginėse lito vietą pa-
keitė euras, druskininkietis verslininkas 
Audrius VAšKeVičius (26) pradėjo 
gaminti originalias pinigines, dekoruotas 
senosios valiutos motyvais.  

Medinės piniginės „Kelmas“ - itin 
praktiškas daiktas, ypač einant susi-
tikti su draugais ar verslo klientais, 
kai nesinori neštis visos piniginės, o 
tik įsimesti labiausiai reikiamas vizi-
tines bei kreditines korteles ir porą 
banknotų.

„Pastebėjau, kad mano piniginės 
vis labiau domina jaunimą. Klientai pa-
tys pakišo mintį, kad pinigines galima 
dekoruoti smagiais užrašais, tad prieš 
šventes pradėjau gaminti ir pinigines 
su sentencijomis, piešiniais, - prisimi-
nė Audrius. - Pasirodė ir piniginė, de-
koruota 1 lito motyvu. Iš pradžių nu-
tariau padaryti keletą pavyzdinių mo-
delių ir pažiūrėti, ar bus paklausa. Sa-
vo telefonu padariau kelias nuotraukas 
ir tikėdamasis geriausio rezultato per-
kėliau jas į interneto tinklalapį bei „Fa-
cebook“ paskyrą. Šis dizainas abejingų 
nepaliko.“ 

Kadangi susidomėjimas tik auga, 
jaunasis verslininkas ketina pasiūlyti 
rinkai piniginių, primenančių ir kitas 
lito kupiūras, bei tikisi, kad ir jos su-
lauks tokio paties susidomėjimo.

Medinė „Kelmas“ piniginė, puošta 1 lito  
motyvu, sulaukė didelio vartotojų susidomėjimo

„Kelmas“ nuotr.

Audrius Vaškevičius litą perkėlė ant piniginės
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Šiuo metu motinystės atostogose esančios 
žurnalistės Jolitos Mažeikienės (31) 
artimieji ir draugai juokavo, kad tik verslo 
žurnalistė galėjo sugalvoti gaminti aksesuarus 
iš pinigų. Jolitos manymu, idėja daryti  sąsagas 
su litais tapo sėkmingu verslu vos per mėnesį, 
nes tautiečiai vis dar jaučia nostalgiją ir sen-
timentus nacionalinei valiutai.

„Idėja gaminti sąsagas su monetomis nė-
ra nauja, tačiau Lietuvoje buvau pirmoji, ku-
ri ėmėsi tokios veiklos. Ši mintis nėra ilgų 
apmąstymų rezultatas, veikiau atsitiktinu-
mas. Dar lapkričio mėnesį, naršydama in-
ternetinių parduotuvių platformoje etsy.com, 
netyčia atradau sąsagas su 50 centų mone-
tomis, tačiau, mano nuostabai, jas gamino 
visai ne mūsų tautietis, o amerikietis, da-
rantis sąsagas iš įvairių šalių monetų. Norė-
jau tokias padovanoti savo vyrui, bet parda-
vėjas jų jau neturėjo. Nutariau pabandyti 
tokį aksesuarą pagaminti pati“, - apie tai, 
kaip atsirado sąsagos su 1 lito monetomis, 
prisiminė Jolita. 

Kaip monetas paversti stilingu ir origina-
liu aksesuaru, ji sužinojo iš pažįstamo juve-
lyro ir savo vyrui padovanojo rankų darbo 
sąsagas. „Iškart po to sąsagomis susidomėjo 
ir jo pažįstami. Išmanydama verslo subtilybes 

ir žinodama, kaip sunku įeiti į rinką, buvau 
nustebinta, kaip vos per mėnesį be papildo-
mos reklamos, tiesiog sklindant žiniai iš lūpų 
į lūpas, susikūrė paklausa ir prekės ženklas. 
Manau, kad sėkmės pagrindas - sentimentai 
ir nostalgija nacionalinei valiutai. Tokiam kli-
entų antplūdžiui nebuvau pasiruošusi“, - sa-
kė moteris. Ji sąsagų gamybai naudoja naujas, 
apyvartoje nebuvusias monetas. Litus Jolita 
gavo pateikusi specialų prašymą Lietuvos 
bankui. „Paklausa kilo, o atsargos, kurias įsi-
gijau Lietuvos banke, seko. Teko kreiptis į 
komercinius bankus, o nuo sausio 1 dienos 
monetas įsigyju antrinėje rinkoje. Tiesa, žmo-
nės jas parduoda kiek brangiau nei nominalo 
vertė“, - Jolita džiaugėsi, kad žaliavos sąsagų 
gamybai spėjo įsigyti pakankamai. 

Moterys, sąsagas dovanojusios savo vy-
rams, netrukus panoro aksesuarų sau. Taip 
atsirado auskarai ir sagės su senąja valiuta. 
„Žinoma, didžioji užsakymų banga užliejo 
prieš Kalėdas, tačiau pastebėjau, kad po šven-
čių atslinko antroji. Aš gaminu ne juvelyrinius 
dirbinius, o paprastą bižuteriją, tačiau vertę 
mano gaminiams suteikia patys žmonės. Ma-
ne žavi jų istorijos, mintys ir intencijos. Daž-
nas mano aksesuarus įsigyja kaip atsiminimą, 
relikviją“, - šypsojosi Jolita.

Monetos virto aksesuarais
Verslo Žmonės
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Parengė Eimantė Juršėnaitė

Norėjusi savo vyrui padovanoti sąsagas 
su lietuviškomis monetomis, Jolanta 
Mažeikienė jas pagamino pati - taip 
netikėtai išaugo paklausa bei susikūrė 
prekės ženklas „Sąsagos su litais“

Kristinos Kuodienės nuotr.

Verslo Žmonės
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Ringailė Stulpinaitė

- Koks automobilis 2014 Lietuvoje bu-
vo išrinktas metų automobiliu?

- Bijau sumeluoti, bet lyg ir „Nissan Qas-
hqai“. (Šypsosi.)

- Ar žinote, kas šiemet Lietuvai ats-
tovauja Dakaro ralyje? 

- Žinoma, Benediktas Vanagas. Jei tik nau-
jienų sraute pamatau apie tai žinutę, visuomet 
stengiuosi perskaityti, seku šias naujienas. 

- Ar turite svajonių automobilį?
- Kažkaip niekada to nesureikšminau, bet 

visi vyrai pasvajoja apie automobilius. Manau, 
norėtųsi kokio nors džipo, didelio, gražaus, 
galbūt „Range Rover“ markės. O svajonė apie 
džipą gimė dėl to, kad vairuodamas neretai 
susiduriu su prastų kelių, matomumo proble-
ma. Džipe sėdi aukščiau, matai daugiau, pa-
galiau tai talpesnis automobilis, saugesnis. 
Mano šeimyna didelė, tad keliauti turėtų bū-
ti patogu. Tai gana žemiška svajonė, siekiant 
praktiškumo, o ne kažkam kažką parodyti.

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Tiesą sakant, ko nors labai ekstremalaus 
vairuodamas pats nesu patyręs. Tačiau pame-
nu vieną epizodą iš vaikystės. Su tėčiu iš so-
dybos važiavome jo žiguliuku, sprogo padan-
ga ir mes kelis kartus apsivertėme. Viskas 
baigėsi gerai, tačiau man kaip vaikui tuomet 
labiausiai buvo gaila pupų, kurias gliaudžiau 
visą dieną, o jos išsibarstė po visą automobi-
lį. (Juokiasi.)

- Kiek automobilių esate turėjęs?
- Na, tikriausiai kokius tris.

- Esate greičio mėgėjas ar ramus vai-
ruotojas?

- Manau, kad esu ramus vairuotojas, nors 
automobilis kaip ir prašosi greičio, bet vai-
ruoju protingai ir kelyje vadovaujuosi posa-

Ratai

Žygimantas Stakėnas:
LNK televizijos laidos „KK2 penktadienis“ 
vedėjas ŽygimaNtas staKėNas (33)  
yra linksmo būdo, o televizijos laidose kar-
tais atrodo ir išdykęs. tačiau visi juokeliai 
baigiasi tuomet, kai jis atsisėda prie auto-
mobilio vairo. Žygimantas sako, kad neno-
rėtų rizikuoti ir kelyje elgtis neapdairiai.

Visi vyrai pasvajoja apie automobilius

Žygimantas Stakėnas tikina, jog kelyje reikia 

ne tik pačiam vairuoti atsakingai, bet nuspėti 

ir galimus kitų vairuotojų veiksmus
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kiu, jog važiuojant reikia ne žiūrėti, o maty-
ti. Kartais kelyje reikia nuspėti ir kitų vai-
ruotojų veiksmus, tad stengiuosi važinėti 
ramiai ir greičio nepropaguoju. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

- Kai reikia naujo automobilio, mano vi-
sus reikalavimus pirmiausia išklauso mano 
uošvis, kuris užsiima automobilių prekyba. 
Tad kartais mano reikalavimai būna pakore-
guojami, nes jis tiesiog tą išmano geriau. O 

pagrindiniai mano reikalavimai paprastai yra 
ekonomiškumas, komfortas, saugumas ir pa-
našiai. Na, negaliu paneigti, kad atsižvelgiu 
ir į automobilio išvaizdą. 

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Tiesiog elgtis neapdairiai. (Šypsosi.)

- Rodikliai, iš kurių nusprendžiate, 
kad prieš jus važiuoja prastas vairuoto-
jas?

- Labai nemėgstu vairuotojų, kurie nero-
do posūkių, keistai manevruoja, nemato ap-
linkinių eismo dalyvių, nardo po eismo juos-
tas. Tik nežinau, ar tai yra labiau prastas vai-
ruotojas, ar tiesiog neatsakingas. Nors tik-
riausiai neatsakingas vairuotojas vis tiek yra 
prastas.

- Ar tikite tuo stereotipu, kad praban-
gių markių automobilių vairuotojai kely-
je sau leidžia daugiau? Turi savas tai-
sykles?

- Nežinau, ar tikiu tokiu stereotipu, bet 
man net yra tekę važiuoti su tokiais vairuo-
tojais, kurie turėdami gerus automobilius 
nelabai paiso kelių eismo taisyklių. Taigi tuo-
se stereotipuose dalis tiesos tikriausiai vis-
gi yra, bet nenorėčiau teigti, kad tokią eti-
ketę galima klijuoti visiems. Pats vairuoda-
mas BMW markės automobilį stengiuosi 
tokius stereotipus sulaužyti.

- Pagrindiniai vyrų ir moterų vairavi-
mo skirtumai jūsų akimis?

- Nežinau, galbūt vyrai yra drąsesni vai-
ruotojai, o moterys apdairesnės, atsarges-
nės. Tiesa, manau, kad vyrai kelyje grei-
čiau įvertina situaciją. O apskritai tai lytis 
čia nieko nelemia. Didelį vairavimo stažą 
turintis vyras ar moteris tikriausiai vairuo-
ja panašiai. Pamenu, kol pats nevairavau, 
mane vežiodavo žmona, o ji vairuoja tikrai 
puikiai.

- Tolimiausia kelionė automobiliu?
- Toliausiai tikriausiai važiavome į Estiją, 

Taliną. Na, tą tolį tikriausiai visi skirtingai 
suvokia. Man ir iki Nidos nuvažiuoti su visa 
šeimyna ir pilna mašina daiktų jau yra toli, o 
kiti išmaišo visą Europą.

- Jūsų automobilyje visuomet privalo 
būti kas?.. 

- Nežinau, ar tai talismanas, ar kas, bet 
kadaise Nidoje radau akmenuką, labai panašų 
į veidą, tai jis visuomet guli automobilyje, po 
porankiu. 

- Anekdotas, susijęs su automobiliais 
arba vairuotojais?

- Pamenu tokį vieną. Didelis sunkveži-
mis važiavo keliu ir užstrigo po tiltu, nes šis 
buvo per žemas. Atvažiavo policija ir polici-
ninkas sunkvežimio vairuotojo paklausė: 
„Tai ką, užstrigai?“ O vairuotojas jam sako: 
„Tai ne, vežiau tiltą ir benzinas baigėsi“. 
(Šypsosi.)

- Jums patikęs filmas, susijęs su au-
tomobiliais?

- Na, man tikrai patiko filmas „Dingti 
per 60 sekundžių“, o žinau, kad mano vy-
resnėliui sūnui Kajui labai patiko „Greiti ir 
įsiutę“.

Ratai

l Šiuo metu vairuoja: BMW 330
l Svajonių automobilis: džipas „Range Rover“
l Vairavimo stažas: nuo 2000 metų
l Dažniausias prietaras: nėra
l Gražiausia spalva: juoda

Dosjė

kelyje 
vadovaujuosi 
posakiu, jog 
važiuojant reikia 
ne žiūrėti, o 
matyti

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Visi vyrai pasvajoja apie automobilius
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 PREMJERA

Praėjusį antradienį, visai Lietuvai minint 
tragiškos 1991 m. Sausio 13-osios nakties 
įvykius, buvo pristatytas britų režisieriaus 
Roberto Mulano (Robert Mullan) filmas 
„Mes dainuosim“. Jame susipina skirtingų 
žmonių, tą naktį atsidūrusių Vilniuje prie 
Parlamento ir Televizijos bokšto, istorijos. 
Taip pat parodomas dviejų kartų - karšto 
kraujo jaunosios ir vyresnės - tarpusavio 
santykis.

Į antradienį vykusią premjerą susirinko filme 
dirbę aktoriai, jų draugai bei šeimos nariai. Pa-
grindinius vaidmenis čia atliko aktoriai Liubo-
miras Laucevičius, Tauras Čižas, Agnė Sunklo-
daitė, Ramunė Skardžiūnaitė, Perlius Vaisieta, 
Darius Petkevičius, Dovilė Karaliūtė, Šarūnas 
Zenkevičius, Aistė Diržiūtė ir kiti. Pastaroji visai 
neseniai gavo kvietimą dalyvauti prestižinėje 
naujų talentų programoje „European Shooting 
Stars“.

Tiesa, Agnės vaidmenį atlikusi Aistė 1991 m. 
dar nebuvo net gimusi. Dabar jai - 23-eji. „Grį-
žome į laikus, kai mano pačios buvimas egzis-
tavo tik tėvų mintyse. Buvo keista ir įdomu, 
nes aš jau Nepriklausomybės laikų vaikas. Vie-
na yra išmanyti istoriją, skaityti ir žinoti faktus, 
kas vyko 1991-aisiais, o kas kita - pabandyti 
įsigyventi į tas dienas“, - sakė aktorė.

Filmo kūrėjai pasakojo, kad dirbdami susi-
dūrė su ne vienu išbandymu. Anot prodiuserio 
Artūro Dvinelio, daugiausia rūpesčių buvo dėl 
tanko, kurį žūtbūt reikėjo prikelti antram gy-
venimui. Laimei, kai jau atrodė, kad filmavimo 
darbus teks sustabdyti, viskas išsisprendė.

Pats filmo režisierius R.Mulanas į Sausio 
13-ąją vykusią premjerą atvykti negalėjo. Ta-
čiau jį Lietuvos kino žiūrovai turėtų prisiminti 
iš kito filmo. Prieš kelerius metus jis Lietuvo-
je pristatinėjo savo darbą „Laiškai Sofijai“, ku-
riame buvo pasakojama garsaus kompozitoriaus 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimo 
istorija. Kokios dar istorinės Lietuvos asme-
nybės ar įvykiai įkvėps britų režisierių imtis 
filmavimo kamerų, kol kas nežinia.

Filmas „Mes dainuosim“ -  
žvilgsnis į Sausio 13-ąją iš kitos pusės

Kadrai iš filmo „Mes dainuosim“

TV projektų dalyvė Monika Šalčiūtė

Prodiuseris Artūras Dvinelis
Stasio Žumbio nuotr.
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 PREMJERA

Filmas „Mes dainuosim“ -  
žvilgsnis į Sausio 13-ąją iš kitos pusės

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Į išankstinę filmo premjerą 
atvyko ne tik visa kūrybinė 
komanda, bet ir jų artimieji Aktorius Darius Petkevičius Aktorius Tauras Čižas

Aktorė Aistė Diržiūtė su tėvais Aktorius Šarūnas Zenkevičius
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Tikra „Auksinių gaublių“ apdovanojimų ceremonijos, vykusios sekmadienį Los Andžele, puošmena tapo Džor-
džas Klunis (George Clooney) ir jo žmona Amal, sulaukę bene daugiausiai dėmesio. Žymi teisininkė Amal 
Kluni (Amal Clooney) buvo pasipuošusi įspūdinga juoda „Christian Dior“ suknele, prie kurios priderino ilgas 
baltas pirštines. Prie rankinės buvo prisegtas užrašas „Je Suis Charlie“ („Aš esu „Charlie“). Niekad nevengiantis 
atvirai išreikšti savo pilietinę poziciją Dž.Klunis tokį užrašą, kuriuo reiškiama parama teroro atakos prancūzų 
satyrinio savaitraščio „Charlie Hebdo“ redakcijoje aukoms, buvo prisisegęs prie atlapo. Nuolat į stilingųjų są-
rašą patenkanti aktorė Keira Naitli (Keira Knightley) šįkart, daugelio nuomone, stipriai prašovė, kaip, beje, ir 
Dženifer Lopes (Jennifer Lopez). „Laisvalaikis“ siūlo susipažinti ir patiems įvertinti stilingiausias apdovanoji-
mų ceremonijos žvaigždes, ir tas, kurioms pritrūko stiliaus pamokų.

stilius

Džordžas Klunis (George Clooney) 
ir Amal Kluni (Amal Clooney), 
pasipuošusi „Christian Dior“ suknia

EPA-Eltos nuotr.

Raudonojo kilimo 
išbandymą išlaikė ne visi

Aktorė Keitė Bekinseil 
(Kate Beckinsale)

Modelis Sindi Krauford 
(Cindy Crawford)

laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  1 6 21

stilius

Eimi Adams (Amy Adams) su „Gucci“
Aktorė, atlikėja Dženifer 

Lopes (Jennifer Lopez)
Aktorė Ema Stoun (Emma 
Stone) su „Lanvin“ apranga

Aktorius Čeningas Tatumas (Channing Tatum)  
su žmona Džena Diuvan (Jenna Dewan)

Aktorė Keitė Hadson (Kate Hudson) 
pasipuošė „Versace“ suknia

Aktorė Džesika Čestein 
(Jessica Chastain)
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stilius

Aktorė Dakota Džonson (Dakota 
Johnson) vakarui pasirinko „Chanel“

Aktorė Lupita Niongo (Lupita 
Nyong’o) su „Giambattista“ suknele

Aktorė Selma Hajek (Salma Hayek) su 
puošnia „Alexander Mcqueen“ suknia

Aktorė Rozamunda Paik 
(Rosamund Pike)

Aktorė Siena Miler (Sienna Miller) su „MiuMiu“ suknele
EPA-Eltos nuotr.
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stilius

Su vyru Džeimsu Raitonu 
(James Righton) į renginį 
atėjusi aktorė Keira Naitli 
(Keira Knightly) pasirinko 

„Chanel“ suknelę

Aktorė, atlikėja Keli Osburn 
(Kelly Osbourne) išsiskyrė 
ekscentriška šukuosena

Grupės „Maroon 5“ lyderis Adamas 
Levinas (Adam Levine) su žmona 
modeliu Behati Prinslu (Behati Prinsloo)

Aktorė Teilor Šiling (Taylor Schilling)
Aktorė Džulija Goldani Teles 
(Julia Goldani Telles)

 Diana Kriuger (Diane Kruger) su puošnia 
„Emilia Wickstead“ suknele
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 ŽvaigŽdės

Žaibiškas S.Vergaros ir Dž.Manganielo 

romanas vis dar kelia susidomėjimą
Filmo „Moderni šeima“ žvaigždė SoFija Vergara (Sofia Vergara,42) ir  

po sužadėtuvių su aktoriumi iš gerai žinomo serialo „Tikras kraujas“ Džo 

Manganielu (joe Manganiello,38) sako, jog jų taip staiga užgimę jausmai 

jai pačiai kelia nuostabą.
Garsioji pora nusprendė susižadėti per Kalėdas, kurias leido Havajuose. 

Pasak šaltinių, Dž.Manganielas iš anksto planavo pasipiršti savo mylimajai 

per kelionę. Prieš užduodamas lemtingąjį klausimą, vyras labai jaudinosi, mat 

nebuvo visiškai įsitikinęs, ar S.Vergara ištars „taip“. Gruodžio 25-ąją, po še-

šių mėnesių draugystės, fotografai užfiksavo gražuolę su spindinčiu sužadė-

tuvių žiedu ant bevardžio piršto. Vėliau garsioji pora atšventė Dž.Manganie-

lo 38-ąjį gimtadienį. Po „Instagram“ paviešinta nuotrauka S.Vergara linkėjo 

„savo meilei ir geriausiam draugui“ laimingo gimtadienio.

Pora pirmą kartą susitiko per Baltųjų rūmų Korespondentų vakarienę pra-

ėjusių metų gegužę. Praėjus kelioms savaitėms S.Vergara išsiskyrė su buvu-

siu sužadėtiniu Niku Lebu (Nick Loeb) ir pradėjo susitikinėti su Dž.Manga-

nielu. Visi tik ir kalbėjo apie tokį „karštą ir audringą romaną“.

Aktoriui tai bus pirmoji santuoka, o gražuolei S.Vergarai - antroji. Moteris 

turi 22-ejų sūnų Manolą (Manolo) iš pirmosios santuokos.

Monako kunigaikštis alberTaS ii (albert ii, 56) ir prince-
sė Šarlen (Charlene, 36) neseniai pristatė savo mažylius 
dvynukus gabrielą (gabriella) ir žaką (jacques), gimusius 
2014 m. gruodžio 10 dieną. Tai pirmas viešas garsiosios 
poros pasirodymas Monake su vaikais.

Pasak Šarlen, ji mėgaujasi laiku, praleistu su savo mažy-
liais. „Kiekviena sekundė greta jų yra nuostabi“, - teigė ji.

savo mažąjį princą  ir princesę

EPA-Eltos nuotr.

Monakas  pamatė 
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 ŽvaigŽdės

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Filmo apie Šerloką Holmsą žvaigždė Benediktas kamBerBačas (Bene-
dict Cumberbatch,38) ir jo sužadėtinė soFi Hanter (sophie Hunter, 36) 
laukiasi pirmagimio.

„Džiaugiuosi galėdamas patvirtinti, kad B.Kamberbačas ir S.Hanter lau-
kiasi pirmojo jų vaikelio. Jie tuo labai džiaugiasi“, - sakė žiniasklaidai akto-
riaus atstovas. Ši žinia pasiekė praėjus keliems mėnesiams, kai B.Kamber-
bačas Londono „The Times“ dienraštyje paskelbė apie savo sužadėtuves su 
režisiere S.Hanter. Vėliau aktorius atskleidė neplanuojantis iškelti itin praš-
matnių vestuvių. „Manau, kad tai bus labai privačios vestuvės“, - tąkart sa-
kė filmo „Hobitas“ žvaigždė.

B.Kamberbačui tai bus pirmasis vaikas ir pirmosios vedybos. Anksčiau 
vyras 12 metų draugavo su universiteto laikų meile aktore Olivija Pulė (Oli-
via Poulet). Pora išsiskyrė 2011 m. Vėliau iki 2012 m. garsusis aktorius su-
sitikinėjo su artiste Ana Džeims (Anna James).

B.Kamberbačas su  
sužadėtine laukiasi vaikelio

2011 metais susituokusiai porai tai yra pirmieji bendri vai-
kai. Albertas II turi du nesantuokinius vaikus - 22-ejų Džesmi-
ną Greis (Jazmin Grace) ir 11-metį Aleksandrą (Alexandre).

Apie karališkųjų dvynių gimimą pranešta iššovus 42 
pabūklų salves, po 21 kiekvienam naujagimiui. Pirmieji 
Alberto II ir Šarlen vaikai pakeis princo seserį Karoliną 
(Caroline) eilėje į sostą.

Nors princesė Gabriela gimė dviem minutėmis anks-
čiau už broliuką Žaką, sosto įpėdiniu taps sūnus.

savo mažąjį princą  ir princesę

Pagerbtos 
Itano Houko 
rankos
aktorius itanas Houkas (ethan Hawke,44) 
linksmai nusiteikęs purvinosi rankas 
kišdamas jas į stingstantį cementą - 
aktoriaus rankų ir pėdų įspaudai nuo šiol bus 
išlieti prie kinų teatro (tCL Chinese theatre) 
Holivude esančioje garsenybių alėjoje.

Monakas  pamatė 
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EPA-Eltos nuotr.
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Grožio paletė

Kad blakstienos 
dangų siektų...
Blakstienų tušas, akių vokų šešėliai, blakstienų rietiklis, jų priauginimas, dažymas, 
cheminis užrietimas... Nieko keista, kad po daugybės procedūrų blakstienos nusilpsta 
ir neatrodo gražiai. Kaip žinome, blakstienomis rūpintis reikia taip pat dažnai kaip ir 
plaukais, nes jos yra neatskiriama moters grožio dalis. Yra keli lengvi būdai, kaip pasi-
rūpinti blakstienomis ir suteikti joms apimties.

✓ Blakstienas galite stiprinti paprasčiausiu alyvuogių aliejumi, tiesiog šepetėlį (geriausiai tinka švarus akių tušo 

šepetėlis) pamirkykite aliejuje ir perbraukite juo blakstienas. Geriausia procedūrą atlikti vakare, nusivalius 

makiažą, prieš miegą. Tokią procedūrą galima atlikti ir naudojant kitus aliejus.

✓ Patartina daryti ir blakstienų kaukes, kurių pagrindas - taip pat aliejus. Namų sąlygomis blakstienų priežiūrai 

galima pasigaminti mišinius iš įvairių aliejų: galima sumaišyti 2-3 ar net daugiau rūšių. Visas rūšis reikia 

maišyti lygiomis dalimis. Blakstienoms itin tinka:

 n migdolų aliejus (skatina jų augimą)

 n rožių aliejus (stabdo senėjimo procesus)

 n ricinos aliejus (skatina augimą bei atsinaujinimą, apsaugo nuo iškritimo)

 n persikų ir varnalėšų aliejai (stiprina)

✓ Erškėtrožių ir šaltalankių aliejai labai tinka blakstienoms stiprinti. Galite sumaišyti juos lygiomis dalimis ir 

blakstienas tepti vakarais prieš miegą.

✓ Rinkitės šalavijų, ramunėlių, juodosios ar žaliosios arbatos, rugiagėlių nuovirus. Vienu iš jų suvilgykite vatos 

tamponėlį ir priglauskite prie akių vokų ir blakstienų. Palaikykite apie 20 minučių, paskui nuplaukite ir patepkite 

blakstienas maitinamuoju aliejumi.

✓ Užplikykite arbatą, jos maišelius palikite atvėsti ir tiesiog užsidėkite ant užmerktų akių. Arbata gali būti tiek 

juodoji, tiek žalioji. Svarbu, kad joje būtų kofeino. Ši kaukė padės ir odai aplink akis, ir blakstienoms.

StipriNiMUi

✓ Sumaišykite augalinį aliejų su smulkiai pjausty-

tomis petražolėmis arba alavijų sultimis, gautą 

masę po paros perkoškite. Vokų masažas sustiprina kaukės 

poveikį, o petražolių ir alavijų sultys drėkina odą aplink 

akis, lygina smulkias raukšleles. Kaukę laikykite 10 min.

✓ Puiki priemonė - kompresai. Džiovintos 

rugiagėlės, medetkos, ramunėlės ir šalpusniai 

(jų galima nusipirkti vaistinėse) užpilamos verdančiu 

vandeniu, po keliolikos minučių nukošiamos ir 

sudrėkinus jų nuovire vatos diskelius galima daryti 

kompresus. Ant akių vokų juos reikia laikyti iki 20 min.  

Labai veiksmingas medetkų ir rugiagėlių žiedų nuoviras. 

Žiedus užpilkite verdančiu vandeniu ir palikite 3 dienoms 

tamsoje. Pamirkytus vatos tamponėlius dėkite ant akių ir 

laikykite 10-15 min. Nuėmus kompresą reikia palaukti, kol 

blakstienos išdžius, tada patepti jas kuriuo nors aliejumi.

Kaitaliojant šias priemones jau po poros savaičių bus 

galima pamatyti teigiamus pokyčius. Žinoma, jei kas 

vakarą nepamirštama nusivalyti makiažo.

DrėKiNiMUi

✓ Kiekvienos blakstienos „gyvenimo“ trukmė yra 
5-6 mėnesiai, jos reguliariai iškrenta ir atauga, 

tačiau tankias ir ilgas blakstienas galima užsiauginti 
vos per kelias savaites.

✓ Pati efektyviausia, blakstienų augimą skatinanti 
priemonė, suteikianti žvilgesio ir paryškinanti 

jų spalvą, - tai romo ir ricinos aliejaus mišinys. 
Sumaišykite komponentus lygiomis dalimis ir užtepkite 
ant blakstienų. Saugokite, kad mišinys nepatektų į akis.

✓ Truputį ricinos aliejaus galima sumaišyti su tokiu 
pat kiekiu alijošiaus sulčių arba rožių aliejaus. 

Taip pat augimą skatins lygiomis dalimis sumaišytas 
ricinos ir varnalėšų aliejų mišinys. Į šiuos mišinius 
galima įlašinti porą lašų aliejinių vitaminų A ir E.  Tas 
kaukes reikia laikyti šaldytuve ir kas antrą dieną kuria 
nors iš jų šepetėliu arba vatos lazdele patepti blakstie-
nas, o po maždaug pusvalandžio būtina nuvalyti.

✓ Puikiai blakstienoms tiktų šis paprastas receptas: 
sumaišykite linų sėmenų, ricinos, kviečių gemalų, 

vynuogių kauliukų aliejus ir užtepkite ant blakstienų bei 
vokų. Palaikykite 10 minučių ir nuplaukite. Visi šie aliejai 
gerina blakstienų struktūrą, stabdo jų kritimą, skatina 
augimą, nuramina vokų odą ir saugo nuo senėjimo.

✓ Blakstienos greičiau augs, jeigu rinksitės rici-
nos aliejų ir įpilsite į jį šiek tiek morkų sulčių 

ir vitamino A. Sumaišykite ir švelniai užtepkite gautą 
masę ant blakstienų.

✓ Migdolų aliejus tinka ne tik blakstienų, bet ir 
antakių plaukelių augimui spartinti. Patepkite 

plaukelius šiltu aliejumi ir leiskite įsigerti.

aUGiMUi
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Buvęs modelis ir aktoriaus Mariaus Jam-
polskio žmona Renata JaMpolskė (29) 
džiaugiasi ramiu šeimyniniu gyvenimu 
ir kasdieniais vyro komplimentais. Ji at-
skleidžia, kada savo vyrui yra gražiausia, 
kaip rūpinasi savo išvaizda, taip pat iš-
duoda, be ko negali išeiti iš namų.

Paaugliškos užgaidos

Makiažas mane pradėjo dominti, kai buvau 
15 metų. Tai buvo pirmieji bandymai atrasti 
save, noras greičiau užaugti ir tapti moterimi. 
Būdama 16-os dažiausi gan ryškiai, o dabar, 
kai tapau moterimi, beveik nesidažau. Net 
eidama į vakarėlį naudoju tik pagrindines prie-
mones: pudrą, blakstienų tušą, lūpų dažus. 
Manau, užaugau. (Juokiasi.) Dabar man ma-
lonu, kai parduotuvėje manęs paprašo paro-
dyti dokumentus. Kadangi savo vyro Mariaus 
komplimentų sulaukiu kasdien, o dažausi tik 
retkarčiais, eidama į svarbius renginius, galiu 
daryti prielaidą, kad ir jam labiausiai patinku, 
kai atrodau natūraliai. (Šypsosi.)

kūnui ir sielai

Manau, makiažas nėra svarbiausias mo-
ters grožio ritualas, tačiau kiekviena turi sa-
ve prižiūrėti. Savo grožį neretai patikiu pro-
fesionalams: kas mėnesį lankausi pas plaukų 
stilistą, manikiūro specialistą. Žinoma, pasi-
dažyti ar susišukuoti lengvai galiu pati, tačiau, 
tarkim, ilgalaikio manikiūro  pati niekaip ne-
pasidaryčiau. Mano grožio procedūros pri-
klauso nuo sezono: žiemą daugiau dėmesio 
skiriu plaukams, odai, o vasarą - manikiūrui 
ir pedikiūrui. Kadangi nemėgstu masažų ar 
viešų baseinų, kurie neatrodo labai higieniš-
ki, man geriausias atsipalaidavimas ir SPA - 
šilta vonia su burbuliukais namuose.

10 buteliukų - mažai

Nueiti susitikti su draugais ar panašiai 
galiu ir nepasidažiusi, tačiau negaliu išeiti iš 
namų nepasikvėpinusi. Kiek tik save pame-
nu, visuomet mėgau kvepalus, prašydavau 
jų gimtadienio proga ar laukdavau iš Kalėdų 
Senelio. Dabar mano lentynėlėje 10 buteliu-
kų, tačiau tai nėra daug, vienu metu turėjau 
net 37. Žinoma, kvapai labai priklauso nuo 
sezono. Vasarą labiausiai mėgstu gaivius, 
lengvus kvapus, o žiemą - moteriškesnius, 
sunkesnius, pavyzdžiui, „Cartier“, kuriuos 
neseniai padovanojo vyras, „Giorgio Arma-
ni“, „Givenchy“. Kvepalai man kur kas svar-
besni nei makiažas.

Grožio paletė

Atėjus brandai nustojo dažytis

l Kosmetikos priemonės, kurios visada 
rankinėje: lūpų balzamas, blakstienų tušas ir 
pudra.
l Pati svarbiausia kosmetikos priemonė: 
blakstienų tušas.
l Kvepalai: „Cartier“.

Renatos favoRitai
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Ringailė Stulpinaitė

- Priklausomybė nuo maisto - ar tai 
reali problema?

- Priklausomybė nuo maisto šiuo metu yra 
labai aktuali tema. Mes neretai esame dras-
komi konflikto: maisto pramonė mums siūlo 
naujus produktus, produktų reklamos rėkte 
rėkia „paragauk manęs“, „suvalgyk mane“, 
bet tuo pat metu ant žurnalų viršelių puikuo-
jasi liekni žmonės, kurie yra laimingi, lydimi 
sėkmės, patrauklūs. Priklausomybė - 
tai reiškinys, kai žmogus tampa priklauso-
mas, valdomas, praranda kontrolę ir saiką. 
Priklausomybę nuo maisto ar atskirų jo pro-
duktų, pavyzdžiui, saldumynų, galima apibū-
dinti kaip sutrikusį santykį su maistu. Mais-
tas užima nemažą dalį mūsų gyvenimo ir jis 
tenkina ne tik fiziologinius mūsų poreikius. 
Su maistu mes kontaktuojame įvairiais pojū-
čiais: uostome jį, liečiame, ragaujame, girdi-
me jo garsą valgydami. Maistas užpildo ne tik 
skrandį, neretai jis teikia teigiamų emocijų, 
pakelia nuotaiką, suteikia saugumo jausmą, 
mažina nerimą. Per maistą jaučiame, kad pri-
klausome tam tikrai žmonių grupei, palaiko-
me socialinius kontaktus (dalykiniai pietūs, 
derybos). Valgymas su kitais nuo senų laikų 
laikomas draugiškumo, bendrumo užmezgi-
mu, o atsisakymas valgyti kartu rodo distan-
ciją, nepriėmimą, atstūmimą.

- Ar tikrai egzistuoja ir priklausomy-
bė nuo saldumynų?

- Priklausomybė nuo saldumynų tapo vie-
na populiariausių temų, kalbant apie priklau-
somybes, ypač nuo maisto. Mokslininkai ne-
retai žmones, jaučiančius ypatingą potraukį 
saldumynams, vadina „narkomanais“, nors 
tarp šių priklausomybių yra esminiai skirtu-
mai. Narkotikai - tai medžiagos, kurios nerei-
kalingos organizmui, kurių reikia atsisakyti, 
o maistas mums gyvybiškai svarbus, jo atsi-
sakyti neįmanoma.  Todėl siekiant atsikraty-
ti priklausomybės nuo maisto ar atskirų jo 
produktų reikia lavinti saiko pajautimą. Ir ne 
be reikalo - minutinis malonumas neretai 
virsta kitos „saldžiosios dozės“ noru, palik-
damas pėdsakus organizme. Ne tik papildomi 
kilogramai, bet ir gliukozės šuoliai piktnau-
džiaujantiems saldumynais kelia kitų sveika-
tos sutrikimų. 

Suvalgius saldaus, dėl didelės sacharozės 
skvarbos pirmiausia poveikį patiria smege-

nys, todėl mažėja nerimas, įtampa, atsipalai-
duojama. Vėliau gliukozė pasiekia raumenis, 
inkstus ir kitus organus. Patekus cukrui į 
organizmą, išsiskiria insulinas. Jis cukrų pa-
šalina iš kraujo, todėl greitai atsiradęs povei-
kis greitai ir išnyksta. Jaučiame angliavande-
nių badą, norisi tai pakartoti vėl. Taip paten-
kame į užburtą ratą, ir tai jau pirmas žingsnis 
priklausomybės link. 

- Kokie produktai mums pavojin-
giausi?

- Iš maistinių medžiagų dažniausiai pri-
klausomybę sukelia cukrus, o jo juk yra visur: 
kepiniuose, dribsniuose, pusfabrikačiuose, 
vaikų maistelyje, gazuotuose gėrimuose ir 
t.t. Cukrus veikia žmogaus psichiką - pakelia 
nuotaiką, mažina nerimą, depresinę simpto-
matiką. Galima sakyti, jis veikia kaip antide-
presantas. Cukrus sukelia energijos antplūdį, 
neretai tampa „dopingu“. Šokoladas - tai ant-
ras pagal populiarumą produktas, sukeliantis 

Priklausomybė nuo saldumynų ir naktipiečių. Kas ją sukelia?

Iš maIstInIų 
medžIagų 
dažnIausIaI 
prIklausomybę 
sukelIa cukrus, 
o jo juk yra 
vIsur: kepInIuose, 
drIbsnIuose, 
pusfabrIkačIuose, 
vaIkų maIstelyje, 
gazuotuose 
gėrImuose Ir t.t. 

Traškūs grūdų batonėliai, juodasis  
šokoladas, kai kuriems - guminukai.  
Visi turime maisto produktų, kuriems  
jaučiame ypatingą silpnybę. Bėda ta,  
kad vieni moka savo silpnybėms atsispirti, 
o kiti - ne. Apie priklausomybę nuo  
maisto „Laisvalaikis“ kalbėjosi su psicho-
loge-psichoterapeute MArijA VAšTAke.
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priklausomybę. Tyrimais įrodyta, kad įsimy-
lėjusiems žmonėms organizme išsiskiria fe-
niletilaminas, tokios medžiagos randama ir 
šokolade. Todėl ne veltui gyvuoja frazė „aš 
myliu šokoladą“. Taip pat šokolade yra mag
nio, medžiagos, kurios moterys stokoja už-
klupus PMS, tuo paaiškinama, kodėl prieš 
menstruacijas norisi šokolado.

- Bet saldumynus mėgsta ne tik mo-
terys, ir ne tik įsimylėjėliai.

 Neretai mes sutinkame žmonių, kurie 
net nebūdami alkani užkandžiauja įvairiais 
saldėsiais. Paklausti, dėl ko jie tą daro, atsa-
ko, kad dėl malonumo, nes tai skanu. Pabu-
vę be užkandžių, jie jaučia, kad lyg kažko 
trūksta… Kartais būna taip, kad šokolado 
plytelė valgoma, kad numalšintų negatyvias 
emocijas, o kartais ji tampa dovanėle sau. 
Žmogus, besidžiaugdamas savimi, pasiektais 
rezultatais, apdovanoja save saldainiu. Tai 
gali būti atėję iš vaikystės. Motinos pienas, 

kurį žinda kūdikis, yra salstelėjęs. Kol vaikas 
žinda, jis jaučiasi saugus, ramus. Panašiai 
mes galime jaustis suvalgę ką nors saldaus. 
Taip pat, prisiminkite, turbūt ne vieną iš mū-
sų tėvai apdovanodavo už gerus darbus sal-
dainiu ar kitu skanėstu. Tačiau pomėgis val-
gyti saldumynus gali būti tiesiog pomėgis: 
jei žmogus suvalgo desertą ir sustoja, jo ne-
persekioja mintys apie saldumynus, jis ne-
jaučia ypatingos traukos saldėsiams, gali 
jiems atsispirti ir sustoti valgydamas, tai 
nėra priklausomybė.

- Kokius žmones labiausiai traukia 
įvairūs saldėsiai? Ir kodėl vieni jiems at-
sispiria lengviau už kitus?

 Polinkis į saldumynus yra individualus. 
Manoma, kad saldumynų mėgėjų smegeny-
se mažiau išsiskiria serotonino (laimės hor-
mono). Mano praktikoje neretai pasitaiko 
klientų, kurie skundžiasi, kad kaip atsipalai-
davimo būdą jie pasitelkia persivalgymą sal-
dumynais. Po tokio persivalgymo seka pa-
žadas sau, kad tai buvo paskutinis kartas, 
griežtos dietos, kurių metu ribojami anglia-
vandeniai, dėl to pajuntamas jų badas. O jei 
užklumpa neigiamos emocijos, nesėkmė, 
žmogus nutrūksta, vėl persivalgo ir vėl žada 
sau, kad tai buvo paskutinis kartas. Tokių 
paskutinių kartų būna labai daug, žmogus 
nusivilia savimi, pats iš to negali ištrūkti. 
Labai svarbu kiekvienam suprasti, kas pa-
leidžia šį mechanizmą, dėl ko norisi saldaus, 
kokios emocijos yra „suvalgomos“, kas šiuo 
metu vyksta gyvenime, kas kankina. Kelias 
atsakyti į šiuo klausimus, tai ištyrinėti nėra 
lengvas, neretai prireikia psichoterapinės 
pagalbos.

- Tačiau žmonės būna priklausomi ne 
tik nuo saldėsių. Kiti itin mėgsta nakti-
piečiauti. 

