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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Viename interviu minėjote, kad į 
aktorystę pasukote norėdama atsikraty-
ti kompleksų, vienatvės baimės, drovu-
mo. Ar pavyko?

- Iš tiesų, scena labai padėjo. Kaip tik visai 
neseniai pradėjome naują projektą - „Moterys 
kalba“. Tai kelių moterų „stand up“ pasirody-
mas. Pirmąjį vakarą pradėjau tokiais žodžiais, 
kad būtent scena yra geriausia vieta, kur gali-
ma prabilti apie giliausius savo išgyvenimus, 
jautriausias patirtis, apie tai, kas skaudina ir 
liūdina. Kai apie tai kalbi su draugais, jie ima 
su tavimi diskutuoti, ginčytis, neigti, o scena 
tiesiog priima, nepuola tau patarinėti, priima 
tave tokį, koks esi. Anksčiau labai bijojau kal-
bėti savo žodžiais. Kalbėdavau kitų autorių 
mintis, o dabar vis daugiau improvizuoju, va-
žinėju po Lietuvą, susitinku su žmonėmis ir 
mes tiesiog kalbame apie gyvenimą. Supratau, 
kad kai tu priimi save tokį, koks esi, aplinkiniai 
irgi tave pradeda priimti.

- Ar aktoriams būti savimi nėra sun-
kiau negu kitiems? Juk jūs nuolatos vai-
dinate kitus...

- Be abejo. Negaliu kalbėti už visus aktorius, 
bet, logiškai mąstant, jei tam tikrą laiką į sceną 
žengdavai po daugelio repeticijų, atmintinai mo-
kėdamas vieną ir tą patį tekstą, ir dabar staiga 
išeini nežinodamas nei ką sakyti, nei kokiam 
būti, be jokio grimo, šukuosenos, patiri tam tikrą 
šoką. Manau, kad būti savimi yra sunkiausia. 
Man daug lengviau būti kuo nors kitu, bet ne 
savimi. Kaip būti savimi? Tai reiškia, kad reikia 
parodyti savo trūkumus, išsiduoti, demaskuoti 
save, nebūti protingesniam, negu įsivaizduoji 
esąs. Bet tai ir turi būti pagrindinis žmogaus 
gyvenimo tikslas - kuo labiau būti savimi.

- Matyt, šis tikslas niekada netampa 
baigtinis.

- Bent jau aš kol kas to tikrai nepasiekiau. 
Tai yra kaip žaidimas - tu eini, o tau po kojo-
mis vis pasitaiko kliūtys, kurios tau sako: ne, 

nebūk savimi, nebūk dabar nuoširdi, nereikia 
šito, meluok, apsimesk, ir tu vis bandai tų 
kliūčių išvengti.

- Kas jums buvo tas lūžis, nuo kurio 
ir prasidėjo kelias savęs pažinimo link?

- Įvairūs sunkūs išgyvenimai. Kad ir kaip 
norėtume galvoti, kad tobulėjame nuo gerų 
dalykų, tobulėjame per labai sunkias patirtis, 
kai atrodo, kad dangus su žeme maišosi, o 
sveikas protas traukiasi į šalį. Esu dėkinga 
gyvenimui, kad tokių patirčių turėjau nema-
žai. Kai patirdavau daugiausia streso, po kiek 
laiko suprasdavau, kad man tai labai padėjo. 
O lūžis, matyt, buvo „Auksinis balsas“ - kai 
atsiradau televizijoje. Iš gana saugios ir ste-
rilios erdvės - tamsios teatro repeticijų salės, 
uždaro rato žmonių - patekau į televiziją - 
vietą, kurioje tave žmonės mato net tada, kai 
tu jų visai nematai ar net nenutuoki esant.

- Užsiminėte apie naują projektą „Mo-
terys kalba“, taip pat ir apie anksčiau 
įvykdytą projektą „Mes.Moterys“, su ku-
riuo važinėjate po Lietuvą ir kalbatės su 
moterimis apie jų problemas, sunkumus. 
Ar tos problemos labai skiriasi, ar yra 
kokios nors bendros tendencijos?

