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Ką reiškia, kai dėl tavęs pešasi trys damos, seriale „Juodos katės“ savo kailiu pajuto aktorius 
Martynas Vaidotas. Svajonių jaunikiu tituluojamas vaikinas sako, kad gyvenime tokios situa
cijos nenorėtų patirti. �9 p.

■

Ne veltui Liucina Rimgailė vadinama 
keksiukų karaliene, moteris prisipa
žįsta  saldumynai yra viena iš jos silp
nybių. 11 p.

■

Tituluota gražuolė atskleidė, kokios prie
monės ją gelbsti, kai pasigražinti reikia 
čia ir dabar.  20 p.

■

grožio paslaptys pagal 
elitą citovičiūtę

netikėti faktai apie 
liuciną rimgailę

televizijos eteryje - naujas svajonių jaunikis
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Aktorė VAldA Bičkutė (34) gyvenime  
vadovaujasi tik viena taisykle: norisi - darau,  
nesinori - savęs neprievartauju. Gal dėl to jau 
daugiau nei dešimt metų Vilniaus mažajame 
teatre vaidinančiai V.Bičkutei pavyksta  
išvengti nereikalingo streso ir įtampos. O juk 
streso, kai reikia spėti ne tik į repeticijas teatre, 
bet ir į filmavimo aikšteles, yra su kaupu.  
Šiuo metu aktorės dienotvarkėje - filmavimai 
netrukus lNk eteryje pasirodysiančiame  
naujame seriale „Juodos katės“. V.Bičkutė 
džiaugiasi, kad šį kartą jai teko labai žemiškos 
merginos vaidmuo. O kokia Valda yra už  
filmavimo aikštelės ribų? „Aš nežinau, kas yra 
Valda“, - paslaptingai šypsosi aktorė.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Netrukus LNK eteryje pasirodys nau-
jas serialas „Juodos katės“, kuriame atlie-
kate vieną iš pagrindinių vaidmenų. Kuo 
šis serialas bus kitoks?

- Visada, kai imiesi naujo projekto, norisi 
tikėtis, kad štai jau dabar televizijos produkcijos 
lygis Lietuvoje tikrai pakils ir kad čia jau bus tas 
žingsnis į priekį. Bet pati dar nemačiau nė vie-
nos serijos, todėl labai sunku ką nors pasakyti. 
Scenarijus yra labai įdomus, dinamiškas, sunku 
net žanrą apibrėžti. Kai kurie aktoriai jaučiasi 
taip, lyg vaidintų trileryje, aš jaučiuosi, lyg vai-
dinčiau istorijoje, kurioje netrūksta lengvo, tru-
putį ciniško ir ironiško humoro. Kai visa tai su-
sijungs, bus įdomu pamatyti rezultatą. Reikia 
akcentuoti, kad serialą režisuoja kino režisierės 
Inesa Kurklietytė ir Laura Kazbaraitė. Jau tai 
daro gerą įtaką. Jos nedirba bet kaip, joms rūpi 
kadro estetika, rezultatas.

- Papasakokite, kokia jūsų herojė.
- Ji yra viena tų kačių - Diana, dirbanti bare. 

Man patinka, kad ji tokia žemiška, nes dažnai 
mano personažai būna dramatiški, truputį lyg ne 
iš šio pasaulio.

Negali kito  
žmogaus suprasti, 
bet gali jį išgirsti

„LaisvaLaikio“ interviu

Valdos Bičkutės
gyvenimas be taisyklių
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n Valda Bičkutė gimė 1980 m.  

spalio 25 d.
n 2002 m. baigė Lietuvos muzikos 

ir teatro akademiją, Rimo Tumino 

vadovaujamą aktorių kursą

n Nuo 2002 m. dirba aktore 

Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre

n Filmavosi televizijos seriale „Pavogta 

laimė“, šiuo metu filmuojasi naujame 

seriale „Juodos katės“

n Vaidino tokiuose filmuose kaip 

„Kolekcionierė“, „Nereikalingi žmonės“, 

„Ekskursantė“ ir kituose

dosjė

Šukuosena: Liudmila Kozlova (BOMOND grožio salonas)  
Makiažas: Beata Eidukaitienė (BOMOND grožio salonas) 

Fotografija: Irmantas Sidarevičius 
Fotografuota SPA centre „Barboros svajos“  

(Barboros Radvilaitės g.7, www.barboradream.lt)

„LaisvaLaikio“ interviu

Linksma ir seksuaLi 
moteris gaLi 
padaryti daug 
daugiau negu visa 
armija vyrų
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„LaisvaLaikio“ interviu

Kai matai žmogų, 
Kuris būdamas savimi 
jaučiasi gerai, yra 
laisvas nuo baimių ir 
įtampų, gali jį vadinti 
nepriKlausomu

Anot Valdos Bičkutės, moterį 
labiausiai puošia jos širdies šiluma
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Ar vaidindama ieškote panašumų 
tarp savęs ir savo personažo?

- Nėra tokių procesų. Juk vaidindamas vis 
tiek dirbi savimi, naudoji savo kūną, savo pa-
tirtį, savo psichofiziką. Kita vertus, kiekvie-
nas aktorius nori, kad personažas nebūtų pa-
našus į tave, kad jis būtų kitoks nei tu gyve-
nime. Bet pradėkime nuo to, kad apskritai 
labai sunku apibrėžti, o kas gi tu pats esi. Aš 
nežinau, kas yra Valda. Ji visada keičiasi, kas-
dien yra vis kitokia.

- Serialas yra apie tris nepriklauso-
mas merginas. Kas, jūsų manymu, yra 
moteriška moteris?

- Kaip tik šiuo metu rašau magistro darbą, 
kurio tema - moters motinos įvaizdis kine. 
Reikia pripažinti, kad labai dažnai susiduria-
me su stereotipais, kaip atrodo ir kas yra mo-
teris motina. O juk iš tikrųjų ji labai įvairi - 
joje susipina viskas nuo labai griaunančių iki 
intensyviai kuriančių dalykų. Todėl nesinorė-
tų apibrėžti to kokiomis nors taisyklėmis, bet, 
mano manymu, labiausiai moterį puošia jos 
širdies šiluma ir niekas kitas.

- Sakoma, kad kiekviena moteris tu-
ri truputį raganiškos prigimties...

- Taip, ne veltui Dao teigia, kad moteris yra 
atsakinga tik už dvi gyvenimo sritis - erotiką, 
tai yra lovos reikalus, ir magiją. Visa kita yra 
vyrų reikalai. Tad, moterys, neužsigrobkite sau 
daugiau, nei jums reikia, nes su tais dviem da-
lykais galima padaryti labai daug. (Šypsosi.) 
Kaip sakoma, linksma seksuali moteris gali 
padaryti daug daugiau negu visa armija vyrų.

- O koks, anot jūsų, yra vyriškas vyras?
- Jis turi gebėti rūpintis ir mokėti prisi-

imti atsakomybę.

- Yra toks posakis: vyrai - iš Marso, 
moterys - iš Veneros. Ar yra tokių stip-
riosios lyties atstovų savybių, kurių jūs 
iki šiol neperpratote?

- Be abejo. Moterys vyrų niekada neperpras, 
kaip ir vyrai - moterų. Esame labai skirtingi, 
todėl nereikia net ir stengtis perprasti. Tereikia 
stebėti ir išgirsti. Tai yra svarbiausia. Negali 
kito žmogaus suprasti, bet gali jį išgirsti. Kal-
bantis reikia ne savo projekcijas projektuoti, o 
klausytis kito. Nereikia net puoselėti iliuzijų 
suprasti, o ypač vyrams moterų ir atvirkščiai. 
Juk mūsų skirtingos prigimtys, galioja visiškai 
kiti dėsniai. Tuo reikia tik žavėtis.

- Kokių moteriškų silpnybių turite?
- Kodėl silpnybių, gal stiprybių? Mėgstu 

tingėti, kaip kokia katė, leisti laiką spontaniš-

kai, neplanuotai, nemėgstu skubėti, gyventi 
pagal planą. Man patinka gyventi besimėgau-
jant tuo, ką darai, nevaryti savęs į stresą, kad 
turiu padaryti tą, tą ir aną. Tokiu atveju jau 
geriau visai nieko nedarysiu, negu prievar-
tausiu save ir skubėsiu.

- Taisyklės jūsų gyvenime neegzis-
tuoja?

- Nežinau, kas yra taisyklės. Vienintelė 
taisyklė yra tokia - arba man norisi ir man 
įdomu, arba man nesinori ir man neįdomu.

- Ar aktorystėje moteriai keliami to-
kie patys reikalavimai kaip ir vyrui, ar 
konkurencija tokia pati?

- Konkurencijos nėra, jei jos pats nesusiku-
ri. Tai tik iliuzija. Jei tu manai, kad šiame pasau-
lyje viskam yra savo vieta, tvyro tvarka ir har-
monija, būsi ten, kur tau skirta. Man atrodo, 
kad būti aktore moteriai yra nepaprastai malo-
nu, nes gauni labai daug dėmesio, labai daug 
komplimentų, susižavėjimo, vaidmenys yra įdo-
mūs, gražūs. Bet, matyt, ir vyrai turi daug ger-
bėjų. O pats kūrybinis procesas visiems vieno-
das - kiekvienas neša savo kryželį, kol jiems 
gimsta tai, kas turėtų gimti. Vyrai gal labiau 
eina per protą, moterys - per intuiciją. Gal skir-
tumas tik vienas, kad vyriškų vaidmenų apskri-
tai dramaturgijoje yra daugiau negu moteriškų. 
Bet aš kol kas darbo stoka nesiskundžiu.

- Kokie psichologiniai pavojai tyko 
šioje profesijoje?

- Kaip ir visose. Be abejo, yra įtampa, ypač 
kai viskas sugriūva į vieną vietą. Bet aš gy-
venu taip, kad tos įtampos išvengčiau.

- Šiemet Vilniaus mažasis teatras mi-
ni 25-metį. Pati jame vaidinate jau 
13 metų. Kokia atmosfera tvyro šiame 
teatre?

- Labai smagi. Dabar teatre dirba labai 
daug jaunų žmonių, visi seniai suprato, kad 
nieko iš nieko nereikia laukti, o reikia kurti. 
Visas teatras net dūzgia nuo veiklos.

- O kiek tos apdainuotos bohemos 
šiandien dar likę teatre?

- Čia kaip ir su konkurencija. Kiek pats 
joje nori dalyvauti, tiek jos ir yra, bet jau ne-
bedaug, nebespėsi su laiku, jei labai bohemiš-
ką gyvenimą gyvensi. Juk aktoriai turi atro-
dyti normaliai, jaustis darbingai. Dešimt va-
landų filmavimo aikštelėje - čia ne juokas. 
Ištverti sunku. Po tokios dienos galvoji, kaip 
greičiau iki lovos nueiti, tad apie kokią čia 
bohemą dar galima kalbėti?

- Su spektakliais keliaujate ir po už-
sienio šalis. Kaip publika skiriasi Lietu-
voje ir Europos teatruose?

- Mes dar nesame tokie laisvi. Sakydama 
„laisvi“ turiu omeny, kiek tau gera būti su 
pačiu savimi. Kai matai žmogų, kuris būda-
mas savimi jaučiasi gerai, yra laisvas nuo bai-
mių ir įtampų, gali jį vadinti nepriklausomu. 
Bet iš esmės mūsų publika irgi labai šauni.

Vyras turi gebėti 
rūpintis ir 
mokėti prisiimti 
atsakomybę

Daugiau nei dešimt metų Vilniaus mažajame  
teatre vaidinanti Valda Bičkutė (dešinėje)  
džiaugiasi tiek darbais, tiek nuostabiais kolegomis

Redakcijos archyvo nuotr.

man atrodo, kad esu 
laisVa nuo Vaidmenų, 
kai reikia - aš su jais, 
kai nereikia - be jų
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„LaisvaLaikio“ interviu

- O kaip žiūrovai pasikeitė per tiek 
metų?

- Sunku palyginti, nes publika yra labai 
skirtinga priklausomai nuo vietos, laiko, pa-
ties spektaklio. Kartais atrodo, kad šiandien 
ji vienokia, kitą dieną - kitokia. Netgi priklau-
so nuo to, ar savaitgalis, ar ne. Dabar turime 
supermodernų spektaklį „Mano tėvas - Aga-
memnonas“. Vaidindama jį jaučiu, kad mūsų 
žmonės dar truputį nespėja su laiku, kad dar 
nemąsto taip, kaip tas spektaklis siūlo. Tik 
labai maža grupelė žmonių jį perpranta ir juo 
mėgaujasi, nors žiūrint Vakarų Europos teat-
rų kontekste jis gana šiuolaikiškas ir įprastas. 
Bet mūsiškiai tos provokacijos dar nesupran-
ta. Tad po spektaklio kartais šmėsteli tokia 
mintis, kad vis dar esame gana provincialūs. 
Kita vertus, nežinau, kaip pati į jį reaguočiau, 
jei būčiau žiūrovė.

- Dažnai nueinate į teatrą pažiūrėti 
spektaklių?

- Ne, nė už ką. Negaliu pakęsti žiūrėti 
spektaklių, tai kankynė.

- Ar po tiek metų teatre darbas jums 
netampa tam tikra rutina?

- Ačiū Dievui, mūsų profesijoje rutinos 
nėra. Ji neegzistuoja. Kiekvieną mėnesį spek-
takliai yra vis kitokie, be to, kiekvienas spek-
taklis skiriasi. Jis niekada nesikartoja, jis gy-
vas organizmas - šiandien buvo vienoks, ry-
toj - kitoks. Be abejo, gal žiūrovai to ir nema-
to, bet vidinis kvėpavimas - vis kitas.

- Esate tas žmogus, kuris uždaręs teat-
ro duris palieka savo vaidmenį ten ar 
„nešasi“ jį namo?

- Ir taip, ir ne. Nesu iš tų, kurie gyvena 
personažais. Kita vertus, būna, kad mano ar-
timi draugai kartais net pasako, jog jaučiasi, 
kokį aš spektaklį vaidinu. Tai gal aš sąmonin-
gai tų procesų jau nepastebiu, man atrodo, 
kad esu laisva nuo vaidmenų, kai reikia, aš 
su jais, kai nereikia - be jų. Bet gal čia tik man 
taip atrodo, gal net nesuvokiu, kokią įtaką jie 
daro mano esybei ir kaip jie mane keičia.

- Ko ieškote savo darbe?
- Mano mėgstamiausia frazė apie aktorys-

tę yra kilusi iš japonų - aktorius turi būti ar-
ba gydytojas, arba magas. Tai viso gyvenimo 
kelionė, kuri niekada nesibaigia. Kas tu? Ta-
vo asmenybės kelias daro didelę įtaką šiai 
profesijai, tam, ką tu iš scenos spinduliuoji. 
Ar žiūrėdamas į tave žmogus gyja? Šita min-
tis mane ir veda į priekį.

Valda Bičkutė mėgsta laiką leisti 
spontaniškai, be jokio plano ar taisyklių

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Moteris yra 
atsakinga tik  
už dvi gyveniMo 
sritis - erotiką  
ir Magiją
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Veidai

Monika Linkytė ir Vaidas Baumila 
iškovojo kelialapį į „Euroviziją“

Praėjusį savaitgalį žiūrovų ir komisijos sprendimu 
paaiškėjo, kas šiemet atstovaus Lietuvai „Eurovizi-
jos“ dainų konkurse Austrijoje. Nacionalinę atranką 
įveikė MoNikos LiNkytės (22) ir VAido BAuMiLos 
(27) duetas. dainininkė Vilija Pilibaitytė-Mia liko 
antroje vietoje. Monika ir Vaidas konkurse atliks  
Vytauto Bikaus ir Monikos Liubinaitės dainą „this  
time“. Abu atlikėjai nacionalinėje atrankoje dalyva-
vo jau ne pirmą kartą. Monikai tai šeštoji atranka, 
Vaidui - antroji. 60-asis „Eurovizijos“ dainų konkur-
sas vyks Austrijoje gegužės 19, 21 ir 23 dienomis.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Romantiškasis įvaizdis Vilijai 
Pilibaitytei-Mijai nepadėjo 

iškovoti pergalės
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dainininkai Monika Linkytė ir 
Vaidas Baumila „Eurovizijoje“ 
žadėjo atskleisti linksmąją 
lietuvių tautos pusę

Sceninis 
triukas -  

Monikos ir 
Vaido bučinys
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veidai

10 faktų, kurių nežinojote  
apie Liuciną Rimgailę

Verslininkė Liucina RimgaiLė (26) gar-
sėja savo gaminamais keksiukais, kuriais 
pasimėgauti į jos kavinukę skuba net  tie, 
kurie saldumynų nemėgsta. Panašu, kad 
moteris labiau mėgsta veikti nei kalbėti, 
tačiau ji sutiko atskleisti keletą faktų, kurių 
apie Liuciną iki šiol galbūt dar nežinojote.

Liucina mielai susipažintų su italų tenoru, 
dainų autoriumi ir kompozitoriumi  Andrėja 
Bočeliu (Andrea Bocelli), kuris yra vienas 
mėgstamiausių jos atlikėjų, žavintis kūryba 
ir savitu balso tembru. Mergina nepraleido 
ir A.Bočelio koncerto Vilniuje.
L.Rimgailė iki šiol neturėjo jokios pravardės, 
tačiau pastaruoju metu žiniasklaida ją pra-
minė Keksiukų karaliene. Prie šios pravar-
dės mergina niekaip negali priprasti.
Pati mergina juokauja, kad yra priklausoma 
nuo saldumynų ir be jų neapsieina nė dienos. 
Ji niekada neatsisakytų šokoladinio keksiuko 
ar pyrago, taip pat labai mėgsta įvarius sū-
rius. „Labai patinka ožkos sūris su medu-
mi“, - šypsojosi ji.
Liucina kartu su vyru augina jo samojedų 
veislės kalytę Simbą. Jos tėvų namuose liko 
Bordo dogų veislės mylimas šuo vardu Bor-
do. Dabartiniams Liucinos namams jis tie-
siog per didelis.
Aštuonerius metus vairuojanti Liucina savo 
automobilyje „Seat Ibiza“ vežiojasi draugės 
padovanotą talismaną - vairuotojų angelą 
sargą Čarlį. Jis turi kortelę su užrašu: „Nuo 
šiol aš būsiu Jūsų asmeninis angelas sargas. 
Skristi - mano darbas. Tu lik budrus ir ne-
skubėk.“ „Prie vairo nemiegu, tačiau sten-
giuosi vairuoti atsakingai“, - sakė ji.
Verslininkė - tikrų tikriausias vyturys. Daž-
nai ji nubunda 5-6 valandą ryto. 
Pirmasis žinomos verslininkės darbas - pa-
davėja. „Tai buvo mano vasaros darbas. Iš 
pirmo atlygio nieko ypatingo nenusipirkau, 
tačiau galėjau kiek save palepinti“, - sakė ji. 
Dėl gautos patirties džiaugiasi iki šiol - tai 
buvo puikus startas darbinėje srityje!
Gyvenimo moto: „Nėra to blogo, kas neiš-
eitų į gera“ ir „Nėra nieko neįmanomo“. 
Pastaroji frazė taip pat yra Liucinos ir jos 
vyro įmonės pavadinimas.
Labiausiai Liucinai patinka juoda ir balta, taip 
pat mėlyna ir žydra spalvos.
Nei prietarais, nei horoskopais Liucina ne-
tiki, tačiau jei kelią perbėga juoda katė, Liu-
cina nusispjauna per kairį petį. „Juk nesun-
ku“, - juokėsi ji.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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AtidArymAs

Sostinėje - lėto maisto restoranas
Sostinės centre, Gedimino prospekte, praėjusią savaitę įvyko šeimos 
restorano „Salvete City“ atidarymo šventė. Susirinkusių svečių dėme-
siui buvo pateiktas „lėto maisto judėjimo“ filosofiją atspindintis degus-
tacinis meniu, vakarą pagyvino diskžokėjo muzikos ritmai bei šokėjų 
pasirodymas po atviru dangumi.

Sostinės centre, Gedimino 
prospekte, duris atvėrė jaukus 
šeimos restoranas „Salvete City“

„Salvete City“ nuotr.

Mados namų „Cantas“ savininkė 
Jolanta Mikalajūnienė ir 
dizaineris Egidijus Sidaras Indrė Trakimaitė

Restorano „Salvete City“ savininkė 
Alvyda Eigminienė su dukromis
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Ringailės StulpinaitėS ir  
irmanto SidaRevičiauS fotoreportažas

Tai jau antrasis restoranų versle puikiai ži-
nomos Alvydos Eigminienės restoranas. Vers-
lininkė prieš ketverius metus įkūrė už Vilniaus 
esantį „Salvete Golf“ restoraną, kurį ypač pa-
mėgo žinomi verslo bei pramogų pasaulio at-
stovai. Moteris ragina klientus neskubėti, ne-
gailėti laiko šeimai, draugams. Būtent dėl šios 
priežasties „Salvete City“ restorane vyrauja 
„lėto maisto judėjimo“ filosofiją atspindintis 
meniu. „Džiaugiuosi, kad mūsų puoselėjamą 
verslą įvertina daugybė žmonių. Restoranuose 

mėgsta lankytis tiek maisto gurmanai, kitokio 
gyvenimo būdo pasekėjai, tiek tie, kurie verti-
na laiką, praleistą su artimaisiais. „Salvete Ci-
ty“ ir „Salvete Golf“ lankytojai gali paskanauti 
Lietuvoje, mano šeimos ūkyje užaugintos ėrie-
nos ir avienos“, - džiaugėsi A.Eigminienė. Pa-
sak „Salvete City“ šeimininkų, „lėto maisto 
judėjimo“ tikslas - artinti gamintoją ir vartoto-
ją, auklėti, bendrauti, ugdyti ir mokyti žmogų 
suprasti maistą, valgymo kultūrą, tradicijas ir 
kartu kiek įmanoma stengtis pasitraukti nuo 
greito maisto vartojimo. 

Į atidarymo šventę susirinko ir gausus būrys 
verslo, kultūros bei pramogų pasaulio atstovų. 

AtidArymAs

Sostinėje - lėto maisto restoranas

Muzikologas Darius Užkuraitis  
ir Nijolė Statkutė 

Donatas Baumila 
su žmona Daine

Restorano atidarymo nepraleido ir  
Liucina Rimgailė su seserimi

Tarp svečių sukosi Oskaras 
Koršunovas ir Monika Dirsytė

Aktorius Aleksas Kazanavičius  
su žmona Aušra
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ŽvaigŽdės

Praėjusį savaitgalį Holivudas žibėjo ryškiausiomis spalvomis. Čia vyko 87-oji „Oskarų“ teikimo ceremonija.  
Geriausio filmo statulėlę iškovojo režisieriaus Alechandro Gonsaleso Inaritu (Alejandro Gonzalez Inarritu) juodojo 
humoro komedija „Žmogus-paukštis“. Jis taip pat buvo apdovanotas geriausio režisieriaus, kinematografijos ir  
originalaus scenarijaus kategorijose. Geriausiu aktoriumi buvo pripažintas Edis Redmeinas (Eddie Redmayne) už 
vaidmenį „Visko teorija“. Geriausios aktorės vardą pelnė Džulijana Mur (Julianne Moore) už vaidmenį „Vis dar Elis“. 
Galybę apdovanojimų susišlavė ir „Viešbutis „Grand Budapest“. Jis buvo įvertintas geriausio grimo, muzikos,  
produkcijos dizaino, kostiumų dizaino kategorijose. Geriausiu užsienio filmu pripažintas lenkų kūrinys „Ida“.

„Oskarų“ pagerbti

Geriausių aktorių statulėlėmis apdovanoti aktoriai  
Džei Kei Saimonsas (J.K.Simmons), Patricija Arket 

(Patricia Arquette), Džulijana Mur (Julianne Moore) ir Edis 
Redmeinas (Eddie Redmayne)

EPA-Eltos nuotr.

Nikolė Kidman 
(Nicole Kidman)

Dženifer Lopes 
(Jennifer Lopez)
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ŽvaigŽdės

l Geriausias filmas:
„Žmogus-paukštis“, režisierius Alechandras 
Gonsalesas Inaritu (Alejandro Gonzalez Inarritu)
l Geriausias režisierius:
Alechandras Gonsalesas Inaritu (Alejandro Gonzalez 
Inarritu)
l Geriausias aktorius:
Edis Redmeinas (Eddie Redmayne)
l Geriausia aktorė:
Džulijana Mur (Julianne Moore)
l Geriausias antraplanis aktorius:
Džei Kei Saimonsas (J.K.Simmons)
l Geriausia antraplanė aktorė:
Patricija Arket (Patricia Arquette)
l Geriausias animacinis pilnametražis filmas:
„Galingasis 6“
l Geriausias filmas užsienio kalba:
„Ida“, režisierius Pavelas Paulikovskis (Pawel 
Pawlikowski)
l Geriausia muzika:
„Viešbutis „Grand Budapest“

PaGRiNDiNiai laUREaTai

Eltos inf.

Ema Stoun 
(Emma Stone)

Džastinas 
Terou (Justin 
Theroux) 
ir Dženifer 
Eniston 
(Jennifer 
Aniston)

Kira Naitli  
(Keira Knightley)

Marion Kotijar 
(Marion Cotillard)

Lady Gaga

Skarlet Johanson 
(Scarlett Johansson)
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„Konkurse verta dalyvauti vien dėl pažin-
čių su įtakingais klubinės industrijos žmonė-
mis. Finale Ibisoje ypač laukiami tie, kurie 

muziką ne tik groja, bet ir kuria. Būkite sa-
vimi ir grokite tai, kas patinka patiems“, - 
jauniems didžėjams pataria Dj Perfuro, kuris 
Ibisoje vykusiame konkurso finale pernai ats-
tovavo Baltijos šalims.

Pirmoji užduotis, kurią teks įveikti jau 
ketvirtus metus iš eilės vykstančio konkurso 
dalyviams, - 15-20 minučių trukmės šokių 
muzikos mikso įrašas. Jį iki kovo 15 dienos 
reikia įkelti į konkurso interneto svetainę.

Penkių geriausių miksų autoriai iš Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos susikaus finale, o lai-
mėtojas užsitikrins bilietą į Ibisą. Čia, „burn 
Residency“ stovykloje, laukia paskaitos ir už-
duotys, kurias formuluos Karlas Koksas (Carl 

Cox), Pitas Tongas (Pete Tong), Masėjas 
Pleksas (Maceo Plex), Solomun ir kiti auto-
ritetingi šokių muzikos mokytojai.

Stovykloje paaiškės trys konkurso daly-
viai, kuriems bus suteikta visos vasaros re-
zidencija garsiausiuose Ibisos klubuose. DJ 
Superžvaigždės titulo šeimininkas ir 100 
tūkst. eurų sutarties laimėtojas taps aiškus 
sezono pabaigoje.

Praėjusiais metais konkurse dalyvavo net 
6 tūkst. didžėjų iš viso pasaulio, laimė išban-
dyti jėgas stovykloje Ibisoje nusišypsojo 18 
dalyvių.

„Laisvalaikio“ inf.

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Įdomybės

Didžėjų konkurso „burn Residency 2015“ 
laimėtojui - 100 tūkst. eurų sutartis

2014 metų konkurso finalo Ibisoje vaizdo įrašas:
http://youtu.be/Q5MScLD8UjM

Registracija į konkursą:
https://apps.facebook.com/burnresidency/

Jauni didžėjai turi naują progą mokytis iš geriausių šio amato meistrų, siekti pasaulinės 
karjeros, o gal net tapti DJ Superžvaigžde. Visa tai siūlo didžiausias tarptautinis didžėjų 
konkursas „burn Residency“, kurio pagrindinis apdovanojimas - 100 tūkst. eurų sutartis.
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- Kaip susidomėjote šiuo gėri-
mu?

- Mano tėvas - škotas, o motina - 
airė. Viskio industrijoje sukuosi dau-
giau nei dešimtmetį. Netrukus bus 
metai, kaip esu škotiško viskio amba-
sadorius, o prieš tai maždaug 8-9 me-
tus buvau žurnalistas keliuose regio-
niniuose ir nacionaliniuose laikraš-
čiuose, taip pat ilgai dirbau pasaulyje 
gerai žinomo „Whiskey Magazine“ re-
daktoriumi.  Mano kasdienybė - kelio-
nės po visą pasaulį, pristatant viskio 
kultūrą, ragavimo ir maišymo ypatu-
mus. Šiuo metu esu „World Whiskies 
Awards“ ir „Independent Bottlers‘ 
Challenge“ apdovanojimų valdybos na-
rys ir konkurso „American Craft Spi-
rits Association“ teisėjas. 

- Nuo ko priklauso šio gėrimo 
vertė ir kaina?

- Tiesą sakant, kainą ir vertę gėri-
mui suteikia žmonės. Žinoma, 18 me-
tų senumo butelis bus brangesnis, ta-
čiau nebūtinai tai bus gėrimas, kuriuo 
norėsite pasidalinti su draugais ar at-
kimšti ypatinga proga. Be to, tai pri-
klauso nuo kiekvieno skonio, - vieni 
labiau vertins maišytą (angl. „blen-
ded“), kiti - iš vieno salyklo pagamintą 
gėrimą (angl. „single malted“). Manau, 
vertė, tiek piniginė, tiek moralinė, yra 
susijusi su asmeniniais dalykais. Tačiau 
manau, kad nėra blogo viskio, yra tie-
siog kitoks. Mitas, kad už 10-12 eurų 
negalima įsigyti gero produkto. Net ir pigiau 
kainuojantis gėrimas savo DNR koduoja gamin-
tojo aistrą ir išdirbtus, laiko patikrintus recep-
tus. Veikiau tai priklauso nuo to, ar mokame 
tinkamai ragauti.

- Kaip skirtinguose pasaulio kraštuo-
se geriamas viskis?

- Maždaug 90 proc. populiacijos geria mai-
šytus viskius. Tokiu atveju dažniausiai geriamas 
grynas gėrimas su ledukais. Pavyzdžiui, Lotynų 
Amerikoje ar Afrikoje dauguma žmonių geria 
kokteilius, maišo viskį su limonadu, įmeta ci-
trinos skiltelę, medaus, imbiero ir panašiai. 

Amerikoje dažniau geriamas grynas viskis su 
ledu, jei reikia, užgeriant vandeniu. Panašiai 
viskis geriamas ir Europoje. Indijoje ir Tolimuo-
siuose Rytuose viskį maišo su žaliąja arbata, tai 
kiek neįprastas būdas. Vis dėlto nematau nieko 
blogo, kad žmonės viskį geria su priedais. Ta-
čiau gerti viskį kaip degtinę - iki dugno, nepa-
jautus jo aromato, - mano galva, yra nepagarba. 
Aukso spalvos gėrimai nueina ilgą grūdų augi-
nimo, brandinimo ir maišymo kelią, kad geros 
kokybės produktas pasiektų vartotoją.

- Kokie yra maisto ir gėrimų derinimo 
principai ir pagrindinės tendencijos?

- Tiesą sakant, nėra nei taisyklių, 
nei tendencijų. Viskas priklauso nuo 
kiekvieno iš mūsų liežuvio. Žmonės 
tiesiog ieško ir bando atrasti derančias 
maisto ir gėrimų kombinacijas, kai vie-
ni skoniai papildo kitus. Galima derin-
ti maistą ir gėrimus taip, kad vieni sko-
niai išryškėtų, pavyzdžiui, rinktis ka-
ramelę ir tofu skonio 18 metų senumo 
viskį ir užsisakyti ledų arba rinktis vi-
siškai priešingą ant kepsninės keptos 
kiaulienos skonį. Pagrindiniai patieka-
lai - rūkyta žuvis, ypač lašiša, mėsa, 
ledai, šokoladas, ypač juodasis, kurio 
sudėtyje yra 80 proc. kakavos, o visa 
kita yra bandymai ir ieškojimai. Mano 
mėgstamiausias derinys - geros drau-
gės ir virtuvės šefės gaminamas kiau-
lienos džemas ir viskis. 

- Ar pats kolekcionuojate gė-
rimus?

- Nekolekcionuoju, tačiau mano 
slaptavietėje yra šio to, ką saugau 
ypatingoms progoms ir lietingoms 
dienoms. Turėjau 1974 metų butelį 
ir jį atkimšau pernai per savo 40-ąjį 
gimtadienį. Turiu ir dar kelis ypatin-
gus gėrimus, laukiančius savo eilės. 

- Kokie žmonės dažniausiai 
kolekcionuoja?

- Labai įvairūs. Vieni turi pinigų ir 
be vargo gali įsigyti tai, ką nori, kiti 
turi ilgai taupyti, kad įsigytų norimą 
eksponatą.

- Lietuvoje vedate kupažo pa-
mokas, kas tai?

- Kupažas - viskio maišymas to-
kiomis proporcijomis, kad būtų gau-
tas geriausių savybių produktas. Tai 
labai preciziškas darbas, nes vienas 
netinkamai parinktas lašelis gali vis-
ką sugadinti. Distilerijose vyriausia-
sis kupažo meistras (angl. „master 

blender“) nusprendžia, kurių rūšių ir kokio-
mis proporcijomis tarpusavyje reikia sumai-
šyti viskio spiritus, kad išgautum tam tikrą 
norimą mišinį. Svarbiausia vyriausiojo ku-
pažo meistro užduotis - užtikrinti viskio sko-
nio ir charakterio pastovumą. Žinant, kad 
skirtingose statinėse viskis bręsta skirtin-
gai, tikėtis kelių statinių visiškai vienodai 
subrendusio viskio nė neverta. Maišant nau-
dojama daugiau kaip 20 skirtingų rūšių, todėl 
galima tik įsivaizduoti, kokią reikia turėti 
patirtį, juslę ir žinių bagažą, kad sugebėtum 
atlikti šį darbą. Mano galva, tai mokslo ir 
meno derinys.

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Įdomybės

Gurmaniškas R.Alanso gyvenimas
Škoto ir airės šeimoje užaugęs RobAs AlAnsonAs 

(Rob Allanson) jau daugiau nei dešimtmetį domisi 

viskiu, tad panašu, kad apie šį gėrimą jis žino viską. 

neseniai lietuvoje viešėjęs ekspertas  su „laisvalaikiu“ 

pasidalijo keliomis įžvalgomis apie viskio kultūrą ir 

vartojimo tradicijas skirtinguose pasaulio kraštuose.

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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StiliuS

Naujausioje 
„Ralph & 
Russo“ 
vasaros 
kolekcijoje 
dominuoja 
pastelinės 
spalvos
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 ir 
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“
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StiliuS

Paryžiaus aukštosios mados savaitė, kurioje ne vienos kolekci-

jos pagrindą sudarė gėlių motyvai, pasibaigė įspūdingu „Ralph 

& Russo“ kolekcijos pristatymu. Britų mados namų „Ralph & 

Russo“ dizaineriai Tamara Ralf (Tamara Ralph) ir Maiklas Ruso 

(Michael Russo) savo naujausioje 2015 m. pavasario ir vasaros 

kolekcijoje taip pat pasirinko variacijas gėlių tema. Kai kurie mo-

deliai skleidėsi lyg žiedų pumpurai, kai kurios suknelės buvo siu-

vinėtos ar pieštos gėlėmis. O šviesios pastelinės spalvos priminė 

ūkanotą vasaros ryto sodą ir gėlyną.

