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Aktorius Marius Mačiulis - apie svajonių automobilį ir lietuvių vairavimo ypatumus bei 
didesnį moterų savisaugos instinktą. 16 p.

■

„Inži“ mados namų įkūrėja bei dizainerė In-
grida Žitkuvienė pristatė pusę metų kurtą re-
kordinę - 111 metrų - apačios pločio suknelę, 
dekoruotą 15 tūkst. šilkinių žiedlapių. 10 p.

■

Ko dainininkė bijo, kas ją erzina ir kodėl - 
atsakymų į šiuos ir kitus klausimus ne-
slepia Vaida Genytė. 11 p.

■
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10	faktų,	kurių	nežinojote	
apie	vaidą	genytę

mariui	mačiuliui	smagiausia	važiuoti	į	žvejybą

kiek	kainuoja	rekordinė	
suknelė?
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„LaisvaLaikio“ interviu

Dizainerė Agnė KuzmicKAitė (33) pui
kus pavyzdys, kad šeimą ir sėkmingą 
karjerą galima suderinti. maža to, jau
nai drabužių kūrėjai būtent šeima bei jos 
pusketverių metukų dukrelės išdaigos ir 
tapo jos naujos kolekcijos įkvėpimo šal
tiniu. Prieš keletą metų aukso žiedus su 
dainininku Sauliumi Prūsaičiu sumainiusi 
Agnė nesiskundžia užgriuvusia buitimi, 
atvirkščiai, ji tai vadina savotiška terapija, 
kaip pailsėti nuo darbų. O darbų dabar tik
rai dizainerei netrūksta  ji ruošiasi kovo 
mėnesį įvyksiančiam jau trečiosios savo 
autorinės kolekcijos pristatymui.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Viename interviu prieš metus mi-
nėjote, kad turite viską, apie ką svajo-
jote. O kaip yra dabar? Ar ta būsena 
išliko, ar atsirado naujų, dar neįgyven-
dintų svajonių?

- Esu toks žmogus, kuris visada turi kokių 
nors tikslų. Retai būna taip, kad ramiai mė-
gaučiuosi tuo, ką turiu. Vos išsipildžius vie-
noms svajonėms, planuoju tolesnius žings-
nius į priekį. Prieš tai buvo vieni tikslai, dabar 
mintyse sukasi nauji darbai. Tačiau, kad ga-
lėčiau nevaldomai svajoti, reikia tam tikros 
bazės. Mano bazė yra šeima. Kai čia viskas 
gerai, kai jautiesi saugus ir psichologiškai 
ramus, gali galvoti apie tikslus. Tai atsakymas 
būtų toks - man visada norisi daugiau, negu 
turiu. Nors svajonės įgyvendintos, jau pro-
jektuoju ateities planus ir žiūriu, ką reikia 
daryti, kad juos įgyvendinčiau. Esu racionalus 
žmogus. (Šypsosi.)

- Kovo 18 d. Vilniaus mažajame teatre 
pristatysite savo naują kolekciją. Sakėte, 
kad ji įkvėpta vaikų išdaigų. Ar tai pa-
diktavo jūsų šiandienis gyvenimas?

- Visada įkvėpimo savo kūrybai ieškau 
mane supančioje aplinkoje. Pastaruosius tre-
jus metus mano aplinkai didelę įtaką turi ma-
no dukra. Sunku rasti tokio laiko, kai galėtum 
nuo to visiškai atsiriboti, pasinerti į kūrybą. 
Su vaiku būni nuolat, o jei net ir nebūni, apie 
jį galvoji. Mano metodas yra toks - nesisteng-
ti pabėgti nuo tos kasdienybės, kuri pasikei-
čia gimus vaikui, o imti ir išnaudoti tai kaip 

pranašumą, inkorporuoti tai į savo kūrybą. 
Nes jei anksčiau galėjau dirbti tyloje ir tvar-
koje, ramiai koncentruotis tik į tai, ką darau, 
dabar viskas sąveikauja su tuo, ką daro mano 
vaikas. Viskas priklauso nuo jos nuotaikos, 
būsenos, žaidimų. Tai mane ir įkvėpė naujai 
kolekcijai. Tai bus savotiškas suaugusiųjų 
tvarkos ir vaikiško chaoso derinys.

- O kokia vaikystėje buvote jūs? Ar 
daug išdaigų krėsdavote?

- Buvau labai geras vaikas. Visada jaučiau 
atsakomybę už savo tėvus - jei kažką pada-
rysiu blogai, jie paskui negerai jausis. Man 
nesinorėjo daryti ko nors, kas juos galėtų 
įskaudinti. Net ir mokykloje visada ruošdavau 
pamokas, nes priešingu atveju prieš moky-
tojus jausdavausi nepatogiai. Tokią atsakomy-
bę jaučiu ir dabar. Net nežinau ar tai gerai, ar 
būtina. Mano vaikai neprivalo per daug gal-
voti apie savo tėvus.

- Kokiai moteriai bus skirta naujoji 
jūsų kolekcija?

- Labai įvairiai, veikliai ir nieko gyvenime 
neatsisakančiai. Galbūt tai mano moters idea-
las - tokia, kuri gali suderinti viską - ir karjerą, 
ir meilę, ir sėkmingą šeimyninį gyvenimą, ir 
vaikų auginimą. Mane įkvepia tokie žmonės, 
kuriuos lydi sėkmė tiek karjeroje, tiek šeimy-
niniame gyvenime. Tai vienas su kitu labai 
glaudžiai susiję dalykai. Kai jautiesi saugus 
šeimoje, labiau savimi pasitiki ir darbe. Manau, 
kad neverta aukoti, tarkime, šeimos dėl kar-
jeros. Tai nėra priešpriešos. O jeigu kažkas 
bijo, kad susilaukus vaikų, nesusiklostys kar-
jera, gal ta karjera yra pakabinta ant kažkokio 
atsitiktinumo? Nes jei esi savo vietoje ir turi 
tinkamus duomenis, dėl to, kad turėsi šeimą, 
niekas nuo tavęs nenusisuks. Taigi mano dra-
bužiai skirti moteriai, galinčiai viską suderin-
ti ir vis dar sugebančiai išlikti moteriškai. Aš 
nebijau pabrėžti moteriškumo. Be to, sten-
giuosi nekurti vienadienių drabužių. Aklai ne-
seku mados tendencijų. Man svarbiau, kad 
drabužis atrastų savo vietą moters garderobe, 
kad ji galėtų jį dėvėti ne vieną sykį ir ne vieną 
sezoną. Tai moteris, kuri nėra mados auka. 

Tam tikra prasme mano drabužiai yra univer-
salūs - pasikeitus sezonui, galima pakeisti ko-
kią nors detalę ir jie neiškris iš konteksto.

- Ar jūsų kuriami drabužiai atspindi 
ir jūsų pačios asmenybę?

- Jau ne vienus metus dirbu mados sfero-
je ir iš patirties supratau, kad moterys nori 
būti moteriškos. Bent jau tos, kurioms ne tas 
pats kaip jos atrodo. Kurdama visada galvoju, 
kokio drabužio norėčiau pati. Pastaruoju me-
tu atsirado labai daug „Unisex“ stiliaus dra-
bužių, todėl turiu pasiūlyti ką nors tokio, ką 
galima būtų su jais suderinti. Man patinka, 
kai aprangoje vyrauja tam tikri kontrastai - 
pavyzdžiui, kokia nors prigludusi suknelė su 
vyriško kirpimo švarku. Aš esu tas dizaineris, 
kuris pasiūlo tą prigludusią suknelę.

- Kokie drabužiai vyrauja jūsų garde-
robe?

- Turiu nemažą spintą, o mano aprangos 
stilius nuolat kinta. Nepaisant to, kasdieniame 
gyvenime man svarbu yra komfortas ir, atsi-
žvelgiant į mūsų klimato zoną, šiluma. Todėl 
renkuosi patogumo ir elegancijos derinį.

- Ar nesunku šiandien Lietuvoje kon-
kuruoti mados rinkoje, juk pastaruoju 
metu atsirado nemažai jaunų kūrėjų?

- Konkurencija yra sveika. Aš pradėjau savo 
kelią jau seniai, tad juo einu ir toliau. Pamenu, 
kai tik pradėjau kurti glaustinukes, niekas jų 
dar nedarė, tai net nebuvo paklausi prekė. Ties 
ja dirbau ne vieną sezoną, galiausiai ji labai iš-
populiarėjo. Dabar beveik kiekvienas prekės 
ženklas savo asortimente turi glaustinukę. Tai 
toks lietuviškas fenomenas, nes užsienyje jos 
nėra taip išpopuliarintos. Taigi nesunku vieną 
kartą sužibėti ir sukurti kokį nors „einamą“ 
dalyką. Bet viskas pasimato laiko kontekste - ar 
dizaineriu tapęs žmogus sugebės kurti dar 5-10 
metų ir išlaikyti savo klientūrą. Manau, kad 
svarbiausia yra nuoseklus darbas savo pasirink-
toje srityje. Išlieka tie, kurie sugeba nuolatos 
atsinaujinti ir būti įdomūs.

- Ar jūsų firminis ženklas - drugelis 
dominuos naujoje kolekcijoje?

- Drugelis man patinka ir jo nenoriu atsi-
sakyti. Jis neišnyks, bet bus kitoks, galbūt ne 
toks dominuojantis. Drugeliui jau savaime 
yra būdingos transformacijos, todėl toliau su 
juo eksperimentuoju. Tegu būna savotiška 
intriga, kur šį kartą jis atsiras.

Agnė Kuzmickaitė:  
Visada noriu daugiau negu turiu

Kad galėčiau 
nevaldomai svajoti, 
reiKia tam tiKros 
bazės. mano bazė 
yra šeima
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„LaisvaLaikio“ interviu

n Agnė Kuzmickaitė gimė 1981 m. 
balandžio 26 d.
n Šiuo metu ji Dailės akademijoje 
studijuoja meno doktorantūrą.
n 2011 m. pavasarį ištekėjo už daini
ninko, grupės „Happyendless“ lyderio 
Sauliaus Prūsaičio. Po kelių mėnesių 
jiems gimė pirmagimė Leonarda.
n Šiuo metu Agnė intensyviai 
dirba, ruošdamasi naujos kolekcijos 
pristatymui, kuris vyks kovo 18 d. Tai 
bus trečioji asmeninė A.Kuzmickaitės 
drabužių kolekcija.

dosjė

Mados  
industrijoje 
išlieka tie, kurie 
sugeba nuolatos 
atsinaujinti  
ir būti įdoMūs
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- O kokios spalvos vyraus?
- Kadangi, kaip minėjau, pagrindinė inspi-

racija buvo mano dukros intervencija į mano 
kūrybą, tas vaikiškumas bus išreikštas ir spal-
vomis. Bus tam tikra spalvinė kompozicija, 
kurioje bus ir ryškių, ir ramesnių atspalvių.

- Kuriate tik moterims. Ar gali vyrai 
kada nors tikėtis jūsų dėmesio?

- Kuo ilgiau dirbu mados sferoje, kuo dau-
giau turiu patirties, tuo profesionaliau norisi 
viską daryti. Nors ši kolekcija bus moterims, 
pristatysiu ir kelis vyriškus modelius. Vyrų 
mada man yra įdomi, todėl neatmetu galimy-
bės ateityje ką nors sukurti ir stipriosios ly-
ties atstovams. Bet viskas nėra taip paprasta. 
Neužtenka nupiešti eskizo, reikia sukurti vi-
są gamybos procesą, kad produktas būtų rea-
lizuojamas.

- Važinėjate po pasaulį, domitės ma-
da, kaip vertinate lietuvių stilių?

- Manau, kad kiekvienoje tautoje yra da-
lis žmonių, kurie domisi mada, ir kita dalis, 

kurie ja domisi mažiau, todėl bendrai vertin-
ti būtų neteisinga. Kadangi mūsų ir šiaip yra 
mažiau, besidominčiųjų mada - taip pat ma-
žiau. Tačiau jie tikrai nesiskiria nuo kitų Eu-
ropos didmiesčių madistų.

- Šiais laikais tapo populiaru tiek spau-
doje, tiek televizijoje aptarinėti garseny-
bių aprangą. Kartais į drabužius kreipia-
mas didesnis dėmesys negu į pačią asme-
nybę, kuri juos vilki. Kaip manote, kur 
yra riba tarp to, kai drabužis atspindi sa-
vitą stilių, charakterį, ir kai demonstruo-
jama tiesiog tuštybių mugė?

„LaisvaLaikio“ interviu

SauliuS puikiai 
Supranta mano 
darbo Specifiką ir 
iš dalieS jo dėka 
galiu intenSyviai 
įgyvendinti Savo 
kūrybiniuS planuS

Su vyru Sauliumi Prūsaičiu dukrytę 
auginanti Agnė Kuzmickaitė 
džiaugiasi, kad vyras padeda  
tiek buityje, tiek prižiūrint vaiką

Redakcijos archyvo nuotr.
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- Iš tiesų šiuolaikiniame pasaulyje viskas 
labai susimaišė. Štai prieš porą savaičių Holi-
vude vyko „Auksinių gaublių“ įteikimo cere-
monija. Buvo rodomos net specialios laidos, 
kuriose aptarinėjama žvaigždžių apranga. Pats 
aktoriaus darbas tarsi lieka antrame plane. Bet 
aš į visa tai žiūriu teigiamai. Mada yra linksmas 
ir lengvas dalykas, jeigu jai TV eteryje ar spau-
doje skiriama daugiau dėmesio, gal mažiau 
dėmesio skiriama blogiems dalykams? Tai ko-
dėl gi ne? Asmeniškai man įdomiausi yra ne 
tie žmonės, kurių pagrindinis užsiėmimas yra 
gerai atrodyti, o tie, kurie sugeba ne tik stilin-
gai apsirengti, bet ir yra labai geri savo srities 
profesionalai. Kai gerai atrodyti tampa pagrin-
diniu tikslu, tada tai ir virsta tuštybių muge.

- Įprasta manyti, kad jei drabužis 
brangus, jis yra kokybiškas, ir atvirkš-
čiai. Kaip manote jūs?

- Būna įvairiai, bet dažnai gerų kompanijų 
drabužiai tarnauja ilgiau, būna kokybiškesni. 
Būtent tokius reikia rinktis, jei nesinori nuolat 
pirkti vienadienių, kad ir pigesnių drabužių. 
Kita vertus, kaina yra reliatyvus dalykas. Vie-
niems ir keliasdešimt litų gali atrodyti daug, 
kitiems keli šimtai - mažai. Be to, mados vers-
le viskas truputį yra iškreipta. Parduotuvės 
užsideda labai didelius antkainius, o ta dalis, 
kurią gauna dizaineris, yra maža. Dabar dau-
gelis bando mažinti savikainą, bet to galima 
pasiekti tik kokybės sąskaita.

- Turite kokių nors tabu kalbant apie 
drabužius?

- Ne. Mada labai dažnai keičiasi. Kas dar 
neseniai atrodė visiškai nepriimtina ir pavir-
šutiniška, po kelių sezonų gali atrodyti visai 
kitaip.

- O ko reikia, kad atrodytum stilingai?
- Sunku pasakyti, bet dažnai tenka girdė-

ti, kad ir be pinigų galima atrodyti stilingai. 
Tačiau tai reiškia, kad toks žmogus savo ap-
rangai turi skirti daug daugiau laiko. Kai gali 
neskaičiuoti pinigų, dažnai sutaupai laiko. O 
jei nori atrodyti stilingai minimaliomis išlai-
domis, bus didesnės laiko sąnaudos. Iš tiesų 
tai tik iliuzija, kad stilingi žmonės taip atrodo 
nedėdami jokių pastangų. Taip nebūna. Arba 
pinigai, arba laikas, o dažniausiai ir tas, ir tas. 
Man patinka, kai išvaizdoje nesimato pastan-
gų - kiek daug reikėjo dirbti, kad taip atrody-
tum. Tokiu atveju gali būti labai paprasti dra-
bužiai - balti marškinėliai, odinis švarkelis, 
geros kokybės džinsai. Be abejo, šalia to dar 
turi būti sveika oda, gražūs plaukai. Juk stilius 
nėra tik drabužiai.

„LaisvaLaikio“ interviu

Nauja kolekcija 
bus savotiškas 
suaugusiųjų 
tvarkos ir vaikiško 
chaoso deriNys

Dizainerė neatmeta galimybės kada 
nors sukurti kolekciją ir vyrams

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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- O jums pačiai įvairios grožio proce-
dūros yra artimos, ar lepinatės jomis?

- Kai intensyviai dirbi, svarbu reguliariai 
atsiriboti ir pailsėti. Pastaruoju metu vis daž-
niau pajuntu tokį poreikį pabėgti ir keletą 
dienų negalvoti apie darbus. Pradėjau vertin-
ti įvairius masažus, baseinus, tačiau regulia-
riai jokių procedūrų nesidarau. Galbūt atei-
tyje bus kitaip.

- Ar atsiradus šeimai tų atsipalaida-
vimo akimirkų neteko atsisakyti?

- Atsiradus šeimai yra dvejopai - kai esi 
su vaiku, tuo metu dirbti negali, todėl savo-
tiškai pailsi. Jei reikia vaiką migdyti, gali ir 
pats pasnausti. Su vaiko atsiradimu natūraliai 

sulėtėja gyvenimo tempas. Kadangi laiko dar-
bui lieka mažiau, greičiau jam susikoncent-
ruoji ir visapusiškai išnaudoji visas galimy-
bes. Kita vertus, ir žaisdama su vaiku galiu 
galvoti apie tam tikrus dalykus, kurti. Kai 
atsiranda laisva minutė, mintis materializuo-
ju į eskizą.

- O kaip su buitimi, ar ji irgi virto tam 
tikra terapija?

- Bandau į ją žiūrėti kaip į terapiją, o ko 
labai nemėgstu daryti, to stengiuosi ir neda-

„LaisvaLaikio“ interviu

Kai gerai atrodyti 
tampa pagrindiniu 
tiKslu, tada tai ir 
virsta tuštybių 
muge
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ryti, geriau paprašyti pagalbos, kad kas nors 
už mane tai padarytų. Buitis yra neišvengia-
ma, bet stengiuosi į ją nesusikoncentruoti, o 
žiūrėti kaip į pramogą.

- Kuris iš jūsų yra griežtesnis dukrai - 
jūs ar Saulius?

- Manau, kad mano vyras. Manęs dukra 
per daug nepaiso. Ji žino, kad aš vis tiek ne-
supyksiu, todėl daro ką nori. Bet štai tėtis 
gali ir supykti. Visada žinau, jei vaikas būna 
su vyru, nebus jokių atsikalbinėjimų.

- Tiek jūs, tiek Saulius esate meno 
žmonės. Kokių pranašumų ir trūkumų 
turi gyvenimas dviem menininkams po 
vienu stogu?

- Aš matau tik pranašumus. Tiek mano, 
tiek mano vyro yra gana lankstus darbo gra-
fikas, todėl nesunkiai susideriname ir buitį, 
ir buvimą su vaiku. Sugebame išlaviruoti, rei-
kalui esant, paprašome artimųjų pagalbos. 
Pavyzdžiui, Saulius dažniausiai koncertuoja 
savaitgaliais ir švenčių dienomis. Jei aš noriu 
kur nors savaitgalį nueiti, su dukra gali pa-
būti mano tėtis ar draugė. Kartais pagalvoju, 
jei mano vyras būtų koks politikas ar versli-
ninkas, man negalėtų tiek daug padėti. Tuo-
met jo veikla būtų pati svarbiausia. O dabar 
jis puikiai supranta mano darbo specifiką ir 
iš dalies jo dėka galiu intensyviai įgyvendin-
ti savo kūrybinius planus.

- Gal dukra jau irgi rodo kokį nors 
polinkį į kūrybą, meną?

- Nežinau, gal visi tėvai taip sako apie 
savo vaikus, bet ji iš tiesų yra labai kūrybin-
ga. Ji muzikali, jaučia ritmą, mėgsta šokti ir 
dainuoti. Jai patinka piešti. Kuo labiau bręsta, 
tuo sąmoningesnė tampa dėl savo aprangos. 
Turi savo nuomonę apie drabužius, kokius 
nori vilktis, o kokių - ne. Be to, labai mėgsta 
visokias raideles, rašyti, skaičiuoti. Atrodo, 
kad ji yra gabi viskam.

- Ar jai siuvate drabužius?
- Tik keletą drabužių esu pasiuvusi savo 

vaikui, bet tai buvo konkrečioms progoms. 
Nelabai matau prasmės siūti ką nors kasdie-
niam dėvėjimui, nes vaikai labai greitai auga. 
Be to, mūsų klimatas yra toks, kad svarbiau-
sia yra funkcionalumas ir šiluma, kad neper-
šlaptų, kad tiktų žaidimams lauke.

- Dabar jūsų dukrai treji su puse me-
tų, ar dar neprašo broliuko ar sesutės?

- Prašo. (Šypsosi.) Kartais ir pati save va-
dina sese, nes žino, kad būna mažas lėliukas 
ir būna sesė. Kadangi ji jau nėra mažas lėliu-
kas, vadinasi - ji sesė.

„LaisvaLaikio“ interviu

Jei nori atrodyti 
stilingai 
minimaliomis 
išlaidomis, bus 
didesnės laiko 
sąnaudos

Gimus dukrai Agnė Kuzmickaitė į buitį 
ėmė žiūrėti kaip į savotišką terapiją

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kaip naujoje kolekcijoje 
transformuosis firminiu Agnės 
ženklu tapęs drugelis, kol kas 
kūrėja atskleisti nenorėjo

Redakcijos archyvo nuotr.
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„Moteris prilygsta žiedui. Kurdama šią 
suknelę norėjau atskleisti moters išskirtinį, 
ypatingą grožį, prilygstantį gėlių žiedams“, - 
sakė dizainerė I.Žitkuvienė. Suknelė pasiūta 
iš prabangios 50 metrų tiulio medžiagos. 

Kiekvienas žiedlapis kurtas ir tapytas 
rankomis, būtent dėl to suknelės siuvimas 
užtruko taip ilgai. „Nepaisant suknelės 
rekordinio pločio, ji yra lengva tartum 
pavasarinis vėjas“, - šypsojosi dizainerė.

Ši suknelė pagerino 2012-aisiais dizainerio 
Egidijaus Sidaro pasiektą rekordą. Tuomet jis 
pristatė 98,15 metrų pločio suknelę.

Anot I.Žitkuvienės, idėja pasiūti tokį 
modelį kilo ieškant įdomių bei kūrybiškų 
sprendimų naujajai kolekcijai, kurią moteris 
pristatys jau pavasarį - kovo 27 d. Vilniaus 
pramogų arenoje. Naujoje kolekcijoje svečiai 
galės išvysti 70 prabangių, elegantiškų 
vestuvinių ir proginių suknelių.

Veidai
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Rekordinę suknelę demonstravo 
modelis Simona Geištoraitytė

Nerijaus Šabanausko nuotr.

Praėjusio pirmadienio vakarą viename sostinės viešbutyje „Inži“ mados namų įkūrėja 
bei dizainerė Ingrida Žitkuvienė pristatė pusę metų kurtą rekordinę - 111 metrų -  
apačios pločio suknelę, dekoruotą 15 tūkst. šilkinių žiedlapių. Tai plačiausia suknelė 
Lietuvoje. Jos kaina siekia 7 tūkst. eurų - 24,15 tūkst. litų.

Rekordine suknele domėjosi  
ir modelis Ernesta Elzbergaitė

Į renginį atvykusioms Marijai 

Silickajai ir Katažinai Zvonkuvienei 

kompaniją palaikė suknelės dizainerė 

Ingrida Žitkuvienė

Ypatingo vakaro nepraleido 
radijo laidų vedėja Raminta 
Vyšniauskaitė su drauge
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Veidai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie Vaidą Genytę

Daugeliui vyresniosios kartos atstovų dainininkė 
VaiDa Genytė (40) asocijuojasi su ta maža mer-
gaite ant scenos, traukiančia iki skausmo žinomą 
dainą „Sparnuotosios supynės“. tačiau tuo Vaidos 
muzikinė karjera neapsiribojo. Šiandien ji žino-
ma scenos diva, įvairių televizijos projektų daly-
vė, pedagogė. Dainininkė „Laisvalaikio“ skaityto-
jams atskleidė keletą savo gyvenimo faktų, kurių 
iki šiol galbūt daugelis nežinojo.

n Vaidos batų dydis - 37, ūgis - 160 cm.

n Didžiausia Vaidos fobija - uždaros patalpos ir vorai.

n Jei save reikėtų apibūdinti kaip kokį nors muzikos 

kūrinį, geriausiai V.Genytę atspindėtų Antonijaus 

Vivaldžio (Antonio Vivaldi) darbas „Metų laikai“. 

„Ten yra visko: ir audrų, ir ramybės“, - sakė daini-

ninkė.
n Didžiausią silpnybę Vaida jaučia šunims.

n Paauglystėje dabar gerai žinomą dainininkę įvai-

riai pravardžiuodavo. „Vadindavo „Vaida pamaiva“ - 

tai buvo skaudi pravardė. Dar vadindavo „Sparnuo-

tosios supynės“ arba „Čiunga čianga“. Vienu metu 

niekas net vardu nevadino“, - pasakojo atlikėja.

n Mėgstamiausia jos knyga - „Mažasis princas“. „Ją 

paskaitau labai dažnai. Kiekvieną kartą atrandu ką 

nors naujo. Mano manymu - tai knygų knyga“, - sa-

kė V.Genytė.
n Firminis jos patiekalas - karbonadas ir kepta višta. 

Šie du patiekalai dažnai puikuojasi ant Vaidos stalo. 

Jos šaldytuve visada galima rasti vytintos dešros.

n Jei vieną dieną būtų galima susikeisti gyvenimais 

su kokiu nors žinomu žmogumi, V.Genytė norėtų įlįs-

ti į operos žvaigždės Annos Netrebko arba amerikie-

čių dainininkės Bijonsės (Beyonce) kailį. „Norėčiau 

pajusti užsienio garsenybės gyvenimo skonį. Būtų 

įdomu įsijausti ir į operos žvaigždės, ir į amerikietiš-

ko kulto žvaigždės kasdienybę“, - teigė Vaida.

n Labiausiai erzinantis garsas - muzika per prastos 

kokybės kolonėles, telefono aparatą ar prastą auto-

mobilio įrangą.
n Dainininkė prisipažįsta - visi buities darbai ją er-

zina, bet labiausiai tingisi išimti ir sukrauti indus į 

indaplovę.
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Energingieji scenos senbuviai grupė  
„Biplan“ praėjusius metus išlydėjo su 
nauju albumu „Visi keliai veda prie jūros“. 
Vis dar gyvenantys naujo albumo  
nuotaikomis, trims M.A.M.A. apdova
nojimams nominuoti rokeriai šiemet  
turi ir daugiau progų švęsti. Kokių,  
pasakoja grupės lyderis ir vokalistas  
MAKsAs MElMAnAs (37).

Eimantė Juršėnaitė

- Neseniai pristatėte albumą „Visi 
keliai veda prie jūros“, koks šis albu-
mas?

- Labai atsakingai, kruopščiai dirbome 
įrašų studijoje, tad labai džiaugiamės, kai al-
bumas pasirodė. Kadangi jau porą metų ne-
buvome išleidę albumo, „Visi keliai veda prie 
jūros“ ir man, ir kitiems grupės nariams at-
rodo labai subrandintas, taip pat labai šviesus 
ir pozityvus. Jame daug jūros ir vaikystės. 
Galbūt todėl, kad visi grupės nariai tapo tė-
vais, stebime savo augančius vaikus ir patys 
šiek tiek tampame vaikais, o albume skamba 
tie šviesūs vaikystės motyvai. Be to, daugu-
mai šio albumo dainų nufilmuoti vaizdo kli-
pai, kuo mes taip pat labai džiaugiamės. Kai 
kuriant klipą dainai „Už laisvę“ režisierius 
Rimas Bružas pasakė, kad nori povandeninių 
kadrų, nedvejodami sutikome. Iš tiesų, vi-
suomet susigundome panašiomis avantiūro-
mis, teko ir spalio mėnesį bristi į šaltą tven-
kinį, ir dainuoti aukštyn kojomis, ir panašiai. 
Juokaujame, kad tiek visko išbandėme, jog 
beliko nusifilmuoti kokioje nors kosmoso 
stotyje. (Juokiasi.) Filmavimai - visuomet 
labai įdomi patirtis.

- Šie metai jums ypatingi ne tik todėl, 
kad pasirodė naujas albumas. Rudenį 
švęsite grupės dvidešimtmetį, gal pla-
nuose gimtadienio koncertai?

- Gimtadienių švęsti nemėgstame, bet 
panašu, kad šiemet teks. (Juokiasi.) Vis dėl-
to dvidešimtmetis - verta paminėti proga. 
Manau, savo gerbėjus tikrai nustebinsime 
gimtadienio koncertais, galbūt surengsime 
turą.

- Priminkite, kaip prasidėjo jūsų ke-
lias?

- Būdami 15-16 metų, kaip ir visi paaug-
liai, svajojome apie roko žvaigždės arba fut-

bolininko karjerą. Tiesa, galėjome ir futbo-
lininkais tapti, tačiau futbolas taip ir liko 
mūsų laisvalaikiu, o muzika ir rokas - mūsų 
gyvenimu ir profesija. Atėjo diena, kai su-
pratome, kad tik hobis muzika mums būti 
negali. Iš pradžių visi grojome skirtingose 
grupėse, o pirmą kartą kaip grupė „Biplan“  
pasirodėme 1995 m. spalio 1 d., ši data ir 
laikoma mūsų gimtadieniu. Pamenu, tądien 
koncertavome Lietuvos profsąjungų rūmuo-
se su tuo metu pripažintais scenos grandais 
„Merlin“ ir „Šiaurės kryptis“. Mus tas kon-
certas „užkabino“, publika priėmė labai šil-
tai ir griausmingai. Supratome, kad tai pa-

tirtis, kurią norime pakartoti. Tiesa, dabar 
pamąstau, kad jei tada žmonės nebūtų mū-
sų taip gražiai priėmę, vargu ar šiemet švęs-
tume jubiliejų. Džiaugiuosi, kad viskas taip 
susiklostė.

- Du dešimtmečiai drauge,  ar nebuvo 
minčių apie išsiskyrimą?

Veidai

Pozityvieji rokeriai dar turi užtaiso

Tie žmonės, 
kuriems esame 
svarbūs, yra 
svarbūs ir mums

laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  2 3 13

- Buvo savotiškų karjeros bangavimų ar 
kūrybos krizių, kai susitikę repetuoti netu-
rėdavome ką pasakyti ir stalo teniso raketė 
mūsų rankose buvo dažniau nei gitara. Tačiau 
į tokias krizes žiūrime supratingai ir filoso-
fiškai - jos praeina. Natūralu, kad taip nutin-
ka, tačiau apie išsiskyrimą niekada negalvo-
jome.

- Dabar daugeliui jaunų atlikėjų kelią 
į sceną kloja skandalai, jūs skandalistai 
niekada nebuvote. Kaip skynėtės kelią į 
populiarumą?

- Tai, kad niekada nebuvome skandalistai, 

byloja, jog scenoje esame tokie, kokie esame 
gyvenime. Manau, kad labiausiai padėjo nai-
vus tikėjimas ir jaunatviškas maksimalizmas, 
neblėstantis iki šiol. Viską darome iš širdies 
negalvodami, ar mūsų dainos patiks klausy-
tojams. Žinoma, mes norime, kad mūsų dai-
nas išgirstų ir pamėgtų kuo daugiau žmonių, 
tačiau pirmiausia tai turi patikti mums. Taip 
pat mums labai svarbi žinutė, kurią siunčiame 
savo klausytojams. Pagalvojame apie tai, ką 
iš mūsų lūpų išgirs jaunimas. Nesame agre-
syvūs, todėl ir mūsų dainose agresijos nieka-
da nebus, tačiau net ir dainuodami lengvabū-
diškas dainas stengiamės būti atsakingi. 

- Ką laikote didžiausiais grupės „Bip-
lan“ pasiekimais?

- Pasiekimų ne tiek jau mažai. Džiugina 
daug apkeliautų miestų ne tik Lietuvoje, ga-
limybė pabendrauti su daugybe skirtingų 
žmonių. Žinoma, džiugina išleisti albumai, 
kurie yra savotiškas mūsų darbo rezultatas. 
Nesame vienos dainos grupė. Kai kurios mū-
sų dainos yra labiau populiarios, kitos ma-
žiau, tačiau žmonės dažnai žino bent kelis 
mūsų kūrinius. Galbūt „Labas rytas“ yra sa-
votiška mūsų vizitinė kortelė, nors dabar to-
kia jau tapo ir daina „Amore“. Džiugina ir tai, 
kad šiemet švenčiame dvidešimties metų 
sukaktį. Pasistengsime, kad dar po dešimties 
metų galėčiau papasakoti apie dar vieną ju-
biliejų, ir tikiuosi, kad tikrai turėsiu ką pasa-
kyti. (Šypsosi.)

- Grupės nariai yra ne tik kolegos sce-
noje, bet ir draugai?

- Tikrai taip! Vienas svarbiausių dalykų 
mūsų grupėje - draugystė, kuri ir laiko mus 
drauge, negalvojant apie išsiskyrimą. Nesame 
tiesiog kolektyvas, kuris susibėga per repe-
ticijas ar koncertus. Mes bendraujame ir stu-
dijoje, ir gyvenime, o tai labai svarbu. 

- Du dešimtmečius stebinate savo 
gerbėjus, o kaip jie stebina jus?

- Visko būna - ir laiškų, ir dovanų. Kai 
kurie mūsų gerbėjai žino, kada grupės narių 
gimtadieniai, tad nepamiršta pasveikinti ar 
atsiunčia kokią nors smulkmenėlę. Dabar su 
mėgstamais atlikėjais gerbėjai dažnausiai 
bendrauja socialiniuose tinkluose, tačiau kiek 
anksčiau buvo itin populiarūs vadinamieji fan-
klubai, į kuriuos burdavosi paaugliai. Mes ga-
lime pasidžiaugti, kad išugdėme 5-6 gerbėjų 
kartas. (Juokiasi.) Iki šiol su kai kuriais na-
riais susitinkame ir pabendraujame. Apskritai 
esame su savo klausytojais bendraujanti gru-
pė. Tie žmonės, kuriems esame svarbūs, yra 
svarbūs ir mums.

- Ko palinkėtumėte sau dvidešimtojo 
grupės gimtadienio proga?

- Kadangi „Biplan“ yra pozityvi grupė, 
visiems linkiu daugiau pozityvumo ir kuo 
daugiau šypsenų, juk kuo daugiau šypso-
mės, tuo gražesnis ir spalvingesnis yra pa-
saulis.

veidai

Pozityvieji rokeriai dar turi užtaiso Galėjome ir 
futbolininkais 
tapti, tačiau 
futbolas liko 
mūsų laisvalaikiu, 
o muzika bei  
rokas - mūsų 
Gyvenimu ir 
profesija

Grupė „Biplan“ - Olegas Aleksejevas, Maksas Melmanas, Seržas Grėjus, 
Aleksandras Kazakevičius  - šiemet švęs 20 metų scenoje sukaktį

Ryčio Šeškaičio nuotr.
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ApdovAnojimAi

Savaitgalį išdalinti Lietuvos hiphopo muzikos apdova-
nojimai labiausiai nusipelniusiems 2014 metų repe-
riams. Bene reikšmingiausiame hiphopo kultūros ren-
ginyje geriausi apdovanoti devyniose kategorijose, o 
kam lemta atsiimti taip trokštamas statulėles, sprendė 
kompetentinga komisija ir gerbėjai, balsavę socialinia-
me tinkle. Kartu su nominuotais atlikėjais į sceną lipo 
žinomiausi Lietuvos pramogų pasaulio atstovai, skelbę 
nugalėtojus, ir daugiau nei dešimt geriausių repo at-
likėjų bei grupių, dovanojusių kelias valandas trukusį 
koncertą. Įspūdingą renginį stebėjo didžiulė minia hip-
hopo gerbėjų, „Lofte“ šėlusių iki paryčių.

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio 
fotoreportažas

Hiphopo apdovanojimuose pagerbti geriausieji

Scenos legenda Andrius 
Mamontovas paskelbė „Metų 

albumo“ nominacijos nugalėtojus

Renginio vedėjai „MC Liezhuviz“ ir Viktorija 
Vyšniauskaitė - „Cherry on Top“

„Lofto“ savininkė Živilė Diavara (Diawara)  
atsiėmė apdovanojimą už geriausią  
metų renginį „Burn Sessions“Aktorius Kirilas Glušajevas

Lietuvos hiphopo muzikos apdovanojimuose triumfavo grupė 
„Tie geresni“. Iš kairės: Rokas Grosmanas, Ignas Vaicekauskas, 

Paulius Miliauskas ir Vytautas Strazdas, atsiėmę 5 statulėles
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l Metų naujokas - „Tavo tėvas“ 
l Metų muzikos prodiuseris - ReWritable 
l Už nuopelnus Lietuvos gatvės šokių 
kultūrai apdovanotas Andro 
l Metų renginys - „Loftas“ - „Burn Sessions“ 
l Metų albumas - „Tie Geresni“ (grupė „Tie Geresni“)
l Už nuopelnus hiphopo kultūrai apdovanoti 
„PMP Rockers“ 
l Metų vaizdo klipas - Briggz & Kamy „Up High“ 
l Metų daina - „Tie Geresni“ ir Faytas „Repas šventa“ 
l Metų grupė - „Tie Geresni“ 
l Metų MC - „Micro One“

NUGalĖTOJai

Hiphopo apdovanojimuose pagerbti geriausieji

apdovanojimai

Renginys ilgam įsimins ir modeliui Gyčiui 
Reiteriui, kuris ant scenos pasipiršo mylimajai 

Gabijai Milašiūtei, sutikusiai tapti jo žmona

Drauge su „PMP Rockers“ atsiėmusį apdovanojimą už nuopelnus hiphopo kultūrai Dj Mamanią - Artūrą 
Matkevičių sveikino žmona Inga

Už nuopelnus Lietuvos  
gatvės šokių kultūrai 
apdovanotas Andro

Metų naujokais paskelbta grupė 
„Tavo tėvas“: Adomas Strazdas 

(kairėje) ir Marius Davainis

Metų atlikėjas - Mc Micro One - 
Rokas Taraškevičius 

Luko Motiejūno nuotr.

Metų prodiuseris Giedrius 
Stasiulionis - ReWritable

Metų diskžokėju tapo Ignas Vaicekauskas - 
DJ Swix iš grupės „Tie geresni“
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Taip, turiu. O kodėl gi ne? Neintensyviai, 

bet pasvajoju apie „Lincoln MKX“.

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

Ekstremaliausia situacija, kai baigiasi de-

galai, nors pagal paties skaičiavimus taip ne-
turėtų atsitikti.

- Ką rastume jūsų daiktadėžėje?
- Nedaug ten daiktų, nes nelabai daug 

kas telpa. Maža daiktadėžė, kaip ir auto-
mobilis. Ten laikau draudimo dokumentus, 
kelias muzikos kasetes (nes garso apara-
tūra mano automobilyje ne naujausia), šra-

tinuką, degalų nuolaidų kortelių, ir viskas, 
man atrodo. 

- Mėgstate greitį ar esate ramus vai-
ruotojas? Kodėl?

- Mėgstu greitį, bet greitai nevažinėju, nes 
mano automobilis varomas dujomis. Su dujo-
mis važiuoti pigiau, bet „netraukia“. Tai taip 
išeina, kad esu ramus vairuotojas. (Šypsosi.)

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Smagiausia važiuoti į žvejybą. Liūdniau-

sia - iš žvejybos.

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

- Pagrindiniai mano kriterijai yra saugu-
mas, efektyvumas, komfortabilumas, išvaiz-

Marius Mačiulis: 

Aktorius, režisierius, vienas iš Vilniaus kamerinio teatro įkūrėjų ir televizijos laidų  
vedėjas MArius MAčiulis (36) sako, kad apie vairavimą juokauti nevalia, tačiau  
vien liūdnai kalbėti apie automobilius ir vairuotojus vis tiek neišeina. Juk vien tai, kad,  
pasak aktoriaus, ramūs vairuotojai yra tie, kurie vairuoja automobilius, varomus  
dujomis, verčia nusišypsoti. Tačiau yra daugybė dalykų, kurie, Mariaus nuomone,  
rodo, kad vairuotojas gali būti labai prastas.

Smagiausia važiuoti į žvejybą
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da, siūlomos garantijos. Bet dažniausiai per-
ki tokį, kokį įperki. Šiaip naujų automobilių 
kainos Lietuvoje išpūstos, mano nuomone.

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Nesiryžčiau rodyti policijai liežuvio arba 
bėgti nuo patrulių.(Juokiasi.)

- Galbūt girdėjote, koks automobilis 
pernai buvo išrinktas geriausiu metų au-
tomobiliu Lietuvoje? Kokį automobilį no-
minuotumėte pats?

Man atrodo, „Škoda“. Tik neatsimenu, 
kokia „Škoda“. Nominuočiau savo svajonių 
automobilį „Lincoln MKX“.

- Kiek automobilių esate turėjęs?
- Vairavęs esu daug įvairių automobilių. 

Turėjęs du - „Volkswagen“  ir „Mercedes-
Benz“ markių automobilius.

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

- Mano nuomone, prastas vairuotojas yra 
tas, kuris važiuodamas priekyje stabdo eismą, 
važiuoja per lėtai, bet blogiausi yra tie, kurie 
važiuoja iš paskos, dažniausiai su milžiniškais 
visureigiais, „lipa“ ant mašinos galo, mirksi 
šviesomis, signalizuoja, reikalauja duoti jiems 
kelią, nes jie skuba daug labiau nei kiti. Va to-
kius tikrai galima vadinti kelių gaideliais, nes 
gaideliai nelabai pasižymi didelėmis galvomis.

- Gėdingiausias epizodas jūsų vaira-
vimo istorijoje?

- Sudaužiau tėvo mašiną lygioje vietoje.

- Kokius išskirtumėte pagrindinius 
vyrų ir moterų vairavimo skirtumus?

- Moterys turi didesnį savisaugos instink-
tą, todėl jos savaime geresnės vairuotojos, o 
vyrai per daug pasitiki savo „neginčijamais“ 
įgūdžiais vairuojant automobilį. Žinoma, yra 
visokiausių vairuotojų  ir vyrų, ir moterų.

- Tolimiausia kelionė automobiliu?
- Lietuva-Ispanija-Italija-Prancūzija-Lie-

tuva.

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

- Taip, mano automobilyje yra du pakabu-
čiai - ant vieno pavaizduotas šv. Kristoforas, 
vairuotojų globėjas, o ant kito yra užrašas: 
„Šio automobilio savininkas yra Romos kata-
likas, atsitikus nelaimei, kvieskite kunigą.“ 
(Šypsosi.)

- Gal žinote anekdotų, susijusių su 
vairuotojais? 

- Apie vairavimą geriau nejuokauti. Bet 
štai vienas... Vyriškis pasakoja draugui: 
„Mano žmona nori, kad nusivežčiau ją į kokią 
nors prabangią vietelę. Manau, šiandien va-
kare nuvažiuosime į degalinę. Benzino.“

- Geriausias matytas filmas, susijęs 
su automobiliais, greičiu, lenktynėmis?

- Visai neblogas filmas „Dingti per 60 se-
kundžių“. Gražūs automobiliai, gražus greitis, 
geras siužetas, atlikimas. Liuks, žodžiu.

- Ar žinote, kas šiais metais Lietuvai 
atstovauja Dakaro ralyje?

- Lietuvai atstovauja du ekipažai - Bene-
dikto Vanago ir Antano Juknevičiaus. Neblo-
gai varo vyrai šiais metais.

Ratai

l Šiuo metu vairuoja: „Mercedes-Benz“ C klasė, 
1,8
l Svajonių automobilis: „Lincoln MKX“
l Eismo įvykių skaičius: nemažai, bet tie 
„nusikaltimai“ nedideli
l Vairavimo stažas: 14 metų
l Dažniausias prietaras: pasirūpink automobiliu 
ir jis pasirūpins tavimi
l Gražiausia automobilio spalva:  tamsios 
spalvos

Dosjė

Marius Mačiulis sako, jog ekstremaliausios 

situacijos kelyje nutinka tuomet, kai 
netikėtai baigiasi degalai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Moterys turi 
didesnį savisaugos 
instinktą, todėl 
jos savaiMe 
geresnės 
vairuotojos, o 
vyrai per daug 
pasitiki savo 
„neginčijaMais“ 
įgūdžiais 
vairuojant 
autoMobilįSmagiausia važiuoti į žvejybą
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verslo ŽmonĖs

Eimantė Juršėnaitė

- Kaip gimė „Vinted“?
- Idėja gimė prieš kiek daugiau nei šešerius 

metus, man kraustantis gyventi iš Kauno į 
Vilnių. Kai reikėjo persivežti savo drabužius, 
pamačiau, kad beveik pusės jų nebenešioju: 

atsibodo, netiko, nepriderinau ir pan. Daugelis 
iš jų buvo su etiketėmis. Taip kilo mintis apie 
internetinį portalą, kur merginos galėtų sukel-
ti savo spintos lobius ir siūlyti juos viena kitai, 
pardavinėti ar keistis drabužiais. Dar įvyko 
toks sutapimas, kad po kelių dienų vakarėlyje 
sutikau pažįstamą programuotoją Justą Janaus-

ką, jam labai patiko toji idėja. Po dviejų savai-
čių mes paleidome pirmąją versiją. Taip gimė 
portalas „Mano drabužiai“, o nuo praėjusių 
metų jis buvo pervadintas į „Vinted“. 

- Kaip buvo plėtojama idėja? Juk tam 
reikėjo ir rinkodaros...

Unikali idėja sudomino pasaulį
Prieš keletą metų Lietuvoje prasidėjus startuolių pikui, šiandien jau galime skaičiuoti tarptautines tautiečių sėkmės istorijas.  
Bene sėkmingiausias lietuviškas startuolis išaugo iš spontaniškai gimusios kaunietės MiLdos Mitkutės (29) idėjos internete  
pardavinėti savo drabužius. Nedidelis projektas, kuris vadinosi „Mano drabužiai“, sulaukęs rekordinio dydžio investicijų, šiandien  
pasaulyje išpopuliarėjo nauju vardu „Vinted“ ir iš pagrindų keičia vartojimo įpročius. 
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- Dabar kiek juokinga prisiminti, tačiau 
kai su Justu pradėjome plėtoti projektą,  maž-
daug 20 draugų išsiunčiau elektroninį laišką, 
kuriame rašiau, jog turime puikią idėją, tačiau 
neturime biudžeto jai išreklamuoti. Todėl pa-
prašiau, kad jie pasidalytų laišku su savo drau-
gais. Mano nuostabai, šis laiškas vos per po-
rą dienų pasklido po Lietuvą, sulaukėme net 
ir žiniasklaidos dėmesio. Portalas pradėjo or-
ganiškai augti. Nepaisydami augimo, mes dar 
kelerius metus į projektą žiūrėjome kaip į 
hobį - nemanėme, kad tai gali būti sėkmingas 
verslas. 