- Nenorėčiau išskirti vien moterų. Kai ati-
darėme parodą „Mes moterys“, galvojau, kad 
moterys šioje visuomenėje blogai jaučiasi ir 
lyg pamiršau vyrus. Po vyrų atakų ėmiau jais 
domėtis, skaityti straipsnius apie stereotipus, 
kuriuos jie turi pateisinti. Panašu, kad mums 
visiems nelengva. Esame įvilkti į savo kūnus 
ir turime labai gerai atlikti savo vaidmenį. Pa-
vyzdžiui, aš dabar atlieku jaunos merginos 
vaid menį, iš kurio taip norisi ištrūkti. Norisi 
būti asmenybe, žmogumi. Man atrodo, kad 
visi esame panašūs, tik atliekame skirtingas 
funkcijas. Mūsų jausmai yra labai panašūs, tik 

jų išraiškos būdai skiriasi. Esu tikra, kad kai 
ko nors nepriima į darbą, jis jaučiasi taip pat 
kaip ir aš tokioje pačioje situacijoje. Skiriasi 
tik tai, ką mes darome po to, - vienas gal eina 
nusigerti, o kitas eina toliau ieškoti.

- Papasakokite plačiau apie projektą 
„Moterys kalba“.

- Esame penkios merginos, kuriančios mo-
terų „stand up“ vakarą. Jame susipina ir ko-
medija, ir tragedija. Po vieną lipame ant scenos 
ir šnekame apie savo patirtis. Pavyzdžiui, Ma-
rija lygina gyvūnų gyvenimą su žmonių gyve-
nimu, paaiškindama, kad viskas yra natūralu. 
Gintarė turi labai daug nevykusių pasimatymų 
patirties, tad pasakoja apie juos. Neringa pa-
rašė poemą. Lina pasakoja, ką reiškia gyventi 
ilgą laiką poroje. Aš kalbu apie tai, ką reiškia 
būti suaugusiems. Smagu, kad Vilniuje susi-
rinko daug žmonių, moterys reagavo labai po-
zityviai, juokėsi. Siekiame, kad tai būtų rengi-
nys ne tik moterims, bet visiems. Tokio žanro 
Lietuvoje dar nėra - daugiausia į sceną juokau-
ti lipa vyrai, o mes norime, kad moterys lais-
vėtų, kad jos pasitikėtų savimi, drąsiau juo-
kautų, kad niekas neprimestų cenzūros jų kal-
bai, kad niekas nedrįstų koreguoti, apie ką 
dera šnekėti, o apie ką - ne. Norime laužyti 
stereotipus. Norime su šiuo projektu apkeliau-
ti Lietuvą - balandžio 25 d. būsime Kaune, 
toliau ketiname traukti į pajūrį. Vėliau keisime 
programą ir viską pradėsime nuo pradžių.

- Kaip suprantu, šitas projektas vie-
nija moteris. Nors įprasta manyti, kad 
tarp moterų yra nemaža konkurencija. 
Ar pati esate su ja susidūrusi?

- Taip. Man ji labai nepatinka. Kai pajuntu, 
kad su manimi konkuruoja, apima miegas. Net 
mokykloje labai nemėgau estafečių, kur reikėda-
vo bėgti už ką nors greičiau. Aš noriu konkuruo-
ti su savimi pačia. Mano gyvenime iš esmės ir 
vyksta lenktynės tarp manęs ir mano demonų - 
kas aplenks ir bus stipresnis. Noriu, kad 2015-ųjų 
Beata aplenktų 2014-ųjų Beatą. Esu tuo užsiė-
musi ir man nepatinka, kai mane nuo to atitrau-
kia - staiga atsiranda kokia nors Asta, su kuria 
lyg ir turėčiau konkuruoti. Bet aš esu užsiėmusi 
savimi. O konkurencija dėl grožio... Niekada ne-
maniau, kad esu labai graži ar stipriai ypatinga, 
o dabar tai apskritai traukiasi į gūdžią praeitį.

- Nepaisant to, parodoje „Mes mote-
rys“, kurią praėjusiais metais sukūrėte 
kartu su fotografe Neringa Rekašiūte ir 
komunikacijos specialiste Modesta Kai-
ryte, jums teko nelengvas iššūkis - apsi-
nuoginti prieš fotoobjektyvą. Ką sunkiau 
apnuoginti - kūną ar sielą?