Kai kurios 
suknelės 
priminė žiedo 
pumpurą
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Grožio paletė

Jei konkurse „Mis Lietuva 2013“ titulą „Mis 
publika“ iškovojęs fotomodelis ELita Citovi-
čiūtė (22) kolekcionuotų komplimentus, šian-
dien galėtų pasigirti tiesiog milžiniška kolekci-
ja. anot jos, grožis daug kur padeda, ypač pra-
mogų pasaulyje, - juk visiems maloniau žiūrėti 
į gražų žmogų. Elita išduoda, kaip puoselėja 
savo išvaizdą ir kam tiesiog negali atsispirti.

Pasitiki savimi

Nepamenu, kada apskritai pradėjau dažytis, ta-
čiau ir dabar kosmetikos griebiuosi retai. Tai labiau 
susiję su mano darbu. Kasdien galiu apsieiti ir be 
makiažo, pasidažyti tenka prieš projekto „Šuolis“, 
kuriame šiuo metu dalyvauju, filmavimus, fotose-
sijas ar susiruošus į kokį nors renginį. Kadangi 
prieš kameras ir objektyvus reikia ryškiau atrody-
ti, tenka ir priklijuojamas blakstienas naudoti, ta-
čiau gyvenime tokių priemonių nenaudoju. Tai tie-
siog labai nepatogu, o man patogumas svarbiausia. 
Esu baigusi vizažo kursus ir, nors pagal įgytą spe-
cialybę nedirbu, žinios labai padeda, kai tenka pa-
sigražinti pačiai. Savimi pasitikiu labiau nei pripa-
žintais ir išgirtais vizažistais, puikiai žinau, kas man 
geriausiai tinka. Žinoma, kartais norisi atrodyti ki-
taip, tad išbandau ką nors naujo. 

Grožiui - kokosai

Dėl išvaizdos sulaukiu daug komplimentų ir esu 
patenkinta savo kūno formomis, tačiau toliau siekiu 
tobulumo. Sveikame kūne sveika siela. Šiam posa-
kiui pritariu ir aš. Kiekviena moteris turi savimi 
rūpintis. Dietomis savęs nealinu, tiesiog galvoju apie 
mitybą, stengiuosi porą valandų prieš miegą neval-
gyti, daug sportuoju. Retai užsuku į SPA salonus ar 
pirtis, tačiau labai mėgstu masažus, ypač nugaros ir 
pečių. Kalbant apie odos priežiūros priemones, sten-
giuosi atsirinkti kosmetiką, kuo mažiau kenkiančią 
odai, be parabenų. Man labai svarbūs teigiami atsi-
liepimai ir rekomendacijos, tad nevengiu pasidomė-
ti, ką apie vieną ar kitą produktą kalba jį išbandžiu-
sios moterys. Žinau, kad labai sveika plaukus tepti 
aliejais, tad prieš plaudama galvą savuosius patepu 
kokosų aliejumi ir, kai įsigeria, nuplaunu.

kvaPų maGija

Kaip sakiau, iš namų išeiti nepasidažiusi galiu, 
tačiau nepasikvepinusi - vargu. Nors nebandžiau su-
skaičiuoti, kiek turiu buteliukų, juokauju, kad turiu 
visą kolekciją įvairiausių kvepalų: gaivių, saldžių, 
vakarinių, skirtų dienai ir panašiai. Dažniausiai mano 
nuotaika ir renginio vieta ar laikas padiktuoja, kokį 
kvapą rinktis. Labai patinka turėti daug. Kuo daugiau, 
tuo geriau. Tiesiog prisikvepinusi jaučiuosi geriau.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Nė dienos be kvepalų

Gedimino Žilinsko nuotr.

l Kosmetikos priemonės, kurios visuomet 

rankinėje: lūpų balzamas

l Pati svarbiausia kosmetikos priemonė: kvepalai

l Mėgstamiausi kvepalai: „Chanel N°5 Eau Premiere“

Elitos favoritai:
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Grožio paletė

kokia tai procedūra ir kuo ji skiriasi 
nuo kitų panašių procedūrų?

Tai visiškai naujas metodas, atliekamas 
rankiniu būdu nenaudojant aparato. Antakių 
forma yra sukuriama kruopščiai piešiant plau-
kelius, identiškus natūraliems. Ši technika 
ypač tinka, jei reikia pilnesnio antakių atkūri-
mo, tais atvejais, kai natūralūs antakiai  yra 
reti arba plaukeliai auga netolygiai, yra tarpai, 
randeliai. Antakių plaukeliai yra piešiami epi-
dermio paviršiuje pagal natūralaus plauko au-
gimo kryptį, imituojant ilgesnius ir trumpes-
nius plaukelius, tokiu būdu sukuriamas realis-
tinis antakių vaizdas. Šis metodas tobulai tin-
ka visoms moterims ir ypač šviesiaplaukėms, 
nes tokiu būdu „išpiešti” antakiai atrodo na-
tūraliai ir šviesių plaukų fone neatrodo griežtai. 
Praėjus savaitei po procedūros vargu ar kas 
galės įtarti, o  jūs ir pati užmiršite, kad jūsų 
gražūs antakiai  yra ne tik gamtos dovana.

kaip atliekama ši procedūra?

„Microblading 6D” procedūros metu nau-
dojamas įrankis, primenantis pieštuką su kei-

čiamomis vienkartinėmis adatėlėmis, kurių sto-
ris net 3 kartus plonesnis nei naudojamų apa-
ratinio permanento metu, todėl piešiami plau-
keliai yra tokie plonyčiai ir atrodo taip natūraliai. 
Antakių forma, spalva ir intensyvumas paren-
kami pagal veido bruožus ir aptariami prieš pro-
cedūrą. Procedūros trukmė iki 2 valandų.

ką verta žinoti po procedūros?

Procedūra yra neskausminga, o po jos ne-
lieka paraudimų, tinimų ir diskomforto pojū-
čio. Pirmas kelias dienas po šios procedūros 
odą reikia tepti specialiu kremu, taip pat rei-
kėtų vengti intensyvios saulės, porą savaičių 
nesilankyti soliariume ir pirtyse.

ar ilgai po procedūros galėsime 
džiaugtis tobulais antakiais?

Procedūros ilgaamžiškumas priklauso 
nuo odos tipo, jos regeneracijos greičio, aplin-
kos poveikio ir pasirinkto pigmento spalvos. 
Šviesūs pigmentai išlieka trumpiau, maždaug  
iki 3 metų, tamsūs pigmentai - iki 4 metų. 
Kadangi procedūrai naudojami tik sertifikuo-
ti aukštos kokybės augaliniai pigmentai, laikui 
bėgant pigmentas palengva blunka, tačiau 
spalvos nekeičia. Tikrai nereikia bijoti, kad 
po kurio laiko antakiai pasidarys rausvi ar 
melsvi. Po poros metų galima atlikti spalvos 
atnaujinimą, tokiu būdu galėsite džiaugtis dai-
liais antakiais dar ilgiau.

Gražių antakių paslaptys
Tobulais antakiais gamta, deja, apdovanojo ne visas, tačiau pažengusių technologijų dėka 
yra ne vienas būdas išspręsti šią problemą ir džiaugtis gražiais antakiais. Pastaruoju metu 
sparčiai populiarėja nauja ilgalaikio antakių formavimo technika, vadinama „Microblading 
6D”. Kuo ši procedūra pranašesnė už kitas panašias procedūras, pasakoja GATINEAU grožio 
salono kosmetologė-vizažistė Nora Vanagaitytė, kuri turi beveik 10 metų patirtį permanen-
tinio makiažo srityje ir visada skuba pasiūlyti savo klientėms pačias naujausias technologijas.

Su „laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida grožio paslaugoms 

Su „Laisvalaikio“ kortele kovo mėnesį „Microblading 
6D“ antakių procedūra kainuos tik 149 Eur - 514,47 Lt.

sPECialUs PasiŪlYMas!

GATINEAU grožio salonas ieško modelių plaukų 

kirpimo ir dažymo fotosesijai-konkursui! Jei nori 

pakeisti šukuoseną ir atrodyti stilingai, siųsk savo 

nuotrauką iki kovo 10 d. adresu salonas@gmail.

com. Iškilus papildomiems klausimams - kreipkitės 

telefonu  +37067544448 ar el. paštu.

Prieš procedūrą

Iš karto po procedūros

Procedūros metu

GATINEAU grožio salonas, 
Totorių g.19, Vilnius. Tel. (8-5) 261-83-64, 
www.groziopaslaugos.lt

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Kosmetologė- 
vizažistė Nora 
Vanagaitytė

Savaitė po procedūros

„Gatineau“ nuotr.
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SPA SHANTI centro įkūrėjai Eglė ir Da-
rius Kauneckai dar prieš dvylika metų surin-
ko ajurvedos mokslo žinias, autentiškas ma-
sažo receptūras ir atvežė jas į Lietuvą iš In-
dijos. Pasitelkiant ajurvedinį masažą ir nuo-
seklias terapijas, kurių metu naudojami juo-
dųjų sezamų, rožių, specialių žolelių mišinių 
aliejai, atjaunėja kūnas, gražėja oda, veidas 
nuskaistėja, organizmas alsuoja gyvybe ir 
sveikata. Ajurvediniai masažai garsėja kaip 
jauninantys, gražinantys ir liekninantys, jie 

GROŽIO PALETĖ

   Ar jaunystės 
eliksyras egzistuoja?

Išlydėdamas kalendorinę žiemą ir sutikdamas kovą, tituluojamą moteriškumo mėnesiu, 
„Laisvalaikis“ lankosi SPA SHANTI ajurvedos ir indiško masažo centre. Sakoma, kad lai-
kas įrėžia gilias raukšles ne tik į mūsų gyvenimo scenarijus, jis savo pėdsakus palieka ir 
mūsų veiduose, kūne, nusinešdamas jaunystę ir žavesį. Ar egzistuoja tokia vieta, kur riba 
tarp jaunystės ir senatvės išnyksta, o grožis, kaip Kleopatros amžiuje, nepavaldus laikui? 
„Laisvalaikiui“ kalbinant žavias ir moteriškumą spinduliuojančias pašnekoves abejingų 
nelieka. Kokie yra neblėstančios jaunystės, grožio ir moteriškumo receptai, dalijasi SPA 
SHANTI centro Kaune vadovė JuSTINA LIžAITIeNė ir ištikimos centro klientės.

SPA SHANTI centro Kaune 
vadovė Justina Ližaitienė

SPA SHANTI archyvo nuotr.
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subalansuoja ne tik vidinius organizmo atsi-
naujinimo procesus, bet ir mintis.

Moteriškumą ir šilumą spinduliuojanti 
SPA SHANTI centro Kaune vadovė J.Ližai-
tienė ajurvedos principais gyvena nuo mažų 
dienų, mat augo šeimoje, kuri gyvena šia 
filosofija jau nuo prosenelių. Kalbinama apie 
SPA SHANTI, Justina dalijasi mintimis: 
„Harmonijos atmosfera čia nėra kuriama 
dirbtinai, čia ji skleidžiasi kiekvieno širdyje 
natūraliai. Kiekviena moteris savyje nešioja 
dailiausios gėlės sėklą, tik ne visos tai žino. 
Kasdieniai ritualai, skirti kūnui, protui ir sie-
lai, nejučia skleidžia moteriškumo žiedą. Pa-
milkime pirmiausia pačios save lepindamo-
si, besigražindamos, o tos meilės kerais 
įkvėpsite ir jus supančius žmones. Ar jūs 
esate ta kvapni gėlė, žydinti gyvybingumu 
ir džiaugsmu?“

Restorano „Blusynė“ savininkė, jaunat
viškoji Inga Končius SPA SHANTI klientė 
yra nuo centro įsikūrimo pradžios (centrui 
dešimt metų  red. past.). Inga dalijasi: 
„SHANTI centre, regis, laiko sąvoka neeg-
zistuoja visomis prasmėmis: laiko pojūtis iš-
tirpsta, o po masažo kūnas jau kitą dieną dė-
koja tau, oda švyti, yra minkšta, glotni. Myliu 
savo kūną, vertinu proto ramybę, tobuliausias 
masažas man čia yra „Garšan“, po kurio ne 
tik išjuda nereikalingi kilogramai, bet ir išga-
ruoja pašalinės mintys.“

Joana Bartaškienė, Lietuvos moterų 
sporto asociacijos tarybos narė, sveikos gy-
vensenos propaguotoja, aerobikos guru ir 
pradininkė Lietuvoje, yra SPA SHANTI cent
ro Kaune klientė. Visi susitikę Joaną būna 
apdovanoti jaunatviškumo, pozityvumo ir ge-
ros energijos doze. Ji daugelio moterų įkvė-
pėja, savo pavyzdžiu moko džiaugtis gyveni-
mu. Joana akcentuoja, kad geriausia investi-
cija į save yra laikas, skirtas sau ir tik sau, 
tuomet, kai ji gali mėgautis keleto valandų 
trunkančiomis SPA SHANTI procedūromis, 
kurios ne tik nuramina ir atjaunina kūną, bet 
ir harmonizuoja vidų. Joanos mėgstamiausi 

yra atpalaiduojantys ritualai su daug šilto juo-
dųjų sezamų aliejaus. Aliejų ir masažavimą-
si Joana naudoja kaip kasdienę kūno priežiū-
ros priemonę namuose. Moters dienos proga 
Joana linki: „Iš visos širdies linkiu pasitikėti, 
džiaugtis savimi, rūpintis savimi ir mylėti 
save, nes tik tada mylės ir džiaugsis jumis 
kiti.“

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Daugiau apie SPA SHANTI ir „Laisvalaikio“ 

pasiūlymus - www.ajurveda.lt

GROŽIO PALETĖ

Aerobikos guru Joana Bartaškienė
Verslininkė Inga Končius

Asmeninio albumo nuotr.
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Psichologijos kodas

Ringailė Stulpinaitė

- Kas yra depresija iš tikrųjų?
- Depresijos apibrėžimų yra labai daug. Ne-

kalbant apie rimtus psichikos sutrikimus, o tik 
apie tą lengvąją formą, depresija yra organizmo 
vidinės jėgos praradimas, tiek psichologinės, 
tiek fiziologinės, tiek emocinės. Kai žmonės 
jaučia jėgų, noro ką nors veikti trūkumą, sil-
pnumą, tuomet jau galima sakyti, kad tai yra 
depresijos pradžia. O klinikinė depresija, ta 
tikroji, gilioji, yra daug sudėtingesnė, ir pats 
žmogus be specialistų jos neįveiktų. 

- Ar pavasarinės ir rudeninės depre-
sijos yra mitas?

- Žmogus jaučiasi depresyvus tuomet, kai 
jo organizmas praranda vidines jėgas. Todėl 
tai ir yra ne mitas. Depresijos susijusios su 
keliais pamatiniais dalykais. Gali būti, kad tai 
susiję su sezoniškumu, nes žiemą, prieš pa-
vasarį, vis dar trumpos dienos, organizmui 
trūksta vitamino D. Tiesą sakant, rudens ir 
pavasario depresijų sindromo kamuojamų 
žmonių retai sutiktumėte, pavyzdžiui, Ispani-
joje. Ten juk tiek daug saulės, kitokia žmonių 
nuotaika. O mūsų kraštuose, kur metų laikai 
gana ryškūs, vakarais, rytais tamsu, tokių se-
zoninės depresijos atvejų pasitaiko daugiau. 

- Bet žmones depresija gali užklupti bet 
kada, visai nepriklausomai nuo metų laiko? 

- Žinoma. Paprastai polinkis į lengvą (emo-
cinę, energijos trūkumo) depresijos formą at-
siranda tada, kai žmogus turi pernelyg aukštus 
ir neįgyvendintus ar iš esmės neįgyvendina-
mus tikslus, kai nori visko daug, o įgyvendinti 
nepavyksta. Depresija dažniau žmonės suser-

Depresija. 
Mylimi žmonės
       ja neserga

Liūdesys, nuolatinis nuotaikos nebuvimas, jėgų stygius, apati-
ja visai mus supančiai aplinkai. Kartais tai gali būti vienadienis 
nuovargis po ilgo laiko įtempto darbo ar streso. Tačiau kai tai 
pradeda trukdyti gyventi visavertį gyvenimą ir užsitęsia per il-
gai, derėtų suklusti. Galbūt patys nejausdami atveriame duris 
depresijai. Kas tai yra ir kaip jos išvengti, „Laisvalaikis“ kalbė-
josi su psichologe EGLE PELiEnE.

Ep
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Psichologijos kodas

ga tada, kai jie yra pilni iliuzijų. Dar vienas 
depresijos kriterijus - per žema savivertė ir 
menkas pasitikėjimas savimi. Nepasitikėjimas 
gali būti susijęs su darbo praradimu, nestabilia 
finansine padėtimi, artimo žmogaus praradimu. 
Ir dar vienas svarbus aspektas - nemokėjimas 
įžeminti savęs. Tai reiškia, kad žmogus turi 
polinkį į depresiją tada, kai yra truputį pakibęs 
virš žemės. Neturi tikėjimo, neturi tvirto emo-
cinio, psichologinio pagrindo po kojomis, netu-
ri hobių, interesų, neturi kur išsikrauti. 

- Ir vis dėlto depresyvios nuotaikos 
kamuoja ne visus žmones. Kodėl vieni 
atsilaiko, o kiti - ne?

- Jeigu žmonės sportuoja, juda, būna lauke, 
turi veiklos, vargu ar juos užklups depresija. 
Man patiko vieno psichiatro palyginimas, kad 
geriau suprastume, kas yra depresija. Žinote, 
kuo skiriasi geras, suderintas instrumentas 
nuo nesuderinto? Kaip pavyzdžius imkime 
smuiką ir violončelę. Ir vienas, ir kitas yra sty-
giniai instrumentai. Jeigu jie suderinti, jie gali 
groti ir linksmus maršus, ir lėtus, ir smagius, 
ir liūdnus kūrinius. Taip pat ir žmogus, kad ir 
kokios būtų nesėkmės ar nusivylimai, juos leng-
viau įveiks, jei viduje yra „suderintas“. Netu-
rime juk visi visuomet būti linksmi ar amžinai 
savimi pasitikintys. Bet mūsų nerimą po kurio 
laiko keičia ramybė, linksmumą - liūdesys ir 
panašiai. O depresija ateina tuomet, kai žmo-
gaus vidinis intsrumentas išderintas, jis ne-
bežino, ką daryti, ko imtis. 

Beje, galiu pridurti, kad tie žmonės, kurie 
jaučiasi mylimi, depresija neserga. Tai tikrai 
yra tiesa. Kai tu jautiesi mylimas tėvų, artimo 

žmogaus, vertinamas darbe, reikalingas, de-
presija negresia. Ji į gyvenimą ateina tuomet, 
kai jaučiamės perdėtai vieniši, atstumti, tu-
rime per aukštus tikslus. Perfekcionistai tu-
ri didesnį ir dažnesnį polinkį į depresiją. Nes 
jie visko nori 100 procentų. 

- Ar tai priklauso nuo mūsų charak-
terio, asmeninių savybių?

- Pagal polinkį į depresiją žmones galima 
suskirstyti į dvi kategorijas. Pirma kategorija 
- žmonės, kurie yra orientuoti į save. Antroji - 
žmonės, kurie yra orientuoti į kitus. Pirmai 
kategorijai priklausančius žmones, jų emocijas 
ar požiūrius ne taip lengvai paveikia aplinkos 
pokyčiai. Jie pasižymi vidiniu stabilumu, tam 
tikra tvarka, turi tvirtą savimonę, savęs priė-
mimo pagrindą. Aukštos savivertės žmogui vi-
sai nesvarbu, kaip jį vertina kiti. Jis pats save 
gerai vertina. Jie gali būti liūdni ar pavargę, bet 
jų polinkis į depresiją net jei ir bus, tai silpnas. 
Savo problemas perkeldami kitiems ir iš jų rei-
kalaudami, kad jas išspręstų, parodome, kad 
esame orientuoti į kitus žmones. O antrosios 
kategorijos žmonės, orientuoti į kitus, dirba lyg 
ir sau, bet iš tiesų dėl kitų. Jie perka prestižinius 
butus, siekia kokios nors išskirtinės karjeros, 
privalo turėti idealias šeimas, pomėgius, kurie 
yra priimtini jų aplinkos žmonėms, nors nebū-
tinai įdomūs jiems patiems. Tiesą sakant, kai 
žmogus įvaizdį kuria norėdamas būti svarbus, 
tai rodo, kad viduje jis jaučiasi nesvarbus. Jam 
svarbiausia, ką apie jį pagalvos ir pasakys kiti. 
Kaip kiti reaguos į jo gyvenimą, laimėjimus. Ir, 
deja, tokių žmonių yra vis daugiau ir daugiau. 

- O ar negali būti polinkis į depresiją, 
žema savivertė atsinešti iš vaikystės, 
šeimos?

- Kad ir kaip būtų liūdna, pirmąją ir pa-
grindinę depresijos sėklą mumyse įsėja tėvai. 
Ir ypač tuomet, kai kelia per didelius lūkesčius 
savo vaikams vaikystės, paauglystės amžiuje. 
Kai jaunimui sukuriami per dideli lūkesčiai, 
iškeliama kartelė per aukštai, per dideli stan-
dartai, kuriuos neva tie vaikai turi atitikti tė-
vams. Pavyzdžiui, mokytis vien aukščiausiais 
balais, mokėti kelias kalbas, lankyti kelis bū-
relius, studijuoti tam tikrose įstaigose, ir dar 
kad jose viskas tobulai sektųsi.

Tačiau yra ir kita medalio pusė. Jeigu mes 
visą laiką dėl visko kaltinsime tik savo tėvus, 
nebeturėsime ateities. Sąmoningi žmonės tik-
rai gali save ugdyti. Tikėtina, kad žmogus, 
kuris atvirai gali išreikšti savo priklausomybės 
poreikius, žino aiškius ir realius savo tikslus, 

nesusirgs depresija, priešingai nei tas, kuris 
savo norus ir poreikius slepia po itin savaran-
kiška išore. Į save orientuotas žmogus veikia, 
dirba, mėgaujasi gyvenimu sau ir dėl savęs. 
O į kitus orientuoti žmonės, tie, kuriems tėvai 
pasėjo pradinę depresijos sėklą, kurie yra ska-
tinami nuolat būti geresni už kitus, užklupti 
depresijos iriasi daug sunkiau. 

- O vėliau depresija gali aplankyti, kai 
tenka globoti jau senus savo tėvus?

- Čia jau mūsų kultūrinio mato suformuo-
ta keista patirtis ir nuomonė, kad pagyvenu-
sius tėvus atiduoti prižiūrėti specialistams yra 
kažkokia nuodėmė ir nepagarba. Suprask, tie-
siog privalome tėvus prižiūrėti patys. Tačiau 
tokios patirtys ir veiksniai ne tik gali prives-
ti prie depresijos. Būna atvejų, kai vaikai nu-
sibaigia greičiau nei tėvai. Kai žmogus gyve-
na kamuojamas nuolatinės įtampos, nuovar-
gio, baimės, gali prasidėti ne tik sezoninė, bet 
ir stipri klinikinė depresija. Bet ir čia nereikia 
pamiršti, kad daug kas priklauso nuo mūsų 
pačių. Jeigu žmogus leis tėvams viską regu-
liuoti ir toliau gyvens orientuotas į kitus, lauk-
damas kitų įvertinimo, tada tėvai jį sunaikins. 
Reikia nustatyti tam tikras ribas. Išeitį visada 
galima rasti, nes nuleisti rankas ir tik skųstis, 
kaip viskas yra blogai, nėra sprendimas. 

- Kaip pamatyti, atpažinti depresijos 
apraiškas?

- Į depresiją linkusį žmogų išduoda jo veidas 
ir net eisena. Tokio žmogaus veidas atrodo tar-
si subliūškęs balionas, jo kūnas, eisena taip pat 
subliūškę. Depresija iš lengvos formos į rimtą 
klinikinę depresiją pradeda krypti tuomet, kai 
žmogus tampa vangus viskam aplinkui. Tiesiog 
abejingas aplinkai. Pastebimas ryškus energijos 
ir susidomėjimo trūkumas ką nors veikti, bend-
rauti. Žmogus net ištemptas kur nors pasibūti 
jaučiasi ne gerai, o tik dar blogiau. Kitas veiks-
nys - perdėtas energijos anplūdis, kai žmogus 
miega vos kelias valandas per parą, visuomet 
judrus, bet taip ne natūraliai, o demonstraty-
viai. Tarsi parodydamas pasauliui, kiek daug jis 
visko gali nuveikti ir nuveikia. 

- Kaip įveikti depresines nuotaikas ir 
būsenas?

- Vienas svarbiausių dalykų būtų atsisa-
kyti neįgyvendinamų tikslų ir iliuzijų, kad bū-
siu laimingas tuomet, kai uždirbsiu tam tikrą 
susigalvotą sumą pinigų arba kai pasieksiu 
tam tikrą postą. Taip pat būtina surasti savo 
energijos šaltinius. Reikėtų stiprinti ir kūną, 
jis su mūsų mintimis ir savijauta susijęs la-
biau, nei galite manyti. Fizinė veikla, saviraiš-
ka labai prablaško, lavina kūną ir padeda at-
kurti emocinę pusiausvyrą. Reikia stiprinti ir 
pasitikėjimą savimi. Beje, yra vienas labai ge-
ras būdas gydyti depresiją. Reikia žmogų ge-
rai iškaitinti pirtyje ir vyti daug kartų aplink 
pirtį, kad jis kristų iš nuovargio. Ir ta lengvos 
formos depresija išrūks labai greitai. 

Kai tu jautiesi 
mylimas tėvų, 
artimo žmogaus, 
vertinamas darbe, 
reiKalingas, 
depresija negresia

Eglė Pelienė
Asmeninio albumo nuotr.
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- Kas jums yra savęs pažinimas? Ko-
dėl tai yra svarbu?

- Asmeniškai man savęs pažinimas yra 
įrankis, kurį turėdama galiu pakreipti savo 
gyvenimą norima linkme. Galiu tvirtai pasa-
kyti, kad prieš 10 metų buvau visiškai kitoks 
žmogus nei dabar. Anksčiau savimi nesido-
mėjau, maniau, kad nelabai turiu įtakos ką 
nors keisti savo gyvenime, gyvenau tarsi už-
rištomis akimis. Kai pradėjau kelionę savęs 
pažinimo link, sužinojau labai įdomių dalykų 

apie save: kas man patinka, kas ne, ką galiu 
toleruoti, o ko ne. Išsiaiškinau, kokios yra 
mano stiprybės ir kaip galiu jomis pasinau-
doti. Atsirado daugiau atsakomybės už savo 
gyvenimą, išmokau atskirti, kas priklauso 
nuo manęs, o kas ne. Savęs pažinimas man 
suteikė tarsi savo gyvenimo vairą. Dabar ju-
du ten, kur, pasirodo, visuomet norėjau judė-
ti ir tai suteikia laimę, pasitenkinimą savo 
profesiniu ir asmeniniu gyvenimu. Be abejo, 
gyvenimiškų sunkumų visuomet bus, tačiau 
pažįstant save lengviau rasti būdų, kaip su 
jais susidoroti. Kaskart, kai mes patiriame 
kažką naujo, mūsų ribos prasiplečia, o jeigu 
dar ir įsisąmoniname tą patirtį, tai gali vesti 
prie naujų elgesio būdų. Štai kodėl, mano ma-
nymu, savęs pažinimas yra toks svarbus.

- Kokios galimos pasekmės, jeigu at-
sisakau išgirsti tai, ko nori mano vi-
dus?

- Manau, liūdnos pasekmės. Profesinėje 
srityje ir kitur tenka susidurti su moterimis, 
kurios, kaip pačios sako, turi viską - darbą, šei-
mą, verslą, namą ir pan., ir vis tiek jaučiasi 
nelaimingos, tuščios. Matyt, ne „viską“ jos tu-
ri, gal savęs neturi? Moterys kartais mini, kad 
nesupranta savęs, nežino, ko jos nori, jaučiasi 
sutrikusios, kai kalba pasisuka apie jas pačias, 
o ne apie šeimą ar darbą. Tačiau kai moteris 
pradeda domėtis savimi, dažnai ja labiau ima 
domėtis ir aplinkiniai, atsiranda įvairių įdomių 
ir netikėtų pasiūlymų, projektų ir pan.

- Kiek laiko gali užtrukti šis pažinimo 
procesas?

- Mano manymu, tai viso gyvenimo ke-
lionė, tai nėra kokia nors baigtinė būsena, 
kurią galima pasiekti ir sustoti. Jei žmogus 
pats sau yra įdomus, jis nuolat domisi savimi 
ir aplinkiniu pasauliu. Mes kintame, keičiasi 
pasaulis, keičiamės mes, tad manau, kad vi-
suomet bus tokių mūsų pusių, kurių dar ne-
same pažinę.

- Kokius įvardytumėte savęs pažini-
mo būdus?

- Kiekvienas renkasi tai, kas jam artima ir 
įdomu. Vieniems tinka ramesni būdai, pvz., me-
ditacija, vizualizacija, įvairios terapijos (tapymo, 
judesio, meno). Kiti renkasi aktyvesnius būdus, 
pvz., ekstremalų sportą, keliones. Paminėti bū-
dai yra tik maža dalis, jų yra daug daugiau. Ži-
noma, turbūt nedaugelis visa tai darydamas ke-
lia tikslą: štai dabar užsiimsiu savęs pažinimu. 
Žmonės įvairias veiklas renkasi norėdami pa-
tenkinti vienokį ar kitokį savo poreikį, pvz., 
pailsėti, atsipalaiduoti, atitrūkti nuo darbo, iš-
bandyti save ir kt. Tačiau imdamiesi kažko nau-
jo neretai ir save pamatome naujai. Dar kaip 
efektyvų savęs pažinimo būdą išskirčiau psi-
choterapiją arba lankymąsi pas psichologą. Pa-
žinti save yra daug efektyviau sąveikaujant su 
kitu žmogumi, per bendravimą, patyrimą.

Itin greitas šių dienų tempas įsuka mus į kasdienybės verpetus, užkrauna tam  

tikrų atsakomybių, dėl to retas kuris susimąsto, ar tai, ką darau, man išties patin-

ka? Gal galėčiau gyventi geriau ir visavertiškiau? Tačiau kaip? Apie tai, kaip išgirs-

ti save, kalbamės su Moters mokyklos lektore SveTlAnA volujevIč.

Kaip pažinti save 
ir pagerinti  gyvenimo kokybę 

Moters mokyklos lektorė 
Svetlana Volujevič
Moters mokyklos nuotr.
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- Kaip kasdien skiriant, pvz., 10 min. 
sau galima geriau save pažinti?

- Aš gal pasakyčiau kitaip, nes 10 min. 
gali būti mažoka. Kartais verta paeksperi-
mentuoti ir vieną mėnesį išbandyti tai, ko 
niekada nebandžiau, bet labai norisi, pvz., 
nueiti į kelis meditacijos seansus. Kitą mė-
nesį galima paskirti kažkam kitam, pvz., 

aplankyti mieste esančias meno galerijas ir 
pažiūrėti, kokį jausmą man tai sukels. Svar-
bu, kad moteris ieškotų tokių veiklų, kurios 
jai pačiai atrodo patrauklios. Nors prisime-
nu atvejį, kai moteris tvirtino, kad jai nie-
kada nepatiko dainavimas, bet atsitiktinai 
patekusi į tokias sąlygas, kai teko padai-
nuoti, jai ši veikla taip patiko, kad ji susi-
rado dainavimo mokytoją ir dabar dainuoja 
dėl savo malonumo ir tvirtina beatrandan-
ti savo vidinį balsą. Tad save kartais galima 
rasti visai netikėtose veiklose ir vietose, 
svarbu neatstumti atsirandančių galimybių 
ir eksperimentuoti su savimi.

gyvenimiškų 
sunkumų 
visuomet bus, 
tačiau pažįstant 
save lengviau 
rasti būdų, kaip 
su jais susidoroti

SAvO vIDINIų reSurSų 
SuŽADINIMAS
Nežinote, nuo ko pradėti kurti harmoniją gyve-
nime? Paskendusios aplinkoje nebemokame 
išgirsti paties svarbiausio - savo vidinio balso. 
Savęs pažinimas bei priėmimas didina savivoką, 
sąmoningumą, savivertę, pasitikėjimą savimi, visa 
tai ir yra pagrindas judant visavertiškesnio gyve-
nimo link. Užsiėmimo metu kartu su geštaltinės 
psichoterapijos kursante Svetlana Volujevič bei 
profesionale fotografe ir vystymosi psichologe 
Giedre Rein mokysimės:

l Pažinti ir atpažinti savo ir kitų vaidmenis, jų žen-
klus, simbolius ir prasmingus sutapimus, nutinkan-
čius gyvenime, mokytis į juos tinkamai reaguoti;
l Labiau suprasti ir priimti savo tikrąjį Aš;
l Stebėti bei suvokti savo esamą būseną;
l Įsisąmoninti tai, kas vyksta „čia ir dabar“;
l Įsiklausyti į savo vidinius poreikius;
l Pamatyti save kitų akimis.

Po 6 valandų mokymų jūs išeisite giliau pažinusi 
savo vidinius resursus ir žinosite, kuriuo keliu 
pasukti siekiant laimingesnio gyvenimo.
Kaina: 110 Eur - 379,81 Lt.
Data: kovo 14 d.
Vieta: Vilnius.

Būtina registracija:  
registracija@motersmokykla.lt

www.motersmokykla.lt

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Kaip pažinti save 
ir pagerinti  gyvenimo kokybę 

Moters mokyklos užsiėmimai žada padėti 
ne tik geriau pažinti save, bet ir kitus

Su „Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 
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internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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as El.reklama: naujas požiūris į įprastus dalykus

n Norite sukurti įspūdingą produktą? Ieškokite 

tokių objektų, kurie mažiausiai keitėsi, ir juos 

tobulinkite.

Vietoj išVadų

Ar lova gali suprasti, kaip jaučiatės, ir pa-
gal tai reguliuoti temperatūrą, kad tik ge-
riau išsimiegotumėte? Kokią istoriją pa-
sakoja 300 telefonų choras? Ar išmanie-
siems telefonams skirta programėlė gali 
suvaldyti jūsų stresą? Visi atsakymai čia.

panašūs, bet skirtingi

Kas?
„Google“.