- Kaip kilo mintis žengti į užsienio 
rinką?

- Iš pradžių net nebuvo kilusi mintis, kad 
„Mano drabužiai“ analogas galėtų atsirasti už-
sienyje. Idėja plėstis už Lietuvos ribų kilo visai 
atsitiktinai. Pas Justą per „CouchSurfing“ tin-
klą, vienijantį keliautojus, svečiavosi dvi vokie-
tės, kurios tuo metu keliavo po Pabaltijo šalis. 
Pamačiusios portalą jos labai susižavėjo ir pa-
siūlė mintį tokį portalą plėtoti Vokietijoje. Ne-
turėjome ko prarasti, tad sutikome. Rezulta- 
tas - šiandien beveik kiekviena mergina Vokie-
tijoje žino, kas yra „Kleider Kreisel“ („Vinted“ 
analogas). Matyt, tai buvo vienas labiausiai pa-
siteisinusių sprendimų. (Juokiasi.)

- Vis dėlto judėti į priekį reikėjo di-
desnių investicijų. Sulaukėte investuo-
tojų indėlio?

- Nors iš pradžių nežiūrėjome į „Mano dra-
bužius“ kaip į verslą, laikui bėgant nuomonė 
pradėjo keistis. Vis daugiau didžiųjų Lietuvos 
kompanijų pradėjo į mus atkreipti dėmesį: tai 
nupirkti siūlėsi, tai investuoti. Tada ir suprato-
me, kad „Mano drabužiai” nėra tik gera idėja, 
tai gali būti sėkmingas verslas. Prieš kelerius 
metus su mumis susisiekė investuotojas iš ži-
nomos „Accel Partners“ rizikos fondo, inves-
tavęs į tokius projektus kaip „Facebook“, 
„Dropbox“, „Spotify“, „Angry Birds“ ir kitas 
pasaulinio lygio kompanijas. Jie investavo 6 mln. 
dolerių (5 098 988 Eur-17 605 786 Lt). Iki tol 
šis prestižinis fondas buvo investavęs tik į vie-
ną Pabaltijo kompaniją - Iljos Laurso valdomą 
„GetJar“. Praėjusiais metais pritraukėme dar 
didesnę, 27 mln. dolerių (20 000 000 Eur - 
69 056 000 Lt), investiciją iš amerikiečių rizikos 
fondo „Insight Venture“. Tai didžiausia startuo-
lių pritraukta investicija Pabaltijo šalyse. Tapo-
me dar labiau matomi pasaulio žemėlapy. Tačiau 
mūsų kelionė tik prasideda.

- Vis dėlto kaip „Vinted“ uždirbami 
pinigai?

- Šiuo metu kaip tik testuojame monetiza-
cijos modelį. Labiausiai tikėtinas variantas, kad 
tai bus tam tikras komisinis mokestis už sė-
kmingai parduotus drabužius. Ši sistema jau 
veikia JAV, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje 
ir Prancūzijoje. Dėl tokio mokesčio atsiradimo 
Lietuvoje dar nesame priėmę galutinio spren-
dimo, bet, ko gero, tai mažai tikėtinas įvykis. 

- O ar daug pasaulio vartotojų naudo-
jasi šiuo portalu?

- Šiuo metu „Vinted“ vienija daugiau nei 6 
mln. merginų 8 šalyse:  Lietuvoje, Jungtinėse 

Amerikos Valstijose, Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, Čekijoje, Austrijoje, Len-
kijoje. Lietuviškasis portalas sudaro mažiausią 
mūsų portfelio dalį. Labai džiaugiuosi, kad „Vin-
ted“, ko gero, didžiausia drabužių spinta pasau-
lyje. Džiugina ir tai, kad portalo vartotojos susi-
būrė į savotišką bendruomenę. Dabar portalo 
pokalbių skyrelyje merginos diskutuoja ne tik 
apie tai, ką vertėtų dėvėti per pirmą darbo pokal-
bį, bet ir kur kas asmeniškesnėmis temomis. 

- Šiuo metu merginos gali pasinaudo-
ti ir mobiliąja „Vinted“ programėle?

- Taip. Kai kūrėme mobiliąją aplikaciją, ne-
sitikėjome, kad ji bus tokia svarbi mūsų verslo 
plėtrai. Dauguma mūsų auditorijos naudojasi 
„Vinted“ per mobilųjį, o ne per kompiuterį. Ži-
noma, ši tendencija labiau ryški Vakarų rinkose: 
Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Di-
džiojoje Britanijoje, Prancūzijoje. Tarkime, JAV 
98 proc. merginų naudojasi „Vinted“ programė-
lėmis mobiliuosiuose telefonuose, o kompiute-
ris tapęs atgyvena. O lietuvaitės vis dar mieliau 
užsuka į internetinę projekto svetainę iš savo 
kompiuterio, nors ir jos jau sparčiai pradeda 
naudotis programėle telefonuose. Panaši ten-
dencija yra ir Lenkijoje bei Čekijoje.

- Rodos, nemažai pasiekėte, kodėl sa-
kote, kad jūsų kelionė tik prasideda?

- Pritrauktos investicijos yra geras rodiklis, 
kad šia idėja kažkas tiki. Kadaise tikslas buvo 
užkariauti Lietuvą, dabar mūsų akiratyje - visas 
pasaulis. Šiuo metu mes vienijame 6 milijonus 
merginų, bet tai tik lašas jūroje, turint galvoje 
rinkos potencialą. „Vinted“ siekia savo misijos 
- „Make 2nd hand as a first choice worldwide“ 
(liet. - drabužius iš antrų rankų paversti pirmu 
pasirinkimu visame pasaulyje). Mes pasieksi-
me savo tikslą, kai merginos, užsimaniusios 
naujų batų ar suknelės, pirmiausia pagalvos 
apie „Vinted“, o ne bėgs į parduotuves. „Vinted” 
keičia pirkimo įpročius, formuoja naują varto-
tojo elgseną, ir mes tuo labai didžiuojamės. 

- O ar pati apsiperkate „Vinted“?
- Taip, maždaug 80 proc. mano spintos 

sudaro drabužiai, pirkti iš „Vinted“ merginų. 
Tai ypač aktualu, kai neturi laiko apsipirkinė-
ti parduotuvėse, nes „Vinted“ neturi darbo 
valandų - jis veikia visą parą.

verslo ŽmonĖs

Unikali idėja sudomino pasaulį

Pasieksime 
savo tikslą, 
kai merginos, 
UžsimaniUsios 
naUjų batų 
ar sUknelės, 
PirmiaUsia 
Pagalvos aPie 
„vinted“, o ne bėgs 
į PardUotUves

l Įkurta: 2008 m.
l Apdovanojimai:
    2008 m.geriausias Lietuvos startuolis
    2009 m. geriausia lietuviška interneto svetainė

„viNTED“ Dosjė

PritraUktos 
investicijos yra 
geras rodiklis, 
kad šia idėja 
kažkas tiki

l Gimimo data: 1985 12 29

l Studijos: kultūros vadybos magistras, VDA

l Laisvalaikis: aktyvus laisvalaikis, pvz., žygiai, 

kalnai, dviračiai, šokiai

l Credo: neturiu tokio

MilDos Dosjė

kadaise tikslas 
bUvo UžkariaUti 
lietUvą, dabar 
mūsų akiratyje – 
visas PasaUlis
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stilius

Holivudo apdovanojimų maratonas tęsiasi. Ką tik kino žvaigždės,  
pasipuošusios garsiausių dizainerių kurtais drabužiais, žygiavo „Auksinių 
gaublių“ raudonuoju kilimu, o po kelių dienų aktoriai, režisieriai vėl rinkosi 
Los Andžele, kur sausio 15 dieną vyko kasmetinė Kritikų pasirinkimo  
apdovanojimų („Critics’ Choice Movie Awards“) ceremonija. Tad pasikeitusios 
apdarus žvaigždės vėl žygiavo lyg podiumu. Kritikų pasirinkimo  
apdovanojimai buvo išdalyti praėjus kelioms valandoms po to,  
kai buvo paskelbtos nominacijos „Oskarams“ prieš pagrindinį Holivudo  
metų įvykį - JAV Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimų ceremoniją, 
kuri vyks vasario 22 dieną. Kasmetiniai Kritikų pasirinkimo apdovanojimai 
rengiami nuo 1996 metų.

Aktoriai vėl rinkosi Los Andžele

Keira Naitli (Keira Knightley) 
pasirinko „Delpozo“ suknelę

EPA-Eltos nuotr.
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stilius

Aktoriai vėl rinkosi Los Andžele

Lesli Men (Leslie 
Mann) su „Reem 

Acra“ suknia
Dženesis Rodriges (Genesis Rodriguez)  
taip pat pasirinko „Reem Acra“ suknelę

Marion Kotijar (Marion Cotillard) su 
„Christian Dior“ suknia

Felisiti Džouns (Felicity Jones) 
pasipuošė „Dolce & Gabbana“

Emili Blant (Emily Blunt) 
pasirinko „Pucci“

Diana Kriuger (Diane 
Kruger) pasipuošė 

„Naeem Khan“ suknele
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stilius

Rozarija Doson (Rosario Dawson) su „Vivienne 
Westwood“ suknia

EPA-Eltos nuotr.

Džesika Čestein (Jessica Chastain) 
su „Antonio Berardi“ suknele

Andželina Džoli (Angelina Jolie) su 
„Versace“ mados namų suknele

Andrėja Raisboru (Andrea 
Riseborough) pasirinko 

„Escada“ kostiumą

Džulijana Mur (Julianne Moore) 
pasipuošė „Saint Laurent“ suknele
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stilius

l Geriausias filmas 
„Vaikystė“ („Boyhood“)

l Geriausias aktorius 
Maiklas Kytonas (Michael Keaton)   
už vaidmenį filme „Žmogus-paukštis“ 
(„Birdman“)

l Geriausia aktorė 
Džulijana Mur (Julianne Moore)  
už vaidmenį filme „Vis dar Elis“  
(„Still Alice“)

l Geriausias antraplanis aktorius 
Džei Kei Simonsas (J.K. Simmons)  
už vaidmenį filme „Atkirtis“ („Whiplash“)

l Geriausia antraplanė aktorė 
Patricija Arket (Patricia Arquette)  
už vaidmenį filme „Vaikystė“ („Boyhood“)

l Geriausias jaunasis aktorius 
Elaras Koltreinas (Ellar Coltrane)  
už vaidmenį filme „Vaikystė“ („Boyhood“)

l Geriausias režisiserius 
Ričardas Linklateris (Richard Linklater), 
filmas „Vaikystė“ („Boyhood“)

l Geriausias veiksmo filmas 
„Galaktikos sergėtojai“  
(„Guardians of the Galaxy“ )

l Geriausias veiksmo filmo  
aktorius 
Bredlis Kuperis (Bradley Cooper)  
už vaidmenį filme „Amerikiečių snaiperis“  
(„American Sniper“)

l Geriausia veiksmo filmo aktorė 
Emili Blant (Emily Blunt) už vaidmenį 
filme „Ties riba į rytojų“  
(„Edge of Tomorrow“)

l Geriausia komedija 
„Viešbutis „Grand Budapest“  
(„The Grand Budapest Hotel“)

l Geriausias komedijos aktorius 
Maiklas Kytonas (Michael Keaton)  
už vaidmenį filme „Žmogus-paukštis“ 
(„Birdman“)

l Geriausia komedijos aktorė 
Dženi Sleit (Jenny Slate) už vaidmenį filme  
„Obvious Child“

l Geriausias fantastikos  
ar siaubo filmas 
„Tarp žvaigždžių“ („Insterstellar“)

l Geriausias animacinis filmas 
„Lego filmas“ („The Lego Movie“)

l Geriausias užsienio filmas 
„Force Majeure“ (Švedija)

l Geriausia daina 
Džono Ledžendo (John Legend)  
daina „Glory“, skambėjusi filme  
„Selma“ („Selma“)

l Specialus apdovanojimas  
už gyvenimo nuopelnus 
Kevinas Kostneris (Kevin Costner) 

nugalėtojai

Rozamunda Paik (Rosamund 
Pike) su „Valentino“ suknele

Eimi Adams (Amy 
Adams) vilkėjo „Max 

Mara“ suknelę
Rys Viterspun (Reese 

Witherspoon) pasirinko „Lanvin“

Džeimė Čang 
(Jamie Chung)

Dženifer Eniston  
(Jennifer Aniston) vilkėjo 
„Gucci“ kostiumėlį

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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 ŽvaigŽdės

Populiarus  
kaip ir mama
Oficiali statistika skelbia, kad karališkosios šeimos  
Viljamo (William, 32) ir hercogienės KetrinOs  
(Catherine,33) sūnus princas Džordžas (George, 1,5) 
pernai per kelionės po užsienį gavo 706 dovanas - sep-
tynis kartus daugiau nei karalienė elžbieta (elizabeth).

Jauniausias karališkosios šeimos narys gavo 
671 dovaną per pernai metų pavasarį vykusius 
vizitus į Australiją ir Naująją Zelandiją. Likusias 
dovanas, skirtas 18 mėnesių mažyliui, jo tėvai ga-
vo per kitas keliones po užsienio šalis.

Tarp egzotiškiausių dovanų: oposumo odos ap-
siaustas, laivas-amfibija, asmeninė banglentė, supa-
masis arkliukas, dvi poros avikailio batų ir dviratis. 
Tarp įprastesnių dovanų - žaislai ir rūbai.

Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje princas 
Džordžas gavo 249 žaislus, 138 drabužius, 143 
knygas, 25 sporto reikmenis ir 11 namų apyvokos 
daiktų. Kai Ketrina ir Viljamas pernai gruodį lan-
kėsi JAV, berniukui buvo įteikta 11 dovanų. Liku-
sios dovanos atkeliavo iš Maltos, Kanados ir Pietų 
Amerikos.

Hercogienės Ketrinos (Catherine) 
populiarumas vis auga

EPA-Eltos nuotr.
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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 

 ŽvaigŽdės

D.Bekhemo sūnus taps „Reserved“ modeliu
Lenkų drabužių prekės ženklo „Reserved“ atstovė 

Agata Krajevska (Agata Krajewska) pranešė, kad vy-
riausiasis britų futbolo žvaigždės Deivido Bekhemo (Da-
vid Beckham,) ir buvusios „Spice Girls“ narės Viktori-
jos Bekhem (Victoria Beckham, 40) sūnus Bruklinas 
(Brooklyn, 15) taps šio ženklo veidu.

Pasak „Reserved“ atstovės, 15-metis Bruklinas bus 
pavasario drabužių kolekcijos „Ugnikalnio išsiveržimas“ 
(„Volcano Explosion“) veidu. Ekstremalaus sporto įkvėp-
toje kolekcijoje vyraus intensyvios spalvos ir grafikos 
raštai. Reklamines nuotraukas Londone fotografavo len-
kų fotografas Kacperas Kaspšikas (Kacper Kasprzyk). 

Aktoriaus Beno Afleko (Ben Affleck, 41) žmona DžEnifER GAR-
nER (Jennifer Garner, 42) - aistringa krepšinio gerbėja, kaip, beje, ir 
jos vyras. Tad nieko nuostabaus, jog ją Los Andžele galima pamatyti 
stebint nBA rungtynes. Šitaip pramogauti aktorė dažnai ateina ir su 
vyru, su vaikais. Devynerius metus santuokoje gyvenanti pora augi-
na 2 m. sūnų Samuelį (Samuel) bei dvi dukteris - 9-erių Violetą (Vio-
let) ir 6-erių Serafiną (Seraphine).

Aflekų šeimos 
pramogos

Dženifer Garner (Jennifer 
Garner) su vyriausiąja 
dukra Violeta (Violet)

EPA-Eltos nuotr.
D.Bekhemo sūnus taps 
„Reserved“ modeliu
Lenkų drabužių prekės ženklo „Reserved“ atstovė Agata 
Krajevska (Agata Krajewska) pranešė, kad vyriausiasis bri-
tų futbolo žvaigždės Deivido Bekhemo (David Beckham, 
39) ir buvusios „Spice Girls“ narės ViKtoRijoS BeKhem 
(Victoria Beckham, 40) sūnus BRuKLinAS (Brooklyn, 15) 
taps šio ženklo veidu.

Pasak „Reserved“ atstovės, 15-metis Bruklinas bus 
pavasario drabužių kolekcijos „Ugnikalnio išsiveržimas“ 
(„Volcano Explosion“) veidu. Ekstremalaus sporto įkvėp-
toje kolekcijoje vyraus intensyvios spalvos ir grafikos 
raštai. Reklamines nuotraukas Londone fotografavo len-
kų fotografas Kacperas Kaspšikas (Kacper Kasprzyk). 

Dizainerė Viktorija Bekhem (Victoria  

Beckham) į mados renginius dažnai  

vedasi sūnų Brukliną (Brooklyn)
EPA-Eltos nuotr.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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kas yra PRP?

PRP procedūros metu iš venos paimama 
žmogaus kraujo ir jis yra centrifuguojamas spe-
cialiame aparate. Taip išgaunama trombocitais 
papildyta kraujo plazma. Tuomet ta plazma yra 
injekuojama į problemines vietas. Injekuoti kom-
ponentai išskiria augimo faktorius, kurie skatina 
regeneraciją, naujų kapiliarų susidarymą, kola-
geno gamybą. Ši procedūra absoliučiai natūrali. 
Po jos nebūna atmetimo ar alerginių reakcijų, 
nes naudojamas tik paties žmogaus kraujas. Pro-
cedūros trukmė priklauso nuo injekuojamo plo-
to, gali trukti iki 60 min. ar ilgiau.

kam ir kodėl rekomenduojama PRP?

Šią procedūrą kaip senėjimą stabdančią prie-
monę klinikos „Mirameda“ kosmetologė Jolita 
Lopečiūtė rekomenduoja moterims ir vyrams 
pradėti darytis maždaug nuo 30-35 metų.

Pagrindinė PRP funkcija yra ląstelių bio-
stimuliacija, kurios metu suaktyvinami natūralūs 
odos fiziologiniai procesai. Visa tai lėtina odos 
senėjimo procesą, mažina raukšles, skatina ko-
lageno gamybą, gerina odos tonusą, atkuria elas-
tingumą. Šią procedūrą galima atlikti ne tik vei-
do, bet ir kaklo, dekoltė, plaštakų odai.

PRP tikrai gali padaryti stebuklus

Kadangi PRP turi stiprų regeneruojantį ir 
uždegimą mažinantį poveikį, ši procedūra pui-
kiai tinka, kai oda yra randuota po sužeidimų, 
operacijų, nudegimų, pažeista aknės spuogų. 

Taip pat pastebėta, kad PRP efektingai mažina 
strijas. Kaip? Po PRP suaktyvėja odos ląstelių 
fiziologiniai procesai, dėl to pagerėja pačios 
odos medžiagų apykaita, kuri skatina kolageno 
gamybą, pagerėja odos elastingumas, tonusas, 
vientisumas. PRP efektingai gydo galvos plau-
kų slinkimo (alopecijos) problemas.

Rezultatas po 4-8 savaičių

Labai svarbu, kad klientė žinotų ir tinka-
mai susiplanuotų procedūros laiką, nes PRP 
procedūros rezultatai matomi maždaug po  
4-8 savaičių. Tik tada aiškiai matosi, kad pa-
gerėja odos tonusas, elastingumas, sumažėja 
raukšlės. Oda tampa skaistesnė, švytinti, at-
sparesnė, pagerėja odos imunitetas, mažėja 
reakcija į uždegiminius procesus.

Paprastai prieš procedūrą atliekamas nu-
skausminimas, taigi, PRP procedūra didelio dis-
komforto sukelti neturėtų. Nors pasitaiko pacien-
tų, kurie itin jautrūs skausmui, tuomet pojūčiai 
gali būti šiek tiek stipresni. Svarbu žinoti, kad iš 
karto po PRP procedūros galima jausti tempimo, 
veržimo pojūtį odoje. Oda gali būti paraudusi. Jei 
yra padidėjęs kraujagyslių pralaidumas, retas ko-
lageno skaidulų išsidėstymas, gali matytis mi-
kromėlynės po procedūros (nedideli melsvi taš-
keliai dūrių vietose), bet jos, laikantis specialisto 
nurodymų, per kelias dienas praeina.

PRP procedūrų kiekis individualus

PRP procedūrų kiekis labai individualus. 
Viskas priklauso nuo odos problemų. Paprastai 
po procedūros rekomenduojama rekonsultaci-
ja po maždaug 2-3 mėnesių, kad būtų aišku, 
kaip ir koks vyksta pokytis. Pagal tai sprendžia-
me, po kiek laiko reikės procedūrą pakartoti.

Pagal indikacijas gali būti atliekamos 3 
PRP procedūros per metus.

PRP - natūrali priemonė  
atrodyti jaunatviškai ir švytinčiai
Nebūkime naivios! Natūraliai gražia, skaisčia, lygia ir spindinčia veido oda gali didžiuotis tik dvidešimtme-
tės. Po trisdešimties viskas pasikeičia - oda pasidaro ne tokia skaisti ir stangri kaip anksčiau. Ir kuo toliau, 
tuo labiau mums vis mažiau patinka tai, ką ryte matome veidrodyje. Laimė, šiandien galima „apgauti“ 
laiką ir susigrąžinti dvidešimtmetės odą. Ir svarbiausia - tai galime padaryti NATŪRALIU būdu be sintetinių 
(hialurono rūgšties) užpildų ar nuodingojo botulino toksino injekcijų. Kas tai per stebuklas? PRP terapija.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Miramedos“ klinikos kosmetologė Jolita Lopečiūtė 
sako, kad saugiausia PRP procedūrą darytis medici-
nos klinikoje, o ne eiliniame kosmetologijos kabinete. 
Labai svarbu, kad atliekant bet kokią mezoterapinę 
procedūrą, kurios metu naudojamos adatos, žmogus 
būtų sveikas. Prieš PRP rekomenduojama pasidaryti 
bendrą kraujo tyrimą ir ANA tyrimą (antibranduolinių 
antikūnų tyrimas). Bendras kraujo tyrimas parodo 
eritrocitų ir trombocitų kiekį kraujyje, taip pat ar nėra 
uždegiminių procesų. Nuo šių rodiklių priklauso 
PRP procedūros sėkmė ir efektyvumas. Todėl jeigu 
žmogus abejoja, ar tikrai yra sveikas ir ar neserga 
kokia autoimunine liga, tuomet būtina prieš PRP 
procedūrą pasidaryti ANA kraujo tyrimą.
„Medicinos klinikoje „Mirameda“ dirbame tik su geros 
kokybės medžiagomis, kurioms pagaminti reikia 
daugybės reglamentų, o jas gaminant laikomasi ES 
direktyvos dėl medicininių prietaisų ir gaminių. Mums 
svarbiausia - dėmesys konkrečiai žmogaus problemai. 
Profesionaliai ištiriame problemą ir tik tuomet pritaikome 
procedūrą. Jei matome, kad klientė per jauna PRP 
ir jos odai pakaktų kiek lengvesnės kosmetologinės 
procedūros, niekada neperšame PRP, pritaikome tą 
procedūrą, kuri būtų efektyvi ir finansiškai prieinama 
žmogui. Mums labai svarbu, kad klientės išeitų laimingos 
ir kitą kartą vėl grįžtų į mūsų kliniką. Dirbant su klientais 
mums svarbiausia pasitikėjimas“, - sakė J.Lopečiūtė.

PRP - tik medicinos klinikoje

Pasiūlymas galioja iki vasario 15 dienos.
Medicinos klinika „Mirameda“:
Vilniuje, Savanorių pr.11A, tel. (8 5) 2125566,
Kaune, Vytauto pr.23, tel. (8 37) 333 557,
Klaipėdoje, Paryžiaus Komunos g.2A, tel. (8 46) 315111.
www.mirameda.lt

sPecialus „miRamedos“ iR „laisvalaikio“ Pasiūlymas 

Su „laisvalaikio” kortele

10%
visoms prp terapijos (plazmoliftingo) 

procedūroms + estetinės kosmetologijos 
specialisto konsultacija dovanų!

Agnės Kavaliauskaitės 
grožio paslaptys
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Agnės Kavaliauskaitės 
grožio paslaptys

kosmetika - ne būtinybė

Paauglystėje man dažytis nesinorėjo ir ne-
reikėjo, todėl kartais nesuprantu, kodėl jaunos 
merginos tiek daug dažosi. Dabar kartais atrodo, 
kad paauglės mano, jog kuo daugiau makiažo 
naudoja, tuo yra gražesnės. Juk iš tiesų jaunas 
veidas gražus ir be makiažo, o be to, dekoraty-
vinė kosmetika vargina odą, skatina jos senėjimą. 
Taigi pati dažytis pradėjau būdama septyniolikos, 
tačiau ir tada pasiryškindavau tik eidama į gim-
tadienius ar šventes. Man ir dabar ne gėda nu-
eiti į parduotuvę be makiažo. (Juokiasi.) Ir be jo 
jaučiuosi graži, tad stengiuosi patausoti savo odą, 
kad ji kuo ilgiau išliktų jauna ir stangri.

Menas pasidailinti

Jei ir nutariu pasiryškinti, stengiuosi tai 
daryti saikingai - naudoju šiek tiek pudros, 

skaistalų, blakstienų tušą ir kartais akių pieš-
tuką. Tačiau dažniausiai dažausi tik eidama į 
svarbius renginius. Tiesa, dabar turiu labai 
man praverčiančių žinių. Prieš grožio kon-
kursą „Mis pasaulis“, vykusį Londone, man 
buvo suteiktos kelios labai naudingos grožio 
pamokėlės. Jų metu išmokau kai kurių ma-
kiažo subtilybių: kaip pasirinkti man tinka-
mus atspalvius ar dailiai nubrėžti akies kon-
tūrą. Po jų tarsi geriau pažinau savo veidą, 
atradau, kas labiausiai tinka. Manau, tokios 
žinios naudingos kiekvienai, juk moteris turi 
žinoti, ką išryškinti, o ką kartais galbūt ir 
paslėpti. 

Preciziškumas

Makiažą ar kitas grožio procedūras reikia 
atlikti labai preciziškai. Negražu, kai žvel-
giant į merginą kyla klausimas, ar jos išvaiz-

doje likę kas nors natūralaus. Man buvo la-
bai malonu, kai kitos konkurso „Mis pasau-
lis“ dalyvės mane gyrė už vešlius plaukus 
ar gražią odą, o pačios atvyko į konkursą 
botoksu pastorinusios lūpas, prisiauginusios 
blakstienas ir dirbtines plaukų sruogas. Ne-
su visiškai prieš tokius dalykus, bet labiau 
vertinu natūralumą. Vis dėlto galvoje suko-
si klausimas, kam reikalingos atmestinai at-
liktos panašios procedūros, kai akivaizdu, 
kad grožis kuriamas nenatūraliomis priemo-
nėmis.

Grožio ekologija

Kai renkuosi veido kremus ar kūno los-
jonus, pasižiūriu ir į priemonių sudėtį. Ren-
kuosi kuo ekologiškesnius produktus, be pa-
rabenų, švino ir kitokios chemijos. Puiki prie-
monė - kokosų aliejus, kuris praverčia ir ga-
minant virtuvėje, ir kai reikia maitinamosios 
kaukės plaukams ar veidui. Grožio salonuose 
lankausi gan retai, o pas kosmetologę nesu 
buvusi. Man tai nėra būtinybė, puikiausiai 
išsiverčiu su turimomis priemonėmis namuo-
se. Retai kyla noras pasinaudoti ir SPA pas-
laugomis. 

Konkurso „Mis Lietuva 2014“ nugalėtoja Agnė KAvALiAusKAitė (21) gali 
džiaugtis stulbinama išvaizda ir be didelių pastangų. Ji pripažįsta, jog dabar,  
kai sulaukė žiniasklaidos susidomėjimo, į vizažistės kėdę sėda kur kas dažniau  
nei įprastai, tačiau gyvenime ji vertina natūralumą ir kosmetikos griebiasi retai.  
gražuolė atskleidžia, kaip puoselėja savo išvaizdą:

l Kosmetikos priemonės, kurios visuomet rankinėje: lūpų balzamas, skaistalai.
l Pati svarbiausia kosmetikos priemonė: 
blakstienų tušas.
l Kvepalai: „Elie Saab“.

aGNĖs FavORiTai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Kongresų rūmuose pirmadienį iškilmingai apdovanoti 
geriausi 2014 metų Lietuvos sportininkai. Nugalėtojams 
įteiktos auksu dengtos statulėlės. Prizus sportininkams 
įteikė aukščiausi valstybės vadovai, kultūros, verslo ir spor-
to lyderiai. Lietuvos sporto apdovanojimus rengia Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas kartu su Kūno kultūros ir spor-
to departamentu bei Lietuvos sporto žurnalistų federacija.

Pagerbti šalies sportininkai

GERiaUsia sPORTiNiNkĖ

Metų sportininkės apdovanojimą pel-
niusi 17-metė Rūta Meilutytė jauni-
mo (iki 18 metų) olimpinėse žaidynėse 
Nandzinge (Kinija) iškovojo du aukso me-
dalius, triumfavo europos čempionato 50 
m plaukimo krūtine rungtyje, o Katare vy-
kusiame pasaulio čempionate trumpajame 
(25 m) baseine iškovojo auksą (50 m krū-
tine) ir sidabrą (100 m krūtine). Plaukikė 
apdovanojimų ceremonijoje nedalyvavo.

n Į šį apdovanojimą taip pat pretenda-
vo Inga Mikštaitė (kiokušin karatė) ir Mil-
da Valčiukaitė (irklavimas).

GERiaUsia MOTERŲ 
kOMaNDa

Šį titulą pelnė irkluotojos DoNa-
ta ViŠtaRtaitė (25) ir MilDa 
ValčiuKaitė (20). Jos pernai eu-
ropos čempionate Serbijoje iškovojo 
sidabro medalius, o pasaulio pirme-
nybėse olandijoje užėmė ketvirtąją 
vietą.

„iš tikrųjų tai buvo mums naujiena. 
Naujo formato rinkimuose buvome ne 
geriausiųjų dešimtuke kaip anksčiau, o 
nominuotos kaip komanda. tikėjome 
pergale ir džiaugiamės šiuo įvertini-
mu“, - sakė D.Vištartaitė.

„labai džiaugiamės visais ko-
mandos nariais, vyrai irgi buvo ver-
ti laimėjimo. Mus džiugina visų ir-
kluotojų komandos narių apdovano-
jimais. trenerio įvertinimu džiau-
giamės labiau negu savimi“, - pri-
dūrė M.Valčiukaitė.

n Į šį apdovanojimą taip pat pre-
tendavo Šiaulių „Gintros-Universi-
teto“ moterų futbolo komanda bei 
paplūdimio tinklininkės Ieva Dum-
bauskaitė ir Monika Povilaitytė.

METŲ sPORTiNiNkas

Šioje nominacijoje nugalėjęs JeVgeNiJuS 
ŠuKliNaS (28) pasaulio čempionate Rusijoje 
vienviečių kanojų varžybose 200 m sprinto 
rungtyje pelnė bronzos medalį ir pakartojo 
2006, 2007 bei 2009 metų rezultatus.

„labai malonu būti įvertintam. Kažkada 
turėjau tokią svajonę tapti metų sportininku, 
bet metams bėgant liko vienintelė svajonė - 
olimpinis auksas. Dėl to nesureikšminau šių 
rinkimų, bet smagu, kad dar viena svajonė 
išsipildė. Malonu, kad renginys buvo sureng-
tas taip įdomiai. Šie apdovanojimai skiriasi 
nuo laimėjimų varžybose. Kai viską atiduoti 
ir tavo sporto šaka laimi, tai truputį kitokios 
emocijos. o čia jau balsavimas ne nuo manęs 
priklauso. laimėjau - smagu, bet jei laimėtų 
kitas žmogus - džiaugčiausi už jį. Malonu, kad 
žmonės balsuoja, nepamiršta. tai skatina dirb-
ti toliau. iki olimpiados motyvacijos dar tikrai 
užteks“, - po ceremonijos sakė J.Šuklinas.

n J.Šuklinas šiuose rinkimuose pranoko 
Edgarą Venckaitį (graikų-romėnų imtynės) ir 
Aurimą Didžbalį (sunkioji atletika).

GERiaUsia vYRŲ kOMaNDa

Šis apdovanojimas atiteko irkluotojams - 
RolaNDui MaŠčiNSKui (22) ir Sauliui 
RiteRiui (Ritter, 26). europos čempionate 
Serbijoje triumfavę lietuviai pagerino varžybų 
rekordą (6 min. 8,82 sek.), o planetos pirme-
nybėse olandijoje buvo ketvirti.

„labai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie 
šio įvertinimo. Jis parodo, kad sunkus darbas 
atsiperka. Kiti metai turėtų būti kupini pergalių 

Eltos nuotr.

Stasio Žumbio nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  2 3 29

ApdovAnojimAi

Pagerbti šalies sportininkai

METŲ PERGalĖ
Šis apdovanojimas atiteko jaunimo 

(iki 18 metų) olimpinėse žaidynėse Nan-

dzinge (Kinija) triumfavusiai Lietuvos 

vaikinų trijulių krepšinio rinktinei - 

Kristupui Žemaičiui, Justui Vazaliui, 

Martynui Sajui ir Jonui Lekšui.

METŲ TRENERis

Metų treneriu pripažintas pernai 60-
metį atšventęs Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės strategas JoNaS KazLauS-
KaS. Jo vadovaujama mūsų šalies koman-
da pasaulio čempionate Ispanijoje užėmė 
ketvirtąją vietą. 

n J.Kazlauskas rinkimuose pranoko 
Žilviną Ovsiuką (plaukimas) ir Bronislovą 
Vyšniauską (sunkioji atletika).

METŲ sUGRĮŽiMas

„Metų sugrįžimo“ prizas skirtas 
plaukikui GIedrIuI TITeNIuI (25). 
anykštėnas europos plaukimo čempio-
nate iškovojo tris medalius - sidabrą 50 
m plaukimo krūtine rungtyje bei bron-
zą 100 m ir 200 m distancijose.

METŲ PROvERŽis

„Metų proveržio“ apdovanojimas 
atiteko disko metikui aNdrIuI Gu-
dŽIuI (23). Praėjusių metų Lietuvos 
čempionas europos lengvosios atleti-
kos pirmenybėse Ciuriche (Šveicarija) 
užėmė dešimtąją vietą.

PaGERBTi

n už nuopelnus Lietuvos sportui 
apdovanotas Lietuvos respublikos pre-
zidentas VaLdaS adaMKuS.

n Prizas už pagalbą sportininkams 
įteiktas Lietuvos irklavimo rinktinę re-
miančiam šveicarui Verneriui Hansui 
Cvimpferiui (Werner Hans zwimpfer).

Parengta pagal Eltos inf.

ir irklavimo bendruomenė bus patenkinta. Irkla-
vimas sparčiai populiarėja, sportininkų meistriš-
kumas didėja. Žmonės jau žino apie mus ir tai 
yra labai šaunu“, - kalbėjo irkluotojai, kitąmet 
sieksiantys kelialapio į rio de Žaneiro olimpines 
žaidynes. 

n S.Riteris ir R.Maščinskas rinkimuose sau 
už nugaros paliko Lietuvos vyrų krepšinio rinkti-
nę ir Lietuvos vyrų mažojo regbio rinktinę.

METŲ sPORTiNiNkas  
sU NEGalia

Juo išrinktas lengvaatletis Min-

daugas Bilius (32). Judėjimo negalią 

turintis lietuvis europos neįgaliųjų 

lengvosios atletikos čempionato rutu-

lio stūmimo varžybose iškovojo auksą, 

o disko metimo rungtyje - sidabrą.

Stasio Žumbio nuotr.

Eltos nuotr.
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PSICHOLOGIJOS kOdaS

Ringailė Stulpinaitė

- Ar tikrai egzistuoja toks dalykas 
kaip pinigų taupymo psichologija?

- Manau, taip. Šis terminas greičiausiai ap-
ima viską, tiek finansų planavimą, tiek taupy-
mą. Tu turi būti išsiugdęs tam tikrą sąmonin-
gumą ir valią, kad galėtum taupyti. Jei esi su-
sitaupęs pinigų, turi tam tikrą apsauginį rezer-
vą juodai dienai, tad jautiesi geriau ir tvirčiau. 
Tuomet tau nebus baisu, jeigu netyčia netek-

si darbo ar staiga suges automobilis. Visas pro-
blemas galėsi išspręsti lengviau ir neiti į mi-
nusą. Neprognozuojami dalykai, kurių kartais 
nutinka gyvenime, tiesiog neišmuša taip stip-
riai iš vėžių, kai turime finansinį rezervą. 

- Kodėl žmonės nemoka taupyti?
- Dažnai pagrindinė žmonių problema yra 

spontaniški pirkimai. Visas mūsų pasaulis, 
visa prekyba paremta tuo, kad mus verstų 
spontaniškai pirkti. Tokie pirkimai yra pagrin-

Pinigų taupymo ir 
planavimo psichologija

Dažnai sakoma, kad turtingi tie, kurie yra taupūs, o ne tie, kurie neskaičiuoja ir net  
kelis centus palieka parduotuvėje ar kavinėje. Neretas žmogus nesusimąsto, kiek  
galėtų sutaupyti, jeigu mokėtų planuoti savo asmeninius finansus. Apie taupymą  
ir asmeninių finansų planavimą „Laisvalaikis“ kalbėjosi su  sertifikuotu ugdomojo  
vadovavimo specialistu, lektoriumi ir verslininku ANDriumi Čepkumi. 

Ką veiKti už 
Pinigus, bus 
visada, reiKia 
tiesiog sugalvoti, 
Ką veiKti 
nemoKamai

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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dinė priežastis, kodėl žmonės nesutaupo, o 
dažnai dar ir išleidžia daugiau, nei uždirba. Jie 
tiesiog perka pagauti emocijos. Galiausiai mė-
nesio gale būna išleista visa alga, o dar reikia 
pragyventi kokią savaitę. 

- Kiek dar yra tokių veiksnių kaip 
spontaniški sprendimai?

- Daugiausia išlaidų patiriama per sponta-
niškus pirkimus. Antras veiksnys - pramogos. 
Neretai pramogoms išleidžiama daugiau, nei 
reikėtų, ar daugiau, nei žmonės galėtų sau leis-
ti. Dar vienas veiksnys - greitieji kreditai, juos 
pasiėmus įgyjami daiktai, kurie paprastai mums 
yra per brangūs. Atrodo, kas čia tas 100 papil-
domų eurų, bet jei tokie lizinginiai mokėjimai 
yra keli, o ne vienas, tai jie vis tiek sudaro per 
didelę procentinę mūsų uždarbio dalį kas mė-
nesį ir mus smukdo neleisdami nė kiek susi-
taupyti. Be to, dažnai tai nėra būtinieji daiktai. 

- Kaip išvengti spontaniškų pirkimų 
ir per didelio išlaidavimo pramogoms?

- Vienas iš būdų - namie turėti tam tikrą 
sąrašą. Jei kur nors eidami parduotuvėje pa-
matėte daiktą ir jo užsinorėjote, grįžę namo 
turėtumėte jį įtraukti į tą sąrašą. Jei po dviejų 
savaičių ar mėnesio to daikto jums vis dar rei-
kia, tuomet galima pirkti. Spontaniški pirkimai 
būna padaromi tam tikru metu, tam tikros nuo-
taikos, ir prisiperkame daiktų, kurių mums 
nereikia, o pinigai jau prarasti. Kai tie norimi 
dalykai įtraukti į minėtą sąrašą, bent jau 80 
procentų jų atkrenta, nes po dviejų savaičių 
gali pasikeisti ir mūsų norai, ir požiūris į tą 
daiktą. Nesivadovaujame emocijomis.

Kalbant apie pramogas, aš rekomenduočiau 
apskritai turėti atskirą kortelę ir sąskaitą ir ten 
laikyti tam skirtus pinigus, kad jie nesimaišytų 
su būtinosioms išlaidoms skirtais pinigais. Tuo-
met labai lengva stebėti, kokios pramogos kiek 
atsieina. Galbūt pramogoms pasiliekame per 
daug pinigų. Galų gale taip pramogoms neišlei-
sime daugiau, nei reikia. Jei sąskaitą ištuštinote 
pirma laiko, viskas, šį mėnesį jūsų pramogos jau 
baigėsi. Nes kai pinigai yra susimaišę ir baigia-
si, mes pamatome, kad jie baigėsi viskam, o taip 
neturėtų būti. Kai jie baigiasi tik pramogoms, 
tai dar vis tiek bus už ką sumokėti mokesčius 
ir pavalgyti. Beje, daugiausia pinigų būtent ir yra 
išleidžiama gyvenimo būdo reikmėms, pramo-
goms. Ką veikti už pinigus, bus visada, reikia 
tiesiog sugalvoti, ką veikti nemokamai. Gal ga-
lima kavą su draugais gerti ne kasdien ir ne 
kiekvieną savaitgalį leisti klubuose. Gal įmano-
ma tą laiką praleisti prasmingiau, pabūti su šei-
ma, paskaityti knygą, pasivažinėti dviračiais, su 
draugais pasidaryti suneštinį picos gaminimo 
vakarėlį ir panašiai. Jeigu taupome, tai nereiškia, 
kad turime atsisakyti laisvalaikio, tiesiog į jo 
praleidimą reikia pasižiūrėti kūrybingai.  

- Ar pirkimas per akcijas yra saviap-
gaulė ir galiausiai patiriamos vien tik iš-
laidos?

- Akcijos geros tuomet, kai jos yra tiems 
dalykams, kuriuos žmogus ir taip būtų pirkęs. 
Tuomet jis tikrai gauna progą sutaupyti. Tar-
kim, žmogui reikia naujų žieminių batų, ir jis 
juos randa mažesne kaina. Bet jeigu daiktai 
perkami tik dėl akcijos ir dar galvojant, kad 
gal kada nors prireiks, tai tikrai nėra taupy-
mas, tai tie patys spontaniški pirkimai. Žmo-
nės prisiperka nereikalingų daiktų dėl gerai 
apgalvotų prekybinių triukų, ir jau tikrai ne-
reikia galvoti, kad prekybininkas, darydamas 
akciją, patirs nuostolį. Taip niekada nebūna.

- Kaip išmokti planuoti savo finansus 
ir taupyti?

- Pirmas dalykas, kurį rekomenduoja be-
veik visi verslininkai ir finansų specialistai, - 
gavus atlyginimą pirmiausia sumokėti sau. Į 
atskirą sąskaitą pervedame dalį pinigų, kurie 
bus taupomi. Geriausiai, kad tie pinigai būtų 
sunkiai pasiekiami, jeigu patiems trūksta va-
lios ir disciplinos, mėnesio gale tos sąskaitos 
vėl neištuštinti. Tam tinka terminuoti indėliai, 
arba reikia mamos, tėčio ir močiutės parašų, 
kad galėtumėte tuos pinigus atsiimti. Kuo jie 
bus sunkiau pasiekiami, tuo didesnė galimybė 
iš tikrųjų susitaupyti. Finansų pasaulyje eg-
zistuoja viena paprasta taisyklė, kuria vado-
vaujasi nemažai žmonių. Ta taisyklė yra 
„50:30:20“. Tai reiškia, kad 50 procentų paja-
mų, skirtų būtinosioms išlaidoms - maistui, 
įmokoms už komunalines paslaugas, būstą ir 
kitoms būtinybėms, - reikia laikyti vienoje 
sąskaitoje. 30 procentų yra skiriama gyveni-
mo stiliaus išlaidoms - pramogos, gimtadie-
niai, restoranai, kinas. O 20 procentų turėtų 
keliauti į minėtą santaupų sąskaitą. Jeigu žmo-
gui atrodo, kad taupymui atsidėti 20 procentų 
pajamų jis negali, reikia pradėti nuo mažesnių 
sumų. Ta suma neturi būti tokia maža, kad 
būtų nereikšminga, nes tuomet ir ilgalaikių 
santaupų kontekste ji bus nereikšminga. Ji 
neturi būti ir per daug skausminga. Žmogus 
turi jausti, kad tą dalį atsidėjo, tačiau tai ne-
turi trukdyti gyventi. Iš pradžių žmogus gali 
atsidėti 10 procentų. Iš tikrųjų visi finansai, 
jų planavimas pirmiausia prasideda nuo valios 
ir mūsų sąmoningumo. 

- Ar yra taisyklės, kokio amžiaus jau 
reikia pradėti taupyti?

- Pagal finansininkų, verslininkų rekomen-
dacijas sakoma, kad žmogus iki 35 metų turė-
tų būti susitaupęs vieną savo metinį atlyginimą. 
Tarkime, jei jis gauna 579,24 euro (2000 litų) 
per mėnesį, tai jam reikėtų būti susitaupius 

apie 6950,88 euro (24 000 litų). Sulaukus 
45 metų reikėtų būti susitaupius trejų metinių 
algų sumą, o 55-erių - penkerių metų, sulaukus 
60 metų - 7 ar 8 metinių algų sumą. Iki 30 me-
tų žmonėms taupymas dar nėra labai aktualus 
ir tai mažai kas daro. O jei ir taupo, tai kokiam 
nors didesniam pirkiniui. Bet kuo anksčiau pra-
dedama taupyti, kad ir nedidelėmis sumomis, 
tuo greičiau sukaupiamas tas finansinis rezer-
vas, kuris jau leis jaustis geriau. 

- Tačiau daug kas nesutaupo nieko 
manydami, kad jų per maža alga. 

