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- Rudens pabaigoje pasirodė žinia, 
kad su grupe į užsienio rinkas žengsite 
kaip „Olialia Music Group“ (OMG). Tą-
kart kalbėjote apie nemenkus tikslus 
ir užmojus...

- OMG gavo vardą, kai „Olialia“ prekės 
ženklo atstovai sukirto su mumis rankomis 
ir susitarimą sutvirtinome parašais. Muziką 
su verslu sujungė bendras tikslas ir vizija. 
Verslas per muziką arba muzika per verslą! 
Su grupe nešime žinutę apie mūsų prekės 
ženklą „Olialia“.

- Ar grupės OMG gerbėjams Lietu-
voje verta sunerimti, ar koncertų gim-
tinėje nesumažės? 

- Grupė savo veiklą ir toliau vykdys Lie-
tuvoje. Gimtinėje visad yra labai gera, nors 
tarptautiniai vandenys vilioja labiau. 

- Prie jūsų siekių prisideda ir kiti 
žinomi šalies žmonės - režisieriai, di-
zaineriai, tiesa? 

- Komanda, su kuria dirbame, kaskart 
vis auga. Dirbame su geriausiais savo sri-
ties specialistais pradedant dizaineriais, bai-
giant šiuolaikinės  kompiuterinės technikos 
atstovais. Ir dar tikiu, kad ateityje talentin-
gų žmonių būrys didės.

- Su OMG neseniai uždainavote hin-
di kalba, tai susiję su tuo, kad esate 
lietuviško prekės ženklo „Olialia“ am-
basadorės Indijoje Ankos Vermos (An-
ca Verma) komunikacijos vadovė Lie-
tuvai?

- OMG grupės merginos per dešimt 
gyvavimo metų yra atlikusios dainas lie-
tuvių, rusų, anglų, turkų, italų ir dabar 
hindi kalbomis. Ir tai ne pabaiga - dar tu-
riu įvairių planų ir idėjų.  Su prekės ženk-
lu „Olialia“ ir Vermų šeima Indijoje sie-
jamos mano naujos pareigos suteikė man 
naujų išbandymų bei galimybių. Nauji pro-
jektai ir ateities planai skatina siekti, kur-
ti ir žengti pirmyn užkariaujant naujas 
rinkas.

- Žadama naujos „Olialia“ eros pra-
džia, ką tai reiškia?

- Taip, išties, galiu pavadinti tai nauja 
„Olialia“ era. Tai atgimimas, kuris laukė 
tinkamo laiko veržtis į tarptautines rinkas. 
Greitu metu į Indijos rinką įžengs „Olialia 
Cola“ ir kiti šio prekės ženklo produktai. 
Tolesni planai - „Olialia“ sala bei „Olialia“ 
realybės projektas. Visa tai tikrai verta tarp-
tautinio dėmesio.

OksanOs Pikul-Jasaitienės (33) pristatinėti veikiausiai nereikia - žinoma 
atlikėja jau dešimtmetį yra viena ryškiausių pramogų pasaulio padangės  
žvaigždžių. nors dabar daugiausia savo dėmesio ji stengiasi skirti šeimai - vyrui 
krepšininkui simui Jasaičiui bei pusantrų sūneliui Dominykui, - būti tik namų  
šeimininke jai nepakanka. Visai neseniai ji ėmėsi įgyvendinti ganėtinai  
ambicingus tikslus ir su „Olialia“ prekės ženklu neria į tarptautinius vandenis.

„LaisvaLaikio“ interviu

Oksana Pikul-Jasaitie nė: 
Esu laiminga moteris! 
Ir nebijau to sakyti!

n Gimimo data: 1984 m. sausio 10 d., 

Vilnius

n Studijos: VU TVM rinkodaros ir 

tarptautinio verslo magistras

n Nuo 2006 m. dainuoja grupėje 

„Naujosios pupytės“, kuri 2016 m. į  

tarptautines rinkas žengė nauju pavadinimu - 

„Olialia Music Group“ (OMG)

n Oksana 2013 m. liepą susituokė su žinomu 

krepšininku Simu Jasaičiu, pora augina 

pusantrų metų sūnų Dominyką

Dosjė
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Eimantė Juršėnaitė
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„LaisvaLaikio“ interviu

Oksana Pikul-Jasaitie nė: 
Esu laiminga moteris! 
Ir nebijau to sakyti!

Šeimoje esu mama, 
vyro mylima 
žmona, Šeimininkė, 
darbe - verslo 
moteris, pramogų 
pasaulyje - Šou 
verslo atstovė. 
tarsi aktorė einu 
per gyvenimą
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Šeima ir darbai 
tapo svarbesni 
nei tuŠčias 
laiko gaiŠimas 
vakarėliuose

„LaisvaLaikio“ interviu

Svarbiausia Oksanai šeima - vyras krepšininkas  
Simas Jasaitis ir pusantrų metų sūnus Dominykas

Oksanos Pikul-Jasaitienės asmeninio albumo nuotr.
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Vadinasi, „Olialia Indija“ yra pirma-
sis, bet ne paskutinis žingsnis milijardi-
nėje užsienio rinkoje? 

- Šiuo metu jau vyksta derybos ir kuriami 
strateginiai planai, sietini ir su kitomis šali-
mis. Tikslas – pasiekti tai, kad  „Olialia“ bū-
tų tarptautinis pasaulinis prekės ženklas.

- Indijoje šis prekės ženklas remia ir  
moterų švietimo programas, tiesa? 

- Taip. „Olialia“ laikosi socialiai atsakingo 
verslo principo.

- Nors daugeliui atrodo, kad „Olia-
lia“ - tai šviesiaplaukių gražuolių de-
santas, kokioms iš tiesų moterims 
ženk las atstovauja? Veikiausiai ne tik 
gražuolėms...

- „Olialia“ moteris - tai patraukli savo iš-
mone, verslumu, gabumais, išsilavinimu švie-
siaplaukė! Šeimoje, versle, pramogose mo-
teris užima svarbiausią vaidmenį! Vidinė 
branda, išmonė ir reprezentatyvi išvaizda - 
Olialia! Nes dėl moterų kildavo karai...

- Pati taip pat atitinkate šį moters 
idealą...

- Esu iš tų moterų, kurioms investicijos 
į išorinį, vizualinį vaizdą nepakanka. Man 
svarbus turinys ir kokybė. Todėl investicijos 
į žinias, patirtį, inovacijas - būtinos. Aš visa-
da siekiu savo užsibrėžtų tikslų. Man svarbus 
abipusis moters grožis. To visad ir siekiu.

- A.Verma, pasirinkusi jus atstove, 
viename interviu negailėjo jums gerų žo-
džių, ir pabrėžė, jog džiaugiasi, kad ko-
mandoje dirba tikri maksimalistai. Pava-
dintumėte save maksimaliste?

- Džiaugiuosi, kad teko galimybė dirbti su 
Vermos šeima. Aš gaunu daug patirties ir 
daug mokausi. Anka Verma man verslios, 
veržlios, protingos moters pavyzdys. Manau, 
kad buvimas maksimaliste mane veda vizijų 
išsipildymo link. 

- Daugumai atrodo, kad pramogų pa-
saulio atstovų darbas ir yra viena didelė 
pramoga - fotoaparatų blykstės, gražūs 
apdarai, automobiliai, šventės ir vakarė-
liai. Kaip yra iš tiesų? Kokia ta darbo 
pusė, kurios žmonės nemato? 

- Pramogų pasaulyje esu apie dešimt me-
tų. Per tiek laiko išmokau atsirinkti, kas rei-
kalinga man, o kur tai tik nereikalingas laiko 
švaistymas. Šeima ir darbai tapo svarbesni 

nei tuščias laiko gaišimas vakarėliuose. Nors 
kartais tenka ne vieną gerą sandorį sutarti 
esant neoficialiai aplinkai. Todėl šeimoje esu 
mama, vyro mylima žmona, šeimininkė, dar-
be - verslo moteris, pramogų pasaulyje - šou 
verslo atstovė. Tarsi aktorė einu per gyve-
nimą.

- Pagimdžiusi sūnelį Dominyką, pir-
muosius metus džiaugėtės motiniškais 
rūpesčiais, tai buvo puiki galimybė stab-
telti pažinti save, savo poreikius ir norus. 
Ar esate iš tų, kurios gali tiesiog būti tik 
žmona ir mama? 

- Motinystė man - stebuklas! Tai - tikro-
ji gyvenimo meilė ir didysis darbas. Kol sū-
neliui buvo keli mėnesiai, išvykau gyventi į 
saulėtąją Siciliją pas vyrą. Gyvenau ramų 
šeimyninį gyvenimą, auginau mažylį. Supra-
tau - man trūksta savirealizacijos, man 
trūksta darbo, naujų žinių. Reikėjo sustoti 
ir pajusti, ko nori siela. Ir kasdien prie jūros 
migdydama mažylį pietų miego, gyvenau 
mintimis, kokių dar mokslų norėčiau siekti 
po įgyto rinkodaros ir tarptautinės prekybos 
magistro, aplankė daug verslo idėjų, plana-
vau, svajojau... Svajones po truputį įgyven-
dinu...

- Tačiau norint viską suspėti, reikia 
labai kruopščiai suplanuoti savo laiką...

- Laiką planuotis išties nėra lengva. Visuo-
met paroje trūksta valandų. Net  ir „Laisva-
laikio“ žurnalo viršelio fotosesiją organizavo-
me su mano pažįstamu talentingu fotografu 
Vilmantu Žilinsku tą patį vakarą, toje pat vie-
toje, kur su draugais paminėjau savo 33-iąjį 
gimtadienį. Savo užimtumą stengiuosi išnau-
doti protingai. 

- Visgi, nors ir esate veikli, karjeros 
siekianti moteris, atrodo, kad laikas šei-
mai ir sūnui yra tiesiog nepajudinami 
jūsų dienotvarkėje, tiesa?  Net renginiuo-
se ir vakarėliuose lankotės rečiau... 

- Taip, šeima man yra labai svarbi. Augi-
nu mažylį atsakingai. Man svarbu, kad jam 
netrūktų mamos dėmesio, meilės ir rūpes-
čio. Todėl dažnai atsisakau trankių vakarėlių 
ar nereikalingų renginių. Mieliau leidžiu lais-
valaikį su šeima, džiaugiamės sūnaus pasie-
kimais, klausomės klasikinės muzikos, lan-
kome mažojo būrelius, lauke statom senį 
besmegenį, važinėjam rogutėmis! Dabar 
įprasta mane pamatyti su sūnumi žaidžiančią 
slėpynes, piešiančią ar mažyliui skaitančią 
knygeles.

- Nors pati dažniausiai mielai atsaki-
nėjate į žurnalistų klausimus, dalijatės 
savo gyvenimo akimirkomis socialiniuo-
se tinkluose, savo sūnų saugote - iki šiol 
žiniasklaidoje niekas nėra matęs jo vei-
delio... 

- Vyras nemėgsta viešinti savo gyvenimo 
detalių, atvirauti. Jo pasirinkimas buvo nero-
dyti Dominyko, o aš gerbiu savo vyro prašy-
mą. Juk tai jo sūnus. Simas nusprendė, kad 
mažylis turi turėti savo privatų gyvenimą, ir 
aš su juo sutinku.

- Ar atsirado dalykų, į kuriuos tapusi 
mama pradėjote žiūrėti kitaip? 

- Motinystė apvertė mano gyvenimą 
aukštyn kojomis. Aš tapau brandesnė, atsa-
kingesnė, mylinti. Patyriau, kas yra tikroji 
meilė! Pasikeitė supratimas, laiko planavi-
mas, atsakomybė.

- Šiuo metu jūsų vyras S.Jasaitis žai-
džia Italijos klube. Ar dažnai susitinka-
te? Nebūna apmaudu, kad dauguma sū-
naus priežiūros, auklėjimo klausimų šiuo 
metu gula ant jūsų pečių? 

- Šiuo metu išties būna, kad pritrūkstu 
vyro peties ir pagalbos auginant sūnelį. Bet 
vis pasiguodžiu - juk neilgam...Beliko keli 
mėnesiai, ir vėl viskas stos į savas vietas. O 
tėvelis įdeda daug pastangų ir esant laisva-
dieniui skuba pas mažylį.

- Simas turi vyresnį sūnų Deimaną iš 
pirmos santuokos, Dominykas - jūsų pir-
magimis. Ar buvo atvejų, kad gimus sū-
nui Simo patirtis jums padėjo, galbūt jis 
jau į daugelį dalykų žiūrėjo ramiau, pa-
prasčiau? Gal jis galėjo duoti naudingų 
patarimų? 

- Kadangi Simui Dominykas - antrasis sū-
nus, tai, žinoma, daug dalykų Simui jau ne-
buvo naujovė. Jis elgėsi drąsiai ir daug prisi-
dėjo bei padėjo auginant mažylį. Jo patirtis 
išties buvo labai naudinga. Mažieji visose šei-
mose visuomet yra labiausiai mylimi, tad tė-
velis Dominyką tikrai labai lepina. 

- Nors jūsų sūnelis dar mažiukas, gal-
būt jau ryškėja, kuris iš tėvų yra griež-
tasis, o kuris nuolaidesnis, lepinantis? 

- Neseniai su Simu aptarinėjom, kokie 
esam tėveliai. Nusprendėm, kad abu nesam 
griežti, esam mylintys. (Šypsosi.)

- Esate labai supratinga žmona, kaip 
manote, kokie moters bruožai svarbiau-
si kurstant šeimos židinį? 

- Saugant šeimos židinį moteriai reikia ne 
tik švelnumo, tvarkos bei meilės, bet ir gud-
rumo bei griežtumo.

Motinystė Man -  
stebuklas! tai - 
tikroji gyveniMo 
Meilė ir didysis 
darbas

auginu Mažylį 
atsakingai. Man 
svarbu, kad jaM 
netrūktų MaMos 
dėMesio, Meilės ir 
rūpesčio
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„LaisvaLaikio“ interviu

Su kitomis „Olialia Music Group“ narėmis Skaiste Steikūnaite ir 
Monika Šedžiuviene Oksana Pikul-Jasaitienė taikosi į tarptautinius 
vandenis, tad dirba su garsiausiais dizaineriais, moderniųjų 
technologijų specialistais ir kitų sričių profesionalais

Evelinos Šumilovaitės nuotr.
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- Neatmetate galimybės vėliau vėl 
išvykti su vyru gyventi į užsienį?

- Gyvenime bijau sakyti „niekada“, tad 
negaliu atsakyti, kas bus. Esant reikalui 
su šeima priimsime sprendimą. Kaip ir 
minėjau, būti tik namų šeimininke man 
nepakanka. Aš turiu dar daug idėjų, jėgų 
ir noro siekti, mokytis, dirbti.

- Esate krepšininko žmona, ar vy-
ras jau „užkrėtė“ aistra šiai sporto 
šakai? Galite paaiškinti sudėtingas, 
ne visoms moterims suprantamas tai-
sykles, stebite vyro pasirodymus?

- Krepšiniu nesidomėjau, kol nesusi-
pažinau su vyru.  Tik po mūsų pažinties 
tapau Lietuvos krepšinio rinktinės gerbė-
ja! Be abejo, ir tų komandų, kuriose žaidžia 
vyras, aistruole. Išmokau krepšinio taisyk-
les. Su Simu netgi norėdavosi padiskutuo-
ti apie žaidimo taktiką. (Juokiasi.)

- Daugelis tikina, kad kelionės - 
viena didžiausių aistrų. Kai tiek daug 
keliaujate darbo ir šeimos reikalais, 
kelionės vis dar teikia malonumą?

- Kelionės man vis dar teikia malonu-
mą ir jų numatoma tikrai nemažai - tiek 
darbo reikalais, tiek su šeima.

- Veikla, šeima, motinystė... O ar 
turite laiko sau ir tik sau? Kaip atsi-
palaiduojate ir save palepinate? 

- Laiko sau lieka nedaug. Kai mažylis 
užmiega naktinio miegelio, o visi dalyki-
niai laiškai atsakyti, pasilepinu kauke ar 
šilta vonia. Norėtųsi skirti daugiau laiko 
knygoms, tačiau guodžiu save, kad ateity-
je ir skaitymui laiko atsiras daugiau. La-
biausiai manimi rūpinasi kosmetologijos 
klinika „Grožio pasaulis“. Tad, jei atsiran-
da poreikis ar laisvo laiko, būtinai užsuku 
procedūroms.

- Kokių grožio taisyklių nelaužote 
net tada, kai visiškai nėra laiko ir nuo-
taikos?

- Nusivalyti makiažą, net jei namo grįž-
ti labai pavargusi! Vakarinis veido valy-
mas - būtinas ritualas.

- Esate diplomuota vizažistė, ar lie-
ka laiko šiai veiklai? 

- Vizažas mano gyvenime užima labai 
svarbią vietą. Jau daugiau nei dešimt metų 
esu šioje veiklos srityje. Save, kaip meistrę, 

„LaisvaLaikio“ interviu

Vidinė branda, 
išmonė ir 
reprezentatyVi 
išVaizda - olialia!

tikslas – pasiekti 
tai, kad  „olialia“ 
būtų tarptautinis 
pasaulinis prekės 
ženklas
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išmėginau skirtingose srityse, su žinomu 
fotografu kūriau modeliams albumus, teko 
išmėginti televizinio grimo, gražinti žur-
nalų viršelius. Ši praktika davė labai daug. 
Gera buvo atrasti save. Dabar vedu semi-
narus, puošiu moteris ir mėgaujuosi savo 
hobiu. 

- Kokių turite silpnybių?
- Silpnybė kosmetikai mane lydi jau 

daug metų. Tad dažnai save mėginu su-
drausminti,  neišlaidauti, nes visada užten-
ka protingo krepšelio būtiniausių, bet ko-
kybiškų reikmenų. Tačiau dekoratyvios 
kosmetikos turiu daug... Kosmetikos rin-
koje atsiranda daug naujovių, tad norisi kas 
kartą išmėginti ką nors naujo.

- Renginiuose visuomet pasirodote 
nepriekaištingai pasipuošusi, visuomet 
patraukiate žiniasklaidos dėmesį ir sti-
liaus pojūčiu. Kaip rūpinatės savo sti-
liumi?

- Stengiuosi būti praktišku žmogumi ir 
neleisti finansų nereikalingiems daiktams. 
Todėl mano spintos nuo drabužių nelūžta. 
Mėgstu turėti mažai, bet kokybiškų. Gali-
ma rasti daug klasikos, kuri bus ilgai ma-
dinga. Visgi dažnai moterų mėgstamą fra-
zę „vėl neturiu ką apsirengti“ ir aš esu 
ištarusi nesyk. 

- Kai kurios moterys, tapusios ma-
momis, mieliau renkasi laisvas sporti-
nes kelnes ir pamiršta, ką turi kosme-
tikos krepšelyje. Jums taip pat buvo 
toks periodas? 

- Visuomet sakiau, kad aš nebūsiu tokia 
mama, kuri vaikščios visą dieną su chalatu. 
Sakiau, kad būsiu graži mama. Dabar juo-
kiuosi. Gimus vaikeliui, supratau, kad svar-
bu tik higiena, atsisakiau visko - makiažų, 
dirbtinių blakstienų, kosmetologių. Man 
svarbiausia buvo mažylio sveikata, ramybė 
ir šiluma namuose. Todėl tekdavo nuo ry-
to iki vakaro prabūti ir su chalatu.  Augi-
nant mažylius toks periodas yra visiškai 
normalus. Juk tuo metu svarbiausias yra 
vaikutis, jo maitinimas ir gerovė.

- Ar iki pilnos laimės jums ko nors 
trūksta?

- Esu laiminga moteris! Ir nebijau to 
sakyti! Turiu sveiką, mylinčią šeimą, šiltus 
namus, gerus draugus, darbą ir daug ener-
gijos bei planų. Statau savo tvirtovę!

„LaisvaLaikio“ interviu
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Būti tik namų 
šeimininke man 
nepakanka

šeimoje, versle, 
pramogose 
moteris užima 
svarBiausią 
vaidmenį!

Nuo rudens Oksanai Pikul-Jasaitienei 
patikėtos naujos pareigos, ji - lietuviško 

prekės ženklo „Olialia“ ambasadorės 
Indijoje Ankos Vermos (Anca Verma) 

komunikacijos vadovė Lietuvai
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Stilingos viešnios 
rinkosi į prabangų renginį

Prekės ženklo „Wolford“ ambasadorė 
Lietuvoje stilistė Asta Valentaitė 
(viduryje) su modeliais, pasipuošusiais 
naujos pavasario ir vasaros kolekcijos 
drabužiais

  laisvalaikis 2 0 1 7  v a s a r i o  1 7 13

Veidai

Artėjant pavasariui sostinėje esantis „Wolford“ butikas pristatė pavasariui skirtą kolekciją. 
Renginio nepraleido ir gausus būrys stilingų šalies moterų, kurios pirmosios apžiūrėjo  
naujosios kolekcijos drabužius bei sužinojo, kas bus madinga pavasarį ir vasarą.  
Viena ryškiausių vakaro viešnių buvo stilistė Asta Valentaitė, kurią dėl nepriekaištingo  
įvaizdžio ir puikaus stiliaus pajautimo prekės ženklas „Wolford“ pasirinko savo ambasadore 
Lietuvoje. „Daugiau nei 60 metų gyvuojanti kompanija savo gaminiais prekiauja daugiau  
nei 60 pasaulio šalių. Kokybė, nepriekaištingas dizainas, lengva priežiūra, patogumas ir  
subtili prieinama prabanga jau tapo prekės ženklo vizitine kortele, tad man didelė garbė  
jam atstovauti. Aš ir pati esu ištikima „Wolford“ drabužiams - jau ne vienus metus tai  
vienintelė parduotuvė, kurioje įsigyju pėdkelnių“, - sakė žinoma stilistė. 

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

Stilingos viešnios 
rinkosi į prabangų renginį

Krepšininko  
Roberto Javtoko žmona 

Vilma su dukra Greta Modelis  
Deimantė Andriuškaitė
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Veidai

Aktorės Vaida Lisikaitė ir Karina Stungytė

Dainininkė  
Ingrida Martinkėnaitė Vestuvių planuotoja  

Kristina Kaikarienė

Modelis Ernesta Elzbergaitė 
(dešinėje) su bičiule

Prodiuserė Goda  
Skačkauskaitė-Jokubaitienė  
ir dainininkė Rūta Ščiogolevaitė

Verslininkė Sabina Repčenkienė 
(dešinėje)  su bičiule

Žurnalisto Arno Klivečkos 
žmona Ramunė
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Veidai

Vizažistė Neringa Čukinienė

Modelis Simona Starkutė ir verslininkė Živilė Burdaitė

Modelis Solveiga Mykolaitytė

Atlikėja Diana Dargienė
Krepšininko Mindaugo Katelyno 
žmona Ugnė (kairėje) su bičiule

Lietuvos turizmo 
departamento 
specialistė Indrė 
Trakimaitė-Šeškuvienė

Modelių agentūros vadovė 
Jolanta Sadauskienė
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Albumo „Muzika - Lietuvai“ koncertinį turą Lietuvoje tę-

siantis Merūnas Vitulskis (33) sulaukė svajonių pasiūlymo 

iš Japonijos. Kovo viduryje tenoras iš Lietuvos vyks į kelias 

perklausas nacionalinėje Japonijos operoje ir dainuos Dža-

komo Pučinio (Giacomo Puccini) operoje „Madam Baterflai“.

Šioje operoje B.F.Pinkertono partiją įvairiose pasaulio sce-

nose jis dainuoja jau trejus metus, tačiau Japonijoje lankytis dar 

neteko. „Jautru ir net nedrąsu dainuoti „Madam Baterflai“ bū-

tent šioje šalyje, kur ir vyksta operos veiksmas“, - sako Merūnas.

Jis prisipažino, kad Japonija dar nuo vaikystės yra jo svajonių 

šalis. „Draugas net kataną iš Japonijos dovanų yra parvežęs, ir 

noras aplankyti šią šalį tik stiprėjo“, - pasakoja jis. Į Japoniją 

Merūnas skris savaitei ir jau dabar derina tvarkaraštį, kad tarp 

perklausų ir spektaklio spėtų nors trumpai pamatyti šalį.

Tiesa, prieš kelionę jo laukia net 11 koncertų įvairiuose 

Lietuvos miestuose su programa „Muzika - Lietuvai“ ir stygi-

nių kvartetu.

Kaip tvirtino Marijus, filmui dainą jis su-
tiko parašyti pirmiausia todėl, kad tai D.Ul-
vydo filmas. „Nors negaliu sakyti, kad daug 
žinau apie pasipriešinimą aštuntajame dešimt-
metyje, bet filme papasakota istorija labai ti-
kra ir jautri. Lietuvių kūrėjai paprastai neku-
ria filmų, kurie tave sugraudintų, o žiūrėda-
mas šį filmą apsižliumbiau“, - tvirtina M.Mi-
kutavičius.

Dainą atlieka pats Marijus drauge su pir-
mą kartą lietuviškai dainuojančia jaunimo nu-
mylėtine GJan (21).

Atlikėja sako uždaroje filmo peržiūroje 
taip pat susigraudinusi: „Filmas ne tik koky-
biškas, įtraukiančio siužeto, bet ir labai jau-
dinantis. Labai viliuosi, kad jį pažiūrės pir-
miausia jauni žmonės, jie galės daugiau suži-
noti apie mūsų tautos herojus ir kovas už 
laisvę ne tik iš sausos vadovėlinės medžiagos. 
Džiaugiuosi prisidėjusi prie šio filmo garso 
takelio, nes tai yra mažiausia, ką galėjau pa-
daryti, norėdama padėkoti tiems, kurie net 
okupacijoje turėjo drąsos kovoti už tiesą.“

Kaip tvirtino GJan, anksčiau jai neteko 
dirbti su kitais Lietuvos muzikos kūrėjais: 
„Todėl man nepaprastai smagu, kad pirmą 
kartą tai įvyko su tokiu autoritetingu ir talen-
tingu žmogumi kaip Marijonas ir visa jo ko-
manda.“

Donatas sako, kad Marijaus ir GJan duetas 
padarė tai, ko jis tikėjosi nuo pat filmo kūrimo 
pradžios. Kad specialiai filmui parašyta ir at-
likta daina taps jo ašimi, bus užkrečianti, jau-
dinanti ir gili. Specialiai jai režisierius sukūrė 
vaizdo klipą, panaudodamas jautriausius savo 
naujausio filmo kadrus.

„Esu nepaprastai dėkingas kompozitoriui 
Jonui Jurkūnui, kuris sukūrė visą muzikinį 
filmo takelį. Be jo mano svajonė, kad filme 
skambanti muzika jaudintų, nebūtų įgyven-
dinta. Kai Jonas pagrojo vieną iš savo sukur-
tų melodijų filmui, supratau, kad ši muzika 
gali tapti daina. Davėme paklausyti jos Ma-
rijonui. Jis pasakė: „Viskas čia puikiai. Einu 
rašyti teksto.“ Sulaukęs jo apsidžiaugiau. Tai 
geriau, nei tikėjausi. Marijonas išgirdo svar-

biausią filmo žinutę ir sudėjo ją į keletą dai-
nos eilučių. Jis uždavė esminį klausimą: „Ar 
tu esi tas?“, į kurį visi turėtume sau atsaky-
ti“, - sako D.Ulvydas.

Merūnas: po muzikos Lietuvai - muzika Japonijai

Laukiamiausiam metų filmui  
dainą sukūrė M.Mikutavičius
Ilgą laiką net nuo savo kūrybinės komandos saugojęs paslaptį - kas sukūrė jo naujau-
siam filmui „Emilija iš Laisvės alėjos“ pagrindinę dainą, neseniai režisierius Donatas  
Ulvydas (41) savo „Facebook“ puslapyje pasidalino muzikiniu klipu, kuriame skamba 
MArIJAUs MIKUtAVIčIAUs (45) specialiai filmui sukurta daina „Ar tu esi tas“.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Vairuojančių moterų asociacijos „Racing Ladies“ įkūrėja 
AstA Jonušienė (43) neslepia - gyvenime taisyklės 
reikalingos, jos padeda gyventi kokybiškai, žinoti, kas 
esi, ir siekti tikslų. tad „Laisvalaikis“ pasidomėjo, kuo  
gyvenime vadovaujasi pati Asta. 

Mityba
Na, pusryčiai man yra šventas reikalas. Jie dienos pradžiai 

būtini ir šios taisyklės laikomės su visa šeima. Dažniausiai 
pusryčiams renkamės įvairiausias košes, suteikiančias ener
gijos dienos pradžiai. Tiesa, dar šiek tiek prieš pusryčius aš 
pirmiausia išgeriu puodelį kavos.

SportaS
Visuomet buvau aktyvi ir mėgau sportuoti, tad esu 

išmėginusi ne vieną sporto šaką. Pastaruoju metu turiu 
asmeninę trenerę ir du kartus per savaitę lankausi sporto 
klube. Dažnai dirbu sėdimą darbą, tad stengiuosi kiek 
įmanoma ilgiau išvengti to padarinių. Neseniai išmėginau ir 
naują vandens sportą su vandens lentomis.

Socialiniai tinklai
Iki Vairuojančių moterų asociacijos įkūrimo nemačiau reika

lo turėti „Facebook“ tinklo paskyros. Tačiau dabar darbo tikslais 
ji tikrai praverčia. Galime dalytis asociacijos naujienomis, 
artėjančiais įvykiais, pasidžiaugti mūsų veiklomis ir pasiekimais, 
bendrauti su nariais ar gerbėjais. Pati savo asmeninio gyvenimo 
beveik neviešinu arba tai būna akimirkos iš  kokio nors renginio. 