Ką padarė?
„Google“ operacine sistema „And

roid“ naudojasi galybė išmaniųjų telefo
nų gamintojų. Visi jie įgyvendina skir
tingas reklamines kampanijas, kitaip 
atrodo ir pagal rinkos dalį ir pagal savo 
įrenginių išvaizdą. Tačiau juos ir visus 
vartotojus vienija sistema „Android“.

Kodėl veikė?
Būtent dėl to šiuo metu vykdoma 

kampanija „Būkime kartu. Visi skirtin
gi.“ Tam privaloma išryškinti vartotojų 
tipažus ir individualumą. Taip gimė te
lefonų choras. Internetinis vaizdelis, ku
riame užfiksuoti 300 telefonų ekranuo
se bendrą dainą atliekantys žmogeliu
kai. Viskas preciziškai valdoma iš vieno 
„pulto“ ir jokio montažo.

rezultatai?
Pats vaizdo klipas tiesiogiai pardavimų 

neskatina, tačiau dar kartą paglosto varto
tojų savimeilę ir primena apie dėmesio ver
tą produktą. Panašu, kad tai pavyko. Pra
ėjus vos kelioms dienoms nuo pasirodymo 
peržiūrų skaičius greit pasieks 1 milijoną.

http://goo.gl/xlwxeZ
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El.reklama: naujas požiūris į įprastus dalykus

stresą mažinanti programėlė

Kas?
„ANA Airlines“.

Ką padarė?
Didžiausios Japonijos oro linijų 

bendrovės „ANA Airlines“ užsakymu 
atliktas tyrimas atskleidė, kad net 72 
proc. keleivių skrydžio metu jaučia ne-
rimą. Po ilgų diskusijų ir kūrybos va-
landų nuspręsta naudoti patikrintą bū-
dą ir sukurti stresą mažinančią mobi-
liąją aplikaciją „Takeoff Mode“.

Kodėl veikė?
Rekomenduojama vos tik įsėdus į 

lėktuvą įsijungti ją ir pradėti žaisti ypač 
paprastus žaidimus. Stebėjimai atsklei-
dė, kad būtent jie suteikia geriausią ra-
minamąjį poveikį. Tiesa, telefono jutik
liai žino, kada lėktuvas ima kilti, į tai 
reaguojama ir bendras telefone esantis 
vaizdas keičiasi. Taip pat aplikacijoje 
įdiegta specialiai kurta muzika, kurią 
galima klausyti ir per visą skrydį.

rezultatai?
Rodos, paprastas sprendimas, tačiau 

ilgainiui tai gali tapti oro linijų sėkmės ga-
rantu. Tikėtina, kad jį naudos net niekada 
„ANA Airlines“ nesinaudoję keleiviai.

http://goo.gl/oEv9uO

išmanioji lova

Kas?
„Luna“.

Ką padarė?
Viskas keičiasi, tačiau lova, kurioje praleidžia-

me didelę dalį paros laiko ir nuo kurios priklauso 

visos dienos savijauta, tobulėjo labai menkai. Čia 

ir ateina „Luna“ komanda, siūlanti išmėginti 

išmanų įrenginį, fiksuojantį jūsų savijautą ir pa-

gal tai keičiantį savo parametrus.

Kodėl veikė?
Vienas svarbiausių gero miego veiksnių  ši-

luma. Kiekvienai lovos pusei ir skirtingam laikui 

galite nustatyti kitokią temperatūrą. „Luna“ seka 

jūsų veido poziciją, širdies ritmą ir kvėpavimo 

intensyvumą. Šią informaciją siunčia į telefoninę 

programėlę, ji informacija keičiasi su kitomis, 

tarkim, jūsų sporto programos stebėtoju.

Kūrėjai tikina, kad tai nėra galutinis taškas. Jų 

vizija  vos tik užmiegate, „Luna“ patikrina, ar už-

rakintos durys, išjungtas televizorius ir šviesos, nu-

statytas žadintuvas. O vos tik pabudus siunčia sig

nalą kavos aparatui  ir namai pakvimpa kava.

rezultatai?
Idėja yra, bandomieji modeliai taip pat, šiuo metu 

renkami pinigai projektui įgyvendinti. Vaikinai nuro-

dė, kad užtektų 100 tūkst. dolerių, tačiau jau dabar 

išankstinių užsakymų vertė siekia 750 tūkst. dolerių.

http://lunasleep.com
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Kovo 6 d. Kauno valstybinis muzikinis 
teatras kviečia į šokio spektaklio premje-
rą - baletą „Žydrasis Dunojus“ pagal Joha-
no Štrauso (Johann Strauss) muziką. Šis 
spektaklis - tai nuostabiosios Lietuvos pri-
mabalerinos EgLėS ŠpoKaitėS režisūrinis 
debiutas. Legendinėje Kauno scenoje, kur 
prieš devyniasdešimt metų gimė profesio-
nalus lietuvių baletas, menininkė reali-
zuos pirmąjį savo baleto pastatymą.

Į spektaklio kūrėjų komandą Eglė pasi-
kvietė tokius pat lietuvių teatro korifėjus kaip 
scenografas Gintaras Makarevičius, baletui 
diriguos teatro vyriausiasis dirigentas Julius 
Geniušas. Vaidmenis spektaklyje atliks Kau-
no muzikinio teatro baleto šokėjai, o vienam 
iš pagrindinių vaidmenų pakviesta baleto so-
listė iš Klaipėdos Beata Molytė.

Choreografė E.Špokaitė tikisi sukurti 
spalvingą, jausmingą, linksmą, tačiau kartu 
ir jautrų baleto spektaklį: „Pastatymo meni-
niai sprendimai nenutols nuo tradiciniam ba-
leto spektakliui būdingo pasakojimo. Pasitai-
kantį turinio ir formos supaprastinimą ar ne-
skoningą dramatizmą sieksiu pakeisti švelnia 
ironija.“

Kalbėdamas apie būsimą premjerą, teatro 
vyriausiasis dirigentas J.Geniušas neabejoja, 
kad tai bus vienas publikos mėgstamiausių 
repertuaro spektaklių, nes be išimties visi 

baletą sudarantys valsai lengvi, poetiški, 
emocionalūs, o jų klausomasi „atsilošus“, su 
didžiuliu pasimėgavimu. Dirigentas valsus 
lygina su vėriniu iš įvairaus dydžio ir formos 
karoliukų su daugybe briaunų, kurių kiekvie-
na turi savo skambėjimą.

Pasak scenografo G.Makarevičiaus, bale-
tas „Žydrasis Dunojus“ savo turiniu yra labai 
glaudžiai susietas su tradicija ir tam tikra pla-
čiai suprantama klasika. Todėl pasirinkęs mi-

nimalistinį scenovaizdžio sprendimą, papil-
dytą įvairiomis šiuolaikinėmis technologijo-
mis, jis siekia, kad muzika, veiksmas ir kos-
tiumai turėtų būti lygiaverčiai ir labai gerai 
„matomi“. „Man šiame spektaklyje svarbes-
ni veiksmo ir ritmikos dalykai, o ne literatū-
rinės potekstės. Gal todėl beveik visi sceno-
grafijos elementai tarsi neturi savo istorinio 
„kostiumo“ tam, kad netrukdytų spektaklio 
eigai“, - mintimis dalijosi scenografas.

Kitais metais baletas „Žydrasis Dunojus“ 
skaičiuos šešiasdešimtuosius gyvavimo sce-
noje metus. Jis apkeliavo daugelio Rytų Eu-
ropos teatrų scenas, ne kartą buvo statytas 
Vilniuje, jį matė ir Klaipėdos žiūrovai. Kauno 
valstybiniame muzikiniame teatre šis baletas 
statomas pirmą kartą.

Baleto spektaklyje šokio kalba skleisis 
nesudėtinga pagrindinio veikėjo - jauno kom-
pozitoriaus Franco - istorija, atspindinčia 
kompozitoriaus J.Štrauso biografijos elemen-
tus. Pagrindinė spektaklio idėja - nuolatinis, 
šimtmečiais nesikeičiantis kūrėjo pripažinimo 
troškimas, meilės, įkvėpimo ir artimo bend-
raminčio paieškos, nuolatinė kuriančio žmo-
gaus akistata su autentiškumo ir prasmės 
klausimais.

Parengė Lina Stankevičiūtė

Premjeriniai spektakliai vyks kovo 6, 7, 8, 13 d., 

balandžio 2, 29 d., gegužės 30 d.

Eglės Špokaitės 
režisūrinis debiutas

 SCENA

Choreografė Eglė Špokaitė tikisi 
sukurti spalvingą, jausmingą, linksmą, 

tačiau kartu ir jautrų baleto spektaklį
Dainiaus Mačikėno nuotr.
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Tą vakarą kitokį, netikėtą atsakymą PIANO.
LT koncertų salėje pasiūlys trys talentingi mu-
zikos atlikėjai: dainininkas Eugenijus Chrebto-
vas, pianistė Ugnė Sabaitytė ir smuikininkė Au-
gusta Jusionytė. „Klausimas tarsi iš fantastikos 
srities, arba surasti į jį atsakymą - tai kaip giedrą 
naktį suskaičiuoti žvaigždes danguje“, - 

atsakymo ieško E.Chrebtovas. Pianistė U.Sa-
baitytė ir smuikininkė A.Jusionytė kaip susita-
rusios pritaria dainininkui, kad tai primena fan-
tastikos sritį, užtat ir fantazijos vyrams čia ypač 
prireikia, bet tai nėra neįmanoma. Svarbu no-
rėti, svajoti ir tikėti, o svarbiausia - mylėti. 
Troškimų, svajonių, fantazijos ir ypač meilės 

netrūks ypatingoje, dar negirdėtoje trijų muzi-
kų kovo 8-osios programoje, skirtoje moti-
noms, seserims, mylimosioms... Tikėkitės, kad 
bent vieną atsakymą - patį tinkamiausią tam 
vakarui - tikrai išgirsite arijose iš miuziklų, 
melodijose iš kino filmų...

E.Chrebtovas - charizmatiškasis baritonas, 
vienas perspektyviausių jaunųjų Lietuvos solis-
tų, kelių tarptautinių konkursų laureatas. Akso-
miniu balso tembru ir atlikimo kultūra žavintis 
dainininkas yra operos grandų Virgilijaus Norei-
kos ir Vladimiro Prudnikovo auklėtinis. Šiuo 
metu dainuoja Lietuvos nacionaliniame operos 
ir baleto teatre, aktyviai koncertuoja Lietuvoje 
ir užsienyje, yra dalyvavęs televizijos organi-
zuotame dainininkų konkurse „Triumfo arka“.

U.Sabaitytė - pianistė, atlikėjos karjerą 
sėkmingai derina su kultūros vadyba, yra su-
organizavusi ne vieną muzikos projektą.

A.Jusionytė - smuikininkė, dalyvauja įvai-
riuose muzikos projektuose, yra NICO (Nau-
jų idėjų kamerinis orkestras) narė.

„Laisvalaikio“ inf.

SCENA

Ko nori moterys?

Į šį klausimą atsakymo ieškoma kas rytą, kas 
dieną, kas vakarą. Ar visada jis surandamas? 
Kur jo ieškoti? O ar atsakymas teisingas? Štai 
dar keli klausimai, iškylantys po pirmojo. Ra-
tas užsisuka, atrodo, niekada ir nesustos. Ta-
čiau reikia dar labiau pasistengti arba visai at-
sipalaiduoti ir leisti įvykiams tekėti sava vaga. 
Vis dėlto tam tikros akimirkos viską sudėlioja į 
savo vietas. Tos akimirkos - ypatingos progos. 
Šį kartą - kovo 8-oji, kai klausimas „Ko nori 
moterys?“ iš tiesų nebeduos ramybės.

n KAS? Koncertas „Muzikinis bučinys“, skirtas 

Tarptautinės moters dienos proga. Dalyvaus: 

Eugenijus Chrebtovas (baritonas), Ugnė 

Sabaitytė (fortepijonas), Augusta Jusionytė 

(smuikas). Programoje: arijos iš miuziklų ir 

melodijos iš kino filmų.

n KUR? PIANO.LT koncertų salėje (Kėdainių 

g.1, Vilniuje).

n KADA? Kovo 8 d. 18 val.

n Bilietus platina BILIETAI.LT.

Ugnė Sabaitytė

Eugenijus Chrebtovas

Augusta Jusionytė
Organizatorių nuotr.
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Tarptautinės moters dienos proga kovo 8 d.
Šv.Kotrynos bažnyčios skliautus užpildys 
skambesys gražiausių melodijų, kurios tą 
vakarą skambės išskirtinai moterims ir, ži-
noma, jas mylintiems jų artimiesiems. Ne-
eilinį ir jaukų pasirodymą „Į moters širdį“ 
Lietuvos dailiosios lyties atstovėms dova-
noja savo lyrinio tenoro grožiu klausytojų 
širdis pavergęs MerūNas ViTuLsKis.

„Man nepaprastai džiugu ir malonu savo 
muziką dovanoti ypatingą šventę mininčioms 
Lietuvos moterims. Aš tikrai nežinau kelio į 
kiekvienos moters širdį, tačiau stengiuosi jį ras-
ti savo dainomis, nuoširdžiu atlikimu ir bendrau-
damas su publika ir kartais galvoju, kad man tai 
pavyksta, ypač matant nuostabias ir žavingas 
moterų šypsenas“, - kalbėjo M.Vitulskis.

Tarp populiariosios ir klasikinės muzikos 
laviruojantis solistas, tarptautinių muzikinių 
konkursų laureatas, muzikinio televizijos rea-
lybės šou „Kelias į žvaigždes 2“ nugalėtojas 
savo nuostabiu balsu ir charizma žavi ne tik 
gimtinės, bet ir užsienio šalių klausytojus. 
Atlikėjas pasakoja, kad šiais metais daug lai-
ko praleis dirbdamas Prancūzijoje, Austrijoje, 
Italijoje, Ispanijoje, Liuksemburge, kur ope-
roje „Traviata“ atliks Alfredo, o „Rigolete“ - 
Dupkeso vaidmenį. Ir toks populiarumas visai 
nestebina, nes vieno mylimiausių ir populia-
riausių šių dienų Lietuvos muzikos atlikėjų 

dainavimas išsiskiria tyra, unikalia ir aukšta 
natų gama, kuri sukuria nepakartojamą mu-
zikos garsų bei nuoširdžių jausmų žaismą ir 
paliečia jautriausias sielos stygas.

Nepraleiskite progos pasiklausyti vieno 
geriausių Lietuvos tenorų šventiniame kon-
certe. Muzikaliai nuotaikingame, jaukiame ir 
nuoširdžiai šiltame pasirodyme dainininkas 
M.Vitulskis, akompanuojant pianistei Olgai 
Taškinaitei, atliks Dž.Pučinio (G.Puccini), 

E.de Kurtiso (E.de Curtis), R.Leonkavalio 
(R.Leoncavallo), S.Kardiljo (S.Cardillo), 
F.Čilėjos (F.Cilea) ir kt. kompozitorių gražiau-
sias melodijas.

„Laisvalaikio“ inf.

SCENA

Kelią į Lietuvos moterų širdis 
Merūnas skinsis dainomis

Po koncerto Lietuvos 
moterims operos solisto 

Merūno Vitulskio laukia darbai 
didžiuosiuose  

Europos teatruose
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Koncertas „Į moters širdį“ - kovo 8 d.,  

sekmadienį, 18 ir 20.30 val.  

Šv.Kotrynos bažnyčioje
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Kas? „Kavos kultūros  
dienos“.

„Kavos kultūros dienos“ - tai kasmetė ka-
vos šventė, kurioje gausu geros kavos. 
Kasmet atrasti savo kavą organizatoriai 
kviečia kavos mėgėjus, žmones, ieškančius 
geresnės gyvenimo kokybės ir, žinoma, ge-
resnės kavos. „Kavos kultūros dienų“ me-
tu vyksta kasmetinis Lietuvos kavos ruo-
šimo čempionatas, Lietuvos piešimo pieno 
puta čempionatas ir kavos fiesta.

Kur? Prekybos ir laisvalaikio centras 
„Panorama“ (Saltoniškių g. 9, Vilnius).
Kada? Nuo vasario 27 d. iki kovo 1 d.  
Už kiek? Renginys nemokamas.

Kas? Ievos Narkutės naujojo  
albumo pristatymo koncertas.

Žvėris miegojo žiemos miegu, kol įgavo naujų 
jėgų ir pradėjo budintis. Vasario pabaigoje jis 
jau jaučia pavasarį. Tada jau būna iki galo 
atsikratęs snaudulio ir ypač švelnus. Žvėrį 
geriausiai pažįstanti I.Narkutė kviečia į savo 
naujausio albumo „Švelnesnis žvėris“ koncer-
tus. „Koncertai - kaip pasimatymai, jiems pa-
našios taisyklės galioja. Į pasimatymus su įdo-
miais žmonėmis norisi eiti dažnai. Ir koncer-
tuot įdomiems ir mieliems žmonėms norisi 
dažnai. Kaip ir geram pasimatyme, taip ir 
geram koncerte įsižiebia logiškai nepaaiški-
nama kibirkštis. Mes vieni kitais susižavime, 
tampame pažeidžiami, jautresni“, - sakė  
I.Narkutė. Vasarį mes visi jau pradedam lauk-
ti pavasario. Širdžių ledai po truputį tirpsta 
ir imame kitomis akimis dairytis aplink. O 
lauke - dar tamsu. Dienos ilgėja pamažu ir 
nejučia. Pasak Ievos, tuos tamsius ilgus va-
karus geriausia išnaudoti pasimatymams, nes 
juk širdžių ledai po truputį skyla ir ima iš-
plaukti. 

Kur? kongresų rūmai  (Vilniaus g. 6/16, Vil-
nius).
Kada? Vasario 27 d. 19 val.
Už kiek? Suaugusiajam 13-17 eur - 44,89-
58,70 Lt. 

Gurmanams

Ką veikti savaitgalį?
melomanams
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Redakcijos archyvo nuotr.Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Kas? Vilniaus kolekcininkų 
klubas.

Vilniaus kolekcininkų klubas kviečia vi-
sus norinčiuosius apsilankyti kolekci-
ninkų renginyje. Jame galėsite rasti įvai-
rių monetų, banknotų, pašto ženklų, at-
virukų, senovinių indų, baldų, sidabro 
įrankių, porceliano, buities prietaisų, 
laikrodžių, muzikinių plokštelių, pa-
veikslų, meno dirbinių, darbo įrankių, 
rakandų ir kt. Bendraudami sužinosite 
tų laikų istoriją, aplinkybes, daiktų pa-
naudojimo paskirtį, vertę, aktualias 
naujienas ir kitą įdomią informaciją. 
Klubas nuolatos sulaukia užsienio sve-
čių, kurie taip pat atsiveža savo kolekci-
jas, mainosi, prekiauja. 

Kur? Buvę profsąjungų rūmai (V.My-
kolaičio-Putino g. 5, Vilnius). 
Kada? Vasario 28 d. 8 val.
Už kiek? Renginys nemokamas.

Kas? „Tiesa“.

Atskleisti tiesą? Ar ją nutylėti? 
Geriau pripažinti neištikimybę 
ar mėgautis nežinojimo palai-
ma. Įtampos kupina komedija 
„Tiesa“ - apie žmonių santykius, 
meilės keturkampius ir tai, kaip 
po spindinčiu draugystės pavir-
šiumi slypi melas, kuriame pa-
siklysta tiek personažai, tiek žiū-
rovai. „Domino“ teatro komedi-
ja apie melą „Tiesa“ - tai sko-
ningas humoras, provokuojantis 
siužetas ir painiava, kurioje 
kartais sunku atrinkti, kas me-
luoja, o kas iš tiesų yra auka. 
Pasirenkite išvysti tai, kaip net 
didžiausias melo meistras gali 
tapti savo manipuliacijų auka.
Vaidina: Darius Auželis, Eval-
das Jaras, Neringa Varnelytė, 
Redita Dominaitytė, Aušra Štu-
kytė, Algirdas Dainavičius, Min-
daugas Capas.

Kur?„Domino“ teatras  (kino 
teatre „Forum Cinemas Vin-
gis“, Savanorių pr. 7, Vilnius).
Kada? Vasario 27 d. 19 val. 
Už kiek? Suaugusiajam  
12-20 eur - 41,43-69,06 Lt.

Parengė Ringailė STulPiNAiTė

Kas? Cirkas atvažiavo!

Cirkas sugrįžta į Vilniaus kongresų rūmus! Klounai, akrobatai, fokusininkai 
ir kiti artistai atlieka savo numerius griežiant orkestrui. Buvo laikai, kai 
kiekvienas cirkas turėjo savo nedidelius orkestrus. Juk taip svarbu lyno akro-
batui padėti išlaikyti ritmą ar būgnais pagąsdinti žiūrovą pavojingiausiais 
momentais. Cirkai net turėdavo apie tikrą pavojų pranešantį kūrinį - kom-
pozitoriaus Dž.Suzos (J.Sousa) maršą, kuriuo įspėdavo visus darbuotojus, 
kad kažkas atsitiko. Burtai, jėga, miklumas, neįtikėtini triukai, daug juoko 
ir nuostabi muzika - įdomiau praleisti šeštadienio popietės tikriausiai neį-
manoma.
Dalyvauja:
„Amber“ cirko žonglieriai, akrobatai, klounai, fokusininkai; lietuvos valstybi-
nis simfoninis orkestras - dirigentas Ričardas Šumila.

Kur? kongresų rūmai  (Vilniaus g. 6/16, Vilnius).
Kada? Vasario 28 d. 12 val.
Už kiek? Visiems žiūrovams 2,9-10,14 eur - 10,01-35,01 Lt (Tiketa.lt bei 
kasos punktuose).

Visai šeimai

Ką veikti savaitgalį?
TeaTro mylėTojams

smalsiems

Redita Dominaitytė
Redakcijos archyvo nuotr.
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Vaida Lisikaitė
televizija neserga

- Prieš pusmetį susilaukėte pirmagi-
mės. Ar šiandien dar kankina baimė, kad 
galbūt darote ką nors ne taip?

- Nuolatos.

- Ką tokiomis akimirkomis darote?
- Skambinu vienai iš močiučių arba tetoms. 

Stengiuosi kuo mažiau ieškoti informacijos in-
ternete, nes ten gali susirasti visokių baisybių.

- Ne paslaptis, kad nėštumą nuo ži-
niasklaidos ilgą laiką jums pavyko nuslėp-
ti. Dabar irgi viešumoje rodotės retai...

- Norime to ar nenorime, išvengti papa-
racų dėmesio Esmeraldai bus sudėtinga. Mu-
du su Rajanu nusprendėme nuo pat mažens 

suteikti jai kuo daugiau privatumo. Mano nėš-
tumas buvo pirmasis to išbandymas. Vieną 
dieną atsikėliau ir nusprendžiau, kad gana. 
Pasitraukiau iš viešumos dėl savo vaiko.

- Ką veikėte, kol laukėtės? Skaitėte 
knygas?

- Skaičiau knygas, leidau sau atsipalaiduoti 
ir mėgautis nėštumu. Nuolatos buvau su savo 
šeima. Turiu aštuonis pusbrolius ir pusseseres, 
jie daug žino apie vaikus ir jų auginimą, todėl 
nenuobodžiavau. Be to, mūsų šeima labai arti-
ma, o mano nėštumas mus suartino dar labiau.

- Ar tapusi mama kitaip pažvelgėte 
ir į savo mamą?

- Be abejo. Negaliu patikėti, kad kai mano 
mamai buvo 24-eri, ji jau turėjo tris vaikus, ku-
riems dar nebuvo nė ketverių metų. Ji gyveno 
Kuboje visiškai viena. Taigi, kai vidury nakties 
man tenka keltis prie dukros ir jaučiuosi taip 
lengvai išprotėjusi, pagalvoju apie savo mamą 
ir suprantu, kad neturiu dėl ko skųstis.

- Kai laukėtės ir galėjote leisti sau 
atsipalaiduoti, ar darėte kokias nors gro-
žio procedūras?

- Kai kalba ima suktis apie odos puoselė-
jimą, man patinka naudoti produktus, kuriuos 
galiu rasti savo virtuvės spintelėje. Pavyz-
džiui, kokosų aliejų vartoju odai drėkinti, o 
jogurto ir jūros druskos mišinį - šveisti. Jei 
kur nors einu ir atrodau pavargusi bei pati-
nusi (o tai šiomis dienomis pasitaiko dažnai), 
veidą panardinu į ledinio vandens dubenį.

- Savo pirmagimę pavadinote Esme-
ralda Amada. Kodėl?

- Mums abiem patiko Esmeraldos personažas 
Viktoro Hugo romane „Paryžiaus katedra“. Be 
to, vardas labai gražus. O Amada buvo mano mo-
čiutės vardas. Ispaniškai jis reiškia „mylima“.

- Nors šiandien jūsų dukrai vos keli 
mėnesiai, ar jau galvojate apie tai, kokia 
ji bus, kai sulauks paauglystės?

- Ne. Tačiau galvoju apie tai, kaip mano 
dabartiniai veiksmai gali jai pasirodyti ateity-
je. Pavyzdžiui, kai mane pakviečia į kokią nors 
fotosesiją, pagalvoju, ar tai yra kažkas tokio, 
dėl ko ji manimi ateityje didžiuosis. Mintis 
apie tai, kad kokie nors mano veiksmai gali 
jai padaryti gėdą, mane žudo.

- Motinystė sunki?
- Žmonės man visada tą sakė. Bet aš su-

pratau, kad būti vaiku yra dar sunkiau. Viskas 
jai dabar yra didžiausias iššūkis. Pavyzdžiui, 
aš nė karto nevėmiau nuo 1990 metų, o ma-
no dukra vien tik per šį interviu atpylė jau du 
kartus. Motinystė yra pyragai, palyginti su 
tuo, ką reiškia būti kūdikiu.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

E.Mendes - atvirai apie 
motinystės vargus ir džiaugsmus

Susilaukę dukrelės aktoriai Eva Mendes ir Rajanas 
Goslingas (Ryan Gosling) vis rečiau pasirodo viešumoje

EPA-Eltos nuotr.

Aktorės Evos MEndEs nė kiek negąsdina vis didėjantis žvakučių skaičius ant gimtadie-
nio torto. Kitą savaitę 41 metų sukaktį švęsianti Holivudo žvaigždė šiandien džiaugiasi 
ramiu šeimos gyvenimu - su aktoriumi RAjAnu GoslinGu (Ryan Gosling, 34) augina 
pusės metų dukrą Esmeraldą ir rūpinasi namais. viešumo vengianti pora laikosi griežtos 
nuostatos - kiek įmanoma savo vaiką aktoriai nori apsaugoti nuo žiniasklaidos dėmesio.

l Aktorė Eva Mendes gimė 1974 m. kovo 5 d. 

Floridoje, JAV
l Pasaulyje ji žinoma ne tik kaip aktorė, bet ir kaip 

dizainerė
l 2011 m. E.Mendes pradėjo susitikinėti su akto-

riumi Rajanu Goslingu (Ryan Gosling)

l Praėjusių metų rugsėjį jiedu susilaukė dukters

DOsJĖ

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Martynas Vaidotas -
naujas svajonių jaunikis?

Interviu su Martynu Vaidotu - 39 p.

2015 m. vasario 27 - kovo 5 d.
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Dainininkė Urtė Šilagalytė (23) apgai-
lestauja, kad televizijoje vis rečiau kada 
pamatysi naujus, talentingus atlikėjus. 
O jei kokie nors ir atsiranda, jie ne visada 
turi galimybę atskleisti stipriausius savo 
kozirius. Urtė atvirai papasakojo, kas dar 
televizijoje ją erzina, o ką ji mielai žiūri.

Muzikinės laidos 

Vertinu gana kritiškai, nes komisija dažnai 
susitelkia ne ten, kur reikia. Man atrodo, kad 
atlikėjai kartais galėtų dainuoti geresnes 
dainas, kurios padėtų atsiskleisti jų vokalui. 
Bėda ta, kad neleidžiame dainininkams 
parodyti visko, ką jie gali.

naujų atlikėjų  
trūkuMas 

Gaila, kad taip sunkiai į projektus yra 
įsileidžiami nauji atlikėjai. Talentingų vaikų 
yra daug. Galėtų vėl atsirasti vaikams skirtos 
muzikinės laidos, kuriose jie galėtų rodyti 
savo talentą ir tobulėti.

FilMų pasirinkiMas 

Pasigendu naujų filmų. Kartais juokinga, 
kai rodomi seni filmai, o skelbiama, kad tai 
premjera. Pripažinkime, kad dažniau dabar 
filmus žiūrime per internetą.

reklaMinės pauzės 

Trukdo tada, kai kokia nors laida trunka 
vos pusvalandį, o reklama užima 15 min. 
Galėtų jos būti ne tokios ištęstos.

inForMacinės laidos 

Žiūriu žinias. Jose gaunu visą reikiamą 
informaciją.

televizija internete 

Pati nežiūriu, bet tai vertinu teigiamai. 
Gerai, kad tobulėjame ir naudojamės 
naujausiomis technologijomis.

GyveniMo būdo laidos 

Man patinka tokios laidos. Kai mane 
sudomina kokia nors tema, vakare, grįžusi po 
darbų, mielai pasižiūriu.

GaliMybė noriMas laidas 
žiūrėti bet kuriuo Metu 

Tai labai didelis pranašumas. Labai patogu 
pažiūrėti tuo metu, kai tau patogu.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS
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tV6 5,3 %
tV8 4,5 %
tV1 4,3 %
PBK 3,6 %
lietuvos rytas tV 3,1 %

rEN lietuva 1,7 %
info tV 1,6 %
Video ir DVD 1,1 %
lrt Kultūra 1,1 %
liuks! 0,4 %

tV6 4,5 %
PBK 3,8 %
lietuvos rytas tV 3,5 %
tV1 3,5 %
tV8 3 %

info tV 2,5 %
rEN lietuva 1,9 %
Video ir DVD 1,5 %
lrt Kultūra 1,2 %
liuks! 0,7 %

lNK 16,6 %

truMpai

Pirmą kartą pasaulyje kuriamo, LRT transliuojamo 
renginių ciklo „Delfinai ir žvaigždės“ dalyvių gretos 
pradeda retėti - praėjusį savaitgalį, susumavus 
komisijos ir delfinariumo žiūrovų balsus, su 
delfinais pirmajam teko atsisveikinti krepšininkui 
EurElijui Žukauskui. „Labiausiai noriu padė-
koti treneriams už jų kantrybę dirbant su mumis ir 
per treniruotes, ir per pačius pasirodyms“, - šypte-
lėjo E.Žukauskas.

Jau netrukus TV3 savo žiūrovams pristatys dar 
vieną lietuvišką premjerą - naują, šiuolaikišką, 
išskirtinio siužeto serialą „Tobula kopija“, kuriamą 
pagal pasaulyje žinomą Holivudo serialą. Serialo 
fabula - neeilinė, o pagrindinį vaidmenį kuriančiai 
aktorei sandrai daukšaitEi-PEtrulėnEi 
teko ypatinga užduotis. Žinoma moteris kurs net du, 
seserų dvynių, kurių gyvenimai skirsis tarsi diena 
nuo nakties, personažus.

tV3 16,6 %

lrt televizija 
8,6 %

BtV 8 %

NtV Mir lietuva 4,9 %

tV3 19,2 %

lNK 18,2 %

lrt televizija 
8,4 %

BtV 6,8 %

NtV Mir lietuva 5,4 %

Nr. laida            tV     reitingas

1 ValaNDa SU rŪta lNK 11,3

2 PaKartOK  tV3 10,5

3 tV3 ŽiNiOS tV3 10,0

4 KK2 lNK 10,0

5 lNK ŽiNiOS lNK 9,6

6 aŠ tiKrai MyliU liEtUVĄ tV3 9,5

7 PriEŠ SrOVĘ tV3 9,5

8 SaVaitėS KOMENtarai tV3 8,9

9 KK2 PENKtaDiENiS lNK 8,8

10 ŠUOliS tV3 8,6

Duomenys: TNS LT, 2015 m. vasario 16-22 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Urtę Šilagalytę

reitinGai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai  15,3 %

Kiti  
kanalai 19,3 %

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAUŽ KADRO

Eimantė Juršėnaitė

- Seriale kuriamas herojus Vilius 
Stuoka - žavus vilioklis, dėl kurio mote-
rys tiesiog kraustosi iš proto. Ar gyveni-
me esi į jį bent kiek panašus? 

- Nežinau, kodėl moterys pameta dėl jo galvą. 
Jis turi savų tikslų ir jų siekia, o moterys - 
kaip jau ten išeina. Vilius kiek ramesnis už mane, 
labiau susikaupęs, nuolat susikoncentravęs į pro-
blemą. Pačiam apibūdinti savo charakterį sunku. 
Tikriausiai mano mama, draugai ar kolegos ga-
lėtų daugiau papasakoti negu aš pats. Manau, kad 
esu komunikabilus, lengvai su visais randu ben-
drą kalbą; tai labiausiai ir padeda bet kokioje si-
tuacijoje. Tačiau kaip gali būti kitaip, jei aš sten-
giuosi su visais gražiai, atvirai bendrauti? Žmo-
nės man atsako tuo pačiu. O vis dėlto kuriamas 
personažas prasideda nuo manęs, įvairiose situ-
acijose bandau pasielgti, kaip, mano nuomone, 
elgtųsi mano kuriamas herojus. Daugeliu atvejų 

daug ko nedaryčiau taip, kaip jis, kai kur mūsų 
humoras sutampa. Turbūt šis vaidmuo tuo ir yra 
žavus, kad būdamas Viliumi galiu elgtis įžūliau, 
kiečiau, mestis į situacijas, kuriose pats atsidūręs 
gal labiau stengčiausi iš jų išsisukt, bet ne žiūrė-
ti, kur tai galiausiai nuves.

- Žiniasklaida tau jau kabina gražuo-
liuko ir svajonių jaunikio etiketes. Malo-
nūs tokie apibūdinimai?

- Tiesą sakant, nežinau, ką man kabina ir 
kaip mane apibūdina. Gražuoliukas? Gerai. Tai 
amplua, nuo kurio niekur nepabėgsi. Jei žmo-
nės sako, kad esu gražus, reikia jais tikėti. Koks 
esi žmogus, toks ir esi, o už išvaizdą galiu dė-
koti tik Dievui ir tėvams, kad abu gražūs vienas 
kitam buvo, tai ir aš gražus išėjau. (Juokiasi.)

- Esi lovelasas?
- Tikrai ne. Galbūt aplinkiniams, kurie ma-

nęs nepažįsta, gali taip ir pasirodyti, bet aš 

labiau vertinu rimtas draugystes, o ne vasaros 
avantiūras. Jei matau, kad pažintis niekur ne-
veda, geriau pabaigti viską gražiuoju niekur 
nenuėjus, likti draugais, o ne nuotykiais vie-
nam kitą vėliau vadinti. Mane taip tėvas mokė: 
„Bet kuri mergaitė gali paskui būti tavo vaikų 
mama.“ Jis sakė man vaikystėje: „Moterį rei-
kia gerbti.“ Tai aš ir stengiuosi daryti. 