- Tai ne pasiteisinimas. Nes alga visada 
bus maža. Aš nesutikau nė vieno žmogaus, 
kuris pasakytų, kad pagaliau uždirba pakan-
kamai arba daug. Juk apetitas kyla bevalgant. 
Džiugesys alga trunka vos du mėnesius nuo 
jos pakėlimo, o vėliau vėl juntamas trūkumas. 
O tie, kurie uždirba labai daug, net ir negal-
voja apie algą, nes paprastai santaupų turi 
tiek, kad jiems nebereikia rūpintis net ir to-
lesniu taupymu. Kai pradėsime taupyti, tuo-
met ir alga pasidarys normali. Ir atsiras mo-
tyvacija siekti dar daugiau pinigų. Jauniems 
žmonėms rekomenduočiau tapti kokio nors 
mažo versliuko dalininkais, atsidaryti kokią 
nors elektroninę parduotuvę ar veiklą, kuri 
generuotų pinigus, bet nereikalautų papildo-
mai labai daug laiko ar įgūdžių ir leistų kiek-
vieną mėnesį užsidirbti papildomai kažkokią 
sumą pinigų, kurią jie galėtų taupyti. 

- Turtingų žmonių įpročiai? Kokie jie? 
- Jų yra begalė. Bet yra vienas esminis 

dalykas - klestintys ir turtingi žmonės pap-
rastai rizikuoja gerokai daugiau už kitus. Ne-
sutiksite nė vieno sėkmės sulaukusio žmo-
gaus, kuris tą savo sėkmę būtų pasiekęs labai 
saugiais būdais. Kitas dalykas, sėkmingi žmo-
nės paprastai neperka menkaverčių dalykų. 
Jeigu jie ir perka, tai tik tai, ką reikia, ir pa-
prastai jų pirkiniai būna ne tik geros kokybės, 
bet ir brangūs. Darbas, ilgas, kruopštus dar-
bas ir valia - pagrindiniai sėkmę pelniusių 
žmonių įpročiai. Jie vertina savo laiką ir ne-
švaisto jo veltui. Taip pat dauguma tokių žmo-
nių stengiasi ir bendrauti su panašiais žmo-
nėmis. Yra net sakoma, kad jeigu tu leisi lai-
ką su trimis sportininkais, anksčiau ar vėliau 
tapsi ketvirtuoju. Ta pati taisyklė galioja ir 
leidžiant laiką su trimis milijonieriais. Sėkmę 
pelniusių žmonių ratas yra gana siauras, ir į 
jį gana sunku pakliūti pašaliniams. Jie į savo 
ratą neįsileidžia bet ko, nes puikiai supranta, 
kad supanašėjame su tais, su kuriais būname 
daugiausia. Tokie žmonės vieni kitus skatina 
kilti į viršų, o ne smukti žemyn.

PSICHOLOGIJOS kOdaS

Spontaniški pirkimai būna padaromi tam tikru metu, 

tam tikros nuotaikos, ir prisiperkame daiktų, kurių 

mums nereikia, o pinigai jau prarasti

ĮDOMU

Yra sakoma, kad 
jeigu tu leisi 
laiką su trimis 
sportininkais, 
anksčiau ar vėliau 
tapsi ketvirtuoju
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Sveika gyvenSena

Žiemos metas, kai dienos dar trumpos, neretai asocijuoja-
si su nostalgija, depresija, bloga nuotaika. Tačiau yra bū-
dų, kaip to išvengti. Ir dėl to visai nereikia skristi į tolimas 
šalis. Puiki vieta pabėgti nuo kasdienybės - „Eglės“ sana-
torija Birštone. Čia galite prisiminti, kad tai, kas geriausia 
yra visai šalia. Taigi „Laisvalaikis“ siūlo trijų dienų poilsio 
planą ir procedūras kurorte, kuriame susigrąžinsite išei-
kvotą energiją ir galbūt išbandysite ką nors naujo.

Pirmoji diena
Žmonės pasaulį pažįsta per penkis pa-

grindinius pojūčius: klausą, regą, skonį, uos-
lę ir lytėjimą.  „Eglės“ sanatorijoje suprasite, 
kokie šie pojūčiai svarbūs ir kaip jie pratur-
tina mūsų gyvenimą. Birštonas, nuostabus 
kurortas, čia jūsų akys pailsės nuo mėlynų-
jų ekranų ir kasdienių miesto vaizdų, ausis 
džiugins pušynų ošimas, o skonio recepto-
riais pasirūpins sanatorijos kulinarai. Pus-
ryčiai, pietūs ir vakarienė čia visada sotūs. 
Plataus pasirinkimo švediškas stalas tiks net 
išrankiausiems mėsėdžiams, vegetarams ar 
veganams. Smaližiai taip pat gali rasti ska-
nių patiekalų. Virtuvės šefai kasdien pasirū-
pina vaisiais, gaiviomis salotomis bei trin-
tomis sriubomis. 

siūlomos procedūros 

Pirmąją dieną nepamirškite pasilepinti ir 
kvapais. Tam itin tiks „Eglės“ sanatorijoje 
siūlomos kvapų terapijos procedūros. Jos ne 
tik leis prisiminti, kaip kvepia levandos, nors 
už lango žiema, bet ir bus sveika jūsų kvė-
pavimo takams. 

deguonies vaistažolių kokteilis 

Tai imuninę sistemą stiprinantis deguo-
nies vaistažolių kokteilis, kuris padeda, kai 
mūsų imuninė sistema yra nusilpusi. Tai ga-
nėtinai įdomi ir daug naudos mūsų organiz-
mui duodanti procedūra. Su deguonimi gau-
name porciją organizmą stiprinančių vaista-
žolių, kurios sumažina gamtos ir įtemptos 
darbo dienos poveikį organizmui. 

aromaterapija

Levandos, ramunėlės, pelargonijos ir ša-
lavijai. Jų aliejai suteikia daug stimulo kūnui. 
Žinoma, kad daug eterinių aliejų turinčios vais-
tažolės taip pat stiprina imuninę, nervų siste-
mas. Juk dabar taip aktualu, kai tamsa skver-
biasi pro visus plyšelius. 

Haloterapija

Tai įprastai visiems žinomas druskų kambarys. 
Čia kvėpuojama Negyvosios jūros druskų, deguo-
nies ir neigiamų jonų mišiniu, kuris palengvina 
kvėpavimą. Procedūros metu pasireiškia viršutinių 
kvėpavimo takų sekretą skystinantis, priešuždegi-
minis, imunitetą reguliuojantis poveikiai. Šios pro-
cedūros metu vyksta įvairių koncertų ar filmų 
transliacijos, tad procedūra neleis nuobodžiauti.

„Eglės“ sanatorijoje
Birštone

Trijų dienų atostogos 
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„Gintaro SPA“
Vaikštinėdami po Birštono apylinkes 

ir ilsėdamiesi „Eglės“ sanatorijoje prisi-
minsite, kokia turtinga mūsų šalis kvapais, 
vaizdais ir mineralinių vandenų skoniais, 
paukščių balsais ar gintarais, išmestais ant 
kranto po stiprios audros. Gintaras visuo-
met garsėjo magiškai raminančiomis ga-
liomis, o tikro lietuvio širdžiai jis ne tik 
vaistas, bet ir auksas, tai jeigu jo pasiilgo-
te, atraskite jį naujai. Sanatorijos specia-
listai „Gintaro SPA“ rekomenduoja įtrauk-
ti į antrosios dienos poilsio programą, taip 
ši diena taps dar įspūdingesnė.

„Eglės“ sanatorijoje Birštone įrengta-
me „Gintaro SPA“ galima pasilepinti am-
žiais sukauptos gintaro energijos spindu-
liuose. Tai unikalių procedūrų visuma, 
kuri padeda per milijonus metų sukauptą 
gintaro energiją panaudoti žmogaus svei-
katos stiprinimui. Gintaru inkrustuota inf-
raraudonųjų spindulių pirtis, ypatingas 
masažo su gintariniu aliejumi bei gintaro 
dulkėmis ritualas, atliekamas ant Baltijos 
jūros gintaru inkrustuoto masažo stalo, 
gintaro vanduo - tai išskirtinės sveikati-
nimo procedūros, kurios ne tik atpalaiduo-

ja, tačiau ir sustiprina imuninę organizmo 
sistemą.

Gintaro sveikatos stiprinimo savybės 
žmonėms žinomos nuo senų laikų, o 
„Eglės“ sanatorijoje Birštone veikiantis 
„Gintaro SPA“ - senųjų tradicijų pritaiky-
mas sveikatingumo procese, suderintas su 
šiuolaikiniais mokslo pasiekimais.

Liaudies išmintis byloja: patrinkite 
gintaro akmenukus delnuose ir įtampa pra-
dings. „Gintaro SPA“ procedūros ne tik 
nuims įtampą, bet ir padės atrasti ne vie-
ną stebuklingą gintaro galių giją.

Sveika gyvenSena

Trečioji diena
Šią dieną skirkite naujiems pojūčiams. 

Yra sakoma, kad jeigu norite jaustis taip, 
kaip dar niekuomet nesijautėte, darykite tai, 
ko niekuomet nedarėte. Tam „Eglės“ sana-
torija gali pasiūlyti puikių procedūrų, ku-
rios padės prisiminti, kiek įvairių nervų yra 
mūsų kūne, ar kiek stuburo slankstelių bu-
vo pamiršti sėdint prie darbo stalo.

elektroterapija

Elektroterapija numalšinamas ūminis ir 
lėtinis skausmas, mažinamas uždegimas, ge-
rinama kraujotaka, audinių mityba. Pasitelkus 
ją atliekama ir raumenų stimuliacija. Per odą 
specialiais elektrodais tam tikros trukmės 
švelniu elektros impulsu stimuliuojamos ner-
vinės skaidulos ir taip malšinamas skausmas. 
Procedūra maloni ir visiškai nepavojinga. 

Povandeninis masažas

Vonioje atliekamas atpalaiduojamasis 
viso kūno masažas sūkurine srove. Šiltas 

vanduo ir sūkurinės srovės atpalaiduoja 
raumenis ir sumažina įtampą. Vandens 
srove masažuojama padų, delnų sritys ir 
pilvas. Vandens srovės kryptis keičiama 
prisilaikant bendrų masažo taisyklių. Ma-
sažuojama tokiais būdais, kurie primena 
masažą rankomis: glostymą, trynimą, vi-
braciją. 

Pneumatinis ritminis masažas 
(limfodrenažas)

Patekti į kombinezoną, kuriame pasi-
junti it pusiau kosmonautas, - labai malo-
nu. Ši procedūra - puiki priemonė, suak-
tyvinanti limfos ir kraujo apytaką. Suslėg-
to oro spaudimas tolygiai pasiskirsto „ran-
kovėse“ ir „kojinėse“, atlikdamas ritmiš-
ką, švelnų, banguojantį masažą. Šios rū-
šies masažas pašalina iš organizmo skys-
čių perteklių, mažina galūnių audinių ti-
nimą, nuovargį, pasižymi skausmą maži-
nančiu poveikiu, formuoja kūno kontūrus, 
sumažina apimtis, efektyviai kovoja su ce-
liulitu bei stangrina odą. 

anTroji diena
Šią dieną paskirkite lytėjimui. Ne tik ta 

siaura prasme, kai patys liečiame daiktus, bet 
atraskite naujus pojūčius, kai jūsų kūną dengia 
šiltas gydomasis purvas, vandens burbuliukai. 
Leiskite kūnui atsipalaiduoti, pamiršti stresą ir 
pečius slegiančią darbų naštą. Gyvename vieną 
kartą, tad kodėl nepasimėgavus gyvenimu dabar, 
ypač, kai procedūros yra skirtos ne tik malonu-
mui, bet ir organizmo stiprinimui. 

Perlinės vonios

Pagrindinis šiluminis gydomųjų vonių po-
veikis organizmui - kraujotakos, medžiagų apy-
kaitos gerinimas. Dėl to labai svarbu išnaudoti 
šią galimybę - pasimėgauti mineralinio vandens 
perline vonia. Čia, „Eglės“ sanatorijoje, kuri 
įsikūrusi mineralinių vandenų apsuptyje, jo ne-
trūksta. Beje, perlinės vonios yra kelių rūšių: 
mineralinė perlinė aromaterapinė vonia vyrams 
„Šilko kelias“, mineralinė perlinė aromaterapi-
nė vonia moterims „Heros šaltinis“, mineralinė 
perlinė vonia, prisotinta ozono, baltojo terpen-
tino, jodo, bromo, pušų, dilgėlių, beržų lapų ir 
pumpurų, kadagių, jūros dumblių ekstraktų. 

Baltojo purvo procedūra

Kūnas ištrinamas šiltu purvu, įvyniojamas 
į plėvelę, foliją ir apklostomas. Taip kūnas pa-
lieka ilsėtis ir gaivintis 15 minučių. Paskui lau-
kia šiltas dušas, o oda jau po pirmojo karto tam-
pa pastebimai švelnesnė ir pamaitinta. Baltojo 
purvo dėka odoje dirginami nerviniai recepto-
riai ir todėl sukeliami įvairūs biocheminiai ki-
timai. Ši procedūra mažina uždegiminius orga-
nizmo procesus, gerina odos ląstelių regenera-
ciją, mažina pabrinkimus, šalina toksinus, ma-
žina celiulito požymius, gerina miegą, nuotaiką, 
protinį darbingumą ir kita.

„neurac“ - kineziterapija kitaip 

Trauma, perkrovimas, fizinis pasyvu-
mas, nepatogi darbo vieta arba netaisyklingas 
fizinis aktyvumas gali pertempti tam tikras 
raumenų grupes ir sukelti skausmą. Skaus-
mas slopina raumenis, todėl kiti raumenys 
turi dirbti daugiau, kad kompensuotų užslo-
pintų raumenų funkciją. „Eglės“ sanatorijos 
specialistai siūlo išsivaduoti nuo nugaros 
skausmų be jokių vaistų. „Neurac“ - aktyvi 
terapija, kurios metu atliekami laisvo kybo-
jimo pratimai, kuriais siekiama subalansuo-
ti ir iš naujo „perkrauti“ neuroraumeninę 
sistemą, pašalinti ar sumažinti skausmą, at-
statyti normalią judesių amplitudę.

Parengė Ringailė STuLPiNaiTė

Sausio 23-25 dienomis parodų rūmuose „Litexpo“ 
organizuojama paroda „AdVentur 2015“. Parodoje 
galėsite susipažinti su „Eglės“ sanatorijos paslaugo-
mis, išbandyti įdomiausias ir naujausias procedūras 
nemokamai bei sudalyvauti loterijoje be pralaimėjimo. „Eglės“ sanatorijos stendo numeris 3.14.

ĮdoMU

Gruodžio 19 d. Vilniuje šalies įmonėms buvo įteikti 

konkurso „Lietuvos metų gaminys 2014“ aukso ir 

sidabro medaliai. Tarp nominantų, apdovanotų aukso 

medaliais, buvo ir AB „Eglės“ sanatorijos „Gintaro 

SPA pirčių kompleksas ir procedūros“ Birštone.

FaktaS Po trijų dienų, praleistų gamtos  
apsuptyje įsikūrusioje „Eglės“  
sanatorijoje Birštone,  neįsivaizduo-
site savo atostogų kur nors kitur. 
Namo išvažiuosite pilni jėgų,  
pailsėję ir atradę naują būdą 
džiaugtis gyvenimu.

Trijų dienų atostogos 
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Ringailė Stulpinaitė

- Ką reikia žinoti žmogui, norinčiam 
sulieknėti? Nuo ko pradėti?

- Pirmiausia reikėtų pasitikrinti savo svei-
katą ir sužinoti, kaip mankštintis nekenkiant 
sau. Geriausia būtų pasikonsultuoti su sporto 
gydytoju arba treneriu, nes pradėjus sportuoti 
savarankiškai, neretai galima ne tik persitemp-
ti, bet ir baigti rimtesnėmis traumomis. Juk 
jeigu žmogus nėra profesionalus sportininkas, 
niekada nėra rimčiau sportavęs, tai nemokės 
tikslingai ir protingai paskirstyti fizinio krūvio. 
Galiausiai, turėdamas kokių nors sveikatos ne-
galavimų, gali dar labiau sau pakenkti. 

- Kokie yra pagrindiniai sėkmės veiks-
niai, metant svorį?

- Svarbiausia - noras pasiekti užsibrėžto tiks-
lo. Turi būti stiprus ir labai aiškus stimulas spor-
tuoti ir sveikai maitintis. Ne dėl to, kad madin-
ga ar tą daro draugai. Dar vienas svarbus dalykas 
yra norimą tikslą suformuoti adekvačiai. Dabar 

labai madinga sportuoti tam, kad būtume liekni, 
numestume svorio. Daug ateina žmonių, veda-
mų tokio tikslo, bet, apskaičiavus jų KMI ir nu-
stačius riebalų kiekio procentą, pasirodo, kad 
nėra ką mesti. Greičiau atvirkščiai, reikia pri-
augti raumenų arba reikia sustiprėti. Dabar po-
puliaru mesti svorį visiems, o dažnai reikėtų 
mesti visai ne svorį. Taigi pirmiausia reikėtų, 
kad treneris įvertintų fizinį pasirengimą ir pa-
rengtų tinkamus treniruočių, mitybos ir maisto 
papildų vartojimo planus. Norint sumažinti ne-
reikalingus riebalų kilogramus, reikalingas di-
delis noras, aiškus tikslas, kryptingas tikslo sie-
kimas, valia. Tik tada pasiekiamas rezultatas. 

- Kodėl kartais taip nutinka, kad žmo-
nės, pasportavę kelis mėnesius, praran-
da motyvaciją? 

- Jei žmogui buvo parengta programa dviem 
mėnesiams, tai dažniausiai jis pasiekia savo tiks-
lus, todėl tampa patenkintas ir nustoja sportuo-
ti. Bet tai dar kartą įrodo, kad jis tiesiog nebe-
žino, ką ir kaip toliau daryti. Todėl iš pradžių 
reikėtų kreiptis į sporto gydytoją ar trenerį, nes 
pirma konsultacija ir būtų tam, kad su specialis-
tu būtų aptartas metinis treniruočių planas. Per 
ją reikėtų išsamiai aptarti visą metinį sporto 
ciklą, kaip žmogus turėtų leisti savo laisvalaikį, 
tinkamai paskirstyti fizinį krūvį: koks jis gali 
būti žiemą, koks - vasarą ir panašiai. Tam reikia 
ne tik treniruoklių salės, sportuojant galima iš-
naudoti visus metų laikus ir jų teikiamus prana-
šumus. Tarkime, žiemą - slidinėti, vasarą - plau-
kioti, pavasarį - važinėti dviračiu ir kt.

- Ar sportuojant labai svarbu sekti 
pulsą?

- Pulsas yra pagrindinis rodiklis, kurį turime 
sekti treniruotėje. Tam tikras pulso dydis lavins 
ištvermę arba „degins“ riebalinį audinį. Tai ne-
turi būti tiesiog bukas bėgimas ar dviračio my-
nimas. Jeigu žmogus skaičiuos pulsą pats, bus 
nemenka paklaida, nes tam reikės sustoti, o tai 
reiškia, kad ir širdies darbas šiek tiek aprims. 
Patikimiau tą daro specialūs laikrodžiai, matuo-
jantys pulsą. O norint apskaičiuoti tinkamą pulso 
zoną, vien tik matematinių formulių neužteks. 
Tą atlikti padės minėti laikrodžiai, o dar geriau, 
jei specialius testus su funkciniu treniruokliu 
atliks sporto gydytojas ar treneris. Pastarieji ir 
rekomenduos, kokia pulso zona yra reikšminga 

konkrečiam žmogui pagal jo amžių, fizinį pajė-
gumą, siekiamus tikslus ir kitus kriterijus. 

- Kiek kartų per savaitę reikėtų spor-
tuoti pradedančiajam asmeniui?

- Pradedantysis asmuo yra tas, kuris spor-
tuoja treniruoklių salėje iki dvejų metų. To-
kiam žmogui optimaliausia sportuoti tris kar-
tus per savaitę. Jeigu jo tikslas jau pasiektas, 
mankštintis galima du kartus per savaitę, tie-
siog tam, kad ir toliau būtų palaikoma spor-
tinė forma. Viena treniruotė per savaitę spor-
tinės formos tinkamai palaikyti nepadės, tad 

Sveika gyvenSena

Lieknėjimas ir svorio mažinimas. Ką svarbu žinoti?
Šiuo metu sportas ir sveika gyvensena yra vienos aktualiausių temų dažno mūsų gy-
venime. Vieni lanko šokius, kiti eina į sporto salę, sveikai maitinasi ir panašiai. Tačiau 
ką reikia žinoti ir nuo ko pradėti žmogui, kuris dar tik dabar sugalvojo gyventi sveikiau 
ir aktyviau, pagražinti kūno linijas?  Apie tai, kas lemia svorio mažėjimą ir kiek svarbus 
sportas, „Laisvalaikis“ kalbėjosi su asmeniniu treneriu Remigijumi BimBA.

Asmeninis treneris 
Remigijus Bimba

Stasio Žumbio nuotr.

Nereikėtų 
apsiriboti vieNo 
tipo maistu, 
Nes tai NualiNa 
orgaNizmą, Net 
jei ir rezultatas 
pasiekiamas

Redakcijos archyvo nuotr,
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jei nesinori prarasti to, kas jau pasiekta, rei-
kėtų rasti motyvacijos ir valios laikytis spor-
tinės formos palaikymo treniruočių grafiko. 

- Ar būtina visuomet laikytis treni-
ruočių režimo? Juk kartais galima spor-
tuoti daugiau kartų per savaitę, o kartais 
dėl laiko stokos - itin mažai.

- Treniruočių grafiko laikytis būtina tam, 
kad organizmas nepatirtų per didelio streso. 
Pirma taisyklė - stengtis nenukrypti nuo tre-
niruočių režimo, o antra - neforsuoti per stip-
riai fizinių krūvių ir neperkrauti organizmo 
sistemų. Jeigu išvargstama per daug ir orga-
nizmas sunkiau atsikuria, greičiausiai tik per-
sitempsite, mėgindami sportuoti kiekvieną 
dieną. Ir galiausiai rezultatas tikrai nebus ge-
resnis nei tas, kurio pasiektumėte sportuoda-
mi tris kartus per savaitę. Jis bus netgi pras-
tesnis. Be to, žmogus persisotins tuo sportu 
ir norės viską mesti, neberas tiek laiko sportui. 
Reikia žinoti, kad organizmas pripranta prie 
fizinio krūvio, todėl jį reikia po truputį didinti. 

Jei žmogus iš karto sportuos penkis ar daugiau 
kartų per savaitę, kaip jam tą krūvį vėliau rei-
kės padidinti? Juk mes kalbame apie mėgėją, 
o ne apie sportininką profesionalą, kuris iš to 
gyvena. Rekomenduotina su treneriu pareng-
ti metinį treniruočių ciklą, kuriame būtų ap-
tartas fizinis krūvis: atkuriamasis, pagrindinių 
tikslų siekimo, palaikomasis ir kt. 

- Ką galite pasakyti apie mitybą? Dažnai 
žmonės, turintys mitybos planą, vieną dieną 
per savaitę leidžia sau nuo jo pailsėti. Ar tai 
nesukelia organizmui papildomo streso?

- Mano suvokimu, jeigu žmogus savaitę 
laikosi mitybos plano, o savaitgalį kemša viską 
iš eilės, tai mitybos plano jis nesilaiko. Režimo 
turi būti arba laikomasi, arba ne. Nes leidžiant 
sau per daug nukrypti nuo specialisto sudary-
to mitybos plano, žinoma, kad kenkiama orga-
nizmui. Jis nebežino, kaip reaguoti. O ir rezul-
tatas taip nekryptingai siekiant tikslo nedžiu-
gins. Jeigu mitybos planas nusibosta, galima 
sau leisti ne dvi dienas valgyti bet ką, o vieną 

kartą. Tarkime, kartą per savaitę pietums su-
valgyti mėgstamą patiekalą, kurio nėra valgia-
raštyje. Galiausiai jeigu žmogus plano laikosi 
nuosekliai, po kiek laiko pasikeičia jo mitybos, 
gyvenimo įpročiai ir nebetraukia spurgos, py-
ragaičiai ar cepelinai. (Šypsosi.)  Tačiau tam 
reikia laiko, taip nenutinka per mėnesį. 

- Kokių maisto produktų svarbu atsi-
sakyti, norint sumažinti svorį?

- Cukraus derėtų atsisakyti vienareikš-
miškai. Jis nesuteikia absoliučiai jokios nau-
dos organizmui. Kalbu ne tik apie tą cukrų, 
kuriuo saldiname arbatą. Reikėtų atsisakyti ir 
saldainių, šokolado, tariamai sveiko maisto 
batonėlių, limonado, net to paties medaus. 
Atsižvelgiant į kūno sudėjimą, amžių, sveika-
tą, pasitarus su dietologu galima sumažinti 
suvartojamų riebalų ar angliavandenių kiekį.

- Kaip išmokti derinti mitybą, skai-
čiuoti kalorijas?

- Aš visuomet siūlau paprastesnį variantą 
nei kalorijų skaičiavimas. Gerokai paprasčiau 
skaičiuoti gramus, kiek ko suvalgome. Sekti 
porcijų dydžius, kiek suvartojame angliavande-
nių ar baltymų gramais. Jeigu vieną dieną ne-
valgome mėsos, kitą galima suvalgyti žuvies. 
Jeigu vieną dieną valgėme grikius, kitą dieną 
tiks ryžiai ar makaronai, ar avižiniai dribsniai ir 
panašiai. Angliavandenių kiekis šimte gramų 
daugelyje produktų yra labai panašus. O jei ke-
li gramai angliavandenių ir skirsis, tai tikrai ne-
pakenks organizmui. Suvartojamų kalorijų kie-
kis neturi būti idealiai vienodas kasdien, tad 
gramus skaičiuoti tikrai pakanka. Svarbiausia - 
maisto kiekis gramais. Galiausiai žiemą norisi 
vienų maisto produktų, vasarą - kitų.

- Kodėl ne visos dietos padeda numes-
ti svorio?

- Dietą aš įvardyčiau kaip subalansuotą mi-
tybą, tačiau tos dietos, kurios garsios tuo, kad 
reikia valgyti tik kelis tam tikrus produktus arba 
gerti tik skysčius, nėra visavertės. Todėl ne vi-
sada ir veikia. Juk kiekvienam žmogui yra bū-
dingas savas gyvenimo stilius, įpročiai, tam tikra 
sveikatos būklė, todėl jam reikia įvairaus maisto, 
į kurio sudėtį įeina baltymų, angliavandenių, rie-
balų ir kt. medžiagų. Nereikėtų apsiriboti vieno 
tipo maistu, nes tai nualina organizmą, net jei ir 
rezultatas pasiekiamas. Be to, yra nemažai no-
rinčių greito rezultato, kai dietos laikomasi mė-
nesį ar dar trumpiau, rezultatas greitai pasiekia-
mas ir dieta baigiasi. O žmogus dar turėtų bent 
keletą mėnesių žiūrėti, ką valgo, ir laikytis tokios 
palaikomosios dietos bei treniruotis, kad rezul-
tatai greitai nepranyktų, organizmas adaptuotų-
si ir numesti kilogramai negrįžtų dvigubai.

Sveika gyvenSena

Lieknėjimas ir svorio mažinimas. Ką svarbu žinoti?

NoriNt sumažiNti 
NereikaliNgus 
riebalų 
kilogramus, 
reikaliNgas 
didelis Noras, 
aiškus tikslas, 
kryptiNgas tikslo 
siekimas, valia
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Eimantė JURŠĖNAITĖ

sėkmės formulė

Netrukus trečiąjį gimtadienį švęsiančio res-
torano „Lauro lapas“ savininkė įsitikinusi, kad 
šio restorano sėkmės paslaptis paprasta - 
čia tiesiog skanu. „Dviračio išradinėti nereikia, 
seniai žinoma, kad net ir pasaulinius virtuvės 
šefų konkursus laimi tie, kurie pagamina ska-
niausiai. Su restoranais taip pat - svečiai visada 
sugrįžta ten, kur skanu“, - sakė Orinta, į kurios 
restoraną nuolatiniai lankytojai jau eina kaip į 
antruosius namus, bendrauja ir dažnas išeida-
mas nepamiršta padėkoti už gardžius pietus.

stebina paprastais dalykais

Paklausta, ko „Lauro lape“ ieško svečiai, 
Orinta nusišypso. „Visada reikia suteikti antrą 
šansą. Restoranams, virėjams ir patiekalams 
taip pat, o ieškant įmantrių dalykų neverta 
pamiršti paprastų. Būtent jų čia ieško mūsų 
lankytojai“, - pasakojo Orinta. 

Ji išduoda, ko dažniausiai trokšta ir prašo 
restorano lankytojai.

m Duona, rodos, toks paprastas ir kasdie-
niškas maistas, tačiau mūsų klientai visuomet 
prašo kiekvieną rytą „Lauro lape“ kepamos 
duonos su užtepėle. Yra netgi sakiusių, kad 
duoną namie kepa pagal tą patį receptą, bet ji 
niekada nebūna tokia skani kaip „Lauro lape“. 
Veikiausiai todėl, kad niekada nieko nedarome 
atmestinai. Nors banaliai skamba, tikrai įde-
dame daug meilės. 

m Dažnas restoranas savo lankytojus ban-
do nustebinti kuo įmantriausiais gėrimais. Mes 
kasdien siūlome įvairių sulčių kokteilių, kurie, 
nors ir pagaminti iš mums, rodos, iki skausmo 
pažįstamų ingredientų, visuomet stulbina. Tar-
kim, mūsų svečiams labai patinka apelsinų, 
obuolių ir burokėlių sulčių gėrimas. Daugelis 
nustemba, kad iš tokių paprastų produktų pa-
gamintas kokteilis gali būti toks gardus.

m Kas pasakė, kad žiemą reikia valgyti 
daugiau sriubos ir pamiršti ledus? Stengiamės 
laužyti tokius stereotipus. Žinoma, atsižvelg-
dami į svečių pageidavimus į kasdien besikei-

čiantį pietų valgiaraštį įtraukiame ir sriubas, 
tačiau norintiems pakelti nuotaiką siūlome 
beveik kasdien siūlome ledų. Juk jie praskai-
drina dieną kiekvienu sezonu. Juolab kad mū-
sų ledai pagardinti taip visų mėgstamais pa-
barstukais. Daugelis svečių, paklaustų kokio 
deserto norės rytoj, sako: nesvarbu, kasdien 
valgau desertą pas jus tik dėl tų stebuklingų 
pabarstukų. Tiesa, kasdien siūlome vis kitus 
desertus ir neretai tenka pasukti galvą, kaip 

Daugelio pamėgtas sostinės restoranas „Lauro lapas“ - puiki vieta visiems, bent valan-
dėlei norintiems atitrūkti nuo kasdienybės, pamiršti rūpesčius ir atsipalaiduoti. Laikais, 
kai žmones labai sunku nustebinti, šio restorano kolektyvas stulbina paprastais dalykais. 
Anot restorano savininkės OrintOs ChArčenkAitės, svarbiausia išgirsti svečių norus.

Maži „Lauro lapo“ 
stebuklai

RestoRanai
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nustebinti atėjusius, tačiau vis labiau įsitikinu, 
kad žmonėms patinka visi desertai, pagardin-
ti pabarstukais iš kepto baltojo šokolado.

m Valgiaraštis „Lauro lape“ keičiasi kasdien, 
tačiau, jei klientai pageidauja, visuomet stengia-
mės jiems pagaminti ir tai, ko valgiaraštyje nėra. 
Stengiamės, kad mums neįmanomų dalykų ne-
būtų, o mūsų svečiai visada išeitų patenkinti.

m „Lauro lape“ gaminama pagal svarbiau-
sią skandinaviškos virtuvės principą - sezo-
niškumą: kiekvienas patiekalas gaminamas 
iš tuo metu sunokusių vaisių ir daržovių. O 
kiekvienas produktas termiškai apdorojamas 
tik tiek, kiek reikia, kad neprarastų tikrojo 
savo skonio ir maistingųjų medžiagų. Be to, 
nepiktnaudžiaujame prieskoniais, kokybiški 
produktai ir taip yra skanūs.

Kaip pasigaminti pabarstuKus Ledams
Reikės:
m Baltojo šokolado
m Vakarykščio pyrago, keptų morengų,  
džiovintų vaisių bei riešutų

Kaip pasigaminti pabarstukus:
Pirmiausia reikia iškepti šokoladą. Sukapokite mėgs-
tamo šokolado plytelę ir sudėkite į skardą su kepimo 
popieriumi. Šokoladą kepkite orkaitėje apie 9 minutes 
160 laipsnių temperatūroje. Keptą šokoladą galite val-
gyti arba sutrupinti ir pasidaryti pabarstukus. Smulkiai 
sutrupintą šokoladą reikia sumaišyti su vakarykščio 
pyrago trupinėliais, riešutais, džiovintais vaisiais.

Patarimas: į lėkštę suberkite stebuklinguosius 
pabarstukus, įsidėkite porą rutuliukų ledų ir pagal skonį 
mėlynių tyrės. 
„Lauro lape“ gaminami švieži ledai bei tyrės, tačiau 
gaminant tokį desertą tiks ir ledai, pirkti parduotuvėje, 
bei pačių namuose gaminti džemai.

„laURO laPas“ siŪlO

Degustacinis meniu - tai šefo siūlomų patie-
kalų sąrašas, atspindintis vakaro patirtį restora-
ne. Žmonės turi galimybę paragauti visko: šalto 
užkandžio, karšto užkandžio, sezoninės žuvies ir 
mėsos patiekalų, dienos sūrio ir dienos deserto. 
Puikiai praleisite 2-3 val. ir galėsite pasimėgauti 
restorano meniu, tačiau tikrai nepersivalgysite, 
nes degustacinės vakarienės patiekalai patiekiami 
mažesnėmis porcijomis. Degustacinių patiekalų 
galite užsisakyti kasdien 18-23 val., o šeštadie-
niais 14-23 val.

„Lauro lapas“:
Pamėnkalnio g.24,  

Vilnius
Mob. tel. 8 674 51045

info@laurolapas.lt
laurolapas.lt

Nuo antradienio iki penktadie-
nio 11-15 val. - dienos pietūs. Pietų 
komplekse yra užkandis, pagrindinis 
patiekalas, dienos desertas ir gėri-
mas. Galime pasiūlyti ir vegetariškų 
patiekalų, tačiau apie tai reikėtų pra-
nešti iš anksto rezervuojant staliuką. 
Dienos meniu, vakaro patiekalų ne-
tiekiame.

Stasio Žumbio nuotr.

staliukus rezervuoti galite telefonu 8 674 51 045

RestoRaNai

restorano savininkė 
Orinta Charčenkaitė

mėlynių ledai su 
miško uogų tyre 
ir pabarstukais
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RestoRanai

su „Laisvalaikio” 
kortele

15%
nuolaida sąskaitai 

(nuolaida negalioja 
alkoholiniams 

gėrimams).

Neragauti skoniai restorane 

Rojus išrankiausiems

Restoranų tinklas „Pas Ta“ seniai 
garsėja puikiais, tik iš kokybiškų pro-
duktų gaminamais patiekalais, ypač 
įvairiu picų asortimentu. Ne išimtis ir 
naujasis restoranas, įsikūręs senamies-
tyje. Kaip ir kiti tinklo restoranai, „Pas 
Ta +“ gali pasigirti aukšta maisto ko-
kybe, virtuvės šefų kūrybiškumu ir ge-
bėjimais. Net jei esate itin įnoringas ar 
išrankus, iš čia išeisite sotus ir paten-
kintas - rinktis tikrai yra iš ko. Čia pla-
ti kruopščiai atrinktų patiekalų įvairo-
vė: nuo gardžiausių patiekalų iki deser-
tų su puodeliu aromatingos kavos.

Jei nežinote, kur mieste paragauti 
skanių picų, pagalvokite apie „Pas Ta 
+“. Vienas populiariausių šio restorano 
patiekalų - itin sočios storapadės ame-
rikietiškos picos, dėl kurių į centrą 
žmonės atvyksta iš tolimiausių miesto 
kampelių. Be to, kiekvieną savaitę res-
torano šefas pateikia specialius pasiū-
lymus, kurie taps savotiškais atradi-
mais norintiems išbandyti naujus sko-
nius. Restorano svečiai dažnai telefonu 
užsako norimus patiekalus, patiekia-
mus iškart atvykus į restoraną. Taip pat 
restoranas siūlo daugybę kitų staigme-
nų, apie kurias sužinosite užsukę.

Ieškantys naujos, jaukios ir rafinuotos  
vietos sostinėje tikrai neapsiriks užsukę į 
neseniai sostinės širdyje (Bokšto g.2) du-
ris atvėrusį restoraną „Pas Ta +“. Sužavėjęs 
gardžiu maistu ir ypatinga atmosfera, res-
toranas per trumpą laiką jau užsitarnavo 
svečių palankumą ir žada ne vieną malonią 
staigmeną. Čia laukiami visi pasiilgę naujų 
potyrių.

Storapadė pica 
„Pomidorinė“

Restoranas „Pas Ta +“ įsikūrė Bokšto 
gatvėje, pačiame sostinės centre

„Pas Ta +“ nuotr.

Rafinuotose restorano erdvėse 
juntama senamiesčio dvasia ir 

malonus namų jaukumas
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RestoRanai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Neragauti skoniai restorane 
Jaukiam vakarui

Elegantiškai įrengtose, senamiesčio 
dvasia dvelkiančiose patalpose kiekviena 
detalė sukuria ypatingą atmosferą ir namų 
jaukumo pojūtį. Šiltai ir profesionaliai aptar-
naujantis personalas padės pamiršti rūpes-
čius, atsipalaiduoti ir tiesiog mėgautis pasi-
matymu su mylimuoju ar susitikimu su 
artimaisiais bei draugais. Į restoraną „Pas 
Ta +“ mielai užsuka sostinės svečiai, išti-
kimi restorano „Pas Ta“ Saulėtekyje lan-
kytojai ir visi norintys tiesiog stabtelėti ir 
skirti valandėlę laiko sau. Dar niekas iš res-
torano „Pas Ta+“ neišėjo nuviltas, tad jei 
nežinote, kur papietauti ar pavakarieniauti, 
eikite tiesiai į restoraną „Pas Ta +“.

Bokšto g.2, Vilnius
l staliukų rezervavimas: +370 677 57240

l daugiau informacijos www.pastakrido.lt

RestoRanas „Pas ta +“

„Pas Ta +“

Sluoksniuotos kavos kokteilis
Šokoladinis desertas

Užkandėlė
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KaleidosKopas

Du amerikiečiai įkopė į vieną iš sunkiausiai pasiekiamų pasaulio viršūnių - El Kapitano 
kalną Josemičio nacionaliniame parke Kalifornijos valstijoje. Alpinistai Tomis Koldvelas (Tommy 
Caldwell) ir Kevinas Jorgesonas (Kevin Jorgeson) nesinaudojo pagalbine įranga kopdami į 900 
metrų aukščio uolą - tik savo rankomis ir kojomis, taip pat virvėmis ir saugos diržais.

Kopimas prasidėjo gruodžio 27-ąją ir truko daugiau kaip dvi savaites. T.Koldvelas ir 
K.Jorgesonas kelis kartus krito ir susižeidė. Jie valgė ir miegojo palapinėse, pritvirtintose 
prie uolos aukštai virš žemės. Kad pirštai greičiau užgytų, vyrai naudojo tvarsčius ir net 
superklijus. Vienas iš kopimo dalyvių kas kelios valandos pabusdavo nuo žadintuvo, kad 
galėtų patepti rankas specialiu gydomuoju balzamu.

El Kapitano viršūnė pirmą kartą buvo įveikta 1958 metais. Bet iki šiol į ją niekas nekopė 
naudodamas tik virves ir saugos diržus.

Pagrindinis gineso rekordų 
knygos 2014 m. rekordas

Gineso rekordų knygos autoriai pa-
skelbė svarbiausią 2014 metų pasiekimą, 
pranešama oficialiajame Gineso rekordų 
knygos puslapyje. Jis atiteko rusų ir pran-
cūzų grupei, kuri sukūrė milžinišką stati-
nės formos mozaiką iš butelių kamščių.

Kompozicija užima 150 kvadratinių 
metrų plotą. Jai sukurti prireikė 285 
tūkst. kamščių ir 270 kilogramų klijų. 
Mozaikoje, pavadintoje „Milžiniška sta-
tinė“, pavaizduoti senovės Graikijos die-
vai, Sankt Peterburgo ir Bordo miesto 
vaizdai. 2014 metų vasarą šis kūrinys 
buvo pristatytas Bordo pakrantėje per kas-
met čia vykstantį vynuogių festivalį. Mo-
zaikos autoriai - rusas Sergejus Sidorovas 
ir Prancūzijos pilietė Elvyra Gazizova.

Pagrindinis pasiekimas buvo nusta-
tytas remiantis balsavimo, surengto Gine-
so rekordų knygos tinklalapyje, rezultatais. 
Iš pradžių tinklalapio lankytojai išsirinko 
šešis pasiekimus-finalininkus. Be „Mil-
žiniškos statinės“ į neregėtų įdomybių še-
šetuką pateko rekordai, kuriuos pasiekė 
Portugalijos, JAV ir Japonijos gyventojai.

Ugnikalnio išsiveržimas 
sUformavo naUją salą

Ugnikalnio išsiveržimas Tongoje su-
formavo naują salą Ramiojo vandenyno 
pietuose. Nuo išsiveržimo pradžios gruo-
džio 20-ąją vulkanas išmeta didžiulius 
kiekius uolienų ir pelenų, pranešė Gam-
tinių išteklių ministerija.

Ekspertai iš laivo apžiūrėjo besifor-
muojančią salą. Ji yra kilometro pločio, 
dviejų kilometrų ilgio ir maždaug 100 met-
rų aukščio. „Mūsų žvalgymo metu ugni-
kalnis išsiverždavo maždaug kas penkias 
minutes“, - sakė ministerijos atstovas. Pe-
lenai ir dideli uolienų fragmentai kilo į 
400 metrų aukštį. Pelenai yra labai drėgni 
ir nugula netoli vulkano angos, taip pa-
mažu formuodami naują salą.

ĮdomU Įkopė į vieną iš sunkiausiai pasiekiamų pasaulio viršūnių

Turistai svaigsta  
nuo „Las Pozas“ sodų
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KaleidosKopas

Tarp turistų traukos objektų Meksikoje yra 
itin gausiai lankomi „Las Pozas“ sodai. Nors tai 
veikiau siurrealistinių skulptūrų parkas nei bo-
tanikos sodas. Ir tuo stebėtis netenka žinant, 
kad šių siurrealistinių sodų įkūrėjas - britų po-

etas Edvardas Džeimsas (Edward James) - bu-
vo aistringas siurrealizmo gerbėjas. Ksilitlos 
(Xilitla) mieste esantys „Las Pozas“ sodai yra 
išsidėstę atogrąžų miškuose. Šiame 32 ha uži-
mančiame parke šalia natūralių vandens krio-

klių ir tvenkinių, gausu betoninių skulptūrų. 
Išstypusios ir keistos išvaizdos skulptūros šio-
je vietoje kilo nuo 1949-ųjų iki 1984 metų. Visas 
šis projektas su 36 siurrealistinėmis skulptūro-
mis E.Džeimsui kainavo apie 5 mln. dolerių.

Du amerikiečiai įkopė į vieną iš sunkiausiai pasiekiamų pasaulio viršūnių - El Kapitano 
kalną Josemičio nacionaliniame parke Kalifornijos valstijoje. Alpinistai Tomis Koldvelas (Tommy 
Caldwell) ir Kevinas Jorgesonas (Kevin Jorgeson) nesinaudojo pagalbine įranga kopdami į 900 
metrų aukščio uolą - tik savo rankomis ir kojomis, taip pat virvėmis ir saugos diržais.

Kopimas prasidėjo gruodžio 27-ąją ir truko daugiau kaip dvi savaites. T.Koldvelas ir 
K.Jorgesonas kelis kartus krito ir susižeidė. Jie valgė ir miegojo palapinėse, pritvirtintose 
prie uolos aukštai virš žemės. Kad pirštai greičiau užgytų, vyrai naudojo tvarsčius ir net 
superklijus. Vienas iš kopimo dalyvių kas kelios valandos pabusdavo nuo žadintuvo, kad 
galėtų patepti rankas specialiu gydomuoju balzamu.

El Kapitano viršūnė pirmą kartą buvo įveikta 1958 metais. Bet iki šiol į ją niekas nekopė 
naudodamas tik virves ir saugos diržus.

Įkopė į vieną iš sunkiausiai pasiekiamų pasaulio viršūnių

EPA-Eltos nuotr.

Turistai svaigsta  
nuo „Las Pozas“ sodų

„Las Pozas“ sodai - magiškas siurrealistinių  
skulptūrų ir natūralios gamtos derinys

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Įdomybės

Dvidešimt devyneri -  
britų populiarumo amžius

Apklausus daugiau kaip pusantro tūkstan-
čio britų paaiškėjo, kad ant 30-mečio slenksčio 
žmogus turi apie 80 draugų ir bičiulių, o vidu-
tiniškai kiekvienas respondentas turi 64 drau-
gus. Su kuo tai yra susiję? Taip, vaikystėje ir 
jaunystėje esame socialiai aktyvūs, bet daž-
niausiai draugaujame su savo aplinkos - mokyk-
los arba studijų - draugais, namo kaimynais 
arba su tais, su kuriais dalyvaujame įvairiuose 

būreliuose ir klubuose. Būdami 29-erių esame 
dar pakankamai jauni, kad palaikytume santy-
kius su buvusiais bendraklasiais, kurso drau-
gais, vaikystės ir paauglystės bičiuliais, ir kar-
tu atsiranda naujų draugų, su kuriais susipažįs-
tame darbe, keliaudami arba drauge leisdami 
laisvalaikį. Dauguma 25-30 metų žmonių ieško 
savo gyvenimo kelio, siekia karjeros, o kartu 
bando susitvarkyti asmeninį gyvenimą. Todėl 
socialinių kontaktų daugėja. Su vienais žmonė-
mis mums patinka leisti laiką, kiti ryšiai tiesiog 
yra naudingi. Po 30-ies ir karjera, ir šeima daž-

niausiai būna sukurtos ir mums jau nebereikia 
nuolatinių paieškų. Be to, dingsta natūralumas 
ir impulsyvumas, kuris jaunystėje padėdavo 
plėsti pažįstamų ratą. Mes pradedame žmones 
vertinti kritiškiau. Daugelis iki to amžiaus su-
sikuria tam tikrą „saviškių“ būrelį, kuriame 
jiems yra jauku, o „svetimi“ į jį neįleidžiami.