FINaNsaI
Perku tik tuos daiktus, kurių tikrai man reikia. Kartais 

mintyse turiu labai konkretų rankinės ar drabužio modelį ir 
ieškau būtent tokio arba siuvuosi. spontaniški pirkiniai man 
yra visiška retenybė. Derinu aprangą, aksesuarus, tačiau, net 
jei keliaudama pamatau naują daiktą, kurio norisi, gerai ap
galvoju, ar tai vertas pirkinys.

laiko planaviMaS
Norėčiau pasigirti puikiais planavimo įgūdžiais, bet panašu, 

kad kartais pervertinu savo jėgas ir prisikrovus daugiau darbų, 
nei pavežu, kartais tenka ir pavėluoti kur nors. Kartais tie siog 
nespėju per dieną nuveikti visko, ką noriu ar planuoju.

vairaviMaS
Vairuodama automobilį visuomet naudojuosi laisvų rankų 

įranga telefoniniams reikalams, mat tokiu būdu mano 
dėmesys nevagiamas nuo pagrindinės veiklos  vairavimo  
ir neblaško. Visuomet žiūriu į veidrodėlius, nes jie tam ir 
skirti, kad stebėtume aplinką bei kitus eismo dalyvius. 

saVIuGDa
Per atostogas stengiuosi rasti laiko geroms knygoms, bet šiuo 

metu didžiausias tikslas  pagerinti savo anglų kalbos įgūdžius, 
kad galėčiau laisviau kalbėti. Daug keliauju, tad norisi nedvejoti, 
kai reikia su kuo nors pabendrauti, o bendrauti aš mėgstu.

pagal 

Astą Jonušienę

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Gyvenimo 
taisyklės
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Madona įsivaikino dvi 
mergaites iš Malavio
JAV superžvaigždė MAdonA (Madonna, 58) praėjusią savaitę 
įsivaikino dvi keturmetes dvynes mergaites iš Malavio.

Šį faktą patvirtino Malavio sostinės Lilongvės teismo pareigūnė. Su šiomis 
dviem mergaitėmis atlikėja jau yra įsivaikinusi keturis Malavio vaikus.
Dar prieš dvi savaites Madona neigė apie ketinimą įsivaikinti vaikus iš Malavio, 
tačiau teismo atstovė patvirtino, kad atlikėjai buvo suteiktas oficialus leidimas 
įsivaikinti dvynes Esterą (Esther) ir Stelą (Stella).
Madona 2006 metais įkūrė Malavio našlaičiams padedančią labdaros 
organizaciją „Raising Malawi“ ir tais pačiais metais įsivaikino berniuką 
Deividą Bandą (David Banda). Po trejų metų - 2009-aisiais - atlikėja įsivaikino 
mergaitę Mersi Džeims (Mercy James).

ŽvaigŽdės

Jungtinėse Valstijose gyvenantis anglų aktorius džeisonAs stetheMAs 
(Jason statham, 49) pirmą kartą taps tėvu.

Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje aktoriaus sužadėtinė RouzI HantIngton VaItLI 
(Rosie Huntington-Whiteley, 29) paviešino nuotrauką su užrašu: „Labai džiaugiuosi 
dalindamasi žinia, kad su Džeisonu laukiame kūdikio“.
Kietuolio vaidmenimis veiksmo filmuose išgarsėjęs aktorius ir „Victoria’s Secret“ modelis 
pora tapo 2013 metais ir netrukus kartu apsigyveno. Praėjusiais metais pora susižadėjo. 
Jau kiek anksčiau sklandė gandai apie galimą modelio nėštumą, tačiau jis buvo slepiamas. 
Paviešinta nuotrauka iš atostogų Maldyvuose, kur moteris apsivilkusi laisvą suknelę ir 
matyti nedidelis pilvas, pasėjo daug spėlionių.

Madonos (Madonna) prieš dešimtmetį 
įvaikintas sūnus Deividas Banda (David 
Banda) turės dvi naujas sesutes iš Malavio

EPA-Eltos nuotr.

Aktorius Džeisonas 
Stethemas taps tėvu
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Spindinti ir stilinga 
Skarlet Johanson
Holivudo žvaigždė Skarlet 
JoHanSon (Scarlett 
Johansson, 32) visus 
sužavėjo per labdaringą 
„amfar“ pokylį 
niujorke.

Pasipuošusi stilingu 
„Versace“ kostiumėliu ir 
15 karatų „Haris Winston“ 
auskarais bei nauja trumpa 
šukuosena, ji pirmąkart 
viešumoje pasirodė po 
skyrybų su vyru Romeinu 
Doriaku (Romain Dauriac, 34). 
Santuoka su prancūzu truko 2 me- 
tus, pora kartu augina dvejų metukų 
dukrelę Rouz (Rose). 

ŽvaigŽdės

Gandai pasitvirtino
Gerai žinoma žmogaus teisių advokatė ir Dž.Klunio 
žmona AmAl Kluni (Amal Clooney, 39) laukiasi
dvynukų, jau kurį laiką sklandžiusius gandus pa- 
tvirtino šeimos draugė. „Ji laukiasi dvynukų“, - sakė 
anonimu išlikti norėjusi draugė, tačiau neatskleidė 
būsimų vaikų lyties ir gimimo datos. A.Kluni ir 
Dž.Klunis 2014 metais susituokė Venecijoje.
moteris gimė libane, tačiau, kai jai buvo treji, 
jos šeima persikraustė į Didžiąją Britaniją. Tarp 
A.Kluni klientų yra ir buvusi ukrainos premjerė 
Julija Tymošenko bei „Wikileaks“ įkūrėjas 
australas Džulianas Asandžas (Julian Assange).

Bus įteiktas garbės „Cezaris“
Holivudo žvaigždei Dž. Kluniui bus įteiktas 
šių metų garbės „Cezaris“. Dž.Klunis yra 
„charizmatiškiausias savo kartos aktorius“, jis 

„įkūnija Holivudo blizgesį“, Paryžiuje pareiškė 
Prancūzijos kino akademijos atstovai.
Dž.Klunio „šarmas, asmenybė ir veikla“ esą yra 
„amžino žavėjimosi“ šaltinis. Jo vardas „visiems 
laikams bus įrašytas legendinių aktorių panteone“.
Dž.Klunis, prieš du dešimtmečius išgarsėjęs 
TV seriale „ligoninės priimamasis“, jau turi 
daug apdovanojimų, tarp jų - du prestižinius 
„Oskarus“. Statulėles jis atsiėmė už antraeilį 
vaidmenį juostoje „Sirijana“ ir kaip geriausio filmo 
„Operacija „Argo“ prodiuseris. Dž. Klunis taip pat 
apdovanotas keliais „Auksiniais gaubliais“.
Prancūzijos kino apdovanojimų „Cezarių“ įteikimo 
ceremonija vyks vasario 24 dieną. Pernai garbės 
„Cezarį“ atsiėmė maiklas Daglasas (michael 
Douglas). Tarp ankstesnių laureatų yra Šonas 
Penas (Sean Penn), Skarlet Johanson (Scarlett 
Johansson) ir Kevinas Kostneris (Kevin Costner).

Džordžo Klunio (George Clooney) 
žmona Amal (Amal) laukiasi dvynukų

EPA- Eltos nuotr.

Džiugios naujienos Dž.Kluniui
Pastaruoju metu garsųjį JaV aktorių DžorDžą klunį (George Clooney, 55) lanko vien 
tik džiugios naujienos. Visada ir šiaip optimistas bei gerai nusiteikęs aktorius dabar 
tiesiog švyti, o nuo veido nedingsta žavioji jo šypsena.

Parengė Jurga drungilaitė
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APDOVANOJIMAI

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Los Andžele vyko laukiamiau-
sias metų muzikinis renginys - „Grammy“ apdovanojimai. Ceremo-
niją pradėjo britų popatlikėja Adelė (Adele), atlikusi pasaulinį savo 
hitą „Hello“. Ji ir buvo vakaro žvaigždė, pelniusi svarbiausius „Gram-
my“ apdovanojimus - jai įteikti 5 auksiniai gramofonai. Adelė aiškiai 
įveikė savo pagrindinę konkurentę, ritmenbliuzo deivę Bijonsę (Be-
yonce), laimėjusią tik du apdovanojimus nepagrindinėse kategorijose. 
Atsiimdama statulėlę už geriausią albumą, Adelė su ašaromis akyse 
dėkojo savo amerikietei kolegei. „Visi mes menininkai garbiname ta-
ve, - sakė ji, atsisukusi į Bijonsę. - Tu esi mūsų šviesa“. Ji taip pat 
sakė, jog metų albumo titulo buvo vertas ne jos, bet Bijonsės albumas 
„Lemonade“. Dvynukų besilaukianti Bijonsė scenoje surengė pasi-
rodymą, atkreipdama dėmesį į moterų ir motinų vaidmenį.

Prieš daugiau nei metus miręs legendinis muzikos atlikėjas Dei-
vidas Bouvis (David Bowie) „Grammy“ apdovanojimų ceremonijoje 
apdovanotas penkiomis statulėlėmis. Jos muzikos legendai skirtos už 
paskutinį studijinį albumą „Blackstar“. Britų atlikėjas mirė 2016 me-
tų sausio 8-ąją, praėjus dviem dienoms po „Blackstar“ išleidimo. Bū-
damas gyvas, D.Bouvis yra laimėjęs tik vieną „Grammy“ statulėlę.

APDOVANOJIMAI

„Grammy“Adelė triumfu dalijosi su Bijonse

„Givenchy“ suknele 
pasipuošusios Adelės 
(Adele) rankose - penki 
auksiniai gramofonai

EPA-Eltos nuotr.

Pirmąjį „Grammy“ 
apdovanojimą gavo 
ir Bijonsės sesuo 
Solandž (Solange)

Keti Peri (Katy Perry) 
pasirinko „Tom Ford“ suknelę
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APDOVANOJIMAI

Adelė triumfu dalijosi su Bijonse
■ Met� albumas
Adele - „25“
■ Geriausia daina
Adele - „Hello“
■ Geriausias �ra�as
Adele - „Hello“
■ Geriausias popmuzikos vokalinis 
albumas
Adele - „25“
■ Geriausias popmuzikos solinis 
pasirodymas
Adele - „Hello“
■ Geriausias vaizdo klipas
Beyonce - „Formation“
■ Geriausias �iuolaikin�s urban 
muzikos albumas
Beyonce - „Lemonade“
■ Geriausias naujas atlik�jas
Chance the Rapper
■ Geriausias repo albumas
Chance the Rapper - „Coloring Book“
■  Geriausias repo pasirodymas
Chance the Rapper - „No Problem“
■  Geriausia repo daina
Drake - „Hotline Bling“
■  Geriausias repo vokalinis pasirodymas
Drake - „Hotline Bling“
■  Geriausias ritmenbliuzo pasirodymas
Solange - „Cranes in the Sky“
■  Geriausias dueto/grup�s pasirodymas
„Twenty One Pilots“ - „Stressed Out“
■  Geriausia daina vaizdo k�riniui
Justin Timberlake - „Can’t Stop the Feeling“
■  Geriausias �oki� muzikos �ra�as
„The Chainsmokers“ - „Don’t Let Me Down“
■  Geriausias ritmenbliuzo albumas
Lalah Hathaway - „Lalah Hathaway Live“
■  Geriausias �oki� muzikos albumas
Flume - „Skin“
■  Geriausias roko albumas
„Cage the Elephant“ - „Tell Me i’m Pretty“
■  Geriausia roko daina
David Bowie - „Blackstar“
■  Geriausias alternatyvios muzikos 
albumas
David Bowie - „Blackstar“
■  Geriausias roko atlikimas
David Bowie - „Blackstar“
■  Geriausias albumo apipavidalinimas
David Bowie - „Blackstar“
■  Techni�kai geriausiai �ra�ytas 
albumas
David Bowie - „Blackstar“

Adelė triumfu dalijosi su BijonseAdelė triumfu dalijosi su Bijonse
NUGALĖTOJAI

Adelė triumfu dalijosi su BijonseAdelė triumfu dalijosi su Bijonse
NUGALĖTOJAI

Bijonsė (Beyonce) patvirtino 
besilaukianti dvynukų

Maren Moris 
(Maren Morris)

Dženifer Lopes (Jennifer Lopez) 
pasirinko „Ralph & Russo“ suknelę
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ApdovAnojimAi

Lady Gaga vėl provokavo
EPA-Eltos nuotr.

Rijana (Rihanna) 
pasipuošė 
„Armani Prive“ 
suknia

Laven Koks (Laverne Cox)

Kris Minsi (Kriss Mincey) Halsey
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Legendinio Maiklo 
Džeksono (Michael 
Jackson) dukra 
Peris Džekson (Paris 
Jackson) pasipuošė 
„Balmain“ suknele

Modelis Krisi Teigen (Chrissy Teigen)  
su vyru Džonu Ledžentu (John Legend)

Selina Dion 
(Celine Dion) 
pasirinko 
„Zuhair Murad“ 
suknią

Keri Andervud 
(Carrie 
Underwood)

Sofi Bym 
(Sophie Beem)

Modelis Heidi Klum 
(Heidi Klum)

Demi Lovato 
(Demi Lovato)

Sibli Skols (Sibley Scoles)
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Geriausias sufleris - etiketė 
LNK žinių orų pranešėja KaroLiNa LiuKaitytė

Lietuvoje orai tikrai nelepina. Natūralu, kad mūsų oda sausėja labiau, tad tenka jai skirti 

daugiau priežiūros. Vasarą lūpų balzamų naudoju mažiau, tačiau žiemą juos laikau 

visur, kad nepamirščiau naudoti ir išvengčiau nemalonių pasekmių. Žinoma, visada 

skaitau kosmetikos priemonių sudėtį. Žinau, kad kuo arčiau ingredientų sąrašo pradžios 

yra tam tikras produktas, tuo daugiau jo yra sudėtyje. Nenaudoju priemonių su naftos 

produktais ar parafinu, mieliau renkuosi natūralų taukmedį ar balzamą, kurio sudėtyje 

daug hialurono. Kadangi dekoratyvinė kosmetika nelabai gali būti gydanti, stengiuosi ja 

nepiktnaudžiauti ir naudoti tiek, kiek to reikia mano darbui. Todėl savo kosmetinės be 

mineralinės kosmetikos ir daugybės lūpų balzamų tiesiog neįsivaizduoju. 

Silpnybė išeina į naudą 
Dainininkė DiLeta MešKaitė-KisieLieNė
Galėčiau pasakyti, jog esu priklausoma nuo balzamų, - turiu daugybę tūbelių: 
rankinėje, chalato kišenėje,vonioje, namuose, stalčiuose... (Juokiasi.) Su savo 
manija stengiuosi kovoti ir jau galiu iš parduotuvės išeiti neįsigijusi dar vienos 
tūbelės. Pristabdo ir vyras, vaistinėje ar parduotuvėje pastebėjęs, kad mano 
žvilgsnis krypsta į balzamų lentynėlę. Nežinau, ar mano lūpos problematiškos, ar 
man tiesiog labai patinka ši kosmetikos priemonė, bet ją naudoju nuolat, kartais 
ir nejučia. Žinoma, koncertams, fotosesijoms ar pasirodymams televizijoje tenka 
naudoti profesionalią kosmetiką, itin sausinančią odą, tad stengiuosi bent namuose 
palepinti odą ir lūpas kokybiškomis priemonėmis. Skaitau balzamų etiketes, žiūriu, 
kad sudėtyje būtų kuo mažiau sintetinių ir kuo daugiau natūralių medžiagų. Atradusi 
kokybišką produktą pinigų negailiu, juk su savo oda reikia elgtis atsakingai. 

Be ko žinomos moterys neįsivaizduoja 
savo kosmetinės? 
Žiemos šalčiai - nemenkas išbandymas lūpoms, tad balzamas 
tampa tiesiog privaloma grožio priemone. savo kosmetinės be 
balzamų neįsivaizduoja ir žinomos moterys, kurios neslepia - 
balzamų yra ne tik jų kosmetinėje, bet ir automobilyje, vonioje, 
spintelėje prie lovos ir kitur. Vienoms tai silpnybė, kitoms -  
būtinybė. „Laisvalaikiui“ jos papasakojo, kaip puoselėja savo  
lūpas ir kaip pasirenka tinkamas priemones. 
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Už lango siaučiant žiemai, lūpos dažnai skeldėja,  
džiūsta ir šerpetoja, tad svarbu nepamiršti: 
n Lūpų oda neturi apsauginio sluoksnio, todėl kiekvieną kartą einant į 
lauką svarbu pasitepti balzamu 
n Net ir žiemą reikėtų rinktis priemones su apsauginiu sluoksniu 
nuo saulės (SPF)
n Rekomenduojama rinktis drėkinamąsias ir maitinamąsias priemones 
su taukmedžio sviestu, alavijų, simondsijų aliejumi, lanolinu,  
vitaminais A ir E 
n Išgerkite maždaug 1,5 litro vandens, tai padės išlaikyti ir lūpų 
drėgmės pusiausvyrą
n Jei turite įprotį laižyti ar kandžioti lūpas - pats metas jo atsikratyti. 
Dėl to lūpos dar labiau skeldėja, o jų gijimo procesai užsitęsia
n Atsikratykite lūpas sausinančių lūpų dažų ar kontūro pieštuko. 
Nepagailėkite pinigų kokybiškoms priemonėms 
n Kad lūpos būtų sveikos ir gražios, jas reikėtų šveisti, masažuoti, 
retkarčiais palepinti kauke

NAUDINGA

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Be lūpų balzamo nė žingsnio
Dainininkė EvElina SašEnko
Mano lūpos yra lepios ir linkusios išsausėti. Ši problema mane itin 

vargina žiemą, tad nesvarbu, koks metų laikas, nepasitepusi balzamu 

į lauką neinu, o jų tūbelių turiu tiek, kad jau nebegaliu suskaičiuoti. 

Anksčiau bandžiau lūpas šveisti, masažuoti, bet supratau, kad vargu 

ar man tai padės. Retkarčiais patepu jas medumi, tik nežinau, ar dėl 

jo teikiamos naudos, ar todėl, kad skanu. (Juokiasi.) Kadangi mano 

lūpos ir taip sausos, kruopščiai renkuosi lūpų dažus ar blizgius. 

Svarbu, kad jie dar labiau nesausintų mano ir taip sausėti linkusių 

lūpų. Pirmenybę teikiu balzamams, kurių sudėtyje yra natūralių 

sviestų, aliejų, pavyzdžiui, avokadų, alyvuogių ar abrikosų. 

Lūpų priežiūra labai saldi
atlikėja ingriDa kazlauSkaitė
Mano lūpos nėra lepios, tačiau stengiuosi jomis pasirūpinti. Vasarą, kai moterys mėgaujasi 
saulės voniomis, tenka pasirūpinti apsauga nuo saulės, o žiemą nuo žvarbių šalčių. Darbe man labai svarbu, kad kosmetika ilgai išliktų, lūpų dažai nenutekėtų ir nenusivalytų, bet profesionali kosmetika retai pasižymi drėkinamuoju poveikiu. Tiesa, dabar yra įvairių apsauginių priemonių. Viena tokių - pieštukas iš bičių vaško, kurį naudojant kaip pagrindą kenksmingos medžiagos 
į odą nesiskverbia. Kai nedirbu, stengiuosi, kad ir lūpos pailsėtų, dažnai naudoju balzamus, 
kurių turiu nesuskaičiuojamą galybę. Kad lūpos būtų švelnios, putlios ir padrėkintos, renkuosi balzamus, pagamintus iš kuo natūralesnių produktų - aliejų, sviestų ar bičių pikio. Kiek 
susikristalizavęs medus - taip pat puikus natūralus šveitiklis. Tereikia juo patepti lūpas, kiek 
palaikyti, įtrinti ir nuvalyti. 

Grožio paletė
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Naujasis „Blistex triple Butters“ 
n su sviestmedžių, mangų ir dygliuotųjų astrokarijų aliejais bei vitaminu e,
    užtikrinančiais veiksmingą apsaugą visais metų laikais

n sodrios, kreminės konsistencijos balzamas - drėkina, 
    maitina ir apsaugo

n spF 15 apsauga  Tik vaisTinėse!

https://www.facebook.com/blistexlt/
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Artėjantį pavasarį ir vasarą sugrįžta natūralus, lengvas bei truputį pašėlęs įvaizdis.  
Madingiausią makiažą „Artistry“ kolekcijos „Modern Icon“ pristatyme išbandė  
ir žymi tinklaraštininkė bei modelis SIMonA BurBAItė, o kosmetikos ekspertas 
AndžejuS SAvIckIS išskiria penkias svarbiausias tendencijas, kurias šį pavasarį labai 
lengvai prisijaukins kiekviena.

pavasario tendencijos, kurias būtina žinoti5
1 Natūraliai 

atrodantys antakiai

Nuo šiol antakiai nebėra pats ryškiau-
sias veido akcentas. Atsisakoma griežtų tra-
faretinių formų bei tamsių spalvų. Šį sezo-
ną dominuos išskirtiniai, natūralūs antakiai, 
menantys 80-aisiais vyravusį stilių. Didžiau-
sias skirtumas nuo praėjusių sezonų madų 
tas, kad anksčiau antakiai buvo tobulai su-
tvarkyti, o dabar pirmame plane - natūralu-
mas. Nors antakiai bus ryškūs, tačiau ne 
tokie tobuli ir grafiškai simetriški. Toks 
efektas geriausiai pasiekiamas formuojant 
antakius su specialiu vašku ir šešėliais.

3 Ryškios ir pastorintos 
blakstienos

Išskirtinis akių makiažas ir ryškios spal-
vos - svarbūs šio sezono makiažo akcentai. 
Sunkusis makiažas, kai blakstienos sulipu-
sios modelio Twiggy stiliumi, gali atrodyti 
gana kontroversiškai, bet ši tendencija leng-
vai pritaikoma šiuolaikinės moters įvaiz-
džiui. Galima naudoti daug makiažo prie-
monių viršutinei blakstienų linijai pabrėžti 
ir intensyviai joms pastorinti. Be to, šį se-
zoną madingas ryškus ir tviskantis akių 
kontūras pabrėš vokų šešėlių žavesį bei at-
spindės sezono nuotaiką ir modernumą. Jei 
jau įgudote naudoti skystą akių apvadą - 
jums pasisekė, nes jis vis dar madingas. 
Tačiau jo sudėtyje ieškokite blizgučių. 

2 Sveikai atrodanti
skaisti oda

Atsisakoma ilgai populiarumo viršū-nėje buvusio ryškaus veido kontūravimo. Veido forma bus pabrėžiama švytėjimą suteikiančiomis priemonėmis ir šviesą atspindinčių dalelių turinčia pudra. Skais-talai šį pavasario ir vasaros sezoną tampa universaliu produktu. Jie gali būti naudo-jami tiek skruostų, tiek akių makiažui. Ant aukštosios mados podiumų pastebi-ma, kad skaistalai ant skruostų derinami su akių vokų makiažu, papildomai pabrė-žiant dar ir smilkinius. Subtilesnei versi-jai tokią techniką galima sėkmingai nau-doti siekiant gaivaus ir nuosaikaus dieni-nio makiažo. 
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pavasario tendencijos, kurias būtina žinoti

5 9-ojo dešimtmečio spalvos 
akių vokų šešėlių paletėje

Blizgesys ir spindesys - vienas ryš-
kiausių 2017 m. pavasario ir vasaros se-
zonų makiažo akcentų. Švytinti veido oda, 
šlapi akių vokų šešėliai ir viskas, kas pa-
ryškina veidą ar pasirinktas jo dalis, šie-
met bus ant bangos. Blizgūs, spalvoti akių 
šešėliai šį sezoną nukels atgal į žaismingą 
9-ąjį dešimtmetį. Ypač madingi bus tvis-
kantys melsvi bei rausvi atspalviai. Šešė-
lius, kaip ir lūpų dažus, šiemet naudoti bus 
itin paprasta. Norint stilingai pasidažyti 
nebereikės ypatingo kruopštumo, nes iš 
mados išeina aštrūs kampai bei ryškios 
formos. Blizgūs šešėliai gali būti tepami 
tiesiog pirštais. Dūminis žalsvų, rausvų, 
melsvų ar oranžinių tonų vokų šešėlių ma-
kiažas pagyvins vyraujantį natūralumą ir 
suteiks visam įvaizdžiui žaismingumo.

4 Blizgios 
rausvos lūpos

Pastaruosius kelerius metus vyraujan-
čią vieną ryškiausių makiažo tendencijų - 
matines lūpas - šiemet papildo blizgios, 
glotnios bei gerai sudrėkintos. Šiais metais 
reikėtų rinktis lūpų blizgius ar žvilgančius 
lūpų dažus, kurie suteiks lūpoms madingo 
perlų tviskesio, putlumo ir žavaus jaunat-
viškumo. Taip pat dominuoja natūralūs 
rausvi pasteliniai bei vasaros uogų atspal-
viai. Tačiau nevertėtų pamiršti ir matinių 
atspalvių, kurie vis dar išliks madingi. Jei-
gu makiažu norite sukurti ryškesnį įvaiz-
dį, rinkitės intensyvias ir ryškias matines 
spalvas. Stiprūs raudonos, vyno, burgun-
diški, slyvos atspalviai ir visi aviečių bei 
žibuoklių spalvų tonai bus madingi šį se-
zoną. Galite pasirinkti matinius arba drė-
kinamuosius lūpų dažus, kurie vėliau gali 
būti užpudruojami, siekiant to paties efek-
to. Tik nereikėtų persistengti - šis vienas 
aiškus lūpų akcentas nereikalauja daugiau 
papildymų: toks įvaizdis geriausiai atrodo 
derinamas kartu su subtiliai pabrėžtomis 
akimis ir natūralia veido oda.

Simona BurBaitė: Šių metų pavasario ir vasaros makiažo tendencijos man patinka kaip niekada 

iki šiol - džiaugiuosi, kad į populiarumo viršūnę grįžta natūralumas. nors ryškios ir sodrios lūpos 

vis dar išliks madingos, dominuos kiek valiūkiški įvaizdžio akcentai ir žaismingos spalvos.
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Akinanti Elio Sabo 
prabanga
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Nepralenkiamas raudonojo kilimo 
suknelių kūrėjas Elis Sabas (Elie Saab), 
Paryžiaus aukštosios mados savaitėje 
pristatęs kolekciją 2017 m. pavasariui 
ir vasarai, ir šįkart visus privertė aik-
čioti iš susižavėjimo. Blizgios, perlais 
inkrustuotos, blizgučiais įmantriai 
puoštos bei siuvinėtos suknelės, 
brangakmeniais apibarstyti bateliai, 
akinių rėmeliai. Auksas ir karališka 
mėlyna. Šioje prabangos jūroje atsi-
skleidžia vienas ryškus aksesuaras - 
plaukų juosta. Dizaineris parodė, jog 
ši daugiau laisvalaikio aprangai tinka-
ma detalė puikiai gali tikti ir prie pra-
bangios suknelės.
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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7 pirties stebuklai pagal  
„Pirtis tik jums“ pirtininkus

l Pirtyje sušyla visas kūnas, todėl stimu-
liuojama daugumos organų ir sistemų veikla. 
Pagerėja kraujotaka, kvėpavimas, raumenų 
tonusas, galvos ir nugaros smegenų veikla. 

l Daug ligų, susijusių su organizmo už-
terštumu, gydoma pirtyje. Pirtis tinka sveiks-
tant po ligų ir grūdinantis. Pagreitėja kraujo 
ir limfos apytaka, pagerėja organizmo imuni-
nė sistema.

l Pirtyje gerai valomi kvėpavimo takai, 
visi organizmo audiniai lengviau „kvėpuoja“. 
Aprūpinimas deguonimi ypač svarbus nervi-
nio audinio vystymuisi ir veiklai.

l Pirtis teigiamai veikia virškinimo sis-
temą. Žmonės, mėgstantys sočiai valgyti, bet 
reguliariai besilankantys pirtyje, turi daugiau 
šansų nepriaugti svorio ir nesusirgti aterosk
leroze, hipertenzija, širdies ligomis.

l Pirtis gerina inkstų veiklą. Maudantis 
pirtyje suaktyvėja organizmo medžiagų, drus-
kų ir ypač vandens apykaita.

l Garinantis ir prakaituojant pirtyje ga-
lima gerai atjauninti ir išvalyti odą. Pirties 
karštis atveria odos poras, o suaktyvėjusi 
kraujo apytaka padeda šlakams pasišalinti iš 
organizmo. Garai geriau už bet kokias kos-
metikos priemones išvalo mūsų poras, atve-
ria užsikimšusias riebalines liaukas, pašalina 
nešvarumus, negyvas epidermio ląsteles Po 
pirties pastebimai išsilygina raukšlės, atsi-
naujina odos medžiagų apykaitos procesai, 
oda tampa lygi ir elastinga. 

l Karštas vanduo ir sausi garai sunaikina 
daugumą ant odos paviršiaus esančių mikro-
organizmų  bakterijų, virusų, grybelių.

Apsilankę pirtyje Jūs ilgai pulsuosite pozi-
tyvia energija ir nė neprisiminsite iki tol buvu-
sio nuovargio ar kamavusių sveikatos sutrikimų.

Puikus pasirinkimas  
norintiesiems sulieknėti

Turbūt visi žino, kad pirtyje taip pat galima 
efektyviai atsikratyti nereikalingų kilogramų. 
Taikant pirties procedūras iš organizmo paša-

linamas skysčių perteklius ir organizmas pra-
deda deginti riebalus. Norint pasiekti maksima-
laus rezultato, reikia apriboti druskos vartoji-
mą. Prakaitavimo skatinimui pirtininkai pataria 
išgerti 35 gurkšnius karšto gėrimo: pašildyto 
vandens, spanguolių ir citrinų sulčių, sumaišy-
tų lygiomis dalimis. Gerai liaudyje žinomas liep-
žiedžių ir aviečių nuoviras taip pat efektyviai 
skatina prakaitavimą. Būnant pirtyje daugiau 
judėkite. Pertraukų tarp vanojimo metu pasi-
vaikščiokite. Užėjus į garinę po pirmos pertrau-
kos, patartina naudotis vanta: gulint, tolygiais 
judesiais vanoti „problemines vietas“ 45 mi-
nutes. Po antro ar trečio garinimosi geras ma-
sažas padės jums greičiau įveikti antsvorį.