- O kas tau yra vyriškumas?
- Manau, praleisti daug laiko prie veidrodžio 

nėra labai jau vyriška. Nėra ten ko ilgai blaš-
kytis: vyras atsikelia, apsirengia tuo, ką randa, 
ir išeina. Aišku, visko būna. (Juokiasi.) Vyriškas 
vyras turi gerbti save ir kitus, turėti tikslų ir 
jų siekti. Kiekvienas stengiasi būti vyriškas, 
tačiau vyru jį padaro tikra moteris. Kaip sako-
ma, moteris yra gamta, o vyras - žemėlapis. 
Kartais vyriškumas Dievo duotas. Arba jį turi, 
arba ne. Tai priklauso ir nuo aplinkos, auklėji-
mo, perskaitytų knygų ir panašiai. 

- Ar pats žiūri serialus?
- Televizijos nežiūriu, nes neturiu televi-

zoriaus. Tačiau jei nuvažiuoju pas mamą į Kau-
ną ir į rankas pakliūna pultelis, neslėpsiu, pa-
žiūriu ir lietuviškus serialus. Norisi pažiūrėti, 
kaip vaidina kolegos, pasimokyti, paanalizuo-
ti, kas gerai atrodo ekrane, o ko geriau neda-
ryti. Tai mano darbo dalis. Ir serialą „Juodos 
katės“ žiūrėsiu, įdomu kaip man pavyko su-
vaidinti vienoje ar kitoje scenoje. Žinoma, ste-
bėti savo darbą, kai viskas jau nufilmuota ir 
nieko negali pakeisti, man ne itin patinka. Vi-
sada pagalvoju: čia galėjau ir kitaip padaryti. 
Tiesa, neseniai buvau vieno televizijos pro-
jekto filmavime, norėjau sužinoti, kaip vyksta 
darbas tiesioginio eterio metu. Galiu pasaky-
ti, kad televizijos užkulisiai man įdomesni nei 
pats rezultatas, kurį žiūrovai pamato ekrane.

- Teatro aktoriai neretai skeptiškai 
žiūri į vaidmenis televizijoje... 

- Man labiau patinka teatras, bet vaidyba - 
mano darbas. Kaip ir kine, seriale dirbti įdo-
mu, tik procesas skiriasi. Darbas seriale kiek 
chaotiškesnis, scenos filmuojamos ne iš eilės, 
tą pačią dieną iš pradžių numirti reikia, paskui 
iškart po to jau mylėti, todėl reikia greitai 
gaudytis situacijose. Gaila, kad tų darbų tea-
tre mažai.

- Kokių turi laisvalaikio pomėgių?
- Nuo knygos stengiuosi toli neatitrūkti, 

domiuosi teatru, šokiu, groju gitara, kartais 
pasimokau groti pianinu. Anksčiau aktyviai 
čiuožinėjau, bet dabar sulaužiau pačiūžas, at-
eis pavasaris - ilgąją riedlentę išsitrauksiu. 
Daug kuo domiuosi, kartais kaip ką nors su-
meistrauti, pasidaryti. Visko prisigalvoju.

„Personažas prasideda nuo manęs“

Aktorius MArtynAs VAidotAs (28) netrukus pasirodys naujame LnK seriale „Juodos katės“. 
nors ekrane dėl jo kuriamo herojaus Viliaus pešis net trys moterys, pats Martynas gyvenime 
tokioje situacijoje atsidūręs nebuvo ir vargu ar norėtų. tačiau aktorius pripažįsta, kad žaviau-
sia jo darbo dalis - kartais pasislėpti už personažo ir pasielgti kitaip, nei elgiasi gyvenime.

Aktorius Martynas Vaidotas 
žiūrėdamas serialus mokosi darbo 

prieš kameras subtilybių
irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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 23.15   „Sostų karai“  21.55  „Meilė, seksas ir
  Los Andželas“

 14.00  „Tikrosios dino-
  zaurų spalvos“

 22.40  „Holivudo mamy-
  tės paslaptis“

 21.00  Mano vyras gali 16.30   TV Pagalba

 TV8
8.00, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.50 „Mis Marpl“. 
10.00 „Linksmieji draugai“. 10.30 Senoji animacija. 
11.05 „Širdies auka“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 
14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.35 Pasi-
keisk! 18.00, 22.40 „Medikai“. 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. 21.00 Drama „Aš ir Lukas“. 0.30 Gydytojai. 

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 
14.00, 16.30, 1.00, 4.05 Dviračio šou. 11.05 Mes 
pačios. 11.30 Apie žūklę. 12.00, 14.30, 4.30 24 
valandos. 13.10 Tauro ragas. 13.35 Autopilotas. 
15.40 Pagalbos skambutis. 21.00 Ne vienas kelyje. 
21.30 Dabar pasaulyje. 1.30 Šefas rekomenduoja. 

 PBK
5.50, 20.40 Lietuvos laikas. 6.00, 0.45 „EURO-
NEWS“. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 
11.35 Gyvenk sveikai! 12.40 „Bučinys 2“. 13.40, 
14.20 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 
15.55 Mados nuosprendis. 17.50 „Lauk manęs“. 
18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 21.05 „Aš - 
meras“. 21.20 „Šok!“ 23.35 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
8.00 „Mano tiesa“. 8.50, 15.50 „Žvaigždžių 
gyvenimas“. 9.35, 17.35 „Bučinys 2“. 11.15 
„Aš - šalia“. 13.00 „Gyvenimo taisyklės“. 13.50, 
23.05 Ekstrasensų mūšis. 19.25 „Vanka“. 21.15 
„Vargšelė Liz“. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 Gyve-
na gi žmonės! 8.45, 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 10.10 
Važiuosime, pavalgysime! 10.55 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.30 Ypatingas įvykis. 14.00 Proku-
rorų patikrinimas. 15.25 „Gyvenimas apkasuo-
se“. 16.00 „Bombila. Tęsinys“. 17.00 Kalbame 
ir rodome. 18.45 „Piatnickis“. 20.40 „Lemtin-
gas panašumas“. 22.45 Ieškok Vietrovo... 0.20 
„Jūrų velniai. Likimai. atostogos prie jūros“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Rožė su dygliais Mirei. Di-
džioji Rusijos prancūzė. 10.00, 13.00, 16.00, 16.30, 
19.00 Žinios. 11.00 Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 
3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 „Ten, kur tu“. 15.00, 
4.10 „Kol stanica miega“. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 „Pagrindinė scena“. 22.15 „Sėkmingoji“. 
23.05 „Kamenskaja“. 1.05 „Dama su šuniuku“. 

 TV PolonIa
7.10 „A la show“ - Voicechas Manas. 7.40 Sveikatos 
ir grožio alchemija. 8.00 KucinAlina. 8.30 „Žilvičių 
įlankos paslaptys“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.00 Sveika, Polonija. 11.40 Šios dienos užduotys. 
12.05 „Pagalbos signalas“. 12.25, 17.50, 20.40, 
1.10 Galvosūkis. 12.35, 2.00 Žinios. 12.50 „M, 
kaip meilė“. 13.50 „Paradoksas“. 14.40 Klajūno 
užrašai. 14.55 „Janas Novakas Jezioranskis - įvykių 
užkulisiai“. 15.30 Tyrėjų TV. 16.00 „Ex Libris“. 16.20 
„A la show“ - Voicechas Manas. 16.55 Šios dienos 
užduotys. 17.20, 21.45, 4.10 Polonija užsienyje. 
17.30 TV ekspresas. 17.55, 1.15 XX amžiaus sen-
sacijos. 18.25 Kultūros laida. 18.55, 3.45 „Pagalbos 
signalas“. 19.25 Cafe historia. 19.45 Labanaktukas. 
20.00 Žinios. 20.50, 2.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 22.00 
Vaidybinis f. 23.40 Pramoginė laida. 0.45 Šios die-
nos užduotys. 1.45 Animacinis f. 4.20 Vaidybinis f. 

 DIVa UnIVERsal TV
4.15, 6.55 Dianos fon Fiurstenberg namas. 5.00, 
11.25 Liežuvautoja. 5.45, 12.10 Tikroji Holivudo 
istorija. 6.30 Vakarėliai aplink pasaulį. 7.40, 
13.45, 18.45, 22.00 Raudonas takelis. 10.15, 
17.05, 21.15, 0.30, 2.55 Mados kontrolė. 10.40, 
16.20 Nuotaka milijonieriui. 12.55, 13.20, 17.55, 
18.20, 1.15, 2.30 Naujienos. 17.30 Madingi 
tinklaraštininkai. 1.40 Išskirtiniai. 

 TV1000
5.15 „Invazija“. 7.15 „Holivudo žmogžudysčių 
skyrius“. 9.15 „Susiliejimas“. 11.00 „Nuospren-
dis“. 13.00 „Reičel išteka“. 15.00 „Varnas“. 
17.00 „Tarp dviejų pasaulių“. 19.00 „Džounsų 
šeimynėlė“. 20.45 „Draugai su vaikais“. 22.45 
„Žodžiai“. 0.30 „Mano geriausio draugo vestu-
vės“. 2.30 „Reičel išteka“. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Garsūs Anglijos sta-
tiniai. 8.00, 13.30 Gyvenimas po katastrofos. 
8.30 Naujo būsto paieška. Kolumbija; nauja 
gyvūnų prekių parduotuvė. 9.30, 17.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 10.30, 15.00, 24.00 
Didžiosios pasaulio paslaptys. 11.30, 16.00 
Amerikos paslaptys ir mįslės. 12.30 Pamesto 
bagažo aukcionai. 14.00 Naujo būsto paieška. 
Kolumbija; nauja gyvūnų prekių parduotuvė. 
18.00 Išgelbėkite mano verslą! Rūsti Alias-
ka. 19.00 Neįprastas Amerikos maistas. 20.00 
Naujo būsto paieška. Honkongas, Kinija. 21.00 
Surūdijęs auksas. 22.00 Adamas Ričmanas. 
Jaučiai Naujame Orleane. 22.30 Kulinarinės 
kovos. Aludarių susitikimas. 23.00 Neįtikėtinos 
istorijos. 1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Animacinis f. 

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

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

„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Aistros 

spalvos“ (N-7).
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 Animacinis f.  

„Ragai ir kanopos 
sugrįžta“.

13.30 Animacinis f. 
„Legenda apie  
Korą“ (N-7).

14.00 Animacinis f. „Kempi-
niukas Plačiakelnis“.

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

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

16.30 TV Pagalba (N-7).
18.15 Laidos pertraukoje - 

Kaip ant delno.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Monstrai prieš  
ateivius“ (N-7).

21.15 Fantastinis trileris 
„Iksmenai. Pradžia. 
Ernis“ (N-7).

23.30 Veiksmo f. 
„Grobuonys“ (N-14).

1.35 Veiksmo drama 
„Stebėtojų lyga“  
(N-14).

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 K11: Komisarai  
tiria. Nuodinga  
neapykanta (N-7).

9.30 K11: Komisarai  
tiria. Mirtis  
šiltnamyje (N-7).

10.10 Yra kaip yra (N-7).
11.30 Dokumentinis f. 

„Barnevernet. Norve-
giškos vaikų medžio-
klės ypatumai“.

12.30 KK2 (N-7).
13.25 „Tomas ir Džeris“.
13.55 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.20 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Mano vyras gali.
22.20 Veiksmo f.  

„Trigubas X“ (N-7).
0.40 Siaubo f. „Kruvina 

seserijos paslaptis“ 
(S).

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

(N-7).
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Savivaldybių tarybų 

rinkimai 2015.
12.20 Ryto suktinis su  

Zita Kelmickaite.
13.10 TV serialas „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 TV serialas „Nuodė-

minga meilė“ (N-7).
17.00 TV serialas „Akis  

už akį“ (N-7).
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien.
18.45 Delfinai ir žvaigždės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trileris „Holivudo 

mamytės paslaptis“ 
(N-14).

0.05 Tautos balsas.
0.30 „Akis už akį“ (N-7).
1.15 Mes kartu su  

Antanu Šabaniausku.
2.45 LRT OPUS ORE. 

Leon Somov ir Jazzu.
3.50 Duokim garo!

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

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

9.00 TV serialas  
„Tiušai (N-7).

11.00 Kalbame ir  
rodome (N-7).

11.55 TV serialas 
„Prokurorų  
patikrinimas“.

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

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

15.00 Amerikos talentai.
16.00 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

17.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

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

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Kriminalinis trileris 

„Skolininkas“  
(N-14).

23.15 „Sostų karai“ (N-14).
1.25 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
2.30 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 Kitoks pokalbis. Svečiuo-

se L.Salasevičius (N-7).
13.00 „Laukinis pasaulis“.
13.30 Sąmokslo teorija (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Gamink sveikiau!“
17.00 Savivaldybių rinkimai. 

Vilniaus miesto meras.
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Savivaldybių rinki-

mai. (tęsinys).
18.40 Savivaldybių rinkimai. 

Vilniaus rajono meras.
19.55 Kitoks pokalbis. Sve-

čiuose D.Žeimytė (N-7).
20.55 Pasaulis X (N-7).
21.55 Komedija „Meilė, seksas 

ir Los Andželas“ (N-14).
23.45, 3.40  

Kriminalinė drama 
„Peržengti ribą“ (N-14).

1.30 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

2.15 „Meilė, seksas ir Los 
Andželas“ (N-14).

5.10 „Miestai ir žmonės“.
5.15 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 „Lietuvos krikštui 600“.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Režisieriaus V.Pup-

lauskio 75-mečiui. 
Dokumentinis f. „Atgi-
mimo kronika“ (N-7).

14.00 „Tikrosios dinozaurų 
spalvos“.

15.00 „Visu garsu“ interviu 
su Viktoru Gerulaičiu.

15.45 Dokumentinis f. „Baras“
16.35 ARTi. Vitražas.
17.10 Populiarioji klasika.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Šiaurietiškas būdas“.
18.40 Aktorius Regimantas 

Adomaitis.
19.00 Teatras.
19.45 A.Bražinsko dainas 

atlieka LRT choras.
20.00 Gustavo enciklopedija.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Durys atsidaro.
21.30 Istorinė drama 

„Mėnulio pilnaties 
metas“ (N-7).

22.50 Vienas eilėraštis.
23.00 Lietuvių kinas 

trumpai. „Gėlė“, 
„Berniukas ir jūra“.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.30 Mokslo sriuba.
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 23.00  „Mergina, kuri 
  žaidė su ugnimi“

 19.00  „C.S.I. 
  kriminalistai“

 22.45  „Nakties 
  provincija“

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Melagių žaidimas“ 

(N-7).
10.30 Dokumentinis f. 

„Stulbinamas gyvū-
nijos pasaulis“.

11.00 „Karadajus“ (N-7).
12.00 Griežčiausi tėvai.
12.55 „Audra“ (N-7).
13.55 Alabama - namai 

namučiai (N-7).
14.50 Būrėja.
15.25 Natūralioji  

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

15.55 Griežčiausi tėvai.
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisaras Borovskis 
ir angelas“  
(N-7).

22.45 Romantinė drama 
„Nakties provincija“ 
(N-14).

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

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

10.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

11.00 „Las Vegasas“  
(N-7).

12.00 „Pelkė“ (N-14).
13.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.30 „Saša ir Tania“  
(N-7).

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Pelkė“ (N-14).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“  

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

gelbėtojai (N-7).
22.00 Rizikingiausi  

policijos darbo  
epizodai (N-14).

23.00 Komedija  
„Senoji mokykla“ 
(N-14).

0.50 „Greito reagavimo 
būrys“ (N-7).

2.20 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

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 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

12.45 „Priedangoje“  
(N-7).

13.45 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

14.15 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

15.15 „Kosmoso kariai“.
17.00 „80 traukinių  

aplink pasaulį“.
17.30 Reidas. Eismo  

įvykių kronika.
18.00 „Trauma“  

(N-7).
19.00 „Komanda Č“  

(N-7).
20.00 Balticum TV  

žinios.
20.20 „Tėvai už borto“.
21.00 Pagaliau penktadie-

nis! „Raudonasis 
progailis“  
(N-7).

22.45 Balticum TV  
žinios.

23.00 „Mergina, kuri  
žaidė su ugnimi“ 
(N-14).

„KRUVINA SESERIJOS PASLAPTIS“
Siaubo filmaS. JAV. 2005.
Režisierius S.Hendleris.
Vaidina B.Evigan, R.Vilis, K.Fišer.

Penkios seserijos narės nepavykus pokštui netyčia nužudo draugę. Jos 
susitaria apie tai niekam neužsiminti ir gyventi toliau. Bet išleistuvių 
vakarą paaiškėja, kad kažkas vis dėlto žino Megan žūties aplinkybes, 
žino, kas dėl to kaltas, ir tikrai nesiruošia paskandinti visko užmarštyje. 
Jas ima persekioti paslaptingas žudikas maniakas.

LNK
0.40

rekomenduoja

„SKOLININKAS“
KriminaliniS trileriS. Didžioji 
Britanija. 2012.
Režisierius K.Viveirosas.
Vaidina T.Rotas, P.Malanas,
Dž.Makbraidas.

Istorija apie jaunuolį, norintį tapti smo-
giku, ir seną smogiką, kuris nori išeiti į 
pensiją. Kartą, baigę darbelį, jie suvo-
kia, kad turi problemą - jauna mergina 
tampa jų nusikaltimo liudininke...

„STEBĖTOJŲ LYGA“
VeiKSmo drama. JAV. 2009.
Režisierius Z.Snaideris.
Vaidina M.Okerman,
B.Krudupas, Dž.D.Morganas.

Veiksmas vyksta 1985 metais, kai 
kažkas ima žudyti superherojus. 
Šie susivienija. Neilgai trukus jie 
atskleidžia pragaištingą sąmokslą, 
dėl kurio gresia pavojus visai žmo-
nijai. Superherojai priversti sustab-
dytų artėjančią pražūtį...

„TRIGUBAS X“
VeiKSmo filmaS. JAV. 2002.
Režisierius R.Koenas.
Vaidina V.Dizelis, A.Ardžento,
S.L.Džeksonas.

Ksanderio pragyvenimo šaltinis - jo 
keliančių šiurpulį žygių filmuota me-
džiaga. Joje užfiksuotas ir šuolis su pa-
rašiutu iš vogtos mašinos, krentančios 
nuo 250 m aukščio tilto, ir nutrūktgal-
viškas leidimasis snieglentėmis...

BTV
21.30

LNK
22.20

TV3
1.35

 ANImAL PLANET
7.00, 6.36 „Laukinis gyvenimas“. 7.25, 11.00 „Ka-
čiukai ir šunyčiai“. 8.15, 11.55, 16.30, 20.10, 2.35, 
5.49 „Žmogus ir liūtai“. 9.10, 5.02 „Iškviečiamas 
tramdytojas“. 10.05, 2.55 „Aligatorių tramdytojai“. 
12.50, 17.25, 21.05, 4.15 „Gyvenimas būryje“. 
13.45 „Beždžionių istorija“. 14.40, 19.15, 1.40 
„Akvariumų verslas“. 15.35 „Po užpuolimo“. 
18.20, 22.00, 0.45, 3.25 „Laukinės būtybės“. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 22 turo apžvalga. 
Premjera. 8.00 Karaliaus taurė „Copa del Rey“. 
Krepšinis. Finalas. 10.00 NBA Hjustono „Rockets“ - 
Toronto „Raptors“. 2014/2015 m. sezonas. 12.15 
„Road To Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 13.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „FC 
Dordrecht“. 2014/2015 m. sezonas. 15.00 NBA 
krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Toronto „Rap-
tors“. 2014/2015 m. sezonas. 17.00 WTA Rio Open. 
Moterų tenisas. Pusfinalis. 19.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos 22 turo apžvalga. Premjera. 20.00, 
21.10 Karaliaus taurė „Copa del Rey“. Krepšinis. 
Finalas. 22.10, 23.10 NBA Hjustono „Rockets“ - To-
ronto „Raptors“. 2014/2015 m. sezonas. 0.10 KOK 
World series. Bušido kovos. 3.15 NBA krepšinio 
lyga. Oklahomos „Thunder“ - Memfio „Grizzlies“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Futbolas. Europos lyga. 8.50, 16.40 Krep-
šinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Galatasaray“. 10.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“ - „Panathinai-
kos“. 12.30 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Manchester City“ - „Barcelona“. 14.20 Krep-
šinis. BBL. „TU/Rock“ - „Liepaja“. 16.10 Fut-
bolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 18.25 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
18.55 Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Fenerbahce 
Ulker“. Tiesioginė transliacija. 20.55 Krepšinis. 
Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Laboral Kutxa“. 
Tiesioginė transliacija. 22.55 Krepšinis. Euro-
lyga. „Barcelona“ - „Alba“. Tiesioginė translia-
cija. 23.45 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 
0.15 Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Fenerbahce 
Ulker“. 2.05 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - 
„Alba“. 3.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 5.00 Krepšinis. Eurolygos finalinio 
ketverto varžybos. 

 EUROSPORT
9.30, 13.30, 14.30, 24.00 Šiaurės dvikovė. Pa-
saulio čempionatas. 11.45 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. 14.00 Futbolas. Europos lyga. 
16.30, 21.00, 1.30 Angliškas biliardas. „Euro-
pean Tour“. 19.00 Moterų bundeslyga. „VfL 
Wolfsburg“ - „MSV Duisburg“. 
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Redakajus“  

(N-7).
7.25 „Bidamanų  

turnyras“ (N-7).
8.00 „Mažylių nuotykiai“.
8.30 „Būrys“ (N-7).
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Mitybos balansas.
10.30 „Barbė ir jos sesės 

ponių istorijoje“.
12.00 „Laukiniai nuotykiai“.
13.40 „Gyvenimo bangos“ 

(N-7).
16.15 „Kurt Sejitas ir  

Šura“ (N-7).
17.20 Svajonių nuotaka  

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.00 Nuotykių f.  

„Narnijos kronikos. 
Princas Kaspijanas“ 
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

22.00 Veiksmo f. 
„Transporteris 2“  
(N-7).

23.45 Mokslinės  
fantastikos f.  
„MS1. Kalėjimo  
griūtis“ (N-7).

1.30 Mokslinės  
fantastikos f.  
„Trys coliai“  
(N-7).

6.30 „Smalsutė Dora. 
Dora gelbsti  
sniego karalaitę“.

7.20 „Kaukė“.
7.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
8.10 „Ogis ir tarakonai“.
8.35 „Tomo ir Džerio  

nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Na, palauk!“
10.00 „Pašėlę Tornberiai“.
11.35 Nuotykių filmas  

šeimai „Šuo  
futbolininkas. 
Europos taurė“.

13.20 Nuotykių filmas  
šeimai „Ponas 
Magu“ (N-7).

15.05 „Didingasis  
amžius“ (N-7).

17.15 Dokumentinis f. 
„Didingojo amžiaus 
paslaptys. Haremas“.

18.30 Žinios.
19.00 Nuotykių komedija 

„Svečiai palėpėje“.
20.40 Veiksmo komedija 

„Aš - šnipas“  
(N-7).

22.30 Veiksmo trileris 
„Karo menas. 
Atpildas“ (N-14).

0.15 Veiksmo f.  
„Trigubas X“ (N-7).

2.30 Programos pabaiga.
2.35 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

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

marsupilamiai“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Džeronimas 2“.
10.15 Ryto suktinis su  

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

Luisas 3“ (N-7).
14.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
15.00 Mūsų laisvės metai. 

1995 m.
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“. 

Geriausios nacionali-
nės atrankos akimirkos.

22.40 „Falkonas“ (N-7).
0.15 Manto Jankavičiaus 

akustinis koncertas.
1.50 „Inspektorius Luisas“ 

(N-7).
3.25 Mūsų laisvės metai. 

1995 m.

 14.30  Popietė su 
  Algimantu Čekuoliu

 9.00  Svajonių ūkis

ŠeŠtadienis

„AŠ - ŠNIPAS“
Veiksmo komedija. JAV. 2002.
Režisierė B.Tomas.
Vaidina E.Merfis, O.Vilsonas, F.Jansen.

Kai iš JAV karo pajėgų pavagiamas ypatingas technikos laimėjimas - rada-
rams nematomas žvalgybinis lėktuvas „Svičbleidas“, vyriausybė kviečiasi 
ypatingai užduočiai atlikti unikalųjį šnipą Aleksą Skotą. Vogtąjį technikos 
šedevrą ketinama parduoti daugiausia pasiūliusiam už jį teroristui. O šis 
turi slaptą tikslą - paversti lėktuvą masinio sunaikinimo įrankiu.

rekomenduoja

„DVYNYS“
komedija. Prancūzija. 1984.
Režisierius I.Roberas.
Vaidina P.Rišaras, Ž.P.Kalfonas,
K.Mor.

Matijas Diuvalis, kuklus atvirukų 
pardavėjas, nusprendžia suvaidinti 
iškart du žmones dvynius, norė-
damas suvedžioti žavias dvynes, 
turtingas paveldėtojas iš Amerikos. 
Vėliau paaiškėja, kad viskas kur kas 
labiau komplikuota, nei vyrukas ti-
kėjosi. Šokinėti nuo vienos meilu-
žės prie kitos ne taip jau paprasta. 
Tai sunkus darbas...

„MS1. KALĖJIMO GRIŪTIS“
mokslinės fantastikos filmas. 
Prancūzija. 2012.
Režisieriai Dž.Materis, S.S.Legeris.
Vaidina G.Pirsas, M.Greis, V.Reganas.

Netolima ateitis. Buvęs CŽV agen-
tas Snou neteisingai apkaltinamas 
savo kolegos nužudymu. Ir netikė-
tai atsiranda vienintelė galimybė 
išsilaisvinti. Kalėjime, kuris, siekiant 
izoliuoti kalinius, įkurtas už Žemės 
atmosferos ribų, kyla maištas. Kali-
niai pagrobia taikos misiją kalėjime 
vykdančią prezidento dukterį Emi-
li. Snou turi išgelbėti merginą.

„MIRTIES MOTELIS“
siaubo trileris. JAV. 2007.
Režisierius N.Antalis.
Vaidina K.Bekinseil, L.Vilsonas,
I.Embris.

Sugedus mašinai, jaunavedžiai Dei-
vidas ir Eimi apsistoja pakelės mo-
telyje. Žiūrėdami numeryje rastus 
vaizdo įrašus, jie pamato, kad visi 
šie filmai nufilmuoti jų kambaryje. 
Išsigandusi porelė supranta, kad 
tapo kažkieno sugalvoto žiauraus 
realybės šou dalyviais...

TV1
21.00

BTV
23.10

 TV8
 9.30 Mitybos balansas. 10.00 Menų sala. 
10.30 Statybų TV. 11.00 VIP (N-7). 11.30 Virtu-
vės istorijos. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 
„Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 „Tėvas Braunas“ 
(N-7). 16.00 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 17.40 
„Mis Marpl“ (N-7). 18.45 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Ko-
medija „Moterų širdys“ (N-14). 22.50 Drama 
„Aš ir Lukas“ (N-7). 0.25 „Frosto prisilietimas“ 
(N-7). 

 INfO TV
 5.35, 12.30 Nuo... Iki. 6.20 Dviračio šou. 6.45 
Mes pačios. 7.10 Apie žūklę. 7.35, 10.10 24 
valandos (N-7). 8.40 Tauro ragas (N-7). 9.10 
Autopilotas. 9.40, 12.00 Dviračio šou. 11.15 
Pagalbos skambutis (N-7). 13.20, 15.50, 17.00 
KK2 (N-7). 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Arčiau 
namų. 15.20, 16.30, 17.40 Dviračio šou. 18.10 
Pasaulis X (N-7). 18.55, 1.15 24 valandos (N-
7). 20.00 Pasivaikščiojimai. VDU karta. 2014 
m. 20.30 Autopilotas. 21.00 „Aukso imperija“. 
22.00 „Žiedų ritmai“. 23.00 Pagalbos skambutis 
(N-7). 23.50 Valanda su Rūta. 2.25 Yra kaip 
yra (N-7). 3.35 Sveikatos ABC televitrina. 4.00 
Tauro ragas (N-7). 4.30 Nuo... Iki. 

 PBK
6.10, 0.40 „EURONEWS“. 6.40, 9.00, 11.00, 
17.00 Naujienos. 7.05 Grok, mylimas akorde-
one! 7.40 „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuoty-
kiai“. 7.55 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynė-
lė“. 8.20 „Gudručiai ir gudrutės“. 9.15 Ganytojo 
žodis. 9.35, 11.25 „Fiksikai“. 10.05 Padrikos 
pastabos su D.Krylovu. 10.25 Skanėstas. 11.50 
„Idealus remontas“. 12.45 Jūrmala 2013. 13.20, 
14.20 Sąmokslo teorija. 14.50 „Respublikos 
pasididžiavimas: A.Dementjevas“. 17.25 „Kas 
nori tapti milijonieriumi?“ 18.30 Pasverti ir 
laimingi 3. 20.00 Laikas. 20.40 Pasverti ir lai-
mingi 3. (tęsinys, su subtitrais lietuvių k.). 22.35 
Šiandien vakare. 1.10 „Asios Kliačinos, kuri 
mylėjo, bet neištekėjo, istorija“. 2.40 „Įžanga“. 
4.15 Muzika. 

 REN
 6.55 „Bernardas“. 7.10 „Žvėreliai“. 7.45 Tėtis 
turi rūpesčių. 9.15 Gyvenimo taisyklės. 10.05 
„Vanka“. 11.50 „Vargšelė Liz“. 13.45 „Mano 
tiesa“. 14.45 „Metas mylėti“. 18.15 Tėtis turi 
rūpesčių. 20.00 Ekstrasensai detektyvai. 22.45 
Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 

TV3
23.45

 17.15  „Didingojo amžiaus
paslaptys. Haremas“

LNK
20.40
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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 Arnold Classic  

galiūnų turnyras 
2014 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Statyk!
13.00 „Melagių  

žaidimas“  
(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 Dainuok mano  
dainą.

21.00 Veiksmo f.  
„Požemių ugnis“ 
(N-14).

23.10 Siaubo trileris 
„Mirties motelis“  
(S).

0.50 „Afigiena  
mokytoja“  
(N-7).

1.45 Bamba TV  
(S).

7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.00 Kitoks pokalbis. 
Svečiuose  
D.Žeimytė (N-7).

10.00 Taip gyvena  
žvaigždės! (N-7).

11.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.

12.00 Spąstai tėčiui.
13.50 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
16.00, 17.00  

Žinios. Orai.
16.20 „Viskas apie  

gyvūnus“.
17.30 Nuoga tiesa (N-7).
18.30 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
19.00, 21.00  

Žinios. Orai.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30 „Netikęs auklėjimas“ 

(N-14).
22.10 „Kruvina žinutė“  

(N-14).
24.00, 3.45  

Siaubo f. 
„Dažasvydis“ (S).

1.50 „Netikęs auklėjimas“ 
(N-14).

2.20 „Kruvina žinutė“ (N-14).
5.15 „Išgyventi Afrikoje“.
5.40 Spąstai tėčiui.

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

Viktoru Gerulaičiu.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas. 2008 m.
13.15 Būtovės slėpiniai. 

Dukart užmiršta. 1 d.
14.10 Kultūra +.
14.40 Vilniaus mažojo 

teatro spektaklis 
„Galilėjus“.

16.50 Mokslo sriuba.
17.00 Henrikas Šablevičius. 

„Memento mori“.
18.00 Žinios.
18.15 Legendos.
19.00 Muzikos žvaigždės 

lapkričio Vilniuje. 
Jubiliejinis GALA 
koncertas. 1 d.

20.30 Pagauk kampą.
21.00 Trileris „Holivudo 

mamytės paslaptis“ 
(N-14).

22.30 Panorama.
23.00 „Dingusių Romanovų 

paslaptis“.
23.55 Gintarinės batutos 

meistrai. Dirigentas 
Juozas Domarkas.

6.45 „Gepardų  
dienoraščiai“.

7.45 Dokumentinis f. 
„Stulbinamas gyvū-
nijos pasaulis“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 Dokumentinis f. 
„Gelbėkim  
pingvinus“.

11.00 Dokumentinis f. 
„Gepardų  
dienoraščiai“.

11.30 Dokumentinis f. 
„Trento ir laukinių 
kačių nuotykiai“.

12.00 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 Dokumentinis f. 

„Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 Magijos meistrai  

(N-7).
16.00 Būrėja.
17.05 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
19.05 Romantinė drama 

„Kai plyšta širdis“ 
(N-7).

21.00 Komedija „Dvynys“.
23.05 Nuotykių drama 

„Užtemimas“ (N-14).
1.20 „Atpildas“ (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 Džeimio Oliverio 
maisto revoliucija.

14.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

15.00 Ledo kelias  
(N-7).

16.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

17.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Veiksmo f. 

„Kapitonas Amerika. 
Pirmasis keršytojas“ 
(N-7).

21.30 „Byvis ir Tešlagalvis“ 
(N-14).

22.00 Drama  
„Amerikiečiai“  
(N-14).

23.00 Trileris  
„Neįmanoma  
misija“ (N-7).

1.10 Komedija  
„Senoji mokykla“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 „Laukinės  
gamtos ginklai“.

10.15 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

11.15 Karštos senos  
sėdynės.

11.45 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

12.45 „80 traukinių  
aplink pasaulį“.

13.15 „Niagaros magija“ 
(N-7).

14.15 „Trauma“  
(N-7).

15.15 „Kapitono dukra“  
(N-7).

17.15 „Išėjimas per  
suvenyrų krautuvę“ 
(N-7).

19.00 „Priedangoje“  
(N-7).

20.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Lelijos“ (N-7).
21.35 The Rolling  

Stones koncertas 
„The Biggest Gang“. 
2007 m.

23.20 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

23.50 „MS1: Kalėjimo 
griūtis“  
(N-14).

 10.30  Keliaukim! 22.10  „Kruvina žinutė“  19.00   Dainuok mano
   dainą

 17.15  „Išėjimas per suve-
  nyrų krautuvę“

 18.00  „6 kadrai“ 12.30   Penki ingredientai

TV PROGRAMAvasario 28 d.

 NTV Mir
7.00, 9.00, 12.00 Šiandien. 8.25 Medicinos paslaptys. 
9.25 Gaminame su A.Ziminu. 9.55 „Nemirtingumo tech-
nologija“. 10.55 Buto klausimas. 12.25 A.Žurbino melo-
dijos. 13.10 Važiuosime, pavalgysime! 13.55 Rusiškas 
įdaras. 14.30 Pagrindinis kelias. 15.15 „Viskas gerai, 
Mama“. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 Centrinė televizija. 
19.00 Naujos rusiškos sensacijos. 21.00 Tu nepatikėsi. 
21.55 Kriminalinė Rusija. 23.00 „Rezervistas - 3“. 

 rTr PlaNeTa (BalTija)
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 8.40 Šunų planeta. 
9.15 Šeštadienio talka. 10.25 Eksperimentai. 11.00, 
1.05 „Žiogas“. 13.30 „Sėkmingoji“. 15.20 Šešta-
dienio vakaras. 17.10 „Karnavalas mūsiškai“. 19.45 
„Šokiai su Žvaigždėmis“. 23.00 „Aš jį nulipdžiau“. 