„LaisvaLaikio“ interviu

Beatos Tiškevič 
lenktynės su demonais
Vos ji pasirodė televizijos eteryje, žiūrovai pasiskirstė į dvi stovyklas - vieni ja kaipmat 
susižavėjo, kiti ėmė peikti. Pati Lietuvos televizijos ir radijo laidų vedėja, aktorė Beata 
tiškeVič-HasanoVa (25) prisipažįsta, kad būtent televizijos scena jai padėjo priimti 
save tokią, kokia yra. šiandien jauna moteris savo patirtį, laužydama visus visuomenės 
primestus stereotipus, bando perduoti ir kitoms moterims. kartu su bendramintėmis ji 
keliauja po Lietuvos miestus, bendrauja su publika ir vis dar mokosi pamilti save.

Ne visos turi būti 
gražios, kai kurios ir 
protiNgos turi likti
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n Beata Tiškevič-Hasanova gimė 1989 m. 

gegužės 20 d. Vilniuje

n Baigė aktoriaus specialybę

n Šiuo metu veda LRT laidą „Dainų daina“, 

dirba LRT radijuje

dosjė

Nors apNuogiNti 
kūNą prieš 
fotoaparatą maN 
tikrai buvo labai 
suNku, dar suNkiau 
buvo priimti 
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Tuo metu mano gyvenime buvo sunkus 
laikotarpis, jaučiausi užspausta viduje, turėjau 
daug kompleksų. Visa tai susidėjo į vieną krū-
vą ir išsikristalizavo į šitą projektą. Dabar 
galiu pasakyti, kad nors apnuoginti kūną prieš 
fotoaparatą man tikrai buvo labai sunku, dar 
sunkiau buvo priimti rezultatą. Priimti tai, ką 
mąstau, ką jaučiu, kaip atrodau. Juk visada 
norisi, kad būtų geriau. Man iki šiol yra dide-
lė mįslė, kaip nesustoti tobulėti, bet kartu 
jaustis pakankamam šiuo momentu.

- Yra koks nors universalus receptas?
- Manau, kad ne, bet aš jo ieškau.

- O šiandien dar turite kokių nors 
kompleksų?

- Dabar mažiau galvoju apie išvaizdą, nes 
esu užsiėmusi įvairiausių idėjų įgyvendinimu. 
Bet kartkartėmis užeina. Pavyzdžiui, kartais 
pajuntu, kad esu kvaila, pradedu dėl to labai 
jaudintis. Tuomet kelias dienas skaitau, žiūriu, 
domiuosi, kol pasipildau, pasijuntu sotesnė.

- Kuo domitės tokiomis akimirkomis?
- Naršau it paklaikusi - skaitau, žiūriu, 

klausau. Jeigu jus apims tokia neviltis, dali-
nuosi savo atradimais: poetė Rupi Kaur ir 
visa jos veikla, Romenas Gari (Romain Gary) 
ir jo pasaulis vaiko akimis, Džordžas Karlinas 
(George Carlin) ir Luji C.K. (Louis C.K.) 
„stand up“, V.Šimborskos (W.Szymborska) 
poezija, V.Gombrovičiaus (W.Gombrowicz) 
dienoraščiai, Elis Miler (Alice Miller) knygos 
apie vaikystės įtaką mūsų gyvenimui. Be to, 
labai patinka skaityti apie vaikų auklėjimą.

- Nors vienoje laidoje minėjote, kad 
nenorite turėti vaikų...

- Bet gal viltis vis tiek yra. Gal pasimo-
kysiu būti mama ir kada nors ja tapsiu.

- Esate gana atvira. Nebijote nuo to 
nudegti?

- Esu kelis kartus nudegusi, bet man nieka-
da neatrodė, kad atvirumas turėtų būti traktuo-
jamas kaip koks nors keistas dalykas. Žmogus 
paklausė, o tu atsakai taip, kaip yra. Man bai-
siausia sudaryti kitiems geresnį įspūdį apie sa-
ve, negu yra iš tiesų. Man nepatinka, kai žmonės 
manimi nusivilia. Gal dėl to iš karto sakau taip, 
kaip yra, kad niekas neįsivaizduotų, kad esu 
šventa. Aš tik žmogus. Visi pridarome klaidų.

- Taip, bet kai esi viešas žmogus, tos 
klaidos yra keliagubai didesnės, ar ne?

- Taip. Pamenu, kai Jonas Radzevičius pa-
darė automobilio avariją ir partrenkė žmogų, 
iš karto žiniasklaidoje buvo parašytas jo var-
das, pavardė, įdėta jo nuotrauka. Po kiek lai-

Aktorė Beata Tiškevič nebijo 
prisipažinti esanti egoistė

Neringos Rekašiūtės nuotr.