 Kartais tai būna susiję su žmogaus dar-
bo ir poilsio režimo nebuvimu. Žmonės būna 
itin užimti, neranda laiko pasirūpinti savimi. 
Visą dieną dirba, o vakare, atslūgus įtampai, 
pajunta alkį. Susikaupęs per dieną alkio jaus-
mas skatina suvartoti kur kas daugiau mais-
to, nei jo būtų suvalgoma įprastai, valgant 
keturis kartus per dieną. To pasekmė  ir 
svorio augimas. Kitas dalykas, žmonės, kurie 
dirba labai įtemptą darbą, atėję namo įtampai 
malšinti užkandžiauja, nes valgymas yra vie-
nas iš būdų nuslopinti įtampą. Kitas dalykas, 
žmonės, kurie nesilaiko miego režimo, mažai 
miega, sutrikdo hormono, atsakingo už ape-
tito mažėjimą, gamybą (leptiną). Dėl to būna 
alkio protrūkių. Todėl patariama susitvarkyti 
ir normalizuoti savo režimą.

- Kaip mes išsiugdome priklausomy-
bę nuo kavos, apskritai nuo tam tikrų 
maisto produktų?

 Dažniausiai priklausomybė nuo maisto  
tai tik simptomas, slepiantis daug didesnes 
problemas. Neretai klientai atėję įvardija, kad 
jie turi priklausomybę nuo saldumynų, šoko-
lado ar tiesiog be saiko valgo. Tuomet jiems 
atrodo, kad tai yra pagrindinė problema, ir 
net nenutuokia, kad tai yra tik ledkalnio vir-
šūnė. Priklausomybė nuo saldumynų gali 
slėpti vidinę tuštumą, nerimą, baimes, meilės 
stoką. Neretai šios problemos yra išstumia-
mos kažkur giliai, neigiamos, slopinamos. Iš 
čia ir kyla priklausomybė. 

- Kaip šias priklausomybes įveikti?
 Viskas, kas yra daroma be saiko, yra 

žalinga. Per daug rafinuotų angliavandenių  
taip pat. Tai sukelia fiziologinius organizmo 
pokyčius, ligas. Tai gali tapti priemone nei-
giamoms emocijoms malšinti, įtraukti į už-
burtą ratą. Kaip tai įveikti, universalaus pa-
tarimo nėra. Priklausomybė atsiranda, kai yra 
priežastis. Kiekvieno žmogaus priežastis 
skirtinga. Todėl ir įveikimo būdas yra skir-
tingas, individualus. Tačiau, kaip minėjau, po-
traukis prie saldumynų slepia gilesnius daly-
kus, ir reikia juos nuodugniai ištyrinėti, su-
prasti tikrąsias priežastis. Galiausiai visuo-
met galima kreiptis į specialistus.

Priklausomybė nuo saldumynų ir naktipiečių. Kas ją sukelia?
žmonės, kurie 
dirba labai 
įtemptą darbą, 
atėję namo 
įtampai malšinti 
užkandžiauja, 
nes valgymas yra 
vienas iš būdų 
nuslopinti įtampą

Psichologė-psichoterapeutė 
Marija Vaštakė

EPA-Eltos nuotr.
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Jų jaunystės receptas
Kiekviena tauta, kurioje gausu šimtamečių, turi savų ilgaamžiškumo receptų.  
Kiekvienoje šalyje jie yra skirtingi, kartais net prieštaringi. Vieni iš jų „tinka“ tik 
vietos gyventojams, kiti yra universalūs, juos gali prisitaikyti kitų tautų atstovai.

Japonija
Vidutinė gyvenimo trukmė - 81 metai (ilgiausia pasaulyje). 

Iki 1941 m. japonai vidutiniškai gyvendavo vos per 40 metų, 
padėtis visiškai pasikeitė po karo. Ilgaamžiškumo paslaptimi 
laikomi jūrinis klimatas, maisto racionas, kuriame vyrauja pa-
tiekalai iš sojų, gerinančių kaulų būklę ir užkertančių kelią šir-
dies ligoms, žalioji arbata, aktyvinanti medžiagų apykaitą, ir 
jūrų gėrybės, praturtinančios organizmą jodu ir fluoru. Statisti-
kos duomenimis, šioje šalyje tik 3 proc. žmonių turi antsvorio.

Patarimas: įtraukite į savo valgiaraštį žaliąją arbatą, sojas 
ir žuvį - tik ne žalią, kuri gali būti užkrėsta parazitais.

Prancūzija
Vidutinė gyvenimo trukmė - 77,7 metų. Įdo-

mu, kad prancūzų racione gausu produktų, kurie 

tradiciškai yra laikomi kenksmingais - sūris, grie-

tinėlė, mėsa, įvairūs paštetai, vynas. Prancūzai 

valgo labai saikingai, porcijos šalies restoranuose 

yra pastebimai mažesnės nei kitose šalyse. Pran-

cūzijoje yra įprasta valgyti lėtai.

Patarimas: neskriauskite organizmo, atimdami 

iš jo skanų maistą ir niekada nevalgykite skubėdami! 

Mėnesį maitinantis lėtai, su pasimėgavimu, galima 

numesti 4-5 kg nereikalingo svorio (organizmas spė-

ja pasisotinti mažesniu maisto kiekiu).

Skandinavija
Vidutinė gyvenimo trukmė - 75-78 metai. Tra-

diciškai įsivaizduojama, kad atšiaurus klimatas ir 
trumpa vasara neprisideda prie ilgaamžiškumo, ta-
čiau skandinavams tai, regis, nė motais. Jų ilgo gy-
venimo paslaptis yra įvairių rūšių riebi žuvis. Žuvy-
je esantys riebalai apsaugo širdį, kraujagysles, sąna-
rius ir lėtina Alcheimerio ligos išsivystymo procesą. 
Įdomi padėtis yra Suomijoje: 8-ojo deš. pradžioje 
šalis užėmė pirmąją vietą pasaulyje pagal mirčių nuo 
širdies ligų skaičių. Problema buvo išspręsta propa-
guojant mankštą gryname ore - statistikos duome-
nimis, 70 proc. suomių aktyviai sportuoja.

Patarimas: valgykite žuvį ir sportuokite 
lauke, o ne salėje.

Kuba
 
Vidutinė gyvenimo trukmė - 76 metai. Šalyje, kurioje pagrindiniai 

maisto produktai parduodami pagal korteles, o gyventojai rūko stip-
riausius cigarus ir litrais maukia kavą, ilgaamžių būti neturėtų. Bet 
Kuboje yra įdiegta viena iš efektyviausių sveikatos apsaugos siste-
mų, be to, kubiečiai - optimistai.

Patarimas: depresija yra kenksminga, todėl nesutelkite viso dė-
mesio į nesėkmes.

Italija
Vidutinė gyvenimo trukmė - 77 metai. Italai - vieni iš smarkiausių rūkalių Europoje, bet kartu Apeninų pusiasalio gyventojai mažai serga širdies ir kraujagyslių ligomis bei vėžiu. Ilgaamžiškumo paslaptis - švelnus jūrinis klimatas, aštrūs raudo-nieji pipirai ir stiprūs giminystės saitai.
Patarimas: neužsisklęskite savyje ir nepa-sinerkite visa galva į darbą!
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Dilgčiojimas kojose ir rankose

Kartais ilgai sėdime viena poza, o atsisto-
ję jaučiame, kad kojos arba rankos apmirė. 
Bet pradėjus judėti nutirpimas po truputį pra-
eina. Ši visiems pažįstama būsena vadinasi 
parestezija. Jai būdingas dilgčiojimas ir pojū-
tis, kad „bėgioja skruzdėlės“. Apmirimas ir 
jautrumo sutrikimas vyksta dėl paviršinio 
nervo dirginimo jį spaudžiant arba laikinai 
sutrikus rankų ir kojų kraujotakai. Atkreipki-
te dėmesį: jei nutirpimas trunka ilgiau, tai 
rimta priežastis kreiptis į neurologą. Chro-
niška parestezija gali būti požymis, kad yra 
pažeistos įvairios nervų sistemos dalys.

voko trūkčiojimas

Sėdite prie kompiuterio, skaitote arba 
šnekatės, ir staiga akis ima savaime trūkčio-
ti. Ši būsena vadinasi blefarospazmas - voko 

raumenų nevalingas susitraukimas. Jo prie-
žastis gali būti stresas, nuovargis ir didelis 
kofeino kiekis. Šis nemalonumas paprastai 
būna nepavojingas ir praeina savaime. Kad 
spazmai nesikartotų, pašalinkite streso prie-
žastį ir būtinai miegokite ne mažiau kaip 
8 val. per parą.

„Pabaisa“ pilve

Pilvo urzgimas gali jus užklupti netin-
kamiausią akimirką - per susirinkimą arba 
romantišką pasimatymą. Kartais ši „pabai-
sa“ riaumoja taip, kad, regis, girdėti per ki-
lometrą!

Pilvo gurgimą sukelia skrandžio ir plo-
nosios žarnos raumenų susitraukinėjimas. 
Jiems vykstant, skrandžio turinys slankioja 
aukštyn žemyn ir maistas sutrinamas į vie-
nalytę košę, kuri vadinasi chimusas. Kai esa-
me alkani, o skrandyje tuščia, chimusas, du-

jos ir oras pradeda judėti, pilve sukeldami 
triukšmą. „Pabaisą“ pamaitinus, garsai iš-
kart nuslopsta. Kartais raumenų susitrauki-
mai būna atsitiktiniai, nesusiję su alkio jaus-
mu. Jei pilvas gurgia ir prieš valgant, ir po 
valgio, ko gera, turite virškinimo problemų. 
Keiskite mitybą, pasitikrinkite žarnyną ir 
skrandį.

Degantys skruostai

Kiekvienam iš mūsų yra tekę atsidurti 
nepatogioje padėtyje. Be padažnėjusio širdies 
plakimo, tikriausiai kyla pojūtis, kad skruos-
tai liepsnoja. Kai kurių žmonių skruostai iš-
ties tampa burokiniai, o tai dar daugiau didi-
na nesmagumo jausmą.

Kai varžomės ar gėdijamės, širdis plaka 
dažniau ir į veidą priplūsta kraujo, todėl 
skruostai ir ausų galiukai parausta. Beje, pui-
kus būdas sumažinti nuoraudį - tą akimirką, 
kai jaudinatės, įsivaizduoti, jog esate saugio-
je, jūsų mėgstamoje vietoje. Mintimis persi-
kelkite į ramų kampelį, ir jaudulys būtinai 
sumažės.

SveikatoS kodaS

Puslapius parengė Milda KUNSKAITĖ

Šifruojame organizmo 
siunčiamus signalus

Organizmas mums visada siunčia signalus - tereikia mokėti įsiklausyti į juos 
ir padaryti išvadas. Kad būtume sveiki ir gyvybingi.

EPA-Eltos nuotr.
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ApdovAnojimAi

Išdalyti futbolo „Oskarai“
Ciuriche (Šveicarija) pirmadienį per „Auksinio kamuolio“ apdovanojimų ceremoniją  
iškilmingai įteikti prizai geriausiems pasaulio futbolininkams ir treneriams - jie  
nugalėjo Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) kartu su Prancūzijos žurnalu  
„France Football“ surengtuose rinkimuose.

1991 - Lothar Matthaeus (Vokietija/Milano „Inter“)
1992 - Marco van Basten (Olandija/„AC Milan“)
1993 - Roberto Baggio (Italija/Turino „Juventus“)
1994 - Romario (Brazilija/„FC Barcelona“)
1995 - George Weah (Liberija/„AC Milan“)
1996 - Ronaldo (Brazilija/„FC Barcelona“)
1997 - Ronaldo (Brazilija/Milano „Inter“)
1998 - Zinedine Zidane (Prancūzija/Turino „Juventus“)
1999 - Rivaldo (Brazilija/„FC Barcelona“)
2000 - Zinedine Zidane (Prancūzija/Turino „Juventus“)
2001 - Luis Figo (Portugalija/Madrido „Real“)
2002 - Ronaldo (Brazilija/Madrido „Real“)
2003 - Zinedine Zidane (Prancūzija/Madrido „Real“)
2004 - Ronaldinho (Brazilija/„FC Barcelona“)
2005 - Ronaldinho (Brazilija/„FC Barcelona“)
2006 - Fabio Cannavaro (Italija/Madrido „Real“)
2007 - Kaka (Brazilija/„AC Milan“).
2008 - Cristiano Ronaldo (Portugalija/„Manchester United“).
2009 - Lionel Messi (Argentina/„FC Barcelona“)
2010 - Lionel Messi (Argentina/„FC Barcelona“)
2011 - Lionel Messi (Argentina/„FC Barcelona“)
2012 - Lionel Messi (Argentina/„FC Barcelona“)
2013 - Cristiano Ronaldo (Portugalija/„Real“)
2014 - Cristiano Ronaldo (Portugalija/„Real“).

Geriausi pasaulio futbolininkai

GERIAUSIAS FUTBOLININKAS. 2014 
metų geriausiu pasaulio futbolininku iš-
rinktas Portugalijos rinktinės ir Madrido 
„Real“ (Ispanija) klubo puolėjas Krištia-
nas Ronaldas (Cristiano Ronaldo, 29). K.
Ronaldui įteiktas „Auksinis kamuolys“. 
Portugalų futbolininkas laureatu tapo tre-
čią kartą. Jis geriausiu pasaulio futbolinin-
ku buvo išrinktas ir 2008 bei 2013 metais. 
K.Ronaldas surinko 37,66 proc. balsų.
ANTRAS liko 2009-2012 metų laurea-
tas argentinietis Lionelis Mesis (Lionel 
Messi, „FC Barcelona“, Ispanija), su-
rinkęs 15,76 proc. balsų.
TREČIĄJĄ VIETĄ užėmė Vokietijos rink-
tinės vartininkas Manuelis Nojeris (Ma-
nuel Neuer, Miuncheno „Bayern“, Vokie-
tija), kuriam atiteko 15,72 proc. balsų.
GERIAUSIA FUTBOLININKĖ. 2014 
metų geriausia pasaulio futbolininke iš-
rinkta 26-erių vokietė Nadinė Kesler 
(Nadine Kessler, 17,52 proc.). Ji prano-
ko brazilę Martą (14,16 proc.) ir ame-
rikietę Ebę Vombak (Abby Wambach, 
13,33 proc.). 
GERIAUSIAS TRENERIS. Geriausiu 
vyrų futbolo treneriu išrinktas pasaulio 
čempionės titulą iškovojusios Vokieti-
jos rinktinės strategas Joachimas Lio-
vas (Joachim Loew), o geriausiu mote-
rų futbolo treneriu tapo su „VfL Wolf-
sburg“ (Vokietija) klubu moterų Čem-
pionų lygoje triumfavęs Ralfas Keler-
manas (Ralf Kellermann).
GRAŽIAUSIAS ĮVARTIS. Už gražiausią 
įvartį apdovanotas Kolumbijos rinktinės 
saugas Chamesas Rodrigesas (James Ro-
driguez).

Vokietijos rinktinės 
treneris Joachimas 
Liovas (Joachim Loew)

Vokietis Filipas Lamas 
(Philipp Lahm) su žmona 

Klaudija (Claudio) Argentinos futbolininkas Lionelis Mesis 
(Lionel Messi) su drauge Antonela (Antonella)

Geriausius futbolininkus apklausoje rinko  

181 nacionalinių komandų treneris, 182 kapitonai 

bei 181 futbolo apžvalgininkas.

Geriausia futbolininkė - vokietė 
Nadinė Kesler (Nadine Kessler)
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Kolumbijos futbolininkas Chamesas 
Rodrigesas (James Rodriguez)  

su žmona Daniela

Serdžio Ramos (Sergio Ramos)  
su drauge Pilar (Pilar)

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Krištianas Ronaldas su sūnumi Krištianu 
(Cristiano Jr), mama Marija Dolores 

(Maria Dolores) ir broliu Hugo (Hugo)

Krištianas Ronaldas (Cristiano Ronaldo) trečią 
kartą išrinktas geriausiu pasaulio futbolininku
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Praėjusiame numeryje „Laisvalaikis“  
pristatė pirmąją temos apie labiausiai  
paplitusius sekso mitus dalį. Šį kartą  
skaitytojams pristatoma antroji dalis,  
apie tai, kaip iškreiptai tie mitai veikia 
mūsų sąmonę ir gyvenimą. Kodėl  
manoma, kad seksas sutvirtina vyro  
ir moters ryšius, apsaugo nuo ligų  
ar kitų negalavimų? Apie tai  
„Laisvalaikis“ kalbėjosi su psichologe  
RAmune ŽeLioniene. 

Ringailė Stulpinaitė

1. seksas sustiprina santuoką, 
draugystę.

Šiais laikais vis dažniau žmonės mylisi 
su visai nepažįstamais arba mažai pažįsta-
mais žmonėmis. Apsisaugojimo priemonių 
bumas žmonėms suteikė visas galimybes 
netrukdomai ištvirkauti. Nuo sekso gali pra-
sidėti draugystė, o gal net ir santuoka. Vis 
dėlto jei norime sąmoningo gyvenimo, tu-
rime suprasti, kad visavertis mylėjimasis 
įmanomas tik esant darniems santykiams. 
Visų pirma santykius reikia sukurti, pažin-
ti vienas kitą, išmokti pasitikėti vienas kitu, 
suprasti, ar šis žmogus tinkamas gyvenimui, 
reikia patirti daug visokių situacijų. „Retai 
kas susimąsto, kad intymių santykių dermė 
daro mažiausią įtaką santykių darnai, gero-
vei, ilgaamžiškumui. Moterys, būdamos 
emocingos, visai nenori mylėtis, kai konf-
liktuoja su vyru, jaučiasi nemylimos, negau-
na pakankamai dėmesio. Vyrai turėtų gerb-
ti tokį atsitolinimą ir stengtis artėti prie 
švelnių savo antrųjų pusių. Dažnai moterys 
skundžiasi, kad vyrai manipuliuoja: aš vyras, 
man reikia sekso, tad pasistenk, arba aš tu-
rėsiu ieškoti kitų išeičių. Tai tiesiog primi-
tyvu. Bet jei moteriai toks vyras tiko san-
tuokai, tai belieka pasistengti pakeisti įpro-
čius. O vyrai yra labai paslankūs, tik reikia 
išbandyti konkrečiam vyrui tinkamus būdus 
ir duoti sau bei jam laiko“, - pasakojo R.Že-
lionienė. Svarbu paaiškinti vyrui, kad mo-
teris jo neatstumia, tiesiog dabar negali nuo-
širdžiai atsiduoti, nepasiruošusi atviriems 
santykiams. Net jei vyras nesupras, mote-
riai nevalia savęs prievartauti. Taip pat ne-
vertėtų mylėtis po barnio, konflikto. 

Labiausiai paplitę mitai apie seksą (2)
Psichologijos kodas

Epa-Eltos nuotr.
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Labiausiai paplitę mitai apie seksą (2)
Psichologijos kodas

2. seksas apsaugo nuo įvairių 
intymių negalavimų.

„Teko girdėti moteris guodžiantis, kad 
vyrai teigia, jog susijaudinus, bet nepasimy-
lėjus jiems skauda jų lytinį organą. Ką gi, lai 
mažiau jaudinasi. Ir moterys lai mažiau juos 
gundo, lai nevilioja, jei nenusiteikusios vi-
lionių pratęsti. Mat vyras, kuris neturi tvir-
tos valios, negali pademonstruoti didelės 
savikontrolės, todėl žaisti su ugnimi nere-
komenduojama. Vis dėlto tenka pripažinti, 
kad prostatos negalavimai susiję su fiziolo-
gija, kuri priklauso nuo psichologinių mo-
mentų. Pvz., vyrui, kuris nesijaučia geru 
vyru, kuris abejoja savo sugebėjimu tinka-
mai išlaikyti save ir savo šeimą, gali būti 
būdingas pirmalaikis sėklos išsiliejimas. Ki-
taip tariant, vyras, kuris kaip vyras jaučiasi 
blogai, sunkiai suvaldo ir savo lytinį organą, 
jam būdingos sutrikusios funkcijos“, - tikino 
psichologė. Potencijos sumažėjimas sieja-
mas su vyriškųjų hormonų sumažėjimu. O 
kiek daug moterų girdi, kad jos nemoka tin-
kamai sujaudinti vyrų. Intymios kūno dalies 
negalavimai siejami su netinkamu tos kūno 
dalies naudojimu arba jos resursų išeikvoji-
mu. Tai galioja ir vyrams, ir moterims. Žmo-
nėms trūksta žinių, todėl labai lengva įtikė-
ti įvairiomis pasakomis. Verta žinoti, kad 
vyras, kuriam daug metų ir kuris negalėti 
mylėtis, yra visiškai sveikas vyras. Jam jau 

ne laikas mylėtis. Ką sako „šiuolaikiniai“ 
daktarai? Jums sutriko potencija ir pan. Nie-
kas nesutriko, žmogus sensta, o senas žmo-
gus neskirtas mylėtis. Jis turi kitus gyveni-
mo tikslus.

3. seksas sutvarko  
moters ciklą.

Moters ciklas pastovus tuomet, kai mo-
teris yra laiminga. O moteris laiminga tada, 
kai visuose keturiuose lygiuose - fiziniame, 
emociniame, dvasiniame ir intelektualiame - 
yra darna. „Nesutikau nė vienos moters, ku-
ri laiminga tik todėl, kad gali mylėtis, kada 
nori, kaip nori ir su kuo nori.  Moters laimę 
garantuoja jos pasaulėžiūra, hormonų pusiaus-
vyra, meilė sau ir dar daug kitų dalykų. Visi 
keturi lygiai papildo vienas kitą, todėl fiziolo-
ginė sveikata labai priklauso nuo kitų moters 
gyvenimo sričių. Kai moteris nepriima savo 
unikalaus moteriškumo, kai moteris elgiasi 
kaip vyras, gyvena labiau kaip vyras, jai tenka 
patirti daug įtampos darbe, namuose, jai ten-
ka daug, ilgai ir sunkiai dirbti, kai moteris 
vengia dėvėti laisvus drabužius, sijonus, daž-
nai šaldo save trumpais sijonais, nepaiso savo 
kūno ženklų, pasižymi netvarkingu intymiu 
gyvenimu, dažnai keičia partnerius ir dar dau-
gybė kitokių kriterijų, moteris neturi pasto-
vaus ciklo, dažnai kankinasi dėl skausmingo 
PMS“, - sakė R.Želionienė. Senoliai pataria 
nesimylėti moteriai tol, kol ciklas neatsikuria. 
Šiais laikais mes vėl painiojame priežastis su 
pasekmėmis, klaidinamės ir dar labiau save 
žalojame. Ypač įvairiomis kontraceptinėmis 
priemonėmis, kurios sunaikina moters orga-
nizme natūralų gyvybės kūrimo ciklą ir daro 
moterį visada prieinama seksui patele.

4. seksas gerina  
miegą.

Pasak psichologės, jei seksą naudojame 
kaip priemonę įtampai mažinti, stresui nu-
malšinti, miegui pagerinti, mes mažai kuo 
skiriamės nuo garsaus mokslininko Pavlovo 
tiriamųjų. Sąmoningas žmogus normaliu 
atveju ramiai užmiega tada, kai jo sąžinė ra-
mi, kai jis laimingas, kai jis įgyvendino savo 
dienos uždavinius. Nemigą sukelia nerimas 
ir daugybė kitų priežasčių, kurių sprendimas 
niekaip nesusijęs su mylėjimusi. Kokie gi tie 
vyrai ir moterys? Seniai žinoma, kad pasi-
mylėjus moteriai dar norisi atvirai bendrau-
ti, ji tarsi gėlė atsiveria, jai dar norisi švel-
numo ir pan. Vyro psichika sukurta taip, kad 

jis po mylėjimosi labiausiai nori atsipūsti, t.
y. vyras išnaudojo daug energijos ir jam rei-
kia atgauti jėgas. O miegas yra vienas pui-
kiausių būdų atkurti organizmo fizinę pu-
siausvyrą. Seksas nei gerina, nei blogina 
miego. Tiesiog vyrai ir moterys yra skirtin-
gi. Pavargęs vyras puikiai miega ir be sekso. 
Tad jei norite gerai miegoti, geriau pavargti 
įgyvendinant savo gyvenimo tikslus.

5. Pastovus seksas apsaugo  
nuo nevaisingumo.

R.Želionienė įsitikinusi, jog seniai se-
niai, kai vyrai buvo vyrais, o moterys buvo 
moterimis, partneriai susilaikydavo nuo 
intymių santykių tam, kad galėtų pradėti 
vaikelį stiprybėje. Todėl vyras ir moteris 
sąmoningai atsisakydavo mylėtis metus, 
kad galėtų atiduoti vaikeliui visas savo jė-
gas, stiprybę. Kas nutiko šiuolaikinei me-
dicinai - nežinia. Bet kai kurie mitai tiesiog 
prajuokina, ir nieko daugiau. „Jei norite bū-
ti vaisingi, aukite, bręskite, išsirinkite tin-
kamą partnerį, sukurkite šeimą, turėkite 
vaikų, juos auginkite, jais rūpinkitės, o kai 
vaikai užaugs, daugumai jūsų bus nebeak-
tuali vaisingumo-nevaisingumo tema, nes 
nebus poreikio ką nors apvaisinti. Žmogus, 
kuris sulaukęs 40 metų, leidžia sau išsiskir-
ti, turi labai gerai įvertinti save: ar pajėgs 
jis pagal metus būti aktyviu visaverčiu par-
tneriu dažnai pageidaujamai jaunesnei mo-
teriai. Su šia dilema susiduria vyrai. Štai 
kodėl įvairių skatinamųjų preparatų pramo-
nė klesti. Moterims yra lengviau. Mat jų 
aktyviausias poreikis intymiems santy-
kiams prasideda sulig 30 gimtadieniu ir ties 
37 gyvenimo metais pasiekia piką“, - aiš-
kino psichologė. Tad moterys tarsi gali sau 
leisti tuoktis su jaunesniu vyru. Būkime 
atsakingi savo gyvenime ir priimkime at-
sakingus sprendimus, kad nereikėtų įtikė-
ti įvairiausiais mitais apie intymų gyvenimą 
ir intymias kūno dalis.

Psichologė 
Ramunė 
Želionienė

Miegas yra 
vienas puikiausių 
būdų atkurti 
organizMo fizinę 
pusiausvyrą. 
seksas nei  
gerina, nei 
blogina Miego
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Įdomybės

Kas vyksta Žemės viduje
Kad mūsų planetos viduje yra me-

talinis branduolys, jau 1692 m. spėjo 
astronomas Edmundas Halis (Edmond 
Halley), atradęs kometą, vėliau pava-
dintą jo vardu (Halio kometa). Tokią 
išvadą mokslininką vertė daryti faktas, 
kad Žemė turi magnetinį lauką ir kad 
jis juda vakarų kryptimi. Bet svarių įro-
dymų E.Halis tuo metu neturėjo. Dabar 
juos pateikė geofizikai iš Lidso univer-
siteto ir išaiškino giliai Žemės gelmėse 
vykstančio proceso mechaniką.

Jei tikėsime naujausiais duomeni-
mis, mūsų planeta turi du branduolius. 
Pačiame jos centre yra kietas geležinis 
branduolys - vadinamasis vidinis. Jį su-
pa skystas išsilydžiusios geležies bran-
duolys - išorinis. Abu jie sukasi, bet la-
bai sudėtingai. Vidinis, kietasis bran-
duolys sukasi iš vakarų į rytus, kaip ir 
Žemė, bet greičiau už ją. Jis visą apsi-
sukimą padaro dviem trečdaliais sekun-
dės anksčiau už planetos paviršių. Vidi-
nis - skystasis - branduolys sukasi į ki-
tą pusę, tai yra iš rytų į vakarus.

Pirmą kartą šiuos branduolių suki-
mosi ypatumus prieš 10 metų pastebėjo 
Kolumbijos universiteto mokslininkai. 
Britų specialistai rėmėsi kolegų tyrimais 
ir atliko savo, naudodami pastarųjų 50 
metų duomenis apie seismines bangas. 
Modeliuojama buvo Šveicarijos federa-
linio technologijos instituto geofizikos 
centro superkompiuteriu. Pasak britų 
geofizikų vadovo dr.Filipo Laivmoro 
(Philip Livermore), kietąjį vidinį bran-
duolį veikia Žemės magnetinis laukas, 
išorinis branduolys priešinasi. Kilusi 
atoveiksmio jėga jį stumia į kitą pusę. 
Toks yra fenomeno mechanizmas, kuris 
kai kada - neprognozuojamai - keičiasi, 
o tai kelia tam tikrų būgštavimų dėl po-
tencialios žalos biosferai.

Ištyrę uolienų, kurioms uždeda at-
spaudą Žemės magnetinis laukas, būklę, 
mokslininkai nustatė, kad maždaug prieš 
3 tūkstančius metų branduoliai sukosi į 
kitą pusę: vidinis - iš rytų į vakarus, iš-
orinis - iš vakarų į rytus. O magnetinis 
laukas dreifavo į priešingą dabartinei pu-
sę. Laimė, jokie globaliniai kataklizmai 
keičiantis sukimosi krypčiai nevyko, 
bent jau netolimoje praeityje nieko tokio 
nebuvo pastebėta. Galbūt Žemės gelmė-
se vykstantys procesai ne taip stipriai 
veikia žmoniją, kaip kai kas mano. Nors 
be magnetinio lauko, kurio formavimąsi 
šie procesai veikia, gyvenimas Žemėje 
būtų ne toks malonus kaip dabar. Juk tas 
laukas apsaugo nuo kartais pražūtingų 
kosmoso spindulių.

Įdomūs faktai 
iš viso pasaulio

Apie gamtą
n Būna upių be vandens, ir jų ne taip jau maža. Daugiausia jų pasitaiko dykumose: vanduo 
šių upių vagose pasirodo tik lyjant, o kitu metu jos yra tiesiog sausi grioviai.
n Mėlynojo deimanto iš filmo „Titanikas“ vaidmenį atliko visai kitas brangakmenis - 
tanzanitas. Vienintelė pasaulyje šių akmenų radimvietė - netoli Kilimandžaro šlaitų 
Tanzanijoje, kur jį aptiko medžiotojai masajai. Kurį laiką šis brangakmenis buvo pigesnis 
mėlynų safyrų pakaitalas.
n Perlas užauga kriauklėje ne tik dėl atsitiktinai ten patekusios smiltelės. Perlo kilmė gali 
būti ir ne tokia romantiška. Gražiausias perlas - tai perlamutrinis kirmino sarkofagas. Perlas 
gimsta, kai kriauklytėje miršta mažytis parazitas, prasibrovęs ten užkąsti midijos mėsos.
n Tinginiai beveik visą gyvenimą kybo medžiuose nugara žemyn. Jų vidaus organai yra 
išsidėstę visiškai kitaip nei daugelio žinduolių. Šių gyvūnų kepenys pasuktos į nugarą, blužnis 
yra iš dešinės, o ne iš kairės. Dvipirščiai tinginiai turi 6-7 kaklo slankstelius, o tripirščiai 
tinginiai - 9 (tai rekordas tarp žinduolių). Krūtininių slankstelių gali būti iki 25! Tai yra būtina 
vidaus organams iš nugaros pusės prilaikyti, juk jei ties pilvo ertme nebus šonkaulių, žarnynas 
nukars, nes tinginio nugaros ir juosmens raumenys yra labai silpni. Kadangi prisieina kyboti 
beveik visą gyvenimą, jų kaklo, pečių ir klubų raumenys yra gerai išsivystę.

EPA-Eltos nuotr.
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Originalus pristatymas
Biškeke (Kirgizstanas) surengta 

paroda „Laimingi tropikai“, kurioje ori-
ginaliai pristatoma drugelių įvairovė.

Įdomybės

Apie papročius
n Pagal britų jūrų laivyno įstatymus 
laidojant jūroje kūnas būdavo 
užsiuvamas maiše. Paskutinis dygsnis 
turėjo būtinai būti pervertas per 
velionio lūpas, norint įsitikinti, kad 
žmogus tikrai mirė.
n Tradicija susidaužti taurėmis atsirado 
viduramžiais, kai rizika, kad puotaujant 
į indą su gėrimu bus įberta nuodų, buvo 
tikrai didelė. Todėl siekdami apsisaugoti 
žmonės savo puodeliais trinksėdavo į 
svetimus, kad gėrimas, išsiliejęs per 
kraštus, susimaišytų su jų gėrimu. Tai 
buvo garantija, kad niekas iš puotos 
dalyvių nėra nuodytojas, priešingu 
atveju nuodų tektų ir jam pačiam.
n Spausti ranką sveikinantis anksčiau 
buvo gyvybiškai būtina, tai garantavo 
saugumą. Senovės žmonės susitikę 
rodydavo vieni kitiems delnus, taip 
demonstruodami, kad rankose neturi jokio 
ginklo. Tačiau Romos imperijos laikais 
parodyti delnų nebeužteko, nes daug kas 
galėjo durklą slėpti rankovėje. Būtent todėl 
Romos ir aplinkinių teritorijų gyventojai 
susitikę pradėjo spausti vieni kitų riešus, 
laikydami rankas ties juosmeniu ir 
tikrindami, ar žmogus neturi durklo.

Įdomūs faktai 
iš viso pasaulio

Apie maistą ir gėrimus
n Pirkinių vežimėlį, tokį naudingą apsiperkant, 1936 metais sukonstravo maisto parduotuvės „Piggly-Wiggly“ savininkas Silvanas Goldmanas. Šis pagarbos vertas žmogus išties rūpinosi pirkėjų patogumu. Ir rado būdą padėti klientui įsigyti daugiau prekių.n Greitai paruošiami makaronai - ne mūsų laikų išradimas. Istorikai mano, kad pirmasis toks gaminys buvo makaronai „e fu“, atsiradę Kinijoje XVI a. Išliko dokumentai, kad Jančžou mieste magistrato virėjas iš anksto pasiruošdavo smarkiai apkepintų makaronų atsargų. Prieš patiekiant jie būdavo sudedami į karštą sultinį.n Gazuotiems gėrimams - jau apie 200 metų! Gėrimo paslaptį atskleidė britų chemikas Džozefas Pristlis (Joseph Priestley). Dž.Pristlis buvo labai įvairiapusiškas žmogus: be gamtos mokslų, domėjosi filosofija, teologija, tyrė fotosintezės procesą, atrado „linksminamąsias dujas“. Daugelį atradimų padarė stebėdamas procesus, į kuriuos nekreipė dėmesio kiti tyrinėtojai. Taip atsitiko ir su gazuotais gėrimais.n „Kruvinoji Meri“, vienas iš garsiausių kokteilių, buvo sukurtas Paryžiuje.

Apie chirurgiją
n Senovės Romoje buvo plačiai praktikuojamos plastinės chirurgijos procedūros randams 
ant nugaros pašalinti. Vyrui turėti tokių randų buvo gėda, nes buvo galima pamanyti, kad 
žmogus mūšio metu atsuko priešui nugarą.
n Anksčiau dantų protezai buvo gaminami iš... dantų. Istorikai turi įrodymų, kad Egipte jau 
prieš 5 tūkstančius metų buvo rastas paprastas būdas pakeisti dantį: turtuoliui būdavo įsodinamas 
kito žmogaus dantis, paprastai vergo arba vargšo. Faraonams būdavo naudojami implantai iš 
dramblio kaulo. Dirbtiniai dantys prie savų būdavo pritvirtinami aukso vielutėmis. Kitose šalyse 
dantų protezai senovėje būdavo gaminami iš midijų kiauto, žvėrių dantų, kvarco ir ametisto.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

EPA-Eltos nuotr.
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Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad genialiu 
galima vadinti tą, kurio intelekto koeficientas 
yra itin aukštas. Bet dalykas tas, kad yra daug 
intelekto rūšių, pavyzdžiui, vizualinis erdvi-
nis, kinetinis arba muzikinis, kurių neįmano-
ma išmatuoti standartiniais IQ testais. Toks 
žmogus gali atsilikti fizikoje ar matematikoje, 
bet būti nepaprastai gabus literatūrai, muzi-
kai, tapybai arba dar kam nors. Specialistų 
manymu, genialumo prielaida gali būti ne-
standartinis mąstymas ir gyvenimiška išmin-
tis, kuri paprastai įgyjama kaupiant patirtį. 
Anksčiau buvo manoma, kad genialumas - iš-
skirtinai įgimta savybė. Tai kokiomis savybė-
mis turėtų pasižymėti geniali asmenybė?

Įvairiapusiškumas

Apie tokius žmones sakoma: „Talentingas 
žmogus visur talentingas.“ Jei pranokstate ap-
linkinius keliose srityse, tarkim, matematiko-
je, piešime ir sporte, turite daug šansų tapti 
genijumi. Bet kalbama būtent apie išskirtinius 
talentus ir įgūdžius, o ne apie šiaip gabumus.

Nepaprastas jautrumas ir imlumas

Tokie žmonės iš aplinkos gaunamą infor-
maciją priima kur kas giliau ir subtiliau negu 
dauguma ir daug sėkmingiau ją apdoroja. Jie 

dažnai skiria dėmesį tokiems dalykams, ku-
riems visi kiti tiesiog neteikia reikšmės, ir 
dar pasižymi puikia intuicija. Aplinkiniai tokį 
žmogų neretai laiko pernelyg pažeidžiamu, 
užsisklendusiu savyje ir nekomunikabiliu, 
priskirdami jį „intravertams“. Tačiau būtent 
šios savybės padeda itin kruopščiai analizuo-
ti iš aplinkos gaunamus duomenis, taip pat 
apsaugo intraverto psichiką nuo perkrovų.

Ypatingas smalsumas

Jau vaikystėje tokie žmonės nepaprastai 
mėgsta klausinėti - jiems būtina apie aplinkinį 
pasaulį žinoti viską. Mėgstamiausias užsiėmi-
mas būnant kokių šešerių gali būti enciklope-
dijos tomų skaitymas. Ką jau kalbėti apie tai, 
kad tokie vaikai ryte ryja įvairiausios tematikos 
knygas. Jie turi daugybę įvairiausių interesų, 
mėgsta mokytis ir paprastai baigia ne vieną 
aukštąją mokyklą, neskaitant įvairiausių kursų. 
O mokosi jie ne dėl diplomo ir profesijos, o dėl 
naujų žinių. Taip pat jie mėgsta keliones ir eks-
tremalų sportą, nes tai suteikia naujų įspūdžių 
apie pasaulį. Tiesa, jiems nuolatos reikia patir-
ti ką nors naujo, todėl jie neretai nepajėgia ilgai 
užsiimti vienos rūšies veikla, būti vienoje vieto-
je arba palaikyti santykius su vienu žmogumi - 
tokiu atveju jie jaučia nepasitenkinimą gyveni-
mu ir kai kada depresiją.

Kaip pastebėti genialumo potencialąarba
Genijais vadiname žmones, padariusiais reikšmingų atradimų kokioje nors srityje. Bet 
aiškių genialumo kriterijų mokslas kol kas nenustatė. Ir vis dėlto pagal kai kuriuos po-
žymius galima numatyti, ar žmogus bent jau turi genialumo potencialą.

DaiNiNiNkė s.BraitmaN 
ruošiasi kelioNei Į kosmosą

Britų atlikėja Sara Braitman (Sarah 
Brightman), kurios kelionė į kosmosą pla-
nuojama šių metų rugsėjį, pradeda pasiruo-
šimą viename iš Rusijos mokymų centrų.

Planuojama, kad atlikėja 10 dienų 
praleis Tarptautinėje kosmoso stotyje. 
S.Braitman, vaidinusi Endriu Loido Vė-
berio (Andrew Lloyd Webber) miuzikle 
„Operos fantomas“, yra visame pasauly-
je žinoma atlikėja. Pirmą kartą apie ke-
lionę į kosmosą ji prakalbo 2012 metų 
rugpjūtį.

Vienu pirmųjų kosmoso turistų lai-
komas amerikietis Denis Titas (Dennis 
Tito), kuris 2001 metais nuvyko į Tarp-
tautinę kosmoso stotį (TKS) ir ten pra-
leido 8 dienas. Ši kelionė kainavo 20 mln. 
dolerių (23,7 mln eurų). Vienintelė kos-
moso turistė moteris, pasiekusi TKS, yra 
Anušė Ansari (Anousheh Ansari), iš Ira-
no kilusi amerikietė inžinierė. Ji keliavo 
2006 metais ir už kelionę sumokėjo taip 
pat 20 mln. dolerių.

kosmiNė kapsulė „DragoN“ 
susijuNgė su orBitiNe 
stotimi tks

Amerikiečių bendrovės „SpaceX“ ne-
pilotuojama kapsulė „Dragon“ sėkmin-
gai susijungė su Tarptautine kosmine 
stotimi (TKS). 2,6 tonos krovinį atgabe-
nusį laivą 11.54 val. Vidurio Europos 
laiku nustvėrė TKS roboto ranka. Susi-
jungimo manevras sklandžiai užbaigtas 
14.54 val., pranešė NASA. Kapsulė, be 
kita ko, atgabeno maisto kosmonautams 
ir mokslinės įrangos. Vasario pradžioje 
„Dragon“ su 1,6 tonos šiukšlių ir nerei-
kalingos įrangos grįš į Žemę.

„SpaceX“ ir NASA sudarė 1,35 mlrd. 
eurų sutartį, kuri numato mažiausiai 12 
tokių skrydžių į kosmosą. „Dragon“ kap-
sulę į kosmosą iškėlė raketa nešėja.

Eltos inf.
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laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  1 6 39

Pažinimo kodas

Tėvai Jungtinėse Valstijose ne per 
daugiausia mėgsta dalyvauti vaikų 
žaidimuose, o štai europiečiams „nor-
malu sėdėti ant grindų su savo atža-
lomis ir kartu su jomis žaisti“, teigia 
„Lego’s Future Lab“ vadovė Ana Fle-
mert-Džensen (Anne Flemmert Jen-
sen), atlikusi beveik dešimt metų tru-
kusius vaikų psichologijos tyrimus.

„Amerikiečiai tėvai nemėgsta kiš-
tis į vaikų žaidimus ir yra nelinkę jiems 
padėti“, - sakė A. Flemert-Džensen. - 
Jie nori, kad jų vaikai mokėtų žaisti 
patys“.