Populiariausi metai Jav - 23

Beje, JAV didžiausio populiarumo metai - 
23-eji. Pirma, tai didžiausia amžiaus grupė 
šalyje, antra, būtent iki šio amžiaus dauguma 
jaunų amerikiečių įgyja išsilavinimą ir prade-
da savarankišką gyvenimą. Ir jie dar yra atvi-
ri kontaktams. Šiame amžiuje mes paprastai 
jau nebesimokome, bet vis dar lengvai susi-
pažįstame ir užmezgame santykius. Beje, po-

Kada sulaukiame 
populiariausio amžiaus?

Kada žmogus turi daugiausia draugų? Vieni mano, kad mokyklos arba studijų metais, 
kiti - kad brandos amžiuje, kai jau sukuriame šeimą ir siekiame karjeros. Tačiau anglų 
mokslininkų atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad socialinių kontaktų pikas būna apie  
29-uosius gyvenimo metus. Kodėl?
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puliarumas taip pat yra gana miglota sąvoka. 
Labai dažnai žmonės nemato skirtumo tarp 
draugų ir tiesiog pažįstamų. Žmogus gali ma-
nyti, kad turi daug draugų, nors bendravimas 
su dauguma jų apsiriboja retais ir paviršuti-
niškais kontaktais. Būna naudotojų, kurie tu-
ri tūkstančius „draugų „socialiniuose tinkluo-
se, nes jie prie draugų priskiria net tuos, su 
kuriais bendravo tik kartą ir probėgšmais. O 
tikrovėje toks žmogus gali neturėti su kuo 
nueiti į vakarėlį ar tiesiog pasikalbėti.

Ankstesniais tyrimais įrodyta, kad mes pa-
jėgiame palaikyti glaudesnį ar ne tokį artimą 
ryšį vidutiniškai su penkiais žmonėmis. O su 
kitais esame tiesiog pažįstami arba jie yra 
mums reikalingi, ir ne daugiau. Siekis įgyti 
kuo daugiau virtualių draugų dažniausiai būna 
trūkstamų realių santykių kompensacija. Žmo-
gui, kuris yra aktyvus tikrovėje, tiesiog nėra 
kada lindėti socialiniuose tinkluose, nebent tai 
būtų susiję su darbu arba verslu. Suprantama, 
būna ir išimčių. Žmonės, kaip žinoma, dalijami 
į ekstravertus ir intravertus. Pirmiesiems 
bendravimas yra būtinas kaip oras, tokie žmo-
nės ir sulaukę 60-ies ieško naujų draugų ar 
bent pažįstamų. O intravertai tenkinasi dviem 
trim artimiausiais draugais gyvenime ir pavir-
šutinišku bendravimu internete.

Trumpai tariant, viskas nėra vienareikš-
miška, o jei save vadiname visuomenėje po-
puliariais žmonėmis, tai dar nereiškia, kad 
taip ir yra. Kiek turite draugų, į kuriuos ga-
lite kreiptis sunkią minutę, pažadinti skam-
bučiu vidury nakties ir išlieti širdį arba pa-
prašyti nuvažiuoti į vaistinę, nes susirgote? 
Arba bent tokių, su kuriais matotės kiekvie-
ną savaitę? Jei jų skaičius artimas nuliui, nors 
užrašų knygutėje - šimtai numerių, jums yra 
apie ką pagalvoti...

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Įdomybės

Jūs - komandos žmogus ar aiškus individualistas?
Sportuoti su drauge ar vienai? Pradėti laikytis dietos su visu kolektyvu ar rinktis 
maistą savarankiškai? Vykti atostogauti su didele kompanija ar individualiai? Nu-
spręsti, kas jums geriau, padės šis testas.

Jei esate primygtinai kviečiami į kolektyvo vakarėlį, jūs:
a) apsidžiaugiate, visada mėgote drauge linksmintis,
b) sutinkate, jei dėl to nereikia keisti planų,
c) pasistengiate išsisukti.

Jei darbe kolegos ką nors aptarinėja, jūs:
a) būtinai aktyviai įsijungiate į bendrą pokalbį,
b) pasakote savo nuomonę,
c) įsijungiate į pokalbį, jei tema jus domina.

Kieno nuomonė jums svarbiausia, sprendžiant įvairius klausimus?
a) kolektyvo, draugų, draugių,
b) šios srities specialistų,
c) kliaujuosi savo nuomone.

Darbe atliksite kito darbą, jei:
a) to reikalauja kolektyvo interesai,
b) nepavyks atsisakyti,
c) tik už papildomą užmokestį.

Jums yra nemalonus kas nors iš kolegų ar giminaičių:
a) bendrausite, jei tai būtina kolektyvui arba šeimai,
b) pasistengsite bendrauti kuo mažiau, bet elgsitės mandagiai,
c) nustosite bendrauti ir su juo nedirbsite.

TesTas

Užsirašykite pasirinkto atsakymo raidę. Kokių raidžių daugiausia - į 
tą atsakymą ir orientuokitės!

a) Jūs - komandos žmogus. Dėl bendražygių net esate pasirengę aukoti 
asmeninius interesus, bendraminčių kompanijoje jums smagiau ir svorį mesti, ir 
aktyviai atostogauti. Bet pasistenkite patekti į tokią komandą, kuri siekia jums 
naudingų tikslų - daug vaikštinėja, taisyklingai maitinasi, sportuoja.

b) Jūs nesusipriešinate su kolektyvu, bet nepasiduodate „bandos jaus-
mui“. Pasistenkite aplink save suburti bendraminčius dietų ir aktyvios gyvensenos 
klausimais. Atsitiktinai susiformavusioje grupėje jūs galite pasiduoti mėgėjų pa-
valgyti ir pamiegoti įtakai, tuomet aktyvus poilsis ir liesėjimas liks tik svajonė.

c) Esate aiškus individualistas. Grupėje greičiausiai visiems priešgyniau-
site, kad tik jie paliktų jus ramybėje. Siekti tikslų jums geriausia vieniems, sa-
varankiškai. Esant galimybei, geriausia atostogauti savarankiškai, nes net artimi 
žmonės gali jus erzinti, jei nesutiks su jūsų planais.

Žmogui, kuris 
yra aktyvus 
tikrovėje, tiesiog 
nėra kada lindėti 
socialiniuose 
tinkluose
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rubriką pristato „Gaumina“
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n Raskite kitokį požiūrį net į tai, kas atrodo 

nepakeičiama. 

Vietoj išVadų

Kaip per vieną minutę perskrieti Atlantą ir 
pasijusti, lyg pats važinėtum Niujorko gat
vėmis? Ar virtualios realybės akinių pramo
ga gali suveikti lyg pakvietimas į festivalį? 
Kaip iš naujo išrasti dviratį ir idėjai įgyven
dinti surinkti kone pusę milijono dolerių? 
Visus atsakymus rasite čia.

internetas

virtualios realybės akiniai - 
kvietimas į festivalį 

Kas?
„Kingfisher“.

Ką padarė?
Indijoje vykstančio festivalio organiza-

toriai nusprendė sukurti netradicinį pakvie-
timą. Vieno iš rėmėjų, gėrimo gamintojų, 
socialiniuose tinkluose paskelbė žinutę, 
kviečiančią išbandyti naują pramogą - vir-
tualios realybės akinius.

Kodėl veikė?
Kiekvienas norintis pradėti atrakciją 

turėjo prisijungti prie savo „Facebook“ pa-
skyros. Tik tuomet uždedami akiniai ir į 
juos transliuojamas amerikietiškų kalnelių 
vaizdas, priverčiantis pasijusti, lyg sėdėtum 
ne patogioje sofoje, o kažkur aukštai ant 
bėgių. Taip pat buvo matuotas kiekvieno 
dalyvio pulsas, tad kuo jis labiau pakildavo, 
tuo daugiau gėrimo skardinių galėjai gau-
ti - kad nusiramintum.

rezultatai?
Visi žaidimo rezultatai automatiškai pa-

viešinti kiekvieno dalyvio socialiniuose tink-
luose. Tai ne tik paskleidė žinią, bet ir pri-
traukė dar daugiau norinčiųjų išbandyti 
savo jėgas.

http://goo.gl/fZj2Wo
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Internetas

El. reklama: virtuali realybė virtualus turas po Niujorko gatves 

Kas?
„Norwegian Air Shuttle“.

Ką padarė?
Ilgoms kelionėms reikia atitinkamai pa-

siruošti, tad antroji pagal dydį Skandinavi-

jos oro linijų bendrovė nusprendė įpūsti pra-

eiviams noro nukeliauti į Ameriką. Tam vie-

name Norvegijos oro uosto stende sumontuo-

tas interaktyvus ekranas, realiuoju laiku 

sujungęs Oslą ir Niujorką.

Kodėl veikė?
Du amerikiečiai aktoriai automobiliu 

važinėjo po Niujorko gatves. Ant transporto 

priemonės stogo sumontuota 360 laipsnių 

kampu filmuojanti kamera transliavo vaizdą 

į stendą Osle. Vaikinai virtualiai kalbino 

praeivius, o jie keliais rankų judesiais galė-

jo sukioti kamerą, gyvai bendrauti ar net 

paprašyti vairą pasukti į kitą pusę.

rezultatai?
Taip buvo ne tik parodytas miesto grožis, 

bet ir papasakota, kur skaniausios bandelės 

ar geriausias klubas. Kiek žmonių susigun-

dė nusipirkti bilietus, suskaičiuoti neįma-

noma, tačiau neįprastais reklaminiais 

sprendimais interneto bendruomenei paliko 

įspūdį.

http://goo.gl/bFJJNg

išmanusis dviratis 

Kas?
„Cobi“.

Ką padarė?
Modernieji dviratininkai savo transpor-

to priemones apkarsto galybe įvairiausių 
įrenginių. Čia ir išmanusis telefonas, gar-
so signalas, lemputė, greičio matuoklis ir 
daug kitų pagal kiekvieno vartotojo porei-
kius pasirenkamų daiktų. „Cobi“ komanda 
nusprendė, kad egzistuoja kitas būdas, lei-
džiantis susisteminti juos visus į vieną vi-
sumą, ir pasauliui pasiūlė naują įrenginį.

Kodėl veikė?
Komanda siūlo specialų telefono laikiklį 

ir pultą, valdantį visas funkcijas. Su šia 
inovacija dviratis tampa lyg automobilis. 
Vienoje vietoje integruota navigacija, auto-
matinis šviesų įsijungimas, kroviklis, nuo 
vagysčių sauganti signalizacija, patogiau 
valdomi telefoniniai skambučiai, muzikos 
grotuvai ir kiti patogumai.

rezultatai?
Vaikinai apie šį produktą papasakojo iš-

ankstinių užsakymų bendruomenei „Kicks-
tarter“ ir sulaukė beveik 2 tūkst. žmonių su-
sidomėjimo, kurie už dar nepagamintus 
įrenginius sumokėjo 400 tūkst. dolerių.

http://goo.gl/2aG42C
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Vasario 6 d. „Nautilus“ laisvalaikio namuose 
skambės laiko patikrintos ir visų gerai žinomos 
populiariausios grupės „Hiperbolė“ dainos.

Charizmatiškasis gitaristas, kompozito-
rius ir vokalistas I.Berinas prieš keletą metų 
sugrįžo į sceną su broliais Irmantu ir Gertau-
tu Čepaičiais. „Hiperbolės“ legenda labai 
džiaugiasi sutikęs talentingus muzikantus, ku-
rie padėjo naujam gyvenimui prikelti garsiau-
sius aštuntojo ir devintojo dešimtmečių lietu-
viško roko hitus. Grupė 2013 metais apšildė 
pasaulines roko žvaigždes „Scorpions“, kon-
certavusias Lietuvoje. „Pasiūlymas lipti į sce-
ną, kurioje pasirodys grupė „Scorpions“, ma-
nyčiau, yra ne vienos Lietuvos grupės svajo-
nė“, - džiaugėsi nuostabia galimybe I.Berinas. 
Ir tikrai dar kartą įsitikino, kad lietuviai pasi-
ilgo užvedančių ir gerus prisiminimus suke-
liančių „Hiperbolės“ dainų, kurias žmonės 
atmintinai moka ir noriai dainuoja kartu.

Tad užsukę vasario šeštąją į „Nautilus“ klu-
bą girdėsite gyvai atliekamas dainas „Vasara“, 
„Ieškosiu tavęs“, „Kodėl“, „Kvepia sodai“ ir gau-
sybę kitų grupės „Hiperbolė“ šlagerių.

„Laisvalaikio“ inf.

scena

Igoris Berinas 
ir „Hiperbolės“ 
legendos grįžta

Gera naujiena visiems  
„Hiperbolės“ gerbėjams!  
IGorIs BerInas, buvęs grupės 
narys ir daugelio dainų autorius, 
su grupe sugrįžta į Kauną!

su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams 

Igorio Berino ir legendinės  

„Hiperbolės“ dainos - 

 „Nautilus“ laisvalaikio namuose  

vasario 6 dieną 19 val.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?
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Kas? „Shorena Rocks“.

Išskirtinio nuoširdumo ir nuostabaus balso savi-
ninkė Šorena Džaniašvili tikro garso muzikos pro-
gramoje „Shorena Rocks!“ pristato savo mėgsta-
mas klasikinio populiariojo roko balades. Specia-
lios kūrinių aranžuotės, sukurtos kartu su profe-
sionaliais instrumentininkais, kiekvienam pažįs-
tamus kūrinius atranda ir perteikia kitaip. Kiek
vienas programoje skambantis kūrinys yra išgy-
ventas daugybę kartų tam, kad suskambėtų taip, 
kaip iki šiol nebuvo skambėjęs. Programoje pri-
statomos Livo Vorfildo (Liw Warfield), 
„Guns’N’Roses“, Lenio Kravico (Lenny Kravitz), 
„Oasis“ ir kitų kūrėjų kūrinių interpretacijos.
l Projekto dalyviai:
Vokalas  Šorena Džaniašvili
Klavišiniai  Mindaugas Balčiūnas
Gitara  Andrius Murencevas
Bosinė gitara  Gediminas Andriškevičius
Mušamieji  Jonas Lengvinas

Kur? Muzikos klubas „Tamsta“  
(Subačiaus g. 11A, Vilnius).
Kada? Sausio 23 d. 21.30 val. 
Už kiek? 6 eur - 20,72 Lt.

melomanams

Šokantiems

mėgstantiems sportuoti

Kas? Ledo ritulio pamokos.
Su garsiais „Hockey Punks Academy“ tre-
neriais ledo ritulio pamokos vyks iki pat 
vasario mėnesio įrengtoje čiuožykloje Lu-
kiškių aikštėje. 

Kur? Lukiškių aikštė, Vilnius. 
Kada? Sausio 25 d. nuo 13.15 val. iki 
14.00 val. (vaikams). Įprastai žiemos me-
tu - ketvirtadieniais  nuo 15.45 val. iki 
16.30 val. (vaikams), šeštadieniais nuo 
12.00 val. iki 12.45 val. (vaikams) ir nuo 
13.15 val. iki 14.00 val. (suaugusiesiems), 
sekmadieniais nuo 13.15 val. iki 14.00 val. 
(vaikams). 
Už kiek? Visiems dalyviams:  
1-2 eur - 3,45-6,90 Lt.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?

Parengė Ringailė StulPinaitė

Kas? „Sėkmingo gyvenimo 
link“.

Sporto akademija GEt Fit organizuoja 
nemokamą labdaros renginį-seminarą 
„Sėkmingo gyvenimo link“. apsilankyti 
renginyje gali sveiku, aktyviu, stilingu ir 
kūrybinių idėjų kupinu gyvenimu besi-
dominčios šeimos. Renginio metu patyrę 
įvairių sričių specialistai pasakos apie 
kelią į sėkmingą gyvenimą: sveiką mity-
bą, efektyvų sportą, stilingą įvaizdį, pro-
fesinį tobulėjimą, asmeninės laimės 
paieškas bei karjeros derinimą su šeima. 
Čia lauks ir kūrybinės dirbtuvės vaikams. 
atskirose dviejose salėse kūrybinės raiš-
kos pamokas ves aktorius, mokytojas, ba-
leto šokėjas, anželikos Cholinos (a❘CH 
teatras) trupės narys Donatas Bakėjus ir 
šokėja, mokytoja, choreografė, tV laidų 
ir renginių vedėja ieva norkūnienė. Jiems 
talkins sporto akademijos GEt Fit tre-
neriai.
l Pranešėjai:
austėja landsbergienė - edukologė, ignas 
Bakėjus - sporto akademijos GEt Fit 
įkūrėjas, Vaida Kurpienė - mitybos speci-
alistė, agnė Gilytė - stilistė, knygos „Spin-
tologija“ autorė.

Kur? „radisson Blu Hotel Lietuva“ 
(Konstitucijos pr.20, Vilnius). 
Kada? sausio 24 d. 10 val.
Už kiek? renginys nemokamas.

Kas? „Laukinė moteris“.

Visi žmonės ieško idealo, tobulo kūno ir sielos draugo, 
savo antrojo „aš“. Kur savojo idealaus vyro ieško mo-
teris? Pjesė apie jau subrendusią, šilto ir šalto mačiu-
sią moterį, ieškančią vyro. Ji išranki, ironiška, pasiil-
gusi stiprių emocijų, tačiau ji pastebi ir daugybę vyrus 
kankinančių trūkumų, drauge ji savikritiška, nebi-
janti peržengti daugybę draudimų, taikomų moterims, 
laužyti tabu, kurie laikui bėgant susiklostė vyrų ir pa-
čių moterų galvose. Moteris, kuriai „gerokai per tris-
dešimt“, ieškodama savojo idealo, neišvengiamai pa-
tenka į komiškas situacijas, susipažįsta su keisčiau-
siais vyriškosios giminės atstovais, tačiau net ir sun-
kiausiomis savo ieškojimų akimirkomis ji nepraranda 
moteriškumo, išsaugo jausmingumą ir patrauklumą, 
ir, be abejo, jai visada padeda humoro jausmas. 
l Vaidina:  
laukinė moteris - Rasa Marazaitė

Kur? „Domino“ teatras (Savanorių pr.7, Vilnius, 
kino teatre „Forum Cinemas Vingis“).
Kada? sausio 23 d. 19 val. 
Už kiek? Suaugusiajam 9-12 eur - 31,08-41,43 Lt.

Kas? „Lindyhop.lt“ pristato: „Shake that Thing!“

Jau 10 metų lietuvos lindihoperiai susitinka „tamstos“ klube ir šoka iki pirmosios auš-

ros. 11-ą sezoną švenčiantis „lindyhop.lt“ klubas kviečia šokančius, norinčius šokti bei 

norinčius tiesiog pasigrožėti svaigiais 3-5 dešimtmečių šokiais ir muzika prisijungti prie 

mūsų plačių šypsenų šeimos. 

Kur? Muzikos klubas „Tamsta“ (Subačiaus g.11A, Vilnius).

Kada? sausio 24 d. 21.30 val. 

Už kiek? Suaugusiajam 6 eur - 20,72 Lt.  

su „Lindyhop.lt“ ir „hoppers“ kortelėmis 4 eur - 13,81 Lt.

MėgstantieMs sportuoti teatro MėgėjaMs

sMalsieMs

Stasio Žumbio nuotr.
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Priimdamas apdovanojimą už gyvenimo 
nuopelnus K.Kostneris dėkojo ne tik režisie-
riams, bet ir savo vairuotojams. „Norėčiau 
padėkoti visiems vairuotojams, kurie mane 
saugiai vežioja ir ankstyvais rytais, ir vėlyvais 
vakarais, žmonėms, kurie mums ruošė mais-
tą, savo asistentams“, - sakė Holivudo žvaigž-
dė. Be abejo, tarp svarbiausių žmonių jis ne-
pamiršo paminėti tėvų ir žmonos Kristinos 
Baumgartner (Christine Baumgartner, 40).

Sakyti padėkos kalbas Holivudo aktorius 
jau turėtų būti įpratęs, mat per gyvenimą jis 
buvo apdovanotas dviem „Oskarais“, trimis 
„Auksiniais gaubliais“ ir vienu „Emmy“. Kaip 
K.Kostneris paminėjo ne tik gautą apdovano-
jimą, bet ir savo jubiliejų, neatskleidžiama, 
bet praėjusiais metais, švęsdamas savo gim-
tadienį, aktorius sakė, kad tai diena, kurią jis 
skiria savo artimiausiems žmonėms - žmonai 
ir vaikams.

DATOS

Tadas 
Juodsnukis:
    Nesu tipiškas rokeris

K.Kostneris įžengė 
į septintąją dešimtį

n Nepaisant jo pasiekimų ir įvertinimų kine, jis net 
16 kartų buvo nominuotas „Auksinei avietei“ (JAV 
kino apdovanojimui, skiriamam blogiausiems filmams 
ir aktoriams).

n Prieš tapdamas aktoriumi, K.Kostneris Los Andžele 
vairavo autobusą, vežiojantį turistus prie įžymybių 
namų. Dabar toks autobusas, matyt, stabteli ir prie jo 
paties namo.

n Aktorius turi septynis vaikus nuo trijų skirtingų 
moterų. Su pirmąja žmona Sinde Kostner (Cindy 
Costner) jis susilaukė trijų vaikų. Po skyrybų 
susilaukė berniuko su širdies drauge Bridžita Runi 
(Bridget Rooney), o vėliau vedė K.Baumgartner, su 
kuria augina tris vaikus.

n Jo skyrybos su pirmąja žmona įvardijamos kaip 
penktos brangiausios įžymybių skyrybos. Jos aktoriui 
atsiėjo 80 mln. dolerių (69,5 mln. eurų - 240 mln. 
litų).

n Matyt, ne mažiau aktoriui kainavo ir jo antrosios 
vestuvės. Jose dalyvavo 500 svečių, tarp kurių - Opra 
Vinfri (Oprah Winfrey), Briusas Vilisas (Bruce Willis), 
Timas Alenas (Tim Allen), Džekas Nikolsonas (Jack 
Nicholson), Maiklas Daglasas (Michael Douglas) su 
žmona Katerina Zeta Džouns (Catherine Zeta-Jones) 
ir kiti.

n K.Kostneris yra pagrindinis grupės „Kevin Costner 
and Modern West“ vokalistas.

n Jis yra viena iš šešių kino žvaigždžių, kurios 
laimėjo „Oskarą“ kaip geriausi režisieriai, nors visas 
pasaulis juos geriau žino kaip aktorius.

n Jis - trečias sūnus šeimoje, aktoriaus vidurinysis 
brolis mirė gimdymo metu.

n Nuo 1990 m. aktorius nuolat patekdavo į žurnalo 
„People“ gražiausių pasaulio žmonių 50-uką.

n K.Kostneris planavo atlikti pagrindinį vaidmenį 
filme „Prezidento lėktuvas“ (1997), tačiau turėjo atsi-
sakyti. Jis asmeniškai paskambino Harisonui Fordui 
(Harrison Ford) ir pasiūlė vaidmenį. Šis filmas tapo 
vienu populiariausių per visą kino istoriją.

ĮDOMŪs FakTai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

n K.Kostneris gimė 1955 m. 

sausio 18 d. Kalifornijoje

n Karjerą kine pradėjo 1974 m.

n Šiuo metu žinomas ne tik kaip 

aktorius, bet ir kaip prodiuseris 

bei režisierius

DOsjė

Amerikiečių aktorius ir dainininkas KevinAs Kostneris (Kevin Costner) praėjusią savaitę 
paminėjo savo 60 metų jubiliejų. Daugiau nei pusę amžiaus nugyvenęs Holivudo talentas 
gali pasigirti ne tik pasiekimais kine, dėl kurių praėjusią savaitę Amerikos kino kritikų ap-
dovanojimuose buvo pagerbtas už viso gyvenimo nuopelnus, bet ir asmeniniame gyveni-
me - juk jis septynių vaikų tėtis. o tai kur kas sunkiau, nei būti tiesiog aktoriumi.

Aktorius Kevinas Kostneris 
šiemet Amerikos kino kritikų 

apdovanojimuose buvo įvertintas 
už viso gyvenimo nuopelnus

Kevinas Kostneris (Kevin Costner) su antrąja 
žmona buvusiu modeliu Kristina Baumgartner 
(Christine Baumgartner) augina tris vaikus

EPA-Eltos nuotr.

Stasio Žumbio nuotr.

Tadas 
Juodsnukis:
    Nesu tipiškas rokeris

2015 m. sausio 23-29 d.

Interviu su Tadu Juodsnukiu - 68-69 p.
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InformacInIų laIdų 
šalIškumas 

Gaila, kad kartais informacija žinių laido-
se būna nepakankamai objektyvi.

PramogInės laIdos 

Pastebiu, kad šios laidos sukelia daugiau 
nemalonių emocijų negu malonių. Aptarinė-
jami visiškai neprasmingi dalykai, kalbinami 
neįdomūs žmonės, ir kuo toliau, tuo labiau 
tos laidos nusipigina.

kultūrInIų laIdų trūkumas 

Jų yra nebent per LRT „Kultūros“ kanalą, 
nes komercinėse televizijose - nulis. Jaučiu jų 
trūkumą, pasiilgau laidų apie daug pasiekusius 
žmones, apie kitokį požiūrį į pasaulį, biografinių 
istorijų faktų, pasakojimų apie tradicijas.

koncentruotos naujIenos 

Gerai, kad informacinėse laidose patei-
kiamos koncentruotos, tikslios ir aiškios nau-
jienos.

fIlmų PasIrInkImas 

Man patinka filmai, paremti tikrais faktais, 
jautrūs, verčiantys susimąstyti. Tokių filmų 
mažai, bet tai, ką rodo, nėra labai blogai. Tele-
vizijoje filmai pritaikyti įvairiems žmonėms.

laIdos aPIe vaIkus 

Kadangi dabar man tai aktualu, jas žiūriu. 
Be abejo, ten pateikiamą informaciją reikia 
atsirinkti, bet galima rasti neblogų patarimų.

dokumentIka 

Žiūriu ir labai patinka. Dažniausiai ją žiū-
riu per užsienio kanalus.

reklama 

Kadangi pati baigiau šios srities mokslus, 
man patinka žiūrėti reklamas. Žaviuosi kūrė-
jų išradingumu, idėjomis, naujomis technolo-
gijomis, kurios taikomos kuriant reklamas.

kulInarInės laIdos 

Kadangi šiuo metu man tai aktualu, žiūriu. 
Labai patinka laida „Beatos virtuvė“. Labai 
malonu ir įdomu ją žiūrėti.
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TV6	 5,2	%
Lietuvos	rytas	TV	 4,3	%
TV1	 4,1	%
TV8	 3,7	%
PBK	 2,8	%

Info	TV	 1,9	%
REN	Lietuva	 1,1	%
LRT	Kultūra	 0,9	%
Video	ir	DVD	 0,6	%
Liuks!	 0,4	%

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

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

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

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

TV3	17,6	%

trumPaI

 

Į TV3 eterį sugrįžęs pirmasis lietuviškas komiškas 
medicinos serialas „Rezidentai“ į savo komandą 
nusprendė pakviesti ne tik tokius žinomus žmones 
kaip atlikėja Natalija BuNkė, bet ir serialo ger-
bėjus. Laimingiesiems bus suteikta išskirtinė gali-
mybė visiškai iš arti pamatyti serialo kūrimo virtuvę. 
Savaitės pradžioje buvo paskelbtas konkursas „Tapk 
„Rezidentų“ žvaigžde!“. Jame gali dalyvauti visi 
vyrai ir moterys, sulaukę pilnametystės. Reikia vieną 
minutę pasifilmuoti mobiliuoju telefonu, atliekant 
vieną iš trijų siūlomų užduočių.

Praėjusį sekmadienį LNK eteryje startavo grandiozinis 
projektas „Lietuvos supermiestas“, kuriame nugalėjo 
Plungė su MaNtu StoNkuMi priešakyje. Pirmojoje 
kovoje žemaičiams nedaug nusileido ir antroje vietoje 
liko Klaipėdos komanda, trečioje - Marijampolė, 
paskutinėje - Vilnius. Kalavijus jau galanda ir šio 
sekmadienio kovai ruošiasi kitos keturios komandos 
ir jų kapitonai: Kaunas ir Natalija Bunkė, Telšiai ir 
Deivydas Zvonkus, Alytus ir Asta Pilypaitė bei Vilnija, 
kuriai vadovauja Katažina Zvonkuvienė.

LNK	17,3	%

LRT	Televizija	
8,9	%

BTV	6,9	%

NTV	Mir	Lietuva	
4,9	%

Kiti		
kanalai	19,7	%

LNK	20,7	%

TV3	19	%

LRT	Televizija	
8,4	%

NTV	Mir	Lietuva	
5,9	%

BTV	5,3	%
Kiti		
kanalai	15,7	%

Nr.	Laida		 										TV					Reitingas

1	 TV3	ŽINIOS	 TV3	 10,9

2	 VALANDA	SU	RŪTA	 LNK	 10,5

3	 KK2	 LNK	 9,8	

4	 KK2	PENKTADIENIS	 LNK	 9,6	

5	 NUO...IKI	 LNK	 9,3	

6	 LNK	ŽINIOS	 LNK	 8,7	

7	 LIETUVOS	SUPERMIESTAS	 LNK	 8,5	

8	 SAVAITĖS	KOMENTARAI	 TV3	 8,3	

9	 ŽVAIGŽDŽIŲ	DEŠIMTUKAS	 TV3	 8,3	

10	 PRIEŠ	SROVĘ	 TV3	 8,2

Duomenys: TNS LT, 2015 m. sausio 12-18 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS
Televizijos pliusai ir minusai pagal

Eriką Vitulskienę
Daug	laiko	namuose	praleidžianti	ir	vaikelį	auginanti	dainininko	Merūno	Vitulskio	žmona	
ERIKA	(26)	pasidalino	savo	nuomone	apie	tai,	kokios	televizijos	laidos	jai	patinka,	o	kurias	
reikėtų	tobulinti.	Ji	apgailestavo,	kad	televizijoje	trūksta	kultūros	laidų,	o	pramoginiai	šou	
sukelia	daugiau	nemalonių	negu	malonių	emocijų.
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Praėjusio šeštadienio nacionalinė atran-
ka į „Eurovizijos“ dainų konkursą buvo 
lemiama dviem dalyviams. Lietuvos sce-
nos naujokės - Australijoje gyvenanti lie-
tuvė Wilma La ir klaipėdietė atlikėja Reda 
Striškaitė - paliko projektą. Be to, iškrito 
ir mažiausiai portalo LRT.lt lankytojų bal-
sų surinkusi daina - „Say You Love Me“.

Antradienio vakarą vykusiame ketvirtos 
atrankos į „Euroviziją“ filmavime paaiškėjo 
ir netikėta žinia - iš konkurso dėl ligos pa-

sitraukė jauniausia dalyvė - Milita Daikery-
tė. Iš viso kovoti liko aštuoni dalyviai.

Šį savaitgalį iš atrankos iškris ne du, 
bet net trys specialiai konkursui parašyti 
kūriniai. Kaip seksis dėl kelialapio kovoti 
dainų atlikėjams, paaiškės transliacijos 
metu.

Nugalėtojas paaiškės vasario pabaigoje. 
60-asis „Eurovizijos“ dainų konkursas 
vyks Austrijos sostinėje Vienoje gegužės 
19-21 d. Finalas bus surengtas gegužės 23 d. 
Jis vyks 16 tūkst. vietų turinčiuose pres-
tižiniuose koncertų rūmuose „Wiener 
Stadthalle“.

Dainininkai tęsia kovą  
dėl kelialapio į „Euroviziją“

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

...Liepa Mondeikaitė

Tarp favoritų - Vaidas Baumila
Stasio Žumbio nuotr.

Dėl kelialapio į „Euroviziją“ 
kovoja Vilija Pilibaitytė-Mia... ...Monika Linkytė
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TV PROGRAMA Penktadienis

 18.45 	 „Merdoko	
	 paslaptys“

 12.15 	 Naktinis	
	 ekspresas

 18.50 	 „Baronas
	 Miunhauzenas“

 10.50 	 K11.	
	 Komisarai	tiria

 10.00 	 „Aistros	spalvos“

 TV8
7.50	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 8.40	 „Mis	
Marpl“.	 9.40	 „Šunyčiai	 patruliai.	 10.05	 Se-
noji	 animacija.	 10.40	 „Ir	 velnias	 dėvi	 Prada“		
(N-7).	 12.40	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	
13.35	 „Laukinis	 angelas“	 (N-7).	 14.30	 „Pa-
miršk	 mane“	 (N-7).	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“		
(N-7).	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	
17.00	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00	 „Meilė	
gyventi“	 (N-7).	 19.00	 „Laukinis	 angelas“		
(N-7).	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 20.35	 „Pa-
miršk	 mane“	 (N-7).	 21.00	 Romantinė	 kome-
dija	„Nedrįsk	bučiuoti	nuotakos!“	(N-7).	22.50	
„Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 23.45	 Pasaulis	 tavo	
lėkštėje.	0.45	Gydytojai	(N-7).	

 Info TV
6.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	 10.40	 Dviračio	
šou.	11.05	Mes	pačios	11.30	Apie	žūklę.	12.00	
24	 valandos	 (N-7).	 13.00	 Tauro	 ragas	 (N-7).	
13.25	 Autopilotas.	 13.50	 Dviračio	 šou.	 14.15	
Padėkime	augti.	14.45	24	valandos	(N-7).	15.40	
Pagalbos	skambutis	(N-7).	16.30	Dviračio	šou.	
17.00	Info	diena.	21.00	Ne	vienas	kelyje.	21.30	
Dabar	 pasaulyje	 (žinios	 rusų	 k.).	 22.00	 Info	
diena.	

 PBK
6.30,	 9.00	 Naujienos.	 6.35	 Vaikų	 klubas	 „Čimos	
legendos“.	 7.00,	 9.20	 Labas	 rytas.	 11.00,	 14.00,	
17.00	Naujienos.	11.35	Gyvenk	sveikai!	12.40	„Bu-
činys	2“.	13.35,	14.20	Kartu	su	visais.	14.55	Vy-
riška.	Moteriška.	15.55Mados	nuosprendis.	17.45	
„Jūrmala	 2013“.	 20.00	 Laikas.	 20.40	 Lietuvos	
laikas.	21.15	Stebuklų	laukas.	22.15	Trys	akordai.	

 REn
11.00	Žvaigždžių	gyvenimas.	12.55	Nuteisk	mane.	
13.50	 „Kariai	 4“.	 15.40	 Informacinė	 laida	 112.	
16.05	 Žiūrėti	 visiems!	 16.35	 Šeimos	 dramos.	
17.30	Nemeluok	man!	19.25	Tinkama	priemonė.	
20.25	Kviestinė	vakarienė.	21.20	Pasaulio	paslap-
tys	su	A.Chapman.	22.10	Mums	net	nesisapnavo.	

 nTV MIR
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	9.35	„Muchtaro	
sugrįžimas	2“.	10.20	 „Gyvena	gi	 žmonės!“	10.55	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 12.25	 Prisiekusiųjų	 teis-
mas.	Galutinis	sprendimas.	13.35	Ypatingas	įvykis.	
Apžvalga.	 14.00	 Prokurorų	 patikrinimas.	 15.25	
„Lekiam	užkąsti!“	15.55	„Bet	kada“.	16.05	„Kerštas	
(penktadienio)“.	 17.05	Kalbame	 ir	 rodome.	 18.45	
„Mentas-2“.	19.40	 „Garbės	 kodeksas	 -	7“.	23.25	
„Afroditės“.	1.20	„Moteriškos	gudrybės“.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Liudmila	 Saveljeva.	
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.35,	13.30,	
16.10,	 18.35	 Žinios.	 Maskva.	 11.00	 Apie	 tai,	
kas	svarbiausia.	11.55	Ypatingas	atvejis.	14.05	
„Žvaigždės	 širdis“.	 15.00,	 4.10	 „Kol	 stanica	
miega“.	16.30	„Vargšai	giminaičiai“.	17.30	Tie-
sioginis	eteris.	20.00	„Kur	išeina	meilė“.	21.55	
Specialusis	 korespondentas.	 23.30	 „Auksinis	
erelis“.	1.55	„Gyvena	toks	vaikinas“.	

 TV PolonIa
9.00	Klausimai	per	pusryčius.	10.50	Pramoginė	
laida.	11.45	Kultūros	informacija.	12.00	Sveika,	
Polonija.	12.40,	17.55,	1.45	Šios	dienos	užduo-
tys.	 13.05	 „Pagalbos	 signalas“.	 13.25,	 18.50,	
21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	
13.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 14.50	 „Paradoksas“.	
15.40	 Klajūno	 užrašai.	 15.50	 „Janas	 Novakas	
Jezioranskis	 -	 įvykių	 užkulisiai“.	 16.25	 „Zlo-
topolskiai“.	 17.00	 Laukimo	 salė.	 18.20,	 22.45,	
5.10	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	
18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	Kuci-
nAlina.	19.55,	4.45	„Pagalbos	signalas“.	20.25	
„Cafe	historia“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Ži-
nios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	 3.45	 „Ir	
gėriui,	ir	blogiui“.	23.00,	5.20	„Privalai	gyventi“.	
0.40	Pramoginė	laida.	2.45	Animacinis	f.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	11.25,	16.45	Liežuvautoja.	5.45,	12.10	Išskir-
tiniai.	6.30,	12.55,	18.20	Kardašianų	šeimos	aukš-
tuomenės	gyvenimas.	7.15,	19.10	Vaikantis	šlovės.	
7.40	 Ištekėjusi	 už	 Džonaso.	 8.00,	 13.40,	 17.30,	
22.00,	0.40	Tikroji	Holivudo	istorija.	8.45	Dabarties	
genijai.	9.30	Mados	kontrolė.	9.55,	15.10	Džuliana	
ir	Bilas.	10.40,	16.00	Nuotaka	milijonieriui.	21.15	
Atvirai	su	Džuliana.	22.45	Garsenybių	nuotykiai.	

 TV1000
9.15	 „8	 mylia“.	 11.15	 „Tarp	 dviejų	 pasaulių“.	
13.15	 „Nacionalinis	 saugumas“.	 15.00	 „Išeities	
kodas“.	16.45	„Nemirtingųjų	kronikos:	nuostabūs	
sutvėrimai“.	19.00	„Per	žingsnį	nuo	šlovės“.	21.15	
„Išlikimo	eksperimentas“.	23.15	„Bado	žaidynės“.	

 TRaVEl
8.30	Naujo	būsto	paieška.	9.30,	17.00	Statybos	
Aliaskoje.	10.30,	15.00,	24.00	Didžiosios	pasau-
lio	paslaptys.	11.30,	16.00	Neįtikėtinos	istorijos.	
Luvras.	12.30	Pamesto	bagažo	aukcionai.	13.30	
Turto	 gelbėtojai.	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	
18.00	 Išgelbėkite	 mano	 verslą!	 19.00	 Amerikos	
maistas.	20.00	Naujo	būsto	paieška.	Arabų	Rivje-
ra.	Italija.	21.00	Aštraus	skonio	mėgėjams.	22.00	
Adamas	Ričmanas.	Baikeriai,	valtys	ir	merginos.	

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

tis“	(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.	

„Ančiukas	Donaldas	
ir	draugai“.

13.30	Animacinis	f.	
„Legenda	apie	Korą“.

14.00	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

„Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
17.15	Laidos	pertraukoje	-		

Kaip	ant	delno.
18.15	Euras	2015.	2014,	

Lietuva.	Interaktyvi	
laida,	skirta	euro	
įvedimo	viešinimui.

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.30	Animacinis	f.	
„Ledynmetis	3“.

21.20	Nuotykių	komedija	
„Šešios	dienos,	sep-
tynios	naktys“	(N-7).

23.30	Trileris	„Tranzitas“	
(N-14).

1.10	 Komedija	„Draugai	
su	vaikais“	(N-14).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 Animacinis	f.	

„Smalsutė	Dora“.
7.00	 Animacinis	f.	

„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

7.25	 Animacinis	f.	„Keista	
šeimynėlė“.

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

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

Žaidimas	su	ugnimi.
11.20	K11.	Komisarai	tiria.	

Šeima	mirtiname	
pavojuje	(N-7).

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

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

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.15	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	penktadienis.
20.50	Šventę	švęsti.
22.20	Nuotykių	f.	„Karalius	

Artūras“	(N-7).
0.40	 Trileris	„Samanta	

Darko“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
9.50	 „Miestelio	ligoninė	3“.
10.40	Bėdų	turgus.
11.30	Stilius.
12.20	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
13.10	 „Giminės.	

Gyvenimas	tęsiasi“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“	(N-7).
17.45	Tautos	balsas.
18.15	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.50	Nuotykių	f.	„Baronas	
Miunhauzenas“.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
20.59	Loterija	„Perlas“.
21.00	Duokim	garo!
22.40	Fantastinis	siaubo	

trileris	„Drakonas“.
0.15	 TV	serialas	„Senis“.
1.15	 Mokslo	ekspresas.
1.35	 Laba	diena,	Lietuva.
3.30	 Tautos	balsas.
4.00	 Duokim	garo!
5.30	 Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.

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

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

9.00	 Nuotykių	f.	„Vaikai	
Lobių	saloje.	Salos	
pabaisa“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

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

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

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

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
19.00	Amerikietiškos	imty-

nės	(N-7).
21.00	Savaitės	kriminalai.
21.30	Veiksmo	f.	„Nindzė“.
23.05	TV	serialas	

„Spartakas.	
Prakeiktųjų	karas“	
(1)	(N-14).

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

2.05	 Bamba	TV	(S).

6.45	 Programa.
6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

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

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

čiojimas.	Finalas.
14.00	Pasaulis	nuostabus.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.15, 17.15, 1.45	 	

Šeima	-	jėga!	2.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Merdoko	paslaptys“.
19.50	Kitoks	pokal-

bis.	Svečiuose	
M.Petruškevičius	
(N-7).

20.50	Pasaulis	X.	
„Egzorcizmas.	Kodėl	
vertėtų	patikėti	
šėtono	gundymais?“	
(N-7).

21.50, 2.50	 „Seržantas	
Džekas“	(N-7).

23.40, 4.20	 „Kaip	atpažinti	
savo	šventuosius“	
(N-14).

6.00	 Spąstai	tėčiui.

8.05	 „Mūsų	kaimynai	
marsupilamiai“.

8.30	 Vaikų	klubas.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Laiko	ženklai.	
12.00	Žinios.	Ukraina.
12.15	Naktinis	ekspresas.
12.45	Šarūno	Barto	filmų	

retrospektyva.	
13.30	 „Prikelti	laiką“.
14.00	 „Laiškas	Evai“.	1	s.	
15.30	Pasaulio	biatlono	

taurė.	Moterų	7,5	km	
sprintas.	

16.55	 ...	formatas.
17.15	Pagauk	kampą.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Vilniaus	sąsiuvinis.
18.15	 „Šiaurietiškas	

būdas“.
18.45	Mokslo	ekspresas.
19.00	Purpurinis	vakaras.	

Bardų	festivalis	
Anykščiuose.	

20.00	 Gustavo	enciklopedija.
20.30	Labanaktukas.	
21.00	Durys	atsidaro.
21.30	Drama	„Gražuolė“.
22.35	Nidos	ekspresija.
23.00	Lietuvių	kinas	trum-

pai.	„Bergenas“.
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	Panorama.	
0.30	 Mokslo	sriuba.
0.45	 Legendos.
1.30	 Muzikos	pasaulio	

žvaigždės.

 9.00 	 „Vaikai	Lobių	
saloje.	Salos	pabaisa“
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„NEDRĮSK BUČIUOTI 
NUOTAKOS!“
Romantinė komedija. JAV. 2011.
Režisierius R.Hedenas.
Vaidina D.Eneblas, K.Makfi.

Fotografas Brajanas atsiduria keblio-
je situacijoje, kai netyčia sužeidžia 
katiną, priklausantį kroatų nusikal-
tėlių bosui Vadikui Nikitinui. Vadikas 
priverčia Brajaną vesti savo dukterį 
Mašą, kad ši galėtų pasilikti JAV. 

„TRANZITAS“
tRileRis. JAV. 2012.
Režisierius A.Negretas.
Vaidina Dž.Kaviezelis, 
Dž.Freinas, E.Riom.

Kad pervežtų per kontrolės pralei-
dimo punktą 4 milijonus dolerių, 
kruvino apiplėšimo banke dalyviai 
pasinaudoja įkaitais - paprasta šeima, 
pastaroji tampa jų kurjeriais. Dabar 
nusikaltėliai nori atsiimti pinigus ir 
paaukos viską, kad tik juos atgautų. 

sausio 23 d.

 23.10 	 „Šimtametis,	kuris	
išlipo	pro	langą	ir	dingo“

 19.00 	 „CSI	
	 kriminalistai“

 22.45  	„Projektas	
	 „Rojus“	

 ANImAl PlANET
11.00	 Gyvūnų	 policija.	 11.55	 Mieliausi	 augin-
tiniai.	12.50	Pragariška	katė.	13.45	Pražūtingos	
salos.	 14.40	 Akvariumų	 verslas.	 15.35	 Gyve-
nimas	 laisvėje.	 16.30	 Karališkoji	 kobra.	 17.25,	
21.05	Namai	medžiuose.	19.15,	1.40	Akvariumų	
verslas.	 20.10	 Laukinės	 gamtos	 gangsteriai.	
22.00	Laukinės	būtybės.	22.55	Aligatorių	 tram-
dytojai.	23.50	Rykliai.	

 SPORT1
8.00	 Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	Tenerifės	
„Iberostar“	 -	 Mursijos	 „UCAM“.	 9.50	 Ispanijos	
„Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 „Barcelona“	 -	 Mursijos	
„UCAM“.	11.30	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	12.00,	
19.00,	 23.00	 „Sportas“.	 Dienos	 naujienos.	 12.15	
„Eurocup“	krepšinio	lyga.	Klaipėdos	„Neptūnas“	-		
Stambulo	„Bešiktaš“.	14.00	Geriausi	2014	Endesa	
lygos	metimai	TOP50.	14.30	Geriausi	2014	NBA	
sezono	 metimai	 TOP100.	 15.00,	 7.00	 „Eurocup“	
krepšinio	lyga.	Klaipėdos	„Neptūnas“	-	„Paris-Le-
vallois“.	16.50	NBA	krepšinio	lyga.	Toronto	„Rap-
tors“	-	Čikagos	„Bulls“.	19.15	Ispanijos	„Endesa“	
krepšinio	 lygos	 Turo	 apžvalga.	 20.00	 Olandijos	
„Eredivisie“	lyga.	21.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	
„FC	Twente“	-	„Heracles“	(pertraukoje	-	„Sportas“.	
Dienos	 naujienos).	 23.15	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Atlantos	„Hawks“	-	Detroito	„Pistons“.	