Visi esame panašūs, 
tik atliekame 
skirtingas funkcijas
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ko žmogų partrenkė kažkas kitas - straipsny-
je apie šį incidentą buvo pateikti tik kaltina-
mojo inicialai. Taip yra neteisinga. Kai esi 
žinomas, atrodo, kad tavo klaidos yra penkis 
kartus didesnės. Dėl to yra baisu.

- Nesigailite patekusi į viešumą?
- Neturėjau tikslo būti žinoma. Man malo-

nu, kad tai, ką darau, - kuriu, rašau, vaidinu, - 
pasiekia daug žmonių. Niekada nenorėjau bū-
ti nesuprasta menininke. Norėjau būti supras-
ta ir prieinama. Niekada nenorėjau užsidaryti 
būrelyje snobų, kur visi vieni kitus supranta, 
o kiti gali nešdintis velniop. Visada galvojau 
apie universalumą, kad būtų įdomu ir intelek-
tualui, ir tam, kuris tiesiog mėgsta pažvengti, 
ir kokiam nors skeptikui. Turbūt tai ir yra ma-
no tikslas - savo darbais suvienyti daug skir-
tingų auditorijų. Tai nėra lengva.

- Su kokiais stereotipais susiduriate 
apie menininkus?

- Susiduriu su labai daug stereotipų, ir ne-
būtinai apie menininkus. Mano tėtis yra len-
kas, kaskart kai ką nors „humoristinio“, pa-
šiepiančio girdžiu apie šią tautą, man norisi 
žiovauti. Ištekėjau už azerbaidžaniečio, tad 
anksčiau girdėdavau, kad jis man nupjaus gal-
vą. Atsakydavau: taip, jis man kiekvieną dieną 
nupjauna galvą, bet išmokau ją greitai prisisiū-
ti. Dar vienas stereotipas apie aktorius - neva 
jei esi aktorė, tai eik ir vaidink, kodėl darai 
visokius projektus? Daug stereotipų susijusių 
su lytimi. Jei esi moteris televizijoje, turi būti 
pati gražiausia. Pamenu, kartą mane grimavo 
ir klausia: blakstienas klijuoti? Aš sakau, ai, 
gal ne, gal nereikia, ne visos turi būti gražios, 
kai kurios ir protingos turi likti. Mes pasijuo-
kėme ir eteryje pasirodžiau be priklijuotų blaks-
tienų. Nepaisant visko, man patinka stereotipai, 
nes paskui save jie atsiveda ir paradoksus. Ma-
no vienas tikslų - griauti stereotipus iš jų pasi-
juokiant, pašiepiant juos, įvardijant juos, bet gal 
kiek kitokia intonacija, negu įprasta.

- Bet sutikite, kad šiandien grožio 
kultas yra pakankamai eskaluojamas. 
Turite kokį nors receptą, kaip jaustis gra-
žiai neatitinkant standartų?

- Man atrodo, kad net ir tos, kurios tuos 
standartus atitinka, nesijaučia gražios. Nieka-
da nesi pakankamai graži. Man pačiai padeda 
tinkama aplinka - žmonės, kuriems įdomus 
tavo mąstymas, požiūris, mintys, dalykai, ku-
riuos galite kartu nuveikti, o ne tavo šlaunų 
apimtis. Reikia pačiam telktis į idėjas, galvoti, 
ką dar gali padaryti, imtis iniciatyvos, skaityti, 
domėtis. Gyvenime yra be galo daug dalykų, 
o mūsų išvaizda yra toks mažas, niekingas ir 
neįdomus atomas. Aš pati jaučiuosi graži, kai 
turiu gerų idėjų. Tada nieko iš savęs išoriškai 
nebereikalauju. Kaip tik neseniai dariausi tai-
landietišką masažą. Ten nusuka sprandą du 
kartus, bet jis grįžta atgal. Bet esmė ta, kad iš 
tos tailandietės pajutau tokią meilę kūnui, ku-

rią norėčiau puoselėti ir pati. Mes meilę su-
vokiame kitaip - išsitiesini plaukus, tai jau reiš-
kia, kad myli savo kūną. O ten meilė sklinda 
kiekvienam kauleliui, kiekvienam sąnariui, kai 
tu myli savo kojas, nes jos kasdien tave nešio-
ja, padeda užlipti laiptais. Myli savo rankas, 
nes jos gali rašyti. Kai esi dėkingas kiekvie-
nam savo sąnariui, nes jis tau vis dar tarnauja. 
Norėčiau pasiekti būtent tokią meilę kūnui.