O štai europiečiai tėvai, pasak 
„Future Lab“ vadovės, mielai įsitrau-
kia į žaidimo procesą. „Mes matome, 
kad daugeliui tėvų Europoje yra visiš-
kai normalu sėdėti ant grindų su savo 
vaikais ir kartu su jais žaisti“, - paste-
bėjo ji.

Į šių tyrimų rezultatus atsižvelgia 
„Lego“ rinkodaros skyrius, organizuo-
damas įvairių konstruktorių rūšių par-
davimus atskiruose regionuose. Pavyz-
džiui, JAV paprastai parduodami mažiau 
sudėtingi rinkiniai, nes vaikams grei-
čiausiai teks juos surinkinėti savaran-
kiškai, be suaugusiųjų pagalbos.

Eltos inf.

Kaip pastebėti genialumo potencialą
Perfekcionizmas

Perfekcionistai reiklūs sau ir aplinki-
niams. Jie viską nuodugniai seka ir tikrina. 
Gali darbą perdaryti daugybę kartų, kad pa-
siektų idealų rezultatą, ir to paties reikalauja 
iš kitų, todėl su jais būna sunku. Jei toks žmo-
gus nepasiekia tobulumo, darbą jis meta. Jis 
gali niekada nebaigti rašyti knygos, diserta-
cijos, tapyti paveikslo, kurti operos, nes ne-
žino, kaip pasiekti tobulumo, o tik šiaip geras 
rezultatas jam yra nepriimtinas. Bet kai kurie 
žmonės mokosi išnaudoti perfekcionizmo 
energiją ir iš tiesų pasiekia puikių rezultatų.

kryptingumas

Geniali asmenybė geba išsikelti tikslą ir 
nusiteikti jį įgyvendinti. Toks žmogus negaiš 
laiko, jo požiūriu, neperspektyviai veiklai. Jei 
darbas nesiseka, jis ieškos „aplinkinių kelių“, 
siūlys nestandartinius sprendimus, o to gali 
nesuprasti aplinkiniai... Jei galutiniam tikslui 
pasiekti nereikia kitų žmonių dalyvavimo, jo 
šansai įgyvendinti sumanymus yra didesni. 
Tiksliai įsivaizduodamas galutinius rezultatus 
ir kryptingai dirbdamas, toks žmogus išties 
dažnai sulaukia įspūdingos sėkmės.

Suprantama, jei jūs arba kas nors iš jū-
sų pažįstamų atitinka vieną ar dvi čia apra-
šytas charakteristikas, tai dar nėra preteks-
tas jį vadinti genialiu. Bet jei tokių savybių 
susikaupia bent daugiau kaip trys, jau gali-
ma susimąstyti...

Parengė Milda KUNSKAITĖ

JAV tėvai su vaikais žaidžia 
mažiau nei europiečiai

EPA-Eltos nuotr.

Kaip atpažinti  genijų,
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Kanados kavinių 
tinklas „Second Cup“ 
įžengė  į Lietuvą

Vilniuje duris atvėrė pirmoji Lietu-
voje kanadiečių kavinių tinklo „Second 
Cup“ kavinė.

„Savo gimtinėje Kanadoje „Second 
Cup“ yra tapęs prekės ženklu-ikona, 
kurį vartotojai sieja su šviežia, aroma-
tinga premium segmento kava bei gar-
džiais užkandžiais. Džiaugiamės gali-
mybe ir Lietuvoje skleisti „Second 
Cup“ požiūrį į kavinę kaip šiuolaikišką, 
jaukią, tarptautinę erdvę, kurioje ma-
lonu bendrauti ir mėgautis kokybiškos 
kavos vartojimo potyriais“, - sako Lo-
rensas Vilaminas (Laurence Villamin), 
„Second Cup“ franšizės Lietuvoje va-
dovas.

„Second Cup“ - 1975 m. Kanadoje 
įkurtas kavinių tinklas, franšizės pag-
rindu veikiantis 22  valstybėse nuo 
Šiaurės Amerikos iki Tolimųjų Rytų. 
Kanadoje veikia 349 „Second Cup“  ka-
vinės, kuriose dirba apie 4000 
darbuotojų.  Savo veikloje „Second 
Cup“ vadovaujasi socialiai atsakingos 
veiklos principais, jos platinama kava 
turi „Fair Trade“ bei „Rainforest Al-
liance“ sertifikatus. „Second Cup Ltd“ 
akcijos kotiruojamos Toronto akcijų 
biržoje.

„Second Cup“ kavinė Vilniuje įsi-
kūrusi verslo centre „3 burės“, adresu 
Lvovo g. 25. Į kavinę investuota 200 
tūkstančių eurų. Ateityje planuojama 
Lietuvoje atidaryti ir daugiau „Second 
Cup“ kavinių.

Eltos inf. 

Antrąjį sausio pirmadienį Japonijoje švenčiama Pilnametystės diena. 
Tai diena, kai vaikinai ir merginos, sulaukę 20 metų amžiaus, oficialiai 
pripažįstami pilnamečiais. Japonijoje tai - laisvadienis. Ši šventė oficialiai 
buvo įteisinta 1948 metais.

Vaikinai ir merginos, kuriems sukako 20 metų, turi atvykti į savo 
miesto savivaldos įstaigoje rengiamą ceremoniją „Seijin shiki“. Į šią 
oficialią šventės dalį visi jaunuoliai atvyksta dėvėdami tradicinius 
drabužius. Vaikinai kartais dėvi kimono su hakama - tai vienas formaliausių 
vyriškos aprangos stilių. Tačiau dabar jie dažniau renkasi vakarietišką 
stilių - kostiumą su kaklaraiščiu. Merginos dėvi ypatingą kimono, vadinamą 
furisode. Tai kimono, kurį gali dėvėti tik netekėjusios merginos. Išskirtinis 
jo bruožas - itin ilgos raštuotos rankovės. Šiai šventei ypač ruošiasi 
merginos:  eina į grožio salonus pasidaryti šukuoseną, makiažą, taip pat 
meldžiasi, rašo norus ir pažadus ateičiai simbolinėje „norų lentoje“.

KaleidosKopas

Ne tik Seulo (Pietų Korėja) gyventojai, bet 
ir atvykusieji iš kitų miestų, mėgsta pramo-
gauti su visa šeima žvejodami. Tad poledinės 
žūklės mėgėjų ant užšalusios upės tiršta.

Visuotinė pramoga

Pilnametystės šventė

EPA-Eltos nuotr.

ĮDOMU
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Antrąjį sausio pirmadienį Japonijoje švenčiama Pilnametystės diena. 
Tai diena, kai vaikinai ir merginos, sulaukę 20 metų amžiaus, oficialiai 
pripažįstami pilnamečiais. Japonijoje tai - laisvadienis. Ši šventė oficialiai 
buvo įteisinta 1948 metais.

Vaikinai ir merginos, kuriems sukako 20 metų, turi atvykti į savo 
miesto savivaldos įstaigoje rengiamą ceremoniją „Seijin shiki“. Į šią 
oficialią šventės dalį visi jaunuoliai atvyksta dėvėdami tradicinius 
drabužius. Vaikinai kartais dėvi kimono su hakama - tai vienas formaliausių 
vyriškos aprangos stilių. Tačiau dabar jie dažniau renkasi vakarietišką 
stilių - kostiumą su kaklaraiščiu. Merginos dėvi ypatingą kimono, vadinamą 
furisode. Tai kimono, kurį gali dėvėti tik netekėjusios merginos. Išskirtinis 
jo bruožas - itin ilgos raštuotos rankovės. Šiai šventei ypač ruošiasi 
merginos:  eina į grožio salonus pasidaryti šukuoseną, makiažą, taip pat 
meldžiasi, rašo norus ir pažadus ateičiai simbolinėje „norų lentoje“.

Talismanai sustatyti
Kataras jau pasiruošė pasaulio rankinio čempionatui, vyk-

siančiam čia nuo sausio 17-os iki vasario 1 dienos.

KaleidosKopas

EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Kelionių gidas

Jaunatviškasis 
 Tartu

Tartu  - antras pagal dydį ir itin gražus 
miestas Estijos pietuose. O jaunatviš-
kas jis dėl to, kad čia gausu aukštųjų 
mokyklų ir, žinoma, studentų. Apie 
miesto jaunatviškumą byloja net ir be-
sibučiuojančių po skėčiu studentų po-
relė miesto rotušės aikštėje - tai mies-
to simbolis. Taigi, manykime, kad Tartu 
skiriate vieną iš savo kelionės po Estiją 
dienų. Ką pamatyti? 

Rotušės aikštė

aikštėje esantys pastatai yra net kelių stilių, nuo kla-
sicizmo iki rokoko. Ji savotiškai primena Vilniaus rotušės 
aikštę. Beje, visais metų laikais čia vyksta įvairiausi ren-
giniai, nuo studentiškų iki valstybinių švenčių minėjimų. 
šalia taip pat rasite ir geriausius restoranus.

senamiestis

tartu senamiestis nėra didelis, bet tikrai įspūdingas, o 
ypač gražiai jis atrodo vakarop, kai apšviečiami sienieji pas-
tatai. klaidžiodami senamiesčio gatvelėmis ir kalvomis ra-
site Velnių ir angelų tiltus. sakoma, kad einant per angelų 
tiltą, reikia sulaikyti orą, sugalvoti norą ir vėl pradėti kvė-
puoti galima tik perėjus per tiltą. tuomet noras išsipildys.

taRtu menų 
muzieJus

šį rasite visai netoli be-
sibučiuojančių studentų 
skulptūros miesto rotušės 
aikštėje. stovint nugara į 
rotušę - kiek paėjus į kairę 
pusę. tačiau jį pastebėsite 
iš bet kurios aikštės pusės, 
nes šis muziejaus pastatas 
vadinamas estijos Pizos 
bokštu. Jis yra pasviręs. 
apsilankyti tiesiog privalo-
te, ką gali žinoti, gal ten vis-
kas stovi kreivai?

Tartu rotušės rūmai
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Parengė Ringailė StulPinaitė

Jaunatviškasis 
 Tartu

TarTu universiTeTas

Tai vienas iš dviejų Tartu esančių universitetų. Jis įkurtas 1632 metais. Įspūdingai 
atrodančius klasikinius pagrindinio pastato rūmus galite pamatyti tiesiog vaikštinėdami 
po senamiestį. O šio universiteto botanikos soduose galima išvysti net pusseptinto tūks-
tančio augalų rūšių iš viso pasaulio. Taip pat būtinai užsukite į Tartu universiteto muzie-
jų, įsikūrusį viduramžius menančioje apgriuvusioje buvosioje katedroje. Jis bus įdomus 
visiems šeimos nariams. Čia puikios ekspozicijos, susijusios ne tik su universiteto isto-
rija, bet ir su medicina, įvairiausiais atradimais, veiklos ir bandymų kambariais vaikams.

AnTOniJAus kiemAs

Tai amatų ir 
meno centras, 
kuriame galima 
stebėti, kaip ap-
dirbama oda, 
stiklas, porcelia-
nas, įvairūs au-
diniai, rankomis 
gaminami batai.

Tartu kūrybinių industrijų centras

Norintiems pamatyti ne tik miesto grožybes, bet 
ir susipažinti su tuo, ką gamina Estijos jaunimas, 
dizaineriai ir pradedantieji verslininkai, privalu 
užsukti į Tartu kūrybinių industrijų centrą. Čia ne tik 
apžiūrėsite įdomias stiliaus ar interjero detales, bet ir 
rasite išskirtinių lauktuvių draugams.

ĮDOMU

Angelų tiltas - ant jo išsipildo 
karščiausi norai. Tereikia sugalvojus 

norą nekvėpuojant pereiti per tiltą
Visitestonia.com nuotr.

Tartu universiteto muziejus - viduramžius menančioje 
katedroje. Jis interaktyvus, tad veiklos ras visa šeima

Ringailės Stulpinaitės nuotr. 

Tartu kūrybinių industrijų centre galėsite rasti netikėčiausių 
lauktuvių draugams

Tartu senamiestyje įsikūręs pagrindinis 
Tartu universiteto pastatas

Tartu menų muziejus ir bene 
labiausiai akį traukiantis pastatas 
visame mieste. Tai lyg savotiškas 
Estijos Pizos bokštas
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rubriką pristato „Gaumina“
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as  El. reklama: nustebinti savo gerbėją

n Vien gerą muziką kurti šiais laikais neužtenka, 

klausytoją reikia dar ir nustebinti.

Vietoj išVadų

Ar tiesa, kad „Arcade Fire“ grupės klipe gali 
išvysti savo kiemą? Kaip sudominti pop-
princesę Teilor Svift (Taylor Swift), kad ji Ka-
lėdoms atsiųstų asmeninę dovaną? Ar gali 
egzistuoti tokia grupė, kurią pasaulis myli 
ne dėl kuriamos muzikos, o dėl keistų vaiz-
do klipų? Visus atsakymus rasite čia.

internetas

asmeninė dovana nuo popžvaigždės 

Kas?
Teilor Svift.

Ką padarė?
2014-ieji amerikiečių popdainininkei 

Teilor Svift (Taylor Swift) buvo tiesiog tobuli. 
Net du singlai užvaldė JAV ir Jungtinės Ka-
ralystės topų viršūnes, o studijinis albumas 
„1989“ įvertintas kaip geriausiai Europoje 
ir už Atlanto parduodamas diskas. Atlikėja 
nusprendė atsidėkoti savo gerbėjams, tad ak-
tyviausiems paruošė kalėdines dovanas.

Kodėl veikė?
Dainininkės komanda kruopščiai atrin-

ko aktyviausiai socialiniuose tinklalapiuo-
se besireiškiančius klausytojus. Išanalizavo 
jų profilius ir pagal tai parinko individua-
lias dovanas. Specialiame vaizdo klipe ro-
doma, kaip Teilor pati pakuoja siurprizus 
ir prideda ranka rašytus palinkėjimus.

rezultatai?
Visi staigmenas gavę žmonės įamžino 

savo emocijas nuotraukose arba vaizdo kli-
puose. Taip socialiniuose tinkluose pasirodė 
galybė įrašų, pasakojančių apie akciją. Is-
torijas greit pasigavo internetiniai portalai, 
o į „Youtube“ įdėta vaizdo medžiaga per po-
rą savaičių peržiūrėta 15 mln. kartų.

http://goo.gl/0oYsrJ
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Internetas

 El. reklama: nustebinti savo gerbėją vaizdo klipas, nufilmuotas tavo 

kieme 

Kas? 
„Arcade Fire“.

Ką padarė?
Kanadiečių indie roko grupės „Arcade Fi-

re“ melomanams pristatyti nebereikia. Tačiau 

nemenko pasaulinio dėmesio sulaukiantys at-

likėjai ant laurų snustelėti nė neketina ir pri-

stato naują vaizdo klipą. Vis dėlto jis nuo įpras-

to televizinio filmo skiriasi kaip diena nuo nak-

ties - nufilmuota tik viena konkreti scena, ku-

ri papildoma html5 sprendimais.

Kodėl veikė?
Muzikantai šįkart susikooperavo su  

„Google“ komanda. Tam buvo sukurtas specia-

lus tinklalapis, raginantis įvesti namų, kuriuo-

se praleidote vaikystės dienas, adresą. Iššokan-

čiame lange rodomas bėgantis vaikinas, o siu-

žetas papildomas „Google Street View“ vaizdais - 

iš paukščio skrydžio matomi pastatai, o jau po 

akimirkos stovite prie savo namų vartų.

rezultatai?
Nostalgija kvepiantis projektas sulaukė 

didžiulio internautų dėmesio. Kadangi jis 

veikė tik per „Chrome“ naršyklę, riebų pliu-

są užsidirbo ne tik „Arcade Fire“ muzikan-

tai, bet ir „Google“ komanda.

http://thewildernessdowntown.com

Grupė, kurią pasaulis  
myli ne dėl muzikos 

Kas?
„OK Go“.

Ką padarė?
Alternatyviojo roko grupė iš Čikagos 

„OK Go“ yra savotiškas fenomenas. Jie jū-
sų dėmesį prikaustys ne tobulomis melodi-
nėmis linijomis, o keistais vaizdo klipais. 
Kiekvienas jų darbas vis įdomesnis ir fil-
muojamas naudojant vis kitokias technolo-
gijas. Vienas tokių pristatytas ir prieš gerus 
du mėnesius.

Kodėl veikė?
Optimizmu dvelkiančiai dainai „I Won’t 

Let You Down“ naudojamos riedžius pri-
menančios transporto priemonės. Sinchro-
niškas šokis perauga į filmuojamą iš paukš-
čio skrydžio performansą, kurio metu iš 
žmonių dėliojamos keisčiausios figūros.

rezultatai?
Minėtasis vaizdo klipas jau dabar per-

žiūrėtas 17 mln. kartų. Tačiau tai nėra gru-
pės rekordas - 2010-aisiais dainai „This 
Too Shall Pass“ nufilmuotas darbas peržiū-
rėtas net 46 mln. kartų, o 2012 m. perfor-
mansas „Needing/Getting“ sulaukė 30 mln. 
peržiūrų.

http://goo.gl/Xa6aRF



46 laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  1 6

scena

Metų muzikos žvaigžde pripažintas 
lietuvis TEN WALLS - Vilniuje
„Po TEN WALLS slapyvardžiu besislepiantį 
Mario Basanov prisikviesti groti Lietuvoje 
nebuvo paprasta. Jis dirba su viena rimčiau-
sių pasaulio agentūrų, šalia kurios glaudžiasi 
tokie vardai kaip Džeimsas Bleikas (James 
Blake), Džesi Ver (Jessie Ware), Džeimis Vu-
nas (Jamie Woon) ir daugelis kitų“, - sako 
TEN WALLS į „Loftą“ sausio 23 dieną pakvie-
tęs Viktoras Diavara (Diawara).

TEN WALLS pasirodymas -  

sausio 23 d. Menų fabrike „Loftas“

TEN WALLS kūriniai 
skamba aukščiausiuose 

Europos topuose
Organizatorių nuotr.

Pasaulinis pripažinimas

Iki šios dienos Mario Basanov ne tik 
koncertavo muzikos industrijos megapo-
liuose, o jo kūriniai spėjo nuskambėti 
aukščiausiuose Europos topuose, MTV 
bei „BBC Radio 1“ grojamiausių kūrinių 
dešimtukuose - įtakingas elektroninės 
muzikos žurnalas „Mixmag“ jį pripažino 
metų žvaigžde.

Kiek anksčiau kitas svarbus britų 
žurnalas „DJ Mag“ lietuvio kūrinį „Wal-
king With Elephants“ išrinko 2014-ųjų 
geriausiuoju.

TEN Wallls etapas prasidėjo 
anksčiau, nei apie jį išgirdo lietuva

Didžioji Britanija, Kanada, Ibisa, Niujor-
kas, San Fransiskas, Majamis - tiek ir dar 
daugiau pasaulinių scenų pernai per kelis 
mėnesius apskriejo lietuvis.

TEN WALLS muzikinėje padangėje 
paslaptingai pradėjo šmėžuoti 2013 metų 
pavasarį. Tuo metu Mario naują savo ta-
patybę dar laikė paslaptyje.

Berlyne įrašytas kūrinys „Gotham“ už-
kariavo didžiausias pasaulio koncertų sales ir 
festivalių scenas, o 2013 m. vasarą netgi tapo 
neoficialiu vasaros himnu.

Kiti TEN WALLS įrašai pelnė dar dau-
giau įvertinimų ir pagyrų bei buvo vadinami 
potencialiais metų kūriniais. Taip ir atsitiko.

Mario Basanov savo rankose turi uni-
kalų gebėjimą valdyti garsą ir iš jo sukurti 
tai, ką galėtum vadinti elektroninės muzikos 
menu. Pats atlikėjas tai prilygina sapnams.

Paskutinis Mario singlas „Walking with 
Elephants“ - tai kūrinys, kurį vieną kartą 
išgirdęs niekada neužmirši. Šis jo singlas 
tapo 2014-ųjų metų himnu.

TEN Walls a/v šou - 
audiovizualinė patirtis  
ir „Boso“ naktis

Gyvi TEN WALLS pasirodymai ne 

mažiau kūrybiški ir įtraukiantis nei atlikė-

jo įrašai. Čia susipina ypatingi audiovizu-

aliniai sprendimai, muzikiniai eksperimen-

tai ir šviesų interpretacijos.
Tas vakaras „Lofte“ bus ypatingas 

dar tuo, kad čia pasirodys „Boso“ lei-

dybos kompanijai priklausantys atlikė-

jai, tarp kurių yra italas Lehar, lietuviai 

„Gardens of God“ ir Few Nolder. Šiai 

įrašų kompanijai vadovauja pats Mario 

Basanov.
„Ką reiškia toks „label night“? Tai 

galimybė išgirsti atrinktus puikius at-

likėjus, kurie po kelerių metų mūsų 

rinkoje bus nebeįperkami“, - priduria 

„Lofto“ muzikos vadovas Viktoras 

Diavara.

vėliau pasirodys  
įtakingajame „sonar“

Taigi TEN WALLS tapo vienu iš 
paklausiausių naujų elektroninės 
muzikos kūrėjų.

Šiemet jis gros ir viename iš įta-
kingiausių elektroninės muzikos fes-
tivalių „Sonar“ Barselonoje. Tarp jų 
kartu su „The Chemical Brothers“, 
„Massive Attack“ pasirodys ir lietuvis, 
kitaip žinomas kaip Mario Basanov.

TEN WALLS bus pirmasis Lie-
tuvos atstovas, grojęs šiame elek-
troninės muzikos tendencijas dik-
tuojančiame festivalyje.
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Švenčianti keturioliktąjį gimtadienį 
grupė „4FUN“ pristato naują dainą „Kar-
tais“. Šis akustinis kūrinys yra ypatingas 
tuo, kad jį įrašant dalyvavo ne tik gru-
pės nariai, bet ir keli specialūs svečiai. 

Kadangi dainos aranžuotėje nema-
žai „čigoniško džiazo“ (gypsy jazz) sti-
liaus atspalvių, „4FUN“ talkinti pasi-
kvietė bičiulius muzikantus: akustinės 
gitaros partijas atliko Vadimas Stanke-
vičius, smuiku grojo Tadas Dešukas, 
gerai pažįstamas klausytojams iš gru-
pės „Saulės broliai“, o kontraboso par-
tiją įrašė žinomas džiazo muzikantas 
Eugenijus Kanevičius. Šiam stilistiniam 
sprendimui grupę įkvėpė „4FUN“ ly-
derės Julijos Ritčik susižavėjimas to-
kiais atlikėjais kaip Zaz, „Caravan Pa-
lace“ ir „The Lost Fingers“ bei grupės 
būgnininko ir prodiuserio Laimono Sta-
niulionio aistra egzotiškai perkusijai.

Pristatydama dainą „Kartais“, jos 
autorė Julija Ritčik tikisi, kad šis links-
mas kūrinys privers klausytojus nusi-
šypsoti, pakels nuotaiką.

Netrukus „4FUN“ ketina nufilmuo-
ti dainos „Kartais“ videoversiją.

Gimtadienio proga grupė taip pat 
surengė pasirodymą neįprastoje aplin-
koje. „Labai mėgstame pavasarį ir gat
vės muzikos dieną, nes tai puiki proga 
išeiti į miestą ir pasidalinti savo muzika 
ne tik su gerbėjais, bet ir atsitiktiniais 
praeiviais,  sako Julija.  Tačiau mūsų 
grupės gimtadienis yra sausį, tad nu-
sprendėme surengti pasirodymą žie-
mos sąlygomis“. Grupė pakvietė ger-
bėjus į improvizuotą koncertą viename 
sostinės prekybos centre. 

scena

„Solstafir“ - progresyvieji  
islandų šamanai atvyks ir į Lietuvą

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ       

Bilietus platina muzikos festivalis „Velnio 

Akmuo“.

Lietuviškai auditorijai jau pažįstamas Is-
landijos muzikinės scenos fenomenas 
„SoLStaFIr“ leidžiasi į turą po Europą, 
kurio metu aplankys ir Baltijos šalių sos-
tines. Naują albumą išleidusi grupė ne-
pamirštamą dviejų valandų programą 
Vilniuje pristatys vasario 13 dieną klube 
„New York“, ir tai bus Baltijos šalių turą 
vainikuojantis koncertas.

Nepaiso žanro rėmų

Modernioje alternatyviojoje scenoje, kai, 
rodos, viskas išbandyta ir patirta, unikalus 
garsas yra retas reiškinys. Tačiau „Solstafir“ 
kūrybai šis trūkumas visiškai negresia. Per 
beveik du dešimtmečius trunkančią karjerą 
ketvertas iš Reikjaviko sugebėjo ne tik su-
laužyti sunkiosios muzikos kanonus, bet ir 
apskritai išsiveržti iš bet kokių žanro rėmų.

Kūrybinė „Solstafir“ evoliucija  įspū-
dinga. Pradėję nuo vicking metal ir black 
metal stilių, sulig kiekvienu albumu islandai, 
viena vertus, tolo nuo savo ištakų, kita ver-
tus  lyg magnetas pritraukė vis daugiau 
naujovių, tuo pat metu išlaikydami indivi-
dualų skambesį, šiaurietišką melancholiją, 
islandišką „ateiviškumą“, hipnotizuojantį 
misticizmą. 

Grupės progresas yra gretinamas su „Ul-
ver“ ir „Katatonia“ kūrybos poslinkiais  kaip 
ir pastarieji, metalo muzikos scenoje debiu-
tavę „Solstafir“ ilgainiui visiškai peržengė 
tradicinės sunkiosios muzikos ribas.

Pristatys ir naujausią albumą

Geriausiai perėjimą į visai naują muzikalumo 
lygmenį atspindi naujausias „Solstafir“ albumas 
„Otta“ (2014). „Otta“  neabejotina kulminacija 
grupės kūryboje, bylojanti apie gebėjimą tobu-
lėti ir naujų horizontų paieškas. Albumo pasiro-
dymas ne tik užgniaužė kvapą ištikimiems 
„Solstafir“ gerbėjams, bet ir tapo atradimu su 
sunkiąja scena nesusijusiai auditorijai. Nors „Ot-
ta“ albume išlaikoma black metal žanrui būdinga 
slogaus kartėlio atmosfera, Adalbjorno Trigva-
sono (Adalbjorn Tryggvason) vokalas čia kaip 
niekada įvairus ir demonstruoja itin platų bei 
dramatišką emocijų spektrą. Instrumentinėse 
albumo kompozicijose išryškėja post rokui bū-
dingi kontrastai ir folk lyriškumas, o visa tai dar 
sustiprina smuiko ir bandžos garsai, taip pat 
klasikinio roko, punk ir sludge įtaka.

„Solstafir“ pasirodymai trijų Baltijos šalių 
sostinėse  prestižinis ir ilgai puoselėtas pro-
jektas. Per visus grupės koncertus tiek Taline, 
tiek Rygoje ir Vilniuje ketiname sutelkti dė-
mesį į nepriekaištingą garso kokybę ir šviesos 
efektus,“  žada „Solstafir Baltic Tour“ orga-
nizatoriai „ALT Events“. Pasak jų, nieko nuos-
tabaus, kad bilietai į „Solstafir“ pasirodymus 
didžiuosiuose miestuose ištirpsta dar gerokai 
prieš renginio dieną. Šį islandišką fenomeną 
šlovina muzikos gurmanai ir visi, vertinantys 
kraują stingdančią psichodeliką, skoningą dra-
matizmą, stilių eklektiką, kokybišką bei išlie-
kamąją vertę turinčią kūrybą.

Gimtadieninė 
„4FUN“ dovana

Organizatorių nuotr.
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KAS? „Vilnius  
Comedy Fest“.

Tai pirmasis tarptautinis ko-
medijų festivalis, kurį organi-
zuoja vienintelis profesionalus 
improvizacijos teatras Lietu-
voje „Kitas kampas“. Organi-
zatoriai yra suplanavę 3 tarp-
tautinius ir kelis lietuvių hu-
moro meistrų pasirodymus. 
Visi renginiai yra ypatingi - 
kiekvienas apima skirtingus 
komedijų žanrus: nuo „stand 
up“ pasirodymų jaunimui iki 
juoko teatro visai šeimai.

KUR? Teatro arena (Olim-
piečių g.3, Vilnius).
KADA? Sausio 15-18 d.
UŽ KIEK? 14,19-25,78 Eur - 
 49-89 Lt.

KAS? Filmas „Mėlynas aksomas“.

Melancholiškasis režisieriaus Deivido Linčo (David Lynch) 
„Mėlynas aksomas“ užliūliuoja ir atrodo, kad tipiškame ame-
rikietiškame miestelyje visi gyvena idilišką, harmonijos ir ra-
mybės apgaubtą gyvenimą. Taip atrodė ir pagrindiniam filmo 
herojui koledžo studentui Džefriui, sugrįžusiam į gimtąjį Lam-
bertoną. Tačiau prie namų ant žolyno radus besimėtančią žmo-
gaus ausį, netikėtai vaikinui ima vertis tamsieji miestelio slė-
piniai. Režisierius D.Linčas vienas pirmųjų taip negailestingai 
atskleidė tylių Amerikos miestelių tamsiąsias paslaptis. Toks 
tamsumas 1986 m. šokiravo net Kanų kino festivalio rengėjus, 
kurie neįtraukė filmo į konkursinę programą.

KUR? „Skalvijos“ kino centras (A.Goštauto g.2, Vilnius).
KADA? Sausio 18 d. 18 val.
UŽ KIEK? 3,77 Eur - 13,02 Lt.

GIDAS

rekomenduoja

KAS? Paskaita „Menas būti  

elegantiška - eisenos subtilybės“.

Pirmoje užsiėmimo dalyje vyks specialiai 

kūno elegancijai lavinti pritaikyti prati-

mai, kurių tikslas - sušildyti kūną, pa-

žinti tam tikras kūno dalis, kurias leng-

viau būtų valdyti. Antrojoje dalyje bus 

gilinamasi į eisenos elementus - kaip 

turi judėti pėdos, kojos, klubai, rankos. 

Organizatoriai žada, kad po „Menas bū-

ti elegantiška“ mokymų moterys labiau 

pasitikės savimi, o jų elegantišką eiseną 

pastebės ir aplinkiniai.

KUR? Lietuvos vaikų ir jaunimo cent-

ras (Konstitucijos pr.25, Vilnius).

KADA? Sausio 18 d. 16 val.

UŽ KIEK? 34,75 Eur - 120 Lt.
EPA-Eltos nuotr.

damomS

kIno GurmanamS

Kadras iš filmo

Ką veikti savaitgalį?

Humoro mĖGĖjamS

Redakcijos archyvo nuotr.
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KAS? „Vilnius  
Comedy Fest“.

Tai pirmasis tarptautinis ko-
medijų festivalis, kurį organi-
zuoja vienintelis profesionalus 
improvizacijos teatras Lietu-
voje „Kitas kampas“. Organi-
zatoriai yra suplanavę 3 tarp-
tautinius ir kelis lietuvių hu-
moro meistrų pasirodymus. 
Visi renginiai yra ypatingi - 
kiekvienas apima skirtingus 
komedijų žanrus: nuo „stand 
up“ pasirodymų jaunimui iki 
juoko teatro visai šeimai.

KUR? Teatro arena (Olim-
piečių g.3, Vilnius).
KADA? Sausio 15-18 d.
UŽ KIEK? 14,19-25,78 Eur - 
 49-89 Lt.

KAS? Lietuvos hiphopo muzikos apdovanojimai.

Reikšmingiausias metų hiphopo įvykis Lietuvoje. Čia 
bus išrinkti atlikėjai, labiausiai 2014 metais nusipelnę 
hiphopui. Iš viso bus apdovanoti devynių nominacijų 
nugalėtojai. Apdovanojimus nulems kompetentinga ko-
misija, kuri bus paskelbta tik per ceremoniją. Trečdalį 
balso nulems socialinio tinklo vartotojai.

KUR? Vilniaus menų fabrikas LOFTAS  
(Švitrigailos g.29, Vilnius).
KADA? Sausio 16 d. 20.30 val.
UŽ KIEK? 8,18-23,41 Eur - 28,23-80,83 Lt.

GIDAS

KAS? Tarptautinis teatro festivalis vaikams „Kitoks’15“.

Per festivalį vaikams ir šeimai bus pristatyti naujausi Lietuvos kūrėjų darbai 
bei trupių iš Italijos, Švedijos ir Norvegijos pasirodymai mažiesiems teatro 
kritikams. Prieš spektaklius vaikai bus kviečiami siausti didele žaidimų aikš-
tele virsiančioje „Menų spaustuvėje“, o po spektaklių nepabėgti - kartu kurti 
ir diskutuoti po kiekvieno pasirodymo vyksiančiose su matytu spektakliu su-
sijusiose kūrybinėse dirbtuvėse, prisiliesti prie dekoracijų ar leistis į kelionę 
po teatro užkulisius.

KUR? „Menų spaustuvė“ (Šiltadaržio g.6, Vilnius).
KADA? Sausio 12-18 d.
UŽ KIEK? 5 Eur - 17,26 Lt.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Ką veikti savaitgalį?
HIPHOPO GERBĖJAMS

VISAI ŠEIMAI O
rg

an
iz

at
or

ių
 n

uo
tr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

KluBInĖtOJAMS

KAS? „Studio 9“ trečiojo gimtadienio vakarėlis.

„Studio 9“ trečiojo gimtadienio proga į sceną sugrįžta „Bičiu-liai“. Renginių serija draugams ir apie draugus 2015-aisiais pristatys tuos užsienio svečius, dėl kurių šokėjai salone labiau-siai ėjo iš proto. O tokių per 3 metus buvo ne vienas. Herojams pagerbti skirtą tradiciją pradės amūras „Satin Jackets“. Kau-kėtą vokietį puotoje pasitiks St.Stereo, Valdemar ir Stepan Bi-tus. O smaližiams žadamas ir didelis gimtadienio tortas.

KUR? „Studio 9“ (Gedimino pr.9, Vilnius).KADA? Sausio 16 d. 22 val.
UŽ KIEK? 0,87-1,74 Eur - 3-6 Lt.

Organizatorių nuotr.
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Britų supermodelis Keitė Mos (Kate Moss) 
sausio 16 d. švenčia savo 41-ąjį gimtadienį. 
Mados pasaulio ikona, praėjusiais metais 
minėdama savo 40-metį, drąsiai pozavo su 
kiškučio kostiumu žurnalui „Playboy“. Šiemet 
modelis tokių iššūkių priimti nesiruošė, o ir 
kam? Juk ji per savo karjerą ir taip papuošė 
daugiau nei 300 žurnalų viršelių.

Nors įžengusi į penktąjį dešimtmetį K.Mos 
retai kada žengia podiumu, bent po kartą per 
mėnesį ji reklamuoja vieną ar kitą naują produk-
tą. Žinoma moteris užima ketvirtą vietą daugiau-
sia uždirbančių modelių sąraše. Pavyzdžiui, 
2012 m. gražuolė uždirbo 5,7 mln. dolerių 
(4,84 mln. Eur - 16,7 mln. Lt).

Nors garsus britų modelis savo asmeninį 
gyvenimą itin slepia, savo biografinėje knygoje 
ji rašė: „Jis man pasakė: niekada nesigailėk, nie-
kada nesiteisink. Štai kodėl nesinaudoju jokiais 
socialiniais tinklais. Aš nenoriu, kad žmonės ži-
notų, kas tiesa, o kas - ne. Noriu išlaikyti intri-
gą“, - sakė manekenė.

Tiesa ta, kad intrigų K.Mos gyvenime nie-
kada netrūko. Ji niekada nevengė skandalų. Dėl 
nepatvirtintų kaltinimų, kad modelis neva var-
toja kvaišalus, K.Mos prarado ne vieną kontrak-
tą, tačiau tai jos karjeros nesužlugdė. Nepaisant 
nieko, ji išlieka šių laikų mados ikona.

DATOS

Keitė Mos - nepavaldi laikui

n Keitė Mos (Kate Moss) gimė 1974 m. 

sausio 16 d. Londone, Anglijoje

n Modelio darbą pradėjo 1988 m., 

būdama vos 14 metų

n 2002 m. su vieno žurnalo redakto-

riumi Džefersonu Haku (Jefferson Hack) 

susilaukė dukters Lilos

n 2011 m. susituokė su muzikantu 

Džeimiu Hincu (Jamie Hince, 46)

Dosjė

l K.Mos buvo pastebėta ir įtraukta į modelių verslą 
Niujorko oro uoste, kai jai buvo vos 14 metų.
l Per savo vestuves su Džeimiu Hincu turėjo  
15 pamergių.
l Jei galėtų būti gyvūnas, būtų jūrų liūtė.
l Turi priklausomybę nuo arbatos. Per dieną jos 
išgeria 10-15 puodelių.
l Jos nuotraukos puikavosi daugiau nei ant 300 
įvairių žurnalų viršelių. 33 kartus ji papuošė žurnalo 
„Vogue“ viršelį. Pirmą kartą ten pasirodė 1993 m.
l 2008 m. ji pati sau nupirko sužadėtuvių žiedą,  
nes tuo metu jos sužadėtinis Dž.Hincas negalėjo to 
sau leisti.
l Ji yra aktoriaus Džudo Lou (Jude Law) dukters Iris 
krikšto mama.

l Jos sesuo Loti (Lottie) taip pat yra modelis.  
Be to, modelio duonos ragavo ir jos jaunesnysis brolis 
Nikas (Nick).
l K.Mos nedaro asmenukių.
l 2005 m. nuogos K.Mos paveikslas, nutapytas dai-
lininko Liusjeno Froido (Lucien Freud), buvo parduotas 
už 3,9 mln. svarų sterlingų (5 mln. Eur - 17,25 mln. Lt).
l Ji neišmeta jokių savo drabužių, juos saugo savo 
dukrai Lilai.
l Ji nėra natūrali blondinė.
l Ji yra didelė futbolo gerbėja.
l Ji susitikinėjo su tokiomis kino ir muzikos 
žvaigždėmis kaip aktorius Džonis Depas (Johnny 
Depp), muzikantas Pitas Dohertis (Pete Doherty) ir 
aktorius Risas Ifansas (Rhys Ifans).

ĮDoMŪs FakTai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Keitė Mos (Kate Moss) 
pagal pajamas užima 
ketvirtą vietą daugiausiai 
uždirbančių modelių sąraše

EPA-Eltos nuotr.

Britų muziejuje Londone eksponuojama Marko 
Kvino (Marc Quinn) sukurta supermodelio 

skulptūra iš aukso, jos svoris - 50 kg

EPA-Eltos nuotr.

Džulijanos 
Mur
triumfas

2015 m. sausio 16-22 d.

Plačiau apie „Auksinių gaublių“ apdovanojimus - 68-69 p.
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Pramoginės laidos 

Jų nežiūriu, o ir pats atidžiai renkuosi, 
dalyvauti laidoje ar ne. Žiūriu, koks tos laidos 
tikslas, prasmė, kas pasikeis manajame ar 
kitų gyvenime dėl to, jei pamatysiu tą laidą 
ar joje sudalyvausiu. Kartais žiūriu tas disku-
sijų laidas ir suprantu, kad jos neturi visiškai 
jokios prasmės. Kalba apie kažkieno asmeni-
nį gyvenimą, kaip kažkas susituokė, išsisky-
rė, o paskui turtus dalinosi. Kam man reika-
linga tokia informacija? Net nesuprantu, ko-
dėl žmonės dalyvauja tokiose laidose.

lietuviški serialai 

Kai juos rodo, dažniausiai dirbu, o jei ir 
nedirbu - nežiūriu. Verčiau įsijungiu kokį nors 
informacinį ar dokumentikos kanalą. Man lie-
tuviški serialai nesukelia jokio pasitenkinimo. 
Nesakau, kad jie padaryti neprofesionaliai, 
bet dar matyti tam tikrų klaidų.

objektyvumo trūkumas 

Jo ypač trūksta televizijos projektuose ir 
laidose. Trūksta objektyvaus įvertinimo.

informacinės laidos 

Jos man patinka. Visada vakarais, grįžęs 
po treniruočių ir repeticijų, įsijungiu arba „In-
fo TV“, arba TV3, arba LNK. Tik klausimas, 
ar būtina rodyti tiek daug nusikaltimų rubri-
kų. Kita vertus, gal kitiems įdomu, jos dažnai 
priverčia susimąstyti, moko atsargiau elgtis. 
Galbūt, kilus nusikaltimo pavojui, žinosime, 
kaip reikėtų elgtis.

filmų Pasirinkimas 

Man patinka, ką transliuoja lietuviški te-
levizijos kanalai. Džiaugiuosi, kad jie jau su-
geba parodyti naujų ir gerų filmų.

dokumentika 

Puiku! Ją žiūrėdamas gali atsipalaiduoti, 
sužinoti ką nors naujo, išmokti.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

reitingai

TV
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di
To

ri
jA

TV
 To

P1
0

BTV  5,4 %
TV1 3,8 %
Lietuvos rytas TV 3,5 %
TV8 3,3 %
PBK 2,6 %

Info TV 1,6 %
REN Lietuva 1,6 %
Video ir DVD 1 %
LRT Kultūra 0,9 %
Liuks! 0,6 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

TV6 4,8 %
Lietuvos rytas TV 3,8 %
TV1 2,9 %
PBK 2,7 %
Info TV 2,5 %

TV8 2,5 %
REN Lietuva 1,9 %
LRT Kultūra 1,1 %
Video ir DVD 0,9 %
Liuks! 0,7 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

TV3 17,6 %

trumPai

 

Po truputį įsivažiuojanti nacionalinė atranka į 
„Euroviziją“ praėjusį šeštadienį atsisveikino su 
pirmaisiais dalyviais. Susumavus komisijos ir 
žiūrovų balsus, paaiškėjo, kad kovos dėl kelialapio 
į bene didžiausią Europos dainų konkursą nebetęs 
vaikinų grupė „Rollikai“. Antros laidos lyderiais 
tapo dainininkai Vaidas Baumila, Monika Linkytė 
ir Edgaras Lubys. Kas šiemet neš Lietuvos vėliavą 
didžiojoje „Eurovizijoje“, paaiškės vasario pabaigoje.