 VIASAT SPORT BAlTIc
7.00	 „Formulė-1“.	 2014	 m.	 sezono	 apžval-
ga.	 8.00	 Futbolas.	 Anglijos	 FA	 taurės	 apž-
valga.	 8.30	 Futbolas.	 Anglijos	 taurė.	 „Liver-
pool“	 -	 „Chelsea“.	 10.20	 Futbolas.	 Anglijos	
taurė.	 „Tottenham“	 -	 „Sheffield	 United“.	 12.10	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Real“	 -	 „Panathinaikos“.	
14.00	Krepšinis.	Eurolyga.	„Emporio	Armani“	-		
„Fenerbahce	 Ulker“.	 15.50	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
„Severstal“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	 17.50	 Krepši-
nis.	 Eurolyga.	 „Real“	 -	 „Panathinaikos“.	 19.40	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Žalgiris“	 -	 „Maccabi“.	
Tiesioginė	transliacija.	21.25	Krepšinis.	Euroly-
ga.	„Olympiacos“	-	„Laboral	Kutxa“.	Tiesioginė	
transliacija.	23.30	Krepšinis.	Eurolyga.	„Nizhny	
Novgorod“	 -	 „Anadolu	 Efes“.	 1.20	 Krepšinis.	
Eurolyga.	 „Žalgiris“	 -	 „Maccabi“.	 3.10	 Krepši-
nis.	Eurolyga.	„Olympiacos“	-	„Laboral	Kutxa“.	

 EUROSPORT
2.00	 Tenisas.	 „Australian	Open“.	15.30	Biatlo-
nas.	 Pasaulio	 taurė.	 16.45	 Kalnų	 slidinėjimas.	
Pasaulio	 taurė.	 18.45	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	
Pasaulio	 taurė.	 20.00	 Futbolo	 žurnalas.	 20.45	
Futbolas.	Afrikos	tautų	taurė.	Senegalas	-	PAR.	
23.00	Tenisas.	„Australian	Open“.	1.15	Motos-
portas.	GT	akademija.	1.30	Tenisas.	„Australian	
Open“.	

„VIENIŠOS ŠIRDYS“
kRiminalinė dRama. Vokietija, JAV. 2006.
Režisierius T.Robinsonas.
Vaidina Dž.Travolta, S.Hajek, Dž.Gandolfinis.

Tikrais įvykiais paremta kriminalinė drama pasakoja apie Martą Bek ir 
Reimondą Fernandesą - žudikų porelę, savo aukų ieškojusią laikraščių 
pažinčių skyrelyje. Penktojo dešimtmečio pabaigos Amerikoje Marta ir 
Reimondas viliodavo vienišas moteris, išmelždavo jų pinigus ir tada jas 
nužudydavo. Sučiupti žudikus pasiryžta detektyvas Robinsonas.

„ŠEŠIOS DIENOS,  
SEPTYNIOS NAKTYS“
nuotykių komedija. JAV. 1998.
Režisierius I.Reitmanas.
Vaidina H.Fordas, A.Heč.

Frenkas padovanoja savo merginai 
atostogas tropikų saloje ir ten jai pa-
siperša. Tačiau sužadėtinė turi skubiai 
keliauti į Taitį. Ten nusigauti įmano-
ma tik mažučiu lėktuviūkščiu, pilo-
tuojamu bjauraus būdo lakūno. 

TV8
21.00

TV3
21.20

TV3
23.30

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Mano	puikioji	

auklė“.
7.50	 Linksmieji	žvėreliai.
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius“.
9.10	 „Avataras“.
9.25	 „Žmogus	juodu	

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

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

narija	su	Anabele	
Lengbein.

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

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės		

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

vieta.	komisaras	
Borovskis	ir		
moteris	prie	lango“	
(N-7).

22.45	Trileris		
„Projektas	„Rojus“	
(N-14).

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

9.30	 Teleparduotuvė.
9.45	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.15	 „Porininkai“	(N-7).
11.10	 „Viskas	teisėta“		

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

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

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

teisėta“	(N-7).
17.00	 „Porininkai“		

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.	Naujas	

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

gelbėtojai	(N-7).
22.00	Eurolygos	rungtynės.	

TOP	16.	Kauno	
„Žalgiris“	-		
Tel	Avivo	„Maccabi	
Electra“.	Vaizdo	
įrašas.

23.45	Kriminalinė		
drama	„Vienišos	
širdys“	(N-14).

1.40	 Erotinis	f.	„Laisvas	
seksas“	(S).

9.00	 Balticum	TV	žinios.
9.15	 Karštos	senos		

sėdynės.
9.45	 „Komisaras		

Manara	2“	(N-7).
10.45	 „Komanda	Č“		

(N-7).
11.45	Pamiršti	vardai.	

Žanas	Emanuelis	
Žiliberas.

12.15	 „Laukinė	Afrika“.
13.15	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai.

13.45	 „Departamentas“		
(N-7).

14.45	Pasaulis	pro	
traukinio	langą.

15.45	 „Žaibo	belaukiant“	
(N-7).

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	 „Tekėk	už		

manęs!“
22.55	Balticum	TV		

žinios.
23.10	 „Šimtametis,		

kuris	išlipo		
pro	langą	ir	dingo“	
(N-14).

TV6
23.45

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

(N-7).
8.00	 „Didvyrių	draugu-

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

beieškant“.
12.00	Komedija		

„Seržantas	Bilko“	
(N-7).

13.50	 „Gyvenimo	bangos“	
(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas	ir	Šura“	
(N-7).

17.20	Ekstrasensai		
detektyvai	(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Šok	su	manimi.	
Šokių	konkursas,	
2014	(N-7).

19.30	Konkurso		
pertraukoje	-	
Eurojackpot.

22.00	Komedija	„Ir	čia	pri-
ėjo	Poli“	(N-7).

23.50	Romantinė	drama	
„Purvini	šokiai“		
(N-7).

1.45	 Veiksmo	f.	
„Peržengta		
riba“	(N-14).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Žuviukai		

burbuliukai“.
6.55	 „Superdidvyrių	

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

Skūbi-Dū?“
8.10	 „Katino	Leopoldo	

pasivaikščiojimas“.
8.25	 „Leopoldo	gimimo	

diena“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	nuo-

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

nuotykiai	2“.
11.50	Veiksmo		

komedija	„Čarlio	
angelai“	(N-7).

13.45	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.50	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

16.55	Šventę	švęsti.
18.30	Žinios.	Sportas.		

Orai.
19.00	Filmas	šeimai	

„Užkerėtoji“.
21.00	Komedija	šeimai	

„Seni	vilkai“.
22.40	Veiksmo	f.		

„Tikras	teisingumas.	
Juodas	kerštas“	
(N-14).

0.25	 „Karo	kelias“	(N-14).

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

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

Kelmickaite.
11.10	Durys	atsidaro.
11.40	Mokslo	ekspresas.
12.00	 „Didžiosios	migra-

cijos“.	1	d.	„Gimę	
judėti“.

13.00	 „Inspektorius	Luisas	2“.
14.30	Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu.
15.00	Mūsų	laisvės	metai.	

1991	m.	1	d.
16.00	Žinios.	
16.15	 Sveikinimų	koncertas.
18.40	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	 „Eurovizija	2015“.	

Nacionalinė	atranka.
22.40	 Komedija	„Užsispyrusi	

blondinė	2“.
0.15	 „Senis“	(N-7).
1.15	 Žingsnis	po	žingsnio.	
1.30	 Mūsų	laisvės	metai.	
2.25	 „Inspektorius	Luisas	2“.
4.00	 Eurovizija	2015.	

Nacionalinė	atranka.

 22.40 	 „Užsispyrusi	
	 blondinė	2“

 9.00 	 Svajonių	ūkis

ŠeŠtadienis

„PURVINI ŠOKIAI“
Romantinė dRama. JAV. 1987.
Režisierius E.Ardolinas.
Vaidina P.Sveizas, Dž.Grėjus, Dž.Orbachas.

Septyniolikmetė Beibi su šeima atvyksta atostogų į prabangų viešbutį. 
Naivi ir miela mergina kaipmat susidraugauja su viešbučio personalu, 
vienas kurių - žavingas šokėjas Džonis. Bandydama padėti į keblią padėtį 
patekusiai vyruko šokių partnerei Peni, mergina tampa Džonio šokių 
mokine, o netrukus ir žengia ant parketo.

rekomenduoja

„GREITIS“
Veiksmo filmas. JAV. 1994.
Režisierius J.de Bontas.
Vaidina K.Ryvsas, D.Hoperis, 
S.Bulok.

Ant Los Andželo policijos depar-
tamento įsiutęs teroristas sumon-
tuoja bombą miesto autobuse, 
sprogsiančią, jei autobuso greitis 
bus mažesnis nei 80 km/h. Spe-
cialaus padalinio pareigūnas Dže-
kas Treivenas pasiryžęs išgelbėti 
perpildytu autobusu važiuojančių 
žmonių gyvybes. Džekui į pagalbą 
ateina žavi keleivė Enė.

„MIRTINAS SMŪGIS“
Veiksmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius Dž.Kingas.
Vaidina S.Sigalas, H.Dinjar, 
K.T.Kingas.

Nepailstantis detektyvas Džei-
kobas atvyksta į Memfio miestą, 
kad surastų samdomus žudikus. 
Jis vienas žinomiausių detektyvų, 
o jo domėjimosi sritis - žiaurios ir 
neištirtos žmogžudystės. Šį kartą 
jis rado vertą priešininką - klas-
tingą ir iškrypusį nesuga unamą 
žmogžudį, kuris vis dar laisvėje ir 
terorizuoja seną miesto rajoną...

„NUOTAKOS DUKRA“
Romantinė dRama. Kanada. 2008.
Režisierė L.Houp.
Vaidina Dž.G.Svišer, H.Šeiver, 
K.Velš.

Vestuvių planuotojai Roksei labai ne-
patinka jos mamos naujasis draugas. 
Mergina visiškai nepritaria jų pla-
nuojamoms vestuvėms, nori jas su-
stabdyti ir sukompromituoti būsimą 
patėvį Džeką. Berezgant tuoktuvių 
naikinimo planus, Roksės gyvenime 
pasirodo elegantiškas vyras. 

TV6
19.05

 TV8
9.30	 Sportuok	 su	 mumis.	 10.00	 Menų	 sala.	
10.30	 Statybų	 TV.	 11.00	 VIP.	 11.30	 Virtuvės	
istorijos.	12.00	„Šunyčiai	patruliai“.	13.00	„Ana	
ir	 meilė“.	 15.00	 „Tėvas	 Braunas“	 (N-7).	 16.00	
„Frosto	prisilietimas“	(N-7).	18.00	„Mis	Marpl“	
(N-7).	19.05	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	20.00	
Labanakt,	 vaikučiai.	 21.00	 Romantinė	 drama	
„Nuotakos	dukra“	 (N-7).	 22.40	 Romantinė	 ko-
medija	„Nedrįsk	bučiuoti	nuotakos!“	(N-7).	0.30	
„Frosto	prisilietimas“	(N-7).	

 INfO TV
6.00	 Info	 diena.	 14.00	 Teleparduotuvė.	 14.30	
Nuo...	Iki.	15.20	Dviračio	šou.	15.50	KK2	(N-7).	
16.30	 Dviračio	 šou.	 17.00	 KK2	 (N-7).	 17.40	
Dviračio	 šou.	 18.10	 Sekmadienio	 rytas.	 19.00	
24	 valandos	 (N-7).	 20.00	Alchemija	LIX.	VDU	
karta.	20.30	Autopilotas.	21.00	Miesto	skoniai.	
22.00	 „Eksperimentai“.	 23.00	 Pagalbos	 skam-
butis	 (N-7).	 23.50	 Valanda	 su	 Rūta.	 1.15	 24	
valandos	 (N-7).	 2.10	 Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	 3.05	
Sveikatos	 ABC	 televitrina.	 3.30	 Tauro	 ragas	
(N-7).	 4.00	 Alchemija	 LIX.	 VDU	 karta.	 4.30	
Nuo...	Iki.	

 PBK
9.00,	 11.00,	 17.00	 Naujienos.	 9.15	 Ganytojo	
žodis.	 9.35	 Skanėstas.	 10.15	 „Jūrmala	 2013“.	
11.20	 Idealus	remontas.	12.10	„Marionečių	šo-
kiai“.	15.55	Kas	nori	tapti	milijonieriumi?	17.25	
Atspėk	 melodiją.	 18.00	 Estrados	 teatras.	 20.00	
Laikas.	20.40	„Pasverti	ir	laimingi	-	3“	(su	subtit-
rais	lietuvių	k.).	23.50	Šiandien	vakare.	

 REN
7.20-11.00	 Kviestinė	 vakarienė.	 11.55	 „Kūrėjai“.	
12.50	 „NSO“.	 13.40	 „Vandens	 karalių	 šešėliai“.	
15.30	 „Visa	 tiesa	 apie	 Marsą“.	 16.25	 „Didžio-
ji	 Nojaus	 paslaptis“.	 17.20	 „NSO.	 Paslaptingi	
duomenys“.	 19.10	 Jūrmala.	 21.00	 Ekstrasensai	
detektyvai.	22.45	„Naujametinė	žmona“.

 NTV MIR
9.00,	12.00	Šiandien.	9.20	„Gaminame	su	Alek-
sejumi	 Ziminu“.	 9.50	 Puota	 visame	 pasaulyje.	
10.55	 Buto	 klausimas.	 12.25	 A.Žurbino	 melo-
dijos.	 13.10	 Važiuosime,	 pavalgysime!	 13.50	
Rusiškas	įdaras.	14.30	Pagrindinis	kelias.	15.15	
Mūsiškiai.	 16.05	 Kontrolinis	 skambutis.	 17.00	
Tyrimą	atliko...	18.00	Centrinė	 televizija.	19.00	
Naujos	rusiškos	sensacijos.	21.00	Tu	nepatikė-
si.	21.55	Kriminalinė	Rusija.	23.00	„Koma“.		

BTV
21.00

 11.50 	 „Čarlio	angelai“

TV3
23.50

TV8
21.00
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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	Pasaulio	galiūnų	

čempionų	lygos	
etapas	Rumunijoje.	
2014	m.

12.00	Arčiau	mūsų.
12.30	Patrulis	(N-7.)
13.00	 „Džiunglių		

princesė	Šina“		
(N-7).

14.00	 „Šeimynėlė“	(N-7).
16.00	 „Muchtaro		

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

(N-7).
19.00	Dainuok	mano	dainą.	

Dalyvauja:	N.Bunkė,	
R.Dambrauskas,	
V.Genytė,	
A.Ivanovas-Fara,	
D.Meiželytė,	
I.Puzaraitė,	Radži,	
E.Sipavičius,	
K.Zvonkuvienė.

21.00	Veiksmo	f.		
„Mirtinas	smūgis“	
(N-14).

22.50	Trileris	„Internetinis	
žudikas“	(N-14).

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

2.10	 Bamba	TV	(S).

7.40	 Programa.
7.44	 TV	parduotuvė.
8.00	 Dokumentinis	f.	

„Neprilygstamieji	
gyvūnai“	(N-7).

9.00	 Kitoks	pokal-
bis.	Svečiuose	
M.Petruškevičius	
(N-7).

10.00	Taip	gyvena	žvaigž-
dės!	(N-7).

11.00	Spąstai	tėčiui.
13.00	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Genijai	iš		
prigimties“.

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

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

„Išgyventi	Afrikoje“.
20.00	 „Iššūkis“	(N-7).
21.30	 „Netikęs	auklėjimas“.
22.10	Vakar.	Gyvai.	Artūro	

Orlausko	šou	(N-14).
22.40, 2.10	 „Kruvina	žinu-

tė“	(N-14).
0.25, 3.35	Romantinė	

komedija	„Pasiklydę	
meilėje“	(N-7).

5.05	 Spąstai	tėčiui.
6.45	 Dokumentinis	f.	

„Išgyventi	Afrikoje“.

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

Gerulaičiu.
11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	Talentų	ringas.
13.15	Būtovės	slėpiniai.	
14.00	Kultūra	+.
14.30	Pasaulio	biatlono	

taurė.	12,5	km	
persekiojimas.	Vyrų	
rungtis.	

15.20	Koncertuoja	
„Hiperbolė“.	1996	m.

16.30	 Pasaulio	biatlono	
taurė.	10	km	persekio-
jimas.	Moterų	rungtis.	

17.15	 Lietuvių	doku-
mentikos	meistrai.	
Henrikas	Šablevičius.	

18.00 	Žinios.	
18.15	Legendos.
19.00	Muzika	gyvai.	
21.15	Fantastikos	siaubo	

trileris	„Drakonas“.
22.45	Panorama.	
23.15	Šarūno	Barto	filmų	

retrospektyva.	
0.30	 Lietuvių	kompozitorių	

kūrinius	atlieka	LNSO,	
solistas	P.Geniušas.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Gepardų		

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

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Afrika.	Pavojinga	
tikrovė“.

11.30	 „Gyvūnai.	Faktai	ir	
įdomybės“.

12.00	Natūralioji	kuli-
narija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Penki		
ingredientai.

13.00	Bučiuotis,	vesti,	
vengti?	(N-7).

14.00	 „Superauklė“		
(N-7).

15.00	Stverk	pinigus		
ir	bėk	(N-7).

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

minučių“	(N-7).
19.00	Rosamunde		

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

21.00	 „Dartanjanas		
ir	trys		
muškietininkai“.

22.25	 „Atpildas“	(N-7).
0.20	 „Agentai“	(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale		

kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	Pragaro	kelias		

(N-7).
11.00	Kovotojas		

nindzė	(N-7).
12.00	 „Po	pasaulį	su	

Anthony		
Bourdainu“		
(N-7).

13.00	Oliverio	tvistas.
14.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
15.00	Ledo	kelias	(N-7).
16.00	Gamtos	jėgos		

(N-7).
17.00	Jokių	kliūčių!		

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

„Greitis“	(N-7).
21.30	 „Byvis	ir		

Tešlagalvis“		
(N-14).

22.00	 „Po	kupolu“		
(N-14).

22.55	Veiksmo	drama	
„Gamtos		
šėlsmas.	Tornadas“	
(N-14).

0.45	 Erotinis	f.		
„Pamylėk	mane,	jei	
gali“	(S).

2.15	 „Anarchijos	vaikai“	
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „Laukinė	Afrika“.
10.15	 „Komisaras		

Manara	2“	(N-7).
11.15	Pamiršti	var-

dai.	Stanislovas	
Bonifacas		
Jundzilas.

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	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

15.45	 „Saldžioji	gyvenimo	
pusė“.

17.20	 „Įvaikis“.
19.00	 „Departamentas“		

(N-7).
20.00	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

20.30	 „Jausmų	namai“		
(N-7).

21.35	 „Bibliotekininkas	3:	
Judo	taurės		
prakeiksmas“.

23.15	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

23.45	 „Elis	Kryd	dingimas“	
(N-14).

 19.00 	 Muzika	gyvai 22.10 	 Artūro	
	 Orlausko	šou

 19.00 	 Dainuok	mano	
	 dainą

 21.35 	 „Bibliotekininkas	3:	
Judo	taurės	prakeiksmas“

 15.00 	 Ledo	kelias 11.30 	 „Gyvūnai.	Faktai	
	 ir	įdomybės“

TV PROGRAMAsausio 24 d.

 RTR PlaneTa (BalTija)
5.25,	 7.15	 „Pūga“.	 7.00,	 10.00,	 13.00	 Žinios.	
8.40	 Šunų	 planeta.	 9.15	 Šeštadienio	 talka.	
10.10,	 13.15	 Žinios.	 Maskva.	 10.25	 Mano	
planeta.	 10.55	 „Jūra	 iki	 kelių“.	 13.30	 Rusijos	
stebuklai.	 14.05	 Tai	 juokinga.	 17.00	 „Saugok	
ją,	 meile“.	 19.00	 Šeštadienio	 žinios.	 19.45	
„Našlys“.	 23.35	 „Meilės	 patikrinimas“.	 1.30	
„Laimės	metas“.	3.15	Liudmila	Saveljeva.	4.00	
Humoro	laida.	

 TV Polonia
7.35	 „Zlotopolskiai“.	 9.50	 Miško	 bičiuliai.	
10.05	 Kultūros	 laida.	 10.35	 ABC	 viską	 žino.	
10.55	Ekologijos	laida.	11.25	Tyrėjų	TV	-	vaikų	
hitai.	 12.00	 „Juodi	 debesys“.	 12.55	 Regionų	
istorija.	 13.10,	 18.25,	 1.45	 Galvosūkis.	 13.20,	
22.35,	4.25	Sveikinimų	koncertas.	13.40	„Tėvas	
Mateušas“.	14.30	KucinAlina.	15.00	„Ir	gėriui,	
ir	blogiui“.	16.00	„Kam	tau	tie	valstiečiai?	Apie	
Karolį	 Levakovskį“.	 17.00	 Kultūringieji	 PL.	
18.00,	23.35	Lenkų@lenkų	žodynas.	18.30	TV	
ekspresas.	18.55,	1.50	 „M,	kaip	meilė“.	19.50	
Pramoginė	 laida.	 20.40	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.45,	 3.40	
„Garbės	laikas.	Sukilimas“.	23.00,	4.45	Lenkai	
čia	 ir	 ten.	0.10,	5.25	 „Krugerandai“.	2.40	Ani-
macinis	f.	3.00	Žinios.	

 DiVa UniVeRsal TV
	5.00,	9.25,	16.45,	1.50	Išskirtiniai.	6.55	Ištekė-
jusi	už	Džonaso.	8.35,	14.25,	1.00,	3.25	Tikroji	
Holivudo	 istorija.	 9.50	 Nuotaka	 milijonieriui.	
11.25,	 4.10	 Mados	 pasaulyje.	 12.10	 „Tyrimas	
per	 Kalėdas“.	 13.40,	 16.00,	 19.10	 Marija	 Me-
nunos.	 17.30	 Mados	 projektas.	 18.20	 Kortnė	
ir	Kim	užkariauja	Majamį.	20.00,	21.35	Išskirti-
niai.	22.20	„Priežiūra“.	23.30	„Vestuvės“.

 TV1000
10.15	 „Bušas“.	 12.30	 „Nacionalinis	 saugu-
mas“.	 14.00	 „Po	 priedanga“.	 15.30	 „Išlikimo	
eksperimentas“.	17.15	„Pašėlę	pirmieji	metai“.	
19.00	„Džeinės	Mensfild	mašina“.	21.10	„Vai-
duoklis“.	23.15	„Neliečiamieji“.	

 TRaVel
10.30	Kelionė	po	prieskonių	pasaulį.	Iranas.	12.00	
Nuostabūs	užmiesčio	namai.	13.00	Naujo	būsto	
paieška.	 13.30	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Australija.	
14.00	Namas	pasaulio	pakraštyje.	Butanas.	15.00	
Gelbėtojai.	 16.00	 Statybos	 Aliaskoje.	 17.00	 Įdo-
miausios	 kelionės	 motociklu.	 18.00	 Mano	 na-
melis	ant	ratų.	19.00	Pamesto	bagažo	aukcionai.	
21.00	Gelbėtojai.	22.00	 Išgelbėkite	mano	verslą!	
23.00	Įdomiausios	kelionės	motociklu.	

 animal PlaneT
7.00	 Liūno	 broliai.	 7.25,	 11.00,	 21.05,	 3.25	
Akvariumų	 verslas.	 11.55,	 22.55	 Dinozaurų	
kautynės.	 12.50,	 17.25	 Gyvenimas	 laisvėje.	
13.45,	 18.20	 Laukinės	 gamtos	 gangsteriai.	
14.40,	 19.15	 Afrikoje.	 15.35	 Šeimos	 safaris.	
16.30	Drambliai.	 20.10	 Ryklio	 apetitas.	 22.00,	
4.15	Namai	medžiuose.	23.50	Pavojingiausios	
gyvatės.	0.45	Plaukimas	su	pabaisomis.	1.40,	
5.00	 Gyvenimas	 laisvėje.	 2.35,	 5.50	 Šiaurės	
Amerikos	džiunglės.	6.35	Liūno	broliai.	

 sPoRT1
	9.00	„Sportas“.	Dienos	naujienos.	9.15	Ispani-
jos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	„Unicaja“	-	„Bilbao	
Basket“.	11.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„FC	
Twente“	-	„Heracles“.	2014/2015	m.	sezonas.	
12.50	 ATP250	 „Brisbane	 International	 Open“	
2015.	Vyrų	tenisas.	Roger	Federer	-	Milos	Ra-
onic.	Finalas.	15.20	KOK	World	series.	Bušido	
kovos.	 19.30	 Tiesioginė	 transliacija.	 Olandi-
jos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „SC	 Cambuur“	 -	 „PSV	
Eindhoven“.	 21.30	 „Eurocup“	 krepšinio	 lyga.	
Klaipėdos	 „Neptūnas“	 -	 Stambulo	 „Bešiktaš“.	
23.20	NBA	krepšinio	lyga.	Toronto	„Raptors“	-		
Bruklino	 „Nets“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	
1.30	NBA	krepšinio	 lyga.	Detroito	 „Pistons“	 -		
Ouklendo	„Warriors“.	2014/2015	m.	sezonas.	

 ViasaT sPoRT BalTic
7.55	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Severstal“	 -	 Rygos	
„Dinamo“.	 9.55	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Žalgi-
ris“	 -	 „Maccabi“.	 11.45	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Olympiacos“	-	„Laboral	Kutxa“.	13.35	Krepši-
nis.	 Eurolyga.	 „Real“	 -	 „Panathinaikos“.	 15.25	
„Formulė-1“.	2014	m.	 sezono	apžvalga.	16.25	
Futbolas.	 Anglijos	 FA	 taurės	 apžvalga.	 16.55	
Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	„Manchester	City“	-		
„Middlesbrough“.	Tiesioginė	transliacija.	19.00	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 žurnalas.	
19.25	Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	„Liverpool“	-		
„Bolton“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 21.30	 Futbo-
las.	 Anglijos	 FA	 taurė.	 „Birmingham“	 -	 „West	
Bromwich“.	23.20	Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	
„Manchester	 City“	 -	 „Middlesbrough“.	 1.10	
Krepšinis.	Eurolyga.	„Žalgiris“	-	„Maccabi“.	

 eURosPoRT
2.00	 Tenisas.	 „Australian	 Open“.	 12.45	 Kalnų	
slidinėjimas.	 Pasauli	 taurė.	 14.00	 Tenisas.	
„Australian	 Open“.	 15.30	 Biatlonas.	 Pasaulio	
taurė.	17.15	Kalnų	slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	
17.45	 Futbolas.	 Afrikos	 tautų	 taurė.	 Malis	 -	
Dramblio	 Kaulo	 Krantas.	 20.00	 Futbolo	 žur-
nalas.	 20.45	 Futbolas.	 Afrikos	 tautų	 taurė.	
Gvinėja	-	Kamerūnas.	23.00	Tenisas.	„Austra-
lian	Open“.	
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 13.00 	 „Melagių	
	 	 žaidimas“

 11.00 	 Kasdienybės	
	 	 aitvarai

 10.25 	 Gustavo		
	 enciklopedija

 19.30 	 Lietuvos		
	 supermiestas

 10.00 	 Virtuvės	istorijos

 TV8
9.40	Žvagulio	klanas	(1)	(N-7).	10.10	Svajonių	
sodai.	 11.00	 Mamyčių	 klubas.	 11.30	 Mankš-
tinkitės.	12.00	„Šunyčiai	patruliai“.	13.00	„Ana	
ir	 meilė“	 (N-7).	 15.00	 „Tėvas	 Braunas“	 (N-7).	
16.00	 „Frosto	prisilietimas“	 (N-7).	 18.00	 „Mis	
Marpl“	 (N-7).	 19.05	 Ekstremalūs	 namų	 poky-
čiai.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 21.00	 Drama	
„Pamilti	 dar	 kartą“	 (N-7).	 22.50	 „Nuotakos	
dukra“.	0.25	„Frosto	prisilietimas“	(N-7).	

 Info TV
5.15	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	 5.45	
Apie	žūklę.	6.15	Autopilotas.	6.45	Valanda	su	Rūta.	
8.20	KK2	(N-7).	9.05	Dviračio	šou.	9.35	KK2	(N-7).	
10.15	 Šefas	 rekomenduoja.	 10.45	 Alchemija	 LIX.	
VDU	 karta.	 11.15	 KK2	 (N-7).	 12.00	 Yra	 kaip	 yra	
(N-7).	13.00	Ne	vienas	kelyje.	13.30	Dviračio	šou.	
14.00	 Teleparduotuvė.	 14.30	 Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	
15.35	24	valandos	(N-7).	16.40	Retrospektyva.	17.15	
Arčiau	 mūsų.	 17.45	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	
Mačiuliu.	18.15	Nuo...	Iki.	19.10	Mes	pačios.	19.40	
„Alfa“	 savaitė.	 20.10	 Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	
21.00	Miesto	skoniai.	22.00	„Eksperimentai“.	23.00	
Tauro	ragas	(N-7).	23.25	Ne	vienas	kelyje.	23.50	24	
valandos	(N-7).	0.50	KK2	(N-7).	1.30	Nuo...	Iki.	2.15	
Yra	kaip	yra	(N-7).	3.10	KK2	(N-7).	3.50	Autopilotas.	
4.20	Tauro	ragas	(N-7).	4.50	Yra	kaip	yra	(N-7).	

 PBK
6.20	 „EURONEWS“.	 6.50	 Naujienos.	 7.15	 „Ar-
mijos	 parduotuvė“.	 7.40	 „Čimos	 legendos“.	
8.05	 Sveikata.	 9.00,	 11.00,	 17.00	 Naujienos.	
9.15	Padriki	užrašai.	9.40	Kol	visi	namie.	10.30	
Fazenda.	11.20	„Sąmokslo	teorija“.	12.20	„Pen-
keri	metai	ir	viena	diena“.	13.30,	17.20	„Į	pasau-
lio	kraštą“.	20.00	Laikas.	21.40	„Vysockis“.	1.20	
„EURONEWS“.	1.50	„Pasverti	ir	laimingi	-	3“.	

 REn
7.20	 Švarus	 darbas.	 8.05	 Gyvenimo	 taisyklės.	
8.55	 Jūrmala.	 Humoro	 festivalis.	 10.40-15.15	
„Kitas	3“.	17.50-21.25	„Kitas	2“.	

 nTV MIR
7.00,	 9.00,	 12.00,	 18.00	 Šiandien.	 7.25	 Jų	
papročiai.	 8.00	 Pirmoji	 pavara.	 8.45	 „Ar	 rusai	
moka	 rusiškai?“	9.25	 „Valgome	namie!“	10.00	
„Technikos	 stebuklas“.	 10.55	 Sodininkų	 at-
sakas.	 12.25	 „Aukso	 dulkės“.	 13.05	 „Muchta-
ro	 sugrįžimas	 2“.	 15.00	 Paslaptingoji	 Rusija.	
15.55	„Negrįžimo	taškas“.	16.55	Ypatingas	įvy-
kis.	19.00	Norkino	sąrašas.	20.15	„22	minutės“.	
22.25	 „Koma“.	0.20	 „Samurajaus	garbė“.	2.10	
Vyriškas	 pasididžiavimas.	 2.50	 „Sutuoktiniai“.	
4.45	„Bet	kada“.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.15	„Našlys“.	8.30	Pats	sau	režisierius.	9.20	Ži-
nios.	Maskva.	10.00,	13.00	Žinios.	10.15	Humoro	
laida.	 10.45	 Rytinis	 paštas.	 11.25	Gyvūnijos	pa-
saulyje.	12.00	Kulinarijos	žvaigždė.	13.20	Žinios.	
Maskva.	13.30	„Jūs	ir	nesapnavote“.	15.15	Humo-
ro	laida.	17.00	„Tu	būsi	mano“.	19.00	Savaitės	ži-
nios.	21.00	Sekmadienio	vakaras	su	V.Solovjovu.	
22.50	 „Privati	 detektyvė“.	 0.35	 „Bjaurybė“.	 2.20	
„Tu	būsi	mano“.	3.55	Humoro	laida.	

 TV PolonIa
7.00	 „Laimės	spalvos“.	8.45	 „Pagalbos	signalas“.	
9.20	Lenkai	čia	ir	ten.	9.50	Klajūno	užrašai.	10.00,	
18.25,	 1.45	 Galvosūkis.	 10.05	 Klopsas	 ir	 Drop-
sas.	 10.40	 Grūdas.	 11.10	 „Komediantė“.	 12.15,	
22.40,	4.30	Sveikinimų	koncertas.	12.30	Didžiosios	
Lenkijos	 gamtos	 rezervatai.	 12.50	 Tarp	 žemės	 ir	
dangaus.	 13.00	 Viešpaties	 Angelas.	 13.10	 Tarp	
žemės	ir	dangaus.	13.45	Prie	Tatrų.	14.00	Šv.Mišių	
transliacija.	 15.25	 Pramoginė	 laida.	 16.25	 Okrasa	
laužo	taisykles.	16.55	Sveikatos	ir	grožio	alchemija.	
17.10	Provincijos	lobiai.	17.30,	6.40	„Pilnas	miškas	
vandens“.	17.55	Made	in	Poland.	18.30	TV	ekspre-
sas.	18.50,	1.50	„M,	kaip	meilė“.	19.45	Pramoginė	
laida.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios.	21.45,	3.40	
„Likimo	pokštas“.	23.00,	4.50	Savaitraštis.pl.	24.00	
„Komediantė“.	1.05	Klopsas	ir	Dropsas.	

 DIVa UnIVERsal TV
7.45,	 14.05,	 15.10,	 0.10	 Išskirtiniai.	 8.35,	 17.30	
Marija	 Menunos.	 9.25,	 13.40	 Mados	 pasaulyje.	
9.50	Nuotaka	milijonieriui.	12.10,	18.20,	21.10,	1.00	
Tikroji	 Holivudo	 istorija.	 14.25	 Mados	 projektas.	
16.45,	4.10	Kortnė	ir	Kim	užkariauja	Majamį.	19.10	
Išskirtiniai.	20.00	„Priežiūra“.	21.55	„Vestuvės“.	

 TV1000
7.30	„Džeinės	Mensfild	mašina“.	9.45	„Reičel	ište-
ka“.	11.45	„Mes	-	viena	komanda“.	14.00	„Niujorko	
šešėlyje“.	16.30	„Bado	žaidynės“.	19.00	„Kivirčas“.	
20.30	„Virš	įstatymo“.	22.30	„Džesmina“.	0.30	„Rau-
donasis	drakonas“.	2.45	„Mes	-	viena	komanda“.	

 TRaVEl
8.00	Amerikos	maistas.	Sent	Lujisas.	9.00	Amerikos	
paslaptys	ir	mįslės.	Martino	Liuterio	Kingo	nužudy-
mas.	 10.00	 Didžiosios	 pasaulio	 paslaptys.	 12.00	
Gelbėtojai.	13.00	Nepaprastos	jachtos.	14.00	Neįti-
kėtinos	istorijos.	Luvras.	15.00	Amerikos	paslaptys	
ir	mįslės.	Martino	Liuterio	Kingo	nužudymas.	16.00	
Didžiosios	pasaulio	paslaptys.	17.00	Paminklų	pa-
slaptys.	18.00	Dženi	ir	Olis	degustuoja	vyną.	18.30	
Kelionė	po	prieskonių	pasaulį.	19.30	Visada	išalkę.	
20.00	Įdomiausios	kelionės	motociklu.	21.00	Naujų	
nuotykių	išbandymas.	22.00	Muziejų	paslaptys.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Redakajus“	

(N-7).
7.30	 „Bidamanų		

turnyras“		
(N-7).

8.00	 „Mažylių		
nuotykiai“.

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

Granto	beieškant“.
12.00	Komedija		

„Pelės	medžioklė“	
(N-7).

13.55	 „Gyvenimo		
bangos“	(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas		
ir	Šura“	(N-7).

17.20	Ekstrasensai		
detektyvai		
(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Savaitės		
komentarai.

19.30	Komedija		
„Tūkstantis	žodžių“	
(N-7).

21.15	Fantastinė		
veiksmo	drama	
„Pasaulių	karas“	
(N-14).

23.45	Biografinė		
drama	„Ledi“		
(N-14).

6.30	 „Žuviukai	burbuliukai“.
6.55	 „Superdidvyrių	

komanda“.
7.20	 „Kaukė“.
7.45	 „Kas	naujo,	Skūbi-Dū?“
8.10	 „Katino	Leopoldo	

vasara“.
8.20	 „Interviu	su		

katinu	Leopoldu“.
8.25	 „Katino	Leopoldo	

automobilis“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

nuotykiai“.
9.00	 Sveikatos	ABC		

televitrina.
9.30	 Mes	pačios.
10.00	Nuotykių	f.	„Princas	

ir	aš.	Karališkas	
medaus	mėnuo“.

11.45	Nuotykių	komedija	
„Gyvenimas	ant	ratų“	
(N-7).

13.45	 „Mano	puikioji	auklė“.
14.50	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
17.00	Ne	vienas	kelyje.
17.30	Teleloto.
18.30	Žinios.	Orai.
19.00	 „Alfa“	savaitė.
19.30	Lietuvos		

supermiestas.
22.00	Trileris	„Užkratas“	

(N-14).
0.05	 Romantinė	komedija	

„Skaistuolė	ameri-
kietė“	(N-14).

1.40	 „Čarlio	angelai“	(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Durys	atsidaro.
6.35	 Popietė	su	A.Čekuoliu.
7.00	 Šventadienio	mintys.
7.30	 Ryto	suktinis	su		

Z.Kelmickaite.
8.30	 Girių	horizontai.
9.00	 „Mūsų	kaimynai	

marsupilamiai“.
9.25	 „Vakavilis“.
9.50	 „Džeronimas“.
10.15	 „Aviukas	Šonas	4“.
10.25	Gustavo	enciklopedija.
10.55	Pasaka	„Pinokis“.	3	s.
12.00	 „Jeloustouno	naciona-

linis	parkas.	Didingiau-
sias	Amerikos	stebuklas“.

13.00	 „Puaro	12“	(N-7).
14.30	 „Radiofobija“.
15.30	Tautos	balsas.
16.00	Žinios.
16.15	LKL	čempionatas.	

Pasvalio	„Pieno	žvaigž-	
dės“	-	Utenos	„Juven-
tus“.	Tiesioginė	trans-
liacija	iš	Pasvalio.

18.00	Keliai.	Mašinos.	Žmonės.
18.30	Lietuvos	tūkstantme-

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

Gyvenimas	tęsiasi“.
21.50	 „Auksinės	bitės	2014“.
23.20	Fantastinė	drama	

„Alisa“.	1,	2	s.

7.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

8.00	 Pirmas	kartas	su	
žvaigžde	(N-7).

8.30	 Tauro	ragas		
(N-7).

9.00	 Autopilotas.
9.30	 Krepšinio	pasaulyje	

su	Vidu	Mačiuliu.
10.00	Sekmadienio	rytas.
11.00	Sveikatos	kodas.
11.52	Nacionalinė		

loterija.
12.00	Arčiau	namų.
13.00	Mistinė	drama	

„Melagių	žaidimas“	
(1)	(N-7).

14.00	Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

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

(N-7).
19.00	Emilija	Richards.	

Romantinė	drama	
„Praeities	pėdsakai“	
(N-7).

21.00	 „Bordžijos“		
(N-14).

23.00	Veiksmo	trileris	
„Matrica.	Perkrauta“	
(N-7).

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

2.45	 Bamba	TV	(S).

7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 „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	 „Laukinis	pasaulis“.
12.00	Pasaulis	nuostabus.
12.30	 „Air	America“	(N-7).
15.30	 „Laukinis	pasaulis“.
16.00	Žinios.	Orai.
16.20	 „Genijai	iš		

prigimties“.
17.00	Žinios.	Orai.
17.30	Šeima	-	jėga!	2.
19.00	Žinios.	Orai.
19.30	 „Išgyventi	Afrikoje“.
20.00	Pasaulis	X.	„Egzor-

cizmas.	Kodėl	vertėtų		
patikėti	šėtono		
gundymais?“	(N-7).

21.00	Žinios.	Orai.
21.30	24/7.
22.30	 „Nebylus	liudijimas“	

(N-14).
23.30	Siaubo	f.	

„Dažasvydis“	(S).
1.15	 24/7.
1.55	 „Nebylus	liudijimas“	

(N-14).
2.50	 „Dažasvydis“	(S).
4.20	 24/7.
5.00	 „Nebylus	liudijimas“	

(N-14).
5.55	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 Dainų	sūpynės.	
„Kotita“	ir	draugai.	2	d.

9.40	 Purpurinis	vakaras.	
Bardų	festivalis	
Anykščiuose.

10.30	ORA	ET	LABORA.	
Benediktinų	kelias	
Lietuvoje.

11.00	Kasdienybės	aitvarai.
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	Talentų	ringas.	2008	m.
13.15	Mūsų	miesteliai.	

Senoji	Varėna.	2	d.
14.00	Šventadienio	mintys.
14.30	Dž.Verdžio	opera	„Don	

Karlas“.	1982	m.
17.00	Kultūros	savanoriai.
17.30	Septynios	Kauno	dienos.
18.00	Žinios.
18.15	Rusų	gatvė.
18.45	Vilniaus	mažojo	tea-

tro	spektaklis	„Pas-
kutiniai	mėnesiai“

20.45	Linija,	spalva,	forma.
21.30	Visu	garsu.
22.15	 ...	formatas.
22.30	Panorama.
23.00	Džiazo	muzikos	

vakaras.	Festivalis	
„Vilnius	Mama	Jazz	
2014“.	Leonardas	
Pilkauskas	ir		
Paulius	Volkovas	-	
„D’pendent	Ensemble“.

24.00	 „Šiaurietiškas	būdas“.
0.30	 Grupės	„Tabasco“	

koncertas.	1,	2	d.

 22.30 	 „Nebylus	
	 	 liudijimas“
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„IŠSISUKINĖJIMAI“
Komedija. Rusija. 2011.
Režisierius L.Gabriadzė.
Vaidina M.Jovovič, K.Chabenskis, I.Urgantas.

Mokytojas iš mažo miestelio Viačeslavas Kolotilovas atvyko į Maskvą, kad tap-
tų didžiu rašytoju. Deja, jį einantį su rankraščiu rankose partrenkia Nadiežda. 
Meilė užgimsta akimirksniu, ir paprastas mokytojėlis su įtakinga maskviete jau 
ruošiasi tuoktuvėms. Ceremonija suplanuota, svečiai jau rengiasi pobūviui 
Maksvoje, o Slavai niekaip nepavyksta ištrūkti iš gimtojo miestelio.

„TŪKSTANTIS ŽODŽIŲ“
Komedija. JAV. 2012.
Režisierius B.Robinsas.
Vaidina E.Merfis, K.Kertis, 
K.Vašingtonas.

Knygų leidybos agentas Džekas 
Makalas yra tikras malimo liežuviu 
virtuozas. Jis gali pasakyti bet ką, 
kad gautų, ko nori. Šis plepys nie-
kad nesusimąsto apie žodžių galią 
ir visai nesijaudina meluodamas...

„PANDORUM“
Siaubo trileriS. Vokietija, 
Jungtinė Karalystė. 2009.
Režisierius K.Alvartas.
Vaidina D.Kveidas, B.Fosteris, 
A.Trauvė.

Du astronautai pabunda miego ka-
meroje. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
kosminis laivas apleistas, ir jie vienin-
teliai, likę jame. Nei vienas nepamena 
nei kaip atsidūrė kosminiame laive, 
nei jiems paskirtos užduoties...

„MATRICA. PERKRAUTA“
VeiKSmo trileriS. JAV, Australija.
2003.
Režisieriai A. ir L.Vachovskiai.
Vaidina K.Ryvsas, K.A.Mos, 
L.Fišbernas.

Visagalės mašinos sužino paskutinio 
žmonių miesto dislokacijos vietą. 
Kompiuteriai ketina iškasti tunelį Že-
mės šerdies link ir pasiųsti kamikadzes, 
kurie sprogsta ir sunaikina viską...

sausio 25 d.

 14.30 	 „Jausmų	namai“ 13.00 	 Žuvis	vakarienei	
su	Džeimiu	Oliveriu

 13.00 	 „Svajonių	sodai“

 ANIMAl PlANET
7.25,	 4.15	 Namai	 medžiuose.	 11.55,	 22.55	 Di-
nozaurų	 era.	 12.50,	 17.25	 Šiaurės	 Amerikos	
džiunglės.	13.45	Pražūtingos	salos.	14.40,	19.15	
Laukinės	būtybės.	15.35	Pavojingiausios	gyvatės.	
16.30	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 18.20	 Pavojin-
giausios	gyvatės.	20.10	Rykliai.	21.05,	3.25	Akva-
riumų	verslas.	23.50	Aligatorių	 tramdytojai.	0.45	
Karališkoji	kobra.	2.35,	5.50	Laukinės	būtybės.

 SPORT1
8.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 9.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	 „Rockets“	 -	 Dala-
so	 „Mavericks“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	 11.15	
„Eurocup“	 krepšinio	 lyga.	 Klaipėdos	 „Neptūnas“	 -	
Stambulo	 „Bešiktaš“.	 13.00	 Tiesioginė	 transliacija.	
Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 Gran	 Kanari-
jos	 „Herbalife“	 -	Madrido	 „Real“.	14.50	 Tiesioginė	
transliacija.	 Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	„La-
boral	 Kutxa“	 -	 „Barcelona“.	 15.30	 Olandijos	 „Ere-
divisie“	 lyga.	 „SC	 Cambuur“	 -	 „PSV	 Eindhoven“.	
2014/2015	 m.	 sezonas.	 17.20	 KOK	 World	 series.	
Bušido	kovos.	Premjera.	20.20	NBA	krepšinio	lyga.	
Atlantos	„Hawks“	-	Detroito	„Pistons“.	2014/2015	m.	
sezonas.	22.30	Tiesioginė	transliacija.	NBA	krepšinio	
lyga.	Klivlendo	„Cavaliers“	-	Oklahomos	„Thunder“.	
1.00	NBA	krepšinio	lyga.	Memfio	„Grizzlies“	-	Los	
Andželo	„Clippers“.	2014/2015	m.	sezonas.	