- Kaip manote, kur yra ta riba tarp 
tokios sveikos meilės sau ir egoizmo?

- Aš nevartoju žodžio „egoizmas“. Net pa-
miršau jo prasmę. Egoizmas mūsų visuomenė-
je kažkodėl spalvinamas tokiomis tamsiomis 
spalvomis, bet aš jį visada matydavau tik pozi-
tyviai. Man patinka žmonės egoistai. Man pa-
tinka susitikti su draugu ir žinoti, kad jis susi-
tiko ne dėl manęs, o dėl to, kad jam yra įdomu 
su manimi, kad jis norėjo susitikti. Lygiai taip 
pat aš - egoistė - atėjau su juo susitikti, nes 
norėjau su juo pabendrauti, o ne dėl to, kad jam 
to reikia. Man nepatinka, kai žmonės dėl manęs 
aukojasi. Kai žmonės daro man ką nors gero, 
noriu, kad jie darytų tai dėl to, jog patys to no-
ri ir dėl to jaučiasi gerai. Turbūt mano gyvenime 
labai daug egoiz mo. Netgi kai darau ką nors 
savanoriškai, dalykus, kuriuos kiti įvardija kaip 
altruistinę veiklą, ten pilna egoizmo. Aš tiesiog 
jaučiuosi gerai, jaučiuosi kaip herojė.

- Vis dėlto - nors esate užsiėmusi įvai-
riais projektais, darbu televizijoje, esate 
baigusi aktorystės mokslus. Kiek dabar 
jūsų gyvenime vietos užima pati aktorystė?

- Su aktoryste yra sudėtinga, nes noriu vai-
dinti keistus vaidmenis, kurie nėra paremti 
įprasta, buitine logika. Man atrodo, kad menas 
turi atsiskirti nuo kasdienybės. Man priimti-
nesnis tas teatras, kuris yra šiek tiek toliau nuo 
realybės, kuris jos neatspindi tiesiogiai. Man 

artimesni ne realizmo epochos kūriniai, o im-
presionizmas, siurrealizmas. Birželio pabaigoje 
pradėsiu repetuoti spektaklį Nacionaliniame 
dramos teatre. Žiūrėsime, kaip ten seksis.

- O pati neturite idėjų pereiti į kitą 
pusę ir tapti režisiere?

- Man dar norisi vaidinti. Pasiilgstu, tik 
nežinau, ko tiksliai - gal to, kai pats nuo savęs 
nustembi.

- Grįžkime prie jūsų šeimos. Ištekė-
jote už azerbaidžaniečio. Ar kultūriniai 
skirtumai labai atsispindi kasdienybėje?

- Ne. Gal kartais būna komiškų situacijų, 
bet skirtumai labiau pasimato, kai nuvažiuo-
jame į Azerbaidžaną. Man ten būna sudėtinga. 
Bet šiaip mano ir mano vyro nuomonė dėl 
daugelio dalykų sutampa.

- O kokie skirtumai pasimato Azer-
baidžane?

- Kai ten eini per perėją, visada galvoji, 
kad šį kartą norėtum išgyventi. Ten ne tai, 
kad nepraleidžia, o atrodo, kad dar ir specia-
liai padidina greitį, kai pamato, kad eini. Ne-
labai galiu išeiti viena, ypač vakare, nes būsiu 
interpretuota neteisingai. Man atrodo, kad 
moterims ten labai sunku gyventi. Turiu ten 
draugių, ir kaskart, kai atvažiuoju, man atro-
do, kad jų akys vis liūdnesnės. Ten moterys 
ima paskolas, kad galėtų pasidaryti grožio 
procedūras, kad galėtų ką nors susileisti į 
lūpas. Man juokingiausia būna su anyta. Kai 
apsikirpau, ji paklausė, ar čia mane taip drau-
gai apkirpo, atsakiau, kad ėjau pas kirpėją. O 
ji sako: na gerai, bent jau plaukai pailsės. Ji 
nesupranta, kad tai galima daryti savo noru, 
kad nori taip atrodyti. Kartais ji sako: tave 
išbėrė. Sakau, ne, mano oda visą gyvenimą 
tokia. Ten viską reikia daryti labai teisingai. 
Tokia, kokia esu, lyg nesiskaitau, nes neati-
tinku jų standartų - nesu nei gera šeimininkė, 
nei tipiška gražuolė. Nepateisinu tų lūkesčių, 
kuriuos jie kelia moteriai. Todėl man geriau-
sia Lietuvoje. Laimei, mano vyras irgi juokia-
si iš visų tų nesąmonių.