Sekmadienio vakarą baigėsi kelis mėnesius trukęs 
TV3 projektas „lietuvos talentai“. Dėl 
nugalėtojų vardo ir 15 tūkst. eurų - 51,75 tūkst. 
litų varžėsi dešimt atlikėjų. Kam atiteks pergalė, 
sprendė TV žiūrovai. Savo balsus jie skyrė gatvės 
gimnastams „Project Mayhem“. Gimnastai jau žino, 
kur išleis laimėtus pinigus. Vaikinai už juos ruošiasi 
įrengti gimnastikos aikštelę, kur galėtų treniruotis 
gatvės gimnastai.

LNK 16,5 %

LRT Televizija 
8,5 %

BTV 7,1 %

NTV Mir Lietuva 
5,6 %

Kiti  
kanalai 20,9 %

TV3 22 %

LNK 18,1 %

LRT Televizija 
7,7 %

TV6 6 %

NTV Mir Lietuva 
6 %

Kiti  
kanalai 15,9 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 LIETUVOS TALENTAI TV3 11,1

2 KK2 PENKTADIENIS LNK 10,8

3 TV3 ŽINIOS TV3 10,7

4 PASMERKTI 3 TV3 10,5

5 NUO...IKI LNK 10,0

6 PRIEŠ SROVĘ TV3 10,0

7 KK2 LNK 9,9

8 SAVAITĖS KOMENTARAI TV3 9,7

9 FARAI TV3 9,6

10 LNK ŽINIOS LNK 9,5

Duomenys: TNS LT, 2015 m. sausio 5-11 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Deividą 
Meškauską
Šokėjas, šokių studijos „Soul Lounge“ įkūrėjas 
DEIVIDAS MEŠKAUSKAS (27), pats kitados 
dažnai matytas per televizijos ekranus, šian-
dien daug atidžiau renkasi projektus, kuriuo-
se dalyvauti, o kuriuose - ne. Lygiai taip pat 
jis renkasi ir laidas, kurias žiūrėti, o kurių - 
ne. Šokėjas sutiko pasidalyti savo nuomone 
apie televizijos trūkumus ir pranašumus.

Stasio Žumbio nuotr.
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Kadrai iš serialo

„Šuolis“ sugrįžta

Praėjusiais metais drąsiausios šalies įžy-
mybės TV3 projekte „Šuolis“ krito tiesiai į 
vandenį iš neįtikėtino aukščio ir demonstra-
vo kvapą gniaužiančius triukus. Šiemet laidos 
rengėjai žada dar daugiau ekstremalumo.

Žinomi Lietuvos pramogų pasaulio atstovai 
šokinės nuo 3, 5 ir 7,5 metro aukščio bokšto 
bei tramplinų. Be to, jie atliks ir sinchroninius 
šuolius, dalį jų ir su profesionalais. Projekte 
savo treniruotus kūnus, charizmą ir gebėjimus 
taisyklingai šokinėti į vandenį pasiryžo paro-
dyti ir dėl pergalės kovoti vienuolika itin skir-
tingų pramogų ir mados pasaulio, sporto, šo-
kių, teatro, muzikos bei humoro žvaigždžių.

Kol kas žinomos tik kelios pavardės - tai 
muzikos atlikėjas Sezer Saylik (DJ Sezzy), 
dainininkė Daina Bilevičiūtė, gražuolė, „Mis 
publika 2013“ Elita Citovičiūtė, atlikėja Vita 
Jakutienė.

Kada naujasis šou pasirodys TV3 eteryje, 
kol kas neatskleidžiama. Belieka laukti ir spė-
lioti, kurios Lietuvos pramogų ir sporto pa-
saulio įžymybės apsitemps maudymosi kos-
tiumėlius ir išdrįs susirungti šuoliais nuo 
tramplinų ir bokštų.

Per lRT - plaukiojimas su delfinais

Ar pavyks žvaigždėms užmegzti kontaktą 
su vienais protingiausių pasaulio gyvūnų del-
finais, aiškinsis nacionalinė televizija. LRT ete-
ryje jau netrukus pasirodys naujas televizijos 
projektas „Delfinai ir žvaigždės“. Jis filmuoja-
mas grandioziniame Klaipėdos delfinariume.

Save išbandyti rizikingame delfino draugo 
ir dresuotojo amplua ryžosi krepšininkas Eu-
relijus Žukauskas, sunkiaatletis Ramūnas Vyš-
niauskas, dainininkės Liepa Mondeikaitė, Ri-
ma Petrauskytė-Malašičevė, šešių vaikų mama 
Giedrė Sadauskienė, choreografai Kristina Na-
vickaitė-Tina ir Aurelijus Liškauskas, „Žuvėd-
ros“ šokėjas solistas Dmitrijus Popovas.

„Delfinų“ projekto idėja gimė Ispanijoje, 
tačiau pabandyti ją įgyvendinti kol kas ryžosi 
tik dvi šalys - Lietuva ir Portugalija. „Tai, ko 
gero, sudėtingiausias ir rizikingiausias tele-
vizijos projektas. Niekas nėra garantuotas, ar 
pavyks žvaigždėms rasti kontaktą su savo 
delfinu, ar pavyks sukurti pasirodymus“, - 
pasakojo prodiuseris Laurynas Šeškus. Kaip 
žinomiems žmonėms seksis delfinariume, pa-
aiškės jau po poros savaičių.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Nors už lango - gili žiema, televizijos ete-
ryje žinomi žmonės jau netrukus ne tik 
šokinės į vandenį nuo aukščiausių tram-
plinų, bet ir nardys su delfinais. Net dvi 
televizijos nutarė tikrąja ta žodžio prasme 
išmaudyti pramogų pasaulio atstovus. 
LRT eteryje jie plaukios su delfinais, o 
TV3 - šokinės į baseiną. Kam seksis ge-
riau, netrukus paaiškės.

TV eteryje atidarytas 
plaukiojimo sezonas

Kaip seksis su delfinais plaukioti dainininkei 
Liepai Mondeikaitei, paaiškės jau netrukus

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„Šuolyje“ savo treniruotą kūną 
demonstruos ir diskžokėjas 
Sezer Saylik (DJ Sezzy)

Stasio Žumbio nuotr.

„Mis publika 2013“ Elita 
Citovičiūtė jau ruošiasi šuoliams į 

vandenį TV3 projekte „Šuolis“
TV3 nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 15.00 		 Amerikos	talentai  13.30 	 Sąmokslo	teorija  0.45 	 Legendos 13.10 	 „Giminės.	Gyve-
	 	 nimas	tęsiasi“

 19.30 	 KK2	penktadienis 13.30 		„Legenda	
	 	apie	Korą“

 TV8
8.10, 15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	9.00	„Mis	Marpl“.	
10.00	„Šunyčiai	patruliai“.	10.25	Senoji	animaci-
ja.	11.00	„Kaip	pamišę“.	12.40, 16.00	13.35	„Lau-
kinis	angelas“.	14.30	„Pamiršk	mane“.	16.00	Eks-
tremalūs	 namų	 pokyčiai.	 17.00, 23.55	 Pasaulis	
tavo	lėkštėje.	18.00, 23.00	„Meilė	gyventi“.	19.00	
„Laukinis	 angelas“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	
20.35	„Pamiršk	mane“.	21.00	Romantinė	komedi-
ja	„Pamergė	pagal	užsakymą“.	0.55	Gydytojai.	

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00	Info	diena.	10.00	Žinios.	10.40, 
13.50, 16.30	 Dviračio	 šou.	 11.05	 Mes	 pačios.	
11.30	Apie	žūklę.	12.00, 14.45	24	valandos.	13.00	
Tauro	 ragas.	 13.25	 Autopilotas.	 14.15	 Padėkime	
augti.	15.40	Pagalbos	skambutis.	21.00	Ne	vienas	
kelyje.	21.30	Dabar	pasaulyje.	

 PBK
5.50,	 20.40	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.30,	 9.00,	 11.00,	
14.00,	17.00	Naujienos.	6.35	Vaikų	klubas.	7.00,	9.20	
„Labas	rytas“.	11.30	Gyventi	sveikai.	12.30	„Bučinys“.	
13.25	 Skanėstas.	 14.15	 J.Menšovos	 laida.	 15.10	
Vyriška.	Moteriška.	16.00	Mados	nuosprendis.	17.45	
Jūrmala.	20.00	Laikas.	21.10	Stebuklų	laukas.	22.10	
Trys	akordai.	0.15	Ilfas	ir	Petrovas.	2.20	„1inCity“.

 REn
8.20	 Kviestinė	 vakarienė.	 9.15	 Tinkama	 priemonė.	
10.05	„Kam	tau	alibi?“	11.00	Žvaigždžių	gyvenimas.	
12.40	„Pėdsekiai“.	13.35	„Kariai	4“.	15.25	112.	15.55	
Žiūrėti	visiems!	16.35	Šeimos	dramos.	17.30	Neme-
luok	man!	19.25	Tinkama	priemonė.	20.25	Kviestinė	
vakarienė.	22.20	Pasaulio	paslaptys	su	A.Chapman.	
23.20	„Mums	net	nesisapnavo“.	

 nTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.35	 Gydytojų	 byla.	 8.30,	 15.55	
Bet	kada.	8.45,	9.35	„Muchtaro	sugrįžimas“.	9.00,	
12.00,	 15.00,	 18.00	 Šiandien.	 10.20	 Juk	 gyvena	
žmonės.	10.55	Prisiekusiųjų	teismas.	13.30	Apžval-
ga.	13.55	Prokurorų	patikrinimas.	15.25	Važiuosime,	
pavalgysime.	 16.05	 „Liejyklos	 prospektas“.	 17.05	
Kalbame	ir	rodome.	18.45	„Seklys“.	22.35	„Todes“	-	
A.Duchovos	baletas.	0.15	Rusų	Holivudas.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Sandoros	 skrynia.	
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 11.00	 Apie	
tai,	 kas	 svarbiausia.	 11.55	 Ypatingas	 atvejis.	
14.05	„Žvaigždės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	
miega“.	 16.30	 „Vargšai	 giminaičiai“.	 17.30	 Tie-
sioginis	eteris.	20.00	„Mama	per	prievartą“.	22.30	
Specialusis	korespondentas.	0.05	„Pradžia“.

 TV PolonIa
7.15	Karnavalo	ritmu.	8.00	KucinAlina.	8.30	Ani-
macinis	 f.	9.00	Klausimai	per	pusryčius.	12.00	
Sveika,	 Polonija.	 12.40	 Šios	 dienos	 užduotys.	
13.05	„Pagalbos	signalas“.	13.25,	18.50,	21.40,	
2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„M,	
kaip	meilė“.	14.50	„Paradoksas“.	15.40	Klajūno	
užrašai.	 15.50	 „Janas	 Novakas	 Jezioranskis	 -	
įvykių	 užkulisiai“	 (2).	 16.25	 „Zlotopolskiai“.	
17.00	 Laukimo	 salė.	 17.55,	 1.45	 Šios	 dienos	
užduotys.	18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	
18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	 2.15	 XX	 amžiaus	
sensacijos.	19.25	Okrasa	laužo	taisykles.	19.55,	
4.45	„Pagalbos	signalas“.	20.25	„Cafe	historia“.	
20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	 21.50,	 3.45	
„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	23.00,	5.20	„Nieko	juokin-
go“.	0.40	Pramoginė	laida.	2.45	Animacinis	f.	

 DIVa UnIVERsal TV
4.10,	 7.15,	 19.10	 Vaikantis	 šlovės.	 4.35,	 7.40	
Ištekėjusi	už	Džonaso.	5.00,	11.25,	16.45	Liežu-
vautoja.	5.45	Išskirtiniai.	6.30,	12.55,	18.20	Kar-
dašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas.	8.00,	
12.10,	 17.30,	 23.30	 Tikroji	 Holivudo	 istorija.	
8.45,	13.40,	19.35,	22.00,	0.40	Auksinis	gaublys.	
10.15,	15.10,	3.25	Džuliana	ir	Bilas.	10.40,	16.00	
Nuotaka	milijonieriui.	21.15,	2.10	Mados	kontro-
lė.	0.15	Uždek	šokiu.	3.00	Mados	pasaulyje.	

 TV1000
5.30	 „Pokalbiai	 su	 kitomis	 moterimis“.	 7.00	
„Madeline“.	8.30	„Purvini	žaidimai“.	10.15	„Su-
perbombonešis:	naikinti	viską“.	12.15	„Kelionė	
į	 Žemės	 centrą“.	 14.00	 „Madeline“.	 15.30	 „2	
dienos	Niujorke“.	17.15	„Pašėlę	pirmieji	metai“.	
19.00	 „Ieškokit	 Gudručio!“	 21.00	 „Džesmina“.	
22.45	 „Sparnuoti	 padarai“.	 0.30	 „Raudonasis	
drakonas“.	2.45	„Kruvinas	deimantas“.	

 TRaVEl
9.00	 Ryto	 programa.	 9.30	 Statybos	 Aliaskoje.	
10.30,	15.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	11.30	
Didžiosios	 pasaulio	 paslaptys.	 12.30	 Pames-
to	 bagažo	 aukcionai.	 13.30	 Turto	 gelbėtojai.	
14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Tailandas.	 Aus-
tralija.	 16.00	 Didžiosios	 pasaulio	 paslaptys.	
17.00	 Statybos	 Aliaskoje.	 18.00	 Išgelbėkite	
mano	verslą!	Viešbutis	„Whirlpool	suit“.	19.00	
Amerikos	maistas.	Havajai.	20.00	Naujo	būsto	
paieška.	Suomija.	Škotija.	21.00	Aštraus	maisto	
beieškant.	 21.30	 Visada	 išalkę.	 Los	 Andželas.	
22.00	 Iškyla	 ralyje.	 22.30	 Maisto	 karai.	 23.00	
Didmiestis.	Londonas.	1.00	Nakties	programa.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	

„Gydytojos		
dienoraštis“	(N-7).

8.55	 TV	serialas		
„Meilės	sūkuryje“.

10.00	TV	serialas	„Aistros	
spalvos“	(N-7).

11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Legenda	apie		

Korą“	(N-7).
14.00	 „Kempiniukas	

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

„Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.15	Euras	2015.	2014,	

Lietuva.	Interaktyvi	
laida,	skirta	euro	
įvedimo	viešinimui.

18.30	TV3	žinios.
19.30	Animacinis	f.	

„Ledynmetis	2.	Eros	
pabaiga“.

21.15	Kriminalinė	veiksmo	
komedija	„Nevykėliai	
po	priedanga“	(N-14).

23.25	Mistinis	trileris	„Juo-
doji	gulbė“	(N-14).

1.30	 Nuotykių	f.	„Biblio-
tekininkas	3.	Judo	
taurės	prakeiksmas“	
(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas		

ir	Džeris	III“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 Pagalbos	skambutis	

(N-7).
9.50	 Yra	kaip	yra	(N-7).
10.50	K11.	Komisarai	tiria.	

Žudiko	pėdsakais	
(N-7).

11.20	K11.	Komisarai	tiria.	
Žaidimas	su	ugnimi	
(N-7).

11.55	KK2	(N-7).
12.45	Oplia!	(N-7).
13.15	 „Mažieji	Tomas		

ir	Džeris	III“.
13.40	 „Keista	šeimynėlė“.
14.05	 „Na,	palauk!“
14.20	TV	serialas		

„Ugnis	ir	Ledas“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	KK2	penktadienis	

(N-7).
20.50	Šventę	švęsti.
22.20	Veiksmo	trileris	

„Dingti	per	60	
sekundžių“	(N-7).

0.35	 Siaubo	f.	„Moliūga-
galviai	4.	Keršto	
kraujas“	(N-7).

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

(N-7).
9.50	 „Miestelio	ligoninė“.
10.40	Tikri	vyrai.
11.30	Stilius.
12.20	Bėdų	turgus.
13.10	 „Giminės.	

Gyvenimas	tęsiasi“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.
16.15	 „Hartlando		

užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“	

(N-7).
17.45	Tautos	balsas.
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	kalbą).
18.50	Nuotykių	f.	„Baronas	

Miunhauzenas“.	1	s.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
20.59	Loterija	„Perlas“.
21.00	Duokim	garo!
22.40	Siaubo	trileris	

„Sienų	paslaptys“	
(N-14).

0.05	 „Senis“	(N-7).
1.05	 Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
1.35	 Laba	diena,	Lietuva.
3.25	 Tautos	balsas.
3.55	 Duokim	garo!

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 „Policija	ir	Ko“		
(N-7).

9.00	 „Vaikai	Lobių	saloje.	
Mūšis	dėl	salos“	
(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

11.55	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	 „Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“		
(N-7).

17.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“	

(N-7).
19.00	Amerikietiškos		

imtynės	(N-7).
21.00	Savaitės		

kriminalai	(N-7).
21.30	Veiksmo	f.	

„Pavojingas	turas“	
(N-14).

23.15	Dakaras	2015.
0.10	 Farai	(N-14).
1.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“		
(N-7).

2.05	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Magda	M.“	(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Didysis	pasivaikš-

čiojimas.
13.00	Pasaulis	nuostabus.
13.30	Sąmokslo	teorija		

(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.15, 17.15, 1.35	 	

Šeima	-	jėga!
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Merdoko	paslaptys“	

(N-7).
19.50	Kitoks	pokalbis	(N-7).
20.50	Pasaulis	X.	

„Alkoholizmo	naiki-
nanti	jėga“	(N-7).

21.50	 „Didysis	pasivaikš-
čiojimas.	Finalas“.

23.50	 „Seržantas	Džekas“	
(N-7).

2.40	 Didysis	pasivaikš-
čiojimas.	Finalas.

4.10	 „Seržantas	Džekas“	
(N-7).

5.40	 Spąstai	tėčiui.	
Ukraina.	2011	m.

7.05	 „Gamtos	pasaulis“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
8.45	 Mokslo	sriuba.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Nepriklausoma	Lie-

tuva.	1990-2000	m.
12.00	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.15	Naktinis	ekspresas.
12.45	Muzikinis	tiltas.	Orkestro	

muzikos	koncertas.
14.00	 Istorijos	detektyvai.	
14.45	Kultūros	savanoriai.
15.15	Visu	garsu.
16.00	Pasaulio	biatlono	taurė.	

Moterų	7,5	km	sprin-
tas.	Tiesioginė	translia-
cija	iš	Rupoldingo.

17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Vilniaus	sąsiuvinis.
18.15	 „Šiaurietiškas	būdas“.
18.50	Bardų	festivalis	

Anykščiuose.	2014	m.
19.40	 „Laisvės	varpas“.
20.00	Gustavo	enciklopedija.
20.30	Labanaktukas.
21.00	Durys	atsidaro.
21.30	Drama	„Paskutinė	

atostogų	diena“.
22.30	 „Lietuva.	Sausis“	(N-7).
23.00	Dokumentinis	f.	

„Nadiežda“.
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	Panorama.
0.30	 Mokslo	sriuba.
0.45	 Legendos.
1.30	 E.Kaniavos	jubilieji-

nis	koncertas.	2	d.
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 23.10 	 „Neišnyk!“ 19.00 	 „CSI	kriminalistai“ 0.40 	 „Viešbutis	
	 „Grand	Hotel“

6.50	 „Mano	puikioji	
auklė“.

7.50	 Linksmieji		
žvėreliai.

8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Benas	Tenas		

prieš	ateivius“.
9.10	 „Teisingumo	lyga“.
9.30	 „Striksės“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Griežčiausi	tėvai“.
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas	

gyvenimas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

15.30	 „Griežčiausi	tėvai“.
16.40	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės	kalta“		

(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Detektyvas	

„Nusikaltimo	vieta.	
komisaras	Borovskis	
ir	ketvirtas	vyras“		
(N-7).

22.45	Drama	
„Pasitikėjimas“		
(N-14).

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

9.25	 Teleparduotuvė.
9.40	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.10	 „Medikopteris“	(N-7).
11.10	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
12.05	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	 „Fizrukas“	(N-7).
13.30	 „Univeras.	Naujas	

bendrikas“	(N-7).
14.30	Teleparduotuvė.
15.00	 Išlikimas.
16.00	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.	Naujas	

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

gelbėtojai	(N-7).
22.00	Siaubo	drama	

„Numylėtieji	kaulai“	
(N-14).

0.20	 „Eurolygos“		
rungtynės.	
TOP	16.	Atėnų	
„Panathinaikos“	-	
Kauno	„Žalgiris“.	
Vaizdo	įrašas.

2.00	 Erotinis	f.	
„Supermodelio	
beieškant“	(S).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Karštos	senos		
sėdynės.

9.45	 „Komisaras		
Manara	2“		
(N-7).

10.45	 „Komanda	Č“		
(N-7).

11.45	Pamiršti		
vardai.	Jonas	
Rudamina.

12.15	 „Laukinė		
Afrika“.

13.15	Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

13.45	 „Departamentas“		
(N-7).

14.45	Pasaulis		
pro	traukinio		
langą.

15.45	 „Ne	šventieji“	
(N-7).

17.30	Reidas.
18.00	 „Trauma“		

(N-7).
19.00	 „Komanda	Č“	

(N-7).
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	 „Tėvai	už	borto“.
21.00	 „Tekėk	už	manęs!“
22.55	Balticum	TV		

žinios.
23.10	 „Neišnyk!“	

(N-14).

„PAMERGĖ PAGAL UŽSAKYMĄ“
Romantinė komedija. JAV. 2008.
Režisierė E.Flečer.
Vaidina K.Haigl, Dž.Marsdenas, M.Akerman.

Džeinė - romantiška idealistė. 27 kartus pamerge vestuvėse buvusi moteris 
niekada nesusimąstė apie savo vestuves. Tačiau vieną dieną susiruošia tekėti 
jaunesnioji Džeinės sesuo. Ji ketina atiduoti savo ranką ir širdį sesers viršinin-
kui, kurį pati Džeinė yra slapčia įsimylėjusi. Kaip pasielgs Džeinė: 28-ąjį kartą 
imsis pamergės vaidmens ar pirmą kartą bandys tapti nuotaka?

TV8
21.00

rekomenduoja

„DINGTI PER 60 
SEKUNDŽIŲ“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2000.
Režisierius D.Sena.
Vaidina N.Keidžas, A.Džoli,
V.Džounsas.

Kipas jaunesnysis - kadaise garsaus 
automobilių vagies brolis. Jis pažada 
pavogti penkiasdešimt prabangių ma-
šinų, tačiau jam nesiseka. Žmogus, už-
sakęs vagystes, grasina jį nužudyti...

„JUODOJI GULBĖ“
mistinis tRileRis. JAV. 2010.
Režisierius D.Aronofskis.
Vaidina N.Portman, M.Kunis,
V.Kaselis.

Nina, kaip ir visos balerinos, beveik 
visą savo laiką skiria baletui. Balet-
meisteris Tomas Lirojus kuria naują 
„Gulbių ežero“ versiją. Pagrindinę 
baleriną Betę jis nusprendžia pa-
keisti Nina. Tačiau pirmiausia jai 
teks pranokti konkurentę - Lilę.

„NUMYLĖTIEJI KAULAI“
siaubo dRama. JAV, Jungtinė Kara-
lystė, Naujoji Zelandija. 2009.
Režisierius P.Džeksonas.
Vaidina R.Vais, M.Volbergas, 
S.Sarandon.

Sukrečianti keturiolikmetės Siuzės Sal-
mon istorija, pasakojama pačios he-
rojės akimis ir lūpomis. Gimtadienio 
proga gavusi fotoaparatą, ji užsimano 
tapti laukinės gamtos fotografe...

LNK
22.20

TV6
22.00

TV3
23.25

 ANIMAL PLANET
7.25,	11.55	Kačiukai	ir	šunyčiai.	8.15	Blogas	šuo.	9.10,	
5.00	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 10.05,	 17.25,	 21.05,	
4.15	Namai	medžiuose.	11.00,	5.50	Gyvūnų	policija.	
11.55	Kačiukai	ir	šunyčiai.	12.50	Pragariška	katė.	13.45,	
18.20	Pražūtingos	salos.	14.40,	19.15,	1.40	Akvariumų	
verslas.	15.35	Gyvenimas	laisvėje.	16.30	Nasrai.	20.10,	
2.35	Laukinės	gamtos	gangsteriai.	22.00,	0.45	Lauki-
nės	būtybės.	22.55	Aligatorių	tramdytojai.	

 SPORT1
7.00,	 12.00,	 19.00,	 20.45,	 23.00	 „Sportas“.	 7.15	
Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	 lygos	Turo	apžval-
ga.	Premjera.	 8.00	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	
lyga.	 Madrido	 „Real“	 -	 „Laboral	 Kutxa“.	 10.00	
Rusijos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Krasnodar“.	
2014/2015	m.	sezonas.	12.15	„One“.	Kovos	menų	
turnyras.	 15.00	 ATP250	 „Brisbane	 International	
Open“	2015.	Vyrų	tenisas.	Finalas.	17.00	„Euro-
cup“	 krepšinio	 lyga.	 Izmiro	 „Pinar	 Karsiyaka“	 -	
Klaipėdos	„Neptūnas“.	19.15	 Ispanijos	„Endesa“	
krepšinio	 lygos	 Turo	 apžvalga.	 Premjera.	 20.00	
NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 21.00	
Tiesioginė	 transliacija.	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	 „AFC	Ajax“	 -	 „FC	Groningen“.	23.15	NBA	
krepšinio	 lyga.	Čikagos	„Bulls“	-	Toronto	„Rap-
tors“.	2014/2015	m.	sezonas.	1.30	WTA	Shenzen.	
Moterų	tenisas.	Li	Na	-	Peng	Shuai.	Finalas.

 VIASAT SPORT BALTIc
6.40	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	SKA.	
8.40	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Anadolu	 Efes“	 -	
CSKA.	 10.30	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Alba“	 -	
„Real“.	 12.20	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Chelsea“	-	„Newcastle“.	14.10	Krepšinis.	Euro-
lyga.	„Maccabi“	-	„Barcelona“.	16.00	Krepšinis.	
Eurolyga.	 „Alba“	 -	 „Real“.	 17.50	 Krepšinis.	
Eurolyga.	 „Anadolu	Efes“	 -	CSKA.	19.40	 Ledo	
ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	 SKA.	 21.40	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Panathinaikos“	 -	 „Žalgi-
ris“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 23.45	 Krepšinis.	
Eurolyga.	„Laboral	Kutxa“	-	„Nizhny	Novgorod“.	
1.35	Krepšinis.	Eurolyga.	„Fenerbahce	Ulker“	-	
„Olympiacos“.	 3.25	 Futbolas.	 Premier	 lygos	
apžvalga.	5.00	Krepšinis.	Eurolyga.	„Fenerbah-
ce	Ulker“	-	„Olympiacos“.	

 EUROSPORT
9.30,	13.00,	17.15,	0.30	Šuoliai	nuo	tramplino.	
Pasaulio	 taurė.	 10.15,	 15.45,	 20.00	 Biatlonas.	
Pasaulio	 taurė.	 11.15,	 15.00	 Kalnų	 slidinėji-
mas.	 Pasaulio	 taurė.	 13.45	 Šiaurės	 dvikovė.	
Pasaulio	taurė.	20.55,	24.00,	2.00	Dakaro	ralis.	
21.00	Angliškas	biliardas.	 „World	Main	Tour“.	
1.30	Sporto	linksmybės.	1.45	Motosportas.	GT	
akademija.	
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Redakajus“		

(N-7).
7.30	 „Bidamanų		

turnyras“	(N-7).
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Būrys“	(N-7).
9.00	 Svajonių	ūkis.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Mitybos	balansas.
10.30	 „Kapitono		

Granto	beieškant“.
11.55	Nuotykių	f.		

„Polė“.
13.45	 „Medcezir“.
16.15	 „Kurt	Sejitas		

ir	Šura“	(N-7).
17.20	Ekstrasensai		

detektyvai		
(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Šok	su	manimi		
(N-7).

19.30	Konkurso		
pertraukoje	-	
Eurojackpot.

22.00	Komedija		
„Mano	motinos		
prakeikimas“		
(N-7).

24.00	Trileris		
„Tamsta	gundytoja“	
(N-14).

1.40	 Veiksmo	drama	
„Žala“	(N-14).

6.30	 „Žuviukai		
burbuliukai“.

6.55	 „Superdidvyrių	
komanda“.

7.20	 „Kaukė“.
7.45	 „Kas	naujo,		

Skūbi-Dū?“
8.10	 „Katino	Leopoldo	

kerštas“.
8.25	 „Katino	Leopoldo	

televizorius“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio		

nuotykiai“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 „Na,	palauk!“
10.00	 „Vėžliuko	Semio	

nuotykiai“.
11.35	Romantinis	f.		

„Ledo	pilys“.
13.20	 „Mano	puikioji	

auklė“.
14.50	 „Didingasis		

amžius“	(N-7).
16.55	Šventę	švęsti.
18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Nuotykių	f.	

„G	būrys“.
20.40	Nuotykių	f.		

„Kodas.	L.O.B.I.A.I.“	
(N-7).

23.05	Veiksmo	f.		
„Tikras	teisingumas.	
Mirtina	sankryža“	
(N-14).

0.45	 Kriminalinis	trileris	
„Vagių	pasaulis“	
(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Tikri	vyrai.
6.55	 Emigrantai.
7.45	 Specialus	tyrimas.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Mūsų	kaimynai	

marsupilamiai“.
9.25	 „Animalija“.
9.50	 „Džeronimas“.
10.15	Ryto	suktinis		

su	Zita	Kelmickaite.
11.10	Durys	atsidaro.
11.40	Mokslo	ekspresas.
12.00	 „Kaip	sukurti	planetą“
13.00	 „Inspektorius		

Luisas	1“	(N-7).
14.30	Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu	(subtitruota).
15.00	Mūsų	laisvės	metai.	

1990	m.	2	d.
16.00	Žinios.
16.15	Sveikinimų	koncertas.
18.40	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Eurovizija	2015.	

Nacionalinė	atranka.
22.40	Komedija	„Užsis-

pyrusi	blondinė“	
(subtitruota,	N-7).

0.20	 „Senis“	(N-7).
1.25	 Mūsų	laisvės	metai.	
2.20	 „Inspektorius		

Luisas	1“	(N-7).
3.55	 Eurovizija	2015.	

Nacionalinė	atranka.

 22.40 	 „Užsispyrusi	
	 	 blondinė“

 19.00 	 Šok	su	manimi

ŠeŠtadienis

„CENTURIONAS“
Nuotykių drama. Jungtinė Karalystė, Prancūzija. 2010.
Režisierius N.Maršalas.
Vaidina M.Fasbenderis, D.Vestas, O.Kurilenko.

Pasakojimas apie romėnų susirėmimus su piktų gentimi per Didžiosios 
Britanijos užkariavimą antrajame amžiuje. Kvintusas Diasas - romėnų 
centurionas, legendinio gladiatoriaus sūnus. Jis veda karių būrį į piktų 
stovyklą gelbėti į nelaisvę paimto karvedžio. Per susirėmimą žūva piktų 
vado sūnus. Romėnus ima persekioti iš pažiūros nesulaikomas būrys.

rekomenduoja

„MANO MOTINOS 
PRAKEIKIMAS“
komedija. JAV. 2012.
Režisierė A.Flečer.
Vaidina B.Streizand, S.Roudženas.

Chemikas ir išradėjas Endriu siekia 
parduoti savo naują išradimą. Pa-
keliui į Las Vegasą vaikinas sustoja 
aplankyti mamos. Jiedu išsikalba ir 
Endriu sužino, kad jis buvo pava-
dintas mamos senos meilės garbei. 
Vaikinas išsiaiškina, kad jos kitados 
mylėtas Endriu Margolis vis dar gy-
vas ir nevedęs. Tad pasiūlo mamai 
keliauti kartu į Las Vegasą...

„PRAŽŪTINGA 
VIRŠUKALNĖ“
Veiksmo filmas. Naujoji Zelandija,
JAV. 2003.
Režisierius D.Dž.Bredlis.
Vaidina L.Karter, P.Stivensonas,
E.Barkli.

Vulkanologijos ekspertė Dženet 
su nauju savo vyru Kevinu atvyks-
ta į Naująją Zelandiją praleisti me-
daus mėnesio. Porelė turi atlaikyti 
Dženet dukros Melani šaltumą ir 
priešiškumą. Tačiau dar didesniu 
išbandymu tampa nubudęs ilgai 
snaudęs ugnikalnis...

 „TAMSTA GUNDYTOJA“
trileris. JAV. 2013.
Režisierius D.Kembelas.
Vaidina Dž.Deivis, K.Stranahan, 
K.D.Stiuart.

Džeimė netikėjo, kad jos vaikiną gali 
sužavėti kita. Ir tikrai nesitikėjo, kad tai 
bus jų bendra mokytoja Molė. Prasi-
dėjus neleistinam romanui, jos vaiki-
nas pasikeičia, o Džeimė ima gauti 
prastus pažymius net už gerus rašto 
darbus. Tačiau kas patikės paaugle, 
kai šią paslaptį žino tik ji viena?

TV3
22.00

TV3
24.00

 TV8
9.30	 Sportuok	 su	 mumis.	 10.00	 Menų	 sala.	
10.30	 Statybų	 TV.	 11.00	 VIP.	 11.30	 Virtuvės	
istorijos.	12.00	„Šunyčiai	patruliai“.	13.00	„Ana	
ir	 meilė“	 (N-7).	 15.00	 „Tėvas	 Braunas“	 (N-7).	
16.00	 „Frosto	 prisilietimas“	 (N-7).	 18.00	 „Mis	
Marpl“	 (N-7).	 19.05	 Ekstremalūs	 namų	 poky-
čiai.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 21.00	 Drama	
„Vinegar	 Hilas“	 (N-7).	 22.40	 Romantinė	 ko-
medija	„Pamergė	pagal	užsakymą“	(N-7).	0.40	
„Frosto	prisilietimas“	(N-7).	

 INfO TV
6.00	 Info	 diena.	 14.00	 Teleparduotuvė.	 14.30	
Nuo...	Iki.	15.25	Dviračio	šou.	15.50	KK2	(N-7).	
16.30	 Dviračio	 šou.	 17.00	 KK2	 (N-7).	 17.40	
Dviračio	 šou.	 18.10	 Sekmadienio	 rytas.	 19.00	
24	valandos	 (N-7).	20.00	Pasivaikščiojimai	su	
Kaziu	Almenu.	VDU	karta.	2014	m.	20.30	Auto-
pilotas.	21.00	„Šaltyje“.	22.00	„Eksperimentai“.	
23.00	Pagalbos	skambutis	(N-7).	23.50	Valanda	
su	 Rūta.	 1.25	 24	 valandos	 (N-7).	 2.30	 Yra	
kaip	 yra	 (N-7).	 3.30	 Tauro	 ragas	 (N-7).	 4.00	
Pasivaikščiojimai	su	Kaziu	Almenu.	VDU	karta.	
2014	m.	4.30	Nuo...	Iki.	

 PBK
6.20,	1.40	Informacinė	laida.	6.50,	9.00,	11.00,	17.00	
Naujienos.	 7.15	 Grok,	 armonika!	 7.55	 Vaikų	 klubas.	
8.15	Gudruolės	ir	gudruoliai.	9.15	Ganytojo	žodis.	9.35	
Skanėstas.	10.15,	11.15	Jūrmala.	11.55	Idealus	remon-
tas.	 12.50	 „Mama	 per	 prievartą“.	 14.55	 Milijonieriai.	
15.55	 „Kas	 nori	 tapti	 milijonieriumi?“	 17.20	 Atspėk	
melodiją.	18.00	Estrados	 teatras.	20.00	Laikas.	20.40	
Pasverti	ir	laimingi.	0.15	Šįvakar	su	A.Malachovu.

 REN
7.00-10.35	Kviestinė	vakarienė.	11.30	„Prarastas	pasau-
lis“.	12.25	„Jūrų	planeta“.	13.20	„Senovės	karalių	kova“.	
14.15	„Laiškai	 iš	kosmoso“.	15.05	„Senovės	genijai“.	
16.00	„Kosmoso	broliai“.	16.55	Paklydimo	teritorija	su	
Igoriu	Prokopenka.	18.50	Jūrmala.	21.00	Ekstrasensai	
detektyvai.	22.50	„Saulės	ratas“.	0.25	„Dievų	našta“.	

 NTV MIR
6.00	 Akistata.	 7.00,	 9.00,	 12.00	 Šiandien.	 7.20	 Jų	
papročiai.	7.50	Apžiūra.	8.25	Gaminame	su	A.Ziminu.	
9.20	Rusiškas	 įdaras.	9.50	Negrįžimo	 taškas.	10.55	
Buto	 klausimas.	 12.25	 A.Žurbino	 melodijos.	 13.10	
Didelė	 puota.	 14.10	 Mūsiškiai.	 15.00	 Populiarios	
melodijos.	 15.55	 „Mes	 skelbiame	 jums	 karą“	 (1).	
18.00	Centrinė	televizija.	19.00	„Jūrų	velniai“.	20.55	
Chanuka	Kremliuje.	23.50	Žydų	miestelio	melodijos.

TV6
22.50

 11.35 	 „Ledo	pilys“

BTV
23.50
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7.00	 Amerikos	talentai.
9.00	 Laba	diena	(N-7).
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Padėkime	augti.
10.30	Šefas	rekomenduoja.
11.00	Europos	galiūnų	

čempionatas.		
2014	m.

12.00	Arčiau	mūsų.		
2014	m.

12.30	Patrulis.
13.00	 „Džiunglių		

princesė	Šina“		
(N-7).

14.00	 „Šeimynėlė“		
(N-7).

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

17.00	 „Bosas“		
(N-7).

18.00	Mistinės	istorijos	
(N-7).

19.00	Muzikinė	kaukė.	
Geriausieji.

21.30	Veiksmo	f.	
„Čempionas	3.	
Išpirkimas“		
(N-14).

23.20	Dakaras	2015.
23.50	Nuotykių	drama	

„Centurionas“		
(N-14).

1.40	 „Senosios		
Kristinos	nutikimai“	
(N-7).

2.55	 Bamba	TV	(S).

7.44	 TV	parduotuvė.
8.00	 Didysis		

pasivaikščiojimas.	
Finalas.

10.00	Taip	gyvena		
žvaigždės!		
(N-7).

11.00	Spąstai	tėčiui.
12.55	 „Jermolovai.	

Giminės		
prakeiksmas“		
(N-7).

16.00, 17.00	 	
Žinios.	Orai.

16.20	Dokumentinis	f.	
„Genijai	iš		
prigimties“.

17.30	Nuoga	tiesa	(N-7).
18.35	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
19.00, 21.00	 	

Žinios.	Orai.
19.30	Dokumentinis	f.	

„Išgyventi	Afrikoje“.
20.00	 „Iššūkis“		

(N-7).
21.30	 „Netikęs	auklėjimas“	

(N-14).
22.10, 3.10	 	

„Kruvina	žinutė“	
(N-14).

23.55, 4.35	 	
Veiksmo	f.		
„Šaulys“	(N-14).

1.40	 Didysis	pasivaikš-
čiojimas.	Finalas.

6.05	 Šeima	-	jėga!	2.

8.05	 Pagauk	kampą.
8.35	 Koncertuoja	LKO	ir	

Sergej	Krylov.
9.00	 Vilniaus	albumas.
9.15	 Trembita.
9.30	 Menora.
9.45	 Vilniaus	sąsiuvinis.
10.00	Krikščionio	žodis.
10.15	Kelias.
10.30	Keliaukim!
11.00	Posūkiai	su	Viktoru	

Gerulaičiu.
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	 „Sarajevas“	(N-7).
13.40	Būtovės	slėpiniai.
14.25	Skamba	skamba	

kankliai	2014.
15.30	Pasaulio	biatlono	taurė.	

Vyrų	10	km	sprintas.	
Tiesioginė	transliacija	
iš	Rupoldingo.

17.00	Lietuvių	dokumenti-
ka.	„Sukilimas“.

18.00	Žinios.
18.15	Legendos.
19.00	Muzika	gyvai.	Kauno	

miesto	simfoniniam	
orkestrui	-	10.

20.30	Kultūra.
21.00	Siaubo	trileris	„Sienų	

paslaptys“	(N-14).
22.30	Panorama.
23.00	Š.Barto	filmų	retrospek-

tyva.	„Praėjusios	dienos	
atminimui“	(N-14).

23.40	 Johannesas	Brahmsas.	
Vokiškasis	Requiem.

6.50	 „Gepardų		
dienoraščiai“.

7.50	 „Duok	leteną!“
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai		
(N-7).

10.30	 „Afrika.	Pavojinga	
tikrovė“.

11.30	 „Gyvūnai.		
Faktai	ir	įdomybės“.

12.00	Natūralioji		
kulinarija	su		
Anabele	Lengbein.

12.30	Penki	ingredientai.
13.00	Bučiuotis,	vesti,	

vengti?	(N-7).
14.00	 „Superauklė“		

(N-7).
15.00	Stverk	pinigus		

ir	bėk		
(N-7).

16.00	 „Būrėja“.
16.30	Magiškasis	Rio.
17.05	 „Dvidešimt		

minučių“		
(N-7).

19.00	Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Meilė	prieš	visą	
pasaulį“	(N-7).

21.00	 „Dartanjanas	ir	trys	
muškietininkai“.

22.50	 „Atpildas“		
(N-7).

0.50	 „Agentai“	(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale		

kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	Pragaro	kelias		

(N-7).
11.00	Kovotojas	nindzė		

(N-7).
12.00	 „Po	pasaulį		

su	Anthony	
Bourdainu“		
(N-7).

13.00	Oliverio	tvistas.
14.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
15.00	Ledo	kelias“		

(N-7).
16.00	 „Gamtos	jėgos“		

(N-7).
17.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
18.00	 „6	kadrai“		

(N-7).
19.05	Veiksmo	f.		

„Kaubojai	ir		
ateiviai“	(N-7).

21.30	 „Byvis	ir		
Tešlagalvis“		
(1)	(N-7).

22.00	 „Po	kupolu“		
(N-14).