 VIASAT SPORT BAlTIC
7.00	 Futbolas.	 Anglijos	 FA	 taurės	 rungtynės.	
10.40	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Žalgiris“	 -	 „Mac-
cabi“.	12.30	Krepšinis.	Eurolyga.	„Nizhny	Nov-
gorod“	-	 „Anadolu	Efes“.	14.20	Treko	dviračių	
lenktynės.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Tiesioginė	
transliacija.	 15.45	 Futbolas.	 Anglijos	 premier	
lygos	 žurnalas.	 16.15	 Ledo	 ritulys.	 KHL	 visų	
žvaigždžių	 rungtynės.	 Tiesioginė	 transliacija.	
17.30	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	 apž-
valga.	17.55	Ledo	 ritulys.	KHL	visų	žvaigždžių	
rungtynės.	Tiesioginė	 transliacija.	20.30,	23.20	
Treko	 dviračių	 lenktynės.	 Pasaulio	 čempiona-
tas.	 22.00,	 0.30,	 5.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL	 visų	
žvaigždžių	 rungtynės.	 2.30	 Futbolas.	 Anglijos	
FA	taurės	rungtynės.	

 EUROSPORT
2.00	 Tenisas.	 „Australian	 Open“.	 15.30	 Kalnų	
slidinėjimas.	 Pasaulio	 taurė.	 16.00	 Biatlonas.	
Pasaulio	 taurė.	 18.30	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	
Pasaulio	 taurė.	 19.45	 Futbolas.	 Afrikos	 tautų	
taurė.	Burkina	Fasas	-	Kongas.	22.00	Tenisas.	
„Australian	Open“.	

6.50	 Bučiuotis,		
vesti,	vengti?		
(N-7).

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

Šeimos	gydytojo	
patarimai.

10.30	 „Korio	gyvūnijos	
pasaulis“.

11.30	 „Gyvūnai.		
Faktai	ir		
įdomybės“.

12.00	Natūralioji		
kulinarija	su		
Anabele	Lengbein.

12.30	Penki		
ingredientai.

13.00	 „Svajonių	sodai“.
14.00	 „Superauklė“		

(N-7).
15.00	 „Magijos	meistrai“	

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

(N-7).
18.05	Geriausias		

Britanijos	kirpėjas	
(N-7).

19.05	Nustebink	mane.
21.00	Detektyvas		

„Niro	Vulfo		
mįslės.	Skambutis		
į	duris“	(N-14).

23.00	Siaubo	trileris	
„Pandorum“	(S).

0.55	 „Agentai“	(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	Oliverio	tvistas.
11.00	Kovotojas	nindzė		

(N-7).
12.00	Adrenalinas		

(N-7).
12.30	 „Simpsonai“		

(N-7).
13.00	Žuvis	vakarienei		

su	Džeimiu	Oliveriu.
14.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
15.00	Pragaro	kelias		

(N-7).
16.00	Gamtos	jėgos		

(N-7).
17.00	Jokių	kliūčių!		

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

„Greitis	2.	Laivo	
užgrobimas“		
(N-7).

21.30	 „Byvis	ir		
Tešlagalvis“		
(N-14).

22.00	 „Po	kupolu“		
(N-14).

22.55	Komedija	
„Išsisukinėjimai“		
(N-7).

0.40	 Veiksmo	drama	
„Gamtos	šėlsmas.	
Tornadas“	(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	 „Departamentas“		
(N-7).

13.30	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.00	Karštos	senos		
sėdynės.

14.30	 „Jausmų	namai“		
(N-7).

15.35	 „Tėvai	už	borto“.
16.10	 „Tekėk	už	manęs!“
18.00	 „Detektyvas	Džo“		

(N-7).
19.00	 „Komisaras		

Manara	2“	(N-7).
20.00	 „Niagaros		

magija“	(N-7).
 21.00	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

21.30	 „Edeno	muziejus“	
(N-7).

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

0.50	 „Jausmų	namai“		
(N-7).

TV6
22.55

rekomenduoja

TV3
19.30

BTV
23.00

TV1
23.00



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

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

sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
11.00	 „Ledynmetis	3“.
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

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

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

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

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

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

praktika“	(N-7).
0.10	 TV	serialas	

„Specialioji	jūrų	
policijos	tarnyba“.

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

1.35	 TV	serialas	
„Naujokė“	(N-7).

2.00	 „Skandalas“	(N-14).
2.50	 „Vilfredas“	(N-7).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 Animacinis	f.	

„Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

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

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Komedija	šeimai	

„Seni	vilkai“.
10.35	Filmas	šeimai	

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

„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

13.40	Animacinis	f.	„Keista	
šeimynėlė“.

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

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

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

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	drama	

„Gelbėtojas“	(N-14).
0.50	 TV	serialas	

„Taikinys“	(N-7).
1.45	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
9.50	 „Miestelio	ligoninė	3“.
10.40	Pasaulio	panorama.
11.10	Savaitė.
11.40	 „Radiofobija“.
12.40	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
13.10	 Istorijos	detektyvai.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	3“	(N-7).
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien.
18.45	 „Muškietininkai“	(N-7).
19.30	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.05	Dėmesio	centre.	

Sportas.	Orai.
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	Teisė	žinoti.
22.20	Pinigų	karta.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.40	 „Muškietininkai“	(N-7).
0.35	 TV	serialas	„Senis“.
1.35	 Laba	diena,	Lietuva.
3.30	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
4.20	 Teisė	žinoti.
5.05	 Pinigų	karta.

 19.30 	 Nacionalinė	
	 paieškų	tarnyba

 20.30 	 Farai  19.30 	 KK2

Pirmadienis

 TV8
8.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	8.50	Mano	vaikas.	
9.50	 „Šunyčiai	 patruliai“.	 10.15	 Senoji	 ani-
macija.	 10.50	 „Pamilti	 dar	 kartą“	 (N-7).	 12.40	
Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35	 „Laukinis	
angelas“	 (N-7).	 14.30	 „Pamiršk	 mane“	 (N-7).	
15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	16.00	Ekstrema-
lūs	namų	pokyčiai.	17.00	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	
18.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 19.00	 „Laukinis	
angelas“	(N-7).	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	20.35	
„Pamiršk	 mane“	 (N-7).	 21.00	 Drama	 „Rūkas	
virš	 Kilrušo“	 (N-7).	 22.40	 Drama	 „Meilė	 gy-
venti“	(N-7).	23.35	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	0.35	
Gydytojai	(N-7).	

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

 PBK
6.00,	0.50	„EURONEWS“.	6.30,	9.00,	17.00	Nau-
jienos.	 6.35	 Vaikų	 klubas	 „Čimos	 legendos“.	
7.00,	9.20	Labas	 rytas.	11.00,	14.00	Naujienos.	
11.35	 Gyvenk	 sveikai!	 12.45	 „Šiandien	 vakare“.	
14.55	Lauk	manęs.	15.55,	4.00	Mados	nuospren-
dis.	17.55	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	
Laikas.	 20.40	 Lietuvos	 laikas.	 21.15	 „Nėštumo	
testas“.	23.20	Lietuvos	laikas.	23.35	„Vladimiras	
Vysockis	ir	Marina	Vladi.	Paskutinis	bučinys“.	

 REn
9.45	„Bučinys“.	11.25	Tėtis	turi	rūpesčių.	13.10	
Gyvenimo	 taisyklės.	14.00	 „Svetimas	norų	sū-
kurys“.	 17.25	 „Bučinys“.	 19.15	 Žinios.	 19.25	
„Teisėta	 Maša“.	 20.15	 „Šiaurės	 vėjas“.	 21.15	
„Pasverti	ir	laimingi	3“.	22.20	„Milijonierius“.	

 nTV MIR
8.45,	9.35	„Muchtaro	sugrįžimas	2“.	9.00,	12.00,	
15.00,	 18.00	 Šiandien.	 10.20	 „Gyvena	 gi	 žmo-
nės!“	10.55	Prisiekusiųjų	teismas.	12.25	Galutinis	
sprendimas.	13.30	Ypatingas	įvykis.	14.00	Proku-
rorų	 patikrinimas.	 15.25	 „Aleksandras	 Žurbinas.	
Melodijos	 atminimui“.	 16.05	 „Bombila“.	 17.05	
Kalbame	ir	rodome.	18.50	„Garbės	kodeksas	7“.	
20.45	„Piatnickis“.	22.40	Dienos	anatomija.	

„UnIVERAS. nAUJAS BEnDRIKAS“
SerialaS. Rusija. 2011.
Režisierius K.Smirnovas.
Vaidina V.Gogunskis, A.Keščanas, A.Kuzina.

Visi studentai anksčiau ar vėliau baigia universitetą, tik ne Antonas, Kuzia 
ir Maiklas. Jiems šmaikštūs pokštai ir juokeliai dar tęsiasi. Senieji draugai 
išsiskirstė kurtis savo gyvenimo, o šie trys - vis dar „univere“: Antonas ir 
Kuzia palikti kartoti kurso, o Maiklas įstojo į magistrantūrą, kad išvengtų 
armijos. Bendrabučio gyventojai turės kraustytis į naują bendrabutį.

TV6
20.00

„PELKĖ“
KriminaliniS SerialaS. JAV. 2013.
Režisierius K.Kembelas.
Vaidina M.Pesmoras, K.Sančes, 
K.Gomesas.

Kriminalinė veiksmo drama pa-
teiks ne tik kvapą gniaužiančius 
detektyvų ir policijos vykdomų 
procedūrų vaizdus, įtrauks į pa-
slaptingomis detalėmis apipintų 
bylų tyrimą saulėtosios Floridos 
pakrantėje, bet ir privers nusišyp-
soti, - kandaus, ironiško, o kartais 
net juodojo humoro perliukų čia 
tikrai netrūks! 

„RŪKAS VIRŠ KILRUŠo“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius E.Nisneris.
Vaidina L.Dž.Kiorner, 
H.Durinas, R.Šionė.

Nuostabaus grožio Airijoje tėvų so-
dyboje Keira gedi savo sužadėtinio. 
Dėl mylimojo mirties ji kaltina save 
ir savo mylimiausią žirgą Otelą. Į salą 
traumuoto gyvūno gydyti atvykęs 
veterinaras Patrikas įsimyli Keirą iš 
pirmo žvilgsnio. Jos tėvai džiaugiasi 
matydami naują galimybę dukrai 
būti laimingai. Bet Keiros brolis ne-
slepia savo antipatijos Patrikui.

„SPECIALIoJI JŪRŲ 
PoLICIJoS TARnYBA“
TV SerialaS. JAV. 2009.
Režisierius D.P.Belisarijus.
Vaidina M.Harmonas, M.Veterlis.

Sugrįš Gibso praeities šešėliai. Jį 
pagrobs kitados nužudyto Pedro 
Ernandeso dukra Paloma. Mergina 
reikalaus besąlyginio paklusimo. 
Tai įgyvendinti Gibsui bus labai 
sunku, juk kaip tik Palomos tėvas 
Pedras nužudė jo pirmąją žmoną 
Šenon ir dukrelę Kelę. 

TV6
18.00

TV3
0.10

rekomenduoja

TV8
21.00
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6.35	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

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

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

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

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

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

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

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

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

menanti“	(N-7).
21.00	Patrulis	(N-7).
21.30	Veiksmo	f.	„Profas“.
23.10	 TV	serialas	

„Persekiotojai“	(N-7).
24.00	TV	serialas	„Visa	

menanti“	(N-7).
0.50	 TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

1.55	 Bamba	TV	(S).

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

bis.	Svečiuose	
M.Petruškevičius.

10.30	Nuoga	tiesa	(N-7).
11.30	Pasaulis	X.	
12.30	24/7.
13.30	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Kaimo	akademija.
17.20	 „Išgyventi	Afrikoje“.
18.00, 22.30	 Reporteris.	
18.45, 1.55, 3.40, 5.45	

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

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

21.30	Nuoga	tiesa	(N-7).
23.20	Vakar.	Gyvai	(N-14).
23.50	 „Netikęs	auklėjimas“.
0.20	 „Albanas“	(N-7).
1.20, 3.05, 5.10	Reporteris.
2.20, 4.25	 „Praeities	šešė-

liai“	(N-14).
4.05, 6.10	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
6.30	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos	pasaulis“.
6.40	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Pinokis“.	3	s.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Laiko	ženklai.	
12.00	Žinios.	Ukraina.
12.15	Septynios	Kauno	

dienos.
12.45	Posūkiai	su	Viktoru	

Gerulaičiu.
13.30	Koncertas.	Grupės	

„Tabasco“	jubilieji-
nis	koncertas.	1,	2	d.

15.00	Gimtoji	žemė.
15.30	Girių	horizontai.
16.00	 „Džeronimas“.
16.25	 „Namelis	prerijose“.
17.15	Laiko	ženklai.	

Pirmojo	pasaulinio	
karo	pradžia,	jo	
pasekmės	Lietuvoje.	
Mūšiai	dėl	Kauno	
tvirtovės.

17.45	Žinios.
18.00	Rusų	gatvė.	Žinios.
18.25	Krepšinis.	Kauno	

„Žalgiris“	-	Mažeikių	
„Mažeikiai“.	

20.30	Labanaktukas.	
21.00	Kultūra	+.
21.30	 Komedija	„Užsispy-

rusi	blondinė	2“.
23.00	Kultūros	savanoriai.
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	Panorama.	
0.35	 Dėmesio	centre.	
1.00	 Kultūros	savanoriai.
1.30	 Muzikos	pasaulio	

žvaigždės.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Mano	puikioji	

auklė“.
7.45	 „Burbulų	šou“	(1).
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius“.
9.10	 „Avataras“.
9.30	 „Žmogus		

juodu	apsiaustu“	
(N-7).

10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

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

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

kulinarija	su	Anabele	
Lengbein.

15.30	Griežčiausi	tėvai.
16.40	 „Burbulų	šou“.
17.10	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės		

kalta“	(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	Nuotykių	komedija	

„Blondinė	eina	į	
karą“	(N-7).

22.55	 „Mafijos		
daktarė“	(N-7).

23.45	 „Begėdis“	(N-14).
0.45	 „Arti	namų“	(N-7).

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

(N-7).
11.10	 „Viskas		

teisėta“	(N-7).
12.05	 „Pelkė“	(N-7).
13.00	Juokingiausi	

Amerikos		
namų		
vaizdeliai.

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

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

teisėta“	(N-7).
17.00	 „Porininkai“		

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

(N-14).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Fizrukas“		
(N-7).

21.30	Nepaprasti		
rusiški	kadrai		
(N-7).

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

„Atskirti“	(S).
1.00	 „Sekso		

sąmokslas	
Karibuose“.

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“.
15.05	 „Tekėk	už	manęs!“
17.00	Keisčiausi	pasaulio	

restoranai.
17.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

18.00	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

19.00	 „Komanda	Č“		
(N-7).

20.00	Balticum	TV	žinios.
20.20	 „80	traukinių	aplink	

pasaulį“.
20.50	Kinomano		

užrašai.
21.05	Kino	akademija.	

„Įsileisk	mane“		
(N-14).

23.10	Balticum	TV	žinios.
23.25	 „Trauma“	(N-7).
0.25	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).

 16.25 	 „Namelis	
	 prerijose“

 7.25 	 Namų	daktaras 11.00 	 Kalbame	ir	
	 rodome

 21.05 	 „Įsileisk	mane“ 21.00 	 „Fizrukas“ 9.30 	 „Žmogus	juodu	
	 apsiaustu“	

TV PROGRAMAsausio 26 d.

 RTR PlaneTa (BalTija)
	5.00	Rusijos	 rytas.	9.05	Pokalbis	su	mirtimi.	
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.35,	13.30,	
16.10,	 18.35	 Žinios.	 Maskva.	 10.55	 Apie	 tai,	
kas	svarbiausia.	11.55,	3.20	Ypatingas	atvejis.	
14.05	 „Žvaigždės	 širdis“.	 15.00,	 4.10	 „Kol	
stanica	 miega“.	 16.30	 „Vargšai	 giminaičiai“.	
17.30	Tiesioginis	eteris.	19.55	„Didžioji	orka“.	
22.40	 Krymas.	 Malonus	 pasimatymas.	 23.35	
„Kamenskaja“.	0.30	„Pajūrio	bulvaras“	(1).	

 TV Polonija 
7.40,	17.05	Kolbergo	keliu.	8.05,	20.25	Prie	Ne-
muno.	8.25	„Janka“.	9.00	Klausimai	per	pusry-
čius.	11.50	Cafe	Historia.	12.10	Made	in	Poland.	
12.40,	 17.55,	 1.45	 „Baronas24“.	 13.05,	 19.55	
„Laimės	 spalvos“.	 13.30,	 18.50,	 21.40,	 2.10	
Galvosūkis.	 13.35,	 3.0	 Žinios.	 13.50	 „Likimo	
pokštas“.	 14.45	 Savaitraštis.pl.	 15.40	 Kultūrin-
gieji	 PL.	 16.45	 „Notacijos.	 Ježis	 Trela.	 Meno	
šventovėje“.	17.35	Libera	-	meno	gidas.	18.20,	
22.45	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	
18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	Rytų	
studija.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	spor-
tas	ir	orų	prognozė.	21.50	„Meilė	prie	užliejamos	
pievos“.	23.00	Lenkijos	reporteris.	23.45	T.Lisas	
gyvai.	0.45	„Naszaarmia.pl“.	1.10	Lenkų	kalbos	
kursas.	2.45	Animacinis	f.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	8.20,	10.50,	14.10,	15.50,	18.45,	20.50	Iš-
skirtiniai.	5.25,	11.15,	18.20	Erikas	ir	Džesė.	5.50,	
12.30,	17.30	Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	
gyvenimas.	 6.40,	 13.20	 Nuotaka	 milijonieriui.	
7.30	Noriu	būti	žvaigždė.	10.00,	16.40	Auksinis	
jaunimas.	11.40	Išmokysiu	būti	žvaigžde.	15.00,	
19.10	Mados	projektas.	20.00,Marija	Menunos.	
23.20	Vakarėliai	aplink	pasaulį.	

 TV1000
11.35	„Peliukas	Stiuartas	Litlis	2“.	12.55	„Vai-
duoklis“.	15.10	 „Tristanas	 ir	 Izolda“.	17.20	 „2	
dienos	Niujorke“.	19.00	„Kaip	prarasti	draugus	
ir	atstumti	žmones“.	21.00	„Raudonasis	drako-
nas“.	23.15	„Vidurnaktis	Paryžiuje“.	

 TRaVel
8.30,	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 9.30,	 17.00	
Statybos	Aliaskoje.	10.30,	15.00,	24.00	Didžio-
sios	pasaulio	paslaptys.	11.30	Neįtikėtinos	 is-
torijos.	12.30	Pamesto	bagažo	aukcionai.	13.30	
Turto	 gelbėtojai.	 16.00	 Neįtikėtinos	 paslaptys.	
18.00	Išgelbėkite	mano	verslą!	19.00	Amerikos	
maistas.	20.00	Naujo	būsto	paieška.	Gyvenimas	
saloje;	Budapeštas,	Vengrija.	21.00	Kelionė	po	
Škotiją.	22.00	Kelionių	aistra.	Vengrija.	

 animal PlaneT
10.05	 Namai	 medžiuose.	 11.00	 Gyvūnų	 poli-
cija.	11.55	Mieliausi	 augintiniai.	12.50	Ginant	
laukinę	gamtą.	13.45	Laukinės	būtybės.	14.40,	
19.15	Akvariumų	verslas.	15.35	Laukinės	gam-
tos	 gangsteriai.	 16.30	 Aligatorių	 tramdytojai.	
17.25,	4.15	Namai	medžiuose.	18.20	Laukinis	
gyvenimas.	20.10,	2.35	Šeimos	safaris.	22.00,	
0.45,	 3.25	 Laukinis	 gyvenimas.	 22.55	 Rykliai	
žmogėdros.	23.50	Po	užpuolimo.	

 sPoRT1
7.00,	19.00,	21.00,	23.00	Pasaulio	galiūnų	čem-
pionatas.	 8.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Klivlando	
„Cavaliers“	-	Oklahomos	„Thunder“.	10.15	NBA	
krepšinio	lyga.	Majamio	„Heat“	-	Klivlando	„Ca-
valiers“.	12.15	Olandijos	„Eredivisie“	2014/2015	
lyga.	 13.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „AFC	
Ajax“	-	„Dordrecht“.	15.00	NBA	krepšinio	lyga.	
Klivlando	 „Cavaliers“	 -	 Dalaso	 „Mavericks“.	
17.00	 KOK	 World	 series.	 Bušido	 kovos.	 19.15	
Pasaulio	galiūnų	čempionatas.	20.00	NBA	krep-
šinio	 lyga.	 Klivlando	 „Cavaliers“	 -	 Oklahomos	
„Thunder“.	 21.10	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Klivlan-
do	 „Cavaliers“	 -	Oklahomos	 „Thunder“.	 22.10,	
23.10	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 Gran	
Kanarijos	 „Herbalife“	 -	 Madrido	 „Real“.	 24.00	
KOK	World	series.	Bušido	kovos.	

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00	 Boksas.	 Mike’as	 Alvarado	 -	 Brandonas	
Riosas.	10.00,	11.10	Treko	dviračių	lenktynės.	
Pasaulio	čempionatas.	12.40	Ledo	ritulys.	KHL	
visų	 žvaigždžių	 rungtynės.	 13.55	 Futbolas.	
UEFA	 Čempionų	 lygos	 apžvalga.	 15.55	
Krepšinis.	Eurolyga.	„Real“	-	„Panathinaikos“.	
17.45	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Emporio	 Armani“	
-	„Fenerbahce	Ulker“.	19.35	Futbolas.	Anglijos	
FA	 taurės	 apžvalga.	 20.05	 Futbolas.	 Anglijos	
FA	 taurė.	 „Liverpool“	 -	 „Bolton“.	 21.55	
Futbolas.	 Anglijos	 FA	 taurė.	 „Rochdale“	 -	
„Stoke“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 24.00	 Ledo	
ritulys.	 KHL.	 „Severstal“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	
2.00	Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	„Rochdale“	-		
„Stoke“.	3.50,	5.00	Futbolas.	UEFA	Čempionų	
lygos	apžvalga.	

 eURosPoRT
2.00,	17.30,	22.00	Tenisas.	„Australian	Open“.	
15.45	 Slidinėjimas.	 Klasikinis	 stilius.	 16.45	
Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Pasaulio	 taurė.	 19.00	
Sporto	 linksmybės.	 19.15	 Futbolo	 apžvalga.	
19.45	Futbolas.	Afrikos	tautų	taurė.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 20.00 	 „Visa	menanti“  2.20  	 „Praeities	
	 šešėliai“

 16.00 	 „Džeronimas“ 18.45 	 „Ten,	kur	
	 namai	1“

 10.45 	 „Princas	ir	aš.	
Karališkas	medaus	mėnuo“

 22.10 	 „Transporteris“

 TV8
8.10	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 9.00	 Mano	 vai-
kas.	 10.00	 „Šunyčiai	 patruliai“.	 11.00	 „Rūkas	
virš	 Kilrušo“	 (N-7).	 12.40	 Ekstremalūs	 namų	
pokyčiai.	13.35	„Laukinis	angelas“	(N-7).	14.30	
„Pamiršk	mane“	(N-7).	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	
(N-7).	16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	17.00	
Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00	 „Meilė	 gyventi“	
(N-7).	 19.00	 „Laukinis	 angelas“	 (N-7).	 20.00	
Labanakt,	vaikučiai.	20.35	„Pamiršk	mane“	(N-
7).	21.00	Drama	„Vilties	sparnai“	 (N-7).	22.40	
„Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 23.35	 Pasaulis	 tavo	
lėkštėje.	0.35	Gydytojai	(N-7).	

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

 PBK
5.50,	23.30	Lietuvos	laikas.		6.00,	0.55	„EURO-
NEWS“.	6.30,	9.00	Naujienos.	6.35	Vaikų	klu-
bas.	„Čimos	legendos“.	7.00,	9.20	Labas	rytas.	
11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos	 (su	 subtitrais).	
11.35	Gyvenk	sveikai!	12.40	„Bučinys	2“.	13.35	
Kartu	su	visais.	14.55	Vyriška/Moteriška.	15.55	
Mados	nuosprendis.	17.50	Susituokime.	18.55	
Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	 20.45	 Lietuvos	 lai-
kas.	21.15	 „Nėštumo	 testas“.	23.40	 „Valentina	
Talyzina.	Laikas	negydo“.

 REn
10.10	 „Bučinys“.	 11.55	 „Teisėta	 Maša“.	 13.45	
Pasverti	 ir	 laimingi	 2.	 17.25	 „Bučinys“.	 19.15	
Žinios.	 19.25	 „Teisėta	 Maša“.	 21.10	 „Mano	
tiesa“.	23.00	Pasverti	ir	laimingi	2.	

 nTV MIR
8.45,	9.35	„Muchtaro	sugrįžimas	2“.	9.00,	12.00,	
15.00,	18.00	Šiandien.	10.20	„Gyvena	gi	žmonės!“	
10.55	Prisiekusiųjų	teismas.	12.25	Prisiekusiųjų	
teismas.	Galutinis	sprendimas.	13.30	Ypatingas	
įvykis.	 Apžvalga.	 14.00	 Prokurorų	 patikrinimas.	
15.25	Pagrindinis	kelias.	16.05	„Bombila“.	17.05	
Kalbame	ir	rodome.	18.50	„Garbės	kodeksas	7“.	
20.45	„Piatnickis“.	22.40	Dienos	anatomija.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Sandoros	 skrynia.	
Rusų	 pėdsakas.	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Žinios.	10.35,	13.30,	16.10,	18.35	Žinios.	Mas-
kva.	10.55	Apie	tai,	kas	svarbiausia.	11.55,	3.25	
Ypatingas	 atvejis.	 14.05	 „Žvaigždės	 širdis“.	
15.00,	4.10	„Kol	stanica	miega“.	16.30	„Vargšai	
giminaičiai“.	 17.30,	 1.50	 Tiesioginis	 eteris.	
19.55	 „Didžioji	 orka“.	 22.40	 Mano	 blokada.	
23.35	„Kamenskaja“.	0.30	„Pajūrio	bulvaras“.	

  TV PolonIja 
9.00	Klausimai	per	pusryčius.	11.55,	20.25	Kultū-
ros	informacija.	12.05	Lenkijos	reporteris.	12.40,	
1.45	Šios	dienos	užduotys.	13.05,	19.55	„Laimės	
spalvos“.	13.30,	18.50,	21.50	Galvosūkis.	13.35	
Žinios.	 13.50	 „Garbės	 laikas.	 Sukilimas“.	 14.50	
„Pilnas	 vandens	 miškas“.	 15.30	 T.Lisas	 gyvai.	
16.35	 Polonijos	 reportažas.	 17.05	 Kultūros	 sa-
vaitraštis.	17.55	Šios	dienos	užduotys.	18.20	Po-
lonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	2.15	
XX	 amžiaus	 sensacijos.	 19.25	 Laida	 vaikams.	
20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	
prognozė.	22.00	„Tėvas	Mateušas“.	23.00	Sveika,	
Polonija.	 23.45	 22-asis	 Tarptautinis	 džiazo	mu-
zikos	 festivalis	 „Jazz	 Jamboree`79“.	 Koncertas.	
0.40	 „Janas	Novak	 Jezioravskis	 -	 įvykių	užkuli-
siai“.	1.10	„Made	in	Poland“.	2.45	Animacinis	f.		

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	7.55,	13.00,	17.30,	1.35	Išskirtiniai.	6.40,	9.10,	
15.00,	23.55	D.	fon	Fiurstenberg	namai.	7.30,	19.10	
Vakarėliai	aplink	pasaulį.	8.20,	14.10,	21.25	Marija	
Menunos.	10.00	Mados	projektas.	11.35	Girliandų	
mūšis.	15.50	Džuliana	ir	Bilas.	18.20	Kortnė	ir	Kim	
užkariauja	 Majamį.	 19.35	 Svajonių	 namai.	 20.00	
Kalėdų	istorija.	22.15	Nuotaka	milijonieriui.	

 TV1000
9.15	„Tristanas	ir	Izolda“.	11.30	„Džeinės	Mens-
fild	mašina“.	13.45	„Žalvarinis	arbatinukas“.	15.45	
„Džesmina“.	17.30	„Saugumas	nėra	garantuotas“.	
19.00	„Niujorko	šešėlyje“.	21.30	„Kivirčas“.	23.00	
„2	dienos	Niujorke“.	0.45	„Protas	ir	jausmai“.	

 TRaVEl
8.30,	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 9.30,	 17.00	
Statybos	Aliaskoje.	10.30,	15.00,	24.00	Didžio-
sios	pasaulio	paslaptys.	11.30	Neįtikėtinos	 is-
torijos.	12.30	Pamesto	bagažo	aukcionai.	13.30	
Turto	 gelbėtojai.	 16.00	 Neįtikėtinos	 istorijos.	
JAV	gamtos	mokslų	muziejus.	18.00	Išgelbėkite	
mano	 verslą!	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 20.00	
Naujo	 būsto	 paieška.	 21.00	 Namas	 pasau-
lio	 pakraštyje.	 Kuber	 Pedi.	 22.00	 Nepaprastos	
jachtos.	23.00	Akmeniniai	labirintai.	Dublinas.	

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

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

sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

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

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

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

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	Prieš	srovę	(N-7).
20.30	VIP.	Įžymybių	nau-

jienos	(N-7).
21.00	TV	serialas	

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

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

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

nei	draugai“	(N-7).
1.35	 „Naujokė“	(N-7).
2.00	 „Skandalas“	(N-14).
2.55	 „Nepasitikėk	bjaury-

be	iš	23	buto“	(1).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

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

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

8.50	 Nuotykių	komedija	
„Gyvenimas	ant	ratų“.

10.45	Nuotykių	f.	„Princas	
ir	aš.	Karališkas	
medaus	mėnuo“.

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

„Tomas	ir	Džeris“.
13.40	Animacinis	f.	„Keista	

šeimynėlė“.
14.05	Animacinis	f.	„Na,	

palauk!“
14.20	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

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

Sportas.	Orai.
22.10	 Veiksmo	trileris	

„Pagrobti	ir	perduoti“.
0.25	 TV	serialas	

„Taikinys“	(N-7).
1.20	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
9.50	 „Miestelio	ligoninė	3“.
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	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	3“.
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien.
18.45	TV	serialas	„Ten,	kur	

namai	1“	(N-7).
19.30	Emigrantai.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.05	Dėmesio	centre.	
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	Specialus	tyrimas.
22.20	 Istorijos	detektyvai.
23.10	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.40	TV	serialas	„Ten,	kur	
namai	1“	(N-7).

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

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

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

mas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.00	TV	serialas	

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

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

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

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

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

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

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

„Pavojingas	grožis“.
23.15	 TV	serialas	

„Persekiotojai“	(N-7).
0.05	 TV	serialas	„Visa	

menanti“	(N-7).
0.55	 TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

2.00	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Magda	M.“	(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Spąstai	tėčiui.
14.00	Gamink	sveikiau!
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio		

patruliai“	(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Gamink	sveikiau!
17.20	Dokumentinis	f.	

„Išgyventi	Afrikoje“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45, 1.55, 3.40, 5.45	

Lietuva	tiesiogiai.
19.20, 0.20	„Albanas“	(N-7).
20.25	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

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

Lietuva.	Orai.
23.20	Taip	gyvena		

žvaigždės!	(N-7).
1.20, 3.05, 5.10	Reporteris.
2.20	 „Praeities	šešėliai“.
4.05, 6.10	 „Laukinis		

pasaulis“.
4.25	 „Praeities	šešėliai“.
6.30	 „Gamtos	pasaulis“.
6.40	 Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Laiko	ženklai.	
12.00	Žinios.	Ukraina.
12.15	Kultūra	+.
12.45	Dž.Verdžio	opera	

„Don	Karlas“.	
15.15	Būtovės	slėpiniai.	
16.00	 „Džeronimas“.
16.25	 „Namelis	prerijose“.
17.15	Laiko	ženklai.	
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Vilniaus	albumas.
18.15	 „Saulės	dovanos“.
18.45	Prisiminkime.	

Antanas	Miškinis	
skaito	savo	eiles.

19.00	LRT	Kultūros	akade-
mija.	Kristina	Luna	
Dolinina.	Klasikinio	
Indijos	šokio	ištakos.	
Rež.	R.Babrauskas.

19.45	ARTi.	Oda.
20.15	Mokslo	sriuba.
20.30	Labanaktukas.	

„Tatonka	ir	mažieji	
draugai“.	„Čaplinas“.

21.00	Naktinis	ekspresas.
21.30	Fantastinė	drama	

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

23.00	Dabar	pasaulyje.
23.30	Fantastinė	drama	

„Alisa“.	2	s.	(origi-
nalo	k.,	subtitruota).

1.00	 Panorama.	
1.35	 Dėmesio	centre.	

laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  2 3 63

sausio 27 d. 

 19.00 	 „Komanda	Č“	 16.00 	 „Viskas	teisėta“ 17.10 	 „Mano	puikioji	
	 auklė“

 AnimAl PlAnet
9.10	Iškviečiamas	tramdytojas.	10.05	Namai	me-
džiuose.	11.00	Gyvūnų	policija.	11.55	Mieliausi	
augintiniai.	 12.50	 Veterinaras.	 13.45	 Laukinis	
gyvenimas.	 14.40	 Akvariumų	 verslas.	 15.35	
Šeimos	 safaris.	 16.30	 Po	 užpuolimo.	 17.25,	
21.05	Namai	medžiuose.	18.20,	22.00,	0.45	Iš-
kviečiamas	tramdytojas.	19.15,	1.40	Akvariumų	
verslas.	20.10	Drambliai.	22.55	Pavojingiausios	
gyvatės.	23.50	Plaukimas	su	pabaisomis.	

 SPort1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	Die-
nos	naujienos.	7.15	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	
19	turo	apžvalga.	Premjera.	8.00	NBA	krepšinio	
lyga.	 Atlantos	 „Hawks“	 -	 Detroito	 „Pistons“.	
10.00	NBA	krepšinio	lyga.	Klivlando	„Cavaliers“	-		
Detroito	 „Pistons“.	 12.15	 Rusijos	 „Premier	 Le-
ague“.	 Turo	 apžvalga.	 13.00	 Rusijos	 „Premier	
League“.	„Rubin“	-	„Zenit“.	15.00	NBA	krepšinio	
lyga.	Indianos	„Pacers“	-	Majamio	„Heat“.	17.00	
KOK	 World	 series.	 Bušido	 kovos.	 19.15	 Olan-
dijos	„Eredivisie“	lyga.	19	turo	apžvalga.	20.00,	
21.10	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Atlantos	 „Hawks“	 -		
Detroito	 „Pistons“.	 22.10,	 23.15	 WTA	 Hobart.	
Moterų	 tenisas.	 Madison	 Brengle	 -	 Heather	
Watson.	Finalas.	0.15	KOK	World	series.	Bušido	
kovos.	

 ViASAt SPort BAltic
7.00	Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	„Rochdale“	-		
„Stoke“.	 8.50	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 9.50	
Futbolas.	 Anglijos	 FA	 taurė.	 „Birmingham“	 -	
„West	Bromwich“.	11.40	Futbolas.	Anglijos	FA	
taurė.	 „Manchester	 City“	 -	 „Middlesbrough“.	
13.30	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionato	 finalas.	
15.40	 Futbolas.	Anglijos	Premier	 lygos	 žurna-
las.	16.10	Krepšinis.	Eurolyga.	„Olympiacos“	-		
„Laboral	 Kutxa“.	 18.00	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Žalgiris“	-	„Maccabi“.	19.50	Futbolas.	Anglijos	
taurė.	„Liverpool“	-	„Chelsea“.	21.40	Futbolas.	
Anglijos	 taurė.	 „Chelsea“	 -	 „Liverpool“.	
Tiesioginė	transliacija.	23.45	Futbolas.	Anglijos	
FA	taurė.	„Rochdale“	-	„Stoke“.	1.35	Futbolas.	
Anglijos	 taurė.	 „Chelsea“	 -	 „Liverpool“.	 3.25	
„Trans	World	Sport“	žurnalas.	5.00	Ledo	ritulys.	
KHL.	CSKA	-	Rygos	„Dinamo“.	

 euroSPort
8.15,	 23.00	 Tenisas.	 „Australian	 Open“.	 14.30	
Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Pasaulio	 taurė.	 15.00	
Žiemos	 universiada.	 18.30,	 22.45	 Kalnų	
slidinėjimas.	 Žurnalas.	 18.45,	 22.00	 Kalnų	
slidinėjimas.	 Pasaulio	 taurė.	 19.45	 Futbolas.	
Afrikos	 tautų	 taurė.	 23.30	 Motosportas.	 GT	
akademija.	

6.45	 Dienos		
programa.

6.50	 „Mano	puikioji	
auklė“.

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

ateivius“.
9.10	 „Avataras“.
9.30	 „Žmogus	juodu	

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

(N-7).
11.40	Griežčiausi		

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

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

kulinarija	su		
Anabele	Lengbein“.

15.30	Griežčiausi	tėvai.
16.40	 „Burbulų	šou“.
17.10	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės	kalta“		

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

(N-7).
22.35	 „Mafijos		

daktarė“	(N-7).
23.25	 „Begėdis“		

(N-14).
0.25	 „Arti	namų“	(N-7).

9.30	 Teleparduotuvė.
9.45	 Tavo	augintinis.
10.15	 „Porininkai“	(N-7).
11.10	 „Viskas		

teisėta“	(N-7).
12.05	 „Pelkė“	(N-7).
13.00	 „Fizrukas“	(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas		
bendrikas“		
(N-7).

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

teisėta“	(N-7).
17.00	 „Porininkai“		

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

(N-14).
20.00	 „Univeras.		

Naujas		
bendrikas“	(N-7).

21.00	 „Fizrukas“		
(N-7).

21.30	Veiksmo	f.		
„Operacija	
„Džeronimo“.		
Būrys,	nukovęs	
Osamą	bin		
Ladeną“	(N-14).

23.35	Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

0.05	 „Pabėgimo	karaliai“	
(N-14).

0.55	 „Kazanova“.

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „80	traukinių	aplink	
pasaulį“.

9.45	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

10.45	 „Komanda	Č“	(N-7).
11.45	 „Tėvai	už	borto“.
12.25	Kinomano	užrašai.
12.40	Keisčiausi	pasaulio	

restoranai.
13.10	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).
14.10	 „Jausmų		

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

sėdynės.
17.00	 „Pasaulis	pro		

traukinio	langą“.
18.00	 „Departamentas“		

(N-7).
19.00 „Komanda	Č“		

(N-7).
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Reidas.	Eismo	įvykių	

kronika.
20.50	 „Edeno	muziejus“	

(N-7).
21.50	Balticum	TV	žinios.
22.05	Kinomano	užrašai.
22.20	 „Komisaras		

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

(N-7).

„nePASitiKĖK BJAurYBe iŠ 23 Buto“
SerialaS. JAV. 2012.
Režisierė N.Chan.
Vaidina K.Riter, D.Volker, M.Blaiklokas.

Labai atsargiai rinkitės kambario draugus, nes gali būti, kad pakliūsite pas tokią 
kaip Kloja - darančią ir imančią, ką nori, amžinai besilinksminančią plevėsą. 
Tačiau Džiunė neturi iš ko rinktis - per dieną praradusi svajonių darbą ir prie 
jo žadėtą butą, atvykėlė apsigyvena su Kloja jos 23-iame bute. Merginos iš 
pradžių nesutaria ir kaip išmanydamos gadina viena kitai gyvenimą.

tV3
2.55

„ViltieS SPArnAi“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina D.Kiorner, O.Tobijas.

Po aeronautikos inžinerijos studijų 
Harvarde Tomas Prentisas grįžta pas 
tėvą pristatyti jam savo amerikietės 
sužadėtinės Samantos. Tėvo nusivy-
limui, Tomas neketina čia ilgiau užsi-
būti, nes planuoja dirbti Samantos 
skraidymo mokykloje Kalifornijoje. 

„PAGroBti ir PerDuoti“
VeikSmo trileriS. JAV. 2007.
Režisierius G.Hudas.
Vaidina M.Stryp, R.Viterspun, 
A.Naitas.

Kai egiptietis Anvaras el Ibrahi-
mas, įtariamas terorizmu, netikėtai 
dingsta, skrisdamas iš Pietų Afrikos 
į Vašingtoną, jo amerikietė žmona 
Izabelė keliauja į Vašingtoną, siek-
dama išsiaiškinti paslaptingas vyro 
dingimo aplinkybes. 

„oPerAciJA „DŽeronimo“. 
BŪrYS, nuKoVĘS oSAmĄ 
Bin lADenĄ“
VeikSmo filmaS. JAV. 2012.
Režisierius Dž.Stokvelas.
Vaidina K.Džigandėjus, A.Mauntas.

Susekus Osamą bin Ladeną pakis-
taniečių komplekse, Pentagonas 
supranta, kad tai gali būti vienintelė 
galimybė pagauti vyrą, kurio ieško-
ma daugiau nei dešimt metų. 

tV8
21.00

tV6
21.30

lnK
22.10

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

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

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

Donaldas	ir	draugai“.
13.30	 „Legenda	apie	Korą“	

(N-7).
14.00	 „Kempiniukas	

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

dešimtukas	(N-7).
21.00	TV	serialas	

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

pėstininkas“	(N-14).
23.55	TV	serialas	

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

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

„Naujokė“	(N-7).
1.45	 TV	serialas	

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

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

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“	
(N-7).

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

„Tomas	ir	Džeris“.
13.40	Animacinis	f.		

„Keista	šeimynėlė“.
14.05	Animacinis	f.		

„Na,	palauk!“
14.20	TV	serialas		

„Ugnis	ir	Ledas“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

„Gyvenimo	receptai	
2“	(N-7).

21.30	Žinios.
22.10	Veiksmo	trileris	

„Edisono	policijos	
būrys“	(N-14).

0.10	 TV	serialas	„Ties	
riba“	(1)	(N-14).

1.05	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

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

(N-7).
9.50	 „Miestelio	ligoninė	3“.
10.40	Emigrantai.
11.30	Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
12.20	Tikri	vyrai.
13.05	Specialus	tyrimas.
14.00	Žinios.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.
16.15	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	3“	(N-7).
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien.
18.45	 „Ten,	kur	namai	1“	

(N-7).
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	1“	

(N-7).
0.35	 „Senis“	(N-7).
1.35	 Laba	diena,	Lietuva.
3.30	 Gyvenimas.
4.20	 Auksinis	protas.
5.35	 Mokslo	ekspresas.

   

Trečiadienis

„EDISONO POLICIJOS BŪRYS“
Veiksmo trileris. JAV. 2005.
Režisierius D.Dž.Berkas.
Vaidina M.Frimanas, K.Speisis, Dž.Timberleikas.

Edisone, nedideliame Amerikos miestelyje, tarp teisėsaugos pareigū-
nų suvešėjusi korupcija. Džošas Polakas, jaunas, ambicingas žurnalis-
tas, vienintelis ryžtasi atskleisti juodus „angelų sargų“ darbelius. Deja, 
jaunuolis deramai neįvertina savo varžovų. Tačiau Polakas nenuleidžia 
rankų ir siekia, kad į teisėsaugos rankas pakliūtų net ir tie, kurie manosi 
esą aukščiau jos.

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

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

„JŪRŲ PĖSTININKAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius Dž.Bonitas.
Vaidina Dž.Sena, K.Karlson, 
E.R.Parkeris.

Jūrų pėstininką Tritoną prieš jo 
norą paleidžia iš Irako. Grįžusio 
jo laukia nemaloni staigmena - 
negailestingi brangakmenių va-
gys pagrobė jo gražuolę žmoną 
Keitę. Bebaimis karys leidžiasi į 
sunkią ir daug jėgų pareikalau-
siančią gelbėjimo misiją. Jis sto s 
į kovą prieš juos, kad tik išgelbėtų 
savo žmoną.

 „NAKTINIS REISAS“
trileris. JAV. 2005.
Režisierius V.Kreivenas.
Vaidina R.Makadams, B.Koksas, 
Dž.Meis.

Liza Reizert negali pakęsti skrydžių 
lėktuvu, tačiau siaubingi išgyvenimai, 
kurie jos laukia naktiniame skrydyje į 
Majamį, visiškai nesusiję su skrydžių 
baime. Lizos bendrakeleivis Džekso-
nas pasisako turįs užduotį nužudyti 
įtakingą verslininką. Žmogžudystę jis 
ketina įvykdyti Lizos rankomis.

TV8
21.00

TV3
22.10

TV6
21.30

 TV8
8.10	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 9.00	 Senoji	 animaci-
ja.	 10.00	 „Šunyčiai	 patruliai“.	 11.00	 „Vilties	
sparnai“.	 12.40, 16.00	 Ekstremalūs	 namų	 po-
kyčiai.	13.35, 19.00	 „Laukinis	angelas“.	14.30, 
20.35	„Pamiršk	mane“.	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	
17.00, 23.35	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00, 22.40	
„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.00	
Romantinė	drama	„Skarlet“.	0.35	Gydytojai.	

 INfO TV
6.00, 22.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	 10.40, 
13.50, 16.30, 21.00	Dviračio	šou.	11.05	Pagal-
bos	skambutis.	12.00, 14.45	Yra	kaip	yra.	13.05, 
15.4	KK2.	14.15	Šefas	rekomenduoja.	17.00	Info	
diena.	21.30	Dabar	pasaulyje.	Žinios	rusų	k.

 PBK
5.50,	 23.30	 Lietuvos	 laikas.	 6.00,	 0.55	 „EURO-
NEWS“.	6.30	Naujienos.	6.35	Vaikų	klubas.	7.00,	
9.20	 Labas	 rytas.	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	
11.30	 Gyvenk	 sveikai!	 12.40	 „Bučinys	 2“.	 13.35	
Kartu	 su	 visais.	 14.55	 Vyriška/Moteriška.	 15.55,	
4.15	Mados	nuosprendis.	17.50	Susituokime.	18.55	
Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	 20.45	 Lietuvos	 laikas.	
21.20	„Nėštumo	testas“.	23.40	„Valentina	Talyzina.	
Laikas	ne	gydo“.	23.40	Aleksandras	Menis.	

 REN
7.35	„Mano	tiesa“.	8.25	„Žvaigždžių	gyvenimas“.	
9.15	„Bučinys“.	11.00	„Teisėta	Maša“.	12.45	Pa-
sverti	ir	laimingi	2.	16.30	„Mano	tiesa“.	17.25	„Bu-
činys“.	19.15	Žinios.	19.25	„Teisėta	Maša“.	21.20	
„Ekstrasensų	mūšis.	23.15	Pasverti	ir	laimingi	2.	