Baisiausia sudaryti 
kitiems geresnį  
įspūdį apie save  
negu yra iš tiesų

Beata Tiškevič-Hasanova praėjusiais  
metais debiutavo kaip radijo laidų vedėja

Ievos Zaleckytės-Burcustu nuotr.
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Meilė sau turi būti 
pirmoje vietoje

„69 Danguje“ grupės vokalistė ir TV lai-
dų vedėja Nijolė PareigyTė-rukai-
TieNė (31) sako, kad jai sveika gyvensena 
pirmiausia yra mityba. Pasak jos, maistas 
turi duoti naudos, vitaminų, reikalingų mi-
neralų, kitų maistinių medžiagų, o ne tik 
sukurti sotumo pojūtį.

„Sportas taip pat yra labai svarbus sveikos 
gyvensenos komponentas. Tačiau toji sporti-
nė veikla yra labai individualus dalykas. Man 
visai nepatiko treniruoklių salės, esu bandžiu-
si ir pilatesą, aerobiką ir man neprilipo. labai 
svarbu atrasti tai, kas tinka tau. Supratau, kad 
man sportinės veiklos įdomiausios tos, kurios 
vyksta žaidimo forma, aš labai mėgstu lauko 
tenisą“, - sakė Nijolė. Moteris mano, kad jei 
sportuoji tai, kas nepatinka, treniruotės labiau 
tampa katorga nei malonumu, kai kurioms 
sporto rūšims ir tai pačiai sveikai mitybai 
reikia pribręsti. Tiek maistas, tiek sportas 
turi teikti malonumą. „Dabar, kai turiu du-
krytę, dažnai su ja einame pasivaikščioti į 
mišką. Tai nėra labai aktyvi sportinė veikla, 
bet geriau tokia nei jokios. Be to, dabar pa-
vasarėja, bunda gamta, miške grynas oras, 
štai iš tokių dalykų, mano akimis, ir susideda 
ta sveika gyvensena. Beje, meilė sau visgi 
turėtų būti pirmoje vietoje. o po to jau visa 
kita“, - mintimis dalijosi Nijolė. 

Tema

Sveikos gyvensenos receptai pagal juos
Sveikas gyvenimo būdas - sportas ir mityba. Lyg ir viskas paprasta, bet pasirodo, sveikos gyvensenos ir net sportinių veiklų suvokimas 
gali būti labai skirtingas. Vieniems užtenka pasivaikštinėti pušyne, o kiti, norėdami gyventi sveikai, stropiai renkasi, ką dėti į burną. 
„Laisvalaikis“ pasidomėjo, kaip sveiką gyvenimo būdą suvokia garsūs žmonės ir ką jie valgo.

Atsiriboti nuo bet  
kokio negatyvumo

Šokėja ir TV3 televizijos laidos „kaip ant 
delno“ vedėja MilaNa jaŠiNSkyTė (31) 
džiaugiasi pirmą kartą gyvenime turėdama 
aiškų mitybos planą. Negana to, panašu, kad 
moteris turi laiko ne tik šokiams, bet ir ki-
toms sportinėms veikloms. Milana itin susi-
domėjo joga ir ėmėsi aktyviai ją praktikuoti. 