Norite atsisveikinti su celiulitu? 

Ar žinote, kad apsilankymas pirtyje  
užtik rintas „smūgis“ celiulitui? Veikiant kont
rastinėms temperatūroms gerėja kraujotaka 
„probleminėse vietose“, suaktyvinami me-
džiagų apykaitos procesai odos ląstelėse ir 
poodiniame riebaliniame sluoksnyje.

SveikatoS kodaS

Alinantys stresai, nuovargis, beprotiškas gyvenimo tempas atima fizines 
bei dvasines jėgas. Valandų valandas sėdime prie kompiuterio ir tai, deja, 
tapo mūsų gyvenimo norma. Bet niekada nevėlu susirūpinti savo gyveni-
mo kokybe ir pereiti prie sveikos gyvensenos. O pirma pažintis su sveika 
gyvensena gali būti pirtyje - pavyzdžiui, pirtyje PIRTIS TIK JUMS. 

Atraskite pirtį ir jos 
malonumus iš naujo
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Druskos masažas - viena veiksmingiausių 
procedūrų norint pamiršti apelsino žievelės 
efektą ant kūno. Taikant šią procedūrą reko-
menduojami du užėjimai į garinę pirtį. Pirmą 
kartą garinėje kūnas sušils ir pradės inten-
syviai prakaituoti. Tai užtruks apie 10-15 mi-
nučių. Antro apsilankymo metu jau bus tai-
komas druskos masažas: „probleminės“ vie-
tos intensyviai masažuojamos sauja druskos 
nuo apačios į viršų (tokiu būdu užtikrinama 
limfos cirkuliacija). Norint pasiekti laukiamą 
rezultatą, šią procedūrą rekomenduojame at-
likti 3 mėnesius (mažiausiai vieną kartą per 
savaitę). Vanta yra puikus masažuoklis „du 
viename“ (lapai ir koteliai) su anticeliulitinių 
medžiagų kompleksu. Spygliuočių vantos - 
pirmosios pagalbininkės kovojant su celiulitu. 
Klasikinės beržinės ir ąžuolinės vantos taip 
pat yra puiki priemonė kovojant su celiulitu. 
Tiesa, pirtininkai pabrėžia, jeigu jūsų oda jaut-
ri, rekomenduojama rinktis klasikines arba 
mišrias spygliuočių ir lapuočių vantas bei pro-
cedūrą patikėti patyrusiems specialistams, 
ilgamečiams pirtininkams, kad pačioms mo-
terims beliktų mėgautis ir akyse gražėti.

Pirtyje PiRTis Tik JUMs  
siūlomos šios procedūros:

PirmAS užėjimAS - pirmasis garas, 
bendras kūno šildymas, aeravimas ąžuolinė-
mis vantomis;

ANTrAS užėjimAS - druskų aeracija ir 
aromaterapija. masažas ir kūno šveitimas 
druska;

TrečiAS užėjimAS - bendras nugaros 
ir kojų šildymas, vanojimas ąžuolinėmis van-
tomis, nugaros masažas, pėdų šildymas ir kū-
no masažas pušinėmis vantomis; bendras pil-
vo ir kojų šildymas ąžuolinėmis vantomis, 
atpalaiduojamasis masažas beržinėmis van-
tomis;

KeTVirTAS užėjimAS - nugaros ir pė-
dų ypač intensyvus ir karštas limfodrenažinis 
vanojimas vyrams ir karštas anticeliulitinis 
vanojimas moterims;

PeNKTAS užėjimAS moterims - viso 
kūno masažas su medumi.

SveikatoS kodaS

n Pirtis įkurta ant vaizdingo Neries kranto, 
nutolusi nuo Vilniaus centro tik 22 km. 
n Adresas: Sviliškių g.1, Sviliškių k., Zujūnų 
sen., Vilniaus r., Neries regioninis parkas.
n Daugiau informacijos www.pirtis4you.lt, 
užsakymai priimami telefonu ir el.paštu:  
(+370-684) 41-932 arba jostat97@gmail.com

iNFORMaCiJa

n Pirtis netinka pokyliams ir nakvynei ir BE PIRTININKO 

PASLAUGŲ NENUOMOJAMA. Pirtis nėra skirta 

triukšmingoms kompanijoms, visas dėmesys  

skiriamas kūno priežiūros ir sveikatingumo procedūroms. 

Aptarnaujamos nedidelės grupės: 4-6 žmonės.

n PIRTIS TIK JUMS orientuota į sveikos gyvensenos 

propagavimą,tad nėra pritaikyta ypatingoms jūsų gyvenimo 

šventėms. Čia siūloma pažvelgti į pirtį kitaip - kaip į sporto 

salę, masažo ar kosmetikos kabinetą, SPA centrą.

svaRBU

PIRTIS TIK JUMS įkūrėjai 
Vladislovas Boninas... ...Jurij Žurov...

...Valerijus Razvadovskis
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Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Stilinga PIRTIS TIK JUMS aplinka  
nuteikia ir poilsiui, ir procedūroms
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 Scena

Vasario 18 dieną Šv. Kotrynos bažnyčioje 
autorinių dainų koncertą „Trys“ surengs 
KosTas smoriginas, Vladas  
Bagdonas, Vidas PeTKeVičius.

Trys legendiniai aktoriai. Trys skirtin-
gi charakteriai. Trys unikalios asmenybės. 
Kiekvienas iš šių meistrų paliko ryškius 
pėdsakus teatro ir kino istorijoje, Lietu-
vos kultūroje. Šie savo profesijos fanati-
kai, kurių gyvenimas tikriausiai nebeįsi-
vaizduojamas be scenos, o susitikimai su 
žiūrovais yra kaip gryno oro gurkšnis, 
jau ilgus dešimtmečius ištikimai tarnau-
ja scenai ir jos mūzoms. Jų sukurti vaid
menys sukrečia, apvalo, neša šviesą, 
apnuogina gražiausias ir bjauriausias 
žmogaus savybes ir, tai svarbiausia kū-
rėjui, niekada nepalieka žiūrovo abejin-
go. Vien ko verti Pirosmanis ir jo tylu-
sis Sargas, Makbetas, Otelas, Astrovas 
ir Serebriakovas, Bebenčiukas ir Ra-
gana, Romeo, Merkucijus ir Tebaldas 
ir daugybė kitų.

Aktoriai ilgus metus vaidino tame pačia-
me Jaunimo teatre, kartu su nerimu ruošda-
vosi premjeroms, kartu išgyveno įkvėpimo 
ir nusivylimo akimirkas, kartu važiuodavo į 
gastroles. K.Smorigino, V.Bagdono ir V.Pet-

kevičiaus asmenybės turbūt yra brandžiausi 
ir ryškiausi pavyzdžiai, kai Artisto profesija 
ir ją lydintys pripažinimas ir garbė nėra prii-
mami kaip savaime suprantami dalykai, o yra 
neįsivaizduojami be tarnystės, atsakomybės 
ir empatijos.

Be įsimintinų vaidmenų teatro 
scenoje ir kine, aktoriai yra sukūrę 
ir ne ką mažiau žinomas ir mėgsta-
mas dainas. Nė vienam iš jų muzika 
nebuvo svetima. Be to, gebėjimas 
dainuoti ir groti buvo dalis profesijos. 
Laikui bėgant, muzika ir autorinė kū-
ryba tapo dar viena saviraiškos forma, 
nes daina leisdavo kalbėti nuo tikrojo 
savęs, o ne nuo sukurto personažo. 
Kalbėti apie tai, kas svarbu, kas skau-
da, kas džiugina, kas priverčia liūdėti. 
Tai terpė, kai aktoriai, numetę visas 
kaukes, lieka savimi, dalijasi savo iš-
gyvenimais, pasakoja savo istorijas.

Šį išskirtinį koncertą sudarys trys 
dalys, kiekvienoje iš jų dainuojantys 
aktoriai pristatys savo kūrybą ir daino-
mis kalbėsis su publika tik jiems būdin-
gu stiliumi: veržliai, įtaigiai, išmintingai, 
subtiliai, ironiškai, rimtai, melodingai ir 
viltingai. Geros muzikos ekspertai „Bar-
dai LT“ kviečia nepraleisti šios retos ir 
unikalios progos pamatyti ir išgirsti tris 
meistrus vienoje scenoje.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

scenoje - trys išskirtinės asmenybės

Vidas Petkevičius
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Koncertas „Trys“ - vasario 18 d. 18 val. 

Šv.Kotrynos bažnyčioje

Kostas 
Smoriginas

Eltos nuotr.

Vladas Bagdonas
Redakcijos archyvo nuotr.
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Charizmatiškoji dainininkė Giedrė Kil-
čiauskienė drauge su jai talkinančiais džiazo 
meistrais prisipažįsta esantys neabejingi bo-
sanovai. Ir nors jos karaliavimo „era“ - tik 
šešeri metai, tačiau to užteko, kad brazilų 
sambos ritmas bei džiazinė išmonė užkariau-
tų visą pasaulį.

Meilės įkvėptų brazilų dainų grožiui at-
skleisti ypač tinka lankstus, paslaptingas 
Gied rės Kilčiauskienės balsas, apsuptas to-
bulos instrumentinės palydos: ažūrinių Edu-
ardo Armono gitaros pasažų, harmoningo 
And rejaus Polevikovo klavišinių instrumentų 
pritarimo, užkrečiančių Dariaus Rudžio mu-
šamųjų instrumentų ritmų bei aksominio Vy-
čio Nivinsko kontraboso garso.

Šį stilių išrado Antonijus Karlosas Žobi-
mas (Antonio Carlos Jobim), Vinisijus de 
Moraesas (Vinicius de Moraes) ir Žuanas 
Žilbertas (Joao Gilberto), supratę, kad nau-
ja jų sambos traktuotė yra kur kas daugiau 
nei brazilų muzika. Tad pasiūlė jai kitą var-
dą - bosanova. Naujuoju stiliumi suskambo 
fantastinis brazilų, amerikiečių bei europie-
čių muzikinių patirčių lydinys, akimirksniu 
radęs vietą klausytojų širdyse. Visi klausėsi 
bosanovos, o naujuosius neįprasto ritmo kū-
rinius į savo repertuarą mielai įtraukdavo 
tokie to meto estrados milžinai kaip Ela Fic-
džerald (Ella Fitzgerald) bei Frankas Sinatra. 
Egzotiškoji naujovė virto tikra muzikos sen-
sacija, perversmu, atvėrusiu dar negirdėtą 

ir nepažintą grožį. 1965 metais Stano Geco 
(Stan Getz) ir Ž.Žilberto albumas „The Girl 
from Ipanema“ buvo apdovanotas „Grammy“ 
kaip geriausias metų įrašas. Tai buvo pirma-
sis ir iki pat 2008 metų vienintelis atvejis, 
kai geriausiu metų įrašu buvo paskelbtas 
džiazo albumas.

Dar ir šiandien bosanova neprarado galios 
sužadinti širdyje šilčiausius jausmus bei pa-
žadinti vaizduotę, kuri, skambant muzikai, 
perkelia į tolimą Braziliją. Taigi kovo 8-ąją 
Šv.Kotrynos bažnyčioje jūsų mylimoms mo-
terims - svaiginamas švelnumas ir neišsako-
ma pietietiškoji melancholija, džiazo sponta-
niškumas ir klasikos darna, filosofinė ramybė 
ir stiprūs išgyvenimai.

„Laisvalaikio“ inf.

 SCENA

Saulėta muzika 
Moters dienos proga

Proginiame renginyje - džiazinės Giedrės 
Kilčiauskienės improvizacijos

Eltos nuotr.

ir stiprūs išgyvenimai.

„Laisvalaikio“ inf.

Koncertas „Saul�toji bosanova“ - kovo 8 d. 19 val.

�v.Kotrynos ba�ny�ioje, Vilniuje.

„Net ir gražiausi žiedai nuvysta, o įspūdžiai išlieka. Todėl raginame dovanoti laiką 
kartu ir gerą nuotaiką!“ - sako koncerto „Saulėtoji bosanova“ atlikėjai, pakviesiantys 
į Šv.Kotrynos bažnyčią kovo 8-osios vakarą.
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Ringas

Kaunietis „Otso gym“ sporto klubo ko-
votojas K.Liukaitis pusfinalyje susitiks su 
daugkartiniu Suomijos kikbokso ir muai tai 
čempionu Danieliu Forsbergu. Kitame pusfi-
nalyje kovos abu Karolį jau ne kartą įveikę 
priešininkai - visiems puikiai žinomas bei ge-
rą formą nuolat demonstruojantis latvis Vi-
talijus Buhrjakovas ir gladiatorius auginančio 
Vilniaus klubo „Rings“ kylanti žvaigždė 
V.Kulda.

Jei po ilgos pertraukos sėkmė aplankys 
K.Liukaitį ir jam pavyks įveikti suomį, fina-
le visomis prasmėmis lauks revanšas. Tiek 
V.Buhrjakovas, tiek V.Kulda, ištiesę rankas, 
pasitiks jau patikrintą priešininką ir, tikėtina, 
darkart bandys įrodyti pranašumą. Juk ko-
vojama bus dėl visiems svarbaus diržo ir 
garbės!

„K-1 toks sportas, kuriame bet kurią se-
kundę viskas gali apsiversti aukštyn kojomis, 

todėl reikia būti pasiruošus net ir blogiau-
siam“, - kalbėjo „Siemens“ arenoje įspūdingo 
palaikymo, nepaisant skaudžių pralaimėjimų, 
nuolat sulaukiantis K.Liukaitis. Koks scena-
rijus susidėlios dabar, pamatysime visai ne-
trukus!

Žiūrovų iš viso laukia daugiau nei 13 ko-
vų. Jau aiškūs pirmieji Lietuvos kovotojai, 
pasirodysiantys didžiajame ringe: Vilius Ta-
rasevičius, Ričardas Kulis, Martynas Jasiū-
nas, Deividas Danyla, Sergejus Maslobojevas, 
Igoris Osininas, Tomas Pakutinskas, Teodo-
ras Aukštuolis, Julius Mocka. Dar viena ma-
loni staigmena - į didįjį ringą po pertraukos 
grįžtantis Henrikas Vikšraitis.

„Laisvalaikio“ inf.

Bušido turnyre Vilniuje - 
intriguojanti ketvertuko sudėtis

Karolis Liukaitis (kairėje),  
dešinėje - Valdemaras Kulda

Beno Dragūno nuotr.

Kovo 18 dieną Vilniuje vyksiančio turnyro BUSHIDO & KOK’45 pagrindiniame  
ketvertuke varžysis net du Lietuvos atstovai - Karolis Liukaitis ir Valdemaras Kulda. 
Sportininkai jėgas išbandys svorio kategorijoje iki 85 kg. Tačiau įdomiausia šįkart -  
galimos finalo baigtys.

VISUOMENINIS POLITINIS SAVAITRAŠTIS „RESPUBLIKA“ IR PUIKUS ŽURNALAS 
„LAISVALAIKIS“ SU TV PROGRAMA SAVAITEI, LEIDŽIAMAS PENKTADIENIAIS

Prenumerata 
priimama:
Internetu:
www.respublika.lt, 
www.prenumerata.lt

„Respublikos“ leidinių“ 
grupės platinimo tarnybose:
Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05 
  (8-618) 07-959

Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai), 1211 kab. 
(8-5) 242-80-65

Klaipėdoje Mažvydo al. 3 (8-46) 41-13-14
 „Akropolyje“, Taikos pr. 61 (8-650) 51-131
Panevėžyje     V.Kudirkos g. 1 / Savanorių a. 12

(8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178
Šiauliuose Trakų g. 20 (8-41) 50-07-10
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-426) 61-034
Kelmėje Laisvės gynėjų g. 14 (8-427) 54-381
Kuršėnuose J.Basanavičiaus g. 1 (8-41) 58-57-61
Naujojoje Akmenėje  Respublikos g. 7 (8-425) 56-588
Pakruojyje Kęstučio g. 8-2 (8-421) 61-704
Radviliškyje Vasario 16-osios g. 10 (8-422) 53-451
 Dariaus ir Girėno g. 46 (8-422) 50-163
Utenoje Ateities g. 3 (8-389) 50-932
  (8-610) 18-876

Privačiose 
platinimo tarnybose:
Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke tel. pasiteirauti (8-650) 43-742
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

Kituose skyriuose:
Visuose „PayPost“ ir Lietuvos pašto skyriuose.

Daugiau informacijos  tel.: (8 5) 238 70 31, 238 70 32. 
El. paštas platinimas@respublika.net.

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose taikomas 
papildomas aptarnavimo mokestis.

1 mėn. - 4,50 3 mėn. - 13,50 6 mėn. -27,00 12 mėn. - 52,00

1 mėn. - 5,00 3 mėn. - 15,00 6 mėn. - 30,00 12 mėn. - 60,00

1 mėn. - 11,00 3 mėn. - 33,00 6 mėn. - 66,00 12 mėn. - 129,00

1 mėn. - 13,00 3 mėn. - 39,00 6 mėn. - 75,00 12 mėn. - 150,00
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KaleidosKopas

sidnėjuje -  
rekordiniai karščiai

Praėjęs sausis milijoniniame Aust
ralijos didmiestyje Sidnėjuje buvo karš
čiausias per daugiau kaip šimtmetį. Vi
dutinė temperatūra pirmąjį metų mėne
sį siekė 29,6 laipsnio Celsijaus.

Australijos meteorologijos tarnybos 
duomenimis, tai šiek tiek daugiau nei 
ligšiolinis 1896 metų rekordas (29,5 
laipsnio). Vienuolika dienų sausį termo
metro stulpeliai Sidnėjuje kopė aukščiau 
30 laipsnių padalos, penkias dienas rodė 
daugiau kaip 35 laipsnius.

Vidutinė sausio temperatūra Sidnėju
je, remiantis ilgamečiu vidurkiu, yra 21,6 
laipsnio. Rekordą ekspertai aiškina neį
prastai sausu klimatu ir apskritai klima
to kaita. Atokvėpio meteorologai neprogno
zuoja: vasarį tvyros panašūs karščiai.

Moteriai iš galvos 
pašalintas gyvas 
tarakonas

Pietų Indijoje moteriai iš galvos pa
šalintas gyvas tarakonas, įlindęs pro no
sį, kai ji miegojo. 42 metų indė kreipėsi 
į gydytojus, kai prabudusi pajuto nema
lonų skausmą už akies.

Moteriai „Stanley“ universitetinėje 
klinikoje Čenajuje pradžioje buvo išplau
ta nosis ir ji išsiųsta namo. Tačiau 
skausmas nesiliovė. Kai moteris vėl grį
žo į ligoninę, jos ėmėsi gerklėsnosies
ausų specialistas M.N.Šankaras 
(M.N.Sjankar). Jis endoskopu apžiūrėjo 
pacientės nosį ir nustėro. „Aš pamačiau 
tabaluojant keletą kojyčių“,  pasakojo 
medikas. Galiausiai tapo aišku, kad „aš 
žvelgiu į tarakono užpakalinę dalį“. Ta
rakonas buvo prasiskverbęs kone iki 
kaukolės pamato.

Gydytojas teigė, kad per 30 savo dar
bo metų to dar nėra regėjęs. Vis dar gyvą 
ir spurdantį tarakoną jis iš pacientės gal
vos ištraukė dulkių siurblį primenančiu 
instrumentu.

Moteris po maždaug 45 minutes tru
kusios operacijos jautėsi gerai. Tačiau 
jai visgi buvo „nemalonu“, kad jos no
syje apsigyveno toks gyvis, sakė gydytojas.

ĮdoMu Prabangus viešbutis katėms
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Prie Kvala Lumpūro (Malaizija) 

atidarytas 5 žvaigždučių viešbutis ka-

tėms „Catzonia“. Jame - 35 kambariai 

gyvūnėliams. Kačių savininkai gali už-

sakyti kambarius, kuriuose augintiniai 

gali gyventi, jei reikia, net metus. Ma-

žiausias užsakymo laikas - trys valan-

dos. Viešbutyje augintiniams teikia-

mos įvairiausios paslaugos: maitini-

mas, žaidimai, kirpimas ir šukuosenos 

formavimas, net veisimo paslaugos.
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LAUKIAME JŪSŲ

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

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

Sausros, potvyniai ir šalčiai neigiamai pa-
veikė Pietų Europos šalių žemės ūkio derlių 
ir dėl to sumažėjo daržovių pasiūla. Tai la-
biausiai pajuto šių šalių produkciją importuo-
jančios šiaurinės valstybės.

Praėjusį penktadienį Didžiosios Britanijos 
prekybos centrai pradėjo normuoti vienam 

pirkėjui leidžiamų įsigyti salotų vienetų skai-
čių. Kiek anksčiau buvo jaučiamas ir cukini-
jų, brokolių bei kopūstų stygius.

Didžiosios Britanijos pirkėjai socialiniuo-
se tinkluose ėmė dalytis tuščių parduotuvių 
lentynų nuotraukomis, su grotelėmis „salotų 
krizė“ ar „cukinijų krizė“.

Ispanijos daržovių eksportuotojų fede-
racija „Fepex“ tvirtino mėginanti užtikrinti 
nenutrūkstamą daržovių tiekimą Europos 
rinkoms. Tačiau pačios Ispanijos daržovių 
produkcijos lygis dėl tris pastaruosius mė-
nesius vyravusio blogo oro šiuo metu yra 
30 proc. žemesnis nei įprastai. Dėl sausį 
įsivyravusio šalčio ir iškritusio sniego nau-
jo daržovių derliaus tikimasi sulaukti vėliau, 
nei planuota, o produkcijos apimtys visiškai 
atsistatyti turėtų ne anksčiau kaip balandį, 
sakė „Fepex“.

Europa pristigo kai kurių daržovių
Dėl blogų oro sąlygų Europoje jaučiamas salotų lapų, brokolių ir kitų daržovių  
stygius. Dėl to kai kurie Didžiosios Britanijos prekybos centrai netgi buvo 
priversti normuoti šias prekes.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Iš Jungtinės Karalystės kilusi, bet karjeros 
aukštumų Holivude pasiekusi aktorė EmIlI 
Blant (Emily Blunt) vasario 23-iąją švęs 
34 metų gimtadienį. tokia jauna moteris jau 
gali džiaugtis ne tik sėkminga karjera kine, 
bet ir gražia santuoka bei dviem dukromis. 
Pasak Emili, net sunkiausiais gyvenimo  
momentais reikia pasitelkti humorą,  
tuomet viskas einasi gerokai lengviau.  
O dramos tegu lieka kino ekranams...

apie šeimą

Emili yra viena iš tų aktorių, kurie, nepai-
sydami karjeros ir noro pasiekti dar didesnių 
Holivudo aukštumų, sugeba skirti laiko šeimai. 
Moteris augina jau dvi dukras ir dalydama in-
terviu yra net atskleidusi, jog jai labai gaila, 
kad vyresnioji Heizel, seniau turėjusi britišką 
mamos akcentą, pradėjo vis geriau įvaldyti 
amerikietiškas tėčio kalbos subtilybes ir savo 
žargone dažniau vartoja amerikietiškus posa-
kius bei tartį. O kalbėdama apie vyrą Emili 
visuomet džiaugiasi, jog Džonas taip pat yra 
pirmiausia šeimos žmogus ir visuomet skuba 
į pagalbą, kurios auginant dvi mergaites reikia 
nemažai. Pasak jos, viskas gyvenime einasi 
lengviau, kai net ir sunkesnėse situacijose pa-
sitelki humoro jausmą.

apie apdovanojimus

„Auksinio gaublio“ apdovanojimas dauge-
liui aktorių yra siekiamybė, deja, ne visi gauna 

progą tokį apdovanojimą laikyti rankose. „Aš 
maniau, kad tai nebus tokia jaudinanti akimir-
ka. Nesiruošiau net kalbos, buvau tiesiog pa-
kiliai nusiteikusi. Bet vos užlipau ant scenos, 
gavau apdovanojimą, pažvelgiau į kalbos lau-
kiančią publiką ir akimirkai pamiršau net savo 
pačios vardą. Pamoką išmokau, nuo šiol bet 
kokiam apdovanojimui būsiu pasiruošusi ir at-
mintinai išmokusi kalbą“, - pasakojo Emili.

apie aktorystę

„Tiesą sakant, gėda ir pasakoti apie savo 
kelią į Holivudą. Neturėčiau tuo didžiuotis ir 
girtis, bet man pasisekė gana lengvai, pasi-

taikė geri vaidmenys, buvau anksti pastebėta. 
Tikrai, man pasisekė. Tai nėra ta visus kitus 
būsimus aktorius įkvepianti sėkmės istorija. 
Bet turiu pripažinti, kad nieko kito gyvenime 
dirbti ir nenorėčiau, man patinka aktorystės 
menas, galimybė įkūnyti skirtingus persona-
žus, įsijausti į keistus ir man net nesimpatiš-
kus charakterius. O po vaidmens filme „Ir 
velnias dėvi Prada“ mane iki šiol daug kas 
tapatina su susireikšminusia redaktorės asis-
tente, nepažįsta kaip aktorės Emili Blant, bet 
toks jau tas aktoriaus gyvenimas“, - mintimis 
dalijosi Emili.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

AŠTRUS ŽVILGSNIS

Dramos kine - humoras gyvenime

Faktai

n Emili gimė 1983-iųjų vasario 23-iąją Londone, 

Jungtinėje Karalystėje
n Visas aktorės vardas yra Emili Olivija Lėja Blant 

(Emily Olivia Leah Blunt)
n Labiausiai žinoma pasaulyje tapo suvaidinusi tokiuose 

kino filmuose kaip: „Viktorija: jaunoji karalienė“ bei  

„Ir velnias dėvi Prada“
n Jau yra pelniusi „Auksinio gaublio“, BAFTA apdovanojimus

n Vaikystėje Emili mikčiojo ir mama ją vedė pas įvairius kalbos 

specialistus. Deja, šie niekuo nepadėjo. Išeitį rado pati mama, 

pasiūliusi Emili vaidinti ką nors ir kalbėti skirtingais balsais bei 

tonacijomis. Nuo tada Emili pamiršo, ką reiškia mikčioti

n Moka groti violončele, dainuoti bei jodinėti žirgais

n Jei tektų puoštis vieninteliu papuošalu, tai būtų 

vestuvinis žiedas
n 2010-aisiais ištekėjo už aktoriaus Džono Krasinskio 

(John Krasinski) ir kartu augina dvi dukras - Heizel (Hazel)  

ir Violetą (Violet)
n Savo geriausiomis draugėmis įvardija aktores En Hetavėj 

(Anne Hathaway) ir Emi Adams (Amy Adams)

n 2015-aisiais oficialiai gavo Jungtinių Amerikos Valstijų 

pilietybę
n Nėra socialinių tinklų gerbėja
n Viena labiausiai patinkančių grožio procedūrų - 

viso kūno masažas

DATOS

Emili Blant (Emily Blunt) su vyru aktoriumi 
Džonu Krasinskiu (John Krasinski)

EPA-Eltos nuotr.
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Plačiau apie BAFTA apdovanojimus - 41 p.

BAFTA apdovanojimų  
ceremoniją pagerbė

karališkoji pora

2017 m. vasario 17-23 d.
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Esu... NEPASTOVI televizijos žiūrovė...

Lietuvos rytas TV 4,9%
TV1 3,6%
TV8 3,1%
TV6 2,8%
NTV Mir Lietuva 2,8%

Info TV 2,2%
PBK 1,9%
LRT Kultūra 0,6%
REN Lietuva 0,5%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 5,8%
TV1 3,3%
TV6 2,9%
Info TV 2,7%
NTV Mir Lietuva 2,7%

TV8 2,7%
PBK 1,8%
LRT Kultūra 0,8%
REN Lietuva 0,7%
Liuks! 0,3%

LNK 16,5%

TV3 15,5%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,3%

LNK 19,8%

TV3 18,4%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 KK2 LNK 12,3

2 LIETUVOS TALENTAI TV3 12,2

3 TV3 ŽINIOS TV3 11,3

4 KK2 PENKTADIENIS LNK 11,0

5 MES VIENO KRAUJO LNK 10,9

6 LNK ŽINIOS LNK 10,0

7 ANAPUS NEŽINOMYBĖS LNK 9,9

8 VALANDA SU RŪTA LNK 9,8

9 BRUTO IR NETO 2 TV3 9,5

10 MADAGASKARAS 2 TV3 9,4

Duomenys: TNS LT, 2017 m. vasario 6-12 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 6,1%BTV 6,5%

Atidėtas  
žiūrėjimas 7,4%

LRT Televizija 
9,4%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
8,2%

Kiti  
kanalai 21,3%

Kiti  
kanalai 17,6%

Viena garsiausių šalies dizainerių VIKTORIJA JAKUčINSKAITĖ (35) tvir-
tina nejaučianti jokios priklausomybės nuo televizijos. Kai gyvenime 
verda darbai ir yra šeima, kuriai reikia skirti nemažai dėmesio, televizijai 
Viktorija laiko randa retai. O galiausiai bet ko ji ir nežiūri, laidos ar filmai 
turi atitikti moters domėjimosi sritis, kad netaptų laiko švaistymu.

✔ Jei būtų galimybė kurti ir vesti autorinę televiziJos laidą, 
      tai būtų...

laida apie stilių, madą, stiliaus ir išvaizdos pasikeitimus, tokia „prieš ir po“ 
transformacijų laida, kai pakeičiama žmogaus išvaizda, sukuriamas stilius, 
parenkami aksesuarai. Tokios laidos, manau, sulaukia nemenko susidomėjimo, 
yra populiarios. Deja, tokiam formatui reikia didelės komandos, finansinių iš-
teklių, bet jei tik būtų galimybė, aš tikrai mielai imčiausi tokios laidos.

✔ televizorių žiūriu...
labai nenuosekliai. Mano darbo ritmas toks įtemptas, kad net jei man 

patinka koks nors serialas, dažniausiai negaliu jam per dieną skirti daugiau 
nei penkiolikos minučių, ir tai pusryčių laiku. Gerą filmą galėčiau vis pri-
bėgdama žiūrėti dvi savaites, o kokiomis nors laidomis susidomiu tik tuomet, 
jei pamatau, kad jas kas nors rekomenduoja socialiniame tinkle „Facebook“.