22.50	Veiksmo	f.	
„Pražūtinga		
viršukalnė“		
(N-7).

0.55	 Erotinis	f.	
„Fantazijos“	(S).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „Laukinė	Afrika“.
10.15	 „Komisaras		

Manara	2“		
(N-7).

11.15	Pamiršti	vardai.	
Žanas	Emanuelis	
Žiliberas.

11.45	Pasaulis	pro		
traukinio	langą.

12.45	80	traukinių		
aplink	pasaulį.

13.15	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

14.15	 „Detektyvas	Džo“		
(N-7).

15.15	 „Trauma“		
(N-7).

16.15	 „Žaibo	belaukiant“	
(N-7).

18.00	 „Dangaus		
teismas“		
(N-7).

19.00	 „Departamentas“		
(N-7).

20.00	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

20.30	 „Jausmų	namai“		
(N-7).

21.35	 „Pirmoji		
eskadrilė“		
(N-7).

24.00	Reidas.
0.30	 „Albertas	Nobsas“	

(N-14).

 20.30 	 Kultūra 21.30 	 „Netikęs	
	 	 auklėjimas“

 1.40 	 „Senosios	Kristi-
	 	 nos	nutikimai“

 20.00 	 Klaipėdos	savaitė 21.30 	 „Byvis	ir	
	 	 Tešlagalvis“

 16.30 	 Magiškasis	Rio
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 RTR PlaneTa (BalTija)
5.15,	 7.15	 „Apvesdinti	 milijonierių“.	 7.00,	
10.00,	 13.00	 Žinios.	 8.45	 Šunų	 planeta.	 9.15	
Šeštadienio	talka.	10.10,	13.15	Žinios.	Maskva.	
10.25	 Mano	 planeta.	 10.55	 „Jūra	 iki	 kelių“.	
13.30	 Rusijos	 stebuklai.	 14.05	 Tai	 juokinga.	
17.00,	1.25	„Lemtingas	palikimas“.	19.00	Šeš-
tadienio	 žinios.	 19.45	 „Barbė	 ir	 lokys“.	 23.35	
„Štirlico	žmona“.	3.10	Sandoros	skrynia.	4.00	
Humoro	laida.	

 TV Polonia
7.35	 „Zlotopolskiai“.	 9.50	 Miško	 bičiuliai.	
10.05	 Kultūros	 rytas.	 10.35	 ABC	 viską	 žino.	
10.55	Ekologijos	laida.	11.25	Tyrėjų.TV	-	šliau-
žianti	 reklama.	 12.00	 „Juodi	 debesys“.	 12.55	
Regionų	istorija.	13.10,	18.25,	1.45	Galvosūkis.	
13.20,	22.35,	4.25	Sveikinimų	koncertas.	13.40	
„Tėvas	Mateušas“.	14.30	KucinAlina.	15.00	„Ir	
gėriui,	ir	blogiui“.	16.00	„Česlavas	Nemenas“.	
17.00	 Kultūringieji	 PL.	 18.00,	 1.15	 Lenkų@
lenkų	 žodynas.	 18.30	 Reportažas.	 18.55,	 1.50	
„M,	kaip	meilė“.	19.50	Pramoginė	laida.	20.40	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	
prognozė.	 21.45,	 3.40	 „Garbė	 laikas.	 Sukili-
mas“.	23.00,	4.45	Lenkai	čia	ir	ten.	23.40,	5.20	
„Kita	 monetos	 pusė“.	 2.40	 Animacinis	 f.	 3.00	
Žinios.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 14.05,	 1.30	 Tikroji	 Holivudo	 istorija.	 5.45,	
11.50,	 19.10	 Mados	 pasaulyje.	 6.10,	 19.35,0.40	
Išskirtiniai.	 8.00,	 15.35,	 20.00	 Auksinis	 gaublys.	
9.30,	 11.25,	 17.05,	 21.35,	 2.15	 Mados	 kontrolė.	
9.55	Nuotaka	milijonieriui.	12.15	„Kalėdų	žvaigždė“.	
13.40,	3.00	Svajonių	namas.	14.50	D.	fon	Fiursten-
berg	namai.	17.30	Kortnė	ir	Kim	užkariauja	Majamį.	
22.20	„Holivudo	pagalbininkas“.	23.50	„Vestuvės“.	

 TV1000
9.15	„Ieškokit	Gudručio!“	11.15	„2	dienos	Niujorke“.	
13.00	 „Kruvinas	 deimantas“.	 15.30	 „Labanakt	 ir	
sėkmės“.	 17.15	 „28	 dienos“.	 19.00	 „Raudonasis	
drakonas“.	21.15	„Medžioklė“.	23.15	„Panikos	kam-
barys“.	1.15	„28	dienos“.	3.00	„Labanakt	ir	sėkmės“.	

 TRaVel
9.30	 Nepaprastos	 jachtos.	 10.30	 Kelionė	 po	
prieskonių	 pasaulį.	 12.00	 Ekstremalios	 atos-
togos.	 13.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Australija.	
Nevis.	14.00	Gyvenimas	džiunglėse.	15.00	Gel-
bėtojai	 Naujojoje	 Zelandijoje.	 16.00	 Statybos	
Aliaskoje.	 17.00	 Įdomiausios	 kelionės	 motoci-
klu.	18.00	Mano	namelis	ant	ratų.	19.00	Pames-
to	bagažo	aukcionai.	21.00	Gelbėtojai	Naujojoje	
Zelandijoje.	22.00	Išgelbėkite	mano	verslą!	

 animal PlaneT
7.00,	6.35	Liūno	broliai.	7.25,	8.15,	9.10,	11.00,	
21.05,	 3.25	 Avariumų	 verslas.	 11.55,	 22.55	 Di-
nozaurų	 kautynės.	 12.50,	 17.25,	 1.40,	 5.00	Gy-
venimas	laisvėje.	13.45,	18.20	Laukinės	gamtos	
gangsteriai.	14.40,	19.15	Afrikoje.	15.35	Šeimos	
safaris.	 16.30	 Drambliai.	 20.10	 Nasrai.	 22.00,	
4.15	 Namai	 medžiuose.	 23.50	 Pavojingiausios	
gyvatės.	 0.45	 Plaukimas	 su	 pabaisomis.	 2.35,	
5.50	Šiaurės	Amerikos	džiunglės.	

 sPoRT1
9.00	NBA	krepšinio	lyga.	Memfio	„Grizzlies“	-	Los	
Andželo	„Clippers“.	2014/2015	m.	sezonas.	11.00	
„Eurocup“	krepšinio	lyga.	Izmiro	„Pinar	Karsiyaka“	-	
Klaipėdos	 „Neptūnas“	 12.50	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Bruklino	 „Nets“	 -	Hjustono	 „Rockets“.	2014/2015	
m.	 sezonas.	 15.00	 Geriausi	 Ispanijos	 „Endesa“	
krepšinio	 lygos	 sezono	 metimai.	 15.30	 Geriausi	
NBA	sezono	metimai.	16.00	Olandijos	„Eredivisie“	
lyga.	„AFC	Ajax“	-	„FC	Groningen“.	2014/2015	m.	
sezonas.	 18.00	 KOK	 World	 series.	 Bušido	 kovos.	
Premjera.	 21.45	 Tiesioginė	 transliacija.	 Olandijos	
„Eredivisie“	 lyga.	 „Vitesse“	 -	 „PSV	 Eindhoven“.	
23.45	NBA	krepšinio	lyga.	Bruklino	„Nets“	-	Hjus-
tono	„Rockets“.	2.00	NBA	Action.	Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	3.00	Tiesioginė	transliacija.	NBA	krepšinio	
lyga.	Hjustono	„Rockets“	-	Ouklendo	„Warriors“.	

 ViasaT sPoRT BalTic
6.50	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Laboral	 Kutxa“	 -	
„Nizhny	 Novgorod“.	 8.40	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Panathinaikos“	 -	 „Žalgiris“.	 10.30	 Krepšinis.	
Eurolygos	finalinio	ketverto	varžybos.	12.55	Ledo	
ritulys.	 „Sibir“	 -	 „Salavat	 Yulaev“.	 Tiesioginė	
transliacija.	13.25	„Formulė-1“.	2014	m.	sezono	
apžvalga.	 16.25	 Futbolas.	 Premier	 lygos	 apž-
valga.	 16.55	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Swansea“	 -	 „Chelsea“.	 Tiesioginė	 transliacija.	
19.00	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	apžvalga.	
19.25	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „New-
castle“	-	„Southampton“.	Tiesioginė	transliacija.	
21.30	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 QPR	 -	
„Manchester	 United“.	 23.20	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	lyga.	„Swansea“	-	„Chelsea“.	1.10	Ledo	
ritulys.	 „Sibir“	 -	 „Salavat	 Yulaev“.	 3.10	 „Trans	
World	 Sport“	 žurnalas.	 5.00	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	lyga.	„Newcastle“	-	„Southampton“.	

 eURosPoRT
9.30,	19.40,	24.0	Dakaro	 ralis.	10.00	Rogučių	
sportas.	 Pasaulio	 taurė.	 10.45,	 17.45,	 0.30	
Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Pasaulio	 taurė.	 11.15,	
2.15	Kalnų	slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	14.45,	
17.00	 Šiaurės	 dvikovė.	 Pasaulio	 taurė.	 15.15,	
1.30	Biatlonas.	Pasaulio	taurė.	19.45	Angliškas	
biliardas.	„World	Main	Tour“.	
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 19.00 	 „Emilija	Richards.	
Širdies	sprendimas“

 23.00 	 Džiazo	muzikos	
	 vakaras

 21.50 	 „Pražūtingas	
	 eksperimentas“

 15.05 	 „Didingasis	
	 amžius“

 11.55 	 „Policininkas	su
	 	puse“

 TV8
9.40	Tobula	moteris.	10.10	Svajonių	sodai.	11.00	
Mamyčių	 klubas.	 11.30	 Mankštinkitės.	 12.00	
„Šunyčiai	patruliai“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	
„Tėvas	 Braunas“	 (N-7).	 16.00	 „Frosto	 prisilie-
timas“.	 18.00	 „Mis	 Marpl“.	 19.05	 Ekstremalūs	
namų	pokyčiai.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.00	
Komedija	 „Įsimylėti	 kaimynę“.	 22.35	 Drama	
„Vinegar	Hilas“.	0.10	„Frosto	prisilietimas“.	

 Info TV
5.15	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	
5.45	Apie	žūklę.	6.15	Autopilotas.	6.45	Valanda	
su	Rūta.	8.20	KK2.	9.05	Dviračio	šou.	9.35	KK2.	
10.15	Šefas	rekomenduoja.	10.45	Pasivaikščio-
jimai	 su	 Kaziu	 Almenu.	 11.15	 KK2.	 12.00	 Yra	
kaip	yra.	13.00	Ne	vienas	kelyje.	13.30	Dviračio	
šou.	14.00	Teleparduotuvė.	14.30	Yra	kaip	yra.	
15.35	24	valandos.	16.40	Retrospektyva.	Auto-
riai	Juozas	Matonis	 ir	Vytautas	Damaševičius.	
17.15	Arčiau	mūsų.	17.45	Krepšinio	pasaulyje	
su	Vidu	Mačiuliu.	18.15	Nuo...	 Iki.	19.10	Mes	
pačios.	 19.40	 „Alfa“	 savaitė.	 20.10	 Pagalbos	
skambutis.	21.00	„Šaltyje“.	22.00	„Eksperimen-
tai“.	23.00	Tauro	ragas.	23.25	Ne	vienas	kelyje.	
23.50	 24	 valandos.	 0.50	 KK2.	 1.30	 Nuo...	 Iki.	
2.15	Yra	kaip	yra.	3.15	KK2.	3.55	Autopilotas.	
4.25	Tauro	ragas.	4.50	Yra	kaip	yra	(N-7).	

 PBK
6.15,	 0.10	 Informacinė	 laida.	 6.45,	 9.00,	 11.00,	
17.00	Naujienos.	7.10	Laida	kariams.	7.35	Vaikų	
klubas.	8.00	Sveikata.	9.15	Padriki	užrašai.	9.40	
Kol	visi	namie.	10.30	Fazenda.	11.20	Sąmokslo	
teorija.	 12.35	 „Svajonės	 iš	 plastilino“.	 14.20,	
17.55	„Į	pasaulio	kraštą“.	18.25,	21.40	Liksmųjų	
ir	 išradingųjų	 klubas.	Aukščiausioji	 lyga.	 20.00	
Laikas.	 0.40	 „Kventino	 Dorvardo,	 karališkosios	
gvardijos	šaulio,	nuotykiai“.	

 REn
7.05	 „Belka	 ir	 Strelka.	 Išdykusi	 šeimynėlė“.	
7.20	„Švarus	darbas“.	8.05	Gyvenimo	taisyklės.	
9.00	Jūrmala.	Humoro	festivalis.	11.00	„Kitas“.	
14.40-21.45	„Kitas	2“.	

 nTV MIR
7.00,	 9.00,	 12.00	 Šiandien.	 7.25	 Jų	 papročiai.	
8.00	Pirmoji	pavara.	8.45	Ar	rusai	moka	rusiškai?	
9.25	Valgome	namie.	10.00	Technikos	stebuklas.	
10.55	Vasarvietės	atsakymas.	12.25	Aukso	dulkės.	
13.05	 „Muchtaro	 sugrįžimas“.	 15.00	 Populiarios	
melodijos.	 15.20	 Pagrindinis	 kelias.	 15.55	 „Mes	
skelbiame	 jums	karą“	 (2).	18.00	Šiandien.	19.00	
„Jūrų	 velniai“.	 22.50	 „Jūrų	 velniai.	Viesulas.	Di-
dvyrių	stichija“.	23.45	Žydų	miestelio	melodijos.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.10	„Barbė	ir	lokys“.	8.30	Pats	sau	režisierius.	
9.20	Žinios.	Maskva.	10.00,	13.00	Žinios.	10.15	
Humoro	laida.	10.45	Rytinis	paštas.	11.25	Gy-
vūnijos	 pasaulyje.	 12.00	 Kulinarijos	 žvaigždė.	
13.20	 Žinios.	 Maskva.	 13.30	 „Ana	 ant	 kaklo“.	
15.10	 Humoro	 laida.	 17.00	 „Mama,	 aš	 vedu“.	
19.00	Savaitės	žinios.	21.00	Sekmadienio	vaka-
ras	su	V.Solovjovu.	22.50	„Paskutinė	auka“.	

 TV PolonIa
10.00,	18.25,	1.45	Galvosūkis.	10.05	Klopsas	ir	
Dropsas.	 10.40	 Grūdas.	 11.10	 „Prie	 Nemuno“.	
12.15,	22.40,	4.30	Sveikinimų	koncertas.	12.30	
Didžiosios	 Lenkijos	 gamtos	 rezervatai.	 12.50	
Tarp	 žemės	 ir	 dangaus.	 13.00	 Viešpaties	 An-
gelas.	13.10	Tarp	žemės	ir	dangaus.	13.45	Prie	
Tatrų.	14.00	Šv.Mišių	transliacija.	15.20	Pramo-
ginė	 laida.	16.20	Okrasa	 laužo	 taisykles.	16.50	
Sveikatos	ir	grožio	alchemija.	17.05	Provincijos	
lobiai.	17.25,	6.45	„Išvyka	į	mišką.	Kviečia	Spa-
los	girininkija“.	17.55	Made	in	Poland.	18.30	TV	
ekspresas.	 18.50,	 1.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 19.45	
Pramoginė	 laida.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.45,	 3.40	
„Likimo	 pokštas“.	 23.00	 Savaitraštis.pl.	 24.00	
„Prie	Nemuno“.	1.05	Klopsas	 ir	Dropsas.	2.40	
Animaciniai	f.	3.00	Žinios.	4.50	Savaitraštis.pl.	

 DIVa UnIVERsal TV
4.10,	17.55	Mados	pasaulyje.	4.35,	17.30	Mados	
kontrolė.	 5.00,	 2.30	 „Kalėdų	 žvaigždė“.	 6.25	Vai-
kantis	šlovės.	8.00	Atvirai	su	Džuliana.	8.45,	16.45	
Tikroji	Holivudo	 istorija.	 9.30,	 13.40,	 21.30,	 0.35	
Išskirtiniai.	9.55	Nuotaka	milijonieriui.	12.10,	19.10	
D.	fon	Fiurstenberg	namai.	15.10,	16.00,	3.55	Kor-
tnė	ir	Kim	užkariauja	Majamį.	20.00,	1.00	„Holivu-
do	pagalbininkas“.	22.15	Projektas	„Vestuvės“.	

 TV1000
8.30	„28	dienos“.	10.15	„Tarp	dviejų	pasaulių“.	
12.15	 „Bado	 žaidynės“.	 14.45	 „Panikos	 kam-
barys“.	16.45	„Mirties	įrankiai:	kaulų	miestas“.	
19.00	 „Po	 priedanga“.	 20.30	 „Moteris	 juodais	
drabužiais“.	22.15	„7	Dienos	ir	naktys	su	Mari-
lyn	Monroe“.	24.00	„Purvini	žaidimai“.	

 TRaVEl
10.00,	 16.00,	 22.00	 Paminklų	 paslaptys.	 12.00	
Gelbėtojai	Naujojoje	Zelandijoje.	13.00	Nepapras-
tos	jachtos.	14.00	Didžiosios	pasaulio	paslaptys.	
15.00	 Slėpiningiausiosios	 Amerikos	 paslaptys.	
18.00	Dženi	ir	Olis	degustuoja	vyną.	18.30	Kelionė	
po	prieskonių	pasaulį.	19.30	Los	Andželas.	20.00	
Įdomiausios	kelionės	motociklu.	21.00	Iškyla	raly-
je.	23.00	Viešbučių	paslaptys	ir	legendos.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Redakajus“	(N-7).
7.30	 „Bidamanų	turnyras“	

(N-7).
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Būrys“	(N-7).
9.00	 Svajonių	sodai.
10.00	Virtuvės	istorijos.
10.30	 „Kapitono	Granto	

beieškant“.
11.55	Komedija	

„Policininkas	su	
puse“.

13.45	 „Medcezir“.
16.15	 „Kurt	Sejitas	ir	Šura“	

(N-7).
17.20	Ekstrasensai		

detektyvai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Savaitės	komentarai.	

Politinių	įvykių		
apžvalga.

19.30	Romantinė		
komedija		
„Zoologijos	sodo	
prižiūrėtojas“.

21.30	Kriminalinė	komedija	
„Naktinis	pasimaty-
mas“	(N-7).

23.15	Kriminalinė	drama	
„Stambus	lošimas“	
(N-14).

1.30	 Komedija		
„Visai	ne	mergišius“	
(N-14).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Žuviukai	burbuliukai“.
6.55	 „Superdidvyrių	

komanda“.
7.20	 „Kaukė“.
7.45	 „Kas	naujo,	Skūbi-

Dū?“
8.10	 „Katino	Leopoldo	

lobis“.
8.15	 „Leopoldas	ir	auksi-

nė	žuvelė“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

nuotykiai“.
9.00	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.
9.30	 Mes	pačios.
10.00	Nuotykių	f.	šeimai	

„Hanos	auksas“.
11.40	Nuotykių	komedija	

„Blondinė	eina	į	
karą“	(N-7).

13.35	 „Mano	puikioji	
auklė“.

15.05	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

17.00	Ne	vienas	kelyje.
17.30	Teleloto.
18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	 „Alfa“	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

19.30	Supermiestas.
22.00	 Istorinė	drama	

„Troja“	(N-14).
1.00	 Komedija	„Pirmas	

kartas	nemeluoja“	
(N-14).

6.05	 Durys	atsidaro.
6.35	 Popietė	su	

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

Kelmickaite.
8.30	 Girių	horizontai.
9.00	 „Mūsų	kaimynai	

marsupilamiai“.
9.25	 „Vakavilis“.
9.50	 „Džeronimas“.
10.15	 „Aviukas	Šonas	4“.
10.25	 Gustavo	enciklopedija.
10.55	 Pasaka	„Pinokis“.	2	s.
12.00	 „Nematomos	kara-

lystės“.	„Miesto	
džiunglės“.

13.00	 „Puaro	12“.	
14.30	 „Pienas“	(subtitruota).
15.30	Tautos	balsas.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 Krepšinis.	Klaipėdos	

„Neptūnas“	-	Kauno	
„Žalgiris“.	Pertraukoje	-		
Lašas	po	lašo.

18.00	Keliai.	Mašinos.	
Žmonės.

18.30	Lietuvos	tūkstantme-
čio	vaikai.

19.30	Pasaulio	panorama.
19.55	Savaitė.
20.30	Panorama.	
21.00	 „Giminės.	

Gyvenimas	tęsiasi“.
21.50	 „Pražūtingas	ekspe-

rimentas“.	1,	2	s.
0.45	 Auksinis	protas.

7.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

8.00	 Pirmas	kartas	su	
žvaigžde	(N-7).

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

pasaulyje	su	Vidu	
Mačiuliu.

10.00	Sekmadienio	rytas.
11.00	Sveikatos	kodas.
11.52	Nacionalinė	loterija.
12.00	 „Nacionalinė	

Geografija.	Pasaulio	
keistuoliai“	(N-7).

13.00	 „Džiunglių	princesė	
Šina“	(N-7).

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

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

(N-7).
19.00	Romantinė	drama	

„Emilija	Richards.	
Širdies	sprendimas“	
(N-7).

21.00	 „Bordžijos“	(N-14).
23.00	Dakaras	2015.	

Savaitės	apžvalga.
24.00	Veiksmo	f.		

„Matrica“.
2.30	 „Senosios	Kristinos	

nutikimai“	(N-7).
3.45	 Bamba	TV	(S).

7.10	 Programa.
7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 Dokumentinis	f.	

„Neprilygstamieji	
gyvūnai“	(N-7).

8.30	 Kaimo	akademija.
9.00	 Girių	takais.
9.35	 Namų	daktaras.
10.10	Vantos	lapas	(N-7).
10.40	Šiandien	kimba.
11.10	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
12.00	Pasaulis	nuostabus.
12.30	 „Air	America“	(N-7).
15.30	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 Dokumentinis	f.	

„Genijai	iš	prigimties“.
17.30	Šeima	-	jėga!	2.
19.00, 21.00	 Žinios.	Orai.
19.30	Dokumentinis	f.	

„Išgyventi	Afrikoje“.
20.00	Pasaulis	X.	

Alkoholizmo	naiki-
nanti	jėga	(N-7).

21.30, 1.35	 24/7.
22.30	 „Nebylus	liudijimas“.
23.30, 3.10	 Siaubo	f.	

„Amerikos	vilkolakis	
Paryžiuje“	(S).

2.15	 „Nebylus	liudijimas“.
4.55	 Spąstai	tėčiui.
6.30	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos	pasaulis“.
6.40	 Dokumentinis	f.	

„Išgyventi	Afrikoje“.

8.05	 „Kotita“	ir	draugai.	1	d.
9.40	 Bardų	festivalis	

Anykščiuose.	2014	m.
10.30	Benediktinų	kelias	

Lietuvoje.	
11.05	 „Laisvės	varpas“.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Talentų	ringas.
13.00	Šventadienio	mintys.
13.30	Pasaulio	biatlono	

taurė.	Moterų	12,5	km	
bendras	startas.	

14.30	M.Musorgskio	
opera	„Borisas	
Godunovas“.

16.40	Pasaulio	biatlono	
taurė.	Vyrų	15	km	
bendras	startas.	

17.30	Septynios	Kauno	
dienos.

18.00	Žinios.	Orai.
18.15	Rusų	gatvė.	Žinios.
18.45	V.Sventicko	kūrybos	

vakaras.	2014	m.
20.15	 „Nadiežda“.
20.45	ARTi.	Apie	stiklą	ir	

stiklo	menininkus.
21.15	Mokslo	sriuba.
21.30	Visu	garsu.
22.15	Poetas	P.Panavas.
22.30	Panorama.	
23.00	Džiazo	muzikos	

vakaras.	
24.00	 „Šiaurietiškas	

būdas“.
0.35	 Kastytis	Kerbedis.	

Pienių	vynas.

 22.30 	 „Nebylus	
	 liudijimas“
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 22.30 	 „Mergina	su	
	 drakono	tatuiruote“	

 22.00 	 „Po	kupolu“ 21.00 	 „Niro	Vulfo	mįslės.	
	 Auksiniai	vorai“	

 AnimAl PlAnet
7.00,	6.35	Liūno	broliai.	7.25,	8.15,	9.10,	10.05,	
11.00,	 22.00	 Namai	 medžiuose.	 11.55,	 22.55	
Dinozaurų	 era.	 12.50,	 17.25	 Šiaurės	 Ameri-
kos	džiunglės.	13.45,	18.20	Pražūtingos	salos.	
14.40,	19.15,	2.35	Laukinės	būtybės.	15.35	Pa-
vojingiausios	gyvatės.	16.30	Iškviečiamas	tram-
dytojas.	20.10	Rykliai.	21.05	Akvariumų	verslas.	
23.50	Aligatorių	tramdytojai.	0.45	Gyvatė	žmo-
gėdra.	1.40	Laukinės	gamtos	gangsteriai.	

 SPort1
11.45	NBA	krepšinio	 lyga.	Hjustono	„Rockets“	-		
Ouklendo	 „Warriors“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	
14.00	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	Tenerifės	
„Iberostar“	-	Mursijos	„UCAM“.	15.50	Olandijos	
„Eredivisie“	 lyga.	 „Feyenoord“	 -	 „FC	 Twente“.	
17.30	Geriausi	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lygos	
sezono	 metimai.	 18.00	 Geriausi	 NBA	 sezono	
metimai.	18.30	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apž-
valga.	 19.00	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	
„Unicaja“	 -	 „Bilbao	 Basket“.	 20.50	 „Eurocup“	
krepšinio	 lyga.	 Izmiro	 „Pinar	 Karsiyaka“	 -	 Klai-
pėdos	 „Neptūnas“.	 22.30	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Toronto	„Raptors“	-	Naujojo	Orleano	„Pelicans“.	
1.00	NBA	 krepšinio	 lyga.	Majamio	 „Heat“	 -	Či-
kagos	„Bulls“.	3.00	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	
lyga.	Tenerifės	„Iberostar“	-	Mursijos	„UCAM“.		

 ViASAt SPort BAltic
6.50	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Swansea“	-		
„Chelsea“.	 8.40	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	 QPR	 -	 „Manchester	 United“.	 10.30	 Ledo	
ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	 SKA.	 12.30	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Panathinaikos“	 -	 „Žal-
giris“.	 14.25	 Futbolas.	 Premier	 lygos	 apžval-
ga.	 14.55	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 15.55	 Ledo	
ritulys.	 KHL.	 „Torpedo“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	
Tiesioginė	transliacija.	18.25	Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Manchester	 City“	 -	 „Arsenal“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 20.00	 Futbolas.	 Angli-
jos	 Premier	 lyga.	 „West	 Ham“	 -	 „Hull“.	 22.00	
„Formulė-1“.	 2014	m.	 sezono	 apžvalga.	 23.00	
Dviračių	 sportas.	 Treko	pasaulio	 čempionatas.	
Tiesioginė	 transliacija.	1.40	 Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Manchester	 City“	 -	 „Arsenal“.	
3.30	 „Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 5.00	 Ledo	
ritulys.	KHL.	„Torpedo“	-	Rygos	„Dinamo“.	

 euroSPort
9.30,	 18.45	 Rogučių	 sportas.	 Pasaulio	 taurė.	
11.00,	18.00	Kalnų	slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	
13.30,	 16.30	 Biatlonas.	 Pasaulio	 taurė.	 14.15	
Slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	14.45,	0.30	Šuoliai	
nuo	tramplino.	Pasaulio	taurė.	19.15	Angliškas	
biliardas.	 „World	 Main	 Tour“.	 24.00	 Dakaro	
ralis.	2.00	Tenisas.	„Australian	Open“.	

6.40	 Dienos	programa.
6.45	 Bučiuotis,	vesti,	

vengti?	(N-7).
7.50	 „Duok	leteną!“
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos		
gydytojo	patarimai	
(N-7).

10.30	 „Afrika.	Pavojinga	
tikrovė“.

11.30	 „Gyvūnai.	Faktai	ir	
įdomybės“.

12.00	Natūralioji	kuli-
narija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Penki	ingredientai.
13.00	 „Svajonių		

sodai“	(1).
14.00	 „Superauklė“		

(N-7).
15.00	Stverk	pinigus	ir		

bėk	(N-7).
16.00	 „Būrėja“.
17.05	 „Šeštasis	pojūtis“	

(N-7).
18.05	Geriausias	Britanijos	

kirpėjas	(N-7).
19.05	Nustebink	mane.
21.00	Detektyvas		

„Niro	Vulfo	mįslės.	
Auksiniai	vorai“	
(N-14).

22.45	Veiksmo	f.	
„Adrenalinas	2“		
(N-14).

0.35	 „Agentai“	(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo		

augintinis.
9.30	 Vienam		

gale	kablys.
10.00	Oliverio		

tvistas.
11.00	Kovotojas		

nindzė	(N-7).
12.00	Adrenalinas		

(N-7).
12.30	 „Simpsonai“		

(N-7).
13.00	Oliverio		

tvistas.
14.00	Jokių	kliūčių!
15.00	Pragaro	kelias		

(N-7).
16.00	 „Gamtos		

jėgos“		
(N-7).

17.00	Jokių	kliūčių!
18.00	 „6	kadrai“	(N-7).
19.05	Komedija	

„Jaunavedžiai“		
(N-7).

21.00	 „Pavojingiausias	
karys“	(N-14).

22.00	 „Po	kupolu“		
(N-14).

22.50	Mistinis		
trileris		
„Pakeisti	likimai“	
(N-14).

0.50	 Veiksmo	f.	
„Pražūtinga		
viršukalnė“	(N-7).

9.00	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

10.00	Pasaulis	pro		
traukinio	langą.

11.00	Reidas.
11.30	 „Laukinė	Afrika“.
12.30	 „Departamentas“		

(N-7).
13.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.00	Karštos	senos	sėdy-
nės.

14.30	 „Dangaus	teismas“	
(N-7).

15.30	 „Tėvai	už	borto“.
16.05	 „Tekėk	už	manęs!“
18.00	 „Detektyvas	Džo“		

(N-7).
19.00	 „Komisaras		

Manara	2“	(N-7).
20.00	 „Niagaros	magija“	

(N-7).
21.00	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių	apž-
valga.

21.30	 „Edeno	muziejus“	
(N-7).

22.30	 „Mergina	su		
drakono	tatuiruote“	
(N-14).

1.15	 „Jausmų		
namai“	(N-7).

„nAKtiniS PASimAtYmAS“
Kriminalinė Komedija. JAV. 2010.
Režisierius Š.Levis.
Vaidina S.Kerelas, T.Fei, M.Volbergas.

Filas su Klara baiminasi, kad jų jausmai vieno kitam išblėso. Ketindami 
pavakarieniauti prabangiame restorane, jie apsimeta kitais žmonėmis. 
Pasirodo, kad staliukas buvo skirtas vagių porelei, o nuo jų nukentėję 
žmonės siekia Filą su Klara nudėti. Jei sutuoktiniai išliks gyvi, tai jų aist
ra gali vėl įsiplieksti.

tV3
21.30

rekomenduoja

„JAunAVeDŽiAi“
Komedija. JAV, Vokietija. 2003.
Režisierius Š.Levis.
Vaidina E.Kučeris, B.Merfi.

Jaunavedžiai Tomas ir Sara leidžia
si į kelionę, tikėdamiesi nuostabių 
įspūdžių. Kaip amerikiečiai jie nu
taria keliauti po Europą. Tačiau dėl 
įvairiausių nesėkmių ir Saros buvu
siojo pastangų jaunavedžių porelės 
medaus mėnuo virsta pragaru. 

„StAmBuS loŠimAS“
Kriminalinė drama. JAV. 2006.
Režisierius M.Raidelis.
Vaidina K.Besindžer, F.Vitakeris, 
N.Kenonas.

Lošimas nelaimingą rašytoją Kero
lin verčia išduoti savo vyrą. Ji jam 
meluoja rašanti naują knygą vietos 
kavinukėje, nors iš tiesų prie ruletės 
pralošinėja jų bendras santaupas. Ka
zino moteris susidraugauja su tų pa
čių bėdų turėjusiu magu Valteriu. 

„ADrenAlinAS 2“
VeiKsmo filmas. JAV. 2009.
Režisieriai M.Neveldainas, 
B.Teiloras.
Vaidina Dž.Stathamas, E.Smart.

Atsipeikėjęs samdomas žudikas 
Čevas Čelijosas sužino, kad jo šir
dis pakeista mechanine ir ją reikia 
nuolat įkrauti elektros energija. 
Čevas pasiryžta susigrąžinti tikrąją 
širdį ir atkeršyti vagiui. 

tV6
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Gydytojos	dienoraš-

tis“	(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Aistros	spalvos“.
11.00	 „Ledynmetis	2.	Eros	

pabaiga“.
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Legenda	apie	Korą“.
14.00	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.30	VIRAL’as	(N-7).
20.30	Farai	(N-7).
21.00	TV	serialas	

„Rezidentai“	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.10	 TV	serialas	„Kerštas“.
23.10	TV	serialas	„Privati	

praktika“	(1)	(N-7).
0.10	 TV	serialas	

„Specialioji	jūrų	
policijos	tarnyba“.

1.10	 TV	serialas	„Daugiau	
nei	draugai“	(N-7).

1.35	 TV	serialas	
„Naujokė“	(N-7).

2.00	 TV	serialas	
„Skandalas“	(N-14).

2.50	 TV	serialas	
„Vilfredas“	(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 Animacinis	f.	

„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

7.25	 Animacinis	f.	„Keista	
šeimynėlė“.

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

8.45	 Nuotykių	f.	„Kodas.	
L.O.B.I.A.I.“	(N-7).

11.05	Nuotykių	f.	šeimai	„G	
būrys“.

12.45	Oplia!	(N-7).
13.15	Animacinis	f.	

„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

13.40	Animacinis	f.	„Keista	
šeimynėlė“.

14.05	 „Na,	palauk!“
14.20	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

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

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	trileris	

„Hana“	(N-14).
0.15	 TV	serialas	

„Taikinys“	(N-7).
1.10	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
9.50	 „Miestelio	ligoninė	2“.
10.40	Pasaulio	panorama.
11.10	Savaitė.
11.40	 „Pienas“	(subtitruota).
12.40	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
13.05	 Istorijos	detektyvai.
13.50	Lašas	po	lašo.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“	(N-7).
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien.
18.45	 2014	m.	Lietuvos	

sporto	apdovanojimai.	
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Verslas.	

Kultūra.
21.05	Dėmesio	centre.	
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	Teisė	žinoti.
22.20	Pinigų	karta.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.40	TV	serialas	„Senis“.
0.45	 Istorijos	detektyvai.
1.35	 Laba	diena,	Lietuva.
3.30	 Teisė	žinoti.
4.20	 Pinigų	karta.
5.05	 Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.

 13.05 	 Istorijos	
	 detektyvai

 8.55 	 „Meilės	sūkuryje“  8.45 	 „Kodas.	
	 L.O.B.I.A.I.“	

Pirmadienis

 TV8
8.10	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	9.00	Mano	vaikas.	
10.00	 „Šunyčiai	 patruliai“.	 10.25	 Senoji	 ani-
macija.	11.05	 „Įsimylėti	kaimynę“	 (N-7).	12.40	
Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35	 „Laukinis	
angelas“	 (N-7).	 14.30	 „Pamiršk	 mane“	 (N-7).	
15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	16.00	Ekstrema-
lūs	namų	pokyčiai.	17.00	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	
18.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 19.00	 „Laukinis	
angelas“	(N-7).	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	20.35	
„Pamiršk	mane“	(N-7).	21.00	Drama	„Vėjas	virš	
jūros“	(N-7).	22.45	„Meilė	gyventi“	(N-7).	23.40	
Pasaulis	tavo	lėkštėje.	0.40	Gydytojai	(N-7).	

 Info TV
5.50	 Padėkime	 augti.	 6.15	 Sekmadienio	 rytas.	
7.10	 Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	 8.00	 Apie	
žūklę.	 8.30	 Šefas	 rekomenduoja.	 9.00	 Mes	
pačios.	9.30	Žinios.	10.00	„Alfa“	savaitė.	10.25	
Sekmadienio	 rytas.	 11.20	 24	 valandos	 (N-7).	
12.20	Valanda	su	Rūta.	13.50	Mes	pačios.	14.15	
Autopilotas.	14.45	Yra	kaip	yra	(N-7).	15.45	KK2	
(N-7).	 16.30	 „Alfa“	 savaitė.	 17.00	 Info	 diena.	
21.00	 Dviračio	 šou.	 21.30	 Dabar	 pasaulyje	
(žinios	rusų	k.).	22.00	Info	diena.	

 PBK
6.30,	9.00,	17.00,	0.45	Naujienos.	6.35	Vaikų	klu-
bas:	„Ninjago“.	7.00,	9.20	Labas	rytas.	11.00,	14.00	
Naujienos.	 11.35	 Gyvenk	 sveikai!	 12.35,	 14.20	
Šiandien	vakare.	15.00	Vyriška.	Moteriška.	16.00,	
3.35	 Mados	 nuosprendis.	 17.55	 Susituokime.	
19.00	 Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	 20.40	 Lietuvos	
laikas.	21.15	„Mosgaz“.	24.00	Lietuvos	laikas.	

 REn
9.10	Tinkama	priemonė.	10.00	Keista	byla.	11.00	
Švarus	darbas.	11.45	„Dievų	laikas“.	12.40	Nuteisk	
mane.	 13.30	 „Kariai	 4“.	 15.15	 Informacinė	 laida	
112.	15.45	Žiūrėti	visiems!	16.20	Šeimos	dramos.	
17.15	Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	19.25	Tin-
kama	priemonė.	20.20	Kviestinė	vakarienė.	21.20	
Pasverti	ir	laimingi	3.	22.40	Žiūrėti	visiems!	

 nTV MIR
10.20	 „Gyvena	 gi	 žmonės!“	 10.55	 Prisiekusiųjų	
teismas.	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	12.25	Pri-
siekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	 13.35	
Ypatingas	 įvykis.	 14.00	 Prokurorų	 patikrinimas.	
15.25	Medicinos	paslaptys.	15.55	„Bet	kada“.	16.05	
„Liejyklos	gatvė“.	17.05	Kalbame	ir	rodome.	18.50	
„Mentas-2“.	 20.40	 „Garbės	 kodeksas	 -	 7“.	 22.40	
Dienos	anatomija.	23.35	„Noriu	pas	Meladzę“.	

„PRIVATI PRAKTIKA“
TV serialas. JAV. 2008.
Režisierius Š.Raimzas.
Vaidina K.Volš, P.Adelsteinas, K.Striklend.

Gydytoja Edison tikrai neliks be dėmesio. Pirmiausia ją bandys užkariauti 
policininkas Kevinas, o vėliau - chirurgas Nojus, deja, šis ją labai nuvils nu-
slėpdamas tam tikrus faktus apie savo gyvenimą. Žiūrovai pamatys ir vėjavaikį 
Edison brolį Arčerį, kuriam iškils didelis pavojus. Jam į pagalbą atskubės vienas 
vyras iš gydytojos praeities. Kas jis ir ar jam pavyks išgydyti Edison brolį?

TV3
23.10

„PoRInInKAI“
Veiksmo serialas. Vokietija. 2010.
Režisieriai F.Kernas, F.M.Prais.
Vaidina J.Šiutaufas, D.Buras, 
B.Hiopneris.

Sunku būtų rasti labiau skirtingus 
Vokietijos policijos pareigūnus. 
Markas - ramus šeimos vyras, dir-
bantis griežtai pagal įstatymus ir 
nuo pavojaus besilaikantis kuo 
toliau, o Karlas - jo priešingybė, 
pašėlęs viengungis, bylas spren-
džiantis kartais ir labai rizikingais 
metodais. Visgi darbe jie puikūs 
porininkai.

„VĖJAS VIRŠ JŪRoS“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius T.Hermanas.
Vaidina D.Cygler, R.Josvigas, 
S.Veper.

Dženė Piters, aistringa jūrų biologė, 
su savo močiute Emile gyvena gra-
žiame dvare ant jūros kranto. Čia 
pasirodo sena Dženės meilė Džo-
nas. Ant jūros kranto planuojama 
statyti didžiulį viešbučių komplek-
są ir Džonas pasamdytas kaip pa-
grindinis šio projekto architektas. 
Ar dėl meilės Dženė galės paminti 
savo profesinius principus? 

„VIEnIŠA“
siaubo Drama. Tailandas. 2007.
Režisieriai B.Pisantanakunas, 
P.Vongpumas.
Vaidina M.Vadanapanič, 
V.Vasukraipaisanas.

Pim - siamo dvynė, kurios sesuo 
neišgyveno. Herojė iš Tailando per-
sikelia gyventi į Korėją, trokšdama 
išsivaduoti nuo ją persekiojančio 
kaltės jausmo - kodėl išgyveno 
būtent ji. Merginą nuolat kankina 
vaikystės prisiminimai...

TV6
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6.35	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 TV	serialas	„Bosas“.
11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.00	 „Komisaras	Aleksas“.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

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

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
19.00	TV	serialas	„Policija	

ir	Ko“	(N-7).
20.00	TV	serialas	„Visa	

menanti“	(N-7).
21.00	Patrulis	(N-7).
21.30	Veiksmo	trileris	„Be	

kompromisų“	(N-14).
23.10	TV	serialas	„Tikras	

kraujas“	(N-14).
0.15	 TV	serialas	„Visa	

menanti“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

2.10	 Bamba	TV	(S).

7.09	 TV	parduotuvė.
7.25	 Namų	daktaras.
8.00	 Vantos	lapas	(N-7).
8.30	 Girių	takais.
9.00	 Šiandien	kimba.
9.30	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Ž.Grigaitis.
10.30	Nuoga	tiesa	(N-7).
11.30	 „Alkoholizmo	naiki-

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

gyvūnai“	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Kaimo	akademija.
17.20	 „Išgyventi	Afrikoje“.
18.00, 22.30	 Reporteris.	
18.45, 1.55, 3.45, 6.05	

Lietuva	tiesiogiai.
19.20	 „Albanas“	(N-7).
20.25	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

21.30	Nuoga	tiesa	(N-7).
23.20	Didysis	pasivaikš-

čiojimas.	Finalas.
1.20, 3.10, 5.30	Reporteris.
2.20, 4.40	 „Nebylus	liudiji-

mas“	(N-14).
4.10	 Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“	(N-7).
6.30	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos	pasaulis“.
6.40	 Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Pinokis“.	2	s.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	 Lietuviškos	spaudos	

leidyba	XX	a.	pradžioje.
12.00	Žinios.	Ukraina.
12.15	Septynios	Kauno	

dienos.
12.45	Posūkiai	su	Viktoru	

Gerulaičiu.
13.30	 ...	formatas.	Poetas	

Petras	Panavas.	
13.45	Kastytis	Kerbedis.	