 TV PoloNia
9.55 Miško bičiuliai. 10.10 Kultūros laida. 10.40 Ir gau-
ruoti, ir margi. 11.00, 12.45, 14.15, 16.00 39-asis Piastų 
bėgimas. 11.45 „Kopernikas“. 12.55, 18.25, 1.45 Galvo-
sūkis. 13.05, 22.35 Sveikinimų koncertas. 13.25 „Tėvas 
Mateušas“. 14.30 KucinAlina. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
16.20 Montresoro pilis. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.30, 19.50 Pramoginė laida. 
18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 20.40 Labanaktukas. 21.00 
Žinios. 21.45 „Garbės laikas“. 23.00 Lenkai čia ir ten. 

 DiVa UNiVersal TV
7.40, 17.55, 23.40 E! Naujienos: kieno įvaizdis ge-
resnis? 8.05, 13.00, 20.00 Raudonasis takelis: 2015-
ųjų Kino akademijos premija. 10.40, 11.25 Nuotaka 
milijonieriui. 12.10, 16.40, 23.15 E! Naujienos: Madų 
savaitės paslaptys. 12.35, 15.30, 22.30 Mados kontro-
lė. 15.55, 2.30 Dianos fon Fiurstenberg namas. 17.05 
Svajonių namai. 17.30, 0.05 Raudonasis takelis: spe-
cialus reportažas. 18.20 Kortnė ir Chloja užkariauja 
Hemptoną. 19.10 Mados projektas. 0.30 Išskirtiniai.

 TV1000
8.35 „Bušas“. 10.50 „Divergentė“. 13.20 „Mano geriau-
sio draugo vestuvės“. 15.05 „Didieji lūkesčiai“. 17.15 
„Russendisko“. 19.00 „Septyneri metai Tibete“. 21.20 
„Džobsas“. 23.25 „Neįtariamasis“. 1.00 „Kosmopolis“. 

 TraVel
8.00, 12.00 Naujo būsto paieška. 9.30 Nepaprasti 
užmiesčio namai. 10.30 Namas pasaulio pakraštyje. 
13.00, 22.00 Išgelbėkite mano verslą! 14.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 15.00 Brangenybių pasaulyje. 
16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00, 23.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. 18.00 Mano namelis ant ratų. 
19.00 Pamesto bagažo aukcionai. 20.00 Lobių kara-
lius. 20.30 Lobių medžioklė. 21.00 Pamesto bagažo 
aukcionai. 24.00 Didžiosios pasaulio paslaptys.

 aNiMal PlaNeT
7.00, 6.36 „Laukinis gyvenimas“. 7.25 „Akvariumų 
verslas“. 11.55, 17.25, 1.40 „Plėšrūno intelektas“. 
12.50, 2.35 „Žmogus ir liūtai“. 18.20 „Liūtė kara-
lienė“. 19.15 „Vudu ryklys“. 20.10 „Liūtų kautynių 
laukas“. 21.05 „Paskutinė liūtė“. 22.00 „Kruvinas eže-
ras“. 23.50 „Ryklių vasara“. 0.45 „Kalnų pabaisos“. 

 sPorT1
8.00 „NBA World“. Speciali krepšinio laida. 8.20 
Čempionai LT. „Ateitis“. Futbolo ateitis auga čia. 
9.00 „Sportas“. Dienos naujienos 9.15 NBA krep-
šinio lyga. Portlando „Trail Blazers“ - Oklahomos 
„Thunder“. 2014/2015 m. sezonas. 11.15 NBA 
krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Toronto 
„Raptors“. 2014/2015 m. sezonas. 13.15 Karaliaus 
taurė „Copa del Rey“. Krepšinis. Finalas. 15.00 
Čempionai LT. „Ateitis“. Futbolo ateitis auga čia. 
15.40 KOK World series. Bušido kovos. Prem-
jera. 18.30 NBA krepšinio lyga. Portlando „Trail 
Blazers“ - Oklahomos „Thunder“. 2014/2015 m. 
sezonas. 20.45 Tiesioginė transliacija. Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „FC Twente“ - „NAC Breda“. 
22.35 NBA krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ 
- Toronto „Raptors“. 2014/2015 m. sezonas. 0.35 
„One“. Kovos menų turnyras. 5.00 Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. Turo apžvalga. 6.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. „FC Barselona“ - „Unicaja“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.30 Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Fenerbahce 
Ulker“. 9.20 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu 
Efes“ - „Laboral Kutxa“. 11.10 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Barcelona“ - „Alba“. 13.10 Boksas. 
Genadijus Golovkinas - Martinas Murray’us. 
14.10 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 14.40, 
22.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West 
Ham“ - „Crystal Palace“. Tiesioginė translia-
cija. 16.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Manchester United“ - „Sunderland“. Tiesio-
ginė transliacija. 19.00 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „West Bromwich“ - „Southampton“. 
21.00 Boksas. Arthuras Abrahamas - Paulas 
Smithas. 2.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„West Ham“ - „Crystal Palace“. 3.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 5.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „West Bromwich“ - 
„Southampton“. 

 eUrosPorT
9.30, 14.00, 16.15, 24.00 Šiaurės dvikovė. 
Pasaulio čempionatas. 12.00, 15.30 Rogučių 
sportas. Pasaulio taurė ir Europos čempiona-
tas. 12.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
20.00 , 1.30 Angliškas biliardas. „European 
Tour“. 
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 0.50  „Afigiena 
 mokytoja“

 23.00  „Sheep Got 
 Waxed“

 8.30  Girių horizontai 17.30  Teleloto15.45  „Kurt Sejitas 
 ir Šura“

 TV8
9.30 Žvagulio klanas (N-7). 10.00 Svajonių sodai. 
11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Mankštinkitės. 
12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 „Ana ir meilė“ 
(N-7). 15.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 16.00 „Fros-
to prisilietimas“ (N-7). 17.30 „Mis Marpl“ (N-7). 
18.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 19.30 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 Drama „Danielio dukra“ 
(N-7). 22.40 Menų sala. 23.15 Komedija „Moterų 
širdys“ (N-7). 1.10 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 

 Info TV
5.45 Apie žūklę. 6.15 Autopilotas. 6.45 Valanda 
su Rūta. 8.20, 9.35, 11.15 KK2 (N-7). 9.05, 
13.30 Dviračio šou. 10.15 Šefas rekomenduoja. 
10.45 Pasivaikščiojimai. VDU karta. 2014 m. 
12.00 Yra kaip yra (N-7). 13.05 Ne vienas kelyje. 
14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Yra kaip yra (N-7). 
15.35 24 valandos (N-7). 16.40 Retrospektyva. 
Autoriai Juozas Matonis ir Vytautas Damaše-
vičius. Ciklas „Menininkų portretai“. 1998 m. 
17.15 Arčiau mūsų. 17.45 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 18.15, 1.45 Nuo... Iki. 19.05 
Mes pačios. 19.30 „Alfa“ Info Diena. Savaitės 
įvykių apsauga. 20.00 Info Diena. Speciali 
rinkimų laida. 24.00 24 valandos (N-7). 1.05, 
3.35, 5.10 KK2 (N-7). 2.30 Yra kaip yra (N-7). 
4.15 Autopilotas. 4.45 Tauro ragas (N-7). 

 PBK
6.45, 14.00, 16.45 Naujienos. 11.00, 9.00 Nau-
jienos. 7.10 „Tarnauju tėvynei!“ 7.35 „Juokingi 
kamuoliukai. Pin kodas“. 7.55 „Belka ir Strelka. 
Išdykusi šeimynėlė“. 8.05 Sveikata. 9.15 „Fiksi-
kai“. 9.35 Kol visi namie. 10.30 „Fazenda“. 11.20 
„Fiksikai“. 11.50 „Atspėk melodiją“. 12.30 „Vla-
das Listjevas. Žvilgsnis po dvidešimties metų“. 
13.30 „Jeralašas“. 14.20, 17.00 „Meilė už meilę“. 
18.00 „Jeigu myli - atleisk“. 20.00 Laikas. 21.40 
„Vienas prie vieno“. 0.30 „Užmigęs keleivis“. 

 REn
9.55 „Gyvenimo taisyklės“. 10.45 „Siurprizas“. 
12.35 „Žvaigždžių gyvenimas“. 13.25 Ekstra-
sensai detektyvai. 16.05 Ekstrasensų mūšis. 
Apokalipsė. 18.30 Tėtis turi rūpesčių. 20.00 
„Marionečių šokiai“. 23.25 Gyvenimo taisyklės. 

 nTV MIR
9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Valgome 
namie! 10.00 „Technikos stebuklas“. 10.55 So-
dininkų atsakas. 12.25 „Naujai gimę“. 13.20 
„Sindbado metas“. 17.00 Ypatingas įvykis. Sa-
vaitės apžvalga. 19.00 Norkino sąrašas. 20.15 
„Seklys“. 24.00 „Kontrolinis skambutis“. 0.20 
„Jūrų velniai. Likimai - 2. Įpėdinis“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.05 „Karnavalas mūsiškai“. 6.35 „Aš jį nulip-
džiau“. 8.30 Pats sau režisierius. 9.20 Žinios. 
Maskva. 10.00, 13.00 Žinios. 10.15 Humoro 
laida. 10.45 Rytinis paštas. 11.25 Gyvūnijos pa-
saulyje. 11.55 „Ne gyvenimas, o šventė“. 13.20 
Žinios. Maskva. 13.30, 3.15 „Žingsnis artyn“. 
15.00 Humoro laida. 17.05 „Viską atleisti“. 
19.00 Savaitės žinios. 21.00 Sekmadienio va-
karas su V.Solovjovu. 23.35 „Privati detektyvė“. 
1.25 „Keistuolė „Cosa Nostra“. 

 TV PolonIa
8.50 1200 muziejų. 9.20 Lenkai čia ir ten. 9.50 
Klajūno užrašai. 10.00, 18.25 Galvosūkis. 10.05 
Klopsas ir Dropsas. 10.40 Grūdas. 11.10 „Ko-
mediantė“. 12.15, 22.40 Sveikinimų koncertas. 
12.35 Mano šuo ir kiti gyvūnai. 12.55 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.10 Tarp žemės ir dangaus. 13.45 Prie Tatrų. 
14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.20 Pramoginė 
laida. 16.20 Okrasa laužo taisykles. 16.50 Svei-
katos ir grožio alchemija. 17.05 Provincijos 
lobiai. 17.25 Rinktiniai gamtos kūriniai. 17.55 
Made in Poland. 17.30 TV ekspresas. 18.50 „M, 
kaip meilė“. 19.45 Pramoginė laida. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios. 21.45 „Likimo pokštas“. 
23.00, 4.50 Savaitraštis.pl. 24.00 „Komediantė“. 

 DIVa UnIVERsal TV
6.30, 7.15, 8.00 Džuliana ir Bilas. 8.45, 16.00, 
19.10 Tikroji Holivudo istorija. 9.30 Išskirtiniai. 
9.55, 10.40, 11.25 Nuotaka milijonieriui. 12.10 
Kenedžio vestuvės. 12.55, 15.35, 22.40 Vakarė-
liai aplink pasaulį. 16.50 Kotrnė ir Chloja už-
kariauja Hemptonsą. 17.35, 18.20, 1.30 Mados 
projektas. 20.00 Niekas, tik Kalėdos. 

 TV1000
9.15 „Kosmopolis“. 11.00 „Septyneri metai Ti-
bete“. 13.20 „Neįtariamasis“. 15.00 „Džobsas“. 
17.10 „Žodžiai“. 19.00 „Ieškokit Gudručio!“ 
21.00 „Vaikinams tai patinka“. 22.45 „Aistros 
žaidimas“. 0.15 „Svynis Todas: Demoniškas 
Flyto gatvės kirpėjas“. 2.45 „Mano liūdna mei-
lės istorija“. 

 TRaVEl
9.00 Muziejų mįslės. 10.00, 17.00, 24.00 Didžio-
sios pasaulio paslaptys. 11.00 Gelbėtojai. 12.00 
Oro uostas 24.7: Majamis. 13.00 Brangenybių pa-
saulyje. 14.00 Neįprastas Amerikos maistas. 16.00 
Muziejų paslaptys. 18.00 Neįtikėtinos istorijos. 
Luvras. 19.30 Pamesto bagažo aukcionai. 21.00 
Lobių karalius. 21.30 Lobių medžioklė. 22.00 Mu-
ziejų paslaptys. 23.00 Legendiniai viešbučiai. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Redakajus“  

(N-7).
7.25 „Bidamanų  

turnyras“ (N-7).
8.00 „Mažylių  

nuotykiai“.
8.30 „Būrys“ (N-7).
9.00 Statybų TV.
9.30 Nepaprasti  

daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Alioša  

Popovičius ir 
Slibinas  
Tugorius“.

13.05 „Gyvenimo  
bangos“ (N-7).

15.45 „Kurt Sejitas  
ir Šura“ (N-7).

17.55 Aš - stilistas!
18.30 TV3 žinios,  

sportas, orai. 
Savaitės  
komentarai.

19.30 Šuolis! (N-7).
22.30 Savivaldybių  

merų ir  
tarybų rinkimai 
2015.

24.00 Veiksmo f. 
„Gladiatorių  
karalystė“ (N-14).

1.30 Nuotykių f.  
„007 Leidimas  
žudyti“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Smalsutė Dora. 

Piratų nuotykiai“.
7.20 „Kaukė“.
7.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
8.10 „Ogis ir tarakonai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC  

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Komedija šeimai 

„Šnipų vaikučiai 4“ 
(N-7).

11.35 Filmas šeimai 
„Linksmuolė  
Momo“.

13.15 Romantinė komedija 
„Aeroplanas“ (N-7).

14.55 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Speciali „Žinių“ ir 

„Alfa savaitės“  
laida. Skirta  
rinkimams.

19.30 Lietuvos  
supermiestas.

22.25 Veiksmo f. „Pragaras 
rojuje“ (N-7).

0.35 Komedija „Bakis 
Larsonas gimęs būti 
žvaigžde“ (N-14).

2.25 Programos pabaiga.
2.30 Lietuva Tavo delne.

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“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Leonardas“.
12.00 „Lotynų Amerikos 

platybėse. Venesuela. 
Eldorado laukinės 
gamtos lobiai“.

13.00 „Puaro“.
14.30 „Skalūnų dujos -  

naujoji energetikos 
karštligė“.

15.30 Lengvai ir linksmai! 
Donatas Montvydas.

16.00 Žinios. Orai.
16.15 Krepšinis. Kauno 

„Žalgiris“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 

18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.

18.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 Savivaldybių tarybų ir 

merų rinkimai 2015. 
24.00 Auksinis protas.
1.10 „Puaro“.
2.40 Pasaulio panorama.

7.00 „Mistinės  
istorijos“  
(N-7).

8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde (N-7).

8.30 Tauro ragas  
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio  

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Pasaulis X (N-7).
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Arčiau namų.
13.00 „Džiunglių  

princesė Šina“  
(N-7).

14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“  
(N-7).

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

istorijos“ (N-7).
19.00 Romantinė  

drama  
„Vasara  
Škotijoje“ (N-7).

21.00 „Kortų  
namelis“ (N-14).

23.00 Kriminalinė  
drama „Peržengti 
ribą“ (N-14).

0.50 „Afigiena  
mokytoja“  
(N-7).

1.45 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Girių takais.
9.35 Namų daktaras.
10.10 Vantos lapas  

(N-7).
10.40 Šiandien kimba.
11.10 „Gamink  

sveikiau!“
11.45 Drąsūs. Stiprūs. 

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

„Viskas apie gyvū-
nus“.

17.30, 6.00 Šeima -  
jėga! 2.

19.00, 21.00 Žinios. Orai.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi  
Afrikoje“.

20.00 Pasaulis X.  
„Kas yra Laikas?“ 
(N-7).

21.30, 1.20, 4.20 24/7.
22.30, 2.00, 5.00 „Nebylus 

liudijimas“  
(N-14).

23.30, 2.55 Siaubo f. 
„Kelionė į vieną 
pusę“ (S).

5.55 Miestai ir žmonės.

8.00 Programos pradžia.
8.05 Dainų sūpynės. Mes 

- pasaulis. 2013 m.
9.45 Teatras.
10.30 Kelias į namus. 

Veronika 
Povilionienė.

11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.

11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas.
13.10 Mūsų miesteliai. 
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Opera „Hofmano 

istorijos“. 1999 m.
17.00 Kultūros savanoriai.
17.30 Septynios Kauno 

dienos.
18.00 Žinios. Orai.
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 Mokslo sriuba.
19.00 Muzikos žvaigždės 

lapkričio Vilniuje. 
Jubiliejinis GALA 
koncertas. 2 d.

20.45 Sveikas, pone Andrė.
21.30 Visu garsu.
22.15 ...formatas. Poetė 

Sonata Paliulytė.
22.30 Panorama. 
23.00 Festivalis „Vilnius 

Mama Jazz 2014“.
 „Sheep Got Waxed“.
24.00 „Šiaurietiškas 

būdas“.
0.25 Grupės „Inculto“ 

koncertas. 2005 m.

 11.45  Drąsūs. Stiprūs. 
 Vikrūs
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 14.00  „Tėvai už borto“ 13.00  Džeimio Oliverio 
 maisto revoliucija

 10.30  „Gelbėkim 
 pingvinus“

 AnimAl PlAnet
7.00, 6.36 „Laukinis gyvenimas“. 7.25 „Žmogus 
ir liūtai“. 11.55, 17.25 „Liūtų kautynių laukas“. 
12.50, 2.35 „Gyvenimas būryje“. 18.20 „Pasku-
tinė liūtė“. 19.15 „Havajai“. 20.10 „Liūtė kara-
lienė“. 21.05, 1.40 „Plėšrūno intelektas“. 22.00 
„Rykliai“. 23.50 „Aligatorių tramdytojai“. 

 SPort1
7.50 ATP 250 Winston Salem Open. Vyrų 
tenisas. Lukas Rosol - Jerzy Janowicz. Finalas. 
10.20 Čempionai LT. „Ateitis“. Futbolo ateitis 
auga čia. 11.00 NBA krepšinio lyga. Atlantos 
„Hawks“ - Ouklendo „Warriors“. 13.15 „NBA 
World“. Speciali krepšinio laida. 14.00 Tiesio-
ginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Tenerifės „Iberostar“. 
15.50 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „FC Utrecht“ -  
„Feyenoord“. 17.20 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
24 turo apžvalga. 17.45 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „AFC Ajax“. 19.35 
„Road To Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 
20.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Uni-
caja“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 21.50 „NBA 
World“. Speciali krepšinio laida. 22.30 NBA 
krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Klyvlendo 
„Cavaliers“. 1.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„FC Utrecht“ - „Feyenoord“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester United“ - „Sunderland“. 8.50 Krep-
šinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Galatasaray“. 
10.40 Boksas. Tysonas Fury - Christianas 
Hammeris. 13.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Liverpool“ - „Manchester City“. Tie-
sioginė transliacija. 16.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Everton“. Tiesioginė 
transliacija. 18.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Tottenham“. Tiesioginė 
transliacija. 20.10 Motosportas. Nascar 500 
mylių lenktynės. Tiesioginė transliacija. 24.00 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ -  
„Manchester City“. 1.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Everton“. 3.40 Bok-
sas. Tysonas Fury - Christianas Hammeris. 
5.10 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - 
„Laboral Kutxa“. 

 euroSPort
9.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 15.30, 
19.00, 23.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempi-
onatas. 17.00, 21.00, 1.00 Angliškas biliardas. 
„European Tour“. 20.00 Jojimas su kliūtimis. 
Pasaulio taurė. 

6.40 Dienos programa.
6.45 Dokumentinis f. 

„Mylėk savo sodą“.
7.50 Dokumentinis f. 

„Stulbinamas gyvū-
nijos pasaulis“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 Dokumentinis f. 
„Gelbėkim pingvinus“.

11.00 Dokumentinis f. 
„Gepardų dienoraščiai“.

11.30 Dokumentinis f. 
„Trento ir laukinių 
kačių nuotykiai“.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 Dokumentinis f. 

„Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 Magijos meistrai (N-7).
16.00 Būrėja.
17.05 Dokumentinis f. 

„Šeštasis pojūtis“.
18.05 Dokumentinis f. 

„Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis“.

19.05 Nustebink mane.
21.00 „Niro Vulfo mįslės. 

Tik per mano lavoną“.
23.00 Siaubo trileris 

„Kruvinosios  
kalvos“ (S).

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

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale  

kablys.
10.00 Ledo kelias (N-7).
11.00 Kovotojas  

nindzė (N-7).
12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 „Simpsonai“  

(N-7).
13.00 Džeimio  

Oliverio maisto  
revoliucija.

14.00 Jokių kliūčių!
15.00 Iš peties.
16.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
17.00 Jokių kliūčių!
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Veiksmo f.  

„Toras“ (N-7).
21.25 „Byvis ir  

Tešlagalvis“  
(N-14).

22.00 Drama  
„Amerikiečiai“  
(N-14).

23.00 „Transporteris“  
(N-14).

1.00 „Misija neįmanoma“ 
(N-7).

3.00 „24 valandos“  
(N-7).

4.00 Komedija „Vilfredas“ 
(N-7).

4.20 Komedija „Rimti 
reikalai“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Pasaulis  
pro traukinio  
langą“.

11.00 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika.

11.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

12.30 „Lelijos“ (N-7).
13.30 Klaipėdos  

savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.40 „Kinomanas“  

(N-7).
16.20 „Raudonasis  

progailis“ (N-7).
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Komisaras  

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

(N-7).
21.00 VIP seansas. 

„Kapitono dukra“  
(N-7).

23.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.30 „Titnagas“ (N-14).
0.30 „Edeno muziejus“ 

(N-7).

„torAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius K.Brana.
Vaidina K.Hemsvortas, E.Hopkinsas, N.Portman.

Pasakojimas apie du skirtingus pasaulius ir vieną herojų, kuriam lemta 
pažinti juos abu. Norėdamas pamokyti arogantišką sūnų Torą, jo tėvas 
Odinas, fantastinės karalystės Asgardo valdovas, išmeta Žemėn. Mirtin-
guoju paverstas Toras prabunda Meksikos žemėse, ten jį randa moks-
lininkė Foster. Galingo nepažįstamojo atsiradimas kels klausimų ne tik 
mokslininkams, bet ir specialiųjų tarnybų darbuotojams.

tV6
19.00

rekomenduoja

„VASArA ŠKotiJoJe“
Romantinė dRama. Vokietija. 2012.
Režisierius M.Koišas.
Vaidina M.Kracht, S.Hėnas.

Po skyrybų moteris nusprendžia 
paklausyti savo mamos patarimo 
ir iškeliauja kartu su ja ir kitais seny-
vo amžiaus žmonėmis į kelionę po 
žaviąją Škotiją. Tačiau atrodo, kad 
net ir naujos vietos nepalengvins 
sudužusios širdies skausmo. 

„PerŽenGti riBĄ“
kRiminalinė dRama. JAV. 2010.
Režisierius R.E.Freizeris.
Vaidina E.Kvinas, E.Garsija, K.Feri.

Biržos makleris milijonierius su-
pranta, kad jo sukčiavimo sche-
mos pradeda aiškėti, todėl nu-
sprendžia pabėgti į Meksiką. Ten 
jis taip pat nori sutikti vieną moterį, 
kurios nematė net 25 metus. Ta-
čiau ir Meksikoje sukčiui pasislėpti 
nepavyks. 

„PrAGArAS roJuJe“
Veiksmo filmas. Ispanija. 2012.
Režisierius Ch.A.Bajona.
Vaidina N.Vots, J.Magregoras.

Henris, jo žmona Marija ir trys sū-
nūs po Kalėdų šurmulio poilsiauja 
prie baseino vaizdingame Tailando 
kurorte. Bet vos tik šeima pradeda 
užmiršti savo rūpesčius, viena di-
džiausių šių laikų gamtos katastrofų 
akimirksniu pakeičia jų gyvenimą. 

BtV
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 

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

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“.
11.00 „Alioša Popovičius ir 

Slibinas Tugorius“.
12.30 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
13.00 Animacinis f. „Ragai 

ir kanopos sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą“.
14.00 „Kempiniukas 

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

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

kas (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 „Apsukrios kambari-

nės“ (N-14).
23.10 „Privati praktika“.
0.10 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“.
1.10 TV serialas „Kerštas“ 

(1) (N-14).
2.00 TV serialas „Aferistas“.
2.50 „Paskutinis iš vyrų“.
3.40 TV serialas „Choras“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.45 Veiksmo komedija 

„Aš - šnipas“ (N-7).
10.35 Nuotykių filmas šei-

mai „Šuo futbolinin-
kas. Europos taurė“.

12.15 „Pašėlę Tornberiai“.
13.55 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.20 „Bėgantis laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

katės“ (1) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Drama „Trečias žmo-

gus“ (N-14).
0.55 „Ties riba“ (N-14).
1.50 TV serialas „Nikita“.
2.45 TV serialas 

„Karališkos kančios“ 
(1) (N-7).

3.40 Programos pabaiga.
3.45 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė 4“.
10.40 Pasaulio panorama.
11.10 Savaitė.
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 VRK pirmininko 

Zenono Vaigausko 
spaudos konferencija. 

12.35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.

13.05 „Skalūnų dujos -  
naujoji energetikos 
karštligė“.

14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Nuodėminga meilė“.
17.00 „Akis už akį 4“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara 6“.
18.15 Šiandien.
18.45 „Ten, kur namai 2“.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 Pinigų karta.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Ten, kur namai 2“.
0.30 „Akis už akį 4“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.

 9.00  „Komisaras 
 Reksas“

 7.55  „Moterys meluoja 
 geriau“

 20.20  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji animacija. 
11.00 „Danielio dukra“. 12.40 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“. 14.30 „Pamiršk 
mane“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 17.00 Pasikeisk! 18.00 „Medi-
kai“. 19.00 „Laukinis angelas“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 20.35 Pamiršk mane. 21.05 „Pasiilgę 
Marilundo“. 22.55 „Medikai“. 23.50 Pasikeisk!

 Info TV
6.15, 10.25 Pasaulis X. 7.10 Pagalbos skambu-
tis. 8.00 Apie žūklę. 8.30 Šefas rekomenduoja. 
9.00 Mes pačios. 9.30 Žinios. 10.00, 16.30 
Autopilotas. 11.20 24 valandos. 12.35 Valanda 
su Rūta. 14.00 Padėkime augti. 14.30 Yra kaip 
yra. 15.45 KK2. 17.00, 22.00 Info diena. 21.00 
Dviračio šou. 21.30 Dabar pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
6.30, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 
Gyvenk sveikai! 12.45, 14.15 Šiandien vakare. 15.05 
Vyriška/Moteriška. 16.00 Mados nuosprendis. 17.45 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.05 „Ilgas kelias namo“. 23.05 
Lietuvos laikas.  23.15 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
7.00 „Bernardas“. 7.35 „Žvėreliai“. 8.00 „Mano 
tiesa“. 8.50 „Žvaigždžių gyvenimas“. 9.40 „Bu-
činys 2“. 11.20 Tėtis turi rūpesčių. 13.05, 0.15 
Gyvenimo taisyklės. 13.55 „Marionečių šokiai“. 
17.25 „Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 19.25 „Šiaurės 
vėjas“. 21.15 Pasverti ir laimingi 3. 22.30 „Gy-
venimas po gyvenimo“. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 
Gyvena gi žmonės! 8.45 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
9.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.10 Rusiškas 
įdaras. 10.40 Bet kuriuo metu. 11.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 12.25 Prisiekusiųjų teismas. 
Galutinis sprendimas. 13.30 Prisiekusiųjų 
teismas: svarbiausia byla. 14.00 Prokurorų 
patikrinimas. 15.25 A.Žurbino melodijos. 
16.00 „Bombila. Tęsinys“. 18.40 Kalbame ir 
rodome. 19.45 „Piatnickis. Antra dalis“. 20.45 
„Voratinklis 8“. 22.40 Dienos anatomija. 23.30 
„Volkovo laikas“. 1.30 Kalbame ir rodome. 
2.30 Aš lieknėju. 3.35 „Adrenalinas“. 4.30 
„Pirmasis kraujas“. 

„TREČIAS ŽMoGUS“
Drama. JAV. 2013.
Režisierius P.Hagisas.
Vaidina L.Nisonas, M.Kunis, K.Besindžer.

Tai trys meilės istorijos. Paryžiuje rašytoją Maiklą paliko žmona. Niujorke 
Džulija apkaltinama norėjusi nužudyti savo sūnų, ir jos sūnus perduo-
damas tėvo globai. Džulija bet kokia kaina stengiasi susigrąžinti sūnaus 
globą. Romoje amerikietis verslininkas Šonas kelionės į Italiją metu 
įsimyli italę Moniką. Jis nori padėti išlaisvinti moters dukterį, kurią dėl 
išpirkos pagrobė Italijos nusikaltėliai.

LnK
22.10

„PASIILGĘ MARILUnDo“
romantinė Drama. Vokietija. 2004.
Režisierė K.Mėder.
Vaidina E.Haberman, 
D.Morgenrotas, R.Šionė.

Po daugelio metų žavi stiuardesė 
grįžta į vaizdingą Švedijos salyną, iš 
kur buvo išvykusi po tėvo mirties. 
Moteris nerimauja, kad šis sugrį-
žimas atvers senas žaizdas. Ją su 
prabangiuose namuose gyvenan-
čia teta Elinora sieja bendros praei-
ties paslaptys. Tačiau Lenai įsižiebia 
naujo gyvenimo viltis, kai ji sutinka 
patrauklų architektą Magnusą.

„SAUSAS ĮSTATYMAS“
tV serialas. JAV. 2014.
Režisierius A.Sacharovas.
Vaidina S.Bušemis, M.Šenonas, 
S.Grehemas.

Atlantik Sitis, 1920 m. Kai Ameri-
koje paskelbiamas sausasis įsta-
tymas, žmonės, iki tol buvę už 
įstatymo ribų, tampa tikraisiais 
padėties šeimininkais. Politikas 
Nakis Tompsonas ne tik laviruoja 
tarp vyriausybės atstovų, konku-
rentų, lobistų, bet ir už vadelių lai-
ko gimstantį naują mafijos pasaulį. 
Be jo žinios nevyksta nieko. 

„KERŠTAS“
tV serialas. JAV. 2011.
Režisierius M.Kelis.
Vaidina M.Stou, E.Venkemp.

Seriale rodomi gražiausi paplūdimiai, 
brangiausios visoje Amerikoje vilos. 
Žinoma, žiūrovams įdomiausia tai, 
kas slypi už šio tobulai atrodančių gy-
venimų fasado. Vieno idiliško mies-
telio Atlanto vandenyno pakrantėje 
grietinėlė ima prarasti spindesį, kai į 
miestelio bendruomenę įsilieja sveti-
mu vardu prisidengusi mergina...

TV8
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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.
12.00 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
13.10 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

mas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro sugrįži-

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

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

ir Ko“ (N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“.
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Kriminalinis trileris 

„Sluoksniuotas pyra-
gas“ (N-14).

23.40 TV serialas „Sausas 
įstatymas“ (N-14).

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

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

2.45 Bamba TV.  
2013 m. (S).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Namų daktaras.
7.25 Vantos lapas (N-7).
7.55 Girių takais.
8.25 Šiandien kimba.
8.55 Nuoga tiesa (N-7).
9.55 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose D.Žeimytė.
10.55 Pasaulis X. Kas yra 

Laikas? (N-7).
11.55 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
12.55 „Magda M.“ (N-7).
14.00 „Išgyventi Afrikoje“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 „Viskas apie gyvūnus“.
18.00, 22.30 Reporteris. 
18.45 Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20 „Albanas“.
20.20 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa. 
23.20 Pasaulis X. Kas yra 

Laikas? (N-7).
1.20, 3.35, 5.30 Reporteris.
2.00, 4.10 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
2.45, 6.05 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
3.05, 4.55 „Genijai iš pri-

gimties“.
6.25 Dokumentinis f. 

„Miestai ir žmonės“.

8.05 „Leonardas 1“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Populiarios 
klasikos kūrinius dai-
nuoja operos solistai.

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Teatras.
13.40 Grupės „Inculto“ 

koncertas. 2005 m.
15.00 Gimtoji žemė.
15.30 Girių horizontai.
16.00 „Džeronimas“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Povilo 
Jaramino ir Jaroslavo 
Cechanovičiaus kon-
certas.

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.25 Krepšinis. Šiaulių 

„Šiauliai“ - Kėdainių 
„Nevėžis“. 

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultūra +.
21.30 „Falkonas“ (N-7).
23.00 Pagauk kampą.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
0.35 Dėmesio centre. 

Sportas. Orai.
1.00 Kultūros savanoriai.
1.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

auklė“ (N-7).
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

12.00 Griežčiausi tėvai.
12.55 „Audra“ (N-7).
13.55 Alabama -  

namai namučiai 
(N-7).

14.55 Būrėja.
15.25 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
15.55 Griežčiausi  

tėvai.
16.50 „Mano puikioji 

auklė.
18.00 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 Romantinė  

komedija „Poniutė 
kaime“.

22.45 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

23.40 „Farų šeima“ (N-7).
0.35 „Užribis“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt.
10.00 „Kobra 11“  

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

(N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-14).
13.00 Juokingiausi 

Amerikos namų vaiz-
deliai.

13.30 „Saša ir Tania“  
(N-7).

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

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

(N-7).
20.30 „Saša ir  

Tania“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 Nepaprasti  

rusiški kadrai  
(N-7).

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

komedija „ 
Šlykštynė“ (S).

0.45 Veiksmo f.  
„Toras“ (N-7).

2.40 „24 valandos“  
(N-14).

3.30 „Vilfredas“ (N-7).
3.55 Komedija „Rimti 

reikalai“ (N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Trauma“ (N-7).
10.30 „Laukinės gamtos 

ginklai“.
11.30 „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“.
15.10 „Kūno kalba“  

(N-7).
17.00 „Priedangoje“  

(N-7).
18.00 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
18.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių apž-
valga.

19.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

20.00, 22.55 Balticum TV 
žinios.

20.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

21.00 Kinomano  
užrašai.

21.15 Kino akademija. 
„Arkadija“.

23.25 „Trauma“ (N-7).
0.25 „Lelijos“ (N-7).

 13.40  Grupės „Inculto“ 
 koncertas

 10.55  Pasaulis X. 11.00  Kalbame ir 
 rodome

 21.15  „Arkadija“ 11.00  „Las Vegasas“ 22.45  „Grubus 
 žaidimas“

TV PROGRAMAkovo 2 d. 