✔ nemėgstu laidų apie...
viską, kas yra negatyvu. Kadangi turiu dukras, nenoriu ir nemėgstu 

žiūrėti nieko, kas susiję su smurtu, - tapau jautri tokiems dalykams. Man 
nepatinka žinios apie baisius socialinius dalykus, smurtą, karą, pavojus. 
Tai mane baugina. Tiesa, mano dėmesio netraukia ir įvairios politinės pe-
ripetijos. 

✔ vaikystėJe labiausiai mėgau...
žiūrėti įvairius filmus ir laidas apie įdomius žmones, netradicinių 

profesijų atstovus. Mėgau žiūrėti laidas apie dailininkus, dizainerius. Da-
bar man į tai kažkuo panaši LRT laida „Stilius“ arba LNK „Nuo... iki“. 
Kiek vienos laidos nežiūriu, tačiau jei kalbinamas įdomus žmogus, sudo-
mina ir mane.

✔ laikas televiziJai...
manau, nėra labai svarbus. Man atrodo, naudingiau pasivaikščioti lau-

ke, paskaityti knygą, pailsėti ar kitaip leisti laiką nei tiesiog sėdint prie tele-
vizoriaus ekranų. 

Parengė Ringailė STuLPiNaiTė-GviLDėIrmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TELEVIZIJAuž kadro

Londone išdalyti 70-ąjį kartą vykę prestižiniai ir vieni svarbiausių Europoje britų kino ir televi-
zijos apdovanojimai (BAFTA). Filmas „Kalifornijos svajos“ („La La Land“), gavęs penkias statulė-
les, dominavo šių metų apdovanojimuose. Raudonuoju kilimu žengė ne tik ryškiausios pasau-
lio kino garsenybės, bet ir BAFTA ceremoniją pagerbusi britų karališkoji pora - princas Viljamas 
(William) ir Kembridžo hercogienė Ketrina (Catherine). Pasipuošusi „Alexander McQueen“ suk-
nia kunigaikštienė, kaip jau įprasta, jai skiriamu dėmesiu nustelbė ryškiausias kino žvaigždes.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Apdovanojimų ceremonijoje  
triumfavo „Kalifornijos svajos“

n Geriausias filmas
„Kalifornijos svajos“  („La La Land“)
n Geriausias režisierius
Damien Chazelle („Kalifornijos svajos“)
n Geriausia aktorė
Emma Stone už vaidmenį filme „Kalifornijos svajos“
n Geriausias aktorius
Casey Affleck už vaidmenį filme „Mančesteris prie 
jūros“ („Manchester by the Sea“)
n Geriausia antrojo plano aktorė
Viola Davis už vaidmenį filme „Tvoros“ („Fences“)
n Geriausias antrojo plano aktorius
Dev Patel už vaidmenį filme „Liūtas“ („Lion“)
n Geriausias originalus scenarijus
„Mančesteris prie jūros“ („Manchester by the Sea“)
n Geriausias animacinis filmas
„Kubo ir stebuklingas kardas“  
(„Kubo And the Two Strings“)
n Geriausias adaptuotas scenarijus
„Liūtas“ („Lion“)
n Geriausias dokumentinis filmas
„13th“

nugalėtojai

Ema Stoun (Emma Stone)

Viola Deivis (Viola Davis)

Keisis Aflekas (Casey Affleck)

Devas Patelis 
(Dev Patel)

Demjenas Šazelas (Damien Chazelle)
EPA-Eltos nuotr.
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 20.00  Žinios  22.25  „Kad ir kas 
  nutiktų“

 19.30  „Muškietininkai 2“ 16.30  Labas vakaras, 
  Lietuva

 19.30  „Simarono žirgas“

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Linksmieji trau-
kinukai“. 9.10 Ką pasakė Kakė Makė? 9.25 
Senoji animacija. 10.10 Komedija „Pasimaty-
mas su meile“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio 
Oliverio patiekalai per pusvalandį. 16.30 Džei-
mis gamina namuose. 17.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė drama „Prieš vidurnaktį“ (N-14). 
23.05 „Meilės žiedai“ (N-7). 1.05 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Ne vienas kelyje. 6.35 24 valandos (N-7). 
7.20 Beatos virtuvė. 8.10 Dviračio šou. 8.40 
Yra, kaip yra (N-7). 9.40 Autopilotas. 10.05 
Dviračio šou. 10.30 Bus visko. 11.15 Beatos 
virtuvė. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Pasienio 
sargyba (N-7). 13.05 24 valandos (N-7). 13.55 
Nuo... Iki. 14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 
(N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Dokumentinis f. „Gintaro kelias II. 
Tamsusis karavanas“. 22.00 Info diena. 24.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00 Gy-
venk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 Tegul kalba. 
13.25 „Graikė“. 15.10 Kartu su visais. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 
18.00 Lauk manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Balsas. 
Vaikai“. Naujas sezonas. 23.05 „8 nauji pasimaty-
mai“. 0.35 Vakaras su Urgantu. 1.15 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 
„Vasilisa“. 13.40 Pėsčiomis. 14.05 „Privati 
detektyvė Tatjana Ivanova“. 16.40 Tiesioginis 
eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 Humoro laida. 
22.35 „Meilės vardan“. 0.30 „Volfas Mesingas“. 

 Ren
6.40 Vaikų klubas. 6.45 „Afro-maskvietis“. 7.30 
Kviestinė vakarienė. 8.20 Tinkama priemonė. 
9.10 „Šeimos dramos“. 11.00 Mums net nesisa-
pnavo. 13.45 Pati naudingiausia programa. 15.30 
„Atspindžiai“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Mums net nesisapnavo. 0.15 „Atspindžiai“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05 Dalykiškas 
rytas. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Bi-
tininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.50 Kalbame ir rodome. 17.25 Ypa-
tingas įvykis. Tyrimas. 19.00 „Gurnovo tiesa“. 
20.05 „Lošimas“. 24.00 Aleksėjo Poborcevo 
filmas „Du karai“. 0.50 „Susitikimo vieta“. 2.50 
„Nusikaltimas bus atskleistas“. 

 TV PolonIa
7.05 „Namas prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Buvo, nepraėjo. 8.30 Naminukai. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 
12.25, 23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 
23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 5.10 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 
„Komisaras Aleksas“. 16.20 Aktorinės dainos 
peržiūra. Koncertas Č.Nemeno atminimui. 17.20 
Okrasa laužo taisykles. 17.55, 2.15 Naminukai. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.15 Reportažas. 
19.25 Buvo, nepraėjo. 20.25 Laisvasis ekranas. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
0.15 Pramoginė laida. 1.45 Miškas arčiau mūsų. 

 TV1000
9.50 „Londono bulvaras“. 12.05 „Uždaryti su-
sitikimai Trečiojo Kind“. 14.50 „Scenos gra-
žuolė“. 17.05 „Pelėdų karalystės sargai“. 19.10 
„Tolimas kraštas“. 21.50 „Tamsusis slėnis“. 
24.00 „23:14“. 1.40 „Nužudyk mane švelniai“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 Sun-
kvežimių vairuotojai. 7.50 Perdirbimas. 8.15, 
17.15 Svajonių automobiliai. 8.40, 17.40 Sandė-
lių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05 
Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Plieniniai žirgai. 20.00 
Kaip tai veikia? 21.00 Pasaulio blogiausieji. 22.00 
Įrodymo našta. 23.00 Aliaska: paskutinė riba. 
24.00 Kas dedasi Žemėje? 1.00 Kryžminė ugnis.

 TRaVel
6.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00, 22.00 Statybos 
Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 11.00 
Muziejų paslaptys. 12.00 Baltųjų rūmų paslaptys. 
17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 24.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 23.00 Aliaska. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-)7
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria 

(N-7).
11.00 Gero vakaro šou.
12.00 Aš - superhitas.
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

14.30 TV serialas 
„Pažadėtoji“ (N-7).

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Simarono žirgas“ 
(N-7).

21.05 Komedija „Šuns 
kailyje“ (N-7).

23.05 Trileris „Hanibalas. 
Pradžia“ (N-14).

1.25 Vesternas „Kartą lau-
kiniuose vakaruose“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. 

„Robomobilis  
Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

9.45 24 valandos (N-7).
10.30 Yra, kaip yra 

(N-7).
12.35 Nuo... Iki.
13.30 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Tik nesijuok (N-7).
22.00 Veiksmo f. 

„Terminatorius. 
Genesys“ (N-14).

0.25 Siaubo trileris 
„Išleistuvių naktis“ 
(N-14).

2.05 Veiksmo trileris 
„Kapitonas Filipsas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 3“.
10.55 „Aš - dalis Tavęs“. 

Šventinis koncertas 
iš Kauno „Žalgirio“ 
arenos.

13.15 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai 3“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 TV serialas „Muškieti-

ninkai 2“ (N-7).
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera! 

Detektyvinė kome-
dija „Kaimo šerifas“ 
(N-14).

0.15 Trumposios žinios.
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

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

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

„Nikonovas ir Ko“.
10.05 TV serialas 

„Voratinklis“ (N-7).
11.05 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

visus“ (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia 

tarnyba“ (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas 

„Voratinklis. Miegantis 
protas. IV dalis“ (N-7).

19.30 TV serialas „Farų 
karai. Išlikimo lenk-
tynės. IV dalis“.

20.30 Amerikietiškos 
imtynės (N-7).

22.30 Veiksmo f. „Sunku 
nužudyti“ (N-14).

0.25 Romantinė drama 
„Anglas ligonis“.

3.00 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

3.45 „Dalasas“ (N-7).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 Šiandien kimba.
7.50 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
8.20 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Chiromantas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Mistinis veiksmo f. 

„Lozoriaus užrašai“ 
(N-14).

1.05 Siaubo f. 
„Demonas“ (S).

2.55 „Lozoriaus užrašai“ 
(N-14).

4.25 „Demonas“ (S).
6.00 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Kredo. 

Demokratas“. 
7.00 „Prie rugių ir prie 

ugnies“. 
8.00 Legendos.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Lotynų muzika 

Jungtinėse Amerikos 
Valstijose“. 3 d. 

13.05 Gimtoji žemė.
13.30 Atspindžiai.
14.00 Kelias į namus. 

Vladas Braziūnas.
14.35 Nes man tai rūpi.
15.20 „Meilė kaip mėnulis“.
15.45 LRT Kultūros

akademija.
16.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 „Kreditoriai“. 

Kauno dramos teatro 
spektaklis. 

20.10 „Kelias į namus“. 
Gytis Padegimas. 

20.40 Kultūra. Vladas 
Braziūnas.

21.00 Dokumentinis f. 
„Vakarienė kaip 
sapnas“ (N-7).

22.25 Komedija „Kad ir kas 
nutiktų“ (N-7).

24.00 DW naujienos rusų k.

 0.25  „Anglas ligonis“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie 

šeimininkas?“
10.50 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 „Būrėja“.
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 Premjera! Detektyvas 

„Nusikaltimo 
vieta - Hamburgas. 
Komisaras Falkė. 
Šaltas variklis“ (N-7).

23.00 Snobo kinas. Drama 
„Viskas normaliai!“

0.55 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.20 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.05 „Mentalistė“ (N-7).
3.00 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ (N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Tėtušiai“ (N-7).
11.00 Aukščiausia 

pavara.  
Geriausi epizodai 
(N-7).

12.25 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

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

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Nuotykių komedija 
„Paukšteli, spruk“ 
(N-7).

0.50 Premjera! Fantastinė 
nuotykių drama 
„Merlinas. 
Sugrįžimas“  
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Skaniausias 
gatvės  
maistas.

10.30 „Siaubingi namai“.
11.30 „Ema“.
12.40 Romantinė 

veiksmo  
komedija  
„Nedrįsk  
bučiuoti  
nuotakos!“ (N-7).

14.30 Pinigai iš nieko.
15.30 „Dikensiada“ 

(N-7).
16.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
17.30 „Judriausios 

pasaulio  
vietos“.

18.30 „Kino automobiliai“.
19.00 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Virtuvė“ (N-7).
21.00 Pagaliau 

penktadienis!  
„Viskas  
įmanoma“ (N-7).

22.35 Balticum TV 
žinios.

23.05 Fantastinis 
veiksmo  
trileris „Babilonas“ 
(N-7).

„ŠUNS KAILYJE“
Komedija. JAV. 2006.
Režisierius: Brian Robbins.
Vaidina: Tim Allen, Kristin 
Davis, Spencer Breslin.

Gydytojas Kozakas pavagia 300 me-
tų sulaukusį tibetiečių aviganį, tikė-
damasis įminti šuns ilgaamžiškumo 
mįslę.  Iš pakvaišusio daktaro vergijos 
ištrūkęs aviganis įkanda teisininkui 
Deivui Duglui, ir nuotykiai prasideda. 

„IŠLEISTUVIŲ NAKTIS“
Siaubo trileriS. JAV, Kanada. 2008.
Režisierius: Nelson McCormick.
Vaidina: Brittany Snow, 
Scott Porter, Jessica Stroup.

Donos Kepler šeimą prieš trejus me-
tus buvo užpuolęs ją įsimylėjęs moky-
tojas Ričardas Fentonas. Nuo to laiko 
ją persekiojo siaubingi sapnai. Pama-
žu nemalonūs prisiminimai nugrimz-
do užmarštin. Ir štai laukia išleistuvės, 
turinčios tapti nuostabiausiu įvykiu.

vasario 17 d.

 23.05  „Babilonas“ 17.00  „Kobra 11“ 7.40  Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai

 ANImAL PLANET
7.25, 11.00 Šunys: konkursas. 8.15, 12.50 Vete-
rinarų gyvenimas. 9.10, 14.40, 20.10 Iškviečia-
mi tramdytojai. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50 
Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Didžiausi ir blo-
giausi. 18.20, 22.00 Laukiniai Zoltano gyvūnai. 

 SPorT1
5.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amster-
damo „Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 2016-12-18. 
7.40 NBA krepšinio lyga. Šarlotės „Hornets“ - Los 
Andželo „Clippers“. 2017-02-12. 9.50 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ - „Barce-
lona“. 2017-01-02. 11.30 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Vitorijos „Baskonia“ - Madrido „Real“. 
2017-01-03. 13.15 NBA krepšinio lyga. Oklando 
„Warriors“ - Los Andželo „Clippers“. 2017-01-29. 
15.30 KOK World Series. Bušido kovos. 17.50 
NBA krepšinio lyga. Šarlotės „Hornets“ - Los 
Andželo „Clippers“. 2017-02-12. 20.00 Tiesiogiai. 
Copa del Rey. Valensija - Gran Kanarijos „Herba-
life“. 22.00 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
Dvidešimta laida. Premjera. 22.30 Tiesiogiai. Copa 
del Rey. Barselona - Malagos „Unicaja“. 0.30 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 1.10 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. 

 VIASAT SPorT BALTIc
7.00 Futbolas. UEFA Europa lyga. „Manchester 
United“ - „Saint-Etienne“. 8.50 Smiginis. An-
glijos Premier lyga. 11.50 Ledo ritulys. KHL. 
„Lada“ - Rygos „Dinamo“. 13.55 Futbolas. An-
glijos Premier lygos žurnalas. 14.25 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 14.55 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos apž-
valga. 15.25 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 15.55 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - 
„Traktor“. Tiesioginė transliacija. 18.30 Boksas. 
Floydas Mayweatheris - Manny Pacquiao. 19.55 
Ledo ritulys. KHL. „Medveščak“ - „Slovan“. 
Tiesioginė transliacija. 22.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. PSG - „Barcelona“. 0.20 Futbo-
las. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - „Arsenal“. 
2.10 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Traktor“. 
5.05 Ledo ritulys. KHL. „Medveščak“ - „Slovan“. 

 EUroSPorT
7.00, 10.15, 13.15, 18.00, 24.00, 2.30 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. Šveicarija. 
8.30, 11.45, 15.00, 1.00, 4.00, 5.45 Biatlonas. 
Pasaulio čempionatas. Austrija. 9.30, 19.45, 
1.45, 5.00 Žiemos sporto apžvalga. 20.25, 23.55 
Sporto naujienos. 20.30 Angliškasis biliardas. 
Didžioji Britanija. 5.45 Biatlonas. Pasaulio čem-
pionatas 

„TErmINATorIUS. GENESYS“
VeiKSmo filmaS. JAV. 2015.
Režisierius: Alan Taylor.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke.

Veiksmas vyksta 2029-aisiais. Pasipriešinimo lyderis Džonas Konoras 
sužino, kad kompanija „Skynet“ rengiasi jį ištrinti iš istorijos. Norėdamas 
aplenkti savo mirtiną priešą, Džonas į praeitį siunčia ištikimąjį leitenantą 
Kailą. Šis turi išgelbėti jo motiną Sarą ir užtikrinti, kad Džonas apskritai 
gims. Bet Kailas pavėluoja. Ar Kailui pavyks įveikti nežemiškus priešus?

„PAUKŠTELI, SPrUK“
NuotyKių Komedija. JAV. 1990.
Režisierius: John Badham.
Vaidina: Mel Gibson, Goldie 
Hawn, David Carradine.

Rikas buvo saugomas pagal spe-
cialią CŽV programą, bet nutiko 
taip, kad gauja narkotikų prekeivių 
jį susekė ir ėmė medžioti. Nešti 
sveiką kailį labai padeda buvusi 
draugužė.

TV3
21.05

TV6
22.30

LNK
0.25

LNK
22.00

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Animacinis f. 
„Kempas ir draugai“.

9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Grožio mėnuo (N-7).
10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Komedija „Šoklusis 

bičiulis. Sugrįžimas“.
12.45 Nuotykių f. 

„Džiunglių knyga“ 
(N-7).

15.00 Nuotykių komedija 
„Jaunėlis“ (N-7).

17.15 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Aš - superhitas 

(N-7).
21.30 Komedija „Ir velnias 

dėvi „Prada“ (N-7).
23.50 Biografinė drama 

„12 vergovės metų“ 
(N-14).

6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
6.55  „Džiumandži“.
7.20 „“Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 Animacinis f. 

„Linksmieji detektyvai“.
8.35 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
9.00 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio nuotykiai“.
9.30 Animacinis f. „Ponas 

Bynas“.
10.00 Animacinis f. „Pašėlę 

Tornberiai“.
11.40 Veiksmo komedija 

„Vyrai juodais drabu-
žiais“ (N-7).

13.30 Vaidybinis f. „Didžioji 
scena“ (N-7).

15.25 Komedija „Žandaras 
pramogauja“ (N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Nuotykių filmas 

šeimai „Alvinas ir 
burundukai“.

21.20 Komedija „Drilbitas“ 
(N-7).

23.25 Siaubo komedija 
„Zombių žemė“ (N-14).

1.05 Veiksmo f. 
„Terminatorius. 
Genesys“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos kolumbai.
7.00 Animacinis f. 

„Tobotai 1“.
7.25 „Tatonka ir mažieji 

draugai“.
7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.55 „Džiunglių knyga 1“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Įdomiausios pasau-

lio keistenybės“. 6 d. 
13.05 „Slėpiningoji Indija“. 

2 d. „Kalnų šalis“.
14.05 TV serialas „Džesika 

Flečer“ (N-7).
15.45 Žinios.
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Eurovizija 2017. 

Nacionalinė atranka.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 Romantinė drama 

„Koketės“ (N-14).
0.25 Trumposios žinios.
0.30 „Įdomiausios pasau-

lio keistenybės“. 6 d.
1.20 „Slėpiningoji Indija“. 

2 d. „Kalnų šalis“.

 21.00  Eurovizija 2017 23.50  „12 vergovės 
  metų“

ŠeŠtadienis

„IR VELNIAS DĖVI „PRADA“
Komedija. JAV. 2006.
Režisierius: David Frankel.
Vaidina: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt.

Andrėja, mergina iš mažo miestelio, vos tik baigusi koledžą gauna darbą, 
kokio jai galėtų pavydėti milijonai bendraamžių merginų. Ji pradeda 
dirbti garsaus madų žurnalo leidėjos Mirandos Pristli padėjėja. Kiekvieną 
mielą dieną Andrėjos ištvermė bandoma trumpais griežtais nurodymais 
vykdyti Mirandos įgeidžius.

rekomenduoja

„DRILBITAS“
Komedija. JAV. 2008.
Režisierius: Steven Brill.
Vaidina: Owen Wilson, 
Josh Peck, Alex Frost.

Trys nevykėliai moksleiviai yra 
desperatiškai nusiteikę išmokti 
apsiginti ir atkeršyti savo skriau-
dėjams, todėl jie pasamdo Dril-
bitą - kovos menų specialistą. 
Žinoma, jaunuoliai gauna tai, už 
ką sumokėjo. Drilbitas priima šią 
nemokšų komandą po savo spar-
neliu ir savo keistokais treniravimo 
būdais veda vaikinus į pergalę.

„TRANSSIBERIJA“
Kriminalinė drama. Ispanija, Vo-
kietija, Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius: Brad Anderson.
Vaidina: Woody Harrelson, 
Emily Mortimer, Kate Mara.

Rojus ir Džesė baigė savanoriauti 
Kinijoje ir namo nusprendžia va-
žiuoti ekspreso bėgiais per Sibirą, 
nes Rojus tiesiog dievina traukinius. 
Porelės santykiai braška, labiausiai 
dėl merginos praeities, o kai jie su-
tinka Karlosą ir Ebę, viskas dar labiau 
komplikuojasi. Gali būti, kad Karlo-
sas įsipainiojęs į narkotikų prekybą.

„ZOMBIŲ ŽEMĖ“
Siaubo Komedija. JAV. 2009.
Režisierius: Ruben Fleisher.
Vaidina: Jesse Eisenberg, 
Woody Harrelson, Emma Stone.

JAV sugriovusią zombių invaziją iš-
gyveno saujelė žmonių. Dabar šiems 
laimingiesiems tenka klaidžioti po 
visą šalį ir žudyti likusius zombius, 
kuriuos sutiks kelyje. Keliaudami vis 
tolyn, jie užklysta į atrakcionų parką ir 
jame kurį laiką nusprendžia pasilikti, 
tikėdamiesi, kad čia jiems bus saugu.

LNK
21.20

 TV8
6.30 Aš - Lietuvos pilietis. Tapatybės akcen-
tai. 7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 Kempas 
ir draugai. 8.30 „Mažosios kerėtojos“. 9.30 
„Linksmieji traukinukai. 10.00 Senoji animaci-
ja. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Kulinariniai 
triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių būstas. 12.30 
Svajonių sodai. 13.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai (N-7). 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 
15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt 
Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį. 17.30 Lietuvos talentai 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Filmas šeimai „Kaip geriau nesipiršti“ 
(N-7). 22.40 Romantinė drama „Prieš vidurnaktį“ 
(N-14). 0.55 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.35 Dviračio šou. 19.30 Dokumentinis 
f. „Gintaro kelias II. Tamsusis karavanas“. 20.30 
Nuo... Iki. 21.30 Vilniečiai - Albinas Kentra. 
22.05 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 Dabar pasauly-
je. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Už vaikystę. 1.00 
Yra, kaip yra (N-7). 2.00 24 valandos (N-7). 
2.55 Bus visko. 3.40 Valanda su Rūta. 5.05 Ne 
vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Grok myli-
mas, akordeone! 7.15 Vaikų klubas. 8.00 Gudrutės 
ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 9.15 Idealus remontas. 10.05 Vaikų klubas. 
10.20 Skanėstas. 11.35 Linksmųjų ir išradingųjų 
klubas 2017. 14.05 „Leiskite tave pabučiuoti. Jau-
nosios tėvas“. 16.00 Vakaro naujienos. 16.25 Šlo-
vės minutė. Naujas sezonas. 18.25, 20.20 Pasverti 
ir laimingi 5. 20.00 Laikas. 0.30 „Barmenas“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.20, 7.20 Tyrimą atlieka žinovai. 7.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Žinios. 8.15 Gyvos istorijos. 9.05 
Šeimos albumas. 10.40 Humoras! Humoras! 
Humoras! 13.20 „O snaigės sukasi“. 17.00 
Šeštadienio vakaras. 20.00 „Ištikimybė“. 23.50 
„Atsisveikinimas su Peterburgu“.

 REN
6.35 Vaikų klubas. 6.45 „Kareiviai“. 8.25 Kvies-
tinė vakarienė. 13.15 Kiekvienam po katinėlį. 
13.45 Mintransas. 14.25 Sąžiningas remontas. 
15.10 Pati naudingiausia programa. 16.10 Jau-
nystės eliksyras. 17.10 „Pėdsekiai“. 19.05 Pra-
juokink komiką. 20.00 „Praeities vaikymasis“. 
21.50 „Pilnatis“. 1.15 Žiūrėti visiems! 

TV6
22.30

TV3
21.30

LNK
23.25

 19.30  „Alvinas ir 
  burundukai“
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6.45 Savaitės kriminalai.
7.10 TV serialas 

„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 TV serialas „Blogas 

šuo!“
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
Trakai. 2016 m.

12.05 Savaitės kriminalai.
12.35 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“ (N-7).
13.40 Mistinės istorijos 

(N-7).
15.50 „Kas žudikas?“ (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
17.55 TV serialas „Paskuti-

nis faras“ (N-7).
19.00 TV serialas „Ponas 

Bynas“ (N-7).
19.30 Muzikinis iššūkis.
21.30 Veiksmo trileris 

„Karo menas. 
Atpildas“ (N-14).

23.20 Siaubo f. „Moliūga-
galviai 4. Keršto 
kraujas“ (N-14).

1.05 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

2.35 Muzikinis iššūkis.
4.05 TV serialas „Blogas 

šuo!“
4.50 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“ (N-7).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.25 „Slaptas augalų gyve-

nimas. Kelionės“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Dokumentinis f. 

„Mainai gamtoje“.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Šetlando žmogžu-

dystės“ (N-7).
15.20 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Moterų balsas.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Paslapčių sala“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Paslapčių sala“.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Šetlando žmog-

žudystės. Juodas 
varnas“ (N-7).

1.30 „Mafijos kronikos“.
2.15 „Detektyvas Linlis“.
3.45 „Šetlando žmog-

žudystės. Juodas 
varnas“ (N-7).

5.40 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

6.00 „Jaunikliai“.

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

kitaip.
11.00 „Saulės vaikai“ šven-

čia 15-ąjį gimtadienį. 
12.30 „Šokių akademija 3“.
13.30 Komedija „Vindzoro 

šmaikštuolės“.
16.00 Dieveniškės. Metų ratu.
17.00 Dokumentinis f. 

„Vakarienė kaip 
sapnas“ (N-7).

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

su Nomeda Kazlaus. 
21.00 Karinė drama „Dabar 

ir visada“ (N-7).
22.55 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Šokių akademija 3“.
0.30 ARTS21.
1.00 Elito kinas. Drama 

„Vandenyno spalva“ 
(N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Įdomiausi faktai 
apie gyvūnus“.

11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Kasdien virtuvėje su 

Reičele Alen.
12.30 Reičelės Alen pyragų 

dienoraštis.
13.00 „Kas namie 

šeimininkas?“
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
17.10 „Senjora“ (N-7).
18.50 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Bekas 2. Paskutinė 
liudininkė“ (N-14).

23.00 „Karalienė Izabelė“.
0.30 „Kas aprengs 

nuotaką?“
1.30 Drama „Viskas nor-

maliai!“ (N-7).
3.05 Detektyvas 

„Nusikaltimo 
vieta - Hamburgas. 
Komisaras Falkė. 
Šaltas variklis“ (N-7).

4.40 „Kas namie 
šeimininkas?“

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės. Lietuva, 
2016.

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

nės (N-7).
12.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 KIDY tour - Karaliaus 

Mindaugo taurės 
krepšinio turnyras. 
Pusfinalio rungtynės. 
Tiesioginė transliacija.

15.45 Aš - superhitas 
(N-7).

16.15 KIDY tour - Karaliaus 
Mindaugo taurės 
krepšinio turnyras“. 
Pusfinalio rungtynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Kriminalinė drama 

„Transsiberija“ 
(N-14).

0.45 Veiksmo trileris 
„Transporteris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Ema“.
12.40 „Siaubingi 

namai“.
13.40 „Kino 

automobiliai“.
14.10 „Dikensiada“ 

(N-7).
15.10 Dokumentinis f. 

„Pina“.
17.00 Skaniausias 

gatvės  
maistas.

18.00 „Virtuvė“ (N-7).
18.30 Šeimos 

vakaras.  
„Drakonų  
medžiotojai“.

20.00 „Apokalipsė. 
Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

21.00 Katy Perry 
koncertas  
„The Prismatic 
World Tour Live“. 
2014 m.

23.05 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

23.35 „Į pasaulio kraštą“ 
(N-7).

0.35 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

 21.00  „Dabar ir visada“ 11.00  „Detektyvas 
  Linlis“

 19.30  Muzikinis iššūkis  14.10  „Dikensiada“  18.50  „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“ 
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 NTV Mir
6.40 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 7.00, 
9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 Ga-
miname su A.Zyminu. 8.25 Protingas namas. 
9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 Gyvas ir negyvas 
maistas. 11.00 Buto klausimas. 12.05 Dvigubi 
standartai. 13.05 Važiuosime, pavalgysime! 
14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.20 Kartą. 
16.00 Milijono verta paslaptis. 18.00 Centrinė 
televizija. 19.00 Tu šaunuolis! 20.55 Tu nepa-
tikėsi! 21.55 „Formatas A4“. 1.55 Tarpautinė 
pjūklorama su T.Koesajanu. 2.50 „Nusikalti-
mas bus atskleistas“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Polonijos 
pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.05, 
7.05 Pramoginė laida. 16.05 Okrasa laužo tai-
sykles. 16.30 Šokantis su gamta. 17.00 Kultū-
ringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip 
meilė“. 19.50 Opolė bisui. 20.10, 2.45 Anima-
cinis f. 20.30, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.30 
62-asis „Eurovizijos“ dainų konkursas. Lenki-
jos atranka. 23.15, 4.50 „Paliesk mane“. 0.45 
Pramoginė laida. 3.45 „Pažinčių skelbimas“. 