„Mano moto: „darau ir valgau tai, kas ma-
ne daro laimingą“. kaip niekada anksčiau pus-
ryčiauju, pietauju ramiai atsisėdusi prie stalo, 
vakarieniauju. Viską gaminu pati. Turiu dide-
lį norą į skrandį dėti tik „gėrį“, o tai  padeda 
gaminti patiekalus iš kokybiškų produktų. Pa-
tikėkite, kai prisėdusi pažiūriu į lėkštę, pa-
galvoju: „oho, Milana, panašu, kad pagaliau 
pamilai save ir savo kūną“, - pasakojo M.ja-
šinskytė. Tiesa, Milanos 30 dienų mitybos 
plane, kurio tikslas suformuoti geresnius mi-
tybos įpročius, nėra net žuvies, nors ateityje 

moteris neketina atsisakyti jūros gėrybių. Na, 
o geriausia „dieta“ ar mitybos planas yra tas, 

kurio laikantis galima valgyti desertus. Mila-
na gamina ledus iš šaldytų vaisių, suvalgo 

lašišos tartaras

Porcijai:
120 g lengvai sūdytos lašišos
Kelios marinuotos kaparėlio uogos
Pora griežinėlių mėlynojo svogūno
1 šaukštelis grūdėtųjų garstyčių
10 g kietojo sūrio (beriame ant jau paruošto tartaro)
1 šaukštas alyvuogių aliejaus
1 šaukštelis vasabi krienų masės
1 šaukštelis majonezo (įlašinkite truputį burokėlių sulčių, 
gausite raudoną majonezą - juo galėsite padekoruoti lėkštę)
Česnako, druskos, pipirų (pagal skonį), krapų (jei sezonas)

Viską smulkiai supjaustyti, dėti į formelę ir pusvalandį 
palaikyti šaldytuve.
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Pasiutusiai gardūs grybukai
Pora saujų grybų (cremini)
2 saliero stiebai
1 avokadas
1 sauja špinatų
1 šaukštas mielių dribsnių
Pusė puodelio virtų ryžių ir lęšių mišinio
2 šaukštai balzaminio acto
2 šaukštai garstyčių
Pora smarkių pakratymų ir aštraus padažo pagal skonį
Paruošimas: 
Dideliame inde sumaišyti grybus, salierą, avokadą, špinatus 
ir mielių dribsnius. Supilti ryžių ir lęšių mišinį. Padažą 
ruošiame iš balzaminio acto, garstyčių ir aštraus (pasirinkto) 
padažo, viską sumaišę užpilame ant daržovių su grybais.
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Tema

Sveikos gyvensenos receptai pagal juos

lėkštę pašildytų uogų su cinamonu, ir net 
naminį migdolų sviesto ir kokoso aliejaus šo-
koladą gamina pati. Milana sako, kad dabar 
jos ruošiamas maistas yra nepaprastai ska-
nus, tad nebegundo ir šokoladai parduotuvių 
lentynose. 

O ir sveiką gyvenimo būdą Milana suvo-

kia ne tik kaip kasdienį sportą ir maistą. „Man 
sveikas gyvenimo būdas - atsiribojimas nuo 
bet kokio negatyvumo. Renkuosi pozityvias 
knygas, motyvuojančias pramogas, vertinu 
laiką, praleistą su artimais žmonėmis. Sveika 
gyvensena prasideda nuo pokyčių mūsų gal-
vose ir širdyse. Iš gyvenimo imi tik tai, kas 

džiugina, o smulkmenų tiesiog nesureikšmi-
ni. Būti laisvai pasirinkti man itin svarbu ir 
aš renkuosi būti laiminga kasdien“, - mintimis 
dalijosi Milana.

Visgi sportas daugeliui yra tarsi papildo-
mas energijos šaltinis gyvenime. Tiesa, Mi-
lanos greičiausiai nesutiksite bėgiojančios 
parke ar minančios dviratį sporto klube. „Die-
vinu šokį - jame susijungia sportas ir savire-
alizacija. Šokis - dailus, estetiškas, iš dalies 
padedantis pažinti mano galimybes, sutei-
kiantis jį žiūrinčiajam emocijų. Jis reikalauja 
fizinio pasirengimo, tačiau ne mažiau svarbus 
psichologinis tvirtumas. Mąstymas ir impro-
vizacija. Šokis suteikia atradimo džiaugsmą. 
Jį man teikia ir joga, nes nepaisant kūno for-
mų tobulinimo, joga transliuoja kur kas dau-
giau“, - pasakojo M.Jašinskytė. Gyvenime ji 
dar ir nardo, kopia į kalnus. Milana įsitikinu-
si, jog kartais visai nesvarbu, tai sportas ar 
ne, svarbu patys aktyvūs užsiėmimai, per ku-
riuos galima pažinti mūsų pasaulį, išreikšti 
savo jausmus, atrasti švelnesnį savąjį „aš“.