„Pienių	vynas“.
15.30	Girių	horizontai.
16.00	 „Džeronimas“.
16.25	 „Namelis	prerijose“.
17.15	 Lietuviškos	spaudos	

leidyba	20	a.	pradžioje.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Rusų	gatvė.	Žinios.
18.25	Krepšinis.	Panevėžio	

„Lietkabelis“	-	
Alytaus	„Dzūkija“.	

20.30	Labanaktukas.	
21.00	Kultūra	+.
21.30	 „Užsispyrusi	blondi-

nė“	(subtitruota,	N-7).
23.05	 „Prikelti	laiką“.
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	Panorama.	
0.35	 Dėmesio	centre.	
1.00	 Kultūros	savanoriai.
1.30	 Muzikos	pasaulio	

žvaigždės.	Violeta	
Urmana,	LNOBT	
choras,	LNOBT	sim-
foninis	orkestras.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Mano	puikioji	

auklė“.
7.50	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius“.
9.10	 „Teisingumo		

lyga“.
9.25	 „Žmogus	juodu	

apsiaustu“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“	(N-7).
11.40	 „Griežčiausi	tėvai“.
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

15.30	 „Griežčiausi	tėvai“.
16.40	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės		

kalta“	(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Romantinė		

komedija	
„Lengvabūdė		
pirmūnė“	(N-14).

22.40	 „Mafijos	daktarė“	(1)	
(N-7).

23.30	 „Begėdis“	(N-14).
0.30	 „Arti	namų“	(N-7).

9.30	 Teleparduotuvė.
9.45	 Universitetai.lt.
10.15	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.10	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
12.05	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	Juokingiausi	

Amerikos		
namų	vaizdeliai.

13.30	 „Univeras.		
Naujas		
bendrikas“	(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	 Išlikimas		

(N-7).
16.00	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
17.00	 „Porininkai“	(1)		

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas		
bendrikas“	(N-7).

21.00	 „Fizrukas“		
(N-7).

21.30	Nepaprasti		
rusiški	kadrai		
(N-7).

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

„Vieniša“	(N-7).
0.50	 Erotinis	f.		

„Esminis		
seksualinis	
instinktas“	(S).

9.00	 Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

9.30, 23.15	 „Trauma“		
(N-7).

10.30	 „Laukinė		
Afrika“.

11.30, 19.00	 „Komanda	Č“	
(N-7).

12.30	 „Pasaulis		
pro	traukinio		
langą“.

13.30	Karštos	senos	
sėdynės.

14.00	Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

14.30	 „Tėvai	už	borto“.
15.05	 „Tekėk	už		

manęs!“
17.00	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai.

17.30	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

18.00	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

20.00	Balticum	TV	žinios.
20.20	80	traukinių	aplink	

pasaulį.
20.50	Kinomano	užrašai.
21.05	 „Medis“	(N-7).
0.15	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).

 13.45 	 Kastytis	Kerbedis 21.30 	 Nuoga	tiesa 18.25 	 „Vedęs	ir	turi	
	 vaikų“

 21.05 	 „Medis“	 12.05 	 „Aferistas“ 13.35 	 „Pavogtas	
	 gyvenimas“

TV PROGRAMAsausio 19 d.

 RTR PlaneTa (BalTija)
9.05	 Ežys	 prieš	 svastiką.	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00	Žinios.	10.35,	13.30,	16.10,	18.35	Žinios.	
Maskva.	10.55	Apie	tai,	kas	svarbiausia.	11.55,	
3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	„Žvaigždės	širdis“.	
15.00,	4.10	„Kol	stanica	miega“.	16.30	„Vargšai	
giminaičiai“.	 17.30	 Tiesioginis	 eteris.	 19.55	
„Didžioji	 orka“.	 22.40	 Šalies	 budėtojas.	 23.35	
„Kamenskaja“.	0.35	„Don	Sezaras	de	Bazanas“.	

 TV Polonia
7.40	Kolbergo	keliu.	8.05	Abipus	Oderio.	Kai-
mynai	po	lupa.	8.25	„Janka“.	9.00	Klausimai	per	
pusryčius.	11.50	„Cafe	historia“.	12.10	Made	in	
Poland.	12.40,	17.55,	1.45	„Baronas24“.	13.05,	
19.55,	 4.45	 „Laimės	 spalvos“.	 13.30,	 18.50,	
21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	
13.50	 „Likimo	 pokštas“.	 14.45	 Savaitraštis.pl.	
15.40	 Kultūringieji	 PL.	 16.50	 „Zlotopolskiai“.	
17.20	Lenkų	kalbos	kursas.	18.20,	22.45,	4.35	
Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	
2.15	 XX	 amžiaus	 sensacijos.	 19.25	 Rytų	 stu-
dija.	 20.25	 Abipus	 Oderio.	 Kaimynai	 po	 lupa.	
20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	
prognozė.	 21.50,	 3.45	 „Meilė	 prie	 užliejamos	
pievos“.	23.00,	5.15	Lenkijos	reporteris.	23.45,	
5.50	 T.Lisas	gyvai.	0.45	 „Naszaarmia.pl“.	1.10	
Lenkų	kalbos	kursas.	2.45	Animacinis	f.	

 DiVa UniVeRsal TV
11.35,	 16.45	 Liežuvautoja.	 12.10,	 14.25,	 17.30,	
20.50,	1.05	Tikroji	Holivudo	istorija.	12.55,	18.20	
Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas.	
13.40,	 20.00	 Kortnė	 ir	 Kim	 užkariauja	 Majamį.		
15.10	Džuliana	ir	Bilas.	16.00	Nuotaka	milijonie-
riui.	 19.10	 Vaikantis	 šlovės.	 19.35	 Ištekėjusi	 už	
Džonaso.	21.40,	23.30	 Išskirtiniai.	22.00	Mados	
kontrolė.	22.45	Projektas	„Vestuvės“.	

 TV1000
10.00	 „Kruvinas	 deimantas“.	 12.30	 „Labanakt	
ir	 sėkmės“.	14.00	 „Draugai	 su	vaikais“.	15.45	
„Po	priedanga“.	17.15	„Purvini	žaidimai“.	19.00	
„Pašėlę	pirmieji	metai“.	20.45	„Ponas	ir	ponia	
Gangsteriai“.	22.30	„Kruvinas	deimantas“.		

 TRaVel
8.30,	14.00	Suomija.	Škotija.	9.30	Statybos	Alias-
koje.	 10.30,	 15.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	
11.30,	23.00	Neįtikėtinos	istorijos.	12.30	Pames-
to	bagažo	aukcionai.	13.30	Restauruotojai.	16.00	
Neįtikėtinos	paslaptys.	17.00	Statybos	Aliaskoje.	
18.00	 Išgelbėkite	 mano	 verslą!	 19.00	 Amerikos	
maistas.	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Karibai;	
Danija.	 21.00	 Įdomiausios	 kelionės	 motociklu.	
22.00	Vengrija.	22.30	Adamas	Ričmanas.	

 animal PlaneT
8.15	Pragariška	 katė.	 9.10	 Iškviečiamas	 tram-
dytojas.	10.05,	17.25	Namai	medžiuose.	11.00,	
5.50	Gyvūnų	policija.	11.55	Mieliausi	auginti-
niai.	 12.50	 Ginant	 laukinę	 gamtą.	 13.45	 Lau-
kinės	 būtybės.	 14.40,	 19.15,	 1.40	 Akvariumų	
verslas.	 15.35	 Laukinės	 gamtos	 gangsteriai.	
16.30	 Aligatorių	 tramdytojai.	 20.10,	 2.35	 Šei-
mos	 safaris.	 21.05,	 4.15	 Namai	 medžiuose.	
22.00,	0.45,	3.25	Šiaurės	Amerikos	džiunglės.	
22.55	Ryklio	apetitas.	23.50	Po	užpuolimo.	

 sPoRT1
8.00,	 15.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Toronto	 „Rap-
tors“	-	Naujojo	Orleano	„Pelicans“.	10.15,	19.50,	
21.10	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	„Unica-
ja“	-	„Bilbao	Basket“.	12.00	Olandijos	„Eredivisie“	
2014/2015	lyga.	Turo	apžvalga.	13.00	Olandijos	
„Eredivisie“	 lyga.	 „Feyenoord“	 -	 „Groningen“.	
17.00,	 24.00	 KOK	 World	 series.	 Bušido	 kovos.	
19.00,	21.00	„Sportas“.	Dienos	naujienos.	19.15	
Pasaulio	galiūnų	čempionatas.	21.30	Tiesioginė	
transliacija.	NBA	krepšinio	lyga.	Atlantos	„Hawks“	-		
Detroito	„Pistons“	(pertraukoje	„Sportas“.	Dienos	
naujienos).	2.30	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„Ex-
celsior“	 -	 „Feyenoord“.	4.30	ATP250	 „Brisbane	
International	 Open“	 2015.	 Vyrų	 tenisas.	 Roger	
Federer	-	Milos	Raonic.	Finalas.	

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00	 Dviračių	 sportas.	 Treko	 pasaulio	 čempi-
onatas.	 9.40	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
QPR	 -	 „Manchester	 United“.	 11.30	 Futbolas.	
UEFA	 Čempionų	 lygos	 apžvalga.	 12.00	 Ledo	
ritulys.	 KHL.	 „Torpedo“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	
13.55	Premier	lygos	apžvalga.	14.55	Ledo	ritu-
lys.	KHL.	„Barys“	-	„Salavat	Yulaev“.	Tiesioginė	
transliacija.	 17.30	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	„Manchester	City“	-	„Arsenal“.	19.20,	5.00	
Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Barys“	 -	 „Salavat	 Yulaev“.	
21.25	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	žurnalas.	
21.55	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Ever-
ton“	-	„West	Bromwich“.	Tiesioginė	transliacija.	
24.00	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 QPR	 -		
„Manchester	 United“.	 1.50	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	lyga.	„Everton“	-	„West	Bromwich“.	3.40	
Futbolas.	Anglijos	FA	taurės	apžvalga.	

 eURosPoRT
2.00	 Tenisas.	 „Australian	 Open“.	 15.45	 Slidi-
nėjimas.	 Klasikinis	 stilius.	 16.45	 Šuoliai	 nuo	
tramplino.	Pasaulio	 taurė.	17.30	Sporto	 links-
mybės.	 17.45	 Futbolas.	 Afrikos	 tautų	 taurė.	
Gana	 -	 Senegalas.	 20.00	 Futbolo	 apžvalga.	
20.30	Futbolo	žurnalas.	20.45	Futbolas.	Afrikos	
tautų	 taurė.	 PAR	 -	 Alžyras.	 23.00	 Tenisas.	
„Australian	Open“.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 20.00 	 „Visa	menanti“  18.45 	 Lietuva	tiesiogiai  20.30 	 Labanaktukas 17.00 	 „Akis	už	akį	2“ 21.30 	 Žinios 19.30 	 Prieš	srovę

 TV8
8.10	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 9.00	 Mano	 vai-
kas.	 10.00	 „Šunyčiai	 patruliai“.	 10.25	 Senoji	
animacija.	11.00	„Vėjas	virš	jūros“	(N-7).	12.40	
Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35	 „Laukinis	
angelas“	 (N-7).	 14.30	 „Pamiršk	 mane“	 (N-7).	
15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 16.00	 Ekstre-
malūs	 namų	 pokyčiai.	 17.00	 Pasaulis	 tavo	
lėkštėje.	 18.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 19.00	
„Laukinis	angelas“	(N-7).	20.00	Labanakt,	vai-
kučiai.	Senoji	animacija.	20.35	„Pamiršk	mane“	
(N-7).	21.00	Drama	„Meilės	aistra“	(N-7).	22.40	
„Meilė	gyventi“	(N-7).	23.35	Pasaulis	tavo	lėkš-
tėje.	0.35	Gydytojai	(N-7).	

 Info TV
	 6.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	 10.40	 Dviračio	
šou.	11.05	Nuo...	Iki.	12.00	Yra	kaip	yra	(N-7).	
13.05	 KK2	 (N-7).	 13.50	 Dviračio	 šou.	 14.15	
Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	 14.45	
Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	 15.45	 KK2	 (N-7).	 16.30	
Dviračio	šou.	17.00	Info	diena.	21.00	Dviračio	
šou.	21.30	Dabar	pasaulyje	(žinios	rusų	k.).	
22.00	Info	diena.	

  PBK
6.30,	9.00	 Naujienos.	 6.35	 Vaikų	 klubas:	
„Čimos	legendos“.	7.00,	9.20	Labas	rytas	11.00,	
14.00,	 17.00	 Naujienos.	 11.35	 Gyvenk	 sveikai!	
12.40	 „Bučinys	 2“.	 13.35,	 14.20	 Kartu	 su	 vi-
sais.	 14.55	 Vyriška.	 Moteriška.	 15.55	 Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	20.00	Laikas.	20.40	Lietuvos	laikas.	21.15	
„Mosgaz“.	23.25	Lietuvos	laikas.	

 REn
11.00	„NSO.	Slaptos	bylos“.	12.45	Nuteisk	mane.	
13.40	 „Kariai	 4“.	 15.30	 Informacinė	 laida	 112.	
15.55	 Žiūrėti	 visiems!	 16.25	 Šeimos	 dramos.	
17.20	 Nemeluok	 man!	 19.15	 Naujienos.	 19.25	
Tinkama	 priemonė.	 20.20	 Kviestinė	 vakarienė.	
21.20	„Mano	tiesa“.	23.00	„Kariai	4“.	Profilaktika	

 nTV MIR
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	9.35	„Much-
taro	sugrįžimas	2“.	10.20	„Gyvena	gi	žmonės!“	
10.55	Prisiekusiųjų	teismas.	12.25	Prisiekusiųjų	
teismas.	 13.35	 Ypatingas	 įvykis.	 14.00	 Proku-
rorų	patikrinimas.	15.25	Rusiškas	įdaras.	15.55	
„Bet	kada“.	16.05	„Liejyklos	gatvė“.	17.05	Kalba-
me	ir	rodome.	18.50	„Mentas-2“.	20.40	„Garbės	
kodeksas	-	7“.	22.40	Dienos	anatomija.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Slaptoji	 chirurgi-
ja.	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.35,	
13.30,	16.10,	18.35	Žinios.	Maskva.	10.55	Apie	
tai,	 kas	 svarbiausia.	 11.55	 Ypatingas	 atvejis.	
14.05	 „Žvaigždės	 širdis“.	 15.00	 „Kol	 stani-
ca	 miega“.	 16.30	 „Vargšai	 giminaičiai“.	 17.30	
Tiesioginis	 eteris.	19.55	 „Didžioji	orka“.	22.40	
A.Mamontovo	 filmas.	 23.35	 „Kamenskaja“.	
Profilaktika.	

 TV PolonIa
9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	 11.55,	 20.25	
Kultūros	 informacija.	 12.05	 Lenkijos	 reporte-
ris.	 12.40	 Šios	 dienos	 užduotys.	 13.05,	 19.55	
„Laimės	 spalvos“.	 13.30,	 18.50,	 21.40,	 2.10	
Galvosūkis.	13.35	Žinios.	13.50	„Garbės	laikas.	
Sukilimas“.	14.50	„Išvyka	į	mišką.	Kviečia	Spa-
los	girininkija“.	15.30	T.Lisas	gyvai.	16.35	„Zlo-
topolskiai“.	 17.05	 Kultūros	 savaitraštis.	 17.55,	
1.45	Šios	dienos	užduotys.	18.20,	22.45	Poloni-
ja	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	2.15	XX	
amžiaus	sensacijos.	19.25	Klopsas	 ir	Dropsas.	
20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	
prognozė.	21.50	„Tėvas	Mateušas“.	23.00	Svei-
ka,	Polonija.	23.45	Č.Nemeno	koncertas	„Terra	
Deflorata“.	0.35	 „Janas	Novakas	Jezioranskis	-		
įvykių	užkulisiai“.	1.10	Made	in	Poland.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	11.25,	16.45	Liežuvautoja.	5.45,	14.25,	21.40	
Išskirtiniai.	6.30,	12.55,	18.20	Kardašianų	šeimos	
aukštuomenės	 gyvenimas.	 7.15,	 19.10	 Vaikantis	
šlovės.	8.00,	13.40,	20.50	Kortnė	ir	Kim	užkariauja	
Majamį.	 8.45,	 12.10,	 17.30,	 22.00,	 23.30	 Tikroji	
Holivudo	 istorija.	 9.30,	 20.25	 Mados	 kontrolė.	
9.55,	15.10	Džuliana	ir	Bilas.	10.40,	16.00	Nuotaka	
milijonieriui.	 19.35	 Ištekėjusi	 už	 Džonaso.	 20.00	
Mados	pasaulyje.	22.45	Projektas	„Vestuvės“.	

 TV1000
10.45	„Susiliejimas“.	12.30	„Peliukas	Stiuartas	Li-
tlis	2“.	14.00	„Geras	vyrukas“.	15.30	„Vidurnaktis	
Paryžiuje“.	17.15	„7	Dienos	ir	naktys	su	Marilyn	
Monroe“.	19.00	„Milijardierius	ir	blondinė“.	20.30	
„Dorianas	Grėjus“.	22.30	„Medžioklė“.	

 TRaVEl
8.30,	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 9.30,	 17.00	
Statybos	Aliaskoje.	10.30,	15.00,	24.00	Pamin-
klų	paslaptys.	11.30,	16.00	Neįtikėtinos	istorijos.	
12.30	Pamesto	bagažo	aukcionai.	13.30	Restau-
ruotojai.	18.00	 Išgelbėkite	mano	verslą!	 	19.00	
Amerikos	maistas.	 20.00	Naujo	būsto	paieška.	
21.00	Namas	pasaulio	pakraštyje.	22.00	Nepa-
prastos	jachtos.	23.00	Braitonas.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Gydytojos	dienoraš-

tis“	(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Aistros	spalvos“.
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Legenda	apie	Korą“.
14.00	 „Kempiniukas	

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

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	Prieš	srovę	(N-7).
20.30	VIP	(N-7).
21.00	TV	serialas	

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

„Transporteris“	(N-14).
23.15	TV	serialas	„Krizė“	

(1)	(N-14).
0.15	 TV	serialas	„CSI	

kriminalistai“	(N-14).
1.10	 TV	serialas	„Daugiau	

nei	draugai“	(N-7).
1.35	 TV	serialas	

„Naujokė“	(N-7).
2.00	 TV	serialas	

„Skandalas“	(N-14).
2.50	 TV	serialas	

„Vilfredas“	(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“.
8.50	 Nuotykių	komedija	

„Blondinė	eina	į	
karą“.

10.40	Nuotykių	f.	šeimai	
„Hanos	auksas“.

12.25	Oplia!	(N-7).
12.50	Animacinis	f.	„Tomo	

ir	Džerio	nuotykiai“.
13.15	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
13.40	 „Keista	šeimynėlė“.
14.05	 „Na,	palauk!“
14.20	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

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

(N-7).
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	f.	„Trys	

karaliai“	(N-14).
0.20	 TV	serialas	

„Taikinys“	(N-7).
1.15	 TV	serialas	

„Detektyvė		
Džonson“	(N-7).

6.00	 L	R	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
9.50	 „Miestelio	ligoninė	2“.
10.40	Teisė	žinoti.
11.30	 „Eurovizija	2015“.	

Nacionalinė	atranka.
13.05	Pinigų	karta.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“	(N-7).
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien.
18.45	 „Muškietininkai“	(N-7).
19.40	Emigrantai.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Verslas.	

Kultūra.
21.05	Dėmesio	centre.	

Sportas.	Orai.
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	Specialus	tyrimas.
22.20	 Istorijos	detektyvai.
23.10	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.40	TV	serialas	
„Muškietininkai“	.

0.35	 TV	serialas	„Senis“.
1.35	 Laba	diena,	Lietuva.
3.30	 Emigrantai.
4.20	 Specialus	tyrimas.
5.10	 Istorijos	detektyvai.

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 „Policija	ir	Ko“	(N-7).
9.00	 „Brolis	už	brolį“	(N-7).
11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.00	TV	serialas	

„Komisaras	Aleksas“.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

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

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
19.00	TV	serialas	„Policija	

ir	Ko“	(N-7).
20.00	TV	serialas	„Visa	

menanti“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Veiksmo	komedija	

„Superagentas	
Simonas“	(N-7).

23.05	TV	serialas	„Tikras	
kraujas“	(N-14).

0.10	 TV	serialas	„Visa	
menanti“	(N-7).

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

2.05	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

9.00	 „Albanas“	(N-7.
10.05	 „Magda	M.“	(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Spąstai	tėčiui.
13.55	Dokumentinis	f.	

„Tyrinėtojai.	Vasario	
23-iosios	legenda“.

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Gamink	sveikiau!“
17.20	Dokumentinis	f.	

„Išgyventi	Afrikoje“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	Lietuva	tiesiogiai.
19.20, 0.20	„Albanas“	(N-7).
20.25	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

21.30	Patriotai	(N-7).
22.30	Reporteris.	Pažangi	

Lietuva.	Orai.
23.20	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Ž.Grigaitis.
1.20, 3.10, 5.30	Reporteris.
1.55, 3.45, 6.05	Lietuva	

tiesiogiai.
2.20, 4.40	 „Nebylus	liudiji-

mas“	(N-14).
4.10	 „Mikropasauliai“	(N-7).
6.30	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos	pasaulis“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Laiko	ženklai.	

Lietuviškos	kinema-
tografijos	istorija.

12.00	Žinios.	Ukraina.
12.15	Kultūra	+.
12.45	M.Musorgskio	

opera	„Borisas	
Godunovas“.	

15.00	Mokslo	sriuba.
15.15	Būtovės	slėpiniai.	
16.00	 „Džeronimas“.
16.25	 „Namelis	prerijose“.
17.15	Laiko	ženklai.	

Lietuviškos		
kinematografijos	
istorija.

17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Vilniaus	albumas.
18.15	 „Saulės	dovanos“.
18.45	Prisiminkime.	

Dainos	jūros	tema.
19.00	LRT	Kultūros	

akademija.	Marius	
Laurinaitis.	

19.45	Linija,	spalva,	forma.
20.30	Labanaktukas.	
21.00	Naktinis	ekspresas.
21.30	 „Pražūtingas	eksperi-

mentas“.	1	s.	(origi-
nalo	k.,	subtitruota).

23.00	Dabar	pasaulyje.
23.30	 „Pražūtingas	eksperi-

mentas“.	2	s.
1.00	 Panorama.	
1.35	 Dėmesio	centre.	
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 17.00 	 Pasaulis	pro	
	 traukinio	langą

 10.15 	 „Porininkai“ 22.30 	 „Mafijos	daktarė“

 AnimAl PlAnet
8.15	 Ginant	 laukinę	 gamtą.	 9.10	 Iškviečiamas	
tramdytojas.	 10.05	 Namai	 medžiuose.	 11.00	 Gy-
vūnų	 policija.	 11.55	 Mieliausi	 augintiniai.	 12.50	
Veterinaras.	 13.45	 Šiaurės	 Amerikos	 džiunglės.	
14.40	 Akvariumų	 verslas.	 15.35	 Šeimos	 safaris.	
16.30	 Ryklio	 apetitas.	 17.25,	 21.05	 Namai	 me-
džiuose.	 18.20,	 22.00	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	
19.15,	 1.40	 Akvariumų	 verslas.	 20.10Drambliai.	
0.45	Iškviečiamas	tramdytojas.	22.55	Pavojingiau-
sios	gyvatės.	23.50	Plaukimas	su	pabaisomis.	

 SPort1
7.00,	 12.00,	 19.00,	 21.00,	 23.00	 „Sportas“.	Die-
nos	naujienos.	7.15,	19.15	Olandijos	„Eredivisie“	
lyga.	 18	 turo	 apžvalga.	 Premjera.	 8.00,	 20.00,	
21.10	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	 „Rockets“	
-	 Ouklendo	 „Warriors“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	
10.00,	22.10,	23.15	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	
lyga.	 Tenerifės	 „Iberostar“	 -	 Mursijos	 „UCAM“.	
12.15	Rusijos	 „Premier	League“.	Turo	apžvalga.	
13.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Terek“.	
2014/2015	m.	sezonas.	15.00	NBA	krepšinio	lyga.	
Toronto	„Raptors“	-	Naujojo	Orleano	„Pelicans“.	
2014/2015	m.	 sezonas.	17.00,	0.10	KOK	World	
series.	 Bušido	 kovos.	 2.10	 Ispanijos	 „Endesa“	
krepšinio	lyga.	„Unicaja“	-	„Bilbao	Basket“.	4.00	
Rusijos	„Premier	League“.	„Mordovia“	-	„Zenit“.	

 ViASAt SPort BAltic
	7.00	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Everton“	-		
„West	 Bromwich“.	 8.50	 Premier	 lygos	
apžvalga.	9.50	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	
„Swansea“	-	„Chelsea“.	11.40	Dviračių	sportas.	
Treko	 pasaulio	 čempionatas.	 14.35	 Krepšinis.	
Eurolyga.	„Maccabi“	-	„Barcelona“.	16.25	Ledo	
ritulys.	KHL.	„Barys“	-	„Salavat	Yulaev“.	18.25	
Ledo	 ritulys.	 KHL.	 CSKA	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	
Tiesioginė	transliacija.	21.10	Futbolas.	Anglijos	
FA	 taurės	 apžvalga.	 21.40	 Futbolas.	 Anglijos	
taurė.	 „Liverpool“	 -	 „Chelsea“.	 Tiesioginė	
transliacija.	 23.45,	 5.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
„Severstal“	-	„Jokerit“.	1.45	Futbolas.	Anglijos	
taurė.	 „Liverpool“	 -	 „Chelsea“.	 3.35	 Premier	
lygos	apžvalga.	

 euroSPort
2.00	 Tenisas.	 „Australian	 Open“.	 17.45	
Futbolas.	 Afrikos	 tautų	 taurė.	 Dramblio	 Kaulo	
Krantas	-	Gvinėja.	20.00	Futbolo	žurnalas.	20.45	
Futbolas.	 Afrikos	 tautų	 taurė.	 Kamerūnas	 -	
Malis.	23.00	Tenisas.	„Australian	Open“.	23.30	
Motosportas.	 GT	 akademija.	 23.45	 Tenisas.	
„Australian	Open“.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Mano	puikioji	

auklė“.
7.50	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius“.
9.10	 „Teisingumo	lyga“.
9.25	 „Žmogus	juodu	

apsiaustu“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Griežčiausi		

tėvai“.
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

15.30	 „Griežčiausi	tėvai“.
16.40	Linksmieji		

žvėreliai.
17.10	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės		

kalta“	(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	 „Laiko	gijos“		

(N-7).
22.30	 „Mafijos	daktarė“		

(N-7).
23.20	 „Begėdis“	(N-14).
0.20	 „Arti	namų“	(N-7).

9.30	 Teleparduotuvė.
9.45	 Tavo	augintinis.
10.15	 „Porininkai“	(1)		

(N-7).
12.05	 „Aferistas“		

(N-7).
13.00	 „Fizrukas“		

(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas		
bendrikas“		
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	 Išlikimas		

(N-7).
16.00	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
17.00	 „Porininkai“		

(N-7).
18.00	 „Aferistas“		

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas		
bendrikas“		
(N-7).

21.30	Komedija	
„Pasižadėjęs		
kitai“	(N-7).

23.50	 „Pabėgimo		
karaliai“		
(N-14).

0.40	 Erotinis	f.		
„Bondage	&	
Perversion	in	L.A“	
(S).

9.00, 20.00, 21.50	 Balticum	
TV	žinios.

9.15	 80	traukinių		
aplink	pasaulį.

9.45	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

10.45	 „Komanda	Č“		
(N-7).

11.45	 „Tėvai	už	borto“.
12.25	Kinomano		

užrašai.
12.40	Keisčiausi	pasaulio	

restoranai.
13.10	 „Detektyvas	Džo“		

(N-7).
14.10	 „Jausmų	namai“		

(N-7).
15.15	 „Trauma“	(N-7).
16.15	Kinomano	užrašai.
16.30	Karštos	senos		

sėdynės.
17.00	Pasaulis	pro	trauki-

nio	langą.
18.00	 „Departamentas“		

(N-7).
19.00	 „Komanda	Č“	(N-7).
20.20	Reidas.	Eismo	įvykių	

kronika.
20.50	 „Edeno	muziejus“	

(N-7).
22.05	Kinomano	užrašai.
22.20	 „Komisaras		

Manara	2“	(N-7).
23.20	 „Niagaros	magija“	

(N-7).
0.20	 „Dangaus	teismas“	

(N-7).

„PASiŽADĖJĘS KitAi“
Komedija. JAV. 2007.
Režisieriai B. ir P.Fereliai.
Vaidina B.Stileris, M.Monagan, Dž.Stileris.

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

tV6
21.30

„meilĖS AiStrA“
drama. Vokietija. 2007.
Režisierius K.Kazesas.
Vaidina G.fon Vaitershauzen, 
H.Bekeris, A.Bach.

Eimė Foks keliauja į Kornvalį pas 
mėgstamiausią rašytoją Margaret 
Grifin. Pakeliui ji sutinka Margaret 
sūnų Danielį ir susižavi juo. Eimei jaus-
mingos Margaret knygos visad buvo 
puikus įkvėpimo ir žinių šaltinis...

„KriZĖ“
TV serialas. JAV. 2014.
Režisierius R.Reivikas.
Vaidina D.Malrounis, R.Teiloras, 
Dž.Lefertis.

Aukščiausi Amerikos pareigūnai turi 
didžiulę galią, valdo svarbiausią in-
formaciją ir turi nuolatinę apsaugą, 
tačiau jie turi vieną silpną vietą - savo 
vaikus. Kai autobusas, kuriame yra 
Vašingtono elito vaikai, patenka į pa-
salą, prasideda nacionalinė krizė. 

„trYS KArAliAi“
VeiKsmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius D.O.Raselas.
Vaidina Dž.Klunis, M.Volbergas, 
A.Kjubas.

Filmo siužetas rutuliojasi pirmojo 
Amerikos konflikto su Iraku metu, kai 
Persijos įlankos karas buvo laimėtas nė 
nepradėjus kovoti. Tačiau trys vaikinai 
norėjo nuotykių ir leidosi ieškoti Sada-
mo Huseino pagrobto aukso... 

tV8
21.00

lnK
22.10

tV3
23.15
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Gydytojos		

dienoraštis“	(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Aistros	spalvos“		

(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Legenda	apie	Korą“	

(N-7).
14.00	 „Kempiniukas	

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

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

dešimtukas	(N-7).
21.00	TV	serialas	

„Rezidentai“	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.05	Vikingų	loto.
22.10	Veiksmo	f.	„Perženg-

ta	riba“	(N-14).
0.05	 TV	serialas	

„Elementaru“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	„Daugiau	

nei	draugai“	(N-7).
1.30	 TV	serialas	

„Naujokė“	(N-7).
1.55	 TV	serialas	

„Skandalas“	(N-14).
2.45	 TV	serialas	

„Vilfredas“	(N-7).

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 24	valandos	(N-7).
9.50	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	Nuo...	Iki.
11.55	KK2	(N-7).
12.45	Oplia!	(N-7).
13.15	Animacinis	f.	

„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

13.40	Animacinis	f.	„Keista	
šeimynėlė“.

14.05	Animacinis	f.		
„Na,	palauk!“	(N-7).

14.20	TV	serialas	„Ugnis		
ir	Ledas“	(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	TV	serialas	„Gyveni-

mo	receptai	2“	(N-7).
21.30	Žinios.
22.10	Veiksmo	trileris	

„Karo	kelias“	(N-14).
23.50	TV	serialas	

„Taikinys“	(N-7).
0.45	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

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

(N-7).
9.50	 „Miestelio	ligoninė	2“.
10.40	Emigrantai.
11.30	Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
12.20	Tikri	vyrai.
13.05	Specialus	tyrimas.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 „Hartlando		

užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“	(N-7).
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	kalbą).
18.45	 „Muškietininkai“	(N-7).
19.40	Gyvenimas.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	Auksinis	protas.
22.45	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.40	 „Muškietininkai“		

(N-7).
0.35	 „Senis“	(N-7).
1.35	 Laba	diena,	Lietuva.
3.30	 Gyvenimas.
4.20	 Auksinis	protas.
5.30	 Durys	atsidaro.

   

Trečiadienis

„FIZRUKAS“
SerialaS. Rusija. 2013.
Režisieriai F.Stukovas, S.Sencovas.
Vaidina D.Nagijevas, D.Rusakova, A.Panina.

Olegas Fominas, dažniau vadinamas Foma, - vieno įtakingo verslinin-
ko, turinčio kriminalinę praeitį, Mamajos apsauginis. Kai verslininkas 
atleidžia Fomą dėl pasenusių darbo metodų, apsauginis nusprendžia 
grįžti ten, kur pradėjo, ir įsidarbina kūno kultūros mokytoju. Nereikia 
nė sakyti, kad jo mokymo metodai atrodo labai abejotini, tačiau kar-
tais labai veiksmingi.

rekomenduoja
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21.00

„PARANOJA“
Drama. JAV. 2007.
Režisierius D.J.Karuzas.
Vaidina S.Riomer, K.A.Mos, 
D.Morsas.

Keilo sieloje randą paliko au-
toavarija, kurioje žuvo jo tėvas. 
Įsiūčio apimtas vaikinas užpuola 
mokytoją, netinkamai prabilusį 
apie šį įvykį. Keilas išvengė ka-
lėjimo, tačiau negali nutolti nuo 
namo daugiau nei per 30 metrų. 
Iš nuobodulio jis pradeda šnipi-
nėti kaimynus. Jam padeda žavi 
kaimynė Ešli...

„SKARLET“
romantinė Drama. Prancūzija,
JAV, Vokietija, Italija. 1994.
Režisierius Dž.Ermanas.
Vaidina Dž.Voli, T.Daltonas, A.Giš.

Skarlet vyksta į savo buvusios svai-
nės Melanės laidotuves ir jose tikisi 
sutikti savo buvusį vyrą Retą Batle-
rį, bet jo taip ir nepamato. Vis dėlto 
moteris nepraranda vilties susigrą-
žinti savo buvusį vyrą. Dar daug 
išbandymų ir netikėtų atsitikimų 
suves draugėn pagrindinius he-
rojus, o tikroji meilė kantriai lauks 
savo valandos.

„PERŽENGTA RIBA“
VeikSmo filmaS. Kanada. 2011.
Režisierius T.Mailzas.
Vaidina S.Ostinas, S.Svon.

Buvęs policininkas taps nusikaltėliu, 
kad atkeršytų už savo nužudytą šei-
mą. Kai Rijanas Varetas buvo polici-
ninkas, nusikaltėlių grupuotė užpuo-
lė jo šeimą ir nužudė sūnų ir žmoną. 
Rijanui pavyko nukauti tris užpuolikus 
ir šiaip taip išlikti gyvam. Palikęs darbą 
policijoje, jis pradeda mirtinai pavo-
jingas nusikaltėlių paieškas...

TV6
21.30

TV8
21.00

TV3
22.10

 TV8
8.10	 „Žavūs	 ir	drąsūs“	 (N-7).	9.00	Senoji	ani-
macija.	10.00	„Šunyčiai	patruliai“.	10.25	Senoji	
animacija.	 11.00	 „Meilės	 aistra“	 (N-7).	 12.40	
Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35	 „Laukinis	
angelas“	 (N-7).	 14.30	 „Pamiršk	 mane“	 (N-7).	
15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	16.00	Ekstrema-
lūs	namų	pokyčiai.	17.00	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	
18.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 19.00	 „Laukinis	
angelas“	 (N-7).	20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	Se-
noji	 animacija.	 20.35	 „Pamiršk	 mane“	 (N-7).	
21.00	Romantinė	drama	„Skarlet“	 (N-7).	22.40	
„Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 23.35	 Pasaulis	 tavo	
lėkštėje.	0.35	Gydytojai	(N-7).	

 INFO TV
6.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	 10.40	 Dviračio	
šou.	 11.05	 Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	 12.00	
Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	 13.05	 KK2	 (N-7).	 13.50	
Dviračio	šou.	14.15	Šefas	rekomenduoja.	14.45	
Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	 15.45	 KK2	 (N-7).	 16.30	
Dviračio	šou.	17.00	 Info	diena.	21.00	Dviračio	
šou.	 21.30	 Dabar	 pasaulyje	 (žinios	 rusų	 k.).	
22.00	Info	diena.	

 PBK
Profilaktika	9.00,	1.05	Naujienos.	9.20	Labas	rytas.	
11.00,	14.00,	17.00	Naujienos.	11.35	Gyvenk	svei-
kai!	12.40	„Bučinys	2“.	13.35,	14.20	Kartu	su	visais.	
14.55	Vyriška.	Moteriška.	15.55	Mados	nuospren-
dis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	 20.00	
Laikas.	20.45, 23.25	Lietuvos	 laikas.	21.15	 „Mos-
gaz“.	23.35	„Jurijus	Jakovlevas.	Paskutinė	prieplau-
ka“.	0.35	„EURONEWS“.	1.20	„Seniai	plėšikai“.

 REN
Profilaktika	 9.00	 Tinkama	 priemonė.	 9.55	 „Jūrų	
planeta“.	 10.50	 Mano	 tiesa.	 12.30	 Nuteisk	 mane.	
13.25	 „Kariai	4“.	15.10	112.	15.40	Žiūrėti	visiems!	
16.20	Šeimos	dramos.	17.20	Nemeluok	man!	19.15	
Naujienos.	19.25	Tinkama	priemonė.	20.20	Kviestinė	
vakarienė.	21.20	Tėtis	turi	rūpesčių.	23.00	„Kariai	4“.	

 NTV MIR
Profilaktika	9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	9.35	
„Miesto	dvasios“.	10.30	„Gyvena	gi	žmonės!“	11.05	
Prisiekusiųjų	teismas.	13.35	Ypatingas	įvykis.	14.00	
Prokurorų	 patikrinimas.	 15.25	 „Liejyklos	 gatvės“	
veikėjai“.	15.55	„Bet	kada“.	16.05	„Liejyklos	gatvė“.	
„Užburtas	ratas“.	17.05	Kalbame	ir	rodome.	18.50	
„Mentas-2“.	 20.45	 „Garbės	 kodeksas	 -	 7“.	 22.40	
Dienos	anatomija.	23.35	„Noriu	pas	Meladzę“.

 11.30 	 Lietuvos	tūkstant-
	 	 mečio	vaikai

 15.30 	 „Nemylima“  20.25 	 „Gyvenimo	
	 	 receptai	2“
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7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

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

9.00	 TV	serialas	„Brolis	
už	brolį“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

11.55	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	TV	serialas	„Komi-
saras	Aleksas“	(N-7).

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	„Prokurorų	

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	

ir	turi	vaikų“	(N-7).
19.00	TV	serialas	„Policija	

ir	Ko“	(N-7).
20.00	TV	serialas	„Visa	

menanti“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Trileris	„Mirtinas	

numeris“	(N-14).
23.25	TV	serialas	

„Persekiotojai“	(1)	
(N-7).

0.20	 TV	serialas	„Visa	
menanti“	(N-7).

1.10	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

2.15	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 „Jermolovai.	Giminės	

prakeiksmas“	(N-7).
9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Magda	M.“	(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Nuoga	tiesa	(N-7).
13.00	Vantos	lapas	(N-7).
13.30	Taip	gyvena		

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

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Gamink	sveikiau!“
17.20	 „Išgyventi	Afrikoje“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

18.50	Laikas	krepšiniui.	
Speciali	laida.

19.00	Europos	taurė	
2014/2015.	Vilniaus	
„Lietuvos	rytas“	-	
Sevilijos	„Sevilla“.	
Tiesioginė	transliacija	iš	
„Lietuvos	ryto“	arenos.

21.00	Sąmokslo	teorija	(N-7).
22.30	Reporteris.	Orai.
23.20	Patriotai	(N-7).
0.20	 „Albanas“	(N-7).
1.20	 Reporteris.
1.55, 6.05	 Lietuva	tiesiogiai.
2.20	 „Praeities	šešėliai“	

(N-14).

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žemės	reforma	tar-

pukario	Lietuvoje.
12.00	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.15	Naktinis	ekspresas.
12.45	LRT	Kultūros	akade-

mija.	M.Laurinaitis.	
Elektroniniai	pinigai	
ir	alternatyvūs	atsis-
kaitymai.

13.30	ORA	ET	LABORA.	
Benediktinų	kelias	
Lietuvoje.

14.00	 „Vandens	ir	vėjo	fuga“.
14.10	Festivalis	„Vilnius	

Mama	Jazz	2014“.	
15.10	Bardų	festivalis.	2014	m.
16.00	 „Mūsų	kaimynai	

marsupilamiai“.
16.25	 „Namelis	prerijose“.
17.15	Žemės	reforma	tar-

pukario	Lietuvoje.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Trembita.
18.15	Lagerių	moterys.	

Jadvyga	Bieliauskienė.
19.10	 Istorijos	detektyvai.	
19.55	Kultūros	savanoriai.
20.30	Labanaktukas.	
21.00	Naktinis	ekspresas.
21.30	Elito	kinas.	Drama	„Mes	

geriausios!“	(N-7).
23.15	 „Kas	jūs,	kunige	

Svarinskai?“
23.45	Dabar	pasaulyje.
0.15	 Panorama.

6.50	 „Mano	puikioji	
auklė“.