 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Angelai iš jūros. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 16.10, 
18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Apie tai, kas svar-
biausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 
„Ten, kur tu“. 15.00, 4.10 „Kol stanica miega“. 
16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.55 
„Pavasarį pražysta meilė“. 22.45 Šalies budėto-
jas. 23.40 Angelai iš jūros. 0.35 „Kamenskaja“. 
1.30 „Atostogos savo sąskaita“ (1). 

 TV Polonia
8.05 Abipus Oderio. Kaimynai po lupa. 8.25 
„Janka“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10 
Made in Poland. 12.40, 17.55 „Baronas24“. 13.05, 
19.55 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 21.45 Gal-
vosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 „Likimo pokštas“. 
14.45 Savaitraštis.pl. 15.40 Kultūringieji PL. 16.50 
„Notacijos. Stanislavas Jendryka. Esu paprastas“. 
17.05 Kolbergo keliu: Ana Marija Lopek. 17.35 
Libera - meno gidas. 18.20, 22.45 Polonija užsie-
nyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX amžiaus 
sensacijos. 19.25 Rytų studija. 20.25 Abipus Ode-
rio. Kaimynai po lupa. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50 „Meilė prie 
užliejamos pievos“. 23.00 Lenkijos reporteris. 
23.45 T.Lisas gyvai. 0.45 „Naszaarmia.pl“. 1.10 Ir 
gauruoti, ir margi. 1.25 Kodėl? Kam? Kaip? 

 DiVa UniVeRsal TV
9.55, 15.15 Džuliana ir Bilas. 10.40 Nuotaka mili-
jonieriui. 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 12.10, 17.30 
Tikroji Holivudo istorija. 12.55 Vakarėlių sūkury-
je. 13.20 Auksinis Beverli Hilso jaunimas. 13.45 
Kortnė ir Kim užkariauja Majamį. 14.30 Ieškau 
topmodelio! 16.00 Nuotaka milijonieriui. 18.45 
Auksinis Beverli Hilso jaunimas. 19.10 Dianos 
fon Fiurstenberg namas. 20.00 Kortnė ir Chloja 
užkariauja Hemptonsą. 20.50 Svajonių namas. 
21.40 Išskirtiniai. 22.45 Projektas „Vestuvės“.  

 TV1000
11.00 „Ieškokit Gudručio!“ 13.00, 1.00 „Pašok 
su manim“. 15.15 „Vaikinams tai patinka“. 
17.00 „Mano liūdna meilės istorija“. 19.00 „Di-
vergentė“. 21.30 „Svynis Todas. Demoniškas 
Flyto gatvės kirpėjas“. 23.30 „Tapatybė“. 

 TRaVel
8.00, 13.30 Po uragano „Sandy“. 8.30, 14.00 
Naujo būsto paieška. 9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. 
10.30, 15.00, 24.00 Didžiosios paslaptys. 11.30, 
16.00 Senos pilies legendos. 12.30 Pamesto baga-
žo aukcionai. 18.00 Išgelbėkite mano verslą! 19.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 20.00 Naujo būsto 
paieška. 21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55 Žmo-
gus ir liūtai. 9.10, 5.02 Iškviečiamas tramdytojas. 
10.05 Aligatorių tramdytojai. 12.50, 17.25 Gyveni-
mas būryje. 13.45 Laukinės būtybės. 14.40, 19.15, 
1.40 Akvariumų verslas. 15.35 Žmogus ir liūtai. 
16.30 Aligatorių tramdytojai. 18.20 Laukinis gy-
venimas. 20.10, 2.35, 5.49 Šaunusis septynetas. 
21.05, 4.15 Namai medžiuose. 22.00, 0.45, 3.25 
Laukinis gyvenimas. 22.55 Gamta su D.Salmoniu. 
23.50 Nasrai. 6.36 Ginant laukinę gamtą. 

 sPoRT1
8.00, 20.00, 21.10 NBA krepšinio lyga. Hjustono 
„Rockets“ - Klyvlendo „Cavaliers“. 2014/2015 
m. sezonas. 10.00, 4.30 NBA krepšinio lyga. Bru-
klino „Nets“ - Hjustono „Rockets“. 2014/2015 
m. sezonas. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ 
2014/2015 m. lyga. Turo apžvalga. 13.00, 2.30 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „FC Twente“ - „NAC 
Breda“. 2014/2015 m. sezonas. 15.00 Rusijos 
„Premier League“. „Kuban“ - CSKA. 2014/2015 
m. sezonas. 17.00, 0.10 KOK World series. Buši-
do kovos. 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 19.15 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
22.10, 23.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - Tenerifės „Iberostar“. 6.30 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. 

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar lenktynių apž-
valga. 8.00, 9.00 Motosportas. Nascar 500 
mylių lenktynių apžvalga. 10.00 Premier lygos 
apžvalga. 11.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Shakhtar“ - „Bayern“. 12.50 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. PSG - „Chelsea“. 14.40 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 15.05 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ -  
„Manchester City“. 16.55 Premier lygos apžvalga. 
17.55 Ledo ritulys. KHL atkrintamosios varžybos. 
Tiesioginė transliacija. 20.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Tottenham“. 22.30 
Ledo ritulys. KHL atkrintamosios varžybos. 
0.30 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių 
apžvalga. 1.30 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ -  
„Galatasaray“. 3.20 Boksas. Tysonas Fury - 
Christianas Hammeris. 5.00 Ledo ritulys. KHL 
atkrintamosios varžybos. 

 eURosPoRT
9.30 Imtynės. Pasaulio taurė. 10.00, 16.00, 
20.45, 0.45 Šiaurės dvikovė. Pasaulio 
čempionatas. 14.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
18.30, 1.45 Futbolo apžvalga. 19.15, 23.30 
Angliškas biliardas. Europos turas. 21.45 
Sporto linksmybės. 22.00 Imtynės. WWE 
žurnalas. 22.30 Imtynės. WWE archyvas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 19.25  „Policija ir Ko“  18.45  Lietuva tiesiogiai  22.30  Koncertas 
„Lakštingalos sugrįžta“

 13.05  Pinigų karta 1.10  „Nikita“ 19.30  Prieš srovę

 TV8
10.20 Senoji animacija. 11.00 „Pasiilgę Mari-
lundo“. 12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 
„Laukinis angelas“. 14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 
„Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 17.00 Pasikeisk!  18.00 „Medikai“. 19.00 „Lau-
kinis angelas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 
„Pamiršk mane“. 21.05 Romantinė drama „Vėjas 
virš salyno“. 22.50 „Medikai“. 23.45 Pasikeisk! 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
15.20, 21.00 Dviračio šou. 11.05 Nuo... Iki. 
11.55, 14.10 Yra kaip yra. 13.05, 15.50 KK2. 
16.30 Šefas rekomenduoja. 17.00, 22.00 Info 
diena. 21.30 Dabar pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
6.00 „EURONEWS“. 6.30, 19.00, 17.00 Nau-
jienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 Kontrolinis pirki-
nys. 12.00 Gyvenk sveikai! 13.05 Padriki užrašai 
su Dmitrijumi Krylovu. 13.35, 14.20 Kartu su 
visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 15.55 Mados 
nuosprendis. 17.45 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.10 
„Ilgas kelias namo“. 23.15 Lietuvos laikas. 

 REn
7.00 „Bernardas“. 7.10 „Žvėreliai“. 7.25, 21.15 
„Mano tiesa“. 8.15 „Žvaigždžių gyvenimas“. 
10.05, 17.25 „Bučinys 2“. 11.50 „Šiaurės vėjas“. 
13.30 „Gyvenimo taisyklės“. 14.20 Pasverti ir 
laimingi 3. 15.35 „Gyvenimas po gyvenimo“. 
19.15 Žinios. 19.25 „Šiaurės vėjas“. 23.05 
Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 Gy-
vena gi žmonės! 8.45 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.10 Medicinos 
paslaptys. 10.40 Bet kuriuo metu. 11.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 12.25 Prisiekusiųjų teismas. 
Galutinis sprendimas. 13.30 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 15.25 
Pagrindinis kelias. 16.05 „Bombila. Tęsinys“. 
18.40 Kalbame ir rodome. 19.45 „Piatnickis. 
Antra dalis“. 20.45 „Voratinklis 8“. 22.40 Die-
nos anatomija. 23.30 „Volkovo laikas“. 1.30 
Kalbame ir rodome. 2.30 „Kriminalinė Rusija. 
Šiuolaikinės kronikos“. 3.35 „Adrenalinas“. 
4.30 „Pirmasis kraujas“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Zoja Voskresenskaja. 
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 
„Ten, kur tu“. 15.00, 4.10 „Kol stanica miega“. 
16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.55 
„Pavasarį pražysta meilė“. 22.45 Peremyšlis. 
23.50 Zoja Voskresenskaja. 0.45 „Kamenskaja“. 

 TV PolonIa
8.25 „Klementina ir Klemensas - žąsys iš Malūnų 
slėnio“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05 
Lenkijos reporteris. 12.40 Šio dienos užduotys. 
13.05, 19.55 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 
21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 
„Garbės laikas. Sukilimas“. 14.50 Rinktiniai 
gamtos kūriniai - Tomašuvas. 15.40 Lenkijos 
kino apdovanojimai „Orly 2015“. 17.55 Šio die-
nos užduotys. 18.20, 22.45 Polonija užsienyje. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX amžiaus 
sensacijos. 19.25 Petersburski Music Show. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50 
„Tėvas Mateušas“. 23.00 Sveika, Polonija. 23.45, 
„T.Love“ koncertas. 0.40 „Janas Novakas Jezio-
ranskis - įvykių užkulisiai“. 1.10 Made in Poland. 
1.45 Šio dienos užduotys. 2.45 Animacinis f. 

 DIVa UnIVERsal TV
8.00, 13.40, 20.50 Kortnė ir Chloja užkariauja 
Hemptonsą. 8.45 Ieškau topmodelio! 9.30, 12.10, 
22.00, 23.30 Išskirtiniai. 9.55, 15.15 Džuliana ir 
Bilas. 10.40, 16.00 Nuotaka milijonieriui. 11.25, 
16.45 Liežuvautoja. 12.55 Vakarėlių sūkuryje. 14.30 
Ieškau topmodelio! 17.30 Tikroji Holivudo istorija. 
18.20, 21.40 Vakarėlių sūkuryje. 18.45 Auksinis 
Beverli Hilso jaunimas 19.10 Dianos fon Fiurs-
tenberg namas. 20.00 Mados pasaulyje. 20.25 
Svajonių namas. 22.45 Projektas „Vestuvės“. 

 TV1000
10.20 „Pašok su manim“. 12.25 „Kai aš gulėjau 
mirties patale“. 14.15 „Meilutė“. 16.00 „Aistros 
žaidimas“. 17.30 „Meilė, vedybos, šeimyninis 
gyvenimas“. 19.00 „Medžiotojas“. 20.45 „Gyve-
nimas yra gražus“. 22.30 „Geri vyrukai“. 

 TRaVEl
8.00, 13.30 Gyvenimas po katastrofos. 8.30, 14.00 
Naujo būsto paieška. 9.30, 17.00 Majamis. 10.30, 
15.00 Didžiosios paslaptys. 11.30, 16.00 Senos 
pilies legendos. 12.30 Pamesto bagažo aukcionai. 
18.00 Išgelbėkite mano verslą! 19.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 20.00 Naujo būsto paieška. 
21.00 Pamesto bagažo aukcionai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 

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

meluoja geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“.
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 Animacinis f. „Ragai 

ir kanopos sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą“.
14.00 „Kempiniukas 

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

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

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

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

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.10 TV serialas 
„Transporteris“ (N-14).

23.10 TV serialas „Krizė“ .
0.10 TV serialas „Kastlas“.
2.00 TV serialas 

„Aferistas“ (N-7).
2.50 TV serialas 

„Paskutinis iš vyrų“ .
3.40 TV serialas „Choras“ 

(N-7).

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

7.00 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio pasakos“.

7.25 „Madagaskaro  
pingvinai“.

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

8.55 Veiksmo f. „Pragaras 
rojuje“ (N-7).

11.10 Komedija šeimai 
„Šnipų vaikučiai 4“.

12.55 „Tomas ir Džeris“.
13.55 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.20 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

katės“ (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Veiksmo f. „Gili 

žydra jūra“ (N-14).
0.15 TV serialas „Ties 

riba“ (N-14).
1.10 TV serialas „Nikita“.
2.05 TV serialas 

„Karališkos kančios“.
3.00 Programos pabaiga.
3.05 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė 5“.
10.40 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
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 „Nuodėminga meilė“.
17.00 „Akis už akį 4“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara 6“.
18.15 Šiandien.
18.45 „Ten, kur namai 2“.
19.30 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. 

Sportas. Orai.
23.40 „Ten, kur namai 2“.
0.30 „Akis už akį 4“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Emigrantai.
4.05 Specialus tyrimas.
4.55 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.

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

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

mas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“.
14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Visa 

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

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

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė komedija 

„Pasodinsiu savo 
EKS“ (N-7).

23.45 TV serialas „Sausas 
įstatymas“ (N-14).

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

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

2.50 Bamba TV.  
2013 m. (S).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.40 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
8.45 „Albanas“ (N-7).
9.50 „Likvidacija“ (1) (N-7).
10.55 „Iššūkis“ (N-7).
11.55 Nuoga tiesa (N-7).
12.55 „Magda M.“ (N-7).
14.00 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 Dokumentinis f. 

„Viskas apie gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45 Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Albanas“ (N-7).
20.20 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“.
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.20 Taip gyvena žvaigž-

dės! (N-7).
0.20 „Albanas“ (N-7).
1.20, 3.35, 5.30 Reporteris.
2.00, 4.10 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
2.45, 6.05 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
3.05, 4.55 „Genijai iš pri-

gimties“.
6.25 „Miestai ir žmonės“.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Kultūra +.
12.45 Festivalis „Vilnius 

Mama Jazz 2014“. 
13.50 „Galilėjus“. Vilniaus 

mažojo teatro  
spektaklis.

16.00 „Džeronimas“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Pianisto 
Povilo Jaramino 
jubiliejinis vakaras.

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Striomsio viloje“.
19.00 Kastytis Zubovas. 

Galaktikos centro 
paslaptys.

19.45 Linija, spalva, forma.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Dokumentinis f. 

„Lietuvos generalinis 
konsulatas Vilniuje“.

22.30 Koncertas 
„Lakštingalos  
sugrįžta“. 1 d.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
0.35 Dėmesio centre. 
1.00 Kelias į namus. 

Veronika 
Povilionienė.
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 22.45  „Komisaras 
 Manara 2“

 18.00  „Pelkė“ 9.35  „Kaukė“

 AnimAl PlAnet
7.00 Ginant laukinę gamtą. 7.25, 11.00 Kačiukai 
ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 15.35 Šaunusis sep-
tynetas. 9.10 Iškviečiamas tramdytojas. 10.05 
Aligatorių tramdytojai. 12.50, 17.25, 21.05, 4.15 
Namai medžiuose. 13.45 Laukinis gyvenimas. 
14.40, 19.15, 1.40 Akvariumų verslas. 16.30 
Gamta su D.Salmoniu. 18.20 Slaptas auginti-
nių gyvenimas. 20.10, 2.35 Afrikos atstumtieji. 
22.00, 0.45, 3.25 Slaptas augintinių gyvenimas. 
22.55 Rykliai. 23.50 Vabalų karai. 5.49 Afrikos 
atstumtieji. 6.36 Ginant laukinę gamtą. 

 SPort1
8.00, 20.00, 21.10 NBA krepšinio lyga. Por-
tlando „Trail Blazers“ - Oklahomos „Thunder“. 
2014/2015 m. sezonas. 12.00 NBA Action. Krep-
šinio lygos apžvalga. 13.00 ATP 250 Open De 
Nice. Vyrų tenisas. Federico Delbonis - Ernests 
Gulbis. Finalas. 15.00, 2.10 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „AFC Ajax“. 2014/2015 
m. sezonas. 17.00, 0.10 KOK World series. Buši-
do kovos. 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 19.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 25 
turo apžvalga. Premjera. 22.10, 23.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ - „La-
boral Kutxa“. 4.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Valencia Basket“ - Madrido „Real“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Basel“ -  
„Porto“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Schalke“ - „Real“. 10.40 Ledo ritulys. KHL 
atkrintamosios varžybos. 12.40 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. „Manchester United“ -  
„Sunderland“. 14.30 Boksas. Tysonas Fury - 
Christianas Hammeris. 17.35 Krepšinis. BBL. 
„TU/Rock“ - „Liepaja“. 19.25 Krepšinis. BBL. 
„Liepaja/Triobet“ - „TU/Rock“. Tiesioginė trans-
liacija. 21.25 Futbolas. Vokietijos taurė. Drez-
deno „Dynamo“ - Dortmundo „Borussia“. Tie-
sioginė transliacija. 23.30 Ledo ritulys. KHL at-
krintamosios varžybos. 1.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Aston Villa“ - „West Bromwich“. 
3.20 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių 
apžvalga. 5.10 Futbolas. Vokietijos taurė. 
Drezdeno „Dynamo“ - Dortmundo „Borussia“. 

 euroSPort
 9.30, 13.15 Futbolo apžvalga. 10.15, 16.00, 18.30, 
23.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempionatas. 
12.15, 20.00, 1.00 Sporto linksmybės. 14.00 
Biatlonas. Pasaulio taurė. 17.00 Biliardas. 
Europos turas. 21.00 Boksas. WBO versija. 
Arthur Abraham - Paul Smith. 24.00, 0.30 
Motokrosas. FIA pasaulio čempionatas. 1.30 
Angliškas biliardas. Europos turas. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

auklė“.
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

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

sėkmė“.
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

12.00 Griežčiausi tėvai.
12.55 Audra (N-7).
13.55 Drabužių  

karalienė.
14.55 Būrėja.
15.25 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
15.55 Griežčiausi  

tėvai.
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 „Dalida“ (N-7).
23.00 „Grubus žaidimas“ 

(N-14).
23.55 „Farų šeima“  

(N-7).
0.50 „Užribis“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Kobra 11“  

(N-7).
12.00 „Las Vegasas“  

(N-7).
13.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
13.30 „Saša ir  

Tania“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas  

(N-7).
16.00 Topmodeliai  

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

(N-7).
18.00 „Pelkė“ (N-14).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir  

Tania“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 „Sakalo akis“  

(N-7).
23.45 „Pats šokiausias 

filmas“ (N-7).
1.20 „Dirbtinis intelektas“ 

(N-14).
2.55 „24 valandos“  

(N-14).
3.45 Komedija  

„Vilfredas“  
(N-7).

4.10 „Rimti reikalai“  
(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „80 traukinių aplink 

pasaulį“.
10.00 „Niagaros magija“ 

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

užrašai.
11.55 Keisčiausi  

pasaulio restoranai.
12.25 „Komisaras  

Manara 2“ (N-7).
13.25 „Lelijos“ (N-7).
14.30 „Trauma“ (N-7).
15.30 „Raudonasis  

progailis“ (N-7).
17.15 Kinomano užrašai.
17.30 Karštos senos  

sėdynės.
18.00 „Pasaulis pro  

traukinio langą“.
19.00 „Priedangoje“  

(N-7).
20.00 Balticum TV  

žinios.
20.30 Reidas. Eismo įvykių 

kronika.
21.00 „Transporteris“ (1) 

(N-7).
22.00 Balticum TV  

žinios.
22.30 Kinomano užrašai.
22.45 „Komisaras  

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

(N-7).
0.45 „Titnagas“ (N-14).

„VĖJAS VirŠ SAlYno“
Romantinė dRama. Vokietija. 2004.
Režisierius M.Štainkė.
Vaidina V.Nihaus, A.Liucas, D.Kiorner.

Pasiturinti, nieko lyg ir nestokojanti pora - dizainerė Hana ir teisininkas 
Erikas - keliauja į Naująją Zelandiją siekdami išsaugoti, kas jiems yra 
svarbiausia, santuoką. Kai Hana patyrė persileidimą, pora išgyvena san-
tykių krizę. Prieš išplaukdami iš Švedijos jie pamato skęstantį berniuką 
ir puola jo gelbėti. Čia pat pasirodęs vaiko tėvas Niklas patraukia Hanos 
dėmesį. Bet ar lemta jiems išgyventi tikrą meilę?

tV8
21.05

„ViSA menAnti“
tV seRialas. JAV. 2011.
Režisieriai Dž.Belučis, E.Redličas.
Vaidina D.Volšas, 
P.Montgomeri, M.Gastonas.

Tik keli žmonės pasaulyje turi psi-
chikos sindromą hipertimeziją: jie 
atsimena milžinišką kiekį informa-
cijos - kiekvieną savo gyvenimo 
dieną. Sirakūzų miesto policijos 
detektyvė Keri Vels - viena iš jų.

„Gili ŽYDrA JŪrA“
Veiksmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius R.Harlinas.
Vaidina T.Džeinas, S.Barouzas, 
S.L.Džeksonas.

Povandeninėje laboratorijoje  „Aqua-
tica“ plaukioja trys rykliai. Jiems 
dirbtinai padidinamas smegenų 
tūris, ir tuomet šie rykliai tampa kur 
kas didesni, greitesni, pavojinges-
ni ir protingesni nei kiti šios žuvų 
žudikių rūšies atstovai. 

„SAKAlo AKiS“
tRileRis. JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius D.Dž.Karuzas.
Vaidina M.Monagan, 
B.B.Torntonas, I.Embris.

Dviejų vienas kito nepažįstančių 
žmonių gyvenimai pasikeičia, kai į jų 
mobilųjį telefoną paskambina mo-
teris. Abi aukas nežinomo tikslo link 
veda troškimas išgyventi ir nuolatinės 
komandos mobiliuoju telefonu. 

BtV
18.25

tV6
21.30

lnK
22.10

rekomenduoja



50 laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  2 7

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Ameri

kos namų vaizdeliai.
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 TV serialas  

„Moterys meluoja 
geriau“ (N7).

8.55 TV serialas  
„Meilės sūkuryje“.

10.00 TV serialas „Aistros 
spalvos“ (N7).

11.00 TV Pagalba (N7).
12.55 „Ragai ir kanopos 

sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą“ 

(N7).
14.00 „Kempiniukas 

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

Esmeralda“ (N7).
16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Pakartok! (N7).
21.00 TV serialas 

„Rezidentai“ (N7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.05 Vikingų loto.
22.10 Veiksmo trileris 

„Apsuptyje 2. Tamsi 
teritorija“ (N14).

0.15 „Elementaru“ (N7).
1.15 „Kerštas“ (N14).
2.05 „Aferistas“ (N7).
2.55 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N7).
3.45 „Choras“ (N7).

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N7).
8.55 24 valandos (N7).
10.20 Yra kaip yra (N7).
11.45 Nuo... Iki.
12.30 KK2 (N7).
13.25 „Tomas ir Džeris“.
13.55 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.20 TV serialas  

„Bėgantis laikas“ 
(N7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.05 Yra kaip yra (N7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N7).
20.00 TV serialas 

„Gyvenimo receptai 
2“ (N7).

21.00 TV serialas „Juodos 
katės“ (N7).

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f.  

„Nėra kur bėgti“ 
(N14).

0.10 „Ties riba“ (N14).
1.05 „Nikita“ (N7).
2.00 „Karališkos kančios“ 

(N7).
2.55 Programos pabaiga.
3.00 Lietuva Tavo delne.

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

(N7).
9.50 „Miestelio  

ligoninė 5“.
10.40 Emigrantai.
11.30 Delfinai ir žvaigždės.
13.05 Specialus tyrimas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 „Nuodėminga meilė“ 

(N7).
17.00 „Akis už akį 4“ (N7).
17.45 „Naisių vasara 6“.
18.15 Šiandien.
18.45 „Ten, kur namai 2“ 

(N7).
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Ten, kur namai 2“ 

(N7).
0.30 „Akis už akį 4“ (N7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Gyvenimas.
4.05 Auksinis protas.
5.15 Durys atsidaro.

   

Trečiadienis

„NĖRA KUR BĖGTI“
Veiksmo filmas. JAV. 1993. 
Režisierius R.Harmonas. 
Vaidina Ž.K.Van Damas, R.Arket, K.Kalkinas.

Banko plėšikas Semas pabėgo iš kalėjimo. Čia jis buvo patekęs už pas-
tarąjį savo ir partnerio nusikaltimą. Prieš mirdamas šis prisaikdino Semą, 
kad surastų jų pagrobtus pinigus, kurie užkasti kažkur Vidurio Vakaruo-
se, žemėse, priklausančiose jaunai našlei Klaidei Anderson. Semas čia 
atsibasto ir slapstosi. Ne kas kitas, o našlės Anderson sūnus ir dukra 
pastebi jį, besimaudantį ežere.

rekomenduoja

LNK
22.10

„DIDYSIS APIPLĖŠIMAS“
Trileris. JAV. 2013. 
Režisierius D.Montielis. 
Vaidina L.Hemsvortas, 
M.Angaranas, D.Džonsonas.

Krisas dirba apsaugos darbuotoju 
inkasatorių įmonėje. Vieną dieną 
miršta Kriso partneris, ir kompani-
ja jo draugo šeimai išmoka labai 
mažą kompensaciją. Pasipiktinęs 
tuo jis ima kurti planą, kaip ap-
vogti savo kompanijos šarvuotus 
automobilius. Krisas su draugais 
imasi vykdyti didžiausią apiplėši-
mą Amerikos istorijoje.

„APSUPTYJE 2.  
TAMSI TERITORIJA“
Veiksmo Trileris. JAV. 1995. 
Režisierius Dž.Merfis. 
Vaidina S.Sigalas, E.Bogosianas, 
K.Heigl.

Iš tarnybos laivyne išėjęs Keisis Ry-
bakas ruošiasi keliauti atostogauti 
su našlaite likusia dukterėčia. Jie 
įsėda į traukinį, važiuojantį į Las 
Vegasą. Deja, traukinį užgrobia 
nusikaltėlis genijus Trevisas Dei-
nas. Jis anksčiau dirbo slaptosiose 
vyriausybės tarnybose ir sukūrė 
itin slaptą ir pavojingą ginklą...

„FARŲ ŠEIMA“
kriminalinė drama. JAV. 2012. 
Režisieriai M.Berdžesas, R.Grinas.
Vaidina D.Volberg, B.Moinahan, 
T.Selekas.

Ši drama pasakoja apie Reiganus - 
policininkų dinastiją. Šeimos galva 
Frenkas yra ir visos Niujorko policijos 
vadas. Jo vyriausias sūnus Denis - po-
licijos detektyvas, dukra Erin - apygar-
dos prokurorė, jaunėlis Džemis - teisės 
mokyklos absolventas. Dar vienas sū-
nus Džo žuvo atlikdamas pareigą.

TV6
21.30

TV3
22.10

TV1
23.30

 TV8
8.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.50, 10.20 Senoji anima
cija. 9.50 „Linksmieji draugai“. 11.00 „Vėjas virš 
salyno“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pa
miršk mane“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 17.00, 23.35 
Pasikeisk! 18.00, 22.35 „Medikai“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.05 „Dauntono abatija“. 0.35 Gydytojai. 

 INFO TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 
Valanda su Rūta. 11.55, 14.10 Yra kaip yra. 13.05, 
15.50 KK2. 13.40, 15.20, 21.00 Dviračio šou. 16.30 
Pagalbos skambutis. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.50 Lietuvos laikas. 6.00 „EURONEWS“. 6.30, 9.00 
Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 11.35 Kontrolinis 
pirkinys. 12.05 Gyvenk sveikai! 13.05 Padrikos pas
tabos su D.Krylovu. 13.35, 14.20 Kartu su visais. 
14.55 Vyriška/Moteriška. 15.55, 2.55 Mados nuos
prendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.45, 23.15 Lietuvos laikas. 21.15 
„Ilgas kelias namo“. 23.25 „Vakaras su Urgantu“. 
23.55 „EURONEWS“. 0.30 Vakarinės naujienos. 
0.45 „Ženia Belousovas. Jis visiškai tavęs nemyli...“

 REN
7.00 „Bernardas“. 7.10 „Žvėreliai“. 7.35, 15.35 
„Mano tiesa“. 8.30 „Žvaigždžių gyvenimas“. 10.20, 
17.25 „Bučinys 2“. 11.55, 19.25 „Šiaurės vėjas“. 
13.35, 23.10 Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 19.15 
Žinios. 21.15 Ekstrasensų mūšis. Jie sugrįžo. 

 NTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 Gyvena 
gi žmonės! 8.45, 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 10.10 Gamina
me su A.Ziminu. 10.40 Bet kuriuo metu. 11.00 Pri
siekusiųjų teismas. 13.30 Ypatingas įvykis. 14.00 
Prokurorų patikrinimas. 15.25 „Technikos stebu
klai“. 16.05 „Bombila. Tęsinys“. 18.40 Kalbame ir 
rodome. 19.45 „Piatnickis“. 20.45 „Voratinklis 8“. 
22.40 Dienos anatomija. 23.30 „Volkovo laikas“. 
1.30 Kalbame ir rodome. 2.30 „Buto klausimas“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Tamerlanas. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Žinios. 10.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 „Ten, kur tu“. 
15.00, 4.10 „Kol stanica miega“. 17.15 Tiesioginis 
eteris. 19.55 „Pavasarį pražysta meilė“. 21.50 Spe
cialusis korespondentas. 23.35 Tamerlanas. 0.25 
„Kamenskaja“. 1.20 „Moterų klubas“ (1). 

 16.15  „Nuodėminga 
  meilė“

 14.30  „Simpsonai“  0.10  „Ties riba“
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7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“  
(N-7).

9.00 „Brolis už brolį“  
(N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų  
patikrinimas“  
(N-7).

13.10 „Muchtaro  
sugrįžimas“  
(N-7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų  

patikrinimas“  
(N-7).

17.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 „Visa menanti“  

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

(1) (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė komedija 

„Džuna“ (N-7).
23.20 „Sausas įstatymas“ 

(N-14).
0.25 „Visa menanti“ (N-7).
1.20 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
2.25 Bamba TV (S).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.40 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
8.45 „Albanas“ (N-7).
9.50 „Likvidacija“ (N-7).
10.55 „Iššūkis“ (N-7).
11.55 Patriotai (N-7).
12.55 „Magda M.“ (N-7).
14.00 „Išgyventi Afrikoje“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“ 

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

dalink! Ištisus metus.
18.50 Laikas krepšiniui.
19.00 Europos taurė 

2014/2015. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ 
- Izmiro „Pinar 
Karsiyaka“. Tiesioginė 
transliacija iš 
„Lietuvos ryto“ arenos.

20.45 Sąmokslo teorija (N-7).
23.20 Patriotai (N-7).
0.20 „Albanas“ (N-7).
1.20, 3.35, 5.30 Reporteris.
2.00 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
2.45 „Laukinis pasaulis“.
3.05 „Genijai iš prigimties“.
4.10 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Pianisto P.Jaramino 

jubiliejinis vakaras.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 K.Zubovas. Galaktikos 

centro paslaptys.
13.30 Kelias į namus. 

V.Povilionienė.
14.00 Koncertas „Lakštin-

galos sugrįžta“. 1 d. 
15.10 Mūsų miesteliai. 

Viduklė. 3 d.
16.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Muzikos pasaulio žvaigž-

dės. T.Alichanovas 
(fortepijonas).

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Trembita.
18.15 Lietuvių dokumenti-

ka. „Marinos namai“.
19.15 Istorijos detektyvai. 
20.00 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Elito kinas. Drama 

„Rytoj einame į kiną“.
23.15 Kaziukas.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.35 Dėmesio centre. 
1.00 Linija, spalva, forma.
1.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

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

sėkmė“.
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

12.00 Griežčiausi tėvai.
12.55 „Audra“ (N-7).
13.55 Drabužių  

karalienė.
14.55 Būrėja.
15.25 Penki ingredientai.
15.55 Griežčiausi tėvai.
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 Veiksmo f.  

„Šoklys“  
(N-7).

22.35 „Grubus  
žaidimas“  
(N-14).

23.30 „Farų šeima“  
(N-7).

0.25 „Užribis“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas (N-7).
10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

(N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-14).
13.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
13.30 „Saša ir Tania“  

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Pelkė“ (N-14).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“  

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 Trileris „Didysis 

apiplėšimas“  
(N-14).

23.20 Eurolygos rungtynės. 
TOP 16. Berlyno 
„Alba“ - Kauno 
„Žalgiris.  
Vaizdo įrašas.

1.10 Nuotykių f. „Žaidėjų 
draugija“ (N-7).

2.50 „Dirbtinis intelektas“ 
(N-14).

3.35 „24 valandos“  
(N-14).

4.25 „Rimti reikalai“  
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

10.00 „Priedangoje“  
(N-7).

11.00 Kinomano  
užrašai.

11.15 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

12.15 „Laukinės  
gamtos ginklai“.

13.15 „Penki draugai“.
15.00 „80 traukinių  

aplink pasaulį“.
15.30 „Niagaros  

magija“ (N-7).
16.30 „Stebuklinga  

žaislų krautuvėlė“.
18.15 „Tėvai už borto“.
18.55 „Lelijos“  

(N-7).
20.00 Balticum TV  

žinios.
20.30 Keisčiausi  

pasaulio 
 restoranai.

21.00 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

22.50 Balticum TV  
žinios.

23.20 „Transporteris“  
(1) (N-7).

0.20 „Priedangoje“  
(N-7).

TV PROGRAMAkovo 4 d.

 TV Polonia
7.05 Laukimo salė. 8.00 Mano šuo ir kiti gyvūnai. 
8.25 „Storulis“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.40 „Proga“. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 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 TV spektaklis „Bemaž vedybi-
nės Stefanijos Grodzienskos scenos“. 16.10 Gy-
venimo menas. 16.35 1200 muziejų. 17.05 Lauki-
mo salė. 17.55, 1.45 „Proga“. 18.20, 23.40, 4.35 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Ir gauruoti, ir 
margi. 19.35 Kodėl? Kam? Kaip? 20.25 „Vilnote-
ka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 23.50, 3.45 
„Gyvenimo egzaminas“. 0.50 Paprastai.

 DiVa UniVersal TV
5.45, 9.35, 17.30, 21.15 Išskirtiniai. 6.30, 12.55, 
14.05, 18.20, 22.00, 2.35 Vakarėlių sūkuryje. 
6.55, 13.20 Auksinis Beverli Hilso jaunimas. 7.15, 
19.10, 4.15 Dianos fon Fiurstenberg namas. 8.00, 
13.45, 20.50 Mados pasaulyje. 8.25 Mados kon-
trolė. 8.45, 14.25 Ieškau topmodelio! 9.55, 15.15, 
3.25 Džuliana ir Bilas. 10.40, 16.00 Nuotaka mili-
jonieriui. 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 12.10 Tikroji 
Holivudo istorija. 18.45 Auksinis Beverli Hilso 
jaunimas. 20.00 Mados projektas. 22.45, 1.50 
Projektas „Vestuvės“. 23.10 Ypatingos Kalėdos. 