 NTV MIR
5.00	Ryto	 laida.	7.35	Gydytojų	byla.	8.30	 „Bet	
kada“.	 8.45,	 9.35	 „Muchtaro	 sugrįžimas	 2“.	
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	10.20	„Gy-
vena	gi	 žmonės!“	10.55	Prisiekusiųjų	 teismas.	
13.30	 Ypatingas	 įvykis.	 14.00	 Prokurorų	 pati-
krinimas.	 15.25	 „Technikos	 stebuklai“.	 16.05	
„Bombila“.	 17.05	 Kalbame	 ir	 rodome.	 18.50	
„Garbės	kodeksas	7“.	20.45	„Piatnickis“.	22.40	
Dienos	anatomija.	23.30	 „Noriu	pas	Meladzę“.	
1.35	„Buto	klausimas“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Išdavos.	 10.00,	 13.00,	
16.00,	19.00	Žinios.	10.55	Apie	tai,	kas	svarbiau-
sia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	„Žvaigž-
dės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	miega“.	16.30	
„Vargšai	giminaičiai“.	17.30,	1.50	Tiesioginis	ete-
ris.	19.55	„Didžioji	orka“.	21.45	Rusų	Antarktida.	
23.35	„Kamenskaja“.	0.30	„Po	cirko	kupolu“.	

 21.05 	 Dėmesio	centre 1.20 	 „Naujokė“  0.10 	 „Ties	riba“
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7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

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

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

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

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

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

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

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	„Prokuro-

rų	patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

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

turi	vaikų“	(1)	(N-7).
19.00	TV	serialas	„Policija	

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

menanti“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Muzikinė	drama	

„Meilė	manęs	neiš-
duos“	(N-7).

23.45	TV	serialas	
„Persekiotojai“	(N-7).

0.35	 TV	serialas	„Visa	
menanti“	(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	Nuoga	tiesa	(N-7).
13.00	Vantos	lapas	(N-7).
13.30	Taip	gyvena	žvaigž-

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

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Gamink	sveikiau!
17.20	 „Išgyventi	Afrikoje“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45, 1.55, 3.40, 5.45	

Lietuva	tiesiogiai.
19.20, 0.20	 	

„Albanas“	(N-7).
20.20	Sąmokslo	teorija	(N-7).
21.20	Laikas	krepšiniui.
21.30	Europos	taurė	2014/2015.		

Sevilijos	„Sevilla“	-	
Vilniaus	„Lietuvos	
rytas“.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Ispanijos.

23.20	Patriotai	(N-7).
1.20, 3.05, 5.10	Reporteris.
2.20, 4.25	 	

„Praeities	šešėliai“	
(N-14).

4.05	 „Laukinis	pasaulis“.
6.30	 „Gamtos	pasaulis“.
6.40	 „Miestai	ir	žmonės“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Laiko	ženklai.	Lietu-

vos	kariuomenės	kūri-
mas	1918-1919	m.

12.00	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.15	Naktinis	ekspresas.
12.45	Kristina	Luna	

Dolinina.	Klasikinio	
Indijos	šokio	ištakos.	

13.30	Benediktinų	kelias	
Lietuvoje.

14.00	Festivalis	„Vilnius	
Mama	Jazz	2014“.

15.05	Mūsų	miesteliai.	
Senoji	Varėna.	2	d.

16.00	 „Mūsų	kaimynai	
marsupilamiai“.

16.25	 „Namelis	prerijose“.
17.15	Laiko	ženklai.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Trembita.
18.15	Lagerių	moterys.	

Anastazija	Kanovers-
kytė.	Adelė	Dirsytė.

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

„Anapus“	(N-14).
23.15	Mokslo	sriuba.
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	Panorama.
0.35	 Dėmesio	centre.
1.00	 ARTi.	Oda.
1.30	 G.Arpino	baletas	

„Atspindžiai“.

6.50	 „Mano	puikioji	
auklė“.

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

prieš	ateivius“.
9.10	 „Avataras“.
9.30	 „Žmogus	juodu	

apsiaustu“		
(N-7).

10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“	(N-7).
11.40	 „Laiko	gijos“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	Būrėja.
15.00	Natūralioji		

kulinarija	su		
Anabele	Lengbein.

15.30	Griežčiausi	tėvai.
16.40	 „Burbulų	šou“.
17.10	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės	kalta“		

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	Veiksmo	f.		

„Gatvės	kraujas“	
(N-14).

22.45	 „Mafijos	daktarė“		
(N-7).

23.35	 „Begėdis“	(N-14).
0.35	 „Arti	namų“		

(N-7).

9.30	 Teleparduotuvė.
9.45	 Adrenalinas		

(N-7).
10.15	 „Porininkai“	(N-7).
11.10	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
12.05	 „Pelkė“	(N-7).
13.00	 „Fizrukas“		

(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Porininkai“		

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

(N-14).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Fizrukas“		
(N-7).

21.30	Trileris		
„Naktinis	reisas“	
(N-14).

23.05	Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

23.35	 „Pabėgimo		
karaliai“	(N-14).

0.25	 „Kodinis	vardas.	
Mata	Hari	1“		
(S).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

9.45	 „Departamentas“		
(N-7).

10.45	 „Komanda	Č“		
(N-7).

11.45	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.

12.15	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

13.15	 „Komisaras		
Manara	2“	(N-7).

14.15	 „Dar	viena	diena“.
16.15	 „Detektyvas	Džo“		

(N-7).
17.15	 „Tėvai	už	borto“.
17.55	 „Jausmų	namai“		

(N-7).
19.00	 „Komanda	Č“		

(N-7).
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai.

20.50	 „Rosso	San	
Valentino“		
(N-7).

22.55	Balticum	TV		
žinios.

23.10	 „Edeno	muziejus“	
(N-7).

0.10	 „Departamentas“		
(N-7).

TV PROGRAMAsausio 28 d. 

 TV Polonija
7.05	 Laukimo	 salė.	 7.55	 Didžiosios	 Lenkijos	
gamtos	rezervatai.	8.20	„Kelionė	už	vieną	šyp-
seną“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	 12.00	
Sveika,	 Polonija.	 12.40,	 17.55,	 1.45	 Šios	
dienos	 užduotys.	 13.05,	 19.55,	 4.45	 „Laimės	
spalvos“.	13.30,	18.50,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	
13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „Meilė	 prie	 užlieja-
mos	 pievos“.	 14.50,	 21.50,	 5.20	 TV	 teatras:	
spektaklis	 „Alfa	 Omegos	 karjera“.	 16.40	 1200	
muziejų.	17.05	Laukimo	salė.	18.20,	0.40,	4.35	
Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	
2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	Ekologijos	
laida.	 20.25	 „Vilnoteka“.	 Laida	 iš	 Lietuvos.	
20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	
orų	 prognozė.	 23.50	 „Gyvenimo	 egzaminas“.	
0.50	Paprastai.	2.45	Animacinis	f.	3.45	„Gyve-
nimo	egzaminas“.	

 DiVa UniVersal TV
5.00,	 20.50	 Tikroji	 Holivudo	 istorija.	 5.50,	
12.30,	19.10	D.	 fon	Fiurstenberg	namai.	6.40,	
17.30,	3.30	Marija	Menunos.	7.30,	20.00	Džu-
liana	 ir	 Bilas.	 10.00	 Mados	 projektas.	 13.20,	
15.30,	18.20,	0.10,	3.05	Išskirtiniai.	14.05	Kalė-
dų	istorija.	15.55,	4.15	Kortnė	ir	Kim	užkariauja	
Majamį.	21.40	Nuotaka	milijonieriui.	2.15	Va-
karėliai	aplink	pasaulį.	2.40	Svajonių	namai.	

 TV1000
4.45	 „Jėzus	 Henris	 Kristus“.	 6.25	 „Protas	 ir	
jausmai“.	 8.40	 „Vidurnaktis	 Paryžiuje“.	 10.15	
„Žalvarinis	arbatinukas“.	12.00	„Protas	ir	jaus-
mai“.	14.15	 „Bado	 žaidynės“.	16.45	 „Niujorko	
šešėlyje“.	19.00	„Labai	geros	mergaitės“.	20.45	
„Kaip	 prarasti	 draugus	 ir	 atstumti	 žmones“.	
22.45	 „Išeities	 kodas“.	 0.30	 „Meilė	 ant	 laga-
minų“.	2.30	„Holivudo	žmogžudysčių	skyrius“.	

 TraVel
7.00	Pasaulio	keliautojas.	Juta	ir	Laukiniai	Va-
karai.	8.00	Turto	gelbėtojai.	Kvadratinė	bažny-
čia.	8.30,	14.00	Naujo	būsto	paieška.	Naujasis	
butas	Dortmunde,	Vokietija.	9.30,	17.00	Staty-
bos	 Aliaskoje.	 10.30,	 15.00,	 24.00	 Didžiosios	
pasaulio	paslaptys.	11.30	Neįtikėtinos	istorijos.	
12.30	Pamesto	bagažo	aukcionai.	13.30	Turto	
gelbėtojai.	 16.00	 Neįtikėtinos	 istorijos.	 18.00	
Išgelbėkite	 mano	 verslą!	 Aliaska.	 Viešbutis	
„Glacier	Bear	Lodge“.	19.00	Amerikos	maistas.	
Paslėptas	 Los	 Andželas.	 20.00	 Naujo	 būsto	
paieška.	Ekvadoras;	Londonas.	21.00	Brange-
nybių	pasaulyje.	Vietnamo	rubinai.	22.00	Išlikti	
bet	 kokia	 kaina.	 23.00	 Akmeniniai	 labirintai.	
Glazgas.	1.00	Nakties	programa.	

 animal PlaneT
8.15	Veterinaras.	9.10	Iškviečiamas	tramdytojas.	
10.05	Namai	medžiuose.	11.00	Gyvūnų	policija.	
11.55	Mieliausi	 augintiniai.	 12.50	 Laukinis	gy-
venimas.	13.45	Iškviečiamas	tramdytojas.	14.40	
Akvariumų	verslas.	15.35	Drambliai.	16.30	Pa-
vojingiausios	gyvatės.	17.25,	21.05,	4.15	Namai	
medžiuose.	 18.20	 Artimųjų	 Rytų	 gamta.	 19.15,	
1.40	 Akvariumų	 verslas.	 20.10,	 2.35	 Afrikoje.	
22.00,	0.45,	3.25	Artimųjų	Rytų	gamta.	22.55	Iš-
sigelbėjimas	iš	nasrų.	23.50	Ieškant	anakondos.

 sPorT1
7.00,	12.00,	19.00,	23.00	 „Sportas“.	7.15	Rusijos	
„Premier	 League“.	 Apžvalga.	 8.00	 NBA	 krepšinio	
lyga.	Majamio	„Heat“	-	Čikagos	„Bulls“.	10.00	WTA	
Hobart.	Moterų	tenisas.	Madison	Brengle	-	Heather	
Watson.	 Finalas.	 12.15	 NBA	 Action.	 Apžvalga.	
13.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Klivlando	 „Cavaliers“	
-	Oklahomos	„Thunder“.	15.00	Olandijos	„Eredivi-
sie“	lyga.	„Vitesse“	-	„PSV	Eindhoven“.	17.00	KOK	
World	 series.	Bušido	 kovos.	 19.15	Rusijos	 „Pre-
mier	League“.	Apžvalga.	20.00	Tiesioginė	translia-
cija.	„Eurocup“	krepšinio	lyga.	Stambulo	„Bešiktaš“	
-	 Klaipėdos	 „Neptūnas“	 (pertraukoje	 „Sportas“).	
21.50	„Diagnozė	krepšinis“.	22.40,	23.10	ATP250	
„Brisbane	International	Open“	2015.	Vyrų	tenisas.	
Roger	Federer	-	Milos	Raonic.	Finalas.	

 ViasaT sPorT BalTic
7.00	Futbolas.	Anglijos	taurė.	„Chelsea“	-	„Liver-
pool“.	8.50	Boksas.	Mike’as	Alvarado	-	Brandonas	
Riosas.	11.50	Krepšinis.	Eurolyga.	„Nizhny	Novgo-
rod“	-	„Anadolu	Efes“.	13.40	Ledo	ritulys.	Pasaulio	
čempionatas.	Latvija	-	Baltarusija.	15.45	Futbolas.	
Anglijos	 taurė.	 „Chelsea“	 -	 „Liverpool“.	 17.35	
Futbolas.	Anglijos	taurė.	„Tottenham“	-	„Sheffield	
United“.	19.25	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	
„Atlant“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 21.40	 Futbolas.	
Anglijos	 taurė.	 „Sheffield	United“	 -	 „Tottenham“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 23.45	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
„Jokerit“	-	„Medvescak“.	1.45	„Trans	World	Sport“	
žurnalas.	 2.45	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	
žurnalas.	 3.15	 Golfas.	 PGA	 turo	 apžvalga.	 3.45	
Golfas.	Europos	turo	savaitės	apžvalga.	5.00	Ledo	
ritulys.	KHL.	„Jokerit“	-	„Medvescak“.	

 eUrosPorT
8.15,	10.15,	16.45,	22.00,	0.10	Tenisas.	„Aus-
tralian	 Open“.	 10.00	 Motosportas.	 GT	 akade-
mija.	 13.30	 Žiemos	 universiada.	 15.30	 Kalnų	
slidinėjimas.	 Žurnalas.	 15.45,	 19.45	 Futbolas.	
Afrikos	 tautų	 taurė.	 22.30,	 0.05	 Trečiadienio	
sporto	įvykių	apžvalga.	22.35	Jojimas	su	kliū-
timis.	 Pasaulio	 taurė.	 22.50	 Raitelių	 klubo	
žurnalas.	22.55	Golfas.	„US	PGA	Tour“.	23.55	
Golfo	klubas.	24.00	Jachtų	klubas.	

 21.30 	 „Anapus“ 11.10 	 Reporteris 23.45 	 „Persekiotojai“  20.50 	 „Rosso	
	 	 San	Valentino“

 23.35 	 „Pabėgimo	
	 	 karaliai“

 11.40 	 „Laiko	gijos“
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 9.00 	 Dainuok	mano	
	 dainą

 20.25 	 „Jermolovai.	
Giminės	prakeiksmas“

 18.15 	 Poetas	
	 	 Vytautas	Kaziela

 12.45 	 Mokslo	ekspresas 17.15 	 24	valandos 21.00 		„Rezidentai“

 TV8
8.10	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 9.00	 „Mis	 Marpl“.	 10.00	
„Šunyčiai	 patruliai“.	 10.25	 Senoji	 animacija.	 11.00	
„Skarlet“.	 12.40, 16.00	 Ekstremalūs	 namų	 poky-
čiai.	13.35, 19.00	„Laukinis	angelas“.	14.30, 20.35	
„Pamiršk	 mane“.	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 17.00	
Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00, 22.40	„Meilė	gyventi“.	
20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.00	„Tokia	kaip	 ir	 tu“.	
23.35	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	0.35	Gydytojai.	

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00	Info	diena.	10.00	Žinios.	10.40, 
13.50, 16.30, 21.00	Dviračio	šou.	11.05	Šefas	re-
komenduoja.	11.35	Padėkime	augti.	12.00	Yra	kaip	
yra.	13.05	KK2.	14.15	Ne	vienas	kelyje.	14.45	24	
valandos.	15.40	Nuo...	Iki.	21.30	Dabar	pasaulyje.	

 PBK
5.50,	 23.25	 Lietuvos	 laikas.	 6.00,	 0.50	 „EURO-
NEWS“.	6.30,	9.00	Naujienos.	6.35	Vaikų	klubas	
„Čimos	legendos“.	7.00,	9.20	Labas	rytas.	11.00,	
14.00,	 17.00	 Naujienos.	 11.30	 Gyvenk	 sveikai!	
12.35	„Bučinys	2“.	13.35	Kartu	su	visais.	14.55	Vy-
riška/Moteriška.	15.55,	4.20	Mados	nuosprendis.	
17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Lai-
kas.	20.40	Lietuvos	laikas.	21.15	„Nėštumo	testas“.	
23.35	„Jevgenijus	Leonovas.	Vienatvės	baimė“.

 REn
7.55	 „Bučinys“.	9.40	 „Teisėta	Maša“.	11.30	Pa-
sverti	 ir	 laimingi	 2.	 15.25	 Ekstrasensų	 mūšis.	
Jie	sugrįžo.	17.25	„Bučinys“.	19.15	Žinios.	19.25	
„Teisėta	 Maša“.	 21.20	 „Žvaigždžių	 gyvenimas“.	
23.00	Pasverti	ir	laimingi	2.	

 nTV MIR
5.00	Ryto	laida.	7.35	Gydytojų	byla.	8.30	„Bet	kada“.	
8.45,	 9.35	 „Muchtaro	 sugrįžimas	 2“.	 9.00,	 12.00,	
15.00,	18.00	Šiandien.	10.20	„Gyvena	gi	žmonės!“	
10.55	Prisiekusiųjų	teismas.	13.30	Ypatingas	įvykis.	
14.00	 Prokurorų	 patikrinimas.	 15.25	 „Pirmoji	 pa-
vara“.	16.05	„Bombila“.	17.05	Kalbame	ir	rodome.	
18.50	„Garbės	kodeksas	7“.	20.45	„Piatnickis“.	22.40	
Dienos	anatomija.	23.30	„Noriu	pas	Meladzę“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Antrojo	pasaulinio	karo	fi-
nansiniai	mūšiai.	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	
10.35,	13.30,	16.10,	18.35	Žinios.	Maskva.	10.55	
Apie	 tai,	 kas	 svarbiausia.	 11.55,	 3.25	 Ypatingas	
atvejis.	14.05	„Žvaigždės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	
stanica	miega“.	16.30	„Vargšai	giminaičiai“.	17.30	
Tiesioginis	eteris.	19.55	„Didžioji	orka“.	21.50	Spe-
cialusis	 korespondentas.	 23.35	 Rusiškas	 grožis.	
0.20	„Kamenskaja“.	1.15	„Po	cirko	kupolu“	(2).	

TV PolonIja
7.10,	17.05	Tai	yra	šou!	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,	1.45	Šios	dienos	užduotys.	13.05,	
19.55,	 4.55	 „Laimės	 spalvos“.	 13.30,	 18.45,	
21.45,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	
„M,	 kaip	meilė“.	14.45	 „Gyvenimo	egzaminas“.	
15.35,	 6.45	 „Vilnoteka“.	 15.55	 Paprastai.	 16.45	
Regionai	 su	 istorija.	 17.35	 Istorijos	 aktualijos.	
18.20,	22.45,	4.35	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	 18.55,	 2.15	 XX	 amžiaus	 sensacijos.	
19.25	Kultūros	laida.	20.25	Kultūros	informacija.	
20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	
prognozė.	21.50,	3.45	„Paradoksas“.	23.00,	5.15	
Sveika,	 Polonija.	 23.45	 „Instinktas“.	 0.40,	 5.55	
„Merginos	iš	Aušvico“.	2.45	Animacinis	f.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 9.10,	 10.50,	 11.40,	 18.45,	 21.40,	 0.35	
Išskirtiniai.	5.25,	11.15,	18.20	 Erikas	 ir	Džesė.	
5.50,	 12.30,	 17.30,	 4.15	 Kardašianų	 šeimos	
aukštuomenės	 gyvenimas.	 6.40,	 13.20,	 22.55,	
3.30	 Nuotaka	 milijonieriui.	 7.30,	 15.50,	 23.45	
Marija	 Menunos.	 8.20,	 20.00,	 1.50	 Kortnė	 ir	
Kim	užkariauja	Majamį.	10.00,	16.40,	2.40	Auk-
sinis	 jaunimas.	 14.10,	 20.50	 Tikroji	 Holivudo	
istorija.	15.00,	19.10	Mados	projektas.	

 TV1000
5.00	„Saugumas	nėra	garantuotas“.	7.00	„Drau-
gai	 su	vaikais“.	9.00	 „Holivudo	 žmogžudysčių	
skyrius“.	 11.15	 „Naktinis	 traukinys	 į	 Lisabo-
ną“.	 13.15	 „2	 dienos	 Niujorke“.	 15.00	 „Kaip	
prarasti	 draugus	 ir	 atstumti	 žmones“.	 17.00	
„Tarp	dviejų	pasaulių“.	19.00	„Mirties	įrankiai:	
kaulų	 miestas“.	 21.15	 „Nemirtingųjų	 kroni-
kos:	nuostabūs	sutvėrimai“.	23.30	„Labai	geros	
mergaitės“.	 1.05	 „Žmogus	 be	 šešėlio“.	 3.05	
„Gatvės	tango“.	

 TRaVEl
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 13.30	 Turto	
gelbėtojai.	 8.30,	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	
Ekvadoras;	 Londonas.	 9.30,	 17.00	 Statybos	
Aliaskoje.	 10.30,	 15.00,	 24.00	 Didžiosios	 pa-
saulio	 paslaptys.	 11.30	 Neįtikėtinos	 istorijos.	
Bakingamo	 rūmai,	 Londonas.	 12.30,	 17.30	
Pamesto	 bagažo	 aukcionai.	 16.00	 Neįtikėtinos	
istorijos.	 Bakingamo	 rūmai,	 Londonas.	 18.00	
Išgelbėkite	mano	verslą!	Viskonsinas.	Viešbutis	
„Telemark	 Hotel“.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	
Pitsburgas.	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 An-
trasis	 šansas	 Amsterdame;	 Dublinas.	 21.00	
Neįtikėtinos	istorijos.	Vatikanas.	22.00	Muziejų	
mįslės.	23.00	Akmeniniai	 labirintai.	Londonas:	
šventieji	ir	nusidėjėliai.	1.00	Nakties	programa.	

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

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

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

ir	draugai“.
13.30	 „Legenda	apie	Korą“	

(N-7).
14.00	 „Kempiniukas	

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

(N-7).
20.30	Opiumas	liaudžiai	

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

(N-7).
0.10	 „Kaulai“	(N-14).
1.10	 „Daugiau	nei	

draugai“		
(N-7).

1.35	 „Naujokė“		
(N-7).

2.00	 „Skandalas“		
(N-14).

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

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 TV	serialas	

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

8.50	 24	valandos	(N-7).
9.50	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	TV	serialas	

„Gyvenimo	receptai	
2“	(N-7).

11.55	KK2	(N-7).
12.45	Oplia!	(N-7).
13.15	Animacinis	f.	

„Tomas	ir	Džeris“.
13.40	Animacinis	f.		

„Keista	šeimynėlė“.
14.05	Animacinis	f.		

„Na,	palauk!“
14.20	TV	serialas	„Ugnis		

ir	Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.15	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	Valanda	su	Rūta.
21.30	Žinios.
22.10	Veiksmo	trileris	

„Mirties	apsuptyje“	
(N-14).

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

1.05	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

2.00	 Sveikatos	ABC		
televitrina.

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

(N-7).
9.50	 „Miestelio		

ligoninė	3“.
10.40	Gyvenimas.
11.30	Auksinis	protas.
12.45	Mokslo	ekspresas.
13.05	Mūsų	laisvės	metai.	

1991	m.	1	d.
14.00	Žinios.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.
16.15	 „Hartlando		

užuovėja	7“.
17.00	 „Akis	už	akį	3“	(N-7).
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien.
18.45	 „Ten,	kur	namai	1“	

(N-7).
19.30	Tikri	vyrai.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.05	Dėmesio	centre.	
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	 „Laiškas	Evai“	(N-7).
23.10	Vakaro	žinios.	
23.40	 „Ten,	kur	namai	1“	

(N-7).
0.35	 „Senis“	(N-7).
1.35	 Laba	diena,	Lietuva.
3.30	 Tikri	vyrai.
4.20	 Stilius.
5.05	 Bėdų	turgus.

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

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

Dalyvauja:	N.Bunkė,	
R.Dambrauskas,	V.Ge-	
nytė,	A.Ivanovas	-	Fara,	
D.Meiželytė,	I.Puzarai-
tė,	Radži,	E.Sipavičius,	
K.Zvonkuvienė.

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

11.55	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	 „Komisaras	Aleksas“.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“	

(N-7).
19.00	 „Policija	ir	Ko“	(N-7).
20.00	 „Visa	menanti“		

(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Nuotykių	f.	„Vaikai	

Lobių	saloje.	Salos	
paslaptis“	(N-7).

23.05	 „Persekiotojai“	(N-7).
23.55	 „Visa	menanti“	(N-7).
0.45	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
1.50	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Magda	M.“	(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Šeima	-	jėga!	2.
13.30	Patriotai	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Gamink	sveikiau!
17.20	 „Išgyventi	Afrikoje“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45, 1.55, 3.40, 5.45	

Lietuva	tiesiogiai.
19.20, 0.20	 	

„Albanas“	(N-7).
20.25	 „Jermolovai.	Giminės	

prakeiksmas“	(N-7).
21.30	Taip	gyvena		

žvaigždės!	(N-7).
22.30	Reporteris.	Įdomi	

Lietuva.	Orai.
23.20	Nuoga	tiesa	(N-7).
1.20, 3.05, 5.10		

Reporteris.
2.20, 4.25	 	

„Praeities	šešėliai“	
(N-14).

4.05, 6.10	 	
„Laukinis	pasaulis“.

6.30	 „Gamtos	pasaulis“.
6.40	 „Miestai	ir	žmonės“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Laiko	ženklai.	Nepri-

klausomos	Lietuvos	
laivyno	kūrimas.

12.00	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.15	Naktinis	ekspresas.
12.45	Vilniaus	mažojo	teatro	

spektaklis.	F.Bordon	
„Paskutiniai	mėnesiai“.

14.50	H.Šablevičius.	
„Mūsų	trylika“.

15.05	Antanas	Miškinis	
skaito	savo	eiles.

15.15	 Istorijos	detektyvai.
16.00	 „Mūsų	kaimynai	

marsupilamiai“.
16.25	 „Namelis	prerijose“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Menora.
18.15	 ...formatas.	Poetas	

Vytautas	Kaziela.	
18.30	Pagauk	kampą.
19.00	Legendos.
19.45	Visu	garsu.
20.30	Labanaktukas.	
21.00	Naktinis	ekspresas.
21.30	LRT	aukso	fondas.	

„Petras	Kurmelis“.	1	d.
22.35	Poeto	Antano	Miškinio	

110-osioms	gimimo	
metinėms.	Poetas	
Antanas	Miškinis.

23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	Panorama.
0.35	 Dėmesio	centre.	
1.00	 Elito	kinas.	Drama	

„Anapus“	(N-14).
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 14.55 	 „Saldžioji	
	 	 gyvenimo	pusė“

 23.45 	 „Dirbtinis	
	 	 intelektas“

 22.55 	 „Detektyvė	Rizoli“

6.50	 „Mano	puikioji	
auklė“.

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

prieš	ateivius“.
9.10	 „Avataras“.
9.30	 „Žmogus	juodu	

apsiaustu“		
(N-7).

10.15	 „Stulbinamas	gyvū-
nijos	pasaulis“	(1).

10.45	 „Karadajus“		
(N-7).

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

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

narija	su	Anabele	
Lengbein.

15.30	Griežčiausi	tėvai.
16.40	 „Burbulų	šou“.
17.10	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės	kalta“		

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

žmogžudystės	VIII“	
(N-7).

22.55	 „Detektyvė	Rizoli“	
(N-7).

23.45	 „Deksteris“	(N-14).
0.50	 „Viešbutis	„Grand	

Hotel“	(N-7).

9.30	 Teleparduotuvė.
9.45	 Vienam	gale		

kablys.
10.15	 „Porininkai“		

(N-7).
11.10	 „Viskas	teisėta“		

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

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Porininkai“		

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

(N-14).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Fizrukas“	(N-7).
21.30	Fantastinis	trileris	

„Išeities	kodas“		
(N-14).

23.15	Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

23.45	 „Dirbtinis		
intelektas“	(1)		
(N-14).

0.35	 „Kodinis	vardas.	
Mata	Hari	2“		
(S).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Keisčiausi		
pasaulio	restoranai.

9.45	 „Jausmų	namai“		
(N-7).

10.50	 „Komanda	Č“		
(N-7).

11.50	 „Rosso	San	
Valentino“	(1)		
(N-7).

13.55	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

14.25	Pamiršti	vardai.	
Stanislovas	
Bonifacas	Jundzilas.

14.55	 „Saldžioji		
gyvenimo	pusė“.

16.30	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.

17.00	 „Laukinės	gamtos	
ginklai“.

18.00	 „Komisaras		
Manara	2“	(N-7).

19.00	 „Komanda	Č“		
(N-7).

20.00	Balticum	TV		
žinios.

20.20	Karštos	senos		
sėdynės.

20.50	 „Trauma“	(N-7).
21.50	Balticum	TV	žinios.
22.05	 „Rosso	San	

Valentino“	(1)	
(N-7).

0.10	 „Tėvai	už	borto“.

„KAULAI“
Kriminalinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius H.Hensonas.
Vaidina D.Boreanasas, E.Dešanel, M.Konlin.

Džefersono instituto antropologijos specialistė Brenan pakviečiama talkinti at-
skleidžiant seniai įvykdytas žmogžudystes, padėti tirti labai sudarkytus palaikus. 
Sudūlėjusios nuo senumo, po didelių gaisrų, ištrauktos iš vandens kaulų liekanos 
specialistės nesutrikdo ir ji palengva atskleidžia tyrėjams kebliausius nusikaltimus. 
Moteris dirba kartu su FTB Žmogžudysčių skyriaus agentu Butu.

TV3
0.10

rekomenduoja

„TOKIA KAIP IR TU“
romantinė Komedija. JAV. 2001.
Režisierius T.Goldvinas.
Vaidina E.Džad, H.Džekmanas,
E.Barkin.

Televizijos pokalbių laidos prodiuse-
rė Džeinė dirba mėgstamą darbą, o 
laisvalaikiu mėgaujasi savo vaikino 
Rėjaus draugija. Tačiau lyg griausti-
nis iš giedro dangaus - vieną dieną 
Rėjus netikėtai palieka Džeinę...

„MIRTIES APSUPTYJE“
VeiKsmo trileris. JAV, Vokietija.
2002.
Režisierius D.M.Polas.
Vaidina S.Sigalas, M.Čestnatas,
N.Pipls.

Našlys Saša Petrosevičius yra slap-
tas FTB agentas, vaidinantis chu-
liganišką tarptautinį automobilių 
vagį, turintį daug draugų abiejose 
įstatymo pusėse. Vienas jų - nusi-
kaltėlių profesijos atstovas Nikas...

„IŠEITIES KODAS“
Fantastinis trileris. JAV, 
Prancūzija. 2011.
Režisierius D.Džounsas.
Vaidina M.Monagan, V.Farmiga, 
Dž.Raitas.

Kapitonas Kolteris Stivensas pa-
bunda nepažįstamo žmogaus 
kūne. Jis sužino, kad Čikagoje turi 
rasti traukinio sprogdintoją. Ši už-
duotis jam naujovė...

TV8
21.00

TV6
21.30

LNK
22.10

 ANIMAL PLANET
8.15	Laukinis	gyvenimas.	9.10	Iškviečiamas	tram-
dytojas.	 10.05	 Namai	 medžiuose.	 11.00	 Gyvūnų	
policija.	11.55	Mieliausi	augintiniai.	12.50	Blogas	
šuo.	13.45	Artimųjų	Rytų	gamta.	14.40	Akvariumų	
verslas.	15.35	Afrikoje.	16.30	Plaukimas	su	pabai-
somis.	17.25,	21.05,	4.15	Namai	medžiuose.	18.20	
Pražūtingos	salos.	19.15,	1.40	Akvariumų	verslas.	
20.10,	2.35	Gyvenimas	laisvėje.	22.00,	0.45,	3.25	
Pražūtingos	salos.	22.55,	6.35	Liūno	broliai.	

 SPORT1
6.30	Geriausi	2014	NBA	sezono	metimai	TOP100.	
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	Dienos	
naujienos.	7.15	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžval-
ga.	8.00	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	„Laboral	
Kutxa“	-	„Barcelona“.	9.45	ATP	250	Apia	Internatio-
nal	Sydney.	Vyrų	tenisas.	Mikhail	Kukushkin	-	Viktor	
Troicki.	Finalas.	11.35	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	
lygos	 Turo	 apžvalga.	 12.15	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	Turo	apžvalga.	13.00	NBA	krepšinio	lyga.	San	
Antonio	 „Spurs“	 -	Majamio	„Heat“.	Finalas.	15.15	
„Eurocup“	 krepšinio	 lyga.	 Stambulo	 „Bešiktaš“	 -	
Klaipėdos	 „Neptūnas“.	 17.00	 KOK	 World	 series.	
Bušido	kovos.	19.15	NBA	Action.	Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	Premjera.	20.00,	21.10	Ispanijos	„Endesa“	
krepšinio	lyga.	„Laboral	Kutxa“	-	„Barcelona“.	21.50,	
23.10	KOK	World	series.	Bušido	kovos.

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	
„Atlant“.	 9.00	 Futbolas.	 Anglijos	 taurė.	 „Shef-
field	United“	-	„Tottenham“.	10.50	Ledo	ritulys.	
KHL.	 „Jokerit“	 -	 „Medvescak“.	 12.50	 „Trans	
World	Sport“	žurnalas.	13.50	Futbolas.	Anglijos	
Premier	lygos	žurnalas.	14.20	Golfas.	PGA	turo	
apžvalga.	 14.50	 Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	
apžvalga.	15.25	Tenisas.	Monrealio	turnyro	aš-
tuntfinalio.	17.05	Krepšinis.	Eurolyga.	 „Nizhny	
Novgorod“	 -	 „Anadolu	Efes“.	18.55	Krepšinis.	
Eurolyga.	CSKA	-	„Nizhny	Novgorod“.	Tiesio-
ginė	 transliacija.	 21.00	 Futbolas.	 Anglijos	 FA	
taurės	 apžvalga.	 21.25	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Laboral	 Kutxa“	 -	 „Emporio	 Armani“.	 Tiesio-
ginė	 transliacija.	 23.30	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Maccabi“	 -	 „Real“.	 1.20	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
CSKA	-	„Nizhny	Novgorod“.	3.10	„Trans	World	
Sport“	žurnalas.	5.00	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	
„Dinamo“	-	„Atlant“.	

 EUROSPORT
4.30,	18.00,	22.00	Tenisas.	„Australian	Open“.	
15.00	Žiemos	universiada.	17.45	Kalnų	slidinė-
jimas.	Žurnalas.	20.00	Lengvoji	 atletika.	 „PSD	
Bank	Meeting“	varžybos.	
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Jaunas, gražus ir talentingas - ko dar rei-
kia, kad būtum pastebėtas ir įvertintas? 
Dainininkas TaDas JuoDsnukis (23), vos 
pasirodęs atrankose į „Euroviziją“, kaipmat 
pelnė komisijos ir žiūrovų simpatijas. at-
likėjas prisipažįsta, kad apie laimėjimą jis 
dar negalvoja, tačiau pergalės skonis jam 
nesvetimas. Praėjusiais metais vykusia-
me TV3 muzikiniame projekte „Romeo ir 
Džuljeta“ būtent Tadas džiaugėsi laimė-
jimu. kaip jam pavyks įveikti scenos sen-
buvius atrankoje į „Euroviziją“, paaiškės 
netrukus.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Papasakok apie save - kaip atsirado 
muzika tavo gyvenime?

- Muzika atsirado tada, kai daktarai pasakė, 
kad negaliu profesionaliai žaisti krepšinio, o 
buvau labai jam pasiaukojęs. Žaidžiau Prienų 
jaunimo komandoje, keliavome po visą Europą, 
daug laimėjome ir pralaimėjome. Išgirdus ver-
diktą buvo labai liūdna ir sunku. Susižavėjau 
roko muzika, klasika ir minoru (liūdnu skam-
besiu), ėmiau groti įvairiausias Bacho sonatas, 
nes lankiau fortepijono klasę, tačiau apie dai-
navimą pradėjau galvoti gan vėlai, kai man 
buvo gerokai daugiau nei 18 metų.

- Pats esi roko muzikos gerbėjas, „Eu-
rovizija“ - daugiau popmuzikos konkur-
sas, kas pastūmėjo dalyvauti šiame kon-
kurse?

- Nemanau, kad „Eurovizija“ turi savo 
rėmus. Taip, lietuviai bando įtikti šiam kon-
kursui, bet aš manau, kad reikia būti origina-
liems, tada ir kiti mus pastebės, įvertins bei 
pagirs. Juk yra daugybė „eurovizinių“ pavyz-
džių, kad būtent originalumas, o ne bandymas 
įtikti laimi ir būna pastebėtas.

- Ne paslaptis, kad daugelis jaunų dai-
nininkų atranką į „Euroviziją“ mato kaip 
puikią progą paskelbti Lietuvai apie save, 
savo muziką. Koks yra tavo tikslas - lai-
mėti ar įgyti patirties ir populiarumo?

- Apie tą progą - būti pastebėtam - aš su-
žinojau tik po pirmos atrankos į „Euroviziją“ 

T.Juodsnukis Lietuvą ir 
Europą norėtų užkariauti originalumu

GEras artistas nEGaLi 
turėti jokių tabu

Dainininkas Tadas Juodsnukis 
jau pavasarį planuoja išleisti 
savo pirmąjį albumą

Stasio Žumbio nuotr.
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laidos. Tada užplūdo didžiulis dėmesys, dau-
gybė žinučių, palaikymo. Prieš eidamas net 
negalvojau apie tai, nes ir nebuvo kada pagal-
voti. Paraišką išsiunčiau paskutinę sekundę, 
tad kas ta „Eurovizijos“ atranka, suprantu tik 
dabar. Mano tikslas - pasirodyti geriausiai, 
kaip galiu, jei tai leis aplinkybės, o tada žiū-
rėsime, kokie Lietuvos tikslai, juk ne viskas 
nuo manęs priklauso. Aš labai stengsiuosi ir 
tikiuosi, kad pavyks.

- Vos pasirodei, iškart patekai tarp 
favoritų. Kaip manai, kas lėmė tokią 
sėkmę?

- Aš džiaugiausi, kad už mane balsuoja ir 
taip vertina, labai gera, kai būni išgirstas. Vi-
siems esu be galo dėkingas už palaikymą. O kas 
lemia sėkmę... Apie sėkmę kalbėti nereikia.

- Ar nebijai laimėti šio konkurso - juk 
užgriūna didžiulė atsakomybė, apkalbos, 
gandai, pikti komentarai?

- Geriausią juoko dozę gaunu skaitydamas 
tuos komentarus įvairiuose portaluose. Tiek 
prisijuokiu, kad paskui bent kokią valandą 
vaikštau išsišiepęs. O jei rimtai, apie laimė-
jimą dar negalvoju, nes noriu padaryti viską, 
kaip galiu geriau, o tada žiūrėsime.

- Jei būtų tavo valia, kaip pakeistum 
„Eurovizijos“ konkursą?

- Niekaip, viskas čia gerai. Jei kalbame apie 
pačią „Euroviziją“, joje gausu visko - tiek roko, 
tiek „popso“, tiek kitokios muzikos. Galbūt 
mums visiems reikėtų truputį plačiau žiūrėti, 
ne tik, kaip minėjau, vis bandant įtikti.

- Kokių tabu turi scenoje? Ar dėl po-
puliarumo keistum savo muzikos stilių?

- Tabu? Geras artistas negali turėti jokių 
tabu! Juokauju. Mano muzikos stilius dar tik 
formuojasi, tad keisti dar nėra ko. Myliu mu-
ziką, manau, kad ją suprantu, todėl ir nedai-
nuoju vien tik roko, galbūt tiesiog ne visi su 
manimi susipažino. Palaukite ir pamatysite, 
koks tas mano stilius.

- Ne paslaptis, kad esi lyginamas su 
kitu dainininku - Jeronimu Miliumi, ar 
tai tavęs neerzina?

- Dabar jau labai retai, nes žmonės pra-
deda mane geriau pažinti. Anksčiau - taip, nes 
buvau visiškai šviežias, reikėjo su kuo nors 
palyginti, kas gi čia toks ir į ką jis panašus.

- Kas yra didžiausi tavo muzikos ko-
rifėjai?

- Lučianas Pavarotis (Luciano Pavarotti), 
amerikiečiai „Journey“ su Stivu Li (Steve 
Lee) priešaky, Stivas Balzamas (Steve Balsa-
mo), „Bon Jovi“, „King Crimson“, Fredis 
Merkuris (Freddie Mercury)... Galėčiau var-
dinti, bet galbūt sustosiu ties šiais, vienais 
mano mėgstamiausių.

- Kuo užpildai laisvą nuo repeticijų 
laiką?

- Stengiuosi važiuoti pas tėvus, į sodybą, 
eiti į krepšinio salę, vaikščioti po mišką su šuniu 

Bardu. Bet neatsimenu, kada taip buvo, dabar 
tiesiog visko labai daug, bet man taip patinka.

- Daugelis atlikėjų ant scenos būna 
vienokie, gyvenime - kitokie. O tu? Ar 
labai skiriesi?

- Būna visaip, priklauso, kokią dainą dai-
nuoju. Kita vertus, ir gyvenime būna visaip. 
Būna, kad jautiesi vienišas, būna, kad roken-
rolas sprogsta viduje ir nežinai, kur dėtis. Bet 
scenoje vis tiek, daugiau ar mažiau, esi tam 
tikras personažas.

- Tipiška manyti, kad rokerių gyveni-
mas itin pašėlęs ir bohemiškas. Tavo 
atveju tai mitas ar tiesa?

- Nesu tas tipiškas rokeris, visų pirmą esu 
žmogus. Daugybė mitų sklando apie rokerių 
gyvenimą, aš daugybę jų sugrioviau ir dau-
gybę sukūriau. Mėgstu gyventi labai įvairiai, 
patinka būti namie užsidarius, patinka nueiti 
kur nors ramiai pavalgyti, bet patinka ir pa-
šėlti. Apskritai daugelis sklandančių gandų 
apie rokerius yra mitas.

- Kokį esi beprotiškiausią sprendimą 
priėmęs savo gyvenime?

- Dabar gyvenu, todėl nesustoju ir nesiž-
valgau į praeitį. Kada nors gal reikės tai pa-
daryti, kad viską patirčiau dar kartą. Pirmas 
prisiminimas apie beprotišką sprendimą, šo-
vęs į galvą, - vienas pasivaikščiojimas pajūriu. 
Tamsią vasaros naktį pajūriu pėdinau basas 
daugiau nei dešimt kilometrų pas labai gražią 
merginą - didžiulės bangos, daugybė žvaigž-
džių, skaudančios kojos, nes buvo daug akme-
nų... Kaip gera tai prisiminti.

- Kokios tavo savybės tau padeda mu-
zikinėje scenoje, o kokios trukdo?

- Padeda tai, kad esu drąsus, pasitikintis 
ir mąstantis. O labiausiai trukdo, manau, jaut-
rumas.

- Esi jaunas, talentingas. Ar gerbėjos 
neatakuoja žinutėmis, laiškais? Kaip su 
jomis susitvarkai?

- Kol esu jaunas, tol susitvarkau. (Šypso-
si.) Iš tiesų man patinka, kai žmonės rašo, 
komentuoja, kad jiems patinka, giria. Tada 
atsiranda dar didesnis stimulas tobulėti ir 
dirbti. Stengiuosi atrašyti visiems, gal tik ne 
visada tai pavyksta.

- Kokių turi artimiausių tikslų muzi-
kos karjeroje?

- Išleisti savo pirmąsias dainas! Su geru 
draugu Roku Jackūnu dedame paskutinius 
taškus kūryboje ir sėsime visko įrašinėti į 
studiją. Pavasarį jau tikrai išleisime.

Daugybė mitų  
sklanDo apie rokerių 
gyvenimą, aš  
Daugybę jų sugrioviau 
ir Daugybę sukūriau

palaukite ir  
pamatysite, koks tas 
mano stilius

Praėjusiais metais TV3 projekte 
„Romeo ir Džuljeta“ Tadas Juodsnukis 
džiaugėsi pelnyta pergale

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



70 laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  2 3

KINAS

87-ųjų „Oskarų“ nominacijas paskelbė re-
žisieriai Džefris Džeikobas Abramsas (Jeffrey 
Jacob Abramsas) ir Alfonsas Kuaronas (Alfon-
so Cuaron) bei aktorius Krisas Painas (Chris 
Pine) ir akademijos prezidentė Šeril Bun Iza-
aks (Cheryl Boone Isaacs).

Net devyniose kategorijose nominuoti fil-
mai „Žmogus-paukštis“ ir „Viešbutis „Grand 
Budapest“, o „Visko teorija“ - aštuoniose. Nu-
galėtojai paaiškės vasario 22 d.

„Oskarų“ belaukiant
Vos praūžus „Auksinių gaublių“ ir Ameri-
kos kino kritikų apdovanojimams, Holivu-
das ir viso pasaulio kino mėgėjai nekan-
traudami laukia kasmetės „Oskarų“ teiki-
mo ceremonijos. Iki jos likus dar daugiau 
nei mėnesiui, praėjusią savaitę įvardyti 
visi pretendentai į šias statulėles. Sužino-
kite, kas jie.