7.50	 Linksmieji	žvėreliai.
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Benas	Tenas		

prieš	ateivius“.
9.10	 „Avataras“.
9.25	 „Žmogus	juodu	

apsiaustu“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Laiko	gijos“		

(N-7).
13.05	 „Būrėja“.
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji		

kulinarija	su		
Anabele	Lengbein.

15.30	 „Griežčiausi	tėvai“.
16.40	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės	kalta“		

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	Kriminalinis	trileris	

„Baltasis	dramblys“	
(N-14).

22.35	 „Mafijos	daktarė“		
(N-7).

23.25	 „Begėdis“	(N-14).
0.25	 „Arti	namų“	(N-7).

9.30	 Teleparduotuvė.
9.45	 Adrenalinas	(N-7).
10.15	 „Porininkai“		

(N-7).
11.10	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
12.05	 „Aferistas“		

(N-7).
13.00	 „Fizrukas“	(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	 Išlikimas		

(N-7).
16.00	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
17.00	 „Porininkai“		

(N-7).
18.00	 „Aferistas“		

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Fizrukas“	(N-7).
21.30	Drama	„Paranoja“	

(N-14).
23.30	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

24.00	 „Pabėgimo		
karaliai“		
(N-14).

0.55	 Erotinis	f.		
„Kanai“	(S).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

9.45	 	„Departamentas“		
(N-7).

10.45	 „Komanda	Č“		
(N-7).

11.45	80	traukinių		
aplink	pasaulį.

12.15	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

13.15	 „Komisaras		
Manara	2“	(N-7).

14.15	 „Paryžius	36-ieji“	
(N-7).

16.20	 „Detektyvas	Džo“		
(N-7).

17.20	 „Tėvai	už	borto“.
18.00	 „Dangaus	teismas“	

(N-7).
19.00	 „Komanda	Č“		

(N-7).
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai.

20.50	 „Baimė	mylėti	2“		
(N-7).

22.45	Balticum	TV		
žinios.

23.00	 „Edeno	muziejus“	
(N-7).

24.00	 „Departamentas“		
(N-7).

TV PROGRAMAsausio 21 d. 

 RTR PlaneTa (BalTija)
9.05,	 23.10	 Asmeninis	 Hitlerio	 gydytojas.	
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.35,	13.30,	
16.10,	 18.35	 Žinios.	 Maskva.	 10.55	 Apie	 tai,	
kas	svarbiausia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	
14.05	„Žvaigždės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	sta-
nica	miega“.	16.30	„Vargšai	giminaičiai“.	17.30	
Tiesioginis	eteris.	19.55	„Didžioji	orka“.	21.50	
Lengvas	 I.Bunino	 alsavimas.	 24.00	 „Kamens-
kaja“.	0.55	„Dulsinėja	iš	Toboso“.	

 TV Polonia
7.05	 Laukimo	 salė.	 8.00	 Didžiosios	 Lenkijos	
gamtos	rezervatai.	8.25	„Kelionė	už	vieną	šyp-
seną“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	 12.00	
Sveika,	Polonija.	12.40	Šios	dienos	užduotys.	
13.05,	 19.55,	 4.45	 „Laimės	 spalvos“.	 13.30,	
18.50,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	
Žinios.	 13.50	 „Meilė	 prie	 užliejamos	 pievos“.	
14.50,	21.50,	5.20	„Operaciniai	žaidimai“.	16.15	
„Zlotopolskiai“.	16.40	Gyvenimo	menas.	17.55,	
1.45	Šios	dienos	užduotys.	18.20,	23.40,	4.35	
Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	
2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	Ekologijos	
laida.	 20.25	 „Vilnoteka“.	 20.45	 Labanaktukas.	
21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 23.50,	
3.45	 „Gyvenimo	 egzaminas“.	 0.50	 „128	 die-
nos“.	2.45	Animacinis	f.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	11.25,	16.45	Liežuvautoja.	5.45,	12.10,	23.30	
Tikroji	Holivudo	istorija.	6.30,	12.55,	18.20	Kardašia-
nų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas.	7.15,	19.10,	
4.15	Vaikantis	šlovės.	7.40,	19.35,	4.40	Ištekėjusi	už	
Džonaso.	8.00,	13.40,	20.50	Mados	pasaulyje.	8.25,	
14.05,	 21.15	 Mados	 kontrolė.	 8.45,	 17.30,	 2.40,	
21.40	Išskirtiniai.	9.55,	15.10,	3.25	Džuliana	ir	Bilas.	
10.40,	 16.00	 Nuotaka	 milijonieriui.	 20.00	 Mados	
projektas.	22.45	Projektas	„Vestuvės“.

 TV1000
8.15	 „Susiliejimas“.	 9.50	 „Sugrįžimas	 į	 rojų“.	
11.45	 „Pokalbiai	 su	 kitomis	 moterimis“.	 13.15	
„Pašėlę	 pirmieji	 metai“.	 15.00	 „Mirties	 įrankiai:	
Kaulų	miestas“.	17.15	 „Ponas	 ir	 ponia	Gangste-
riai“.	19.00	„Nemirtingųjų	kronikos:	nuostabūs	su-
tvėrimai“.	21.15	„Lola	prieš“.	23.00	„Vampyrės“.	

 TRaVel
8.00	 Kelionė	 su	 veterinaru.	 8.30, 14.00, 20.00	
Naujo	būsto	paieška.	9.30,	17.00	Statybos	Aliasko-
je.	10.30,	15.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	11.30,	
16.00	Neįtikėtinos	istorijos.	12.30	Pamesto	bagažo	
aukcionai.	13.30	Restauruotojai.	18.00	Išgelbėkite	
mano	verslą!	19.00	Amerikos	maistas.	21.00	Bran-
genybių	pasaulyje.	22.00	Išlikti	bet	kokia	kaina.	

 animal PlaneT
8.15	 Veterinaras.	 9.10	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	
10.05	 Namai	 medžiuose.	 11.00	 Gyvūnų	 policija.	
11.55	 Mieliausi	 augintiniai.	 12.50	 Laukinis	 gy-
venimas.	 13.45,	 5.00	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	
14.40	Akvariumų	verslas.	15.35	Drambliai.	16.30	
Pavojingiausios	gyvatės.	17.25,	21.05	Namai	me-
džiuose.	18.20	Artimųjų	Rytų	gamta.	19.15,	1.40	
Akvariumų	 verslas.	 20.10,	 2.35	 Afrikoje.	 22.00,	
0.45,	3.25	Artimųjų	Rytų	gamta.	22.55	Nasrai.	

 sPoRT1
7.00,	 12.00,	 21.00,	 23.00	 „Sportas“.	 7.15	 Rusi-
jos	 „Premier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	 8.00,	 23.10	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Bruklino	 „Nets“	 -	 Hjustono	
„Rockets“.	2014/2015	m.	sezonas.	10.00	Olandijos	
„Eredivisie“	lyga.	„PSV	Eindhoven“	-	„Go	Ahead	Ea-
gles“.	12.15	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	
13.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	 „Rockets“	 -	
Dalaso	„Mavericks“.	2014/2015	m.	sezonas.	15.15	
ATP	250	Open	de	Nice.	Vyrų	tenisas.	Federico	Del-
bonis	-	Ernests	Gulbis.	Finalas.	17.00	„One“.	Kovos	
menų	 čempionatas.	 19.00	 Tiesioginė	 transliacija.	
„Eurocup“	krepšinio	 lyga.	Klaipėdos	„Neptūnas“	 -	
Stambulo	„Bešiktaš“	(pertraukoje	„Sportas“.	Dienos	
naujienos).	 21.15	 „Diagnozė	 krepšinis“.	 Krepšinio	
laida.	22.10	NBA	krepšinio	lyga.	Bruklino	„Nets“	-	
Hjustono	„Rockets“.	2014/2015	sezonas.	

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00	Futbolas.	Anglijos	taurė.	„Liverpool“	-	„Chel-
sea“.	8.50	Ledo	ritulys.	KHL.	CSKA	-	Rygos	„Dina-
mo“.	10.50	Krepšinis.	Eurolyga.	„Laboral	Kutxa“	-	
„Nizhny	 Novgorod“.	 12.40	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Panathinaikos“	 -	 „Žalgiris“.	 14.30	 Futbolas.	
Anglijos	 FA	 taurės	 apžvalga.	 14.55	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	 „Avangard“	 -	 „Salavat	 Yulaev“.	 Tiesioginė	
transliacija.	17.30,	5.00	Ledo	ritulys.	KHL.	CSKA	-	
Rygos	 „Dinamo“.	 19.50	 Futbolas.	 Anglijos	 taurė.	
„Liverpool“	 -	 „Chelsea“.	21.40	Futbolas.	Anglijos	
taurė.	„Tottenham“	-	„Sheffield	United“.	Tiesioginė	
transliacija.	23.45	Ledo	ritulys.	KHL.	„Avangard“	-	
„Salavat	Yulaev“.	1.45	„Trans	World	Sport“	žurna-
las.	2.45	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	žurnalas.	
3.15	Golfas.	Inside	the	PGA	Tour	žurnalas.

 eURosPoRT
2.00,	 16.00,	 23.00	 Tenisas.	 „Australian	 Open“.	
15.45	Motosportas.	GT	akademija.	17.45	Futbo-
las.	Afrikos	tautų	taurė.	Burkina	Fasas	-	Pusiaujo	
Gvinėja.	20.00	Futbolo	žurnalas.	20.45	Futbolas.	
Afrikos	 tautų	 taurė.	 Kongas	 -	 Gabonas.	 23.30,	
1.10	 Trečiadienio	 sporto	 įvykių	 apžvalga.	 23.35	
Mėnesio	 renginiai.	 23.40	 Jojimas	 su	 kliūtimis.	
Pasaulio	 taurė.	 23.55	 Raitelių	 klubo	 žurnalas.	
24.00	Golfas.	Europos	turas.	0.30	Golfo	klubas.	
0.35	Buriavimas.	„Extreme	Sailing	Series	2014“.	

 21.30 	 „Mes	geriausios!“ 13.30 	 Taip	gyvena	
	 	 žvaigždės!

 18.00 	 Žinios  17.20 	 „Tėvai	už	borto“ 16.00 	 „Viskas	teisėta“ 21.00 	 „Baltasis	
	 	 dramblys“
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 23.05 		 „Persekiotojai“  16.20 	 „Gamink	
	 	 sveikiau!“

 22.50 	 Andrius
	 	 Kulikauskas

 21.30 	 „Laiškas	Evai“ 19.30 	 Valanda	su	Rūta 19.30 		Ginčas	be
	 	taisyklių

 TV8
8.10	„Žavūs	ir	drąsūs“.	9.00	„Mis	Marpl“.	10.00	„Šuny-
čiai	patruliai“.	11.00	„Skarlet“.	12.40, 16.00	Ekstremalūs	
namų	pokyčiai.	13.35, 19.00	„Laukinis	angelas“.	14.30, 
20.35	„Pamiršk	mane“.	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	17.00	
Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00, 23.00	 „Meilė	 gyventi“.	
20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.00	„Ir	velnias	dėvi	Prada“.	
23.55	„Pasaulis	tavo	lėkštėje“.	0.55	Gydytojai.	

 Info TV
6.00	Info	diena.	10.00	Žinios.	10.40	Dviračio	šou.	11.05	
Šefas	rekomenduoja.	11.35	Padėkime	augti.	12.00	Yra	
kaip	 yra.	 13.05	KK2.	 13.50	Dviračio	 šou.	 14.15	Ne	
vienas	 kelyje.	 14.45	 24	 valandos.	 15.40	 Nuo...	 Iki.	
16.30	Dviračio	šou.	17.00	Info	diena.	21.00	Dviračio	
šou.	21.30	Dabar	pasaulyje.	22.00	Info	diena.	

 PBK
5.50	 Lietuvos	 laikas.	 6.00	 „EURONEWS“.	 6.30,	
9.00,	0.40	Naujienos.	6.35	Vaikų	klubas	„Čimos	le-
gendos“.	7.00,	9.20	Labas	rytas	11.00,	14.00,	17.00	
Naujienos	 (su	 subtitrais).	 11.35	 Gyvenk	 sveikai!	
12.35	 „Bučinys	2“.	13.35,	14.20	Kartus	su	visais.	
14.55	Vyriška.	Moteriška.	15.55,	3.40	Mados	nuos-
prendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	
20.00	 Laikas.	 20.45	 Lietuvos	 laikas.	 21.15	 „Mos-
gaz“.	23.55	Lietuvos	laikas.	0.10	„EURONEWS“

 REn
9.10	Tinkama	priemonė.	10.05	„Senovės	karalių	kova“.	
11.00	Tėtis	turi	rūpesčių.	12.35	Nuteisk	mane.	13.30	
„Kariai	4“.	15.20	112.	15.50	Žiūrėti	visiems!	16.20	Šei-
mos	dramos.	17.20	Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	
19.25	 Tinkama	priemonė.	20.20	Kviestinė	 vakarienė.	
21.20	„Žvaigždžių	gyvenimas“.	23.05	„Kariai	4“.	

 nTV MIR
5.00	Ryto	laida.	7.35	Gydytojų	byla.	8.30	„Bet	kada“.	
8.45, 9.35	 „Muchtaro	 sugrįžimas	 2“.	 9.00,	 12.00,	
15.00,	 18.00	 Šiandien.	 10.25	 „Gyvena	 gi	 žmonės!“	
10.55	 Prisiekusiųjų	 teismas.	 13.35	 Apžvalga.	 14.00	
Prokurorų	 patikrinimas.	 15.25	 „Valgome	 namie!“	
15.55	 „Bet	 kada“.	 16.05	 „Kerštas	 (penktadienio)“.	
17.05	Kalbame	ir	 rodome.	18.50	„Mentas-2“.	20.45	
„Garbės	kodeksas	-	7“.	22.40	Dienos	anatomija.	23.35	
„Noriu	pas	Meladzę“.	1.35	„Sodininkų	atsakas“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	Rusijos	 rytas.	9.05	Smokime	 fašizmui	 rubliu.	
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.55	 Apie	 tai,	
kas	svarbiausia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	
„Žvaigždės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	miega“.	
16.30	„Vargšai	giminaičiai“.	17.30	Tiesioginis	eteris.	
19.55	„Didžioji	orka“.	21.50	Vakaras	su	V.Solovjovu.	
23.30	Pergalės	aušra.	0.25	„Kamenskaja“.

 TV PolonIa
7.10,	 17.15	 Esminiai	 pokalbiai:	 su	 R.Polanskiu	
kalbasi	 J.Žakovskis.	 7.40	 Provincijos	 lobiai.	 8.00	
„Krikščioniškoji	 Europa	 be	 sienų“.	 8.25	 „Saulės	
ietis“.	9.00	Klausimai	per	pusryčius	12.05	„Laukinė	
Lenkija“.	12.40	Šios	dienos	užduotys.	13.05,	19.55,	
4.45	 „Laimės	 spalvos“.	 13.30,	 18.45,	 21.40,	 2.10	
Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „M,	 kaip	
meilė“.	14.45	 „Gyvenimo	egzaminas“.	15.35,	6.45	
„Vilnoteka“.	 15.55	 „128	 dienos“.	 16.45	 „Zloto-
polskiai“.	17.55,	1.45	Šios	dienos	užduotys.	18.20,	
22.45,	4.35	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	
18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	Kultūros	
laida.	20.25	Kultūros	informacija.	20.45	Labanaktu-
kas.	21.00	Žinios.	21.50,	3.45	„Paradoksas“.	23.00,	
5.15	Sveika,	Polonija.	23.45	„Instinktas“.

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	11.25,	16.45	Liežuvautoja.	5.45	Tikroji	Ho-
livudo	istorija.	6.30,	12.55,	18.20	Kardašianų	šei-
mos	aukštuomenės	gyvenimas.	7.15,	19.10,	4.10	
Vaikantis	 šlovės.	 8.00,	 13.40,	 20.50	 Išskirtiniai.	
9.30,	 21.40	 Mados	 pasaulyje.	 9.55,	 15.10,	 3.25	
Džuliana	ir	Bilas.	10.40,	16.00	Nuotaka	milijonie-
riui.	 12.10,	 17.30,	 20.50	 Išskirtiniai.	 14.25,	 1.05	
Dabarties	 genijai.	 19.35	 Ištekėjusi	 už	 Džonaso.	
20.00,	22.00,	23.30,	1.50	Tikroji	Holivudo	istorija.	
22.45	Projektas	„Vestuvės“.	0.15	Uždek	šokiu.	

 TV1000
5.00	 „Sugrįžimas	 į	 rojų“.	 7.00	 „Vidurnaktis	
Paryžiuje“.	8.45	 „Lola	prieš“.	10.15	 „Pokalbiai	
su	 kitomis	 moterimis“.	 11.45	 „Paslaptingas	
langas“.	 13.30	 „Sparnuoti	 padarai“.	 15.15	
„Vampyrės“.	 17.00	 „Dorianas	 Grėjus“.	 19.00	
„Po	 priedanga“.	 20.45	 „Išeities	 kodas“.	 22.30	
„Kada	 paskutinįkart	 matei	 savo	 tėvą?“	 0.15	
„Bušas“.	2.45	„8	mylia“.	

 TRaVEl
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 Los	 Andželo	 gidas.	
8.00	Kelionė	su	veterinaru.	Japonija	 ir	Naujoji	
Zelandija.	 8.30	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Aistros	
Strasbūre;	 Smaragdo	 saloje.	 9.30	 Statybos	
Aliaskoje.	 10.30,	 15.00,	 24.00	 Didžiosios	 pa-
saulio	paslaptys.	11.30,	16.00	Neįtikėtinos	isto-
rijos.	Vatikanas.	12.30	Pamesto	bagažo	aukcio-
nai.	13.30	Turto	gelbėtojai.	14.00	Naujo	būsto	
paieška.	 Aistros	 Strasbūre;	 Smaragdo	 saloje.	
17.00	 Statybos	 Aliaskoje.	 17.30	 Pamesto	 ba-
gažo	aukcionai.	18.00	Išgelbėkite	mano	verslą!	
Viešbutis	„Caribe	Playa	Beach	Resort	Fiddler’s	
Inn“.	19.00	Amerikos	maistas.	Meksikos	įlanka.	
20.00	Naujo	būsto	paieška.	Paryžius.	Dubajus.	
21.00	Neįtikėtinos	 istorijos.	Bakingamo	rūmai.	
Londonas.	22.00	Muziejų	mįslės.	23.00	Akme-
niniai	labirintai.	1.00	Nakties	programa.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	„Gydyto-

jos	dienoraštis“	(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Legenda	apie	Korą“	

(N-7).
14.00	 „Kempiniukas	

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

„Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	Ginčas	be	taisyklių	

(N-7).
20.30	Opiumas	liaudžiai	

(N-7).
21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.10	 „Bibliotekininkai“	(1)	

(N-7).
0.10	 TV	serialas	„Kaulai“	

(N-14).
1.10	 TV	serialas	„Daugiau	

nei	draugai“	(N-7).
1.35	 TV	serialas	

„Naujokė“	(N-7).
2.00	 TV	serialas	

„Skandalas“	(N-14).
2.55	 TV	serialas	

„Vilfredas“	(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 24	valandos	(N-7).
9.50	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	TV	serialas	

„Gyvenimo	receptai	
2“	(N-7).

11.55	KK2	(N-7).
12.45	Oplia!	(N-7).
13.15	Animacinis	f.	

„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“	(N-7).

13.40	Animacinis	f.	„Keista	
šeimynėlė“.

14.05	Animacinis	f.	„Na,	
palauk!“	(N-7).

14.20	TV	serialas	„Ugnis	ir	
Ledas“	(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	Valanda	su	Rūta.
21.30	Žinios.
22.10	Veiksmo	f.	„Maksima-

li	bausmė“	(N-14).
0.10	 TV	serialas	

„Taikinys“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

2.00	 Sveikatos	ABC		
televitrina.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
9.50	 „Miestelio	ligoninė	2“.
10.40	Gyvenimas.
11.30	Auksinis	protas.
12.45	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
13.05	Mūsų	laisvės	metai.	

1990	m.	2	d.
14.00	Žinios.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.
16.15	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“	(N-7).
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien.
18.45	 „Muškietininkai“		

(N-7).
19.40	Tikri	vyrai.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.05	Dėmesio	centre.	
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	 „Laiškas	Evai“.		

1	s.	(N-7).
23.10	Vakaro	žinios.
23.40	 „Muškietininkai“		

(N-7).
0.35	 TV	serialas	„Senis“	

(N-7).
1.35	 Laba	diena,	Lietuva.
3.30	 Tikri	vyrai.
4.20	 Stilius.
5.10	 Bėdų	turgus.

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 „Policija	ir	Ko“	(N-7).
9.00	 Veiksmo	komedija	

„Superagentas	
Simonas“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

11.55	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	 „Komisaras		
Aleksas“	(N-7).

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Vedęs	ir	turi		

vaikų“	(N-7).
19.00	 „Policija	ir	Ko“		

(N-7).
20.00	 „Visa	menanti“		

(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Nuotykių	f.		

„Vaikai	Lobių	saloje.	
Salos	pabaisa“	
(N-7).

23.05	 „Persekiotojai“	(N-7).
23.55	 „Visa	menanti“	

(N-7).
0.45	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
1.50	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

8.00	 „Jermolovai.	Giminės	
prakeiksmas“	(N-7).

9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Magda	M.“	(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Šeima	-	jėga!	2.
13.30	Patriotai	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Gamink	sveikiau!“
17.20	 „Išgyventi	Afrikoje“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45, 1.55, 3.45, 6.05	

Lietuva	tiesiogiai.
19.20, 0.20	 	

„Albanas“	(N-7).
20.25	 „Jermolovai.	Giminės	

prakeiksmas“	(N-7).
21.30	Taip	gyvena		

žvaigždės!	(N-7).
22.30, 1.20, 3.10, 5.30	

Reporteris.
23.20	Nuoga	tiesa	(N-7).
2.20, 4.40	 	

„Praeities	šešėliai“	
(N-14).

3.05, 5.25, 6.40		
„Miestai	ir	žmonės“.

4.10	 „Mikropasauliai“		
(N-7).

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Menininkai	Vilniuje	

XX	a.	pradžioje.
12.00	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.15	Naktinis	ekspresas.
12.45	Valentino	Sventicko	

kūrybos	vakaras.	
14.15	Lietuvių	dokumentikos	

meistrai.	Henrikas	
Šablevičius.	Už	Tėvynę	
Lietuvą.	1991	m.

15.30	Pasaulio	biatlono	taurė.	
Vyrų	10	km	sprintas.	
Tiesioginė	transliacija	
iš	Antholco.

17.15	Menininkai	Vilniuje	
XX	a.	pradžioje.

17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Menora.
18.15	 ...	formatas.
18.30	Pagauk	kampą.
19.00	Legendos.
19.45	Visu	garsu.
20.30	Labanaktukas.	
21.00	Naktinis	ekspresas.
21.30	LRT	aukso	fondas.	

„Kukučių	sakmės“.
22.50	Andriaus	Kulikausko	ir	

Sauliaus	Bareikio	auto-
rinis	vakaras.	2009	m.

0.15	 Dabar	pasaulyje	(rusų	
kalba	iš	Prahos).

0.45	 Panorama.
1.20	 Dėmesio	centre.	
1.45	 Elito	kinas.	Drama	„Mes	

geriausios!“	(N-7).
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 13.40 	 Reidas 18.00 	 „Pelkė“ 21.00 	 „Midsomerio
	 	 žmogžudystės“

6.50	 „Mano	puikioji	
auklė“.

7.50	 Linksmieji		
žvėreliai.

8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Benas	Tenas		

prieš	ateivius“.
9.10	 „Avataras“.
9.25	 „Žmogus	juodu	

apsiaustu“		
(N-7).

10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Griežčiausi	tėvai“.
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji	kulinarija	

su	Anabele	Lengbein.
15.30	 „Griežčiausi	tėvai“.
16.40	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės	kalta“		

(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	 „Midsomerio		

žmogžudystės	VIII.	
Tai,	kas	nutinka	
naktį“	(N-14).

22.50	 „Detektyvė	Rizoli“	
(N-7).

23.40	 „Deksteris“	(N-14).
0.40	 „Viešbutis	„Grand	

Hotel“	(N-7).

9.30	 Teleparduotuvė.
9.45	 Vienam	gale		

kablys.
10.15	 „Porininkai“		

(N-7).
11.10	 „Viskas	teisėta“	

(N-7).
12.05	 „Aferistas“		

(N-7).
13.00	 „Fizrukas“	(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
17.00	 „Porininkai“		

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Fizrukas“	(N-7).
21.30	Trileris		

„Raudonojo		
Spalio	medžioklė“	
(N-7).

0.10	 Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

0.40	 Erotinis	f.		
„Svajonių		
atostogos	Karibuose“	
(S).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Keisčiausi		
pasaulio	restoranai.

9.45	 „Dangaus		
teismas“		
(N-7).

10.45	 „Komanda	Č“		
(N-7).

11.45	 „Baimė	mylėti	2“		
(N-7).

13.40	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

14.10	Pamiršti	vardai.	
Žanas	Emanuelis	
Žiliberas.

14.40	 „Beieškant	
Marsupilamio“.

16.30	80	traukinių		
aplink	pasaulį.

17.00	 „Laukinė	Afrika“.
18.00	 „Komisaras		

Manara	2“	(N-7).
19.00	 „Komanda	Č“		

(N-7).
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Karštos	senos	

sėdynės.
20.50	 „Trauma“		

(N-7).
 21.50	Balticum	TV		

žinios.
 22.05	„Baimė	mylėti	2“	

(N-7).
24.00	 „Tėvai	už	borto“.

„BIBLIOTEKININKAI“
SerialaS. JAV. 2014.
Režisieriai Dž.Freiksas, D.Devlinas.
Vaidina R.Romein, K.Keinas, Dž.Kimas.

Flinas Karsenas dešimt pastarųjų metų dirba vienoje gražiausių pasaulio 
bibliotekų. Tačiau niekas neįsivaizduoja, kokius nuotykius šis tylenis patiria 
už knygų lentynų, nes Flinas yra tas žmogus, kuris turi reikiamas savybes, 
kad apsaugotų senovinius artefaktus. Jo darbas labai sudėtingas, todėl 
vykdyti šią svarbią misiją nusamdomi keturi pagalbininkai.

TV3
22.10

rekomenduoja

„RAUDONOJO SPALIO 
MEDŽIOKLĖ“
TrileriS. JAV. 1990.
Režisierius Dž.Maktirnanas.
Vaidina Š.Koneris, A.Boldvinas,
S.Glenas.

Sovietų povandeninio laivo kapito-
nas nužudo savo patarėją ir pagrobia 
laivą. CŽV agentai sužino, kad „Rau-
donasis spalis“ ketina paleisti bran-
duolines raketas į JAV teritoriją...

„MAKSIMALI BAUSMĖ“
VeikSmo filmaS. JAV. 2012.
Režisierius K.Voksmenas.
Vaidina S.Sigalas, S.Ostinas, M.Peras.

Buvę pareigūnai Krosas ir Maningas 
gauna užduotį - prižiūrėti nuošalų 
kalėjimą, kuriame laikomi neeiliniai 
nusikaltėliai. Vieną dieną į įkalinimo 
įstaigą atgabenamos dvi moterys. 
Kai atskleidžiamos jų tikrosios tapa-
tybės, Krosas ir Maningas supranta, 
kad įsipainiojo į kai ką didesnio...

„IR VELNIAS DĖVI „PRADA“
komedija. JAV. 2006.
Režisierius D.Frankelis.
Vaidina M.Stryp, E.Hetavei, E.Blant.

Andrėja vos tik baigusi koledžą 
gauna darbą, kokio jai galėtų pa-
vydėti milijonai bendraamžių mer-
ginų. Ji pradeda dirbti garsaus, 
įtakingo madų žurnalo leidėjos ir 
vyriausiosios redaktorės Mirandos 
Pristli padėjėja...

TV6
21.30

TV8
21.00

LNK
22.10

 ANIMAL PLANET
8.15	 Laukinis	gyvenimas.	9.10	 Iškviečiamas	 tram-
dytojas.	10.05	Namai	medžiuose.	11.00	Gyvūnų	po-
licija.	11.55	Mieliausi	augintiniai.	12.50	Blogas	šuo.	
13.45	Artimųjų	Rytų	gamta.	14.40	Akvariumų	vers-
las.	15.35	Afrikoje.	16.30	Plaukimas	su	pabaisomis.	
17.25,	21.05	Namai	medžiuose.	18.20	Pražūtingos	
salos.	 19.15,	 1.40	 Akvariumų	 verslas.	 20.10,	 2.35	
Gyvenimas	 laisvėje.	 22.00,	 0.45,	 3.25	 Pražūtingos	
salos.	22.55	Liūno	broliai.	23.50	Ryklių	miestas.

 SPORT1
7.00,	 12.00,	 19.00,	 21.00,	 23.00	 „Sportas“.	 7.15	
NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 8.00,	
20.00,	21.10	NBA	krepšinio	 lyga.	Toronto	 „Rap-
tors“	-	Naujojo	Orleano	„Pelicans“.	2014/2015	m.	
sezonas.	10.00	NBA	krepšinio	lyga.	Los	Andželo	
„Clippers“	-	Toronto	„Raptors“.	2014/2015	m.	se-
zonas.	12.15	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	Turo	apž-
valga.	13.00	NBA	krepšinio	lyga.	Atlantos	„Hawks“	
-	Detroito	„Pistons“.	2014/2015	m.	sezonas.	15.00	
Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „AFC	 Ajax“	 -	 „PEC	
Zwoller“.	17.00	„One“.	Kovos	menų	čempionatas.	
19.15,	6.00	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	
22.10,	 23.10	 KOK	 World	 series.	 Bušido	 kovos.	
2.00	 WTA	 Tianjin.	 Moterų	 tenisas.	 Alison	 Riske	
-	 Belinca	 Bencic.	 Finalas.	 4.00	 WTA	 Shenzen.	
Moterų	tenisas.	Li	Na	-	Shuai	Peng.	Finalas.	

 VIASAT SPORT BALTIc
	7.00	 „Trans	World	Sport“	 žurnalas.	8.00	Fut-
bolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 žurnalas.	 8.30	
Golfas.	PGA	 turo	apžvalga.	9.00	Golfas.	Euro-
pos	turo	savaitės	apžvalga.	9.30	Futbolas.	An-
glijos	 taurė.	 „Tottenham“	 -	 „Sheffield	United“.	
11.20	Ledo	ritulys.	KHL.	„Avangard“	-	„Salavat	
Yulaev“.	 13.20	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Fener-
bahce	 Ulker“	 -	 „Olympiacos“.	 15.10	 Premier	
lygos	apžvalga.	16.05	Krepšinis.	Eurolyga.	„Pa-
nathinaikos“	 -	 „Žalgiris“.	 17.55	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	„Severstal“	-	Rygos	„Dinamo“.	Tiesioginė	
transliacija.	20.40	Futbolas.	Anglijos	FA	taurės	
apžvalga.	 21.40	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Real“	
-	„Panathinaikos“.	Tiesioginė	transliacija.	23.45	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Emporio	Armani“	 -	 „Fe-
nerbahce	Ulker“.	1.35,	5.00	Ledo	ritulys.	KHL.	
„Severstal“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	 3.35	 „Trans	
World	Sport“	žurnalas.	

 EUROSPORT
	2.00	Tenisas.	„Australian	Open“.	15.30	Biatlo-
nas.	Pasaulio	taurė.	16.45	Tenisas.	„Australian	
Open“.	17.45	Futbolas.	Afrikos	tautų	taurė.	Tu-
nisas	-	Zambija.	20.00	Futbolo	žurnalas.	20.45	
Futbolas.	Afrikos	tautų	taurė.	Kongas	-	Žaliasis	
Kyšulys.	23.00	Tenisas.	„Australian	Open“.	
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Tradiciškai „Auksinių gaublių“ apdovano-
jimų ceremonija vyko „Beverly Hilton“ vieš-
butyje. Iškilmingo renginio vairas buvo pati-
kėtas amerikiečių komikėms Tinai Fei (Tina 
Fey) ir Eimei Poler (Amy Poehler). „Labas 
vakaras, jūs nepakenčiami, išlepinti ir mini-
maliai talentingi vaikpalaikiai“, - taip į publi-
ką renginio pradžioje kreipėsi vedėjos. Nors 
ceremonija praėjo sklandžiai, komikės prisi-
pažino, kad tai, matyt, paskutinis kartas, kai 
jos lipo ant „Auksinių gaublių“ scenos.

Apdovanojimų ceremonija nepraėjo ir be 
kino žvaigždžių pasisakymų apie pastaruosius 
įvykius pasaulyje - terorizmo išpuolius Pran-
cūzijoje. Aktorius ir režisierius Džordžas Klu-

nis (George Clooney), atsiimdamas apdova-
nojimą už viso gyvenimo pasiekimus, kalbė-
jo: „Šiandien buvo neįprasta diena - ne tik 
Paryžiuje, bet ir visame pasaulyje žmonės 
išėjo į gatves. Jie neprotestavo, jie palaikė 
idėją, kad mes galėtume vaikščioti gatvėmis 
nebijodami. Taigi - „Je suis Charlie“.“ Len-
teles su tokiu užrašu demonstravo ne vienas 
pasirodęs ant raudonojo kilimo.

Pasibaigus „Auksinių gaublių“ šurmuliui 
kino pasaulis nekantraudamas laukia „Oska-
rų“ įteikimo ceremonijos. Ketvirtadienį buvo 
paskelbta, kas šiemet pretenduoja į šias sta-
tulėles. 87-ieji „Oskarų“ apdovanojimai vyks 
vasario 22 d.

Holivude kino korifėjai įvertinti 
„Auksiniais gaubliais“

Praėjusį sekmadienį Los Andžele jau 72-ąjį kartą „Auksinių gaublių“ statulėlėmis buvo 
apdovanoti labiausiai praėjusiais metais nusipelnę kino ir televizijos atstovai. Pagrindi-
nį - geriausio filmo - įvertinimą pelnė režisieriaus Ričardo Linklaterio (Richard Linkla-
ter) filmas „Vaikystė“. Šis filmas buvo filmuojamas 12 metų.

Filmo „Vaikystė“ kūrybinė komanda 
džiaugėsi „Geriausio filmo“ apdovanojimu

EPA-Eltos nuotr.

Režisierius Ričardas Linklateris 
(Richard Linklater)

Aktorius Maiklas Kytonas 
(Michael Keaton)

Aktorė Džina Rodriges 
(Gina Rodriguez)

Britų aktorius Edis 
Redmeinas (Eddie 
Redmayne)
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Veidai

TELEVIZIJA UŽ KadRO

kinas
l Geriausias filmas 
„Vaikystė“
l Geriausias miuziklas ar komedija 
„Viešbutis „Grand Budapest“
l Geriausias režisierius 
Ričardas Linklateris - „Vaikystė“
l Geriausia dramos aktorė 
Džulijana Mur (Julianne Moore) - „Still Alice“
l Geriausias dramos aktorius 
Edis Redmeinas (Eddie Redmayne) - „Visko teorija“
l Geriausia miuziklo arba komedijos aktorė 
Eimi Adams (Amy Adams) - „Didelės akys“
l Geriausias miuziklo arba komedijos aktorius 
Maiklas Kytonas (Michael Keaton) - „Žmogus-paukštis“
l Geriausia antrojo plano aktorė 
Patricija Arket (Patricia Arquette) - „Vaikystė“
l Geriausias antrojo plano aktorius 
Džei Kei Saimonsas (JK Simmons) - „Atkirtis“
l Geriausias scenarijus 
„Žmogus-paukštis“
l Geriausias filmas užsienio kalba 
„Leviatanas“ - Rusija
l Geriausias animacinis filmas 
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“
l Geriausias garso takelis 
Johanas Johansonas (Johann Johannsson) „Visko teorija“

l Geriausia daina 
„Selma“ - „Glory“

TELEViZiJa
l Geriausias draminis serialas 
„The Affair“
l Geriausias serialas (komedija) 
„Transparent“
l Geriausias mini serialas ar televizinis filmas 
„Fargo“
l Geriausia dramos aktorė 
Rut Vilson (Ruth Wilson) seriale „The Affair“
l Geriausias dramos aktorius 
Kevinas Speisis (Kevin Spacey) seriale „Kortų namelis“
l Geriausia komedijos aktorė 
Džina Rodriges (Gina Rodriguez) seriale „Jane the Virgin“
l Geriausias komedijos aktorius 
Džefris Tamboras (Jeffrey Tambor) seriale „Transparent“
l Geriausias mini serialo aktorius 
Bilis Bobas Torntonas (Billy Bob Thornton) seriale „Fargo“
l Geriausia mini serialo aktorė 
Megi Džilenhol (Maggie Gyllenhaal) seriale  
„The Honorable Woman“
l Geriausia antro plano aktorė 
Džoana Frogat (Joanne Froggatt) seriale  
„Dauntono abatija“
l Geriausias antro plano aktorius 
Metas Bomeris (Matt Bomer) seriale „Normali širdis“

aPDOvaNOJiMai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Aktorė Rut Vilson 
(Ruth Wilson)

Aktorė Džulijana Mur 
(Julianne Moore)

Aktorius  
Metas Bomeris 

(Matt Bomer)
Aktorė Patricija Arket 
(Patricia Arquette)

Aktorė Džoana 
Frogat (Joanne 
Froggatt)

Aktorius Bilis 
Bobas Torntonas 
(Billy Bob 
Thornton)
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- Kokį įspūdį paliko „Nepatyręs“?
- Tikrai gerą. Esu gana skeptiška dėl lie-

tuviško kino, ypač komedijų, tačiau šis filmas 
man patiko. Tai buvo lengva, smagi ir geros 
kokybės komedija. Tikrai buvo akimirkų, kai 
skaniai pasijuokiau.

- Komedija „Nepatyręs“ pastatyta pa-
gal Jono Černik (Chernick) Kanadoje su-
kurtą scenarijų. Ar žiūrint filmą galima 
nujausti, kad scenarijus nelietuviškas?

- Filme vaizduojamos situacijos aktualios 
ir lietuviams. Tikiu, kad namuose darome 
tokius dalykus, apie kuriuos tikrai gėda būtų 
papasakoti kaimynui. Tačiau tai, kad scenari-
jaus autorius kanadietis, jautėsi. Manau, todėl 
filme buvo tiek daug veiksmo, dinamikos, o 
filmo pradžioje nebuvo galima nuspėti, kaip 
viskas pasibaigs. Nenuvertinu lietuvių sce-
naristų, tačiau manau, kad viena iš priežasčių, 
kodėl filmas buvo toks geras, - užsienietis 

autorius. Žinoma, prie filmo 
sėkmės prisidėjo ir tai, kad 
puikiai atlikta aktorių atranka. 
Tikrai galima paploti tiems, 
kurie taip puikiai parinko vai-
dinusius aktorius.

- Pagrindinius vaidmenis atliko vieni 
ryškiausių Lietuvos aktorių: Audrius 
Bružas, Ineta Stasiulytė, Edita Užaitė. 
Kokį įspūdį jų vaidyba paliko tau?

- Rodos, anksčiau didelės simpatijos tiems 
aktoriams nejaučiau, o veikiau nemačiau jų 
atliekančių vaidmenis, kurie jiems puikiai ti-
ko. Po šio filmo labai pamėgau pagrindinių 
aktorių trijulę, nes visi puikiai pasirodė. Vi-
siems trims labai tiko vaidmenys, matėsi, kad 
jie tikrai sėdi savo rogėse ir tuo mėgaujasi. 
Pamačiau juos kitu kampu ir labai pamėgau.

- Ar pati norėtum suvaidinti panašia-
me filme?

- Priklausomai nuo vaidmens. Žinoma,  
nesu aktorė, bet atlikti kokį epizodinį vaidme-
nį filme tikrai norėčiau. Kodėl gi ne?

- Kam rekomenduotum šį filmą?
- Rekomenduočiau visiems po dienos dar-

bų tiesiog nekvaršinant galvos atsipalaiduoti 
ir pamatyti gerą lietuvišką komediją. Taip pat 
siūlau filmą pažiūrėti visiems purkštavusiems, 
kad lietuviai negali sukurti geros komedijos. 
Šis filmas - įrodymas, kad tikrai gali! 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

n Žanras: komedija (Lietuva, Didžioji 

Britanija)
n Režisierius: Julius Paulikas

n Vaidina: Audrius Bružas, Ineta 

Stasiulytė, Edita Užaitė, Ramūnas 

Rudokas ir kiti

Filmas „Nepatyręs“

Smagūs potyriai su „Nepatyrusiu“

Kartais patirtis ateina bėgant metams, o kartais reikia aplinkinių pagalbos. Būtent 
apie tai pasakoja filmas „Nepatyręs“, vaizduojantis nekokio meilužio Ramūno gyveni-
mo peripetijas. Filmas jau per pirmąjį savaitgalį tapo vienu sėkmingiausių lietuviškų 
filmų, o jį žiūrėjusi „Power Hit Radio“ laidų vedėja RamiNta VyšNiausKaitė patvirti-
no, kad jį pamatyti verta.