 TV1000
7.20 „Tolimas kraštas“. 10.10 „Tamsusis slėnis“. 
12.30 „Pelėdų karalystės sargai“. 14.30 „Bremo 
Stokerio „Drakula“. 17.10 „Sensacija“. 19.10 
„Išprotėjęs profesorius“. 21.10 „Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas“. 1 d. 23.30 „Golgota“. 
1.30 „Mano stora, amžinai bjauri draugė“. 

DiscoVery 
8.15 Aliaska: šeima iš miško. 9.10 Aliaska: pasku-
tinė riba. 10.05 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
10.55 Dalaso automobilių rykliai. 11.50 Sando-
riai, ratai ir vagystės. 12.40 Senienų medžiotojai. 
Didžioji Britanija. 13.35 Mirtinas laimikis. 15.25 
Novatoriai. 16.20 Aukso karštinė. 18.10 Lobių 
ieškotojai. 19.05 Akropolio istorija. 20.00 Mega-
traukiniai. 21.00 Greiti ir triukšmingi. 22.00 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 23.00 Gatvių lenktynės. 
24.00 Kryžminė ugnis. 1.00 Perdirbimas. 

 TraVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00, 16.00 Neįprastas maistas. 
10.00 Viešbučių verslas. 12.00, 20.00 Kelionės 
Amazone. 18.00, 1.00 Ginčai: itališka jautiena. 
21.00 Sunki kelionė traukiniais. 22.00 Nežino-
ma ekspedicija. 23.00 Everestas. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 19.15 Didžiausi ir blogiausi. 8.15, 18.20, 
22.00 Gaudant monstrus. 9.10, 20.10 Australija 
nenori tavęs užmušti. 10.05 Veterinarų gyve-
nimas. 11.00, 21.05 Namai medžiuose. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 0.45 Banginiai-
žudikai. 13.45, 1.40 Banginių paieškos. 15.35, 
3.25 Banginių karai. 16.30 Garsai jūroje. 17.50 
Gyvūnų kovos. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
7.00, 24.00 NBA krepšinio lyga. Šarlotės „Hor-
nets“ - Los Andželo „Clippers“. 2017-02-11. 
9.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžval-
ga. 9.50 Čempionai LT. Grapplingas. Vilnius. 2 d. 
2017. 10.20 Copa del Rey. Vitorijos „Baskonia“ - 
Tenerifės „Iberostar“. 2017-02-16. 12.00 Copa 
del Rey. Madrido „Real“ - Andoros „Morabanc“. 
2017-02-16. 13.40 Copa del Rey. Valensija - 
Gran Kanarijos „Herbalife“. Vakar. 15.20 Copa 
del Rey. Barselona - Malagos „Unicaja“. Vakar. 
17.00 NBA krepšinio lyga. Kylančių žvaigždžių 
rungtynės. Šiandien. 19.30, 22.00 Tiesiogiai. 
Copa del Rey. Pusfinalis. 21.30 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. Dvidešimta laida. 2.10 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 2.40 NBA krepšinio lyga. Niujor-
ko „Knicks“ - Klivlando „Cavaliers“. 2017-02-05. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.05 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. Vel-
sas - Anglija. 8.55 Regbis. Šešių nacijų 
čempionatas. Prancūzija - Škotija. 10.45 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lyga. PSG - „Barce-
lona“. 12.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Bayern“ - „Arsenal“. 14.25 Futbolas. Anglijos 
FA taurės rungtynės. Tiesioginė transliacija. 
21.30 Ledo ritulys. Rygos „Dinamo“ - „Nef-
tekhimik“. 23.30 Futbolas. Anglijos FA tau-
rės rungtynės. 3.10 Boksas. 4.00 Boksas. 
Adrienas Broneris - Adrianas Granadosas. 
Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
7.00, 10.15, 13.30, 18.00, 0.30 Kalnų slidinė-
jimas. Pasaulio čempionatas. Šveicarija. 8.30, 
15.00, 2.30 Biatlonas. Pasaulio čempionatas. 
Austrija. 9.30, 19.45, 1.30, 5.00 Žiemos spor-
to apžvalga. 11.45 Slidžių krosas. Pasaulio 
taurė. Estija. 17.15 Rogučių sportas. Pasaulio 
taurė. Pietų Korėja. 20.40, 0.25 Sporto nau-
jienos. 20.45 Angliškasis biliardas. Didžioji 
Britanija. 

 6.30  Crisso Angelo 
  iliuzijų pasaulis
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 23.25  „Sekso magistrai“  20.00  „Marčelas Mastro-
janis. Tobulas italas“

 20.30   Panorama

 

 19.30   Mes vieno kraujo 8.30  Mamyčių klubas

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 „Mano mažasis 
ponis“. 9.00 „Mažosios kerėtojos“. 9.30 „Links-
mieji traukinukai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 
Aš - Lietuvos pilietis. Tapatybės akcentai. 11.30 
Virtuvės istorijos. 12.00 Grožio mėnuo (N-7). 
12.30 Pasaulis pagal moteris. 13.00 Svajonių 
ūkis. 13.30 Namų dekoravimas (N-7). 14.30 „Re-
zidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 
16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 Džeimio 
Oliverio patiekalai per pusvalandį. 18.00 Džeimis 
gamina namuose. 18.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė komedija „Ir vėl šešiolikos“ (N-
7). 23.00 Filmas šeimai „Kaip geriau nesipiršti“ 
(N-7). 0.45 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

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

 PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.40 Sargybinis. 7.05 Vaikų klubas. 
8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 10.00 Vaikų 
klubas. 10.25 Fazenda. 11.30 Zaros koncertas. 
13.25 „Dvi dienos“. 15.20 Kas nori tapti mi-
lijonieriumi? 16.20 „Buvusių nebūna“. 20.25 
„Visų geriausias!“ 22.00 Laikas. 23.35 Šiandien 
vakare. 1.30 „Klinčas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 „Ištikimybė“. 7.20 Pats sau režisierius. 
8.10 J.Petrosiano humoro laida. 8.40 Rytinis 
paštas. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 
19.00 Žinios. 10.20 Juoktis leidžiama. 13.20 
„Vaistai nuo išsiskyrimo“. 17.00 Kartą ir vi-
siems laikams. 21.00 Sekmadienio vakaras su 
V.Solovjovu. 23.30 „Aleksandras Nevskis“. 0.35 
„Moterys ties riba“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.05 Pažink mūsiškius! 8.00 
Rusiškas vairavimas. 8.55 Prajuokink komiką. 
9.45 „7 keisčiausios mirtys“. 11.35 „Rusiška 
vendeta“. 19.00 „Juoda gėlė“. 22.55 Druska. 
Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 0.20 Paklydi-
mų teorija su Igoriu Prokopenka. 

 nTV MIR
6.50 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 7.00, 
9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl sveiki! 7.45 Kū-
dikio lūpomis. 8.25 Valgome namie! 9.20 Pir-
moji pavara. 10.00 Technikos stebuklai. 10.55 
Sodininkų atsakas. 12.00 Vartotojų priežiūra. 
13.05 „Taip pat žmonės“. 14.00 „Muchtaro su-
grįžimas 2“. 15.25 Kriminalinė Rusija. 16.00 Ty-
rimą atliko... 17.00 Naujos rusiškos sensacijos. 
18.00 Savaitės apžvalga. 19.30 „Gelbėtojas“. 
21.30 „Mokėjimas pagal skaitiklį“. 1.20 Alek-
sandro Buinovo koncertas „Buinovas ir Ko“. 

 TV PolonIa
7.40 Koncertas. 8.45 Giminės saga. 9.10 1200 
muziejų. 9.40 Lenkų valgiai. 10.05 Laisvasis ekra-
nas. 10.20, 18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 10.30 
Grūdas. 11.00 Laukinių gyvūnų paslaptys. 11.15 
Petersburskio muzikinis šou. 11.45 „Brakonie-
rius“. 12.50 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpa-
ties Angelas. 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 14.00 
Šv.Mišios. 15.20 Žiemos kelionė. 15.40 „Baisus 
Dzidiusio Guskevičiaus sapnas“. 17.30 „Šeimy-
nėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.35 „M, kaip 
meilė“. 19.50, 4.40 Akis į akį. 20.25, 2.25 Laukinių 
gyvūnų paslaptys. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.45, 3.45 „Ranča“. 22.40, 5.20 „De-
zertyrų auksas“. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
10.25 „Golgota“. 12.20 „Išprotėjęs profesorius“. 
14.20 „Mano stora, amžinai bjauri draugė“. 16.20 
„Pianistas“. 19.10 „Išprotėjęs profesorius 2: Klampų 
šeimynėlė“. 21.10 „Brangusis Džonai“. 23.15 „Šei-
mos albumas: rugpjūtis“. 1.30 „Londono bulvaras“. 

 DIscoVeRy 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10, 19.05 Automobi-
lių perpardavinėtojai. 10.05 Superautomobiliai. 
10.55 Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likvi-
duotojas. 15.25 Paskui klasikinius automobilius. 
16.20 Miestas. 17.15 Akropolio istorija. 18.10 
Svajonių automobiliai. 20.00, 2.50 Aliaska: šeima 
iš miško. 22.00, 3.40 Aukso karštinė. 23.00, 4.30 
Išgyventi drauge. 24.00, 5.20 Lobių ieškotojai. 
Gyvačių sala. 1.00 Vyro nuotykiai Sibire. 

 TRaVel
9.00 Neįprastas maistas. 10.00, 18.00 Viešbučių 
verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 12.00, 20.00 Eve-
restas. 13.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 Namų me-
džiuose gyventojai. 16.00 Turto gelbėtojai. 17.00 
Pamiršta ir palaidota. 19.00, 23.00, 3.00 Aliaska. 
21.00 Muziejų paslaptys. 22.00, 2.00 Kelionės 
Amazone. 1.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Komedija 

„Šoklieji bičiuliai“.
12.40 Nuotykių f. 

„Mažieji lakūnai“ 
(N-7).

14.45 Komiška drama 
„Gera kompanija“ 
(N-7).

16.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Lietuvos talentai. 

Talentų konkursas, 
2017. Vedėjai: 
M.Rainys ir 
M.Stasiulis  
(N-7).

22.00 Premjera! 
Veiksmo f. „Šaulys“ 
(N-14).

0.20 Komedija 
„Tokia kaip  
tavo šypsena“  
(N-7).

6.25 „Robomobilis Polis“.
6.55 „Džiumandži“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai 
Duoniukai“.

8.10 „Linksmieji 
detektyvai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 Animacinis f. 
„Peliukas  
Stiuartas Litlis“.

10.00 Komedija 
„Kosminis krepšinis“.

11.35 Veiksmo f. 
„Supermenas. 
Sugrįžimas“  
(N-7).

14.25 Komedija 
„Skola tėtušiui“.

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

Muzikinis talentų šou. 
22.10 Trileris 

„Nežinomas“  
(N-14).

0.25 Veiksmo f. 
„Masalas“  
(N-7).

2.35 Komedija 
„Drilbitas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė 

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

Zita Kelmickaite.
9.25 „Džiunglių knyga 1“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Nepažinti Indokini-

jos kampeliai“. 2 d.
13.00 „Lokys vaiduoklis“.
14.00 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios. 
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.25 „Žmonės, kurie sukūrė 

Lietuvą. A.Smetona“.
17.15 Auksinis protas.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 3“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Romantinė komedija 

„Mano geriausio drau-
go vestuvės“ (N-7).

23.40 Trumposios žinios.
23.45 Karinė drama „Dabar 

ir visada“ (N-7).

6.30 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. 
Trakai. 2016 m.

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

(N-7).
10.10 „Blogas šuo!“
11.10 Dokumentinis f. 

„Džekas Hana  
kviečia į gamtą“.

13.15 Sveikinimų 
koncertas.

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

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.55 „Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.00 „Ponas Bynas“ 
(N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.30 Kriminalinis trileris 
„Smagus  
pasivažinėjimas“ 
(N-14).

23.25 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

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

3.00 Siaubo f. 
„Moliūgagalviai 4. 
Keršto kraujas“ 
(N-14).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.25 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Girių takais.
10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 Ekovizija.
10.40 Auksinė daina.
12.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
14.40 Dokumentinis f. 

„Safaris džiunglėse“.
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Tobulas meniu.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Kartą Rostove...“ 

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

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

(N-7).
0.50 Auksinė daina.
2.15 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
3.45 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
5.25 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos kolumbai.
7.00 ARTi.
7.15 Anapus čia ir dabar.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Daktaras Jonas 

Basanavičius.
9.00 „Medienos 

mafijos pėdsakais“.
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 XIX tarptautinis 

akor  deono festivalis.
12.10 Vladas Braziūnas.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai.
13.30 „Aš - dalis Tavęs“. 

Šventinis koncertas iš 
Kauno Žalgirio arenos.

16.00 „Charkovas“.
16.50 Diskusija „Maidanas 

ir Vakarų pasaulio 
dvasinės vertybės“.

17.55 Vakaras su Maironiu 
„Ant aukuro širdį 
nešiau“.

18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Marčelas Mastrojanis. 

Tobulas italas“.
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 Grupė „Proter Heat“.
23.15 ARTi.
23.30 Dabar pasaulyje.

 14.40   „Safaris 
    džiunglėse“

laisvalaikis 2 0 1 7  v a s a r i o  1 7 47

vasario 19 d.

 21.00  „Šalčio banga“ 12.30  Crisso Angelo 
     iliuzijų pasaulis

 16.35    „Senojo Tilto 
    paslaptis“

 AnimAl PlAnet
6.36 Šimpanzė. 7.25, 21.05 Daktarė Dy. 8.15, 
18.20, 22.00 Namai medžiuose. 9.10, 20.10 Ve-
terinarų gyvenimas. 10.05 Gaudant monstrus. 
11.00 Didžiausi ir blogiausi. 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 12.50, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 
19.15 Dr. Džefas. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterda-
mo „Feyenoord“ - FC Groningen. 2017-02-11. 
8.30 Čempionai LT. Grapplingas. Vilnius. 2 d. 
2017. 9.00 NBA krepšinio lyga. Visų žvaigždžių 
šeštadienio konkursas. Vakar. 11.50 Copa del 
Rey. Pusfinaliai. Vakar. 15.30 Tiesiogiai. Olandi-
jos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“ 
- Roterdamo „Sparta“. 17.30 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 1 
d. 17.45 Tiesiogiai. Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Hagos „ADO“ - Roterdamo „Feyenoord“. 
19.30 Tiesiogiai. Copa del Rey. Finalas. 21.30 
KOK World Series. Bušido kovos. Vilnius 2016. 
2 d. 23.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 0.20 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. Dvidešimta laida. 0.50 NBA krepšinio 
lyga. Niujorko „Knicks“ - San Antonijo „Spurs“. 
2017-02-12. 3.00 Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. 
Visų žvaigždžių rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar lenktynės. 9.00, 
14.40, 22.00 Boksas. Adrienas Broneris - 
Adrianas Granadosas. 11.00, 24.00, 1.50, 
5.10 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės. 
15.25 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės. 
Tiesioginė transliacija. 20.00 Motosportas. 
Nascar lenktynės. 3.40 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 

 euroSPort
6.00, 8.30, 11.45, 15.15, 1.00 Biatlonas. Pasau-
lio čempionatas. Austrija. 7.00, 10.30, 13.15, 
18.00, 24.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čem-
pionatas. Šveicarija. 9.30, 19.30, 1.30 Žiemos 
sporto apžvalga. 16.30, 17.15 Rogučių spor-
tas. Pasaulio taurė. Pietų Korėja. 20.55, 23.55 
Sporto naujienos. 21.00 Angliškasis biliardas. 
Didžioji Britanija. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Įdomiausi faktai 
apie gyvūnus“.

11.30 „Zoologijos sodo 
naujagimiai“.

12.00 Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen.

12.30 Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis.

13.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

14.00 „Pasisvėrę ir 
laimingi“.

15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
18.55 Nemarus kinas. 

Komedija  
„Vakarėlis“ (N-7).

21.00 „Bekas 3. 
Skorpionas“ (N-14).

22.50 Komedija 
„Žmonos maištas“ 
(N-14).

0.50 „Kas aprengs 
nuotaką?“

1.45 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

2.55 „Bekas 2. Paskutinė 
liudininkė“ (N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
13.00 KIDY tour - Karaliaus 

Mindaugo taurės 
krepšinio turnyras. 
Rungtynės dėl 3 vietos. 
Tiesioginė transliacija.

15.00 KIDY tour - Karaliaus 
Mindaugo taurės 
krepšinio turnyras. 
Snaiperių konkursas. 
Tiesioginė transliacija.

16.10 Aš - superhitas (N-7).
16.50 KIDY tour - Karaliaus 

Mindaugo taurės 
krepšinio turnyras. 
Finalas. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 Aš - superhitas (N-7).
21.00 Nakties TOP (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Nuodėmių daktaras“ 

(N-14).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Apokalipsė. 
Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

12.30 Skaniausias 
gatvės  
maistas.

13.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

14.00 Romantinė 
komedija  
„Auklės  
dienoraštis“.

15.55 „Ema“.
17.05 Dokumentinis f. 

„Visai šalia“.
19.00 „Siaubingi 

namai“.
20.00 „Robinzonas 

Kruzas“ 
 (N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Šalčio banga“ 
(N-7).

22.40 „Apokalipsė. 
Antrasis 
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

23.40 Pinigai iš nieko.
0.40 „Kino 

automobiliai“.

„ŽmonoS mAiŠtAS“
Komedija. Prancūzija. 2010.
Režisierius: Francois Ozon.
Vaidina: Catherine Deneuve, Gerard Depardieu, Fabrice Luchini.

1977-ųjų Prancūzija. Suzana - kukli namų šeimininkė, turtingo pramo-
nininko Roberto Pažolio žmona. Jos vyras tironiškai elgiasi ne tik su ja, 
bet ir su savo darbuotojais. Šie, trūkus kantrybei, surengia streiką, dėl 
jo Robertą ištinka širdies smūgis. Kol jis ilsisi, Suzana užima direktoriaus 
kėdę ir, visų nuostabai, normalizuoja įmonės veiklą.

tV1
22.50

„SmAGuS 
PASiVAŽinĖJimAS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2001.
Režisierius: John Dahl.
Vaidina: Paul Walker, 
Leelee Sobieski, Steve Zahn.

Filmas apie nevykusį pokštą, kuris 
galėjo kainuoti gyvybę. Liuisas skuba 
pas savo merginą. Pakeliui jis iš kalė-
jimo ištraukia savo brolį Fulerį. Tikras 
nenuorama įsiprašo keliauti drauge...

„neŽinomAS“
trileris. Didžioji Britanija, Japoni-
ja, JAV, Kanada, Prancūzija. 2011.
Režisierius: Jaume Collet-Serra.
Vaidina: Liam Neeson, 
 Diane Kruger, Aidan Quinn.

Martinas su žmona atvyksta į Berly-
ną. Vyras pasigenda lagamino, bet 
grįždamas jo pasiimti patenka į ava-
riją. Atsigavus iš komos paaiškėja, 
kad kažkas pasisavino jo tapatybę ir 
sėkmingai gyvena su jo artimaisiais. 

„ŠAulYS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2015.
Režisierius: Pierre Morel.
Vaidina: Sean Penn, 
Javier Bardem, Ray Winstone.

Samdomų snaiperių komandai 
priklausantis Džimas Terjė gauna 
užsakymą iš nežinomo kliento. 
Reikia nužudyti Kongo Respubli-
kos ministrą, kuris siekia pakeisti 
kasybos įstatymus.

BtV
21.30

tV3
22.00

lnK
22.10

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria.
11.10 Komedija „Šoklusis 

bičiulis. Sugrįžimas“.
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (1).
14.30 TV serialas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Veiksmo f. „Beverli 
Hilso policininkas 3“ 
(N-14).

0.35 TV serialas 
„Skandalas“ (N-7).

1.35 TV serialas „Kerštas“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
7.30 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.55 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 Bus visko.
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Panikos kambarys“ 
(N-14).

0.30 TV serialas 
„Mentalistas“ (N-7).

1.25 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

2.15 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 3“.
10.50 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.15 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Ten, kur namai 3“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandieni.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dėmesio centre.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Mano draugas 

Borisas Nemcovas“.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
0.30 Laisvės vėliavnešiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

 19.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 20.00  „Apie mus ir 
  Kazlauskus“

 19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.30 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.00 Senoji animacija. 10.00 Roman-
tinė komedija „Ir vėl šešiolikos“ (N-7). 12.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimis gamina namuose. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Premjera! Romantinė drama „Šeimos paslaptis“ 
(N-7). 22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.55 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 
7.00 Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės 
kriminalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 
10.35 Nuo... Iki. 11.25 Savaitės kriminalai 
(N-7). 11.50 Ne vienas kelyje. 12.20 „Alfa“ 
savaitė. 12.50 Apie žūklę. 13.25 24 valandos 
(N-7). 14.10 Pasienio sargyba (N-7). 14.40 
Bus visko. 15.30 „Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.00 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.35 
Šiandien vakare. 12.00 Naujienos. 12.20 „Leiskite 
tave pabučiuoti... jaunosios tėvas“. 14.20 Visų ge-
riausias! 15.55 „Nikolajus Rastorgujevas. Vaikinas 
iš mūsų kiemo“. 16.55 Vyriška/Moteriška. 17.55 
Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.45 „Lietuvos laikas.  21.05 „Eurologija: Baltijos 
kelias“. 21.30 „Graikė“. 23.25 Vakaras su Urgantu.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Žinios. 10.55 „Ve-
ronika. Prarasta laimė“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 „Privati detektyvė Tatjana Ivanova“. 16.40 
Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Aš 
viską pamenu“. 22.30 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
6.50 „Afro-maskvietis“. 7.40 Kviestinė vakarienė. 
8.30 Tinkama priemonė. 9.25 „Šeimos dramos“. 
11.15 Mums net nesisapnavo. 14.00 Geriausias 
šefas. 16.25 „Atspindžiai“. 17.25 Tinkama prie-
monė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 „Izmailovo parkas“. 23.15 „Praei-
ties vaikymasis“. 0.45 „Atspindžiai“. 1.30 „V ir M“. 

„ŠeIMoS PaSlaPTIS“
Romantinė dRama. Vokietija. 2004.
Režisierė: Heidi Kranz.
Vaidina: Christiane Horbiger, Franz Buchrieser, Dennenesch Zoude.

Po daugelio metų sėkmingą tarptautinę karjerą padaręs žurnalistas Jako-
bas į tėvų namus prie Konstancos ežero grįžta tik dėl tėčio gimtadienio. 
Jis parsiveža ir žmoną Medlon, kurią, deja, vedė ne iš meilės, o iš atsako-
mybės. Jis niekad nemokėjo mylėti ir būti mylimas ir dėl to iki šiol kaltina 
savo mamą. Tačiau šis apsilankymas amžiams pakeis Jakobo gyvenimą.

TV8
21.00

„PanIKoS KaMBaRYS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2002.
Režisierius: David Fincher.
Vaidina: Jodie Foster, Kristen 
Stewart, Forest Whitaker.

Meg Altman ir jos dukrelė Sara 
po skyrybų įsikelia į didžiulį namą 
Centriniame parke. Naujasis būstas 
kadaise priklausė vienam iš Niu-
jorko milijonierių. Būste yra slapta 
neįprasta erdvė. Tai kambarys sto-
romis betoninėmis sienomis. Nekil-
nojamojo turto agentas paaiškina, 
kad tai - „panikos kambarys“, kurį 
įrengė ankstesnysis šeimininkas.

„BeVeRlI HIlSo 
PolICInInKaS 3“
Veiksmo filmas. JAV. 1994.
Režisierius: John Landis.
Vaidina: Eddie Murphy, 
Jon Tenney, Joey Travolta.

Po septynerių metų Detroito poli-
cininkas Akselis Foulis vėl priverstas 
atvykti į Beverli Hilsą. Jis ieško ko-
legos žudiko. Pokštininkas Akselis 
dažnai apsimeta kvaileliu ir ne-
mokša, tačiau lemiamą akimirką 
tampa sumanus ir drąsus. Miesto 
atrakcionų parkas ,,Stebuklų šalis“ 
tapo banditų prieglobsčiu. 

„PaSlaPTYS“
tV seRialas. Turkija. 2013.
Režisierius: Irfan Sahin.
Vaidina: Mete Horozoglu, 
Asli Enver, Kaan Tasaner.

Jauna ir laiminga šeima turėjo viską, 
bet sūnaus pagrobimas sugriovė idi-
lę. Pamažu išaiškėja paslaptys - kas 
jų neturi? Kam jos nekaitina kraujo ir 
netrumpina gyvenimo? Dėl jų me-
lagingai prisipažįstama apie meilę, 
kad jos būtų išsaugotos, mokamos 
išpirkos ir net paleidžiamos kulkos.

lnK
22.15

TV1
22.50

rekomenduoja

TV3
22.30
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6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

6.45  „Ponas Bynas“ (N-7).
7.10 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.05 „Farų karai“ (N-7).
9.05 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
10.05 „Voratinklis“ (N-7).
11.05 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

visus“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Voratinklis. 

Mirtinas kontaktas.  
I dalis“ (N-7).

19.30 „Farų karai. Blogio 
riba. I dalis“ (N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Kriminalinė drama 

„Uždara grandinė“.
23.25 Kriminalinis trileris 

„Smagus pasivažinė-
jimas“ (N-14).

1.15 TV serialas „Sekso 
magistrai“ (N-14).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Pasaulis nuostabus.
8.20 Moterų balsas.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 Girių takais.
13.05 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.
13.35 „Chiromantas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.27 Orai.
23.30 „Mafijos kronikos“ 

(N-14).
0.30 „Miškinis“ (N-7).
1.30 Reporteris.
2.15 Lietuva tiesiogiai.
2.25 „Chiromantas“ 

(N-7).
3.15 „Bitininkas“ (N-7).
4.00 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.35 „Bitininkas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.20 Kelias į namus.
7.50 Lietuva mūsų lūpose.
8.20 Durys atsidaro.
8.45 Mažesnieji broliai. 

Pranciškonų kelias 
Lietuvoje.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 Nacionalinis turtas.
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.
15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Amžininkai. 
18.20 Poezija. 
18.25 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Romantinė drama 

„Koketės“ (N-14).
22.30 Mokslo sriuba.
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.00 Nacionalinis turtas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 Auginantiems savo 
kraštą.

8.10 Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen.

8.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
10.50 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 „Būrėja“.
13.00 „Akloji“.
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Detektyvas Kolambas. 

Žmogžudystė pagal 
muziką“ (N-7).

22.50 „Paslaptys“ (N-14).
0.50 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.40 „CSI. Niujorkas“.
2.20 „Mentalistė“ (N-7).
3.15 Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai.
4.00 „Bekas 3. 

Skorpionas“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00  „Las Vegasas“ 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Tėtušiai“ (N-7).
10.55 Aukščiausia 

pavara Bolivijoje 
(N-7).

12.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Farai (N-14).
23.00 Siaubo trileris 

„Lemtingas  
posūkis 2.  
Aklavietė“ (S).

1.00 Aš - superhitas 
(N-7).

1.55 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 „Virtuvė“ (N-7).
9.30 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
10.30 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

11.30 Pinigai iš nieko.
12.30 „Kino 

automobiliai“.
13.00 „Siaubingi 

namai“.
14.00 Animacinė 

nuotykių  
komedija 
„Zambezija“.

15.30 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

16.00 Kriminalinė 
komedija  
„Nefritinio  
skorpiono  
prakeikimas“.

17.50 „Ema“.
19.00 Skaniausias gatvės 

maistas.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
21.40 Kino akademija. 

„Merė ir Maksas“.
23.20 Balticum TV 

žinios.
23.50 Fantastinis veiksmo 

trileris „Metalinis 
tornadas“ (N-7).

 14.30  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 18.40  Lietuva tiesiogiai 13.20  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 11.30  Pinigai iš nieko 20.00  Aš - superhitas 20.00  „CSI. Niujorkas“

TV PROGRAMAvasario 20 d.

 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05 Dalykiškas 
rytas. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Biti-
ninkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Ypa-
tingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo vieta“. 
15.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 16.35 
Kalbame ir rodome. 17.35 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 18.50 „Parakas ir šratai“. 22.45 Dienos 
apžvalga. 23.15 Pozdniakovas. 23.25 „UGRO 5“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.15 Knygų kandys. 
8.30, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.00 Gyvoji istorija. Geležinio arse-
nalo sargybiniai. 12.35 A.Rojeko koncertas. 13.25, 
18.20, 4.40 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Ranča“. 15.20 Akis į akį. 
15.50 1200 muziejų. 16.20 Lenkų valgiai. 16.40, 
6.50 Medicina ir tu. 16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 
„Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji 
PL. 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 20.45, 2.40 Ani-
macinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 
3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 
24. 23.10, 5.40 Polonijos pokalbiai. 23.25, 5.55 
Sveika, Polonija. 0.15 „Mėlynos gėlės. Filmas 
apie Katažynos Kobro ir Vladyslavo Stšeminskio 
meilę“. 1.10 Šokantis su gamta. 

 TV1000
7.50 „Brangusis Džonai“. 10.10 „Šeimos albu-
mas: rugpjūtis“. 12.30 „Išprotėjęs profesorius 2: 
Klampų šeimynėlė“. 14.30 „Londono bulvaras“. 
16.35 „Uždaryti susitikimai Trečiojo Kind“. 19.10 
„Seksas ir miestas 2“. 22.05 „Kažkas naujo“.