 TV1000
5.00, 12.45 „Geri vyrukai“. 7.30 „Muzika, sura-
dusi mus“. 9.30 „Meilė, vedybos, šeimyninis 
gyvenimas“ (N-14). 11.00 „Pavojingi žaidimai“ 
(N-14). 15.00 „Brėkštanti aušra“. 1 d. (N-14). 
17.00 „Brėkštanti aušra“. 2 d. (N-14). 19.00 
„Savaitgalis Paryžiuje“. 20.45 „Muzika, suradu-
si mus“. 22.45 „Kosmopolis“. 0.45 „Dorianas 
Grėjus“. 3.00 „Neįtariamasis“. 

 TraVel
 7.00 Pasaulio keliautojas. Delis ir Radžasta-
nas. 8.00, 13.30 Gyvenimas po katastrofos. 
8.30, 14.00 Naujo būsto paieška. Danija: pra-
dėti nuo pradžių; Montevidėjas. 9.30, 17.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 10.30, 15.00 Didžiosios 
paslaptys. 11.30, 16.00 Senos pilies legendos. 
12.30 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Išgel-
bėkite mano verslą! Ties riba. 19.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 20.00 Naujo būsto paieška. 
Grįžimas prie šeimos šaknų; sutuoktiniai palie-
ka Londoną. 21.00 Laukiniai Amerikos keliai. 
22.00 Lėktuvų paroda. 23.00 Brangenybių pa-
saulyje. Brazilija: topazas ir akvamarinas. 24.00 
Didžiosios pasaulio paslaptys. 1.00 Nakties 
programa. 

 animal PlaneT
7.00 Ginant laukinę gamtą. 7.25, 11.00 Kačiukai 
ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 15.35 Afrikos atstum-
tieji. 9.10, 5.02 Iškviečiamas tramdytojas. 10.05 
Aligatorių tramdytojai. 12.50, 17.25, 21.05, 4.15 
Namai medžiuose. 13.45 Slaptas augintinių gy-
venimas. 14.40, 19.15, 1.40 Akvariumų verslas. 
16.30 Rykliai. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Gyvūnų 
policija. 20.10, 2.35 Liūtų karalienė. 22.55 
Palau rykliai. 23.50 Pavojingiausios gyvatės.

 sPorT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.15, 
19.15 „NBA World“. Speciali krepšinio laida. 
Premjera. 8.00 NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalio 
varžybos. 10.00, 22.35, 23.10 NBA „Visų žvaigž-
džių“ savaitgalis. Kylančių žvaigždžių rungtynės. 
12.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos turo 
apžvalga. 13.00 „Eurocup“ krepšinio lyga. Klai-
pėdos „Neptūnas“ - „Paris - Levallois“. 14.45 
„Eurocup“ krepšinio lyga. „Paris-Levallois“ - Klai-
pėdos „Neptūnas“. 16.30, 1.00 KOK World series. 
Bušido kovos. 20.00, 21.10 NBA „Visų žvaigždžių“ 
savaitgalio varžybos. 22.10 „Road To Glory“. Ko-
vinio sporto žurnalas. 3 laida. Premjera. 3.00 
NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - Orlando 
„Pelicans“. 2014/2015 m. sezonas. 5.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Vitesse“ - „PSV Eindhoven“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - „Bo-
russia“. 8.50 UEFA Čempionų lyga. „Manchester 
City“ - „Barcelona“. 10.40 BBL. „Liepaja/Triobet“ 
- „TU/Rock“. 12.30 KHL atkrintamosios varžy-
bos. 14.30 Futbolas. Vokietijos taurė. Drezde-
no „Dynamo“ - Dortmundo „Borussia“. 16.20 
Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 17.20 
Boksas. Arthuras Abrahamas - Paulas Smithas. 
18.20 Boksas. Gennadijus Golovkinas - Martinas 
Murray’us. 19.20 Eurolyga. „Maccabi“ - „Panat-
hinaikos“. 21.10 Eurolyga. „Alba“ - „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija. 23.15 Futbolas. Vokietijos 
taurė. „Bayern“ - „Eintracht“. 1.05 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 2.05 Golfas. PGA turo apžvalga 
(9). 2.35 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 

 eUrosPorT
9.30, 13.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempio-
natas. 10.30, 2.15 Sporto linksmybės. 11.30 An-
gliškas biliardas. 14.00 Biatlonas. 16.00 Futbolas. 
Algarvės taurės moterų turnyras. Japonija - Danija. 
18.00  Algarvės taurės moterų turnyras. Vokietija 
- Švedija. 20.00  Algarvės taurės moterų turnyras. 
Portugalija - Prancūzija. 22.00, 0.10 Trečiadienio 
sporto įvykių apžvalga. 22.05 Jojimas su kliūtimis. 
„Suncast Grand Prix“. 23.05 Mėnesio sporto įvy-
kių apžvalga. 23.10 Jojimas su kliūtimis. 

 13.30  V.Povilionienė 9.50  „Likvidacija“ 23.20  „Sausas 
  įstatymas“

 13.15  „Penki draugai“ 9.30  Adrenalinas 10.30  „Stulbinamas  
gyvūnijos pasaulis“
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 0.40  „Visa menanti“  21.30  Taip gyvena 
  žvaigždės!

 9.00  Labas rytas, Lietuva 17.00  „Akis už akį 4“ 10.20  Yra kaip yra 23.55   „Kaulai“

 TV8
8.00, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.50 „Mis Marpl“. 10.00 
„Linksmieji draugai“. 10.30 Senoji animacija. 11.10 
„Dauntono abatija“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 
20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.45 Pasikeisk! 18.00, 
22.50 „Medikai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.05 
Drama „Ji varo mane iš proto“. 0.45 Gydytojai. 

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

 PBK
5.50 Lietuvos laikas. 6.00 „EURONEWS“. 6.30, 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 6.40 „Fiksi-
kai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.35 Kontrolinis pirki-
nys. 12.00 Gyvenk sveikai! 13.05 Padriki užrašai su 
D.Krylovu. 13.35, 14.20 Kartu su visais. 14.55 Vy-
riška/Moteriška. 15.55, 2.45 Mados nuosprendis. 
17.20 „Jūrmala 2013“. 19.05 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35, 23.10 Lietuvos laikas. 21.05 „Ilgas 
kelias namo“. 23.20 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
7.50 „Mano tiesa“. 8.35, 21.10 „Žvaigždžių gyveni-
mas“. 9.30, 17.20 „Bučinys 2“. 11.10, 19.25 „Šiaurės 
vėjas“. 12.55, 23.10 Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 
15.20 Ekstrasensų mūšis. Jie sugrįžo. 19.15 Žinios. 

 nTV MIR
 5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 Gyvena 
gi žmonės! 8.45, 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 10.10 Valgome 
namie! 10.40 Bet kuriuo metu. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.30 Ypatingas įvykis. 14.00 Prokurorų 
patikrinimas. 15.25 Važiuosime, pavalgysime! 16.05 
„Bombila. Tęsinys“. 18.40 Kalbame ir rodome. 19.45 
„Piatnickis. Antra dalis“. 20.45 „Voratinklis 8“. 22.40 
Dienos anatomija. 23.35 „Volkovo laikas“. 1.30 Kal-
bame ir rodome. 2.30 „Sodininkų atsakas“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Dingusio „Boeing“ pėd-
sakais. 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 „Ten, kur tu“. 15.00, 4.10 „Kol stanica 
miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 
19.55 „Pavasarį pražysta meilė“. 21.50 Vakaras su 
V.Solovjovu. 23.35 Dingusio „Boeing“ pėdsakais. 

 TV PolonIa
7.05, 17.00 Esminiai pokalbiai: K.Kutzas ir A.Klich. 
7.40 Provincijos lobiai. 8.00 Ekumeninė laida. 8.25 
„Saulės ietis“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05 
„Laukinė Lenkija“. 12.40, 17.55, 1.40 „Proga“. 
13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.45, 
21.45, 2.05 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 
„M, kaip meilė“. 14.45 „Gyvenimo egzaminas“. 
15.35 „Vilnoteka“. 15.55 Paprastai. 16.45 Pramo-
ginė laida. 17.35 Istorijos aktualijos. 18.20, 22.45, 
4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 2.10 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Kuci-
nAlina. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios. 21.55, 3.45 „Paradoksas“. 
23.00, 5.15 Sveika, Polonija. 23.45 „Instinktas“. 
0.40, 5.55 „Rachelė Gdansko stotyje“. 

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 17.30 Mados 
pasaulyje. 6.30, 12.55, 18.20, 2.40 Vakarėlių sūku-
ryje. 7.15, 13.20, 3.05 Auksinis Beverli Hilso jau-
nimas. 8.15 Dianos fon Fiurstenberg namas 8.00, 
12.10, 21.40 Tikroji Holivudo istorija. 8.45, 14.30 
Ieškau topmodelio! 9.30, 13.45, 23.55 Išskirtiniai. 
9.55, 15.15, 3.30 Džuliana ir Bilas. 10.40, 16.00 
Nuotaka milijonieriui. 19.10, 4.15 Išmokysiu būti 
žvaigžde. 20.50 Mados projektas. 22.25 Mados 
kontrolė. 23.10, 0.20 Projektas „Vestuvės“. 

 TV1000
5.00 „Kosmopolis“. 6.45 „Pavojingi žaidimai“ 
(N-14). 8.30 „Neįtariamasis“. 10.10, 12.10 
„Brėkštanti aušra“ (1, 2 d., N-14). 14.05 „Me-
džiotojas“. 15.45 „Neįtariamasis“. 17.20 „Gyve-
nimas yra gražus“ (N-14). 19.00 „Ir kaip ji viską 
suspėja?“. 20.45 „Vaiduoklis“. 23.00 „Mano 
liūdna meilės istorija“. 1.00 „Vaikinams tai 
patinka“. 3.00 „Meilutė“. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Mumbajus. 8.00, 
13.30 Gyvenimas po katastrofos. 8.30, 14.00 
Naujo būsto paieška. Grįžimas prie šeimos 
šaknų; sutuoktiniai palieka Londoną. 9.30, 
17.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 10.30, 15.00 
Didžiosios pasaulio paslaptys. 11.30, 16.00 
Senos pilies legendos. 12.30 Pamesto bagažo 
aukcionai. 18.00 Išgelbėkite mano verslą! Ho-
livudo košmaras. 19.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 20.00 Naujo būsto paieška. Andora; 
Meksika. 21.00 Neįtikėtinos istorijos. 22.00 
Muziejų mįslės. 23.00 Brangenybių paieškos: 
Vietnamo rubinai. 24.00 Didžiosios pasaulio 
paslaptys. 1.00 Nakties programa. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Ameri-

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

geriau“ (N-7).
8.55 TV serialas  

„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Aistros 

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

sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
14.00 „Kempiniukas 

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

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Ginčas be taisyklių 

(N-7).
21.00 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 Fantastinė nuotykių 

drama „Karaliaus 
Tuto prakeiksmas“ 
(N-7).

23.55 „Kaulai“ (N-14).
0.55 „Kerštas“ (N-14).
1.45 „Aferistas“ (N-7).
2.35 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
3.25 „Choras“ (N-7).

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 TV serialas 

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

8.55 24 valandos (N-7).
10.20 Yra kaip yra (N-7).
11.45 Pagalbos skambutis 

(N-7).
12.30 KK2 (N-7).
13.25 „Tomas ir Džeris“.
13.55 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.20 TV serialas  

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

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

„Kryžius“ (N-14).
0.20 TV serialas  

„Ties riba“ (N-14).
1.15 TV serialas  

„Nikita“ (N-7).
2.10 Sveikatos ABC  

televitrina.
2.40 Programos pabaiga.
2.45 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
9.50 „Miestelio ligoninė 5“.
10.40 Gyvenimas.
11.30 Auksinis protas.
12.45 Mokslo ekspresas.
13.05 Mūsų laisvės metai. 

1995 m.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.00 „Akis už akį 4“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara 6“.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.45 „Ten, kur namai 2“ 

(N-7).
19.30 Tikri vyrai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Istorinė melodrama 

„Varšuvos šnipai“. 1 
s. (N-14).

23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Ten, kur namai 2“ 

(N-7).
0.30 „Akis už akį 4“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Delfinai ir žvaigždės.
4.55 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.

7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

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

(N-7).
12.00 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro  

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

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

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro  

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

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

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė komedija 

„Turi mylėti šunis“ 
(N-7).

23.35 „Sausas įstatymas“ 
(N-14).

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

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

2.40 Bamba TV (S).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.40 Keliauk! Pažink! 

Pasidalink! Ištisus 
metus.

7.45 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“ (N-7).

8.45 „Albanas“ (N-7).
9.50 „Likvidacija“ (N-7).
10.55 „Iššūkis“ (N-7).
11.55 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose D.Žeimytė 
(N-7).

12.55 „Magda M.“ (N-7).
14.00 „Išgyventi Afrikoje“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 „Viskas apie gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45 Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20 „Albanas“ (N-7).
20.20 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ (N-7).
21.30 Taip gyvena  

žvaigždės! (N-7).
22.30 Reporteris.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
1.20, 3.35, 5.30 Reporteris.
2.00, 4.10 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
2.45, 6.05 „Laukinis pasaulis“.
3.05, 4.55 „Genijai iš  

prigimties“.
6.25 „Miestai ir žmonės“.

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

žvaigždės.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Istorijos detektyvai.
13.30 Žanas Ofenbachas. 

„Hofmano istorijos“.
16.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. A.Žlabys 
(fortepijonas).

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Menora.
18.15 Pasaulio biatlono čem-

pionatas. Mišri estafe-
tė. Tiesioginė translia-
cija iš Kontiolahčio.

19.15 Legendos.
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 ...formatas. Poetas 

Ernestas Noreika.
21.50 Visu garsu.
22.40 LRT aukso fondas. 

„Endhauzo paslaptis“.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.35 Dėmesio centre.
1.00 Elito kinas. Drama 

„Rytoj einame į kiną“ 
(N-7).
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kovo 5 d.

 14.25  „Žodžių magija:
        J.K.Rowling istorija“

 15.00  Išlikimas 12.55  „Audra“

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

12.00 Griežčiausi tėvai.
12.55 „Audra“ (N-7).
13.55 Drabužių karalienė.
14.55 Būrėja.
15.25 Penki ingredientai.
15.55 Griežčiausi tėvai.
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 „Midsomerio  

žmogžudystės VIII. 
Šeimos pagardai“ 
(N-14).

22.55 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

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

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

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale  

kablys.
10.00 „Kobra 11“  

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

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

kampeliai.
13.30 „Saša ir Tania“  

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

(N-7).
18.00 „Pelkė“ (N-14).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“  

(N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 Mistinis trileris 

„Aklumas“  
(N-14).

23.55 Romantinė komedija 
„Šeimos galva“  
(N-7).

2.10 „CSI trilogija“  
(N-14).

3.00 „Vilfredas“  
(N-7).

4.40 „Rimti reikalai“  
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

11.00 „Lelijos“  
(N-7).

12.05 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

13.55 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

14.25 „Žodžių magija: 
J.K.Rowling  
istorija“.

16.00 „Kapitono dukra“  
(N-7).

18.00 „Laukinės  
gamtos  
ginklai“.

19.00 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

20.00 Balticum TV  
žinios.

20.30 Karštos senos  
sėdynės.

21.00 „Trauma“  
(N-7).

22.00 Balticum TV  
žinios.

22.30 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

0.20 „Tėvai už borto“.

„AKLUMAS“
Mistinis trileris. Kanada, Brazilija, Japonija. 2008. 
Režisierius F.Meirelišas. 
Vaidina M.Rufalas, Dž.Mur, D.Gloveris.

Daktaro žmona yra vienintelis galintis matyti žmogus mieste, kurio vi-
si gyventojai staiga mistiškai apanka. Ji apsimeta serganti, kad galėtų 
rūpintis savo vyru, kuris uždaromas į karantiną sulaikymo centre kartu 
su kitais užkrėstaisiais. Kai ima trūkti maisto ir kitų atsargų, apylinkėse 
kyla chaosas ir neramumai.

TV6
21.30

rekomenduoja

„KARALIAUS TUTO 
PRAKEIKSMAS“
Fantastinė nuotykių draMa. 
JAV. 2006. 
Režisierius R.Malkeihis. 
Vaidina K.Van Dinas, Dž.Haidas.

Mažai yra žinoma apie vos 18 metų 
trukusį karaliaus Tutanchamono gy-
venimą, dar mažiau - apie jo mirtį. 
Sklando daug legendų apie dide-
lius turtus, bet kurios iš jų tikros?

„TIES RIBA“
tV serialas. JAV. 2010. 
Režisieriai Dž.Dž.Abramsas,
A.Kurcmanas, R.Orsis. 
Vaidina A.Torv, Dž.Džeksonas, 
Dž.Noubl.

FTB agentė Danhem tyrimo metu 
ieško kažko, kas galėtų padėti. Ir paga-
liau ji suranda daktarą Bišopą, mūsų 
laikų Einšteiną. Tačiau yra vienas „bet“: 
pastaruosius dvidešimt metų jis yra 
laikomas psichiatrijos ligoninėje...

„SPECIALIOJI LOS ANDŽELO 
POLICIJA“
VeiksMo serialas. JAV. 2011. 
Režisierius Š.Brenanas. 
Vaidina K.O’Donelas, L.Hant, 
D.Rua.

Prisidengę išgalvotomis tapatybėmis 
ir pasitelkę naujausias technologijas, 
nepriekaištingai treniruoti agentai 
dirba itin slaptai ir rizikuoja savo gy-
vybe, kad sulaikytų įtariamuosius...

TV3
22.10

TV1
23.50

LNK
0.20

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15 Liūtų kara-
lienė. 9.10, 5.02 Iškviečiamas tramdytojas. 10.05 
Aligatorių tramdytojai. 11.55, 15.35 Liūtų karalie-
nė. 12.50, 17.25, 21.05, 4.15 Namai medžiuose. 
13.45 Gyvūnų policija. 14.40, 19.15, 1.40 Akvariu-
mų verslas. 16.30 Pavojingiausios gyvatės. 18.20 
Naujagimiai gamtoje. 20.10, 2.35 Gorilų gydytojai. 
22.00, 0.45, 3.25 Dramblių gelbėjimas. 22.55 Pa-
vojingiausios gyvatės. 23.50 Kalnų pabaisos. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.15, 
19.15 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
Premjera. 8.00 ATP 1000 Indian Wells. Vyrų te-
nisas. Fernando Verdasco - Ričardas Berankis. 
2011 m. 9.45 NBA krepšinio lyga. Majamio „Heat“ 
- Čikagos „Bulls“. 2014/2015 m. sezonas. 12.15 
„NBA World“. Speciali krepšinio laida. 13.00 ATP 
250 Montpellier. Vyrų tenisas. Richard Gasquest 
- Gael Monfils. Finalas. 15.00 Rusijos „Premier 
League“. „Zenit“ - „Terek“. 2014/2015 m. sezonas. 
17.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ 
- Dalaso „Mavericks“. 2014/2015 m. sezonas. 
20.00, 21.10 ATP 1000 Indian Wells. Vyrų tenisas. 
Fernando Verdasco - Ričardas Berankis. 2011 m. 
21.50, 23.10 KOK World series. Bušido kovos. 2.10 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. Turo apžvalga. 

 VIASAT SPORT BALTIC
 7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayer“ - 
„Atletico“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Arsenal“ - „Monaco“. 10.40 Futbolas. Vokietijos 
taurė. „Bayern“ - „Eintracht“. 12.30 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Newcastle“ - „Manchester 
United“. 14.35 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 15.05 Ledo ritulys. KHL atkrintamosios 
varžybos. 17.05 Krepšinis. Eurolyga. „Alba“ - 
„Žalgiris“. 18.55 Premier lygos apžvalga. 19.55 
Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce Ulker“ - „Niz-
hny Novgorod“. Tiesioginė transliacija. 21.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - CSKA. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Panathinaikos“ - „Barcelona“. 1.35 Krepšinis. 
Eurolyga. „Fenerbahce Ulker“ - „Nizhny Novgo-
rod“. 3.25 „Trans World Sport“ žurnalas. 5.00 
Ledo ritulys. KHL atkrintamosios varžybos. 

 EUROSPORT
9.30 Motosportas. FIA pasaulio čempionatas. 10.00, 
20.45 Sporto linksmybės. 10.30, 16.00 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. 12.30, 24.00 Futbolas. Algarvės tau-
rės moterų turnyras. Japonija - Danija. 13.45, 1.15 
Futbolas. Algarvės taurės moterų turnyras. Vokietija 
- Švedija. 15.00, 19.45 Šiaurės dvikovė. Pasaulio 
čempionatas. 21.00 Kovinis sportas. „Fight Club“. 
23.00 Biatlonas. Pasaulio čempionatas. 
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 KINAS SU ŽVAIGŽDE

- Labiausiai patikusi filmo scena? 
- Filme buvo keletas vietų, kai pagrindinio 

personažo Stiveno gyvenimo akimirkos leis-
davo pajusti gyvenimo trapumą, pergalės 
jausmą. Sujaudina dviejų žmonių santykių vi-
suma, bet labiausiai man patiko tai, kad nė 
akimirkos nekilo mintis gailėtis paties Stive-
no, ir net filmo pabaigoje, kai jis palieka savo 
žmoną dėl seselės, tu nejučia supyksti ant jo. 
Ir tai yra žaviausia.

- Kuo šis filmas įdomus, patraukiantis?
- Filmas, viena vertus, nėra labai skati-

nantis mąstyti, bet, kita vertus, banaliu jo 
tikrai nepavadinčiau, nes jame visgi susimąs-
tyti yra dėl ko. Kiek galima gyvenime aukoti 
save dėl mylimo žmogaus? Kiek toli nuveda 
tikėjimas kitu žmogumi ir gerumu, kiek toli 
gali nuvesti kova ir kiek gyva, net maištinga 
siela mirusiame kūne? Pažiūrėjus filmą jis 
tampa patrauklus ir dėl Edžio Redmeino 
(Eddie Redmayne) vaidybos. Šių metų savo 
„Oskarą“ atiduodu jam. (Šypsosi.)

- Vertybinis šio filmo spektras. Koks jis?
- Pažvelgimas į tai, kas yra 

aplink mus, iš naujo. Permąstai 
savo prioritetus, suvoki, kad tavo 
problemos menkos, nes tu esi 
sveikas, o visa kita įveikiama. Ir 
dar labiau suvoki, kad gyvenime 
nėra nieko neįmanomo.

- Rekomendacija, kam ir 
kodėl verta pažiūrėti šį filmą?

- Šį filmą reikia pažiūrėti tiems, kurie kas-
dien bambekliškai sako, kaip viskas sunku, 
kaip trūksta motyvacijos... Šis filmas įrodo, 
kad jei yra noras ir tikslo siekimas - tu esi 
svarbus, reikalingas, kad gyveni!

- Kokius filmus labiausiai mėgsti žiū-
rėti laisvalaikiu?

- Man labiausiai patinka prancūzų kūryba. 
Taip pat būna momentų, kai susižaviu vienu 
aktoriumi ir tada peržiūriu visus jo filmus. 
Bet kokiu atveju visada renkuosi gerą ir ko-
kybišką filmą, nes visuomenė ir taip bukina 
kasdien.

Parengė Ringailė StulPinaitė

„Visko teorija“ - 
naujas požiūris bambekliams

n Žanras: Drama, romantinis, 

biografinis, Didžioji Britanija

n Režisierius: James Marsh

n Vaidina: Eddie Redmayne, Felicity 

Jones, Tom Prior ir kiti

„visko teorija“

filmo  pliusai minusai

Papasakota sklandi istorija, 

gera kinematografija, jaudi-

nantis garso takelis, puikiai perteik-

tas laikotarpis, įtikinama aktorių 

vaidyba, prasmingi dialogai.

Kelios detalės, bet 
atsižvelgiant į visą filmo 

visumą, tai ir tėra tik kelios filmo 

negadinančios detalės.

Kiek dažnai pradedame skandinti save 
kasdienybės rutinoje ir problemose? Kodėl 
užmirštame džiaugtis kasdienėmis smulk
menomis ir daug ką priskiriame kategori
joms „elementaru“ ir „taip turi būti“? Fil
mas „Visko teorija“, pasak aktorės Justės 
ZinKeVičiūtės (25), privers į viską pasi
žiūrėti iš naujo ir pervertinti senas tiesas. 

Į kiną su „Laisvalaikiu“ ėjo 
aktorė Justė Zinkevičiūtė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 27-5 d. 10.20, 14.40, 17.45 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 27-5 d. 12.30, 16.50 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 27-5 d. 
11, 13.30, 16, 18.30, 21 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 27-5 d. 11.45, 
14.30, 17.30, 20.30 val.
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 27-5 d. 
17.05, 19.10, 21.20 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis“� 
(komiška drama, JAV, D.Britanija) - 4 d. 18.40 val. 
(MOTERS premjera).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28 d. 13 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 27-5 d. 11.15, 14.10, 16.30, 19, 21.50 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 27-5 d. 10.50, 
16.10, 19.20, 21.40 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 10.10, 12.15, 14.20 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 27-
5 d. 13.10, 18.40, 21.30 val. (4 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 10.30, 
12.40, 14.50 val. (10.30 val. seansas vyks 28, 1, 5 d.; 5 d. 
14.50 val. seansas nevyks).
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV,  
N-16) - 27-5 d. 12, 20 val. (28 d. 12 val. seansas nevyks).
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, Vokie-
tija, N-13) - 27-5 d. 15, 20.15 val. (28 d. 15 val. seansas nevyks).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 27-5 d. 17.20 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 27-5 d. 13.10, 17.30 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 27-5 d. 11, 15.20 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 27-5 d. 
11.10, 14.10, 16.35, 18.40, 21.10 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 27-5 d. 11.30, 
13.30, 16.10, 18.50, 21.30 val.
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 27-5 d. 14, 
16.15, 19.40, 21.45 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis“� 
(komiška drama, JAV, D.Britanija) - 4 d. 18.30 val. 
(MOTERS premjera).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28 d. 13 val. (LNK kino startas).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 27-5 d. 12, 14.15, 
16.30, 18.45, 21 val. (12 val. seansas vyks 28, 1, 5 d.).
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 27-5 d. 11.20, 13.10, 16, 19, 21.50 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 11, 12.15, 
14.20, 16.25 val. (12.15 val. seansas vyks 28, 1, 5 d.).
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 27-5 d. 14.30, 17.15, 19, 21.40 val.  
(5 d. 17.15 val. seansas nevyks).
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV,  
N-16) - 27-5 d. 12.30, 15.15, 18.10, 21.15, 21.45 val. 
(12.30 val. seansas vyks 28, 1, 5 d.; 27 d. 15.15,  
21.15 val. seansai nevyks; 21.45 val. seansas vyks 27 d.).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 27-5 d. 15.30, 18.20 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 11.15, 
13.30, 15.45 val. (11.15 val. seansas vyks 28, 1, 5 d.;  
28 d. 13.30 val. seansas nevyks).

„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 27-5 d. 18.30, 20, 21.40 val. (27, 4 d. 18.30 val. 
seansas nevyks; 5 d. 20 val. seansas nevyks; 21.40 val. 
seansas vyks 5 d.).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
27-5 d. 18, 21.30 val. (4 d. 18 val. seansas nevyks).
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV, N-13) - 
27-5 d. 11.45, 20.50 val. (11.45 val. seansas vyks 28, 1, 5 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28, 1, 5 d. 11.30 val.
„8 nauji pasimatymai“� (komedija, Rusija, N-13) -  
27-5 d. 21.40 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“� 
(drama, Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija) - 27 d. 
16.10 val. 2 d. 21.20 val. 4 d. 18.40 val. 5 d. 21.10 val.
„Superego ir Tu“� (komedija, Vokietija, Austrija, 
Šveicarija) - 27 d. 18.20 val. 2 d. 15 val.
„Mylimos seserys“� (romantinė drama, Vokietija, 
Austrija) - 27 d. 20.10 val.
„Pekeliui į mokyklą“� (dokumentinis f., Prancūzija) -  
28 d. 14 val. 4 d. 17 val. 5 d. 16 val.
„Žiemos miegas“� (drama, Turkija, Prancūzija, 
Vokietija) - 28 d. 15.30 val. 3 d. 16 val. 5 d. 17.40 val.
„Džekas“� (drama, Vokietija) - 28 d. 19 val.
„Radikalus blogis“� (dokumentinis f., Austrija, 
Vokietija) - 28 d. 21 val.
„Fack ju gohte“� (komedija, Vokietija) - 1 d. 16 val.
„Mirtis Venecijoje“� (drama, Italija, Prancūzija) - 1 d. 18.20 val.
„Tarp skirtingų pasaulių“� (drama, Vokietija) - 1 d. 21 val.
„Meilė iš pirmo smūgio“� (drama, Prancūzija) -  
2 d. 17 val. 4 d. 21 val.
„Čia aš, varatarius“� (drama, Šveicarija) - 2 d. 19 val.
„Tėvo sodas - mano tėvų meilė“� (dokumentinis f., 
Šveicarija) - 3 d. 19.30 val.
„Vulva 3.0“� (dokumentinis f., Vokietija) - 3 d. 21.15 val.

„Annie“
„Annie“

Enė - maža mergaitė, gyvenanti vieno-
je Niujorko našlaičių prieglaudoje, tačiau 
neprarandanti vilties, kad vieną dieną tėvai 
sugrįš jos pasiimti. Kartu su keliomis ge-
riausiomis draugėmis Enė kenčia gyvenimu 
nusivylusios prieglaudos prižiūrėtojos pa-
nelės Hanigan išpuolius, tačiau nepraranda 
tikėjimo, kad galbūt jau rytoj viskas susi-
tvarkys ir gyvenimas taps šviesesnis.

Vieną dieną per atsitiktinumą užsisva-
jojusią Enę iš po automobilio ratų ištraukia 
kandidatas į Niujorko merus Vilas Staksas. 
Geros širdies, bet pagieža ir cinizmu apsi-
ginklavęs verslininkas Vilas tikrai negalėjo 
tikėtis, kad šis spontaniškas poelgis padi-

dins jo šansus kovoje dėl mero posto. Ta-
čiau būtent taip ir nutinka: kažkam telefonu 
nufilmavus incidentą ir įdėjus į internetą, 
Vilo populiarumas ima augti. Kandidato ko-
manda sumoja, kad Enė gali būti naudinga. 

Taip mergaitė atsiduria Vilo Stakso namuo-
se. Ir nors milijonierius yra įsitikinęs, kad 
tapo našlaitės geruoju angelu, galbūt viskas 
yra atvirkščiai?

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo vasario 27 d.

n Komedija, JAV, 2014

n Režisierius: Will Gluck

n Vaidina: Adewale Akinnuoye-Agbaje, 

Jamie Foxx, Cameron Diaz, Rose Byrne, Bobby 

Cannavale, Quvenzhane Wallis ir kiti

n IMDB: 5,0/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Lozoriaus 
efektas“

„Lazarus Effect“

Zoja (aktorė Olivija Vaild (Olivia Wil-
de) yra talentinga medicinos studentė, tu-
rinti didelių ambicijų. Su savo ne mažiau 
ambicingais ir talentingais kolegomis mo-
teris atrado kai ką nuostabaus, galinčio 
visiems laikams pakeisti istoriją bei gyve-
nimo ir mirties sampratas. Atsitiktinai drau-
gai atrado ir dabar tobulina serumą „Lozo-
rius“ - priemonę, skirtą mirusiesiems pri-
kelti antram gyvenimui.

Po daugybės nesėkmių kom-
panijai pagaliau pavyksta panau-
dojus serumą atgaivinti šunį. Ta-
čiau po neilgai trukusios eufori-
jos medikus apima nerimas, nes 
šuo ima elgtis itin keistai. Zoja 
suvokia, kad serumą dar reikia 
tobulinti. Daugiau gyvenimiškos 
patirties turintys aplinkiniai ban-
do ją atkalbėti nuo šio sumany-
mo, sakydami, kad žmogui neva-
lia apsimetinėti Dievu ir bandyti 
pakeisti natūralią gamtos santvar-
ką. Visgi Zoja nenori klausyti.

Vieną dieną laboratorijoje 
įvyksta nelaimė, ir tai baigiasi Zo-
jos mirtimi. Jos draugai ir kole-
gos, apimti šoko, nusprendžia ri-
zikuoti ir suleidžia merginai „Lo-
zoriaus“ serumo. Zoja sugrįžta iš 
anapusinio pasaulio. Tačiau ar ji - 
ta pati mergina, ar kažkas visiškai 
kito? Kažkas nesuvokiamo, pavo-
jingo ir keliančio siaubą? Galbūt 
visgi žmogaus bandymas apsimes-
ti Dievu užtraukia nenuplaunamą 
prakeiksmą?

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

MULTIKINO OZAS
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 27, 2-3 d. 11, 13, 15.15,  
17.45 val. 28 d. 10, 11.15, 13, 17.45 val. 1, 5 d. 11, 13, 
17.45 val. 4 d. 13, 15.15, 17.45 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 27 d. 10, 12.15, 14.30 val. 28 d. 
12.15, 14.30, 16.45 val. 1 d. 10.05, 12.15, 14.30,  
16.45 val. 2-5 d. 10, 12.15, 14.30, 16.45 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 27-4 d. 
15, 17.30, 19.45, 22 val. 5 d. 14.30, 17.30, 19.45, 22 val.
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 27-5 d. 
16.45, 20, 22 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 27-1 d. 13.30, 16, 
18.30 val. 2-5 d. 13.30, 16 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28-1 d. 15.15 val.
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 27-5 d. 18.30, 21.15 val.
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 27-1, 5 d. 21 val. 2-4 d. 18.30, 21 val.
„Gauruotos eglutės“� (komedija, Rusija, N-7) - 27-3 d. 
10.45, 13 val. 4-5 d. 10.45 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 27-5 d. 15.45, 19, 21.45 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
27 d. 21.30 val. 28-5 d. 18.45, 21.30 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 11.30, 13.45, 14.45 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 27-4 d. 17.15, 
19.30, 21.45 val. 5 d. 16.45, 18.45, 21.45 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 27-5 d. 15 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-28, 2-5 d. 
10.15, 12.30 val. 1 d. 10, 12.30 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 27-4 d. 10.30, 12.45 val. 5 d. 10, 12.15 val.

„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 27, 1-5 d. 11.15 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 5 d. 12 val. 
(Specialus seansas mamoms su mažyliais).
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Austrija, 
Vokietija, V) - 28 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).