Filmo  pliusai miNusai

Labai patiko, kad filme daug 

veiksmo, įtemptas ir greitas 

siužetas

Man kiek kliuvo kai kurių 

aktorių vaidyba, tačiau tai tik 

mano nuomonė

Susidomėjimas naująja lietuviška komedija 
„Nepatyręs“ pirmąjį Naujųjų metų savaitgalį 
buvo toks didelis, kad ne visiems norin
tiems pavyko jį pamatyti. Pagal premjeri 
nio savaitgalio pajamas (171 455 Eur   
592 000 Lt) komedija „Nepatyręs“ pateko 
tarp trijų žiūrimiausių filmų Lietuvos kino 
istorijoje. Aplenkusi abi „Valentino“ dalis 
(„Valentinas vienas“ per pirmąjį savaitgalį 
surinko 126 853 Eur  438 000 Lt, 
„Valentinas už 2rų“  351 tūkst. Lt) bei 
istorinį veiksmo filmą „Tadas Blinda“ 
(510 tūkst. Lt), naujoji komedija atsiliko 
tik nuo filmo „Moterys meluoja geriau. 
Kristina“ (184 488 Eur  637 000 Lt) ir 
sąrašo lyderio „Redirected / Už Lietuvą!“ 
(268 767 Eur  928 000 Lt).
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-16) - 16-22 d. 
10.10, 12.20, 15.50, 18.10, 20.15, 22.30 val. (22.30 val. 
seansas vyks 21 d.).
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 
13.20, 15.30, 18.40, 21.20, 23.30 val. (23.30 val. seansas 
vyks 21 d.).
„Ką išdarinėja vyrai! 2“� (komedija, Rusija, N-18) -  
16-22 d. 13.50, 19.30, 21.40, 23.40 val.  
(23.40 val. seansas vyks 21 d.).
„Amerikietiškas apiplėšimas“� (veiksmo f., Kanada, 
Liuksemburgas, N-16) - 16-22 d. 20.45, 23.55 val.  
(23.55 val. seansas vyks 21 d.).
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 22 d. 18.50 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 16-22 d. 13, 
16.30, 17.50, 19, 21.30, 23.59 val. (23.59 val. seansas 
vyks 21 d.).
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 16-22 d. 
12.40, 15.20, 18, 21, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 
21 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 10.30, 14, 15.10, 17 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 16-22 d. 11.20, 13.10 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 10.20, 11.10 val. (10.20 val. 
seansas vyks 17-18, 21 d.).
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 16-22 d. 11.30, 16 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių 
f., Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 15.40, 
21.10 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 16-22 d. 12.30 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-7) -  
16-18 d. 18.50 val.

„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 19-21 d. 18.50 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 16-22 d. 
18.20 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 16-22 d. 11 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 16-22 d. 14.35 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 16-22 d. 20.30, 23 val. (23 val. seansas vyks 21 d.).
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 16-22 d. 10.40 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 
11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 21.50 val.
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-16) - 16-22 d. 
11.15, 13.30, 15.45, 18.15, 20.45 val. (22 d. 20.45 val. 
seansas nevyks).
„Amerikietiškas apiplėšimas“� (veiksmo f., Kanada, 
Liuksemburgas, N-16) - 16-22 d. 13, 18.10, 21.50 val.  
(13 val. seansas vyks 17-18, 21 d.).
„Ką išdarinėja vyrai! 2“� (komedija, Rusija, N-18) -  
16-22 d. 15.45, 20.15, 21.30 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 22 d. 20.30 val.
„Marie istorija“� (istorinė drama, Prancūzija, N-16) -  
22 d. 19 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 16-22 d. 11.30, 
13.50, 16.20, 19, 21.15 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 16-22 d. 11.45, 
14.50, 18, 21.10 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 16-22 d. 
13.05, 16, 18.55, 21 val. (16 d. 18.55 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 11, 12, 13.30, 17 val. (11 val. seansas 
vyks 17-18, 21 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 16-22 d. 14.30, 19.30 val.

„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 11, 13.15 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 16-22 d. 14.15,  
19.15 val. (22 d. 19.15 val. seansas nevyks).
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 16-18, 21 d. 12.15 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 16-22 d. 16.40 val.
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo drama, 
Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 16-22 d. 21.40 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-7) -  
16-22 d. 16 val.
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV, N-13) -  
16, 18-22 d. 18.40 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 16, 18-22 d. 20.30 val.
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija, V) - 17-18, 21 d. 11.15 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 16-22 d. 15.30 val.
„Atkirtis“� (muzikinė drama, JAV, N-16) - 17-22 d. 18.20 val.
„Trečias žmogus“� (romantinė drama, Belgija, 
D.Britanija, JAV, Vokietija) - 16-22 d. 20.45 val.
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 16-22 d. 18 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 17-18, 21 d. 12.45 val.
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 16-22 d. 15 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV) - 16, 20 d. 
17 val. 17, 19 d. 19.30 val. 21 d. 19 val. 22 d. 21.10 val.
„Force Majeure“� (drama, Švedija, Danija, Prancūzija, 
Norvegija) - 16, 20 d. 18.30 val. 17, 19 d. 21 val. 19 d. 
14.30 val. 21 d. 20.30 val. 22 d. 19 val.
„Didis grožis“� (komiška drama, Italija, Prancūzija) - 16 d. 
20.40 val. 18 d. 20.30 val. 19 d. 16.50 val. 22 d. 16.20 val.
„Mažylio Nikolia atostogos“� (komedija visai šeimai, 
Prancūzija) - 17 d. 14 val.

Bondas grįžta su 
nauja mergina

Naujo filmo (jau, beje, net 24) 

apie legendinį Džeimsą Bondą ko-

manda neseniai pozavo bondiados 

reklaminei nuotraukai Austrijos 

kalnų slidinėjimo kurorte Soldene. 

Pagrindinį vaidmenį filme vėl atliks 

britų aktorius DAnieliS Krei-

gAS (Daniel Craig), o jo mergina 

bus prancūzų aktorė lėjA SeiDu 

(lea Seydoux).
naujojo filmo apie Džeimsą 

Bondą, pavadinto „Spektras“ 

(Spectre), pasaulinė premjera nu-

matyta spalio mėnesį.
„Laisvalakio“ inf.
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KINAS

„I kurso vaidybinių ir dokumentinių filmų progra-
ma“� (trumpametražiai f., Lietuva) - 17 d. 16 val.
„Nėra laiko gerumui“� (dokumentinis f., Lietuva) -  
17 d. 18 val.
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija) - 18 d. 14 val.
„II kurso vaidybinių ir dokumentinių filmų progra-
ma“� (trumpametražiai f., Lietuva) - 18 d. 16 val.
„Mėlynas aksomas“� (drama, JAV) - 18 d. 18 val.
„Nauja draugė“� (drama, Prancūzija) - 20 d. 20.40 val. 
21 d. 17 val.

MULTIKINO OZAS
„Amerikietiškas apiplėšimas“� (veiksmo f., Kanada, 
Liuksemburgas, N-16) - 16-21 d. 19.15, 21.30 val. 22 d. 
21.15 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 16-21 d. 
14.45, 19.30, 21.45 val. 22 d. 14.30, 22 val.
„Ką išdarinėja vyrai! 2“� (komedija, Rusija, N-18) -  
16-22 d. 19.30, 21.45 val.
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-16) - 16-21 d. 
13.15, 15.15, 17.15, 19 val. 22 d. 13, 15, 17, 19 val.
„Foxcather“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 22 d. 19.15 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 22 d. 19 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 16-20, 22 d. 11, 11.45, 13.30, 16, 17 val.  
21 d. 11, 13.30, 16, 17 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 10.15, 12.30, 15, 17.30 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 16-22 d. 
12.45, 15.45, 18.45, 21.30 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 16-22 d. 14.30, 
16.45, 19.45, 21, 22 val.
„Atkirtis“� (drama, JAV, N-16) - 16-21 d. 17 val. 22 d. 
16.45 val.

„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas 
 lietuviškai, Rusija, V) - 16, 18-21 d. 11.15 val.  
22 d. 11 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 16-22 d. 10.30 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) -  
16-22 d. 18.15, 21.15 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 16-22 d. 11, 13 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 10, 12.15, 15 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 21 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms 
su mažyliais).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, JAV, V) - 17 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).

OZO KINO SALĖ
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 16 d. 16 val.
„Ida“� (drama, Lenkija) - 16 d. 17.30 val. 22 d. 16.30 val.
„Sibirietiškas auklėjimas“� (trileris, Italija) -  
16 d. 19 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 17 d. 15 val.
„Avinėlio vartai“� (dokumentinis f., Lietuva) - 17 d. 
17.10 val. 20 d. 19 val.
Uždaras seansas - 17 d. 18 val.
„Samsara“� (muzikinis dokumentinis f., JAV) - 20 d. 
17.15 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 21 d. 17.15 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva) - 21 d. 19 val.
„Užstrigusi paauglystėje“� (romantinė komedija, JAV) - 
22 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-16) - 16-22 d. 
12, 15.05, 17.15, 18, 20.15 val. (17 d. 17.15 val. seansas 
nevyks).
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 
13.10, 15.40, 19.10, 20.45 val. (22 d. 19.10 val. seansas 
nevyks).
„Amerikietiškas apiplėšimas“� (veiksmo f., Kanada, 
Liuksemburgas, N-16) - 16-22 d. 15.50, 21.30 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 22 d. 19.10 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 16-22 d.  
11.10, 13.30, 16.20, 18.40, 19.25, 21, 21.40 val. (22 d. 
13.30 val. seansas nevyks; 17 d. 19.25, 21.40 val. seansai 
nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 10.15, 13.50, 14.15, 16.45 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 16-22 d. 11.20, 12.40 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 16-22 d. 
14.30, 17.40, 20.40 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 16-22 d. 10.30, 12.30 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) -  
16-22 d. 12.20, 17.40 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 16-22 d. 15.20 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 11 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 16-22 d. 18.10 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 16-22 d. 20.30 val.

Juostos „Geležinis žmogus“ („Iron Man“) 
žvaigždė R.Daunis jaunesnysis pelnė geriausio 
filmų aktoriaus ir draminių juostų aktoriaus 
apdovanojimus. O „Bado žaidynių“ („Hunger 
Games“) žvaigždė Dž.Lourens atsiėmė apdo-
vanojimus bendrai už kiną ir veiksmo filmus.

Muzikos kategorijoje atlikėjas Edas Šira-
nas (Ed Sheeran) buvo nominuotas mėgsta-
miausio vyro atlikėjo prizui, o dainininkė Tei-
lor Svift (Taylor Swift) išrinkta mėgstamiau-
sia atlikėja.

Geriausiu filmu paskelbta V. Disnėjaus 
„Piktadarės istorija“ („Maleficent“), kuria-
me vaidina aktorė Andželina Džoli (Angeli-
na Jolie), o geriausiu veiksmo filmu išrinkta 
„Divergentė“ (Divergent). 

„Žmonių pasirinkimų“ apdovanojimai re-
miasi publikos balsais, ne taip kaip kino in-
dustrijos skiriami „Oskarai“ ir „Grammy“ 
prizai ar užsienio žurnalistų renkami „Auk-
siniai gaubliai“.

Komedijos kategorijoje filmas „Nevykėliai 
po priedanga“ („22 Jump Street“) tapo geriau-
siu komediniu filmu, o kino veteranas Adamas 
Sandleris (Adam Sandler) pelnė mėgstamiau-
sio komedijų aktoriaus prizą. Jo kolegė, filmo 
„Sunokusios pamergės“ („Bridesmaids“) 
žvaigždė Melisa Makarti (Melissa McCarthy) 
tapo mylimiausia komedijų aktore.

Televizijų kategorijose CBS televizijos 
situacijų komedija „Didžiojo sprogimo teo-
rija“ („The Big Bang Theory“) pelnė pagrin-
dinį prizą. Geriausia komedijų aktore išrink-
ta Kaili Kvoko-Sviting (Kaley Cuoco-Swe-
eting), o geriausiu komedijos aktoriumi - 
Krisas Kolferis (Chris Colfer).

Geriausios televizijos dramos apdovano-
jimas skirtas serialui „Grei anatomija“ 
(Grey’s Anatomy), geriausių draminių akto-
rių prizai - Patrikui Dempsiui (Patrick Demp-
sey) ir Elen Pompeo (Ellen Pompeo).

„Laisvalaikio“ inf.

„Žmonių pasirinkimas“ - R.Daunis jaunesnysis ir Dž.Lourens
Aktoriai Robertas Daunis jaunesnysis (Robert Downey Jr) ir Dženifer Lourens  
(Jennifer Lawrence) susišlavė po du apdovanojimus per kasmetinius „Žmonių  
pasirinkimų“ apdovanojimus („People’s Choice awards“) Los Andžele.

Mylimiausia aktorė - Dženifer 
Lourens (Jennifer Lawrence)

EPA-Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 17-18,  
21 d. 10.20 val.

CINAMON
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 
18.30, 21.45 val.
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-16) - 16-22 d. 11, 
15.15, 18, 19.55 val. (19.55 val. seansas vyks  
17, 19, 21 d.).
„Ką išdarinėja vyrai! 2“� (komedija, Rusija, N-18) -  
16-22 d. 16.15, 19.30, 22.30 val. (19.30 val. seansas vyks 
16-18 d.; 16-18 d. 22.30 val. seansas nevyks).
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 16-22 d. 
13.30, 20.45 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 16-22 d. 12.15, 14.30, 17.15, 19.30 val.  
(16-18 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.05 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 16-22 d. 13, 
16.45, 19, 20.15, 21.20, 22.30 val. (22.30 val. seansas 
vyks 16-18 d.).
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 16-22 d. 11.30 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 16-22 d. 11.45, 19.55 val. (17, 19, 21 d. 19.55 val. 
seansas nevyks).
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) -  
16-22 d. 16, 22.05 val. (17, 19, 21 d. 22.05 val. seansas 
nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 16-22 d. 14 val.
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo 
drama, Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 17, 19, 21 d. 
22.05 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-16) - 16-22 d. 
11, 13.15, 16.50, 19.10 val. (17, 22 d. 19.10 val. seansas 
nevyks).
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 17, 
19.20, 21.40 val.
„Ką išdarinėja vyrai! 2“� (komedija, Rusija, N-18) -  
16-22 d. 19.30, 21.50 val. (17 d. 21.50 val. seansas nevyks).
„Amerikietiškas apiplėšimas“� (veiksmo f., Kanada, 
Liuksemburgas, N-16) - 16-22 d. 21.30 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 22 d. 19.10 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 16-22 d. 11.10, 
13.30, 16, 18.30, 21 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 10.20, 12, 12.50, 14.30 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 16-22 d. 11.10, 13.40, 16.10 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 16-22 d. 15.20, 17.20 val.  
(17 d. 17.20 val. seansas nevyks).
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-13) -  
16-22 d. 17.50, 20.45, 23.30 val. (23.30 val. seansas  
vyks 21 d.).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 10.10, 12.20 val. (10.10 val. 
seansas vyks 17-18, 21 d.).
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 16-22 d. 14.30 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 16-22 d. 18.40 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) -  
16-22 d. 21.15 val.

„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 16-18 d. 15.30 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 19-22 d. 
15.30 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-16) - 16-22 d. 
10.20, 12.40, 15, 17.15, 19.30, 21.45 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 
16.40, 21.30 val.
„Amerikietiškas apiplėšimas“� (veiksmo f., Kanada, 
Liuksemburgas, N-16) - 16-22 d. 19, 20.20 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 22 d. 18 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 16-22 d. 12, 14, 
16.20, 18.45, 21.15 val. (12 val. seansas vyks 17-18, 21 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 16-22 d. 11.30, 12.50 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
16-22 d. 10.10, 15.30 val. (10.10 val. seansas vyks 17-18, 21 d.).
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-13) - 16-22 d. 
17.45, 20.40 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 10.50, 13 val. (10.50 val. 
seansas vyks 17-18, 21 d.).
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 16-18 d. 15.10 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 16-22 d. 14.20 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) 16-22 d. 18 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 16-22 d. 18 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Žmonių pasirinkimas“ - R.Daunis jaunesnysis ir Dž.Lourens

Mylimiausia 
komedijų 

aktorė - Melisa 
Makarti (Melissa 

McCarthy)

Mylimiausias aktorius - Robertas 
Daunis Jaunesnysis (Robert Downey Jr., 
nuotraukoje - su žmona Susana)
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„Pabrolių 
nuoma“

„Wedding Ringer“

Dagas Harisas (aktorius Džošas Gedas) 
yra mielas, patikimas, teisingas, bet gana 
kerėpliškas ir nerangus vyrukas. Toks, ku-
ris penktadienio vakarą paprastai sėdi na-
muose ir liūdnai galvoja apie tai, kodėl nie-
kas jo nemyli. Tiesa, kalbant apie meilės 
reikalus, Dagas nėra nevykėlis - jis su sa-
vo mergina Gretčen (aktorė Kali Koko-
Svyting) kaip tik rengiasi vestuvėms. Ar-
tėjant didžiajai datai, išryškėja didysis Da-
go socialinio gyvenimo minusas - jis netu-
ri draugų, kurie sutiktų būti pabroliais. 
Tiesą sakant, jis neturi net vieno vieninte-
lio draugo, kuris galėtų būti jo vyriausiuo-
ju pabroliu. Laimei, jis atranda Džimį Ka-

lahaną (akt. Kevinas Hartas) - žmogų, ku-
ris specializuojasi vyriausiojo pabrolio vai-
dmenyje vyrukams, kurie neturi tikrų 
draugų. Neturėdamas kitos išeities, Dagas 
nusisamdo Džimį, kad šis būtų jo vyriau-
siuoju pabroliu. Prasideda netikėtumų ku-

pinos dvi savaitės ir jas vainikuojančios 
isteriškai juokingos vestuvės, kurių metu 
Dagas ir jo netikras geriausias draugas Dži-
mis darys viską, kad jų paslaptis neiškiltų 
į viešumą.

„Forum Cinemas“ inf.

teatras/kinas

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
16 d. 18.30 val. - „Tristanas ir Izolda“ (pagal 
R.Wagnerio muz.). 2 v. baletas. Dir. M.Pitrėnas.
17 d. 18.30 val. - J.Štrauso „Šikšnosparnis“.  
3 v. operetė. Dir. M.Staškus.
18 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni nykš-
tukai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
21 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio „Ernani“. 3 d. opera (italų 
k.). Dir. M.Staškus.
22 d. 18.30 val. - „Žydrasis Dunojus“ (pagal J.Strausso 
muz.). 2 v. baletas. Dir. M.Staškus.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
16 d. 17 val. Didžiojoje salėje - D.Alighieri „Dieviškoji 
komedija“. Rež. E.Nekrošius.
16 d. 19 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken Heart 
Story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
17 d. 16 val. Mažojoje salėje - F.Dostojevskio 
„Nuolankioji“. Rež. V.Masalskis.
17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - F.Molnar „Lilijomas“. 
Rež. L.Bagossy.
18 d. 12 val. Mažojoje salėje - J.Marcinkevičiaus „Grybų 
karas“. Rež. V.Masalskis.
21 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Jokela 
„Fundamentalistai“. Rež. J.Vaitkus.
22 d. 19 val. Mažojoje salėje - E.Palmetshofer „Hamletas 
mirė. Gravitacijos nėra“. Rež. P.Ignatavičius.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
16 d. 18.30 val. - „Trio (J.Bramso, R.Šumano ir Klaros 
Šuman meilės istorija)“. Rež. P.Galambosas.
17 d. 18.30 val. - A.Čechovo „Trys seserys“.  
Rež. R.Tuminas.
18 d. 16 val. - „Selavy!“ Pjesės autorės V.Sagaitytė ir 
N.Narmontaitė.

20 d. 19 val. - „Baltas triušis raudonas triušis“.
22 d. 18.30 val. - „Mano tėvas - Agamemnonas“.  
Rež. K.Bogomolovas (Rusija).

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
16 d. 18 val. - Spektaklis rodomas paskutinį kartą. 
O.Bogajev „Slaptoji dviratininkų draugija“. Rež. A.Latėnas.
17 d. 12 val. 99 salėje - H.Verburg „Pingvinai ir kiauši-
nis“. Rež. R.Kudzmanaitė.
17 d. 18 val. - A.Juozaičio „Širdis Vilniuje“.  
Rež.: J.Vaitkus, A.Vidžiūnas.
18 d. 12 val. 99 salėje - J.Kelero, A.Jalianiausko  
„Paika pelytė“. Rež. A.Jalianiauskas.
18 d. 18 val. - P.Zelenka „Nykstančios rūšys“.  
Rež. R.A.Atkočiūnas.
21 d. 18 val. - Ch.Palahniuk „Kovos klubas“.  
Rež. V.Bareikis.
22 d. 18 val. - Žemaitės „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
16 d. 18.30 val. - A.Gribojedov „Vargas dėl proto“ (su 
lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
18 d. 18.30 val. - N.Simon „Paskutinysis aistrin-
gas meilužis“ (su lietuviškais titrais). Rež. O.Lapina, 
J.Bogdanovič-Golubeva.
18 d. 12 val. - J.Švarc „Sniego karalienė“. Rež. A.Ščiuckij.
22 d. 18.30 val. - A.Jablonskaja „Stabmeldžiai“ (su 
lietuviškais titrais; N-18). Rež. J.Vaitkus.

„DOMINO“ TEATRAS
18 d. 15 ir 19 val. Kėdainių kultūros centre - Premjera! 
„Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“.  
Rež. O.Šapošnikov.
19 d. 19 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. A.Gricius.
20 d. 19 val. - V.Aleno „Nuodėmių miestas“.  
Rež. O.Šapošnikov.
21 d. 19 val. - M.Gavran „Mano žmonos vyras“.  
Rež. K.Smoriginas.
22 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.

MENŲ SPAUSTUVĖ
„Kitoks’15“ tarptautinis teatro festivalis vaikams ir jaunimui 
12-18 d.
16 d. 10 ir 12 val. Juodojoje salėje - „Mažasis kritikas“ 
(Hege Haagenrud (Norvegija).
16 d. 10 ir 12 val. Kišeninėje salėje - „Mergaitė su deg-
tukais“ (Lietuva).
17, 18 d. 10 ir 12 val. Kišeninėje salėje - „Sapnų 
pasakėlė: diena/naktis“ ir „Sapnų pasakėlė: Vandenynas“ 
(Klaipėdos lėlių teatras).
18 d. 12 ir 15 val. Juodojoje salėje - Cirko spektaklis 
„Marmaladas“. Claire Parsons Co. (Švedija).

VILNIAUS KAMERINIS  
TEATRAS

22 d. 18.30 val. - „Pogrindžio komedija“. Rež. R.Boravskis.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS  
TEATRAS

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“.  
Rež. J.Jurašas.
17 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - Keturakio „Amerika 
pirtyje“. Rež. V.Lencevičius.
17 d. 19 val. Rūtos salėje - Timothee de Fombelle 
„Švyturys“. Rež. G.Varnas.
18 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytės „Liūdnas 
Dievas“. Rež. I.Paliulytė.
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“.  
Rež. A.Jankevičius.
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Kartu“ (N-16).  
Rež. A.Areima.
20, 21 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“. Rež. R.Kazlas.
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Patrick „Mūsų bran-
gioji Pamela“. Rež. A.Latėnas.
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! M.Frisch 
„Biografija: vaidinimas“. Rež. G.Varnas.

n Kino teatruose nuo sausio 16 d.

n Komedija, JAV, 2014

n Režisierius: Jeremy Garelick

n Vaidina: Kevin Hart, Josh Gad, Affion Crockett, 

Kaley Cuoco, Ken Howard ir kiti

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai/kinas

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
16 d. 18 val. - „Zygfrydo Vernerio kabaretas“. 2 d. muzi-
kinis reviu. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
17 d. 18 val. - J.Štrauso „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Maciulevičius. Dir. V.Visockis.
18 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. 2 d. baletas. 
Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
18 d. 18 val. - J.Štrauso „Naktis Venecijoje“. 3 v. opere-
tė. Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
21 d. 18 val. - Premjera! P.Abrahamo „Balius Savojoje“. 
2 d. operetė. Rež. A.Žiurauskas. Dir. J.Janulevičius.
22 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Grafas Montekristas“.  
2 d. miuziklas. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
16 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Kavinė „Pas Blezą“. 
 Rež. S.Rubinovas.
18 d. 18 val. - F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.
22 d. 18 val. - D.Zelčiūtės „Kūno vartai“. Rež. A.Dilytė.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
17 d. 18 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“.  
Rež. R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
18 d. 14 val. - A.Dilytės „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
17 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Žirafa su kojinėmis“. 
Rež. J.Januškevičiūtė.
18 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Atostogos pas dėdę 
Titą“. Rež. J.Januškevičiūtė.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
17 d. 14 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis 
(„Domino“ teatras).
18 d. 18 val. - Premjera! F.Zeller „Tiesa“.  
Rež. M.Slawinski („Domino“ teatras).
20 d. 18 val. - M.Camoletti „Boeing Boeing“.  
Rež. S.Aškelavičius („Ideoteatras“).
21 d. 18 val. - Premjera! Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, 
tėvynei ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov („Domino“ teatras).

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS  
TEATRAS

16 d. 18.30 val. - „Altorių šešėly“. Rež. R.Kaubrys. 
Choreogr. A.Liškauskas.
17 d. 18.30 val. - G.Kuprevičiaus „Veronika“.  
2 v. miuziklas. Rež. J.Vaitkus. Dir. D.Pavilionis.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
17 d. 12 val. - „Stebuklingas Pelenės laikas“.  
Rež. G.Radvilavičiūtė.
18 d. 12 val. - „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė.

ŽVEJŲ RŪMAI
18 d. 12 val. Teatro salėje - „Trys paršiukai ir vilkelis“. 
Rež. A.Juškevičienė (Jaunimo teatras „Be durų“).
18 d. 18 val. Teatro salėje - „Drauge Širvy, jūs visiškai 
teisus“. Rež. A.Vizgirda (Klaipėdos Pilies teatras).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
18 d. 18 val. - Premjera! T.Viljamso „Geismų tramvajus“. 
Rež. A.Latėnas.
21 d. 18 val. - „Po 20 metų“. Rež. D.Kazlauskas („Idioteatras“).
22 d. 16 val. - Senjorų diena! C.Goldoni „Viešbučio 
šeimininkė“. Rež. R.Steponavičiūtė.

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
16 d. 18 val. Didžiojoje salėje - N.Simon „Paskutinysis 
iš aistros kamuojamas meilužis“. Rež. G.Gabrėnas.
16 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - A.Čechovo „Rotšildo 
smuikas“. Rež. M.Cemnickas.
17 d. 18 val. Mažojoje salėje - Premjera! M.Meterlinkas 
„Nekviestoji“. Rež. M.Meilūnas.
18 d. 18 val. Didžiojoje salėje - K.Saja „Devynbėdžiai“. 
Rež. M.Meilūnas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ  
FILHARMONIJA

17 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos 
koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistas A.Žlabys (fortepijonas). Dir. M.Pitrėnas.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
18 d. 16 val. - Ciklo „Nauji vardai“ koncertas. R.Savickas 
(klarnetas), M.Dunauskaitė (fortepijonas).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
17 d. 18 val. - „Didysis baroko magas“. Solistė 
G.Žarėnaitė (smuikas), Vilniaus miesto savivaldybės 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras (dir. D.Katkus).

MOKYTOJŲ NAMAI
20 d. 18 val. Svetainėje - Žemaičių kultūros draugijos 
veiklos apžvalga. Koncertuos Vilniaus bočių klubo „Ainiai“ 
mišrus ansamblis (vadovė S.Vitkauskienė).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
18 d. 14 val. - Muzikinė popietė visai šeimai. Premjera! 
K.Amos muzikinė pasaka „Alavinis kareivėlis“ (pagal 
H.K.Anderseno pasaką). Kauno miesto simfoninis orkestras. 
(vyr. dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija). Dir. E.B.Lange (Danija).

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
16 d. 18 val. - „Dėlionė orkestrui“. Kamerinės muzikos 
meistriškumo kursų baigiamasis koncertas. Klaipėdos 
kamerinis orkestras (meno vad. Mindaugas Bačkus). 
Dalyvauja: R.Mataitytė, D.Bidva, V.Mikeliūnas (smuikai).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Dešimt metų cypėje atsėdėjęs Frenkis 
(neatpažįstamas aktorius A.Brodis), vos atsi-
dūręs laisvėje, drauge su sėbrais (irgi buvu-
siais nusikaltėliais) patraukia tiesiai į striptizo 
klubą. Vėliau jis aplanko savo jaunesnįjį brolį 
Džeimsą (aktorius H.Christensenas), kuris 
visai nesidžiaugia susitikimu. Ir suprantama, 
kodėl: dėl daugybės kvailų ir pavojingų Fren-
kio veiksmų (tarp jų - policininko nužudymas) 
jaunėlis trumpam irgi buvo pakliuvęs už gro-
tų. Dabar Džeimsas daugmaž susitvarkė gy-
venimą: jis dirba automobilių remonto dirbtu-
vėje, bet svajoja apie nuosavą autoservisą. 

Nesunku nuspėti, jog patologiškai neat-
sakingas ir vėjavaikiškas Frenkis kaipmat 
apverčia brolio gyvenimą aukštyn kojomis: 
praėjus vos parai po vyresnėlio išėjimo iš 
kalėjimo, Džeimsas tampa pagalbininku 
įvykdant žmogžudystę. Panaudoję šį faktą 
kaip šantažo priemonę, ne itin malonūs 
Frenkio draugeliai įtraukia jaunėlį į seniai 
rezgamą banko apiplėšimą. Mat jiems rei-
kalingi Džeimso įgūdžiai: vaikinas geba ne 
tik remontuoti ar nuvarinėti automobilius, 
bet ir puikiai išmano sprogmenų paslaptis. 

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Amerikietiškas 
apiplėšimas“

„American Heist“

Kino teatruose nuo sausio 16 d.
n Veiksmo filmas, Kanada, Liuksemburgas, 2014
n Režisierius: Sarik Andreasyan
n Vaidina: Hayden Christensen, Adrien Brody, 
Jordana Brewster, Akon, Tory Kittles, Luis Da 
Silva Jr., Lance E. Nichols ir kiti
n IMDB:7,5/10

Ypač ryškių spalvų filmui suteikia 

reperio Akono, vaidinančio šiame 

filme vieną iš gaujos narių, dainos

Filmo žvaigždė -  
Adrianas Brodis (Adrien Brody)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

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

draBužių nuoma
     

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

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt - 23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 150 Lt - 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. 100 Lt - 28,96 Eur  
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt - 24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

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

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

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

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

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

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

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

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt - 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 fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526,  
www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356,  
www.nautilusclub.lt  
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt - 0,87 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt - 0,58 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt - 0,58 Eur/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
15 Lt - 4,34 Eur. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 17 Lt - 4,92 Eur.  
3D bilietai - + 4 Lt - 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
12 Lt - 3,48 Eur. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt - 3,76 Eur.  
3D bilietai - + 4 Lt - 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina -  
11 Lt - 3,19 Eur. 3D bilietai -  
14 Lt - 4,05 Eur. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt - 0,55 Eur/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

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

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 41) 524 963, www.sdt.lt  
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

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

ugdymas

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

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“  
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 75 lt - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams  
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct - 0,03 Eur/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt - 0,29 Eur) 
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 -  
20 Lt - 5,79 Eur,  
sidabrinė - 23 Lt - 6,66 Eur,  
auksinė - 25 Lt - 7,24 Eur, platininė  
(su LAVA putomis) - 31 Lt - 8,98 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, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Atlikėja Asta Pilypaitė
1971 01 16

Aktorius Vladas Bagdonas
1949 01 16

Astrologė viDa
Tel.: +37067569583

El.p.: vegoskonsultacija@gmail.com

Aktorė Rasa Samuolytė
1975 01 21

Penkiakovininkas  
Edvinas Krungolcas
1973 01 21

„Ramu kaip lapei iš kil-
pos ištrūkus.“ Lengvai spręsis 
sudėtingos kasdienės problemos, atrasite 
teisingus kelius link siekiamo tikslo. 
Su giminaičiais ir mylimu žmogumi 
turėtumėte būti atviri ir garbingi. 
Nepatartina leistis į kelionę.

AVINAS

„Akys baisininkės,  
rankos - darbininkės.“ Plėtosite 
gana aktyvią veiklą visose gyvenimo 
srityse. Tikėtinos naudingos pažintys, 
finansinės įplaukos ir gausybė darbų. 
Tačiau stenkitės, kad darbo veikla 
neužgožtų asmeninio gyvenimo.

VĖŽIUI

„Kiekvienam paukšteliui - 
sava giesmelė.“ Tinkamas metas nau-
jam darbui - ieškoti arba pradėti dirbti. 
Būsite priversti pakeisti bendravimo su 
aplinkiniais manierą ir taktiką. Visata  
palaikys tuos, kurie savo nuomonę  
pasakys atvirai ir ryžtingai. 

SVARSTYKLĖMS

„Stenkis, ir Dievas padės.“ 
Kūrybinių iniciatyvų ir sėkmingų 
dalykinių situacijų periodas. Kolegos bus 
nusiteikę kritiškai, tad būkite atidūs kaip 
niekada ir kontroliuokite kiekvieną savo 
žingsnį, nes tik taip apsisaugosite nuo 
didelių klaidų.

OŽIARAGIUI

„Mylėt ir žadėt nereikia pini-
gai mokėt.“ Meilės fronte numatomi tik 
geri įvykiai - gausite dovanų arba išgirsite 
meilės prisipažinimą. Aplinkybės privers 
skubiai spręsti iškilusias finansines prob-
lemas: galite arba daug uždirbti, arba daug 
prarasti.

JAUČIUI

„Viskas po saule keičiasi.“ 
Jūsų gyvenime - permainų vėjai. Daug 
dirbsite, rūpės pinigai ir prestižas. 
Stenkitės išvengti rizikingų finansinių 
aferų, antraip prarasite didelę pinigų 
sumą. Santykius kurkite lygiateisiškumo 
ir tarpusavio pagarbos pagrindu.

LIŪTUI

„Pergyvent gyvenimą - tai 
ne lauką išart.“ Tikėtini įvykiai, 
kuriems nesate pasiruošę. Būsite kritiški 
ir įžeidūs. Galimas susitikimas su 
žmogumi, kuris turės įtakos jūsų likimui. 
Pasistenkite nekonfliktuoti su aplinki-
niais, ypač moterimis.

SKORPIONUI

„Norėk kaip geriau - išeis 
kaip visada.“ Pavyks pakeisti arba iš 
naujo pasirinkti interesus ir pomėgius. 
Jei pajaustumėte, jog esate nepatenkinti 
savimi, žinokite, kad jums paprasčiausiai 
stinga permainų. Atnaujinkite garderobą 
arba šukuoseną.

VANDENIUI

„Žiopliava pinigą kai-
nuoja.“ Rizikuosite iliuzijas palaikyti 
realybe ir pridaryti klaidų, kurias ateity 
bus sunku ištaisyti. Fantazija pravers - 
mylimam žmogui patiktų ir jį nudžiugintų 
jūsų maloni staigmena. Tačiau stenkitės 
pernelyg neišlaidauti.

DVYNIAMS

„Duoda - imk, muša - bėk.“ 
Teks daug ir nuoširdžiai dirbti, kad 
užbaigtumėte visus projektus. Iš esmės 
prasiplės akiratis. Atsiras galimybė išvykti 
į egzotišką šalį. Galimas naudingas san-
doris, kuris nepriklausys nuo to, ar būsite 
pirkėjas, ar pardavėjas.

MERGELEI

„Nuo likimo po puodu 
nepasislėpsi.“ Permainos, tikėtina, 
bus nors ir staigios, tačiau pozityvios, 
atveriančios naujas perspektyvas. Ar 
pasinaudoti jomis, ar ne - spręsti jums. 
Jei norėsite, pavyks užmegzti įdomią 
romantišką pažintį. 

ŠAULIUI

„Daug žadės, mažai 
tesės.“ Daug žadantis ir spalvingas 
periodas. Spindėsite dvasingumu ir tuo 
trauksite aplinkinius. Galėsite mėgautis 
sustiprėjusiais partnerystės ryšiais, kuriuose 
pasižymėsite veiklumu. Kad įgytumėte 
populiarumo, nežiūrėkite vien savo interesų.

ŽUVIMS

AsTrologinė prognozė

Astrologinė prognozė sAvAitgAliui (16,17,18 d.)
Dylant Mėnuliui, Avinams pats metas užbaigti įgyvendinti seniai subrendusias idėjas. Jei rūpi šeimos ramybė, neišlaidaukite. Jaučiams patartina 
pailsėti. Jei norėtųsi pakeisti įvaizdį ir stilių, nedelskite. Skirkite dėmesio taisyklingai mitybai - šiuo metu bus jautresnė virškinimo sistema. Dvyniai, 
kurie subrendę prisipažinti meilę, turėtų tą padaryti penktadienį. Atskleidę savo jausmus, užversite meilės nesėkmių puslapį. Vėžiai pajus jėgų 
antplūdį, jį patartina išnaudoti aktyviai veiklai. Galite visą savaitgalį skirti darbui: bus kaip niekad lengva įveikti kliūtis. Puikiai jausis Liūtai. Palanku 
įsigyti daiktus, apie kuriuos seniai svajojote. Jautresnė bus oda, tad stenkitės surasti laiko kosmetinėms procedūroms. Mergelėms norėsis pabėgti 
nuo realybės. Jokiu būdu nesigriebkite alkoholio ar migdomųjų: dvasinį balansą puikiai grąžinsite medituodami arba kurdami. Darbo pokalbiams 
labai tinka penktadienis, tad Svarstyklės, kurios nori pakeisti darbą ar padaryti karjerą, turėtų tuo pasinaudoti. Pasistenkite nepersivalgyti - labai 
kaupsis antsvoris. Savaitgalio pasiplaukiojimas būtų naudingas Skorpionams. Tad pirmyn į baseiną! Šauliai pajaus, kad jų buvimas tarsi po 
didinamuoju stiklu ima varginti, tad savaitgalį greičiausiai leis namuose. Jei yra žmonių, kurie jums padėjo, šeštadienį jiems atsilyginkite. Įtemptas 
metas Ožiaragių šeimose: gali būti sunku susitarti su antrąja puse. Galite pastebėti, kad mylimas žmogus turi tokių savybių, kokių iki šiol 
nepastebėjote. Pasistenkite dėl to nesinervinti. Su tinguliu grumsis Vandeniai - daugumai reikės padaryti nemažai nepadarytų darbų. Žuvims 
naudinga būtų nepraleisti progos patylėti, ypač sekmadienį. Mėgaukitės gyvenimu ir neieškokite bėdos ten, kur jos nėra.

Astrologinė prognozė sAusio 19-22 d.

Asmeninė ASTROLOGO konsultacija telefonu: konsultacija telefonu: konsultacija telefonu: 
Kokioje veikloje galiu pasiekti geriausių rezultatų?
Kada gydyti chroniškus susirgimus?
Vaikas, koks jis?

ATSAKYMAI Į VISUS KLAUSIMUS skambučio kaina 1,45 Eur - 5 Lt (už min.)
16 60

laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  1 6 81

PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Malūnėlis. Batas. Mia. 
Akyta. Seborėja. Abaka. Penalas. 
RAM. Mina. Kolitas. Dima. Gana. 
Valetas. Ja. Ta. Romanas. Skola. 
Tulikas. Faunas. Ramadanas. Kalbasi. 
Kameronas. Reidas. Salakas. Dailus. 
Nė. Uranas. Daimas. Sin. Asas. 
Plautai. Moša. Alsas. Spirgas.  
Molas.
Horizontaliai: Amaterasu. Labina. 
Amaras. Rūkana. Melasa. Nyka. 
Taranas. Mėta. Rudokas. LA. Volanas. 
Kaminas. Pp. Polakas. Li. Selenas. 
Dar. Benitas. Daug. Abatas. Raita. 
Tolas. Keimas. Garas. Failai. Sės. 
Saldus. Kubas. Mo. Marijonas. Sol. 
Amalas. Niša. Čalma. Asilėnas.
Pažymėtuose langeliuose: 
ReaKtoRius.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti švedišką jautrios 
odos kremą „a-creme“

Atsakymą į kryžiažodį iki sausio 20 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 Eur - 1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja sigita ButnoRiūtė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas kremas  
„A-creme“.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

Panelė grįžo iš vairavimo egzamino.
- Na, kaip išlaikei? - klausia tėvai.
- Nežinau, egzaminuotojas dar ligoni-

nėje.
l

„Skaipą“ turėti labai apsimoka. Lyg ir 
turi namie svečių, o vaišinti ir girdyti nerei-
kia!

l

- Šiandien dvidešimtosios mūsų vedybų 
metinės. Kaip mes jas paminėsime, miela-
sis?

- Tylos minute.
l

- Brangioji, šeštadienį mes galėsime pui-
kiai praleisti vakarą. Nupirkau tris bilietus 
į kiną!

- O kodėl tris?
- Vieną tavo tėvui, vieną motinai ir vie-

ną broliui.

l

Nusipirko blondinė mašiną ir per savai-
tę parvažiavo pas tėvus į kaimą. O į miestą 
grįžo tik po penkių mėnesių.

- Kodėl taip ilgai važiavai? - klausia 
draugai.

- Galvojate, lengva atgal važiuoti. Pir-
myn keturios pavaros, o atgal tik viena!..

l

Ar žinote, kaip atsirado demokratija? 
Kartą Dievas pasikvietė Adomą. Pastatė 
priešais jį Ievą ir tarė:

- Na, o dabar rinkis žmoną! 
l

Parduotuvėje vyriškis nedrąsiai užkal-
bina nepažįstamą moterį:

- Atsiprašau, kad užduosiu tokį keistą 
klausimą. Sakykite, į kokį parduotuvės sky-
rių jūs eitumėte, jei turėtumėte 1000 eurų?

- Žinoma kad į kosmetikos!
- Ačiū jums! Bėgu ieškoti žmonos!

l

Pamokos tema: „Žaidimai, lavinantys 
loginį mąstymą“. Mokytoja klausia:

- Kas įvyks, jeigu didžiulės masės meteo-
ritas kirs Žemės atmosferą?

Petriukas:
- Benzinas pabrangs, tamsta mokytoja!
- Kaip tai?..
- Mano tėvas visada sako, jeigu tik kur 

įvyksta kokia nesąmonė, Lietuvoje iš karto 
pabrangsta benzinas.

l

- Kaimynėle, ką tik tavo katė suėdė ma-
no kanarėlę!

- Ačiū, Juozeli, kad perspėjai, dabar ji 
negaus vakarienės.

l

Į kairiuosius ir dešiniuosius mūsų po-
litikai skirstomi pagal tai, kuria ranka dau-
giau linkę griebti.

l

aNEkDOTai

DERLIUS. Apelsinus auginantys ūkininkai 
Argose (Graikija) neteks daug pajamų, nes 
dalis citrusinių vaisių tiesiog sušalo - didžiąją  
Graikijos dalį buvo sukaustęs šaltis ir sniegas.

beprotiškas pasaULis

GABUMAI. Nacionalinių šokių šokėjos Indijoje 
gali pademonstruoti ne vieną neįtikėtiną  
sugebėjimą.

EPA-Eltos nuotr.