 DiscoVery 
6.10, 22.00 Aliaska. 7.00, 13.35 Sunkvežimių 
vairuotojai. 7.50 Perdirbimas. 8.15, 17.15 Sva-
jonių automobiliai. 8.40, 17.40 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 
10.05 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 14.30 Nemėginkite 
pakartoti. 20.00 Kaip tai veikia? 20.30 Kaip tai 
pagaminta. 21.00 Lobių ieškotojai. Gyvačių 
sala. 23.00 Aukso karštinė. 24.00 Jukono vyrai. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00 Statybos Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių 
verslas. 11.00, 23.00 Muziejų paslaptys. 12.00 
Titanikas. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 24.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Įdomiau-
sios kelionės motociklu. 1.00 Pilies paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Šunys. Konkursas. 8.15, 12.50 
Didžiausi ir blogiausi. 9.10, 14.40, 20.10 Iš-
kviečiami tramdytojai. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 23.50 Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Dr. 
Džefas. 18.20, 22.00, 1.40, Daktarė Dy. 

 sPorT1
7.20 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 7.50, 
23.00 NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ 
- Klivlando „Cavaliers“. 2017-02-05. 10.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
10.55 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 12.55 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Saski Bas-
konia - FC Barcelona. 2017-01-29. 14.40 NBA 
krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Oklahoma 
Sičio „Thunder“. 2017-01-29. 16.50 KOK World 
Series. Moldova 2016. 19.00 NBA krepšinio 
lyga. Visų žvaigždžių rungtynės. Šiandien. 22.00 
Pasaulio galiūnų čempionatas. 5 d. 22.30 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. Dvidešimta 
laida. 1.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
„Az Alkmaar“ - Roterdamo „Feyenoord“. 2016-
12-11. 3.10 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Bostono „Celtics“. 2016-12-25.  

 ViasaT sPorT BalTic
8.50 Motosportas. Nascar lenktynės. 10.50 Bok-
sas. Adrienas Broneris - Adrianas Granadosas. 
12.50 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Fulham“ - 
„Tottenham“. 14.40 Smiginis. Anglijos Premier 
lyga. 17.40 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Hud-
dersfield“ - „Manchester City“. 19.30 Futbolas. 
Anglijos FA taurė. „Wolverhampton“ - „Chel-
sea“. 21.20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 21.50 Futbolas. Anglijos FA taurė. 
„Sutton“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 
23.55 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG - 
„Barcelona“. 1.45 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Bayern“ - „Arsenal“. 

 eurosPorT
6.30, 10.30, 16.30, 22.00, 1.30 Biatlonas. Pa-
saulio čempionatas. Austrija. 8.00, 19.30, 23.45 
Angliškasis biliardas. 9.30, 15.30, 21.00 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. Šveicarija. 
11.30 Dailusis čiuožimas. Keturių kontinentų 
čempionatas. 13.00, 17.30 Dviračių sportas. 
Andalūzijos turas. 14.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Vokietija. 18.30 Šuo-
liai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Keturių kalvų turnyras. 20.25, 23.40 Sporto 
naujienos. 20.30 Žiemos sporto apžvalga. 23.00 
FIFA futbolas. 23.30 Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 21.00  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

 18.00  Reporteris  19.30  FIBA krepšinio 
  čempio nų lyga

 22.30  Istorijos 
  detektyvai

 0.05  „Mentalistas“ 20.00  Prieš srovę

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 „Šeimos 
paslaptis“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Džeimis gamina namuo-
se. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Mei-
lės žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Šeimos paslaptis“ 
(N-7). 22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.55 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Tauro ragas 
(N-7). 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 Auto-
pilotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.45 Dvira-
čio šou. 15.15 Pagalbos skambutis (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio 
šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 Tegul 
kalba. 13.20 „Graikė“. 15.05 Kartu su visais. 
15.55 Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Mo-
teriška. 18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 „Už 
kadro“. 21.20 „Graikė“. 23.05 Nuotykių f. „Gy-
venama sala“. 1.15 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Žinios. 
10.55 „Veronika. Prarasta laimė“. 13.40 Gyve-
nimo taisyklės. 14.05 „Privati detektyvė Tatjana 
Ivanova“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 
minučių. 20.00 „Aš viską pamenu“. 22.30 Va-
karas su V.Solovjovu. 1.15 „Volfas Mesingas“. 

 Ren
6.50 „Afro-maskvietis“. 7.35 Kviestinė vakarienė. 
8.25 Tinkama priemonė. 9.20 „Šeimos dramos“. 
11.10 Mums net nesisapnavo. 13.55 „Izmailovo 
parkas“. 15.40 „Atspindžiai“. 17.30 Tinkama prie-
monė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė va-
karienė. 21.30 Geriausias šefas. 23.55 „Atspindžiai“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05 Dalykiškas 
rytas. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Bi-
tininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.40 
„Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 16.35 Kalbame ir 
rodome. 17.35 Ypatingas įvykis. 18.50 „Parakas ir 
šratai“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 „UGRO 5“. 
1.05 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
6.55, 15.25 Įsimylėk Lenkijoje. 7.30, 16.55, 1.15 
Mažieji pasauliečiai. 8.00 Klausimai per pus-
ryčius. 11.05, 21.50, 4.20 Polonija 24. 11.25, 
22.10, 4.40 Polonijos pokalbiai. 11.40, 22.25, 
4.55 Sveika, Polonija. 12.25, 17.20, 3.35 Trumpa 
istorija. 12.35 Žinios. 12.50 „Laimės spalvos“. 
13.25 „Pažinčių skelbimai“. 14.30 „Mėlynos 
gėlės. Filmas apie Katažynos Kobro ir Vladyslavo 
Stšeminskio meilę“. 15.55 Zondas 2. 16.30, 0.45 
„Galerija“. 17.30 TV ekspresas. 17.50, 1.10, 4.10 
Lenkija su Miodeku. 17.55 Sekmadienis su... 
18.40 Prie Tatrų. 18.55, 3.45 „Laimės spalvos“. 
19.25 Istorijos aktualijos. 19.45, 1.45 Animacinis 
f. 20.00, 2.00 Žinios. Sportas. Orai. 20.50, 2.45 
„Tėvas Mateušas“. 23.15 Istorijos ratas. 23.45 
Kažkas matė, kažkas žino. 0.15 1200 muziejų. 

 TV1000
 7.20 „Kažkas naujo“. 9.20 „Geras melas“. 11.25 
„Seksas ir miestas 2“. 14.10 „Tolimas kraštas“. 
17.00 „Tamsusis slėnis“. 19.10 „Vėjo nublokš-
ti“. 23.10 „Drugio efektas“. 1.20 „Golgota“.  

 DIscoVeRy 
6.10, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 Sun-
kvežimių vairuotojai. 7.50 Perdirbimas. 8.15, 
17.15 Svajonių automobiliai. 8.40, 17.40 Sandė-
lių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto 
karai. 10.05, 21.00 Aukso karštinė. 10.55 Išgy-
venti drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 
Turto gelbėtojai. 20.00 Kaip tai veikia? 22.00 
Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 23.00 B.Grilsas. 
Sala. 24.00 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 1.00 
Jukono vyrai. 1.55 Aliaskos pakraštys. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00 Statybos Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių 
verslas. 11.00 Muziejų paslaptys. 12.00 Didžio-
sios paslaptys. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 
24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Endriu 
Zimernas Našvilyje. 23.00 Ginčai. Itališka jautiena. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.55 „Simpsonai“ (1).
7.55 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas „Bruto ir 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria.
11.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
12.00 Aš - superhitas (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Romantinė komedija 

„Jums žinutė“ (N-7).
1.00 TV serialas 

„Skandalas“ (N-7).
1.50 TV serialas „Kerštas“ 

(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
7.30 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.55 TV serialas„Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Anapus nežinomybės 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Deimantų pjaustyto-
jas“ (N-14).

 0.05  TV serialas 
„Mentalistas“ (N-7).

1.00 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

1.50 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Ten, kur 

namai 3“ (N-7).
10.50 Klausimėlis.lt.
11.20 „Mano draugas 

Borisas Nemcovas“.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai 4“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos kolumbai.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Da Vinčio 

demonai 2“ (N-14).
0.15 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

7.10 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.05 „Farų karai“ (N-7).
9.05 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
10.05 „Voratinklis“ (N-7).
11.05 TV serialas „Prokurorų 

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

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

dystė“ (1) (N-7).
14.20 TV serialas „Viena už 

visus“ (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia 

tarnyba“ (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Voratinklis. Mirtinas 

kontaktas. II dalis“.
19.30 „Farų karai. Blogio 

riba. II dalis“ (N-7).
20.30 Farai N-7.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Fantastinis veiksmo f. 

„Ultravioletas“ (N-14).
23.20 Veiksmo komedija 

„Matadoras“ (N-14).
1.10 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.00 TV serialas 

„Dalasas“ (N-7).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Chiromantas“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.27 Orai.
23.30 Moterų balsas.
0.30 „Miškinis“ (N-7).
1.30 Reporteris.
2.15 Lietuva tiesiogiai.
2.25 „Chiromantas“ 

(N-7).
3.15 „Bitininkas“ (N-7).
4.00 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.35 „Bitininkas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Amžininkai. 
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
12.55 XIX tarptautinis akor-

deono festivalis. 
14.00  Brydė. Rašytojas 

Petras Dirgėla.
14.35 „Marčelas Mastrojanis. 

Tobulas italas“.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.15 „Jungtinių Amerikos 

Valstijų prezidentai“. 
19.00 Labanaktukas. 
19.30 FIBA krepšinio čempio-

nų lyga. Atėnų AEK -  
Utenos „Juventus“. 
Transliacija iš Atėnų.

21.30 Septynios Kauno 
dienos.

22.00 IQ presingas.
22.45 Romantinė drama 

„Mano geriausio 
draugo vestuvės“.

0.25 DW naujienos rusų k.
0.35 Dabar pasaulyje.

51laisvalaikis 2 0 1 7  v a s a r i o  1 7

vasario 21 d.

 16.00   Skaniausias 
  gatvės maistas

 15.00  Topmodeliai 22.45  „Paslaptys“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Šunys. 8.15, 21.50 Daktarė Dy. 9.10, 
14.40, 20.10 Iškviečiami tramdytojai. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 23.50 Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Kova su 
brakonieriais. 18.20, 22.00, 1.40 Gaudant monstrus. 

 SPort1
7.50 Copa del Rey. Finalas. 2017-02-19. 9.30 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos apžvalga. 10.00 NBA krepšinio 
lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Oklahoma Sičio 
„Thunder“. 2017-01-29. 12.10 Pasaulio rali-
kroso čempionatas. 14.10 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“ - ADO Den 
Haag SC. 2017-01-29. 16.10 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Valencia. 
2017-01-22. 17.50 NBA krepšinio lyga. Čika-
gos „Bulls“ - Toronto „Raptors“. 2017-01-08. 
20.00 Čempionai LT. Grapplingas. Vilnius. 3 d. 
2017. Premjera. 20.30 Copa del Rey. Finalas. 
2017-02-19. 22.15 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lygos apžvalga. 23.15 „Penktasis kėlinys“. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 24.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo 
„Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 2016-12-18. 2.00 
KOK World Series. Bušido kovos. Vilnius 2016.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Sutton“ - „Ar-
senal“. 8.50 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Ful-
ham“ - „Tottenham“. 10.40 Futbolas. Anglijos 
FA taurė. „Blackburn“ - „Manchester United“. 
12.30 Motosportas. Nascar lenktynės. 14.30 
Boksas. Adrienas Broneris - Adrianas Grana-
dosas. 16.35 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. 
Velsas - Anglija. 18.25 Ledo ritulys. KHL. 
Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. Tiesioginė 
transliacija. 21.05 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 21.35 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Bayer“ - „Atletico“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Manchester City“ - „Monaco“.  

 euroSPort
6.00, 16.00 Angliškasis biliardas. 7.30, 11.30, 
15.00 Dviračių sportas. Andalūzijos turas. 8.30, 
21.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Keturių kalvų turnyras. 9.30, 18.00 Biatlonas. 
Pasaulio čempionatas. 10.30 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio čempionatas. Šveicarija. 12.30, 22.00 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. 14.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
20.55, 0.55 Sporto naujienos. 23.05 „Formulės-E“ 
čempionatas. Argentina. 24.00 Motosportas. Pa-
saulio čempionatas. 1.00 FIFA futbolas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 „Pasisvėrę ir laimingi“.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
10.50 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 „Būrėja“.
13.00 „Akloji“.
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Detektyvas 

Kolambas. Kolambas 
lankosi naktiniame 
klube“ (N-7).

22.45 „Paslaptys“ (N-14).
0.40 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.15 „Mentalistė“ (N-7).
3.10 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.55 „Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė pagal 
muziką“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Tėtušiai“ (N-7).
10.55 Aukščiausia 

pavara Botsvanoje 
(N-7).

12.00 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
14.00 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
UEFA Čempionų 
Lygos rungtynės.

23.40 Aš - superhitas 
(N-7).

0.40 „Nematoma riba“ 
(N-14).

1.45 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

10.40 Dokumentinis f. 
„Samsara“  
(N-7).

12.30 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

13.30 Komedija 
„Kai kas dar“  
(N-7).

15.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

16.00 Skaniausias 
gatvės maistas.

17.00 Animacinė 
nuotykių  
komedija  
„Aviukas  
Šonas“.

18.30 Pinigai iš 
nieko.

19.30 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Kino 
automobiliai“.

21.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

23.30 „Ema“.

„mAno GYVenimo ŠVieSA“
TV serialas. Indija. 2013.
Režisierius: Rohit Raj Goyal.
Vaidina: Anas Rashid, Deepika Singh, Gautam Gulati.

Tai šiuolaikiška merginos ir vaikino meilės istorija. Gražuolės Sandžos 
svajonė - išsilaisvinti iš vidurinės klasės gniaužtų ir tapti Indijos policijos 
pareigūne. Tuo metu vaikino Surajaus svajonė tapo realybe - sunkiai 
dirbdamas, jis atidarė saldumynų parduotuvę. Didelės meilės apsuptyje 
jaunuoliai vienas kitam prisiekia amžiną meilę.

tV1
16.30

„JumS ŽinutĖ“
romanTinė komedija. JAV. 1998.
Režisierė: Nora Ephron.
Vaidina: Tom Hanks, Meg Ryan, 
Greg Kinnear.

Geriausia Keitlin dienos dalis yra, 
kai ji išgirsta pranešimą „Jums žinu-
tė“. Jai rašo sąmojingas ir protingas 
vyras Džo, su kuriuo, nors ir nežino 
jo vardo, Keitlin nekantrauja susitik-
ti ne tik internete, bet ir realybėje. tV3

22.30

„nemAtomA riBA“
TV serialas. Prancūzija. 2013.
Režisieriai: Luc Besson, 
Franck Philippon.
Vaidina: Vincent Elbaz, Anne 
Girouard, Helene Seuzaret.

Vincentas Liberatis, priėmęs slaptos 
organizacijos pasiūlymą vykdyti įvai-
rias misijas Prancūzijos Rivjeroje mai-
nais už eksperimentinį gydymą, tęsia 
sunkią kovą su nusikalstamumu. tV6

0.40

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

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

22.15

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ 

(N-7).
8.25 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
8.55  „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria 

(N-7).
11.00 Prieš srovę (N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

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

(N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Veiksmo drama 

„Ikaras“  
(N-14).

0.15 „Skandalas“ (N-7).
1.15 „Kerštas“ (N-7).

6.30 „Visatos broliai“.
7.00 „Robomobilis Polis“.
7.30 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.55 TV serialas 

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

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

(N-7).
14.30 TV serialas

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Blogiausias Lietuvos 

vairuotojas 2  
(N-7).

21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo trileris 

„Jokių stabdžių! 
(N-14).

0.25 TV serialas 
„Mentalistas“ (N-7).

1.20 TV serialas 
„Strėlė“ (N-7).

2.10 „Kortų namelis“ 
(N-14).

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

(N-7).
10.00 „Ten, kur namai 4“ 

(N-7).
10.50 Emigrantai.
11.45 Lietuvos kolumbai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Ten, kur namai 4“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Romantinė drama 

„Artistas“ (N-7).
0.30 Trumposios žinios.
0.35 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

 17.10  Klauskite daktaro 20.00  Gero vakaro šou  17.35  Yra, kaip yra

trečiadienis

„JOKIŲ STABDŽIŲ!“
Veiksmo trileris. Vokietija. 2008.
Režisierius: Axel Sand.
Vaidina: Erin Cahill, Andrew W.Walker, Alexia Barlier.

Keturiems Vokietijoje gyvenantiems draugams greitis yra gyvenimo 
būdas ir vienintelis kelias patirti tikrą gyvenimo skonį. Tačiau greitis 
turi savo kainą, neretai didesnę nei pinigai už laimėtas ar pralaimėtas 
varžybas. Kartais lenktynininkams tenka sumokėti krauju, paaukoti 
svajones ar netgi gyvybę...

rekomenduoja

LNK
22.15

„SUTINKANT IR IŠLYDINT“
romantinė drama. JAV, 
Kanada.  2003.
Režisierius: Steven Robman.
Vaidina: Scott Wolf, Amanda 
Detmer, Eddie McClintock.

Laidų vedėjas Vilas - išsiskyręs tėvas. 
Prieš kiekvienas žiemos atostogas 
jis pasiima oro uoste sūnų Beną, o 
atostogoms pasibaigus ten pat su 
juo atsisveikina. Berniukas vis dar 
neatsigauna po tėvų skyrybų ir 
tėtį vadina Vilu. Tame pačiame oro 
uoste panašiai savo dukterį sutin-
ka ir vėl išleidžia išsiskyrusi Džeinė.

„IKARAS“
Veiksmo drama. Kanada. 2010.
Režisierius: Dolph Lundgren.
Vaidina: Dolph Lundgren, Stefanie
von Pfetten, Samantha Ferris.

Žmonės jį vadina Ikaru ir pažįsta jį 
kaip vedusį, dukrelę auginantį vyrą, 
dirbantį investicijų kompanijoje. 
Bet retas žino kitą Ikaro gyvenimo 
pusę. Jis taip pat yra negailestin-
gas samdomas žudikas. Ikaras nu-
sprendžia baigti dvigubą gyveni-
mą ir atsisakyti žudymo. Tačiau yra 
žmonių, kurie niekad nepamirš, ką 
jis padarė, ir  sieks keršto.

 „ŠIRDELE MANO“
tV serialas. Turkija. 2016.
Režisieriai: Fulya Yavuzoglu, 
Oguz Ayaz.
Vaidina: Isabella Damla Guvenilir,
Cemre Melis Cinar.

Piktoji Arzu užspeista į kampą, jai 
grasinama. Kartu su savo tėvu Ne-
dždetu Arzu bando nuslėpti didžią-
ją paslaptį nuo savo vyro Kenano. 
O šis visomis pastangomis siekia 
išsiaiškinti tiesą apie savo dukterį 
Tučę. Tai sukelia didelių bėdų.

TV8
21.00

TV3
22.30

TV1
17.55

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 „Šeimos 
paslaptis“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Džeimis gamina namuo-
se. 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 
„Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė drama 
„Sutinkant ir išlydint“ (N-7). 22.50 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Do-
kumentinis f.“Gintaro kelias II. Tamsusis ka-
ravanas“. 12.10 Dviračio šou. 12.35 Ne vienas 
kelyje. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Beatos 
virtuvė. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.45 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 1.30 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Tegul kalba. 13.25 
„Graikė“. 15.10 Sąmokslo teorija. 16.00 Kartu su 
visais. 16.55, 4.40 Mados nuosprendis. 18.00 
Vyriška/Moteriška. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Balsas. 
Vaikai“. 22.55 Komedija „Penkios jaunosios“. 
0.50 Vakaras su Urgantu. 2.15 „Man viskas gerai“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Žinios. 10.55 
„Veronika. Prarasta laimė“. 13.40 Gyvenimo tai-
syklės. 14.05 „Komunalinis detektyvas“. 16.40 
Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Aš 
viską pamenu“. 22.30 Vakaras su V.Solovjovu. 

 REN
6.50 „Afro-maskvietis“. 7.30 Kviestinė vakarienė. 
8.20 Tinkama priemonė. 9.20 „Šeimos dramos“. 
11.05 Mums net nesisapnavo. 13.40 Pati nau-
dingiausia programa. 15.30 Žiūrėti visiems! 15.40 
„Atspindžiai“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.30 Slaptosios teritorijos. 23.25 „DMB“. 
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6.15 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.10 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.05 „Farų karai“ (N-7).
9.05 „Paskutinis faras“ 

(N-7).
10.05 „Voratinklis“ (N-7).
11.05 „Prokurorų

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė -

žmogžudystė“ (N-7).
14.20 „Viena už visus“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Voratinklis. Mirtinas 

kontaktas. III dalis“ 
(N-7).

19.30 „Farų karai. Blogio 
riba. III dalis“ (N-7).

20.30 Savaitės kriminalai 
(N-7).

21.00 „Visi vyrai - 
kiaulės... 2“ (N-7).

21.30 Veiksmo komedija 
„Matadoras“ (N-14).

23.30 Romantinė komedija 
„Jokio supratimo“ 
(N-7).

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

2.10 „Dalasas“ (N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 Auksinė daina.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Chiromantas“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Patriotai (N-7).
0.30 „Miškinis“ (N-7).
1.30 Reporteris.
2.15 Lietuva tiesiogiai.
2.25 „Chiromantas“ 

(N-7).
3.15 „Bitininkas“ (N-7).
4.00 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.50 „Neišsižadėk“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
8.00 IQ presingas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Jungtinių Amerikos 

Valstijų prezidentai“. 
13.00 Septynios Kauno 

dienos.
13.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.05 Mažesnieji broliai. 
14.35 „Charkovas“.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.30 Muzikos istorijos.
18.05 „Oranžinė legenda“.
18.20 „Naftos planeta“. „Kaip 

mes tapome priklau-
somi nuo naftos“.

19.15 Labanaktukas. 
19.45 „Tradicinis japoniš-

kas popierius“. 
20.15 Švarūs juodraščiai. 

K.Sabaliauskaitė. 
„Silva rerum“.

21.00 Elito kinas. Drama 
„Mustangės“ (N-14).

22.45 Stambiu planu.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Lotynų muzika Jung-

tinėse Amerikos“. 4 d. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas

(N-7).
7.40 „Pasisvėrę 

ir laimingi“.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie 

šeimininkas?“
10.50 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 „Būrėja“.
13.00 „Akloji“.
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės I. Mažo 
miestelio mirtys“ 
(N-14).

23.10 „Paslaptys“ (N-14).
1.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.50 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.30 „Mentalistė“ (N-7).
3.20 Daktaras Ozas (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“

(N-7).
9.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Tėtušiai“ (N-7).
11.00 Aukščiausia pavara. 

Poliarinis iššūkis.
12.00 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
UEFA Čempionų 
Lygos rungtynės.

23.40 Aš - superhitas 
(N-7).

0.40 „Nematoma riba“ 
(N-14).

1.45 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kino automobiliai“.
10.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
11.00 Dokumentinis f. 

„Visai šalia“.
12.55 Romantinė 

komedija  
„Geras patarimas“ 
(N-7).

14.35 „Ema“.
15.45 Romantinė 

komiška drama  
„Viki Kristina 
Barselona“  
(N-7).

17.30 „Siaubingi namai“.
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
0.30 „Virtuvė“

(N-7).

 23.30    Dabar pasaulyje 23.30   Patriotai 1.20   „Džeikas, 
   Storulis ir šuo“

 15.45  „Viki Kristina 
    Barselona“

 19.00    „CSI kriminalistai“ 6.50  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAvasario 22 d.

 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šiandien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05 Dalykiš-
kas rytas. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 
„Bitininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 
16.35 Kalbame ir rodome. 17.35 Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga. 18.50 „Šuo“. 23.00 Dienos apž-
valga. 23.30 „UGRO 5“. 1.25 „Susitikimo vieta“.

 TV PoloNia
7.05 „Namas prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Ekumeninė laida. 8.30, 2.15 ABC viską žino. 
8.40, 18.05, 2.30 Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 
12.25, 23.10, 5.40 Polonijos pokalbiai. 12.40, 
23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.25, 
0.15 „Herberto Klozės paslaptis dar kartą“. 16.25 
Šokantis su gamta. 16.55 Astronariumas. 17.30, 
1.45 „Galerija“. 17.55 Knygų kandys. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kvartetas. Vyšegrado regionų 
laida. 19.25, 1.10 Rytų studija. 19.55, 4.45 „Lai-
mės spalvos“. 20.25, 6.40 Vilnoteka. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“.

 TV1000
9.05 „Vėjo nublokšti“. 13.05 „Bado žaidynės. Straz-
das giesmininkas. 1 d.“. 15.20 „Golgota“. 17.10 
„Geras melas“. 19.10 „Kito gyvenime“. 21.20 „At-
pirkimas“. 23.35 „Namas prie ežero“. 1.15 „Šeimos 
albumas: rugpjūtis“. 3.15 „Brangusis Džonai“. 

 DiscoVery 
6.10, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 
Sunkvežimių vairuotojai. 7.50 Perdirbimas. 8.15, 
17.15 Svajonių automobiliai. 8.40, 17.40 Sandė-
lių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto 
karai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50, 22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 23.00, 4.30 Automobilių perpar-
davinėtojai. 14.30 Upių pabaisos. 20.00 Kaip 
tai veikia? 21.00, 2.50 Nesėkmių garažas. 24.00 
Gatvių lenktynės. 1.00 Prabangios jachtos. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00 Statybos Aliaskoje. 10.00, 15.00, 22.00, 
3.00 Viešbučių verslas. 11.00 Muziejų paslaptys. 
12.00, 2.00 Didžiosios paslaptys. 17.00 Neįpras-
tas maistas. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Ame-
rikos maistas. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Iškviečiami tramdytojai. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.00 
Kinologijos įvadas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo vete-
rinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 23.50, 5.02 Upių pabaisos. 17.25, 21.05, 
1.40 Jankių džiunglės. 18.20, 22.00 Tvenkiniai. 

 sPorT1
6.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos 
„Barcelona“ - Bilbao „Berri“. 8.20 Olandijos „Ere-
divisie“ futbolo lyga. Hagos „ADO“ - Roterdamo 
„Feyenoord“. 10.20 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Klivlando „Cavaliers“. 12.30 „Penktasis 
kėlinys“. 13.10 Europos taurė. II etapas. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - BC Khimki. 14.55 Road to Glory. 15.25 
NBA krepšinio lyga. Oklahoma Sičio „Thunder“ - 
Portlando „Trail Blazers“. 17.35 „Penktasis kėlinys“. 
18.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amster-
damo „Ajax“ - Roterdamo „Sparta“. 20.30 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Hagos „ADO“ - Roterdamo 
„Feyenoord“. 22.30 NBA Action. 23.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos „Barcelona“ - 
Bilbao „Berri“. 0.40 NBA krepšinio lyga. Vašingtono 
„Wizards“ - Los Andželo „Clippers“. 2.50 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Andoros 
„Morabanc“. 4.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Enschedės „Twente“ - Roterdamo „Feyenoord“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayer“ -
„Atletico“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Manchester City“ - „Monaco“. 10.40 Futbo-
las. Anglijos FA taurė. „Sutton“ - „Arsenal“. 
12.30 Boksas. 13.55 Ledo ritulys. KHL. Vakarų 
konferencijos ketvirtfinalis. 15.55 Ledo ritulys. 
KHL. Rytų konferencijos ketvirtfinalis. Tiesioginė 
transliacija. 18.30 Boksas. 19.35, 1.35, 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. Rytų konferencijos ketvirtfinalis. 
21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Porto“ - 
„Juventus“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbo-
las. UEFA Čempionų lyga. „Sevilla“ - „Leicester“. 
3.35 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 

 eurosPorT
6.00, 11.30, 17.00, 22.00, 1.00, 4.00 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Keturių 
kalvų turnyras. 7.00, 10.30, 12.30, 21.00, 2.30 
Biatlonas. Pasaulio čempionatas. Austrija. 8.00, 
18.00, 23.00, 5.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
čempionatas. Šveicarija. 9.00, 2.00 FIFA futbo-
las. 9.30 „Formulės-E“ čempionatas. Argentina. 
14.00, 15.30 Slidinėjimas. Pasaulio čempio-
natas. Suomija. 14.45 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Pietų Korėja. 16.45 
Sporto linksmybės. 20.55, 23.55 Sporto naujie-
nos. 0.05 „Formulės-E“ čempionatas. Argentina. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 16.55    „Muchtaro
     sugrįžimas“

 21.30  Moterų balsas  16.25   „Kaip atsiranda 
   daiktai 6“

 21.30   Lietuvos patriotai 19.30  Valanda su Rūta 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Linksmieji trauki-
nukai“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Romantinė 
drama „Sutinkant ir išlydint“ (N-7). 12.00 „Tu -
mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimis 
gamina namuose. 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7).
18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 Ką pasakė 
Kakė Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Premjera! Romantinė drama 
„Toks, koks esi“ (N-7). 22.50 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 12.40 
Autopilotas. 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 
Dokumentinis f. „Gintaro kelias II. Tamsusis ka-
ravanas“. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7).
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 1.15 
Naujienos. 6.40 Animacija. 7.20 „Ypatingosios 
pajėgos“. 9.15 „Izmailovo parkas“. 12.15 Le-
gendinis spalvotas kinas „Karininkai“. 14.10 
„Nulinis pasaulinis“. 16.00 „Kovinis vienetas“. 
20.00 Laikas. 20.25 Lietuvos laikas. 20.50 Bran-
gi laida. 21.05 „Atminties upė“. 23.00 Šventinis 
koncertas. 2.00 „Pulkininko Šalygino lauki-
mas“. 3.25 „Neįtikėtini italų nuotykiai Rusijoje“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 „Tolimajame taške“. 5.05 „Ištekėti už kapi-
tono“. 6.40 „Siurprizas mylimajam“. 8.40, 13.20 
„Užtemimas“. 13.00, 19.00 Žinios. 16.55 „Kari-
ninkai“. 19.40 „Įgula“. 22.25 „Legenda Nr.17“. 
1.05 „Kandagaras“. 2.55 „Elina Bystrickaja“. 