Geriausias vaidybinis filmas
l „Amerikiečių snaiperis“
l „Žmogus-paukštis“
l „Vaikystė“
l „Viešbutis „Grand Budapest“
l „Vaizduotės žaidimas“
l „Selma“
l „Visko teorija“
l „Atkirtis“

Geriausias paGrindinio  
vaidmens aktorius

l stivas karelas (Steve Carell) filme „Lapių 
medžiotojas“
l bredlis kuperis (Bradley Cooper) filme 
„Amerikiečių snaiperis“
l benediktas kamberbačas (Benedict 
Cumberbatch) filme „Vaizduotės žaidimas“
l maiklas kytonas (Michael Keaton) filme 
„Žmogus-paukštis“
l edis redmeinas (Eddie Redmayne) filme „Visko 
teorija“

Geriausias antraplanio vaidmens 
 aktorius

l robertas diuvalis (Robert Duvall) filme „Teisėjas“
l itanas Hokas (Ethan Hawke) filme „Vaikystė“
l edvardas nortonas (Edward Norton) filme 
„Žmogus-paukštis“
l markas rufalas (Mark Ruffalo) filme „Lapių 
medžiotojas“
l dž.k.simonsas (J.K.Simmons) filme „Atkirtis“

Geriausia paGrindinio vaidmens  
aktorė

l marion kotijar (Marion Cotillard) filme „Dvi 
dienos, viena naktis“
l felisiti džouns (Felicity Jones) filme „Visko teorija“
l džulijana mur (Julianne Moore) filme „Vis dar Elis“
l rozamunda paik (Rosamund Pike) filme „Dingusi“
l rys viterspun (Reese Witherspoon) filme „Laukinė“

Geriausia antraplanio vaidmens aktorė
l patricija arket (Patricia Arquette) filme „Vaikystė“
l laura dern filme „Laukinė“
l keira naitli (Keira Knightley) „Vaizduotės žaidimas“
l ema stoun (Emma Stone) filme „Žmogus-paukštis“
l meril stryp (Meryl Streep) filme „Gilyn į girią“

Geriausias animacinis pilnametražis 
filmas

l „Galingasis 6“
l „Dėžinukai“
l „Kaip prisijaukinti slibiną 2“
l „Jūros giesmė“
l „Princesės Kagujos pasaka“

Geriausias režisierius
l alechandro G.inaritu (Alejandro G.Inarritu) 
„Žmogus-paukštis“
l  ričardas linklateris (Richard Linklater) „Vaikystė“
l benetas mileris (Bennett Miller) „Lapių medžiotojas“
l vesas andersonas (Wes Anderson) „Viešbutis 
„Grand Budapest“
l mortenas tyldumas (Morten Tyldum) 
„Vaizduotės žaidimas“

Geriausias užsienio filmas
l „ida“ - Lenkija/Danija
l „leviatanas“ - Rusija
l „mandarinai“ - Estija
l „timbuktu“ - Mauritanija
l „laukiniai pasakojimai“ - Argentina

Geriausias oriGinalus muzikos takelis
l „Viešbutis „Grand Budapest“
l „Vaizduotės žaidimas“
l „Tarp žvaigždžių“
l „Misteris Turneris“
l „Visko teorija“

Pagrindinių nominacijų sąrašas

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Auksinį gaublį“ už darbą filme 
„Žmogus-paukštis“ pelnęs aktorius 
Maiklas Kytonas (Michael Keaton) 
pretenduoja laimėti ir „Oskarą“

EPA-Eltos nuotr.

Aktoriai Edis Redmeinas (Eddie Redmayne) ir Felisiti 
Džouns (Felicity Jones) už vaidmenis filme „Visko 
teorija“ pretenduoja į geriausių aktorių statulėles

Prancūzų aktorė Marion Kotijar 
(Marion Cotillard) už vaidmenį 
filme „Dvi dienos, viena naktis“ 
nominuota geriausios aktorės 
kategorijoje
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-16) - 23-29 d. 11.10, 15.20, 18.10, 20.45 val.
„Programišiai“� (kriminalinė veiksmo drama f., JAV,  
N-16) - 23-29 d. 12.10, 15.10, 18.20, 21.20 val.
„Foxcather“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 23-29 d. 
13.40, 19, 21.10 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 24 d. 13 val. 25 d. 
10.40, 14.10 val. (Ačiū premjera).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 23-29 d. 12, 
16.40, 19.20, 21.40 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23-29 d. 11.20, 13.10, 15.40 val. (24 d. 
13.10 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 10.30, 14, 16.30 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.40, 13.20 val. (10.40 val. 
seansas nevyks 24 d.).
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-13) - 23-29 d. 13, 
18.50 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 23-29 d. 
12.50, 18.30 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 23-29 d. 16, 
21.30 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 23-29 d. 11, 14.20 val. (25 d. 14.20 val. 
seansas nevyks).
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 23-29 d. 16.20 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 
15.30 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 23-29 d. 10.15 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-7) -  
23-29 d. 17.50 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 23-29 d. 20.30 val.
„Ką išdarinėja vyrai! 2“� (komedija, Rusija, N-18) -  
23-29 d. 21.50 val.

„Amerikietiškas apiplėšimas“� (veiksmo f., Kanada, 
Liuksemburgas, N-16) - 23-29 d. 18.40 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 23-29 d. 21 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-16) - 23-29 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val.
„Foxcather“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 23-29 d. 
11.45, 14.45, 18, 20.50 val.
„Programišiai“� (kriminalinė veiksmo drama f., JAV,  
N-16) - 23-29 d. 12, 15, 18.15, 21.10 val.
„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“� 
(komiška drama, Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija) - 
23-29 d. 16.10, 19.20 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 24 d. 13 val. 25 d. 
12, 13, 16.45 val. (Ačiū premjera).
„Gulbių ežeras“� (baletas) - 25 d. 17 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro!)
„Marie istorija“� (istorinė drama, Prancūzija, N-16) - 23-
24 d. 18.45 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 23-29 d. 11.30, 
13.50, 16.20, 18.45, 21.20 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 23-29 d. 13, 
14.20, 18.20, 18.45 val. (25 d. 14.20 val. seansas nevyks; 23-24 d.  
18.20 val. seansas nevyks; 18.45 val. seansas vyks 24 d.).
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-13) - 23-29 d. 
11.15, 14.30, 17 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 11, 12.30, 16 val. (12.30 val. seansas 
vyks 23-25 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23-29 d. 13.30, 18.30 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 23-29 d. 
17.30, 21.45 val. (25 d. 17.30 val. seansas nevyks).
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV, N-13) - 
23-29 d. 13.40, 21 val. (24 d. 13.40 val. seansas nevyks).
„Amerikietiškas apiplėšimas“� (veiksmo f., Kanada, 
Liuksemburgas, N-16) - 23-29 d. 17.10, 21.50 val.
„Ką išdarinėja vyrai! 2“� (komedija, Rusija, N-18) -  
23-29 d. 16.45, 19.10, 21.25 val. (25 d. 16.45 val. seansas 
nevyks; 24 d. 19.10 val. seansas nevyks; 21.25 val. sean-
sas vyks 24 d.).
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 23-29 d. 13.40, 20 val.

„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 23-29 d. 15, 
20.30 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 23-29 d. 18.10 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24-25 d. 11.20 val.
„Atkirtis“� (muzikinė drama, JAV, N-16) - 23-29 d. 19.25 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 24-25 d. 11.10 val.
„Trečias žmogus“� (romantinė drama, Belgija, 
D.Britanija, JAV, Vokietija) - 23-29 d. 21.15 val.
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo drama, 
Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 23, 25-29 d. 21.25 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Priešininkas“� (drama, Prancūzija, Šveicarija, Ispanija) - 
23 d. 16.30 val.
„Šiaurės stotis“� (drama, Prancūzija, Kanada) - 23 d. 19 val.
„Šėlionės Paryžiuje“� (komedija, Prancūzija) - 23 d. 
21.15 val.
„Pakeliui į mokyklą“� (dokumentinis f., Prancūzija) - 
24-25 d. 14 val.
„Kas antrą savaitgalį“� (drama, Prancūzija) - 24 d. 16 val.
„Aš iš Jopugono“� (animacinis f., Prancūzija) - 24 d. 18 val.
„O mes - triskart!“� (komedija, Prancūzija, Belgija) -  
24 d. 19.50 val.
„Dvikova“� (drama, Prancūzija) - 25 d. 15.40 val. 27 d. 17 val.
„Mėlynas aksomas“� (drama, JAV) - 25 d. 18 val.
„Fidelio“�, Alisos odisėja“� (drama, Prancūzija) - 25 d. 
20.30 val.
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV) - 26 d. 15.30 val.
„Numylėtinis“� (drama, Prancūzija) - 26 d. 17 val.
„38 liudininkai“� (drama, Prancūzija) - 26 d. 19 val.  
29 d. 18.50 val.
„Maestro“� (komedija, Prancūzija) - 26 d. 21 val.
„Dievo kabinetai“� (komiška drama, Prancūzija) -  
27 d. 19.15 val.
„Atvira moteris Lulu“� (komiška drama, Prancūzija) -  
27 d. 21.30 val. 29 d. 17 val.
„Vandomo aikštė“� (drama, Prancūzija) - 28 d. 17 val.
„Suzana“� (drama, Prancūzija) - 28 d. 19.10 val.
„Aukštuomenė“� (drama, Prancūzija) - 28 d. 21 val.
„Už gyvenimą“� (komiška drama, Prancūzija) - 29 d. 
20.50 val.

„Programišiai“
„Blackhart“

Mūsų gyvenimas kasdien vis la-
biau skaitmenizuojamas. Vis daugiau 
sričių tampa priklausomos nuo naujausių technologijų, jų pa-
siekimų ir galimybių. Deja, tuo pat metu mes tampame vis 
nesaugesni, nes kiekvieną technologiją galima sugadinti, į kiek
vieną kompiuterį  įsilaužti, o kiekvieną galimybę  priversti 
tarnauti blogiui.

Kai paslaptingas programuotojas ima griauti stipriausias 
pasaulio biržas ir atakuoti bankus, Jungtinių Valstijų ir Kinijos 
slaptosios tarnybos priverstos veikti kartu ir itin operatyviai. 
Deja, visos pastangos sugauti kibernetinį nusikaltėlį  bergž-
džios. Paskutinė viltis  15 metų kalėjimo bausmę atliekantis 
kompiuterių genijus Nikolas Hetavėjus, kurį įkūnija aktorius 
Krisas Hemsvortas (Chris Hemsworth).

Du savo srities profesionalai stoja vienas prieš kitą lemtin-
game mūšyje ne tik kibernetinėje erdvėje, bet ir realiame gy-
venime.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo sausio 23 d.

n Veiksmo drama, JAV, 2015

n Režisierius: Michael Mann

n Vaidina: Chris Hemsworth, Viola Davis, 

William Mapother ir kiti

n IMDB: 5,6/10

Naujausias Kriso Hemsvorto 
(Chris Hemsworth) darbas - 

vaidmuo filme „Programišiai“
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Ūsuotasis ponas 
Mortdecai“

„Mortdecai“

Jei pasaulyje egzistuotų apdovanojimas 
už plačiausią keisčiausių personažų skalę, ak-
torius Džonis Depas (Johnny Depp) būtų vie-
nas pirmųjų kandidatų jį gauti. Per savo kar-
jerą suvaidinęs daugybę keistuolių, amerikie-
čių aktorius sugrįžta su dar vienu „nučiuožu-
siu“ vaidmeniu - pono Čarlio Mortdecai.

Čarlis Mortdecai yra meno dirbinių eks-
pertas, kolekcionierius ir pardavėjas, kuriam 
į akis žvelgia bankroto šmėkla. Lyg tyčia, į 
jį kreipiasi Jos Didenybės Anglijos Karalie-
nės policijos inspektorius Martlandas ir kon-
fidencialiai paprašo pagalbos - padėti sugrą-
žinti pavogtą Fransisko Gojos paveikslą. Iš-

siderėjęs kuo palankesnes finansines sąly-
gas, Čarlis imasi darbo ir iškeliauja aplink 
pasaulį, vytis pavogtą drobę. Netrukus pa-
aiškėja, kad dingęs paveikslas - ne tik ispanų 
romantizmo dailininko šedevras, bet ir ko-
das, galintis atskleisti slaptą sąskaitą, kurio-
je saugomas nacių susigrobtas auksas.

Stengdamasis išlaviruoti tarp įpykusių 
rusų, britų slaptosios tarnybos, gražuolės 
žmonos, nimfomanės amerikietės, tarptau-
tinių teroristų ir kitų nepatogumų, Čarlis 
Mortdecai kartu su savo ištikimu tarnu Džo-
ku pamažu artėja prie paslapties įminimo.

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

MULTIKINO OZAS
„Foxcather“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 23-25, 27-
29 d. 15.45, 18.40, 21.30 val. 26 d. 15.50, 18.40, 21.30 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, JAV, 
N-16) - 23-29 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Programišiai“� (kriminalinė veiksmo drama f., JAV,  
N-16) - 23, 25-28 d. 14.15, 16.15, 19, 21.45 val. 24 d. 
13.45, 16.15, 19, 21.45 val. 29 d. 14.15, 16, 19.15, 21.45 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 25 d. 13.30 val.
„Amerikietiškas apiplėšimas“� (veiksmo f., Kanada, 
Liuksemburgas, N-16) - 23, 26 d. 21.15 val. 24, 27 d.  
19 val. 25, 28 d. 17 val. 29 d. 22 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 23, 26, 29 d. 
17 val. 24, 27 d. 21.15 val. 25, 28 d. 19.10 val.
„Ką išdarinėja vyrai! 2“� (komedija, Rusija, N-18) - 23, 26 d.  
19.15 val. 24 d. 16.45 val. 25, 28 d. 21.20 val. 27 d. 17 val.
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-13) - 23-24, 
26-27, 29 d. 13.30, 17.45 val. 25 d. 14, 17.45 val. 28 d. 
17.45 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23-24, 27 d. 11.15, 13.30, 15.30 val.  
25, 29 d. 11.15, 13.15, 15.30 val. 26 d. 11, 13.15,  
15.30 val. 28 d. 13.15, 15.30 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-24, 26-29 d. 10, 12.15, 14.30, 16.30 val.  
25 d. 10.05, 12.15, 14.30, 16.30 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 23-29 d. 
18.45, 21.40 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 23-29 d. 19.45, 
22 val.
„Atkirtis“� (drama, JAV, N-16) - 23-27, 29 d. 18 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 23, 26, 28-29 d. 10.15, 12.15 val. 24 d. 
10 val. 25 d. 10, 12.15 val. 27 d. 12.15 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 23-28 d. 11.15 val.

„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 23-27, 29 d. 15, 
20.30 val. 28 d. 15, 20.45 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 10.30, 12.45 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23, 26-29 d. 11.45, 14 val. 24 d. 12, 
14.10 val. 25 d. 11.45 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-16) - 28 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su 
mažyliais).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24 d. 11 val.

OZO KINO SALĖ
„Nėra laiko gerumui“� (dokumentinis f., Lietuva) -  
23-24 d. 16.40 val. 28 d. 17.45 val.
„Ida“� (drama, Lenkija) - 23 d. 17.30 val. 28 d. 16.20 val.
„Miegančių drugelių tvirtovė“� (drama, Lietuva) -  
23 d. 19 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 24 d. 14.30 val. 29 d. 18 val.
„Aurora“� (fatališka meilės istorija, Lietuva) - 24 d. 18 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 27 d. 17 val.
„Rikis“� (drama, Prancūzija) - 27 d. 18.30 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva) - 28 d. 19 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 29 d. 16.20 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-16) - 23-29 d. 12.50, 15.50, 18.20, 20.40 val.
„Programišiai“� (kriminalinė veiksmo drama f., JAV,  
N-16) - 23-29 d. 12.15, 15.10, 18, 21.40 val.
„Foxcather“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 23-29 d. 
18.30, 21.45 val.

„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“� 
(komiška drama, Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija) - 
23-29 d. 17.45 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 24 d. 13 val. 25 d. 
10.20, 15.20 val.
„Gulbių ežeras“� (baletas) - 25 d. 17 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro!)
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 23-29 d. 10.50, 
13.10, 16.30, 19, 21.20 val.
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-13) - 23-29 d. 
10.40, 15.40 val. (24-25 d. 15.40 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 23-29 d. 11.30, 13 val. (24 d. 13 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
23-29 d. 10.30, 14, 15.30 val. (15.30 val. seansas vyks 23-25 d.).
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 23-29 d. 
12.30, 18.10 val. (25 d. 18.10 val. seansas nevyks)
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 23-29 d. 
15.30, 21 val. (24-25 d. 15.30 val. seansas nevyks).
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) -  
23-29 d. 13.20, 16.20 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 24-25 d. 11.20 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 23-29 d. 19.20 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 23-29 d. 20 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 23-24, 26-29 d. 15.20 val.
„Amerikietiškas apiplėšimas“� (veiksmo f., Kanada, 
Liuksemburgas, N-16) - 23-29 d. 20.50 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 23-29 d. 10.15 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-24, 26-29 d. 10.20 val.

Premjera

Kino teatruose nuo sausio 23 d.

n Veiksmo komedija, Didžioji Britanija, 2015

n Režisierius: David Koepp

n Vaidina: Ewan McGregor, Johnny Depp, 

Paul Bettany, Gwyneth Paltrow, Aubrey Plaza, 

Olivia Munn ir kiti

Filme išvysime Gvinet Peltrou (Gwyneth  
Paltrow) ir Džonį Depą (Johnny Depp)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 23-29 d. 14,  
17.40 val. (14 val. seansas vyks 25 d.; 23-25 d. 17.40 val. 
seansas nevyks).
„Foxcather“� (biografinė drama, JAV, N-16) -  
23-29 d. 14.30, 21.30 val. (24, 26, 28 d. 14.30 val. sean-
sas nevyks).
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-16) - 23-29 d. 15.30, 19.15 val.
„Programišiai“� (kriminalinė veiksmo drama f., JAV,  
N-16) - 23-29 d. 14.30, 22 val. (14.30 val. seansas vyks 
24, 26, 28 d.).
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 23-29 d. 
17.40, 19.50 val. (17.40 val. seansas vyks 23-25 d.).
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-16) - 23-29 d. 
11.45, 18.30 val.
„Ką išdarinėja vyrai! 2“� (komedija, Rusija, N-18) -  
23-29 d. 17.15, 22.30 val. (17.15 val. seansas vyks  
26, 28 d.; 22.30 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23-29 d. 12, 14.15, 16.15 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 10.45, 13, 15.15, 17.45 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 23-29 d. 14, 
16.30, 18.50, 20, 21.15, 22.15 val. (25 d. 14 val. seansas 
nevyks).
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 23-29 d. 11.15 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 23-29 d. 13.15 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) -  
23-29 d. 17.15, 20.30 val. (26, 28 d. 17.15 val. seansas 
nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 12.30 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-16) - 23-29 d. 11.45, 15.20, 19.15, 21.40 val.
„Programišiai“� (kriminalinė veiksmo drama f., JAV,  
N-16) - 23-29 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 val.
„Foxcather“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 23-29 d. 
21.20 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 24 d. 13 val. 25 d. 
10.20, 15.10 val.
„Gulbių ežeras“� (baletas) - 25 d. 17 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro!)
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 23-29 d. 10.20, 
11.15, 13.40, 16, 18.40, 21.10 val. (10.20 val. seansas 
vyks 24 d., 24 d. 11.15, 13.40 val. seansai nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23-29 d. 11.30, 14, 16.30 val. (25 d. 16.30 
val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 10.15, 12.45 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 23-29 d. 10.30, 14.10 val. (10.30 val. 
seansas vyks 24 d.).
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-13) - 23-29 d. 13, 
18.10 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-13) - 23-29 d. 
15.10, 20.30 val. (25 d. 15.10 val. seansas nevyks).
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, JAV, 
D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 23, 25, 27, 29 d. 17.45 val.
„Amerikietiškas apiplėšimas“� (veiksmo f., Kanada, 
Liuksemburgas, N-16) - 23, 25, 27, 29 d. 20.50 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 24, 26, 28 d. 17.45 val.
„Ką išdarinėja vyrai! 2“� (komedija, Rusija, N-18) - 24, 
26, 28 d. 20.50 val.

„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 23-29 d. 16.10 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) -  
23-24, 26-29 d, 18.50 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.45 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-16) - 23-29 d. 10.45, 16.05, 18.30, 21.30 val.
„Programišiai“� (kriminalinė veiksmo drama f., JAV,  
N-16) - 23-29 d. 13.10, 14.25, 18.20, 21.10 val.
„Foxcather“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 23-29 d. 21 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 24 d. 13 val. 25 d. 
11, 15.30 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 23-29 d. 11, 
13.20, 16.35, 19.10, 21.40 val. (11 val. seansas vyks 24 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 10.30, 13, 15.30 val. (10.30 val. sean-
sas vyks 24-25 d.; 25 d. 15.30 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23-29 d. 10.20, 11.10, 14 val. (10.20 val. 
seansas vyks 24 d.; 24 d. 11.10, 14 val. seansai nevyks).
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-13) - 23-29 d. 
12.10, 17.20 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 24-25 d. 10.10 val.
„Amerikietiškas apiplėšimas“� (veiksmo f., Kanada, 
Liuksemburgas, N-16) - 23-29 d. 19.35 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 23-29 d. 21.50 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 23-29 d. 15.40 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-13) - 23-29 d. 18 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Foxcatcher“
„Foxcatcher“

Broliai Markas ir Deivas Šulcai savo 
vardus į istoriją įrašė kaip vieni geriausių 
JAV imtynininkų, iki šiol išliekančių vienin-
teliais broliais istorijoje, kurie tapo ir pa-
saulio, ir olimpiniais čempionais.

Po brolių sėkmės 1984 m. Los Andže-
lo Olimpiadoje, kurioje abu iškovojo auk-
so medalius, į jaunesnįjį Marką, kurį įkū-
nijo Čeningas Tatumas (Chaning Tatum), 
dėmesį atkreipia ekscentriškas milijardie-
rius Džonas du Pontas, kurį fantastiškai 
suvaidino neatpažįstamas komikas Styvas 
Karelas (Steve Carell). Jis pasiūlo imty-
nininkui treniruotis jo naujai buriamoje 
komandoje. Markas, visuomet troškęs iš-
trūkti iš vyresnio ir populiaresnio brolio 

Deivo šešėlio, sutinka ir, vadovaujamas 
milijardieriaus, pradeda ruoštis 1988 m. 
Olimpiadai.

Savimi nepasitikinčiam Markui eks-
centriškojo (o kaip vėliau paaiškėja - ir 
paranojiko bei šizofreniko) milijardie-
riaus įtaka vis didėja. Deivas, susirūpi-

nęs dėl brolio, bando šiam priminti svar-
biąsias gyvenimo tiesas, tačiau taip tik 
pakursto D. du Ponto ambicijas. Konflik-
tas tarp abiejų imtynininkų ir milijardie-
riaus vis aštrėja, kol galų gale nutinka 
tragedija...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo sausio 23 d.

n Biografinė drama, JAV, 2014

n Režisierius: Bennett Miller

n Vaidina: Mark Ruffalo, Channing Tatum, 

Vanessa Redgrave, Steve Carell, Sienna Miller ir kiti

n IMDB: 7,4/10

Filmo žvaigždės - Čeningas 
Teitumas (Channing Tatum) ir 
Markas Rufalas (Mark Ruffalo)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
23 d. 18.30 val. - „Žydrasis Dunojus“ (pagal J.Strausso 
muz.). 2 v. baletas. Dir. M.Staškus.
24 d. 18.30 val. - G.Donizetti „Meilės eliksyras“.  
2 v. opera (italų k.). Dir. M.Pitrėnas.
25 d. 12 val. - K.Chačaturian „Čipolinas“. 2 v. baletas. 
Dir. A.Šulčys.
28, 29 d. 18.30 val. - G.Rossini „Sevilijos kirpėjas“.  
2 v. opera (italų k.). Dir. J.Geniušas.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
23 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“. 
Rež. Y.Ross.
23 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
24 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Laiškai iš niekur“ 
(R.M.Rilkės, M.Cvetajevos ir B.Pasternako laiškų moty-
vais). Rež. B.Mar.
24 d. 16 val. Studijoje - T.Kavtaradzė „Keletas pokalbių 
apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
25 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičiaus 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
25, 27, 28 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
28 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Duras „Muzika 2“.  
Rež. A.Liuga.
29 d. 17 val. Mažojoje salėje - „EXIT“. Rež. A.Vidžiūnas 
(Jaunimo miuziklo teatro miuziklas).

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
23 d. 18.30 val. - F.G.Lorca „Kruvinos vestuvės“.  
Rež. P.Ignatavičius.
24 d. 14 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
25 d. 12 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.

26 d. 14 val. - Dostojevskis vaikams (nuo 9 iki 99 metų). 
Rež. P.Ignatavičius.
27 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Mistras“.  
Rež. R.Tuminas.
28 d. 18.30 val. - „Trio (J.Bramso, R.Šumano ir Klaros 
Šuman meilės istorija)“. Rež. P.Galambosas.
29 d. 18.30 val. - Premjera! „Dėdės ir dėdienės“.  
Rež. G.Tuminaitė.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
23 d. 18 val. - A.Čechovo „Vyšnių sodas“. Rež. A.Latėnas.
24 d. 12 val. 99 salėje - V.V.Landsbergio „Arklio 
Dominyko meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.
24 d. 18 val. - E.Scarpetta „Vargšai. Aristokratai“.  
Rež. P.E.Landi.
25 d. 15 val. - A.Giniočio „Juzė dykaduonis“.  
Rež. A.Giniotis.
25 d. 18 val. 99 salėje - „Jis ir Ji“ (pagal J.Biliūno ir 
J.Janulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą). Rež. B.Mar.
27 d. 18 val. - A.Čechovo „Dėdė Vania“. Rež. A.Latėnas.
28 d. 19 val. - D.Wassermano „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.
29 d. 18 val. - V.Sigarev „Ją vadina Gupele“.  
Rež. A.Lebeliūnas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
23 d. 18.30 val. - N.Gogol „Lošėjai“. Rež. M.Byčkov.
25 d. 18.30 val. - A.Krogerus „Iš meilės man“.  
Rež. A.Dilytė.
25 d. 12.00 val. - J.Ščiuckij „Raudonkepuraitė“. 
Rež. J.Ščiuckij.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžiojoje salėje

23 d. 18.30 val. - „Ne pagal šio pasaulio madą“ (fantazi-
ja apie poetą Kristijoną Donelaitį). Rež. R.Kazlas.
24 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.
25 d. 12 val. - „Tiktaktika“ (pagal Milošo Macoureko 
pasakas). Rež. M.Žukauskas.
29 d. 18 val. - Premjera! „Maršrutas“. Rež. A.Jankevičius.

Mažojoje salėje
24 d. 14 val. - „Baltos pasakos“ (pagal H.Ch.Anderseną). 
Rež. N.Indriūnaitė.
25 d. 12 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ (pagal 
lietuvių liaudies pasaką). Rež. R.Driežis.

„DOMINO“� TEATRAS
23 d. 19 val. - S.Parulskio „Laukinė moteris“.  
Rež. K.Smoriginas.
24 d. 15 ir 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
25 d. 19 val. - Premjera! F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
26 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
27 d. 19 val. - E.Ashley „Gaidukas“. Rež. M.Jampolskis.
28 d. 19 val. - Premjera! P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.

MENŲ SPAUSTUVĖ
23 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Brangioji mokykla“ 
(N-16). Rež. I.Stundžytė.
24 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Lietaus žemė“  
(N-14). Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).
24 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Apie meilę, karą ir kiš-
kio kopūstus“. Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).
24 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Drąsi šalis“. Rež. C.Graužinis.
25 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Tankumyne“. Rež. R.Kazlas.
27 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Meilė trims apelsi-
nams“ (N-16). Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).
28 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „Viskas arba nieko“. 
Rež. C.Graužinis.
29 d. 19 val. Juodojoje salėje - (Ne)labai spektaklis 
„Contemporary?“ 

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
24 d. 12 val. - Premjera! „Emilis iš Lionebergos“.  
Rež. R.Kudzmanaitė.
27 d. 19 val. - „Vertėjas“. Rež. A.Gian (JAV), M.Mačiulis.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
23 d. 19 val. - Premjera! „Persikūnijimai“. Rež. Vytautas 
V.Landsbergis.
25 d. 12 val. - „Mamulė Mū“. Rež. A.Sunklodaitė.

Moderniai perskaityta pasaka

Spektaklio režisierius pastatymo insce-
nizacijai pasirinkdamas brolių Grimų pasa-
kos „Snieguolė“ motyvais grįstą istoriją sie-
kia moderniai perskaityti žinomos pasakos 
siužetą. Aktorius Vytautas Rumšas jaunes-
nysis, spektaklyje atliekantis Princo vaidme-
nį, kviečia žiūrovą pamąstyti, kodėl režisie-
rius sugalvojo spektaklio veiksmą perkelti į 
muziejų. Gal jau pasakos tuoj taps muziejine 
vertybe, o gal realiame gyvenime jau niekas 
nesiryžta žygdarbiams?

E.Jaras yra pripažintas režisierius, sta-
tantis ypač įdomius spektaklius teatre mo-

Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre - 
premjera „Septyni nykštukai ieško Snie-
guolės“, kurią pastatė žinomas režisierius 
Evaldas Jaras. Spektaklis skirtas šeimai 
ir mokyklinio amžiaus vaikams. Norintys 
pamatyti šį spektaklį turėtų suskubti - bi-
lietų galima gauti tik vasario mėnesiui.

VMT archyvo nuotr.

Vilniaus mažajame teatre - „Septyni nyk štukai ieško Snieguolės“
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
23 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srbljanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
24 d. 15 val. Mažojoje scenoje - Mariaus von 
Mayenburgo „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
25 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“.  
Rež. I.Paliulytė.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
23 d. 18 val. - R.Kočiantė „Notrdamo legenda“. 2 d. šokio 
spektaklis. Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
24 d. 18 val. - K.Porterio „Bučiuok mane, Keit“. 2 d. 
miuziklas. Rež. A.Giniotis. Dir. J.Geniušas.
28 d. 18 val. - L.Falis „Madam Pompadur“. 2 d. operetė. 
Rež. ir choreogr. A.Cholina. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
23, 29 d. 18 val. - Dž.Bokačas „Dekameronas“ (N-16). 
Rež. A.Rubinovas.
24 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Be galo švelni žmogžu-
dystė“. Rež. S.Rubinovas.
25 d. 18 val. - L.Andrejevo „Judas Iskarijotas“.  
Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
25 d. 12 val. - Premjera! K.Žernytės „Noriu arkliuko“. 
Rež. R.Kimbraitė.
25 d. 18 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės iki 
žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
24 d. 12 val. - „Mažasis Mukas“. Rež. A.Stankevičius.
25 d. 12 val. - „Pasaka apie lietaus lašelį“. Rež. 
O.Žiugžda.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
23 d. 18 val. - Premjera! P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
25 d. 14 ir 18 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
26 d. 18 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
23 d. 18.30 val. - Romansų vakaras. V.Balsytė, 
A.Dovydaitienė, J.Grikšienė, L.Ramelienė, A.Kozlovskis, 
K.Nevulis.
24 d. 18.30 val. - Z.Liepinš „Adata“. 2 d. muzikinė drama 
(pagal fonogramą). Rež. R.Kaubrys. Choreogr. A.Liškauskas.
25 d. 13 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 2 v. 
baletas. Rež. M.Fokina. Dir. A.J.Lukoševičius.

KONCERTŲ SALĖ
25 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis 
(„Domino“ teatras).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
24 d. 12 val. ir 14 val. - „Auksaplaukis ir žvaigžduolė“. 
Rež. K.Jurkštaitė.
25 d. 11 val. ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė - vandeny-
nas“. Rež. D.Savickis.

ŽVEJŲ RŪMAI
23 d. 18 val. Teatro salėje - „Dešimtoji karalystė“.
25 d. 12 val. Teatro salėje - V.Kupšio „Girių karaliai“. 
Rež. A.Juškevičienė (Jaunimo teatras „Be durų).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
23 d. 18 val. - Premjera! S.Beketo „Žaidimo pabaiga“. 
Rež. R.Ignatavičius.
24 d. 19 val. - A.Tamavickio „Dibukas“. Rež. R.Banionis.
25 d. 12 val. - S.Kozlovo „Ežiukas rūke“. Rež. P.Ignatavičius.

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
23 d. 18 val. Didžiojoje salėje - G.Grekovas „Hamana, 
kelkis ir eik“ (N-16). Rež. R.Augustinas A.
24 d. 18 val. Mažojoje salėje - M.Zalytės „Margarita“. 
Rež. A.Kėleris.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
24 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos kon-
certas „Iš orkestro lobyno“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Solistas P.Berman (smuikas). Dir. J.Serov.
25 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas visai šei-
mai „Viktoro Gerulaičio grojaraštis“. „Muzikinė kelionė 
iš Peterburgo į Paryžių“. Čiurlionio kvartetas. Solistai: 
A.Krikščiūnaitė (sopranas), I.Maknickas (fortepijonas).

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
25 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Šimtas pava-
sarių su trio „Claviola“. Trio „Claviola“: J.Juozapaitis (altas), 
V.Giedraitis (klarnetas), U.Antanavičiūtė (fortepijonas).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
23 d. 19.30 val. - Choras „Bel Canto: jautriai ir asmeniš-
kai“. L.Dambrauskaitė, J.Milius, A.Anusauskas (fortepijonas). 
Choras „Bel Canto“ (vadovas ir vyr. dir. A.Dambrauskas).

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
25 d. 14 val. - „Violončelės legenda“. D.Geringas (vio-
lončelė), I.Baikštytė (fortepijonas).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
23 d. 18 val. - Iš ciklo „Kauno miesto simfoniniam 
orkestrui - 10“ Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. 
C.Orbelian, JAV-Armėnija), vadovas A.Treikauskas. Solistė 
M.Jatkauskaitė (fortepijonas). Dir. M.Pitrėnas.
25 d. 14 val. - Muzikinė popietė „Džiazo enciklopedija 
visai šeimai“. Kauno bigbendas ir dir. Liutauras Janušaitis.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

kyklinio amžiaus vaikams ir paaugliams.  
E.Jaras lieka ištikimas savo teatrinei audi-
torijai, jis ją jaučia, o jo premjeros tampa 
didžiuliu meniniu įvykiu. Vilniaus mažojo 
teatro žiūrovai pamilo ir įvertino šio režisie-
riaus spektaklį vaikams „Mama Katinas“.

idealus režisieriaus ir  
dailininko tandemas

Naujausiame E.Jaro spektaklyje Snie-
guolės vaidmenį sukūrusi aktorė Indrė Pat-
kauskaitė sako, kad šis vaidmuo jai - ypa-
tingas. „Labai norėjau dirbti su E.Jaru, ku-
ris man imponuoja ir kaip aktorius, ir kaip 
režisierius, ir kaip žmogus. Man labai pa-
tinka jo spektaklis „Mama Katinas“. Patin-
ka, kaip jis kuria vaikiškus spektaklius: juo-
se visuomet yra keli planai, jie slepia giles-
nį turinį“.

Teatrologei Ingridai Ragelskienei įspūdį 
padarė ypač vykęs režisieriaus ir dailininko 
tandemas. „Scenografas Marijus Jacovskis 
ir E.Jaras susišneka be žodžių, jie puikiai 
papildo vienas kitą. Marijaus kostiumai, sce-
novaizdžio sprendimas yra labai inovatyvus, 

labai netikėtas, stebinantis ir išlaisvinantis 
ir vaikų, ir suaugusiųjų vaizduotę“, - sakė 
I.Ragelskienė.

Režisierius nostalgiškai žiūri į vaikystės 
pasakas ir primena kiekvienam iš mūsų, kad 
kiekvienas žmogus turi asmeninį santykį su 
girdėtomis pasakomis: jų paliktus prisimini-
mus, iliuzijas, svajones, baimes. Juk pasaka - 
tai pagrindinis visų tautų auklėjimo įrankis. 
Maža to, žiūrėdami pasakas su savo vaiku, 
mes galime geriau vieni kitus suprasti, at-
rasti naujų temų pokalbiams, naujų gyveni-
mo spalvų, tiesiog pasimėgauti kartu pra-
leistu laiku.

Vilniaus mažojo teatro inf.

Su „Laisvalaikio” kortele

15%
 nuolaida 2 bilietams

Snieguolė ir septyni nykštukai:  

Kvailutis, Gudrutis, Linksmutis, Drovutis, Miegutis, 

Čiaudutis ir Niurzgaila lauks Jūsų  

Vilniaus mažajame teatre - vasario 8 d. 12 ir 15 val.

Vilniaus mažajame teatre - „Septyni nyk štukai ieško Snieguolės“

Snieguolė -  
Indrė Patkauskaitė
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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“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 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. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina -  
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 41) 524 963, www.sdt.lt  
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“  
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams  
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,03 Eur - 10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa -  
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Aktorius  
Ramūnas Šimukauskas
1975 01 23

Aktorė Larisa Kalpokaitė
1958 01 27

Astrologė viDa
Tel.: +37067569583

El.p.: vegoskonsultacija@gmail.com

Rašytoja Monika  
Budinaitė-Žadeikienė
1986 01 27

Režisierius, scenaristas 
Alvydas Šlepikas
1966 01 27

„Už kantrybę dangų gausi.“ 
Visi darbai, kurių imsitės šiuo metu, 
pareikalaus ypatingų laiko ir jėgų 
sąnaudų. Juos vainikuos sėkminga 
pabaiga, jei tik jums užteks kantrybės. 
Ne pats palankiausias metas kelionėms: 
galite pamiršti kai ką svarbaus.

AVINAS

„Gera kalba pėsčia kulniuo-
ja, pikta kalba karietoj važiuoja.“ 
Pagaliau jūsų nuopelnai bus pripažinti, o 
uždarbis - geresnis. Nors šeimynykščiai 
jus supranta, pasistenkite, kad pernelyg 
didelis užimtumas darbais neatitrauktų 
jūsų nuo šeimyninių problemų.

VĖŽIUI

„Ne tas kaltas, kas ima, 
bet tas, kas blogai deda.“ Galite būti 
įtraukti į visuomeninius reikalus. Svarbiausia 
būti pasiruošus permainoms, neišsigąsti jų 
ir nesipriešinti - tada viskas klostysis palan-
kiai. Kalbant apie mylimuosius, būsite linkę 
priimti neatšaukiamus sprendimus.

SVARSTYKLĖMS

„Su mylimuoju ir ant pečiaus 
rojus.“ Vadovaudamiesi šeštuoju jaus-
mu, išvengsite klaidingų poelgių ir pasi-
rinksite pačius veiksmingiausius metodus 
sumanymams įgyvendinti. Išskirtinai 
geras laikas meilės reikalams tvarkyti. 
Pamaloninkite partnerį netikėta staigmena.

OŽIARAGIUI

„Ne tas geras kareivis, kuris 
pirmas puola į mūšį.“ Aplinkybės, 
prie kurių jums teks prisitaikyti, palankios. 
Jums neteks jaudintis nei dėl materialinės 
gerovės, nei dėl gyvenimo stabilumo. 
Nesėkmių išvengsite, žvelgdami į aplinką 
ne vien iš savo varpinės.

JAUČIUI

„Geri žodžiai guli, o blogi 
bėgte bėga.“ Jupiterio padėtis rodo 
didelę tikimybę išvykti į tolimą kelionę arba 
užmegzti dalykinius kontaktus su žmonėmis, 
gyvenančiais kitame mieste ar kitoje šalyje. 
Šiuo metu užsimezgę meilės ryšiai turės 
tendenciją vystytis audringai ir veržliai.

LIŪTUI

„Jeigu kulną graužia, tegu 
nors gera klumpė.“ Palankus metas 
ieškoti šalininkų ir pagalbininkų, kurie 
gali padėti jums įgyvendinti siekius ir 
slapčiausias svajones. Meilės fronte 
galimi netikėtumai, mat jums ir jūsų part-
neriui bus nelengva suprasti vienas kitą.

SKORPIONUI

„Gera ant kito nugaros 
jodinėti, bet pamėgink ant savo 
kitą nešioti.“ Surasite naują hobį ar 
užsiėmimą, kuris padės visapusiškai 
atsiskleisti. Palankus metas ketinantiems 
gauti darbą. Emocijų ir jausmų turi būti 
saikingai, antraip grės išsekimas.

VANDENIUI

„Geriau su išmintingu 
pamesti negu su kvailu rasti.“ Ko  
jau ko, o fantazijos šiuo metu tikrai netrūks. 
Tai darys teigiamą įtaką kūrybiniams 
procesams, ir, savaime suprantama, 
meilei, tačiau gali tapti darbinių problemų 
priežastimi. Galimi piniginiai nuostoliai.

DVYNIAMS

„Nuo kalno tai smagu, bet 
kalnan tai sunku.“ Savaitė gali būti 
gana įtempta, tačiau galimos unikalios 
galimybės dirbant, kuriant ir plėtojant 
asmeninius santykius. Pasistenkite pasi-
naudoti visomis galimybėmis. Meilės 
santykiai bus ypač aistringi ir audringi.

MERGELEI

„Paklausys - iš musės dramblį 
padarys.“ Jei jums pasiūlytų pereiti į pers-
pektyvesnį darbą, neatsisakykite, bet ir sutikti 
neskubėkite. Galite sau sukelti problemas, 
jei nesugebėsite suvaldyti savo polinkio įsi-
žeisti. Vienišiems žvaigždės žada romantišką 
pažintį, kuri turės tendenciją tęstis.

ŠAULIUI

„Gerai turtingam vogt, o pli-
kiui peštis.“ Šį laiką galite išnaudoti, kad 
pasiektumėte sėkmės sporte, įveiktumėte 
konkurentus ir varžovus. Meilės santy- 
kiams - ne pats lengviausias ir sėkmingiau-
sias periodas. Emocijos kunkuliuos, todėl 
neleiskite pavydui užgožti sveiko proto.

ŽUVIMS

AsTrologinė prognozė

prognozė savaitgaliui (sausio 23, 24, 25 d.)
Savaitgalį Avinams norėsis ramybės, tad nesišvaistykite pinigais. Jautrios bus kepenys ir inkstai. Jei išmoksite ne tik imti, bet ir duoti, negandos praslinks 
pro šalį. Jaučių elgesiui įtaką darys Saturnas, tad stenkitės būti išmintingi ir nesivelkite į konfliktus su vyresniais giminaičiais. Bus jautresnės akys, tad 
apribokite laiką, leidžiamą prie kompiuterio ir televizoriaus. Dvyniams atgauti prarastas jėgas padės poilsis su artimais draugais. Sekmadienį galima 
lemtinga pažintis su artimu sielai žmogumi. Vėžiams seksis visur: kelionėje, teatre, lošiant. Galėsite puikiai susitvarkyti asmeninius santykius. Permainas 
įsileisti verta - joms esate pasiruošę. Energijos perteklių jaus Liūtai. Išnaudokite situaciją plušėdami sporto salėje ar slidinėdami. Penktadienį bus jautri 
širdies ir kraujagyslių sistema. Mergelėms patartina išanalizuoti visas savo galimybes tam, kad pakeistų gyvenimą į gera. Ieškokite galimybių susipažinti 
su žmonėmis, kurie pakeistų jūsų pasaulėžiūrą. Svarstyklėms, kurios nori pakeisti darbą, poilsio dienomis reikėtų atnaujinti savo CV ir jį įdėti į internetą, 
tuomet 27-28 dieną būsite pakviesti į pokalbį. Penktadienis - viena iš sėkmingiausių dienų Skorpionams. Išsikelkite tikslą ir eikite jo link nesidairydami. 
Šios dienos įdirbis duos ryškių rezultatų. Šauliai šį savaitgalį gali lengvai atsidurti dėmesio centre. Tačiau dėl prastos nuotaikos ir prislėgtos dvasinės 
būsenos jie, ko gero, niekur neis iš namų. Kūrybiškas savaitgalis laukia Ožiaragių. Savirealizacija vyks sklandžiai, jei nepasiduosite neigiamoms mintims 
ir emocijoms. Vandeniams reikėtų užsiimti generaline savitvarka. Jums patartina atsikratyti senų daiktų ir atverti duris naujos energijos tėkmei. Kada skai-
tėte gerą knygą? Būtent į šį klausimą žvaigždės pataria atsakyti Žuvims. Ir šiaip - mėgaukitės gyvenimu ir neieškokite ligų ten, kur jų nėra.

astrologinė prognozė sausio 26-29 d.

skambučio kaina 1,45 Eur - 5 Lt (už min.)

Asmeninė ASTROLOGO konsultacija telefonu: 

16 60Koks dienos metas palankiausias svarbiems darbams?
Vardo reikšmė, kokį likimą jis pranašauja?
Kada tinkamiausias metas tuoktis?
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Nenorėjo. Emilis. Ust. 
Aludaris. Dar. Neturėti. Anodas. 
Aga. Italija. Aimana. Gerėti. Vita. 
Ana. Aš. Nėris. Lasas. Enema. Su. 
Viralas. Ėdrus. Melionas. Ryt. RAM. 
Ižma. Atidarytas. Laosas. Lukas. 
Žavi. Ir. Ano. Asama. Isos. SAT. 
Ilas. Saris. Mi.
Horizontaliai: Nenugalimieji. 
Notaras. Lilis. Akižara. Raritas. 
„Omo“. Gėlėti. NASA. Juta. Eva. 
Ani. Modiljanis. Sol. Šer. Meraja. 
Maralas. Mina. Alytus. ISO. Atikas. 
Dainos. Dama. Giraitė. Basar. 
Smarvė. Dryžis. Sudanas. Ratas. 
Sagan. Sumavom. Tra. Alus. Sisi.
Pažymėtuose langeliuose: 
MeMbrana.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę 
kryžiažodį galite laimėti 

stilingą peteliškę

Atsakymą į kryžiažodį iki  
sausio 27 d. siųskite SMS žinute 
numeriu 1390. Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina 0,29 Eur - 1 Lt.  
Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
Danguolė TUPČIaUSKIenĖ  
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas kremas 
„A-creme“.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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ARMIJA. Indijos kariškiai, sausio 15-ąją 
švęsdami Armijos dieną, ne tik žygiavo pa-
rade Delyje, bet ir demonstravo ypatingus 
savo sugebėjimus.

l

Užeina žmogelis pas prokurorą ir klausia:
- Sakykite, o kiek metų už žmogžudystę 

duoda?
- O jūs kažką nužudėte?
- Ne, bet galvoju... uošvę...
- Jei ir maniškę prigriebsi - bus metai 

lygtinai.
l

Susitinka du draugeliai:
- Na ir kaip vakar baigėsi pasimatymas?
- Ai, blogai. Pačiu intymiausiu momen-

tu pradėjo tekėti iš nosies kraujas.

- Pakilo kraujospūdis?
- Ne. Vyras grįžo iš komandiruotės.

l

Skambina vyras žmonai:
- Aš dabar konferencijoj. Pas ją ir per-

nakvosiu...
l

Blondinė laiko vairavimo egzaminą. Va-
žiuodama užkliudo du žmones.  Egzaminuo-
tojas:

- Negaliu patikėti, jūs partrenkėte 2 
žmones.

- O kiek reikėjo?

l

Šalta, lyja, o prie naktinio klubo stovi bū-
rys blondinių, prie jų priėjęs vyriškis sako:

- Eime vidun, sušalsit.
Viena jam atsako:
- Ar nematai, kad parašyta „nuo 18“? 

Dar 4 laukiame.
l

Viršininkas klausia pavaldinio:
- Ką jūs čia veikiate?
- Vykdau jūsų paliepimą.
- Bet aš nieko neliepiau.
- O aš nieko ir nedarau.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

TULPĖS. Olandai savaitgalį paminėjo Nacionali-
nę tulpių dieną. Tradiciškai šią dieną Amsterda-
mo Damo centrinėje aikštėje sodinamas laikinas 
„tulpių sodas“ - visi šventės lankytojai gali prisi-
skinti tulpių nemokamai. EP
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