OZO KINO SALĖ
„Nėra laiko gerumui“� (dokumentinis f., Lietuva) -  
27 d. 16.10 val.
„Baltas šešėlis“� (drama, Italija, Tanzanija, Vokietija) - 
27 d. 17.20 val. 28 d. 15 val. 3 d. 16.40 val.
„Atkirtis“� (muzikinė drama, JAV) - 27 d. 19.20 val. 28 d. 
19 val. 4 d. 17.15 val. 5 d. 18 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 28 d. 17 val.
„Ida“� (drama, Lenkija) - 3 d. 18.40 val.
„Avinėlio vartai“� (dokumentinis f., Lietuva) - 4 d. 16.30 val.
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV) - 4 d. 19.15 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 5 d. 16.30 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 27-5 d. 10.25, 14.40 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 27-5 d. 12.30, 16.50 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 27-5 d. 
11.15, 13.45, 18.45, 21.10 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 27-5 d. 10.45, 13.20, 16 val.
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 27-5 d. 
19.20, 21 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis“� (komiška 
drama, JAV, D.Britanija) - 4 d. 18.40 val. (MOTERS premjera).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28 d. 13 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 27-5 d. 10.35, 11, 
13.15, 15.30, 18.30, 20.45 val. (10.35 val. seansas vyks  
27 d.; 27 d. 11, 13.15 val. seansai nevyks).

„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 27-5 d. 10.50, 13.30, 16.20, 19, 21.45 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 10.15, 12.15, 
14.20, 16.30 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 10.35, 
16.10 val. (10.35 val. seansas vyks 28, 1, 5 d.).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 27-5 d. 12.45, 18.10 val. (28 d. 12.45 val. 
seansas nevyks).
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 27-5 d. 15.30, 21 val. (28 d. 15.30 val. 
seansas nevyks).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
27-5 d. 18.40, 21.30 val. (4 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 27-5 d. 18, 21.20 val.

CINAMON
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28-1 d. 14.45 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 27-5 d. 16.05, 
18.15, 20, 22.15 val. (18.15 val. seansas vyks 28, 2, 4 d.).
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 27-5 d.  
18, 22.05 val. (18 val. seansas vyks 28-1 d.).
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 27-5 d. 11.30,  
17 val. (28, 2, 4 d. 17 val. seansas nevyks).
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 27-5 d. 13.45, 15.45 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 27-5 d. 10.45, 12.45, 14.45, 18 val. 
(28-1 d. 14.45, 18 val. seansai nevyks).
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 27-5 d. 20.30 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 27-5 d. 14.15, 18.30, 19.30, 21.15 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 12.30, 14.30, 
16.30 val. (3 d. 12.30 val. seansas nevyks).

Premjera

Kino teatruose nuo vasario 27 d.

n Trileris, JAV, 2015

n Režisierius: David Gelb

n Vaidina: Olivia Wilde, Evan Peters, Mark 

Duplass ir kiti
n IMDB: 6,3/10

Panašu, kad pagrindinį vaidmenį filme 

atlikusi vos prieš metus pirmagimio 

susilaukusi aktorė Olivija Vaild (Olivia Wilde) 

puikiai suderina motinystę ir filmavimus
EPA-Eltos nuotr.
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„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 27-5 d. 11.45, 
16.45, 19.15, 21.30 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 28, 2, 4 d. 17 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 10.30, 
11.40, 14 val. (10.30 val. seansas vyks 28-1 d.).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 27, 1, 3, 5 d. 
18.15 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Austrija, 
Vokietija, V) - 27-5 d. 10.20, 13.30, 14.30 val. (13.30 val. 
seansas vyks 3 d.; 3 d. 14.30 val. seansas nevyks).
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 27-5 d. 12.15, 16.20 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 27-5 d. 10.15, 
10.50, 12.40, 17.40, 20.20 val. (10.15 val. seansas vyks  
27 d.; 27 d. 10.50 val. seansas nevys).
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 27-5 d. 
13.40, 15.50, 18.40, 21.20 val.
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 27-5 d. 
18.30, 20.40 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2“� 
(komiška drama, JAV, D.Britanija) - 4 d. 20 val. (MOTERS 
premjera).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28 d. 13 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 27-5 d. 10.40, 12.30, 15.30, 18.20, 21.10  
(28 d. 12.30 val. seansas nevyks).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 27-5 d. 11, 13.20, 
16.50, 19.10, 21.40 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 10.10, 13.30, 
15.40, 17.50 val. (3 d. 13.30 val. seansas nevyks).

„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 10.30, 
15.20 val. (10.30 val. seansas vyks 28, 1, 5 d.).
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 27-3, 5 d. 20 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 27-5 d. 10.10, 15.40 val.  
(10.10 val. seansas vyks 28, 1, 5 d.).
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 27-5 d. 12.20, 17.20 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 27-5 d. 10.40, 
13.30, 16.10 val. (10.40 val. seansas vyks 28, 1, 5 d.).
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) -  
27-5 d. 18.50, 21.15 val.
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 27-5 d. 
19.30, 21.40 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2“� 
(komiška drama, JAV, D.Britanija) - 4 d. 18 val. (MOTERS 
premjera).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28 d. 13 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 27-5 d. 10.20, 13.10, 16, 19, 21.50 val.  
(28 d. 13.10 val. seansas nevyks).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 10.30, 12.35, 
14.40 val. (3 d. 14.40 val. seansas nevyks).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 27-5 d. 16.50, 
19.10, 21.30 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 11,  
13.20 val. (11 val. seansas vyks 28, 1, 5 d.).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f.,  
JAV, 3D, N-13) - 27-5 d. 14.30 val.

„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 27-3, 5 d. 18 val.
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 27-5 d. 20.45 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 27-5 d. 10.20, 12.30 val. (10.20 val. 
seansas vyks 28, 1, 5 d.; 3 d. 12.30 val. seansas nevyks).
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 27-5 d. 12.30, 14.40 val. 
(12.30 val. seansas vyks 3 d.; 3 d. 14.40 val. seansas 
nevyks).
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 27-5 d. 14.15, 
16.50 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) -  
27-3, 5 d. 19.10 val.
„Lozoriaus efektas“� (trileris, JAV, N-13) - 27-5 d. 
21.35 val.
„Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2“� 
(komiška drama, JAV, D.Britanija) - 4 d. 19 val. (MOTERS 
premjera).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28 d. 13 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 27-5 d. 15.20, 18.20, 21.10 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 27-5 d. 16.55, 
19.30, 21.50 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 10.30, 
12.15 val. (10.30 val. seansas vyks 28, 1, 5 d.).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 27-5 d. 10.10, 
12.50 val. (10.10 val. seansas vyks 28, 1, 5 d.; 28 d.  
12.50 val. seansas nevyks).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Susikaupk“
„Focus“

Nikis yra gyvenime šilto ir šalto matęs afe-
ristas - vienas geriausių savo srityje. Eilinio 
darbelio metu Nikis susipažįsta su neeiline 
mergina Džese. Gražuolė Džesė paprašo aferų 
veterano išmokyti ją profesinių triukų. Nors ir 
dvejodamas, Nikis sutinka. Pamažu jų bendra-
vimas peržengia mokytojo ir mokinės santykių 
ribą. Vyras pažeidžia vieną pagrindinių savo 
pasaulio taisyklių - nepainioti darbo su jaus-
mais. Išsiskyrimas tampa neišvengiamas.

Praeina treji metai. Buvę kolegos ir 
meilužiai netikėtai susitinka Buenos Airė-
se, kur, kaip netrukus paaiškėja, abu yra 
nusitaikę į tą patį grobį - jauną milijardierių, 
automobilių lenktynių fanatiką. Nikiui ši 

afera yra toji, po kurios galima sau leisti 
palikti verslą ir išeiti į užtarnautą poilsį. 
Tokia, kurioje negali būti nė menkiausios 
klaidos. Tačiau Džesė turi savų planų ir ne-

žada lengvai pasitraukti. Buvę mokytojas 
ir mokinė stoja vienas prieš kitą pavojinga-
me žaidime.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo vasario 27 d.

n Komedija, JAV, 2015

n Režisieriai: Glen Ficarra, John Requa

n Vaidina: Will Smith, Rodrigo Santoro, 

Margot Robbie ir kiti

Premjera
„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO  
TEATRAS

27 d. 18.30 val. - G.Donizetti „Meilės eliksyras“.  
2 v. opera (italų k.). Dir. M.Pitrėnas.
28 d. 18.30 val. - „Tristanas ir Izolda“. 2 v. baletas.  
Dir. M.Barkauskas.
1 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni nykštu-
kai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
4 d. 18.30 val. - O.Narbutaitės „Kornetas“. 2 v. opera 
lietuvių, vokiečių, prancūzų ir italų k. Dir. R.Šervenikas.
5 d. 18.30 val. - Filarmonica Della Scala orkestro kon-
certas. Dir. M.W.Chung.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - D.Alighieri „Rojus“.  
Rež. E.Nekrošius.
28 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
1 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas +“.  
Rež. K.Dehlholm.
1 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičiaus 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
5 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - F.Dostojevskio 
„Stepančikovo dvaras“. Rež. J.Vaitkus.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
5 d. 18.30 val. - VMT 25 m. Jubiliejaus renginiai. 
Thomo Bernhardo „Minetis“. Rež. R.Tuminas.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
27 d. 18 val. - T.Wiliams „Geismų tramvajus“.  
Rež. A.Latėnas (Šiaulių dramos teatro gastrolės).
28 d. 12 val. 99 salėje - V.V.Landsbergio „Arklio 
Dominyko meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.
28 d. 18 val. - M.Frayn „Triukšmas už kulisų“.  
Rež. P.E.Landi.

1 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
1 d. 15 val. - „Ledi Makbet“ (pagal V.Šekspyro pjesę 
„Makbetas“). Rež. A.Latėnas.
3 d. 18 val. - P.Vaičiūno „Patriotai“. Rež. J.Vaitkus.
5 d. 18 val. 99 salėje - „Keturiais vėjais“. Rež. T.Jašinskas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS  
TEATRAS

27 d. 18.30 val. - R.Cooney „Nr.13 (Out Of Order)“.  
Rež. E.Murašov.
28 d. 18.30 val. - A.Vvedenskij „Eglutė pas Ivanovus“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
1 d. 18.30 val. - J.G.Ferrer „Gronholmo metodas“  
(su lietuviškais titrais; N-18). Rež. A.Jankevičius.
1 d. 12 val. - S.Maršako „Katės namai“.  
Rež. A.Uteganov.
4 d. 18.30 val. - I.Bunin „Tamsiosios alėjos“.  
Rež. G.Surkov (Daugpilio teatras).
5 d. 18.30 val. - Premjera! P.Priažko „Puikus gyveni-
mas“ (su lietuviškais titrais; N-18). Rež. T.Jašinskas.

RAGANIUKĖS TEATRAS
1 d. 12 val. - „Katinėlis ir Gaidelis“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžiojoje salėje

1 d. 12 val. - J.Marcinkevičiaus „Grybų karas“.  
Rež. A.Mikutis.

Mažojoje salėje
1 d. 14 val. - „Pasaka apie vėžliuką“ (Ž.Gryvos knygelės 
motyvais). Rež. A.Mikutis.

„DOMINO“� TEATRAS
27 d. 19 val. - Premjera! F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
28 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

MENŲ SPAUSTUVĖ
27 d. 19 val. Juodojoje salėje - Kauno šokio teatras  
„Aura“ pristato: Padaryk iš manęs jungiklį. Choreogr. 
B.Letukaitė.
28 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Nutolę toliai“  
(pagal Paulių Širvį). Rež. C.Graužinis (cezario grupė).

4 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Va Banque!“ (N-14). 
Rež. I.Stundžytė (Teatras „Atviras ratas“).
5 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! PADI DAPI Fish 
pristato: Klubas. Rež. ir choreogr. P.Lisauskas.

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
28 d. 12 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
28 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams „Atsargiai - 
Žiurkius!“ Rež. A.Sunklodaitė.
28 d. 19 val. - Sezono naujiena! „Diagnozė: visiškas 
Rudnosiukas“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.
1 d. 15 val. - A.L.Webberio ir T.Rice’o miuziklas visai šei-
mai „Juozapas ir jo svajonių apsiaustas“. Rež. A.Giniotis.
5 d. 19 val. - Premjera! „Moteris“. Rež. G.Kriaučionytė.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
28 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“.  
Rež. A.Sunklodaitė.
1 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srbljanovič „Skėriai“.  
Rež. R.Atkočiūnas.
3 d. 18 val. Rūtos salėje - A.Čechovo „Rotšildo smui-
kas“. Rež. M.Cemnickas. M.Meterlinck „Nekviestoji“.  
Rež. M.Meilūnas (Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės).
4 d. 15.45 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ (pagal 
R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.
4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Patrick „Mūsų bran-
gioji Pamela“. Rež. A.Latėnas.
4 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“. Rež. R.Kazlas.
5 d. 18 val. Rūtos salėje - J.Dell ir G.Sibleyras 
„Tegyvuoja Bušonas!“ Rež. R.Vitkaitis.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
27 d. 18 val. - L.Falio „Madam Pompadur“. 2 d. operetė. 
Rež. ir choreogr. A.Cholina. Dir. J.Janulevičius.
28 d. 18 val. - I.Kalmanas „Bajaderė“. 3 v. operetė.  
Rež. A.Pociūnas. Dir. J.Janulevičius.

Režisierius, pasirinkęs iki šiol Lietuvos teatre ne-
statytą Tomo Bernhardo (Thom Bernhard) pjesę „Mi-
netis“, prisipažįsta - jam artima T.Bernhardo pasau-
lėjauta. „Bernhardui būdinga tema - nuolatinis nepa-
sitenkinimas. Nepasitenkinimas tuo, ką daro jis pats, 
ir tuo, kas vyksta aplinkui. Aš taip pat esu kupinas 
nevilties. Nevilties, kurią turiu nugalėti per žaidybos 
meną ir vėl pakilti į tikėjimą. Kad ir kur būčiau - Lie-
tuvoje, Anglijoje, Izraelyje ar Rusijoje, - visuomet pra-
dedu teatrą nuo nevilties ir einu į viltį. Tai - vienin-
telis kelias.“

Pasak pjesės vertėjos Jurgitos Mikutytės, „tai - 
jautri pjesė apie 30 metų scenoje nestovėjusį ir pa-
skutinį kartą karalių Lyrą svajojantį suvaidinti seną 
aktorių, kuris išlieja savo mintis apie menininko eg-
zistenciją, vaidybos meną, tobulumo siekimą, santykį 
su publika, sustabarėjusią ir pramogų bei patogumų 
trokštančią visuomenę, gyvenimo paradoksalumą“. 

T.Bernhardo pjesė atveria keistą gyvenimo tikrovę, 
deformuotus žmonių santykius, susvetimėjimą, vidi-
nį žmogaus pragarą. Ypač svarbus šios pjesės pagrin-
dinis herojus aktorius maestro Minetis, kurį Vilniaus 
mažojo teatro scenoje įkūnys aktoriai Arvydas Dapšys 
ir Vladas Bagdonas. Jiems patikėtas personažas su-
krečia savo minčių srauto galia, jo skelbiamos tiesos 
žiūrovui teikia išlaisvinančios galios. Maestro R.Tu-
mino pastatymas apeliuoja į intelektualų, teatro meną 
ypač vertinantį ir jį išpažįstantį žiūrovą.

Vilniaus mažojo teatro inf.

Pirmą kartą Lietuvoje statoma T.Bernhardo pjesė - „Minetis“

Spektaklyje vaidina: Arvydas Dapšys, Vladas Bagdonas, Inga 

Burneikaitė, Eglė Gabrėnaitė, Indrė Patkauskaitė, Agnė Šataitė, 

Agnė Kiškytė, Daumantas Ciunis, Tomas Rinkūnas, Tomas Stirna, 

Tomas Kliukas, Bronė Stapulionienė, Kazys Vytautas Stapulionis.

Vilniaus mažasis teatras (VMT) rengiasi iškilmingam 25-mečio jubiliejui. Šventinių renginių savaitė prasidės Rimo 
Tumino režisuota pjese „Minetis“ (kovo 5 ir 6 d.). Vienas iškiliausių Lietuvos režisierių R.Tuminas dirba su savo nuo-
latiniais kūrybos partneriais - kompozitoriumi Faustu Latėnu ir scenografu Adomu Jacovskiu. Šie iškilūs meninin-
kai prieš 25 metus sukūrė ir savo unikalia kūryba išgarsino Vilniaus mažąjį teatrą.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

1 d. 12 val. - Z.Bružaitės „Grybų karas ir taika“.  
2 d. operėlė-parodija. Rež. A.Giniotis. Dir. V.Visockis.
1 d. 18 val. - J.Štrauso „Čigonų baronas“. 2 d. operetė. 
Rež. G.Šeduikis. Dir. V.Visockis.

KAUNO KAMERINIS  
TEATRAS

27 d. 18 val. - E.Jonesko „Plikagalvė dainininkė“.  
Rež. S.Rubinovas.
28 d. 18 val. - V.Klimaček „Supermarketas“ (N-14).  
Rež. A.Veverskis.
1 d. 18 val. - Džovanis Bokačas „Dekameronas“ (N-16). 
Rež. A.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
27 d. 19 val. - G.Grajausko „Rezervatas“.  
Rež. A.Veverskis.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
28 d. 12 val. - Premjera! „Molinis sapnas“.  
Rež. A.Žiurauskas.
1 d. 12 val. - „Princesės gimtadienis“. Rež. A.Stankevičius.
5 d. 18 val. - Romansų atlikėjos Liubos Nazarenko 
koncertas.

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“� 

27 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
28 d. 17 val. - Ievos Narkutės naujojo albumo 
„Švelnesnis žvėris“ pristatymo koncertas.
2 d. 18 val. - „Tėtis“. Rež. J.Rijniekas.
3 d. 18 val. - Monospektaklis „Purvas“. Rež. K.Smoriginas.
4 d. 18 val. - Mono šou N-18.
5 d. 18 val. - „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“.  
Rež. K.Smoriginas.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
28 d. 18.30 val. - Z.Liepinš „Paryžiaus katedra“.  
3 v. opera-melodrama. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Zlotnikas.
1 d. 13 val. - A.Kučinsko „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera 
vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Zlotnikas.

KONCERTŲ SALĖ
28 d. 19 val. - S.Sinclair ir A.McCarten „Striptizo ere-
liai“. Rež. A.Jakubik.
2 d. 11 val. - Edukacinis projektas „Grojame pasakėčią“. 
Rež. L.Zubė.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
28, 1 d. 12 val. ir 14 val. - Premjera! „Nepaprasta triu-
šio Edvardo Tiulino kelionė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAI
27 d. 18 val. - Premjera! H.Ibsen „Laukinė antis“.  
Rež. R.Rimeikis.
1 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Juškevičienė 
(Jaunimo teatras „Be durų“).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
27 d. 18 val. - Kosto Smorigino autorinis vakaras.
28 d. 18 val. - N.Leskovo „Ledi Makbet iš Mcensko  
apskrities“. Rež. R.Banionis.
1 d. 12 val. - S.Kozlovo „Ežiukas rūke“. Rež. P.Ignatavičius.

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
27, 28 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! F.Dostojevskis 
„Pažemintieji ir nuskriaustieji“. Rež. Vytautas ir V.Anužiai.
1 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Meilės pinklės ir košma-
rai“. Rež. K.Smoriginas.

KITI MIESTAI

„Domino“ teatro gastrolės
27 d. 18 val. Tauragės kultūros centre - J.Isler „Bus 
sunku“. Rež. A.Večerskis.
28 d. 18 val. Alytaus miesto teatre - B.Ludwig „Sex 
guru“. Rež. S.Uždavinys.
1 d. 14 ir 18 val. Alytaus miesto teatre;  
4, 5 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre - „Paryžiaus 
katedra“. Rež. R.Marcinkus. Choreogr. P.Andrzejewska.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
28 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos 
koncertas „Meilės dainos iš šiaurės ir pietų“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai: I.Kosmo (meco-
sopranas), T.Halstein Moe (baritonas). Dir. R.Šervenikas.
1 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Petro Geniušo rečitalis. 
P.Geniušas (fortepijonas).

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
1 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Muzikinė 
dedikacija“. Reginos ir Juozo Peseckų gimimo 100-osioms 
metinėms. A.Peseckas (smuikas), V.Peseckienė (smuikas), 
K.Grigienė (fortepijonas). Dalyvauja muzikologas V.Gerulaitis.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
28 d. 18 val. - „Forabandit trio“. Atlikėjai: S.Karpienia 
(Prancūzija), U.Ozdemir (Turkija), L.Wassim (Prancūzija).
5 d. 19 val. - „Tango liepsna“. E.Sašenko (vokalas), 
N.Bakula (akordeonas), P.Zdanavičius (fortepijonas).

KAUNAS
KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA

27 d. 18 val. - Iš ciklo „Kauno miesto simfoniniam 
orkestrui - 10“. Kauno miesto simfoninis orkestras  
(vyr. dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija). Vadovas 
A.Treikauskas, dir. R.Bergmann (Norvegija).
1 d. 14 val. - Koncertas visai šeimai „Pianistų dinas-
tija“. V.Vitaitė (fortepijonas). A.Žvirblytė (fortepijonas), 
P.Andersson (fortepijonas). Dalyvauja: A.Sunklodaitė ir 
Z.Baranauskas (aktoriai). M.K.Čiurlionio menų gimnazijos 
jaunosios balerinos (vadovė J.Liaugminienė).
3 d. 18 val. - „Baltas paukštis“. Liudas Mikalauskas. 
Vytautą Kernagį prisimenant...

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
2 d. 17 val. - Nacionalinės premijos laureato, poeto 
Alfonso Nykos-Nyliūno atminimui. Čiurlionio kvartetas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

aRTiMiaUsi vMT JUBiliEJUi skiRTi RENGiNiai:

l Kovo 7 d. Fausto Latėno autorinis koncertas. Styginių kvartetas „Art Vio“ atliks kompozitoriaus pjesę styginių 

kvartetui, sonatas smuikui ir fortepijonui, fortepijoninį trio. Koncerto vedėjas - Viktoras Gerulaitis.

l Kovo 8 d. Davido Geringo ir Vladimiro Tarasovo bei Vilniaus mažojo teatro trupės CONCERTO 

GROSSO - BACH PLUS pasirodymas.
Vilniuje repetuoja legendinis režisierius Rimas

Tuminas (dešinėje), VMT trupė ir Vladas Bagdonas
D.Matvejevo nuotr.

Pirmą kartą Lietuvoje statoma T.Bernhardo pjesė - „Minetis“
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur - 100 Lt   
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums  
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526,  
www.salvete.lt 

„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. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina -  
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

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

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai

laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  2 7 63

www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

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

ugdymas

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

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“  
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams  
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,03 Eur - 10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa -  
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

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

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Šokėja  
Ieva Norkūnienė
1979 02 27

Laidų vedėja  
Lavija Šurnaitė-Kairienė
1979 02 27

Astrologė viDa
Tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com

Aktorius  
Andrius Žebrauskas
1959 02 27

Aktorius Sigutis Jačėnas
1963 03 04

„Neskubėk ir būsi pirmas.“ 
Sumažinkite savo dalykinį aktyvumą ir 
nesiimkite nieko rimto. Įtemptas Plutonas 
gali pateikti gyvenime netikėtų ir nema-
lonių situacijų - ne tik problemiškų, bet 
ir pavojingų. Todėl žvaigždės pataria būti 
atsargiems vairuojant, atidiems darbe ir 
vengti bet kokios rizikos.

AVINuI

„Ko su akimis nepriveizė-
si, to su kišene neužmokėsi.“ 
Sėkmingai užbaigsite daugelį projektų. 
Įtemptam Merkurijui veikiant, jūsų 
gyvenime gali atsirasti daug nereikalingo 
ir varginančio bendravimo. Žvaigždės 
pataria neleisti aplinkiniams manipuliuoti 
savimi ar daryti įtaką jūsų sprendimams.

JAUČIUI

„Tyla meilės neįgysi.“ 
Jūsų gyvenimo tėkmė šią savaitę bus 
nenusakoma, nes šiam metui nekelsite 
jokių konkrečių tikslų ir plauksite pas-
roviui. Harmoninga Venera žada daug 
meilės ir romantikos. Užsimezgę nauji 
santykiai, pasak žvaigždžių, bus ilgalai-
kiai ir harmoningi.

DVYNIAMS

„Geras gyvenimas žmogų 
pagadina, o sunkus proto išmokina.“  
Marsas pareikalaus aktyvumo ir iniciaty-
vumo ir meilės fronte, ir dirbant, patirsite 
išbandymų ir iššūkių. Teks rinktis: arba 
pasišalinti iš arenos į šešėlį ir išvengti pro-
blemų, arba ryžtingai su jomis susigrumti. 
Svarbiausia - blaiviai įvertinti savo jėgas.

VĖŽIUI

„Ne žmogus yra vyžai, ale 
vyža yra žmogui.“ Harmoningas 
Marsas į jūsų gyvenimą įneš dinamikos 
ir intensyvumo. Įvykių sūkurys gali 
stipriai paveikti jūsų gyvenimą, jei ne 
iš karto, tai artimiausiu laiku. Taigi, jei 
nenorite komplikacijų, būkite atsakingi ir 
nesielkite impulsyviai.

LIŪTUI

„Vienos nelaimės spaudžia-
mas neverk.“ Reikalai tarsi sustos. 
Neharmoningas Saturnas trukdys užbaigti 
darbus ir įgyvendinti planus. Neverta nertis 
iš kailio bandant pergudrauti aplinkybes - vis 
tiek niekas nepavyks, tad žvaigždės pataria 
nepasilikti mėnesio pabaigai jokių svarbių 
darbų arba atidėti juos vėlesniam laikui.

MERGELEI

„Vienas pirštą, kitas pirštą, 
ir darbas baigtas.“ Stabilumo, ramy-
bės ir gerovės periodas. Harmoningas 
Saturnas pozityviai veiks visas jūsų 
gyvenimo sferas. Reikalus palankiau 
tvarkyti su draugais ar verslo partneriais. 
Žvaigždės sako, kad geriau gailėtis dėl to, 
ką padarysite, negu dėl to, ko nepadarėte.

SVARSTYKLĖMS

„Vienas ir košėje prapuo-
la.“ Neptūnas atneš sėkmę kūrybinėje 
veikloje ir padės iš gyvenimo gauti 
maksimumą malonumų. Pakili jūsų 
nuotaika bus užkrečiama, todėl aplin-
kiniai žmonės veršis su jumis bend-
rauti. Ypač palankus laikas meilės 
reikalams.

SKORPIONUI

„Be gerų darbų ir be pinigų 
išganymo negausi.“ Dinamiškas 
periodas, stipriai veikiamas harmoningo 
Marso. Būsite linkę įdėti daug jėgų ir 
energijos į viską, kuo tik užsiimsite. 
Darbas virte virs jūsų rankose, tai paste-
bės ir jūsų viršininkas. Žvaigždės pataria 
nepamiršti, kad poilsis būtinas.

ŠAuLIuI

„Neskubėk liežuviu, skubėk 
darbu.“ Įtemptas Marsas skatins ir jūsų 
įtampą, kuri bus nemaloni. Ne viskas 
santykiuose su aplinkiniais rutuliosis 
sklandžiai, ir, beje, jūs patys būsite dėl 
to kalti, nes jūsų emocijos trykšte trykš. 
Žvaigždės pataria vengti konfliktų su 
artimaisiais, ypač su mylimuoju.

OŽIARAGIUI

„Nešertu arkliu nearsi, alka-
no žmogaus darbu nepasidžiaugsi.“ 
Saturnas skatins jūsų praktiškumą, tad 
stengsitės uždirbti kuo daugiau pinigų. 
Pavyks suspėti atlikti visas užduotis, 
susijusias su darbu ir karjera. Asmeninis 
gyvenimas pasitrauks į antrą planą. 
Žvaigždės pataria neleisti laiko ginčams.

VANDENIuI

„Duoną taupyk rytojui, ne 
darbą.“ Įtemptas Saturnas stabdys 
reikalus, kaišios pagalius į ratus. Trūks 
ryžto, todėl sunkiai seksis pradėti ką 
nors naujo. Jei kantrybė ir tikslo siekis 
yra jūsų pagrindinės stiprybės, tuomet 
savaitės pabaigoje žvaigždės žada atverti 
naujus veiklos horizontus.

ŽUVIMS

PROGNOZĖ SAVAITGALIUI (VASARIO 27 - KOVO 1 D.)
Sėkmingas savaitgalis laukia Avinų: džiugins geri santykiai su antrąja puse. Jaučiai gali patirti meilės aistras ir liūdesį dėl išdavysčių ir išsis-
kyrimo. Vertėtų peržiūrėti savo santykius su verslo partneriais ir liautis dirbti 24 valandas per parą. Dvyniai turėtų apmąstyti praeitį, kad galė-
tų išvengti ateities klaidų. Netinkamas laikas bet kokioms finansinėms operacijoms. Gali pablogėti santykiai su mylimuoju. Vėžiai vis abejos 
savo indėliu į bendrą reikalą. Jei jausite nepaaiškinamą liūdesį ir nerimą, pasikalbėkite iš širdies su kitais. Stresas jums dabar pavojingas. 
Penktadienį Liūtai gali drąsiai kreiptis į viršininkus ir tvarkyti seniai rūpimus klausimus. Venkite santykių aiškinimosi ir visą jėgų perteklių 
skirkite mokslui ar savitvarkos darbams. Kad galėtų judėti pirmyn, Mergelės turėtų užbaigti visus pradėtus reikalus. Bus lengva išsiaiškinti 
santykius su namiškiais. Svarstyklės gali jaustis pavargusios, tad žvaigždės rekomenduoja laikytis dienos režimo ir sveiko gyvenimo būdo. 
Neleiskite kitiems kištis į jūsų asmeninį gyvenimą. Sekmadienį būtinos vandens procedūros. Penktadienį Skorpionai bus nusiteikę links-
mintis. Būkite atsargūs - lengvai galite peržengti leistinas ribas. Sekmadienį galimi negatyvūs įvykiai finansinėje sferoje. Ožiaragiai turėtų 
pasistengti būti atlaidesni aplinkiniams ir stengtis nepakliūti į mįslingas aplinkybes. Savaitgalio slogią nuotaiką puikiai išskaidytų apsilanky-
mas SPA. Vandeniams penktadienis - tinkamas metas užsiimti finansiniais klausimais, pasirašyti sutartis, steigti firmą, o likusį savaitgalį 
patartina skirti bendravimui su vaikais ar anūkais. Šauliai žinos, ką daro, ir bus susikaupę pergalėms. Sekmadienis tinkamas meilei. Žuvims 
reikėtų būti atsargesnėms ir saugoti viską, kas yra jų. Žvaigždės pataria gerai pailsėti, nes ateinanti savaitė bus ne iš lengvųjų.

PROGNOZĖ KOVO 2-5 D.

AsTrologinė prognozė
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Gabardinas. Agamija. 
Bona. Terakota. Op. Obė. Epika. 
Jona. Na. Karatas. Malavis. 
Analai. „Nabukas“. Neptūnas. 
Etatas. Streikas. Tritis. Du. Alanas. 
Krokas. AS. Sinas. Mainas. Šit. 
Cas. Seinai. Ligi. Laki. Otitas. 
Petin. Kanalas. Geltona. Pas toralė. 
Išimbajus.
Horizontaliai: Abonentas. Boba. 
Erlickas. Danė. Peanai. Ra. Katinas. 
Ko. Anūkas. Ar. Miteranas. Ona. 
Nepalas. Stal. Raritas. Meilė. 
Sakai. Kaita. Kas. Trinasi. Neronas. 
Matematikai. Gi. Ga. Abatas. Em. 
Lutis. Plb. Umijakas. Leta. Ovas. 
Šitoj. „Jonis“. Da iginu. Šapas. 
Justinas.
Pažymėtuose langeliuose: 
GandriuKas.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „Equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki kovo 3 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 Eur - 1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja rasa dovydėnaitė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“ 
abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

Trys pelės bėga nuo katino. Staiga viena 
apsisuka ir ima loti šuns balsu. Išsigandęs 
katinas kaipmat nulėkė šalin. Kitos dvi pe-
lės su nuostaba susižvalgo ir viena kitai 
sako:

- Tikrai verta mokytis užsienio kalbų...
l

Važiavo bobutė dviračiu ir ją sustabdė 
policininkas:

- Kur važiuoji, bobute?
- Į kapines...
- O kas dviratį parveš?

l

Kalbasi du draugai:
- Žinai, bijau, kad mano žmona - žalia-

valgė.
- Kodėl?
- Baigia mane gyvą suėsti!

l

 Blondinė mokosi vairuoti. Tik įlipa į 
automobilį, instruktorius sako:

- Jūs neišlaikėte.

Blondinė:
- Bet aš ką tik įlipau.
Instruktorius:
- Jūs atsisėdote ant galinės sėdynės.

l

- O kas bus, jei parašiutas neišsiskleis?
- Nusileisi pirmas.

l

Parke vaikštinėja daili mergina, visa iš-
sipusčius: gražūs rūbai, šukuosena, aukšta-
kulniai. Prisėda ant suoliuko pasidažyti lūpų. 
Staiga pribėga valkata, pasiguldo ją ir prade-
da bučiuoti. Mergina jį nustumia ir sako:

- Atšok, ką darai, šlykštyne?
- O ko į mano lovą lendi?

l

Prie arabų šeicho rūmų sustoja autobu-
sas, pilnas pagyvenusių moteriškių. Šeichas 
klausia savo sekretoriaus:

- Turistai?
Sekretorius:
- Ne. Čia jūsų uošvienės atvažiavo į sve-

čius.

l

Susirinkusi šeima tariasi, kur praleis 
atostogas. Sūnus ir sako:

- Aš mielai vykčiau ten, kur seniai esu 
buvęs.

- Puiku, - pastebi tėvas, - imk porą eurų 
ir eik į kirpyklą!

l

Vaikystėje aš labai bijojau tamsos. Da-
bar, kai ateina sąskaitos už elektrą, aš labiau 
bijau šviesos.

l

Blondinė sekretorė skundžiasi kompiu-
terių meistrui:

- Aš įvedu slaptažodį, bet kompiuteris 
manęs nesupranta!

- O kokį slaptažodį renkate?
- Penkias žvaigždutes.

l

- Brangusis, tavo baltiniai dabar visiš-
kai balti.

- Žinai, brangioji, man jie labiau patiko, 
kai buvo languoti.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

ŠEDEVRAS. Sidnėjuje vietos gyventojų ir turistų 
dėmesį traukia ypatingas popierinį suglamžytą 
maišelį primenantis pastatas - Sidnėjaus 
technologijų universiteto priestatas, kurio 
architektas yra Frankas Gehris (Frank Gehry). 
Vertinimai gana dviprasmiški: vieni šį namą 
vadina šiuolaikinės architektūros šedevru, kiti - 
nevykėlio bandymu išsiskirti.

EPA-Eltos nuotr.

LOBIS. Narai mėgėjai jūroje prie Izraelio 

Kesarijos miesto rado aukso lobį. Iš uosto 

dugno iškelta 2000 fatimidų laikotarpio 

monetų. Tai yra didžiausias kada nors 

Izraelyje rastas aukso lobis. Jis sveria 9 kg ir 

yra neįkainojamos vertės.