 Ren
6.40 „Bernardas. Sportas“. 6.45 „Afro-mas-
kvietis“. 7.25 Kviestinė vakarienė. 8.15 Tinka-
ma priemonė. 9.10 „Šeimos dramos“. 11.05 
Mums net nesisapnavo. 13.55 Pati naudin-
giausia programa. 14.50 Rusiškas vairavimas. 
15.15 „Atspindžiai“. 17.05 „Snaiperis 2“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 „9-oji kuopa“. 24.00 
„Vorošilovo šaulys“. 1.35 „Pilnatis“. 

 nTV MIR
5.15 „Valerijus Čkalovas“. 7.00, 9.00, 15.00, 
18.00 Šiandien. 7.25 Jų papročiai. 8.00 „Dem-
belija“. 9.20 Ypatingas įvykis. Tyrimas. 9.55-
15.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 18.25 
„Šuo“. 22.30 Šventinis koncertas „Serialo 
žvaigždės renka draugus“. 0.10 „UGRO 5“. 2.05 
„Sūnus už tėvą“. 3.50 Vartotojų priežiūra. 

 TV PolonIa
7.05 „Namas prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Rytų studija. 8.30, 17.55, 2.15 Lenkijos gyvūnai 
pavojuje. 8.50 Animacinis f. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 
23.10, 5.40 Polonijos pokalbiai. 12.40, 23.25,, 
5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa 
istorija. 13.35 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzami-
nas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 Miškas arčiau mūsų. 
17.00 Kaip tai veikia. 17.30, 1.45 „Galerija“. 18.10 
Animacinis f. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 2.10, 
5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 
19.20 Gyvoji istorija. Geležinio arsenalo sargybi-
niai. 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 20.25 Kultū-
ros informacija. 20.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.20, 3.15 „Komisaras Aleksas“. 22.10, 
4.00 Opolės dainų festivalis 2014. 0.10 7 kultūrų 
festivalis. „Brathanki“ koncertas. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
9.00 „Namas prie ežero“. 10.55 „Kito gyveni-
me“. 13.05 „Brangusis Džonai“. 15.10 „Išpro-
tėjęs profesorius“. 17.00 „Šeimos albumas: 
rugpjūtis“. 19.10 „Tintino nuotykiai: Vienaragio 
paslaptis“. 21.30 „Debesų žemėlapis“. 0.50 
„Susišaudymas“. 2.50 „Geras melas“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50 Per-
dirbimas. 8.15, 17.15 Svajonių automobiliai. 
8.40, 17.40, 23.00, 4.30 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10, 24.00 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40, 21.00, 2.50 Nekilnojamojo 
turto karai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Lobių 
ieškotojai. Gyvačių sala. 20.00 Kaip tai veikia? 
22.00, 3.40 Likviduotojas. 1.00 Gatvių lenktynės. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Statybos Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 
11.00 Muziejų paslaptys. 12.00, 2.00 Didžiosios 
paslaptys. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 24.00, 
5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 
Everestas. 23.00, 4.00 Kelionės Amazone. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ 

(N-7).
8.25 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria 

(N-7).
11.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba

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

(N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo f. 

„Deganti žemė“ 
(N-7).

0.15 „Skandalas“ (N-7).
1.15 „Kerštas“ (N-7).

6.30 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.00 Animacinis f. 
„Robomobilis  
Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

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

(N-7).
14.30 „Amžina meilė“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Nuotykių f. 

„Tamsioji banga“ 
(N-14).

0.30 TV serialas 
„Mentalistas“  
(N-7).

1.25 TV serialas 
„Strėlė“ (N-7).

2.15 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Ten, kur namai 4“ 

(N-7).
10.50 Gyvenimas.
11.45 Istorijos detektyvai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.20 „Ten, kur namai 4“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai. 
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Tragikomedija 

„Pogrindis“  
(N-14).

1.35 Trumposios žinios.
1.40 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Specialus tyrimas.

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

7.10 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.05 „Farų karai“ (N-7).
9.05 „Paskutinis faras“ 

(N-7).
10.05 „Voratinklis“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

(N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Voratinklis. Mirtinas 

kontaktas. IV dalis“ 
(N-7).

19.30 „Farų karai. Blogio 
riba. IV dalis“  
(N-7).

20.30 „Džuna“ (1).
21.30 Fantastinis veiksmo f.

„Ultravioletas“ 
(N-14).

23.20 Veiksmo komedija 
„Matadoras“ (N-14).

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

2.00 „Dalasas“ (N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

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

(N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Chiromantas“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Nuoga tiesa.
1.30 Reporteris.
2.15 Lietuva tiesiogiai.
2.25 „Chiromantas“ 

(N-7).
3.15 „Bitininkas“ 

(N-7).
4.00 „Gluchariovas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
8.00 Istorijos detektyvai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2017. 
„Aktualijų studija“.

12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Kaip mes tapome pri-

klausomi nuo naftos“.
13.00 Skrendam.
13.30 „Maidanas ir Vakarų pa-

   saulio dvasinės vertybės“.
14.35 Dieveniškės. Metų ratu.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.45 Menora.
17.00 Vilniaus sąsiuvinis.
17.15 LRT Kultūros akademija.
18.00 A.Kalėdos knygos 

„Kornelijaus Platelio 
kūrybos kontekstai, 
arba tarp Dioniso ir 
Apolono“ pristatymas.

18.55 Prisiminkime. Aktorė 
Teofilė Vaičiūnienė.

19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 J.Kunčino rinktinės 

„Malūnų gatvė be 
malūnų“ pristatymas.

22.00 Drama „Sugrįžimas“ 
(N-14).

24.00 DW naujienos rusų k.
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 14.25    „Kino 
    automobiliai“

 18.00  „Kaulai“ 16.30  „Mano gyvenimo 
    šviesa“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas

(N-7).
7.40 Kasdien virtuvėje

su Reičele Alen.
8.05 Reičelės Alen 

pyragų dienoraštis.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie 

šeimininkas?“
10.50 „Ištark sudie“ 

(N-7).
12.30 „Būrėja“.
13.00 „Akloji“.
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Neramūs 

ir triukšmingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Geriausi Švedijos 

detektyvai. Blogas 
kraujas“ (N-7).

23.20 „Paslaptys“ (N-14).
1.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
2.10 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Tėtušiai“ (N-7).
11.00 Aukščiausia pavara. 

Blogiausia mašina 
pasaulio istorijoje 
(N-7).

12.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

13.30 „6 kadrai“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Veiksmo f. 

„Ringo karalius“ 
(N-14).

0.10 Aš - superhitas 
(N-7).

1.10 „Nematoma riba“ 
(N-14).

2.10 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai 
iš nieko.

10.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 Romantinė 
komedija  
„Auklės  
dienoraštis“.

13.25 „Siaubingi 
namai“.

14.25 „Kino automobiliai“.
14.55 „Robinzonas 

Kruzas“  
(N-7).

15.55 Dokumentinis f. 
„Pina“.

17.50 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

21.30 „Ema“.
22.40 Balticum TV 

žinios.
23.10 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
0.10 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Jankių džiunglės. 9.10, 14.40, 20.10, 
3.25 Iškviečiami tramdytojai. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tram-
dytojai. 16.30, 23.50, 5.02 Upių pabaisos. 17.25, 
21.05 Begemotai. nusikaltėlių pasaulio žudikai. 
18.20, 22.00, 1.40 Veterinarų gyvenimas. 

 SPort1
6.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Argenti-
na. Finalas. 8.30 Eur Copa del Rey. Pusfinalis. 
10.10 NBA Action. 10.40 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - Arnhe-
mo „Vitesse“. 12.30 Europos taurė. II etapas. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - BC Khimki. 14.10 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. FC Zwolle - 
Amsterdamo „Ajax“. 16.10 NBA krepšinio lyga. 
Atlantos „Hawks“ - San Antonijo „Spurs“. 18.20 
Copa del Rey. Pusfinalis. 20.00 „Penktasis kėli-
nys“. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. Premjera. 22.00 NBA Action. Krepši-
nio lygos apžvalga. Dvidešimta laida. 22.30 NBA 
krepšinio lyga. Denverio „Nuggets“ - Indianos 
„Pacers“. 0.40 Europos taurė. II etapas. Panevė-
žio „Lietkabelis“ - BC Khimki. 2.35 Pasaulio ra-
li-kroso čempionatas. 4.35 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 UEFA Čempionų lyga. „Porto“ - „Juventus“. 
8.50 UEFA Čempionų lyga. „Sevilla“ - „Leicester“. 
10.40 „Trans World Sport“ žurnalas. 11.40 Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 12.10 KHL. Rytų konferen-
cijos ketvirtfinalis. 14.10 Boksas. Adrienas Broneris 
- Adrianas Granadosas. 15.50 UEFA Čempionų 
lyga. „Porto“ - „Juventus“. 17.40 UEFA Čempionų 
lyga. „Sevilla“ - „Leicester“. 19.30 Eurolyga. „Fener-
bahce“ - „Olympiacos“. Tiesioginė transliacija. 22.00 
Europos lyga. Tiesioginė transliacija. 0.05 Smiginis. 
Premier lyga. 3.05 „Trans World Sport“ žurnalas. 
5.00 KHL. Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. 

 euroSPort
6.00, 8.30 Biatlonas. Pasaulio čempionatas. Aus-
trija. 7.00, 9.30, 16.00, 20.00, 23.00 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Keturių 
kalvų turnyras. 8.00 FIFA futbolas. 10.30 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija, Vo-
kietija. 12.15 Dviračių sportas. Omano turas. 13.15, 
22.00, 1.30 Dviračių sportas. Abu Dabio turas. 
15.15, 19.15 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio čem-
pionatas. Suomija. 17.00 Slidžių krosas. Pasaulio 
taurė. Estija. 17.30, 21.00, 24.00, 4.00 Slidinėjimas. 
Pasaulio čempionatas. Suomija. 20.55, 23.55 Spor-
to naujienos. 2.30, 3.15 Kalnų slidinėjimas. Pasau-
lio čempionatas. 5.00 „Formulės-E“ čempionatas. 

 

„cSi. niuJorKAS“
Detektyvinis serialas. JAV, Kanada. 2007.
Režisierės: Ann Donahue, Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine Giovinazzo, Hill Harper.

Detektyvas Mekas Teiloras - nusikaltimo vietos tyrėjas, manantis, kad viskas 
susiję ir visi turi savo istoriją. Jo darbas - jo gyvenimas: jis skiria visą savo 
dėmesį byloms tol, kol jas išnarplioja. Tokia pat meile darbui pasižymi 
ir jo partnerė Stela Bo nasera. Jiedu vadovauja ekspertų komandai, dir-
bančiai negailestingame ir dinamiškame mieste, kuris niekada nemiega.

tV1
20.00

rekomenduoja

„toKS, KoKS eSi“
komeDija. Kanada. 2015.
Režisierius: Kristoffer Tabori.
Vaidina: Carolyn Adair, Michael
Antonakos, Rukiya Bernard.

Džena išmano savo darbą - jai pui-
kiai sekasi suvesti nepažįstamus 
žmones, tačiau po penkiolikos 
santuokos metų moteris ima jaus-
ti, kad kažko stinga jai ir jos vyrui. 
Negi meilė ima gesti? 

„DeGAnti ŽemĖ“
veiksmo filmas. Kanada, JAV. 2014.
Režisierius: Geoff Browne.
Vaidina: Alexandra Paul,
Zoe Barker, Nigel Barber.

Mokslininkai sukuria naują, efekty-
vų ir gamtos neteršiantį energijos 
šaltinį. Jo pajėgumų užtektų ener-
gija aprūpinti visą pasaulį, tačiau 
kai keli valdininkai nesilaiko sau-
gumo reikalavimų, išradimo ga-
lingumas atsisuka prieš žmoniją. 

„tAmSioJi BAnGA“
nuotykių filmas. JAV, Pietų 
Afrika. 2012.
Režisierius: John Stockwell.
Vaidina: Halle Berry, Olivier 
Martinez, Ralph Brown.

Biologė Keitė pagarsėjusi pasiplau-
kiojimais vandenyne greta baltųjų 
ryklių. Po tragiškos partnerio žūties 
ji atsisakė rizikingų panėrimų ir or-
ganizuoja ekskursijas jūroje...lnK

22.15

tV3
22.30

tV8
21.00
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 „Didžioji 
siena“

„The Great Wall“

Didžiausias istorijoje žmogaus rankų 
darbo statinys - Didžioji kinų siena - iki šiol 
stebina žmoniją. Statyta 1700 metų (ir iš-
silaikiusi iki šių dienų), besidriekianti 8800 
kilometrų (kai kuriais duomenimis, su vi-
somis atšakomis jos ilgis siekia daugiau nei 
21 tūkst. km) ir puikiai matoma iš kosmoso. 
Kokiu tikslu ji buvo pastatyta? Nuo ko rei-
kėjo saugotis tokiomis drastiškomis prie-
monėmis? Vienas stilingiausių mūsų laikų 

režisierių - Čangas Jimou (Zhang Yimou) 
turi netikėtą atsakymą.

Viduramžių Kinija. Klajoklis iš Vakarų - 
Viljamas, kurį vaidina Metas Deimonas (Matt 
Damon), prisijungia prie kinų armijos, susi-

telkusios prie Didžiosios sienos. Bendromis 
pastangomis, pasitelkdami visas turimas prie-
mones, sąjungininkai turi atremti nežemiškų 
jėgų, grasinančių Kinijai pražūtimi antpuolį.

„Forum Cinemas“ inf.

        

Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 17-23 d. 
14.25, 19.15, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 
17-23 d. 12, 16.50, 21.30 val.
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 11.20, 12.30, 15.10, 17.50, 
20.30 val.
„Trenk kaip vyras“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
17-23 d. 14, 16.20, 18.40, 20.50, 23.45 val. (23.45 val. 
seansas vyks 17-18 d.).
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
17-23 d. 18.30 val.
„Šuns tikslas“ (filmas visai šeimai, dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 19 d. 12.20 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Rammstein: Paris“ (filmas-koncertas, N-13) - 23 d. 
18.30 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 23 d. 18.10 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 17-23 d. 12.50, 15.40, 18.20, 21, 
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 17-23 d. 13, 17.20, 
19.30, 21.40, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
17-23 d. 15.30, 18, 21.10, 23 val. (23 val. seansas vyks 
17-18 d.).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 17-23 d. 11, 12.40, 13.50,  
16 val. (19 d. 12.40 val. seansas nevyks; 16 val. seansas 
vyks 18-19 d.).
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 10.10, 10.20, 11.30,  
13.10 val. (10.10 val. seansas vyks 19 d.; 19 d. 10.20 val. 
seansas nevyks).
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 14.50 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 17 d. 
23.10 val.

„skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 18 d. 23.10 val. 17, 
20-23 d. 16 val.
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 17-23 d. 10.50 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 17, 
19, 21, 23 d. 15.20 val.
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, N-13) - 
17-23 d. 20.50 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
18, 20, 22 d. 15.20 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, Rusija, N-7) - 18-19 d. 10.10 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
originalo k., Rusija, N-7) - 18-19 d. 10.40 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, 3D, N-16) - 17-22 d. 18.10 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
17-23 d. 20.40 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 17-23 d. 10.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 17-23 d. 
11.40, 16.40, 21.35 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 
17-23 d. 14.10, 19.10 val.
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 11, 13.40, 16.20, 18.55, 
21.35 val.
„Trenk kaip vyras“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
17-23 d. 11.20, 13.30, 15.40, 19.30, 21.40 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
17-23 d. 18 val.
„Šuns tikslas“ (filmas visai šeimai, dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 19 d. 11.30 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 23 d. 
19.10 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 17-23 d. 13.20, 15.50, 18.30, 21.10 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 17-23 d. 17.20, 19, 
21.40 val.

„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
17-23 d. 16.10, 18.50, 21.10 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 11, 13.25, 16.45 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 12, 14.20 val. (12 val. 
seansas vyks 18-19 d.).
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 17-23 d. 13.45 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 17-23 d. 11.10, 13, 15.10 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
17-23 d. 16.50, 20.10 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
18, 20 d. 19.10, 20.40 val.
„skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 17, 19 d. 19.10 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 17-18, 20-23 d. 11.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 17-23 d. 14.10 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 
3D, N-13) - 17, 19, 21, 23 d. 16 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, N-16) - 18, 20, 22 d. 16 val.
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, N-13) - 
17-23 d. 21.50 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
originalo k., Rusija, N-7) - 18-19 d. 11.10 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-19 d. 11.20 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Mančesteris prie jūros“ (drama, JAV, N-13) - 17 d. 
16.20 val. 18 d. 13 val. 19 d. 20.40 val. 20 d. 14.30 val.
„Gyveno kartą uvė“ (komiška drama, Švedija) - 17 d. 
18.50 val. 18 d. 20.40 val. 21 d. 19 val. 22 d. 16.40 val.  
23 d. 21.10 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva) - 17, 22 d. 
21 val. 18 d. 18 val. 19 d. 15.40 val. 20 d. 19.30 val. 21 d. 
16.40 val. 23 d. 18.50 val.
„Ką pašnibždėjo Pelėda“ (animaciniai f., Prancūzija) - 
18 d. 12 val.

Premjera

Filmo žvaigždė - Metas 
Deimonas (Matt Damon)

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo vasario 17 d.

n Veiksmo filmas, JAV, Kinija, 2016

n Režisierius: Zhang Yimou

n Vaidina: Matt Damon, Jing Tian, Andy Lau, 

Lu Han ir kiti

n iMDB: 6.4/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais ir 

2D formatu
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Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Patersonas“ (drama, JAV, N-13) - 18 d. 15.40 val. 
19 d. 13.30 val. 20 d. 17.10 val. 21 d. 21.10 val. 22 d. 
18.50 val. 23 d. 16.40 val.
Programa „Noriu būti savimi“ (trumpametražiai f., 
įvairios šalys) - 19 d. 12.20 val.
„Pamišėlis Pjero“ (drama, Prancūzija, Italija) - 19 d. 18 val.

MULTIKINO OZAS
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
17-20, 22 d. 16.15, 20 val. 21, 23 d. 16, 20 val.
„Trenk kaip vyras“ (komedija, JAV, N-13) - 17-23 d. 
15.45, 18.30 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 17, 19, 
21, 23 d. 19.15 val. 18, 20, 22 d. 21.30 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 17, 19 d. 
14.30, 16.45, 21.30 val. 18, 20, 22 d. 14.30, 16.45,  
19.15 val. 21, 23 d. 15.15, 16.45, 21.30 val.
„Oskarų trumpukai 2017“ - 17 d. 22 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 17-20, 23 d. 11.45, 15.15, 18.45, 
21.30 val. 21 d. 11.30, 18.45, 21.30 val. 22 d. 15.15, 
18.45, 21.30 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-21, 23 d. 10.30, 12 val. 22 d. 
12 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 17, 19-20 d. 11.15, 12.30, 13.45, 
15, 16.15, 17.30 val. 18 d. 11.30, 12.30, 13.45, 15, 16.15, 
17.30 val. 21 d. 11.15, 12.30, 14, 15, 17.30 val. 22 d. 
11.15, 13.45, 15, 16.15, 17.30 val. 23 d. 11.15, 12.30, 
13.45, 15, 17.30 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) -
17-18, 20, 22 d. 13, 16.45, 19, 21.45 val. 19 d. 16.45, 19, 
21.45 val. 21. 23 d. 13, 16.30, 19.10, 21.15 val.
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, N-13) - 
17-18, 20, 22 d. 21 val. 19 d. 13, 21 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 17 d. 17.45, 
19.45 val. 18-23 d. 17.45, 19.45, 22 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 17-21, 23 d. 10, 10.45, 12.45, 
14.30 val. 22 d. 10, 11.45, 13, 14.30 val.

„Dainuok!“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 17, 19-20 d. 10, 11.15, 13.45 val. 18 d. 10, 13.45 val. 
21, 23 d. 10, 11, 13.30 val. 22 d. 10.15, 11.15, 13.45 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 18 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV) - 22 d. 12 val. (specialus seansas mamoms 
su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Komuna“ (drama, Danija, Švedija, Nyderlandai) - 17 d. 18 val.
Oskarų trumpukai 2017 (trumpametražiai vaidybiniai f.) - 
17 d. 20 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) - 
18 d. 14 val.
„Francas“ (karinė drama, Prancūzija, Vokietija) - 18 d. 
16.50 val.
„Sugarman“ (dokumentinis f., Švedija, Jungtinė 
Karalystė) - 21 d. 16.30 val.
„Pakeliui į amžinybę“ (drama, Indija, Prancūzija) - 
21 d. 18 val.
„Broliai“ (dokumentinis f., Norvegija) - 22 d. 17 val.
„Mustangės“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Turkija) - 
23 d. 17 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 
17-23 d. 16.10, 20.30 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 17-23 d. 12.50, 
18.30, 22.55 val. (17-19 d. 12.50 val. seansas nevyks).
„Trenk kaip vyras“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
17-23 d. 13.20, 18, 20.15, 22.20, 23.50 val. (23.50 val. 
seansas vyks 17-18 d.).
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 10.30, 13.10, 16, 18.45 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
17-23 d. 13.30, 18.10 val. (20 d. 18.10 val. seansas 
nevyks; 17-19 d. 13.30 val. seansas nevyks).
„Rammstein: Paris“ (filmas-koncertas, N-13) - 23 d. 
18.30 val.

„Šuns tikslas“ (filmas visai šeimai, dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 19 d. 11 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 23 d. 18.40 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 17-23 d. 10.20, 13, 15.30, 17.20, 
20, 22.40 val. (17-19 d. 10.20 val. seansas nevyks; 20 d. 
15.30 val. seansas nevyks).
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 17-23 d. 10.50, 
15.40, 18.20, 21, 23.10 val. (17-19 d. 10.50 val. seansas 
nevyks; 23.10 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 17-23 d. 11.30, 13.40, 14.55 val. 
(19 d. 11.30 val. seansas nevyks).
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 10.10, 12.30, 15.50 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 11, 13.30 val. (17 d. 11 val. 
seansas nevyks; 13.30 val. seansas vyks 16-19 d.).
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
17-23 d. 20.50 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 17-19 d. 10.20, 12.50 val.
„Skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 17-23 d. 21.20, 23.30 
(21.20 val. seansas vyks 18, 20, 22 d.; 23.30 val. seansas 
vyks 17-18 d.).
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, N-13) - 
17, 19, 21, 23 d. 21.20 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
17, 19, 21, 23 d. 15.10 val.
„Mančesteris prie jūros“ (drama, JAV, N-13) - 18, 20, 
22 d. 15.10 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 
18, 20, 22 d. 21.10 val. 17-18 d. 23.40 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
17-23 d. 10.40 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 17-19 d. 10.50 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, N-16) - 17, 19, 21, 23 d. 21.10 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
17-22 d. 17.50 val.

Jei Gardneris  gyventų Žemėje, jis būtų 
paprastas 16-metis vaikinas, niekuo nesiski-
riantis nuo savo bendraamžių. Tačiau taip nė-
ra. Gardneris yra pirmasis žmonijos atstovas, 
gimęs Marse. Jo motina, su kitais astronautais 
išsikrisdama į raudonąją planetą, buvo nėščia, 
nors nė pati to dar nežinojo. Jai mirus gimdy-
mo metu, Gardnerį užaugino kiti ekspedicijos 
dalyviai. Vaikinas apie Žemę žino tik iš pasa-
kojimų, knygų ir filmų. Trokšdamas sužinoti 

daugiau, jis užmezga ryšį su savo bendraam-
že iš Kolorado valstijos - Tulsa.

Internetu užsimezgusi draugystė vaiki-
nui sužadina dar didesnį troškimą pažinti 
savo tėvų gimtąją planetą. Tačiau Gardnerio 
svajonė per daug pavojinga: gimęs ir užau-
gęs Marse, jis neprisitaikęs gyventi Žemės 
gravitacijos sąlygomis, tad vaikino čia lauk-

tų neišvengiama mirtis. Nepaisydamas pa-
vojaus savo gyvybei ir augančių simpatijų 
Tulsai, jis išsirengia į nepamirštamą kelio-
nę po Žemę, o pakeliui visa savo esybe pa-
sineria į nesuskaičiuojamą galybę didelių ir 
mažų stebuklų, kurių nuolatiniai Žemės gy-
ventojai jau seniausiai nebepastebi.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo vasario 17 d.

n Romantinė nuotykių drama, JAV, 2017

n Režisierius: Peter Chelsom

n Vaidina: Gary Oldman, Asa Butterfield, Carla 

Gugino, Britt Robertson ir kiti

n IMDB: 6,2/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

 „Tūkstančiai 
mylių iki tavęs“

„Space Between Us“

Premjera

„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ - jaudinantis 
pasakojimas apie mūsų planetos grožį ir 
kasdienius jos stebuklus

„Forum Cinemas“ nuotr.
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CINAMON
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
17-22 d. 18.30 val. 23 d. 18 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV) - 23 d. 19.15 val.
„Trenk kaip vyras“ (veiksmo komedija, JAV) - 17-23 d. 
15.20, 21.45 val.
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV) - 17, 20-23 d. 12.15, 17.15 val. 18-19 d. 
12.45, 17.15 val.
Oskarų trumpukai 2017 (trumpametražiai 
vaidybiniai f.) - 17 d. 19 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija) - 17, 20-23 d. 
14.40 val. 18-19 d. 15.10, 19.40 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D) - 17-22 d. 
21.15 val. 23 d. 21.30 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 17-22 d. 15.45, 17, 18, 19.30, 22 val. 
23 d. 15.45, 17, 19.30, 22 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 17, 20-23 d. 12, 14.30 val. 18-19 d. 
10, 12.15, 14.30 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17, 20-23 d. 11, 13.15, 16.45 val. 
18-19 d. 11, 13.15, 17.30 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 17, 20-23 d. 10.20, 11.45, 14 val. 
18-19 d. 10.45, 11.45, 14 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 17-23 d. 10.15 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 17-21, 
23 d. 22.20 val. 22 d. 19.50, 22.20 val.

„Zero 3: Geltona. Žalia. Raudona“ (komedija, 
Lietuva, N-18) - 17-23 d. 16, 20.30, 22.30 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
17-21, 23 d. 19.50 val. 22 d. 19 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV) - 21 d. 19 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
17-23 d. 12.30 val.
„Pjūklo ketera“ (istorinė drama, JAV) - 20, 23 d. 19 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 10.10, 12.40, 15.30, 18 val. 
(12.40 val. seansas vyks 18, 20, 22 d.).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 17-23 d. 
12.40, 15.20, 21 val. (12.40 val. seansas vyks 17, 19, 21, 
23 d.).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 
17-23 d. 18.20 val.
„Trenk kaip vyras“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
17-23 d. 13, 19.10, 21.30 val. (23 d. 19.10 val. seansas 
nevyks).
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
17-23 d. 18.10 val.
„Šuns tikslas“ (filmas visai šeimai, dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19 d. 12.15 val. (TAVO VAIKAS 
premjera).
„Rammstein: Paris“ (filmas-koncertas, N-13) - 23 d. 
18.30 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
23 d. 19.10 val. (MOTERS premjera).

„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 17-23 d. 12.50, 16.50, 18.40, 21.20 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 17-23 d. 14.40, 
19.30, 21.50 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 11, 16 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 13.30 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 17-23 d. 10.20, 12.30, 14.50 val. 
(19 d. 12.30 val. seansas nevyks; 14.50 val. seansas vyks 
18-19 d.).
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
17, 19, 21, 23 d. 15.40 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, N-16) - 17-23 d. 20.50 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
17-23 d. 20.40 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 17-23 d. 12.20 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
originalo k., Rusija, N-7) - 17-23 d. 10.30 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18, 19 d. 10.30 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 18, 
20, 22 d. 15.40 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 17-23 d. 10.40 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
17, 20-23 d. 14.50 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Biografiniu filmu apie nacių persekiotą le-
gendinį gitaristą Džengo Reinhartą (Djan-
go Reinhardt) ir Holivudo aktorės Megės 
Gilenhal (Maggie Gyllenhaal) pareiškimu, 
kad amerikiečiai yra pasiruošę priešintis 
JAV prezidentui Donaldui Trampui (Do-
nald Trump), praėjusį ketvirtadienį ati-
darytas politika persunktas Berlyno kino 
festivalis.

Iš viso 18 filmų varžosi dėl trokštamo 
„Auksinio lokio“ apdovanojimo. Jį vasario 18 
dieną įteiks režisieriaus Polo Verhoveno (Paul 
Verhoeven) vadovaujama žiuri.

„Viliuosi, kad pamatysime labai daug skir-
tingų ir prieštaringai vertinamų filmų“, - įžan-
ginės spaudos konferencijos metu teigė Nyder-
landų režisierius P.Verhovenas ir pridūrė esąs 
pasiruošęs „karštoms diskusijoms su žiuri“.

„Berlinale“ užsitarnavo reputaciją kaip 
labiausiai politiškas iš visų didžiųjų festivalių. 
Tačiau kiti žiuri nariai nešvaistė laiko pasisa-
kyti apie D.Trampą, kuris dėl draudimo at-
vykti į JAV sulaukė griežtos meno pasaulio 
žmonių kritikos.

11 dienų vyksiančiame festivalyje bus pa-
rodyta beveik 400 filmų iš 70 šalių.

„Laisvalaikio“ inf.

Berlyno kino festivalis „Berlinale“ sutraukė kino gurmanus

Prancūzų aktorius Reda Katebas (Reda Kateb) ir 
belgų aktorė Sesilė de Frans (Cecile de France)

EPA-Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkinas/koncertai/parodos

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
18 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Orkestras „Kremerata 
Baltica“ (vadovas ir solistas G.Kremer (smuikas), solistė 
A.Daraškaitė (smuikas).
19 d. 11 val. Didžiojoje salėje - V tarptautinio Jaschos 
Heifetzo smuikininkų konkurso finalas. Lietuvos nacionali-
nis simfoninis orkestras. Dir. M.Pitrėnas.

22 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „J.S.Bachas ir A.Vivaldi“. 
Ansamblis „Musica humana“, valstybinis choras „Vilnius“, 
vokalinis duetas „Cantus Coronatus“: S.Lismo (sopranas), 
N.Petro-Menko (mecosopranas), solistai: D.Šeibokaitė 
(fleita), R.Beinaris (obojus), I.Girdžiūnaitė, R.Grakauskaitė 
(smuikai), dir.: A.Vizgirda, A.Dambrauskas.

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
18 d. 18 val. - Dainuojantys aktoriai: K.Smoriginas, 
V.Bagdonas, V.Petkevičius.

lDK VAlDOVŲ RŪMŲ MuZiEJus
17 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - 
V.Ganelino (fortepijonas), V.Tarasavo (mušamieji), 
V.Čekasino (saksofonai) koncertas.

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA
18 d. 17 val. - Operetės spektaklis „Skaniausias 
kokteilis“. O.Kolobovaitė, L.Mikalauskas, E.Bavikinas, 
V.Lukočius.
23 d. 18 val. - Kvartetas ir jaunieji talentai. Kauno stygi-
nių kvartetas. Solistas M.Beinaris (baritonas).

KlAipĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
21 d. 18.30 val. - „Beethoveno odisėja“. Tamami Honma 
(fortepijonas, Japonija/JAV).
22 d. 12 ir 18.30 val. - Koncertas visai šeimai 
„Žaismingos muzikos orkestras XXI“. Klaipėdos kamerinis 
orkestras (vadovas M.Bačkus). Solistai: E.Cotta (smuikas, 
JAV), S.Cotta (violončelė, JAV). Dalyvauja: T.Honma (kla-
vesinas, Japonija/JAV).

KiTi MiEsTAi

KOnCERTAi KiTuOsE MiEsTuOsE
21 d. 17 val. Varėnos r. sav. viešojoje bibliotekoje - 
Muzikinė kompozicija „Budėję lietuvių raštijos aušroje: 
Mykolas Lietuvis, Stanislovas Rapolionis“. J.Šalkauskas 
(skaitovas), A.Liutkutė (sopranas), R.Vilkevičius 
(baritonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
Vilnius

nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys
Paroda „Miesto gamta: pradedant Vilniumi“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Rytų meno parodų ciklo antroji paroda „Nikolajus Rerichas 
ir Latvija“

lDK Valdovų rūmų muziejus
Katedros a. 4

Paroda „Eksponatai. 2009-2015 m. dovanotos ir įsigytos 
vertybės“

lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41

Paroda Baltarusijos kino plakatai 1920-1930
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Vilniaus g. 39/6
Paroda, skirta poeto Kazio Bradūno 100-mečiui

Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17

Vitalio Čepausko ir Povilo Čepausko paroda „Pokalbis“
VGMC „Kairė-Dešinė“

Latako g. 3
Grafika / piešiniai iš Povilo Vaitiekūno kolekcijos

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

Paroda „Antanas Mončys (1921-1993) ir jo aplinka“

Berlyno kino festivalis „Berlinale“ sutraukė kino gurmanus

Modelis Toni Garn (Toni Garrn)

Vokiečių aktorė  
Dženi Šili (Jenny Schily)

Megė Gilenhal (Maggie Gyllenhaal) 
festivalio tribūnoje pasisakė prieš JAV 
prezidento Donaldo Trampo (Donald 
Trump) politiką

Dirigentas
Modestas 
Pitrėnas
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TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
17 d. 18.30 val. - G.Verdi „Don Karlas“. 
4 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.
18 d. 18.30 val. - G.Verdi „Traviata“. Dir. R.Šervenikas.
19 d. 12 val. - S.Prokofjev „Pelenė“. 3 v. baletas. 
Dir. A.Šulčys.

nACiOnAlinis DRAMOs  
TEATRAs

17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechov „Dėdė 
Vania“. Rež. E.Lacascade.
17 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.
18 d. 16 val. Mažojoje salėje - Marius von Mayenburgas 
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Sofoklis, Euripidas, 
Aischilas „Oidipo mitas“. Rež. G.Varnas.
19 d. 16 val. Didžiojoje salėje - „Kaulinis senis ant gele-
žinio kalno“. Rež. J.Tertelis.
19 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Sapnas“ (A.Strindbergo 
pjesės motyvais). Rež. K.Gudmonaitė.
22 d. 13 ir 19 val. Studijoje - I.Šeinius „Kuprelis“. 
Rež. P.Markevičius.
23 d. 19 val. Mažojoje salėje - A.Rutkeviča 
„Gyvūnas (Ku kū)“. Rež. R.Atkočiūnas.
23 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
17 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
18 d. 18.30 val. - J.Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir 
dėdienės“. Rež. G.Tuminaitė.
19 d. 14 val. - „Dostojevskis vaikams 
(nuo 9 iki 99 metų)“. Rež. P.Ignatavičius.
23 d. 18.30 val. - M.Gorkis „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

17 d. 18 val.; 19 d. 16 val. - M.Nastaravičius 
„Pasirinkimas“. Rež. V.Bareikis.
23 d. 18 val. - Ch.Palahniuk „Kovos klubas“ (N-16). 
Rež. V.Bareikis.

salė 99
18 d. 12 val. - Vytautas V.Landsbergis „Arklio Dominyko 
meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
17 d. 18.30 val. - A.Gribojedov „Vargas dėl proto“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
18 d. 16 val. Mažojoje salėje - Premjera! Eric-Emmanuel 
Schmitt „Oskaras ir ponia Rožė“ (rusų k.). Rež. J.Laikova.
18 d. 18.30 val. - I.Vyrypajev „Dreamworks“ (su lietu-
viškais titrais). Rež. G.Surkov.
19 d. 12 val. - S.Maršakas „Katės namai“ (rusų k.). 
Rež. A.Uteganov.
19 d. 18.30 val. - G.Labanauskaitė „#tėvynė“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. G.Surkov.

RAGAniuKĖs TEATRAs
18 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Mažojo Dinozauriuko 
istorija“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
19 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raudonkepuraitė“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

18 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. Rež. N.Indriūnaitė.
19 d. 12 val. - „Voro vestuvės“. Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
18 d. 14 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.
19 d. 14 val. - „Coliukė“ (pagal Hansą Christianą 
Anderseną). Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
17 d. 19 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
18 d. 15 ir 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.
19 d. 14 ir 18 val. - Premjera! V.Sigarevas „Loto“. 
Rež. O.Šapošnikovas.

21 d. 19 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. A.Gricius.
22 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas.
23 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
17, 23 d. 19 val. Juodojoje salėje - Šiuolaikinio cirko 
spektaklis „Aš esu...“ (N-7). Idėjos autorius M.Markevičius.
18 d. 11 ir 15 val. Juodojoje salėje - „Mozaika“. 
Choreogr. B.Banevičiūtė.
18 d. 12 ir 15 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: 
„Dangaus virėja“. Rež. S.Degutytė.
19 d. 19 val. Juodojoje salėje - „(G)Round zero“. 
Choreogr. ir atlikimas: M.Paplauskas, M.Pinigis.
21 d. 11 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Apie meilę, karą ir kiškio kopūstus“. Rež. A.Giniotis.
21 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Lietaus žemė“ (N-14). Rež. A.Giniotis.
22 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Žaidimas baigtas“ 
(N-14). Idėjos autoriai: L.Liepaitė, A.Gudaitė, L.Žakevičius, 
A.Gecevičius ir P.Laurinaitis.

VilniAus KAMERinis  
TEATRAs

19 d. 12 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.
23 d. 18.30 val. - „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.

KEisTuOliŲ TEATRAs
18 d. 12 val. - Premjera! „Eglė žalčių karalienė“. 
Rež. E.Kižaitė.
19 d. 12 val. - M.Macourek „Ilgoji pertrauka“. 
Rež. O.Lapina.
22 d. 19 val. - N.Payne „Spiečius“. Rež. E.Kižaitė.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
17, 20 d. 19 val.; 23 d. 18 val. - Premjera! B.Brecht 
„Vestuvės“. Rež. O.Koršunovas.
21 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.
22 d. 19 val. - A.Čechovas „Žuvėdra“. 
Rež. O.Koršunovas.

uŽuPiO DRAMOs TEATRAs
23 d. 19 val. - J.Ivanauskaitė „Bomba, arba „Ariel“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.

Bliuzo variacijos

Senos „Dobro“ gitaros skambesys, ryž-
tingi tūbos bei ritmiški būgnų garsai „Delg
res“ kūryboje atveria kanalus tarp istorijos, 
muzikos šaknų ir bliuzo maršrutų. „Delgres“ 
sudaro vokalistas ir gitaristas Paskalis Denė 
(Pascal Danae), būgnininkas Baptistas Bron-
di (Baptiste Brondy) bei didelio išskirtinumo 
grupės bliuzui suteikiantis Rafgy (Rafgee), 
grojantis tūba (angl. sousaphone). Šis didin-
gas iš Naujojo Orleano kilęs instrumentas 
priverčia šokti visus  net prarastas sielas. 
„Delgres“ trio rezultatas  galingas naujos 
kartos ir atviras pasauliui delta bliuzas, ku-
pinas gilios pamatinės muzikos, intymiai bei 
kartu universaliai sutinkančios Karibų bė-
das. Šiuolaikinis grupės skambesys lygina-

mas su Ali Farka Tur (Ali Farka Toure), „Ti-
nariwen“ ir „The Black Keys“.

Grupės įkūrėjas P.Denė savo pirmąją gi-
tarą į rankas paėmė būdamas 15os metų, 
taip pradėdamas muzikinę kelionę po pasau-
lį, kurios metu viena scena dalijosi ne su 
vienu garsiu atlikėju.

Išskirtinis P.Denė braižas, apimantis kreo-
lus, Vakarų Afriką, roką ir delta bliuzą, per sep-
tynerius Londone pragyventus metus padarė 
jį paklausiu muzikantu. Grįžęs į Paryžių, jis 
įrašė pirmąjį solinį akustinį albumą „London  
Paris“ (2007 m.), kurį prodiusavo kartu su Dže-
ku Gajumi (Jack Guy) iš grupės INXS, albumas 
„Riviere Noire“ buvo išrinktas geriausiu 
„world“ muzikos albumu 2015 m. „Victoires de 
la musique“ apdovanojimuose (tai Prancūzijos 
„Grammy“ apdovanojimų atitikmuo).

Pavadinimą padiktavo skaudi istorija

Pavadinimas „Delgres“ yra neatsiejamas 
nuo skaudžios Gvadelupos (salynas rytinėje 
Karibų jūros dalyje, Prancūzijos užjūrio re-
gionas) istorijos ir diktuoja pagrindinę kū-
rybos temą. 1802 m., praėjus vos aštuone-
riems metams po Didžiosios Prancūzijos 
revoliucijos, Napoleonas Bonapartas grąžino 
vergiją Prancūzijos kolonijose. Vienoje jų  
Gvadelupoje afrikiečių kilmės pareigūnas 
Luisas Delgrė (Louis Delgres), kurio pavar-
de pasivadino grupė, tapo pasipriešinimo ju-
dėjimo prieš vergovę vadu, tam paaukoda-
mas savo gyvybę. Mirus L.Delgrė ir jo šali-
ninkams, Gvadelupoje prasidėjo nuožmi 
priespauda, tūkstančiai žmonių buvo ištrem-
ti, o dalis jų pateko į Luizianą  bliuzo gim-
tinę. Šių žmonių likimas grupei yra itin ar-
timas ir giliai išjaustas  „Delgres“ įkūrėjo 
P.Danė šeima yra kilusi iš Gvadelupos. Tad 
kūryba yra apie visus tremtinius, bėgusius 
nuo represijų į Ameriką,  vietą, kur oras vis 

„Delgres“ - Karibų istoriją sekantis bliuzas
Frankofonijos dienų proga į Lietuvą atvyksta išskirtinė karibų bliuzo grupė „Delgres“ 
iš Gvadelupos (Prancūzijos užjūrio regionas). Ji kone pirmoji savo unikaliu delta bliuzo 
skambesiu užpildė trūkstamą Karibų muzikos grandį bei naujai papildė patį bliuzo žanrą.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASTeaTras/KoncerTai

Kaunas

KaunO DRaMOs TEaTRas
17 d. 18 val. Ilgojoje salėje - H.Ibsenas „Kai mirę nubu-
sim“. Rež. M.Klimaitė.
18 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Mann „Fjorenca“. 
Rež. J.Vaitkus.
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitė „Balta 
drobulė“. Rež. J.Jurašas.
21 d. 18 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
21, 22 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal 
A.Čechov). Rež. R.Kazlas.
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - H.Ibsen „Junas 
Gabrielis Borkmanas“. Rež. G.Varnas (Valstybinis jaunimo 
teatras).
23 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ (N-16). 
Rež. A.Areima.

KaunO MuZIKInIs  
TEaTRas

17, 18, 19 d. 18 val. - „Adamsų šeimynėlė“. 
2 d. miuziklas. Rež. V.Streiča. Dir. R.Šumila.
22 d. 17 val. - R.Rodžersas „Muzikos garsai“. 
2 v. miuziklas visai šeimai. Rež. N.Petrokas. Dir. J.Vilnonis.
23 d. 18 val. - O.Nicolai „Vindzoro šmaikštuolės“. 
Rež. ir choreogr. G.Santucci (Italija). Dir. J.Janulevičius.

KaunO KaMERInIs  
TEaTRas

17 d. 18 val. - V.Klimaček „Supermarketas“ (N-14). 
Rež. A.Veverskis.
18, 23 d. 18 val. - Premjera! „Alksniškės“. 
Rež. G.Padegimas.
19 d. 18 val. - D.Zelčiūtė „Kūno vartai“. Rež. A.Dilytė.
21 d. 18 val. - M.Duras „Hirošima, mano meile“. 
Rež. R.Abukevičius.
22 d. 18 val. - KMKT rezidentai: Sindikatas Bad Rabbits 
„Vienatvė 1991“.

KaunO MaŽasIs TEaTRas
18 d. 14 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės iki 
žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.
19 d. 12 val. - K.Žernytė „Noriu arkliuko“. Rež. R.Kimbraitė.
22 d. 19 val. - Premjera! „Tarnaitės“ (pagal J.Genet). 
Rež. R.Kimbraitė.

KaunO LĖLIŲ TEaTRas
18 d. 12 val. - „Žvaigždės vaikas“. Rež. A.Stankevičius.
19 d. 12 val. - D.Čepauskaitė „Noriu - negalima, Reikia - 
nenoriu“. Rež. A.Žiurauskas.

VDu TEaTRas
19 d. 19 val. - Y.Reza „Atsitiktinis žmogus“. Rež. J.Vaitkus.

KuLTŪROs CEnTRas „GIRsTuTIs“
17 d. 18.30 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikovas.
19 d. 14 ir 18.30 val. - „Paryžiaus katedra“. 
Rež. R.Marcinkus. Choreogr. P.Andrzejevska.
20 d. 18.30 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas.
21 d. 18.30 val. - R.Cooney „Meilė pagal grafiką“. 
Rež. A.Večerskis.

REnGInIŲ OaZĖ
18 d. 19 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. A.Gricius.

KLaIpĖDa

KLaIpĖDOs DRaMOs TEaTRas
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas 
„Pašaliniams draudžiama“. Rež. O.Koršunovas.
19 d. 17 val. Didžiojoje salėje - A.Juozaitis „Karalienė 
Luizė“. Rež. G.Padegimas.
23 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje - P.O.Enquist „Lūšies 
valanda“. Rež. M.Kimele.

KLaIpĖDOs MuZIKInIs TEaTRas
17 d. 18.30 val. - „Divizija“ (N-14). Rež. R.Kaubrys. 
Choreogr. A.Liškauskas.
18 d. 19 val. - „Velnio nuotaka“. 2 v. miuziklas. 
Rež. K.S.Jakštas. Dir. V.Lukočius.
19 d. 12 val. - „Verpalų pasakos“. 1 v. muzikinė pasaka. 
Rež. R.Bunikytė.

KLaIpĖDOs LĖLIŲ TEaTRas
18 d. 11 ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė - vandenynas“. 
Rež. D.Savickis.
19 d. 12 val. - „Arbatėlė“. Rež. K.Jurkštaitė.

ŽVEJŲ RŪMaI
18 d. 17 val. Teatro salėje - „Unduo dubuo“ (N-16). 
Rež. B.Šarka (Gliukų teatras).
19 d. 12 val. Teatro salėje - „Kai užaugsiu, būsiu...“. 
Rež. A.Sunklodaitė (Labaiteatras).
20, 23 d. 19 val. Teatro salėje - L.Zorinas „Varšuvos 
melodija“. Rež. A.Vizgirda (Klaipėdos pilies teatras).

ŠIauLIaI

ŠIauLIŲ DRaMOs TEaTRas
17 d. 18 val. - J.O’Nilas „Meilė po guobomis“ (N-14). 
Rež. P.Ignatavičius.
18 d. 18 val. - E.Rostand „Sirano de Beržerakas“. 
Rež. A.Pociūnas.
19 d. 12 val. - „Sausio žibuoklės“ (pagal S.Maršako 
pasaką „Dvylika mėnesių“). Rež. N.Mirončikaitė.
23 d. 18 val. - „Ledas“ (N-18). Rež. P.Ignatavičius 
(Klaipėdos jaunimo teatras).

panEVĖŽys

J.MILTInIO DRaMOs TEaTRas
17 d. 18 val. Mažojoje salėje - S.Aleksijevič „Černobylio 
malda“. Rež. L.M.Zaikauskas.
18 d. 18 val. Mažojoje salėje - J.Tatte „Sankirta su 
pagrindiniu keliu“. Rež. A.Vidžiūnas.

panEVĖŽIO MuZIKInIs  
TEaTRas

17 d. 18 val. - Aidas Giniotis. Autorinių dainų koncertas.
19 d. 18 val. - Rūta Ščiogolevaitė. Gražiausios dainos 
nuo seniausių iki naujausių kino filmų.
20 d. 18 val. - Koncertas „Plius minus klasika“. 
V.Miškūnaitė (sopranas). J.Čeponis (fortepijonas), J.Mačys 
(fleita).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

dar vibruoja paslaptingo bliuzo, pašnibždėto 
sutemose, aromatu. Tai prisiminimai apie 
daugumos seniai užmirštus, bet širdyje tebe-
gyvenančius herojus - tėvus, motinas, bro-
lius, pusbrolius ar draugus. Viena jų buvo 
Luiza Danė (Louise Danae - P.Danė protėvė), 
kuri 1841 m., būdama 27-erių, kartu su savo 
trimis vaikais išsilaisvino iš vergijos.

„Delgres“ muzikoje susipina dainos, šokiai 
ir ašaros dėl paklydusių Naujojo Orleano sielų. 
Grupės bliuzas yra garsus šūksnis, nykimo ir 
tuo pat metu kovos bei vilties skambesys. Tai 
pasaulyje sparčiai populiarėjanti grupė, kuri iš 
karto sulaukė muzikos kritikų, prodiuserių, 
vadybininkų dėmesio. Šiam trio yra žadama 
pasaulinė sėkmė ir prestižiniai apdovanojimai.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Delgres“ - Karibų istoriją sekantis bliuzas

„Delgres“ užburia  
unikaliu bliuzo skambesiu

Organizatorių nuotr.

l Kovo 2 d. Keistuolių teatre (Vilnius)
l Kovo 3 d. klube „Ramybė“ (Palanga)
l Kovo 4 d. renginių „Oazėje“ (Kaunas)

„Delgres“ koncertai
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai  
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179,  
www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 

Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 

Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt

Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt

Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 

„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com

Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt

Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

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
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 

Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslauGOsGROžiO PaslauGOs 

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 

Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt

Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt

Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NauJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kuRsai

sveikaTiNGuMO PaslauGOs
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SVEIKINA

             

Gali tekti priimti svarbius 
sprendimus, susijusius su asmeniniu 
gyvenimu ar meile. Jeigu turite antrąją 
pusę, teks apsispręsti - skirtis ar tuoktis. 
Darbe norėsite pradėti ką nors svar-
baus, bet neskubėkite. O jei pradėsite, 
nerizikuokite, tada finansai bus stabilūs. 
Daugiau laiko praleiskite gryname ore, 
pasivaikščiojimai tikrai jums bus į 
naudą, stiprinant imuninę sistemą. 

JAUČIUI

Tai laikas, kai jums puikiai 
seksis kurti naujus santykius ar 
atnaujinti senus. Šiuo metu neskubėkite 
tvarkyti karjeros ar verslo reikalų, nes, 
jei norite pasiekti gerų rezultų, turite 
greitai reaguoti į situacijas. Finansinė 
padėtis bus stabili, jeigu neinvestuosite 
į nekilnojamąjį turtą. Ramybė, gamta 
ir poilsis bus ypač reikalingi sveikatai 
palaikyti.

DVYNIAMS

Puikiai klostysis meilės reikalai. 
Atsiras naujų galimybių susirasti antrą 
pusę, tik netingėkite jomis pasinaudoti. 
Viskas įmanoma - jeigu norėsite, tikrai 
būsite laimingi. Dirbdami komandoje , 
pasieksite puikių rezultatų, aktyviai tvar-
kysite finansinius reikalus. Neužmirškite 
užsukti į sporto salę, tada tikrai gera 
savijauta ir atvaizdas veidrodyje jus 
džiugins ir dovanos gerą nuotaiką.

AVINUI

Prognozė vasario 17-23 d. 

Santykiai su mylimu žmogumi gali 
varžyti laisvę, todėl teks imtis nemalonių 
sprendimų. Šioje situacijoje jums geriau 
daugiau klausytis, ką kalba jūsų antroji 
pusė, ir rečiau kalbėti , tik taip pavyks 
išlaikyti gerus santykius. Keliones atidėkite, 
galite investuoti į vaikų mokslą bei pramo-
gas, daugiau laiko skirti ligų profilaktikai, 
būkite gryname ore, eikite į turistinius 
žygius, taip atgausite vidinę harmoniją.

ŠAULIUI

Labai palanku puoselėti anksčiau 
sukurtus santykius bei pradėti naujus, 
bus svarbūs reikalai, susiję su partneriais, 
sutartimis. Stenkitės padaryti tai, ko ilgą 
laiką nesiryžote atlikti. Dabar užteks drąsos 
sudėtingus planus sėkmingai įgyvendinti. 
Pajamos bus stabilios, galite investuoti 
į verslą, sulaukti palaikymo iš partnerio. 
Dviratis, baseinas, joga, šokis - tai geros 
nuotaikos ir puikios sveikatos šaltinis jums.

SKORPIONUI

Jums sėkmingai klostysis asme-
ninis gyvenimas, santykiai su partneriu 
nebus nuobodūs. Vienišių laukia įdo-
mios ir intriguojančios pažintys. Teks 
spręsti reikalus, susijusius su finansais 
ir kreditais, dokumentų tvarkymu. 
Finansinė situacija bus stabili, nežadanti 
pajamų didėjimo. Ribokite išlaidas 
laisvalaikiui, pasimėgaukite ramiais 
pasivaikščiojimais gamtoje.

SVARSTYKLĖMS

Pasistenkite šiuo metu neuž-
merkti akių, taip pat nepasiduokite kitų 
apžavams ir įtakai, nes galite pražiob-
soti svarbų dalyką. Jums bus aktualūs 
kolektyviniai darbai arba sumanymai, 
gimę kartu su draugais. Didelių išlaidų 
nenumatoma, jeigu nepradėsite remonto 
darbų. Sveikatos sutrikimai neturėtų 
varginti. Venkite alkoholinių gėrimų, 
nepiktnaudžiaukite vaistais.

VĖŽIUI

Jums puikiai seksis bendrauti su 
priešingos lyties atstovais. Neužmirškite, 
jog ilgalaikių santykių pagrindas yra 
abipusė pagarba. Galite gauti naujų 
pasiūlymų dėl darbo, atidžiai tvarky-
kite dokumentus, venkite konfliktų. 
Finansinė situacija bus stabili, jeigu 
atidžiai skaičiuosite savo biudžetą, 
nevyksite į keliones. Pasistenkite neper-
vargti darbe.

LIŪTUI

Labai malonių akimirkų pažers 
jūsų antroji pusė. Galimos išskirtinės 
staig menos ir dėmesys. Darbe lydės sėkmė, 
ypač seksis srityse, susijusiose su administ-
ravimu, vadovavimu, tarptautiniais ryšiais. 
Finansinė padėtis bus stabili, jeigu skai-
čiuosite savo pinigus ir nedarysite didelių 
investicijų į nekilnojamąjį turtą. Puikus laikas 
pasirūpinti savo sveikata, atlikti organizmo 
valymo procedūras, užsukti į sporto salę.

MERGELEI

Jums meilės metas, tad nešvaistyki-
te laiko su neįdomiais žmonėmis, geriau tą 
laiką dovanokite savo antrajai pusei. Labai 
palankus metas tvarkyti su nekilnojamuoju 
turtu susijusius reikalus. Finansinė situacija 
gali pasikeisti į gerą pusę, jeigu turite verslo 
partnerių užsienyje. Pasirūpinkite savo svei-
kata ir poilsiu, neužmirškite dažniau užsukti 
į baseiną ir pasinaudoti SPA procedūromis.

OŽIARAGIUI

Netrūks romantikos ir malonių aki-
mirkų. Tai metas, kai sutiksite jums skirtą 
žmogų arba iš mylimo žmogaus išgirsite 
ilgai lauktą pasiūlymą. Tinkamas metas  
jūsų karjerai, šiuo metu jums nėra neįvei-
kiamų užduočių, aplinkybės dabar klostosi 
labai palankiai. Jeigu turite žalingų įpročių, 
dabar tinkamas laikas jų atsikratyti arba 
padėti tai padaryti artimiesiems. 

ŽUVIMS

Asmeninis gyvenimas turėtų 
tekėti ramiai, jei per daug nevadovau-
site savo antrajai pusei, nesikišite į jo 
asmeninius reikalus. Darbe galite  gauti 
viliojantį darbo ar pelningo projekto 
pasiūlymą. Parankus metas pasirūpinti 
savimi, užsukite į grožio saloną, atlikite 
sveikatinimo procedūras SPA centruose. 
Saugokitės prie vandens telkinių.

VANDENIUI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Maestro Gintaras Rinkevičius
1960 02 20

Laidų vedėjas  
Ignas Krupavičius
1982 02 21

GEROS DIENOS: vasario 17, 20, 21 d. BLOGOS DIENOS: vasario 22 d.

Laidų ir renginių vedėja 
Gabrielė Martirosianaitė
1991 02 23

Dainininkas  
Merūnas Vitulskis
1983 02 18
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Metodika. Kidaras. 
Lapas. Ulemai. Renomė. Dabar. NASA. 
Boras. Apa. GG. Tenas. „Aras“. Ar. 
Sakai. Arina. Sotumas. Varėnos. 
Semas. Vilija. Kad. Pakasa. Au. Bona. 
Abazas. Soda.
Horizontaliai: Pelengas. Po. 
Tanagros. Kopos. Teka. Dama. Suma. 
Misė. Tamada. Bekas. Raudonas. Pa. 
Larai. VAZ. Kebas. Vika. Simas. Alas. 
Dar. Aris. Kai. Arėjas. Marina. Rai. 
Pano. AD. Pasas. UA.
Pažymėtuose langeliuose: 
VaiduoKlis. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą iki vasario 21 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės  
kaina 0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Vesta Balnytė iš Vilniaus. 
Jai bus įteiktas „Equador“  
abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

 Viriau sriubą, ieškojau druskos - 
radau citriną, dabar ieškau tekilos...

l

„Mažyte mano, tu šiąnakt nuostabi“, -  
taip džiaugiasi Lietuvos gyventojai gavę 
algą.

l

Suvalkietis semia vandenį kibiru iš 
kūdros ir pila žemėn.

Praeivis klausia:
- Ką gi tu čia, žmogau, darai?
- Noriu išsemti vandenį iš balos.
- Tu ką?! Iš proto išsikraustei?
- Išsikraustytum ir tu, jei paskan-

dintum muilą.
l

Žmona skaito laikraštį.
- Siaubas, - garsiai ima piktintis. - 

Čia rašo, kad kažkoks vyras susipažino 
su moterimi, tą patį vakarą ją vedė, o 
kitos dienos rytą nužudė!

- Nieko ypatinga, - sumurma vyras. - 
Rytas, kaip sakoma, už vakarą protin-
gesnis.

l

Susitinka du bičiuliai.
- Na, kaip tau sekasi? Papasakok, 

juk tu neseniai vedei.
- A, šiaip sau... Rūkyti negalima, 

alaus gerti negalima, vėlai grįžti namo 
negalima...Žodžiu, nieko negalima...

- Pradedi gailėtis?
- Gailėtis - irgi negalima...

l

- Jonai, kodėl su Adomu kortomis 
nebežaidi?

- O tu žaistum su žmogum, kuris 
visą laiką sukčiauja?

- Žinoma, ne.
- Todėl Adomas ir nebežaidžia.

l

Mielos merginos, vakare suvalgyta 
česnako galvutė patikimai apsaugos jus 
nuo gripo ir nuo nėštumo. 

l

Kad Onutė vasarą gerai atrodytų 
pap lūdimyje, savo geriausią draugę Ja-
niną visą žiemą vaišino kaloringais py-
ragaičiais. 

l

- Brangusis, ar tau dar liko koks 
nors jausmas man?

- Žinoma, brangioji, humoro jausmas.
l

Jaunas vyriškis atvežamas į ligoninę 
su lūžusia koja, išnarintu raktikauliu, 
sulaužytu žandikauliu. Gydytojas užjau-
čiamai:

- Į avariją papuolėte?
- Ne... nusičiaudėjau spintoje.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

EPA-Eltos nuotr.

ŠOKOLADAS. Briuselyje 
(Belgija) savaitgalį veikė 
didžiulė šokolado mugė. 
Joje šokolado meistrai 
pristatė įvairiausių  
gaminių - vyko net  
suknelių su šokoladu  
pristatymas.
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