Svarbiausia nepersivalgyti 
prieš miegą

Radijo soties „Zip Fm“ ir televizijos laidų 
vedėjui ROlanDuI MackeVIčIuI (30) atro-
do, kad sveikai gyvena tik robotai. Tie, kurie yra 
griežtai nusistatę, kuriuo laiku turi eiti miegoti, 
kada reikia keltis, sportuoti, kada ir ko, kiek 
reikia valgyti, turbūt turi grafiką ir kada geriau-
sia užsiimti meile. čia, pasak jo, tikriausiai būtų 
ta tradicinė sveiko gyvenimo samprata.

 „Man atrodo, kad žmogus, kuris gyvena 
be nervų, jau sutaupo pusę sveikatos. Žino-
ma, galima ir sportuoti, užsiimti tomis spor-
tinėmis veiklomis, kurios tikrai patinka, o ne 
yra priverstinės. Galima ir atidžiau pasižiū-
rėti, ką dedame į skrandį, kad maistas būtų 
malonumas“, - pasakojo Rolandas.

kalbant apie sportą, Rolandui patinka tiek 
sporto salės mankšta, svarmenys, tiek bėgiojimas 
palei upę. Dabar jis kaip tik nusipirko naują dvira-
tį, tad su sūnumi Motiejumi ruošiasi jį išbandyti 
ir tikino, kad „vaikas net dūsauja pamatęs dviratį 
lauke. Jau jaučia, kad ir mes važinėsimės“. 

Į mitybą Rolandas su žmona IeVa Macke-
VIčIene (26) žiūri itin atsakingai. „Mityba mums 
yra labai svarbi. Ir laikomės jos griežtai. Vienin-
telė diena - sekmadienis, kai iki ketvirtos valandos 
dienos sau leidžiame viską, tai būna ir pica, ir kol-
dūnai. Bet ir tie gaminti namie. Stengiamės val-
gyti laiku ir neprisivalgyti prieš miegą“, - savo 
mitybos principus atskleidė R.Mackevičius.

Šeima, norėdama gyventi sveikai, nesikrei-
pė į jokius trenerius ar mitybos specialistus. 
Visko su Ieva išmoko patys, o tam padėjo ir 
vaiko atsiradimas. „Tai privertė gerai apgalvo-
ti, ką duodame vaikui ir ką valgome patys. Tie-
siog pripratome gyventi sveikiau. Be to, paste-
bėjau, kad labai susitaupo pinigų, kai eini į par-
duotuvę ir konkrečiai žinai, ko tau reikia ir ką 
gaminsi. nebebūna pas mus spontaniškų be-
verčių pirkimų. Tiesa, Ieva pradėjo aktyviau 
sportuoti, rytais vis lekia į „Insanity“ treniruo-
tes. Grįžusi būna labai laiminga ir negali atsi-
džiaugti treniruotėmis. aš galvoju, ko ji tokia 
laiminga, ar ten treneriai tokie gražūs, ar tre-
niruotės tokios geros“, - šypsojosi Rolandas.

Rytais Rolandas su šeima geria sveikuo-
liškus kokteilius ir receptais dalijasi su „lais-
valaikio“ skaitytojais.

sveikuoliški kokteiliukai
Kokteilių pagrindas yra avižų, migdolų arba sojų 
pienas. Viską suplakti smulkintuvu.
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Pasiutusiai gardūs grybukai
Pora saujų grybų (cremini)
2 saliero stiebai
1 avokadas
1 sauja špinatų
1 šaukštas mielių dribsnių
Pusė puodelio virtų ryžių ir lęšių mišinio
2 šaukštai balzaminio acto
2 šaukštai garstyčių
Pora smarkių pakratymų ir aštraus padažo pagal skonį
Paruošimas: 
Dideliame inde sumaišyti grybus, salierą, avokadą, špinatus 
ir mielių dribsnius. Supilti ryžių ir lęšių mišinį. Padažą 
ruošiame iš balzaminio acto, garstyčių ir aštraus (pasirinkto) 
padažo, viską sumaišę užpilame ant daržovių su grybais.

Sauja šaldytų mėlynių
1 bananas
180 g liesos varškės
Saulėgrąžų daigų
Datulių

1 bananas
Sauja šaldytų braškių (arba aviečių)
180 g liesos  
varškės
Saujelė avižų
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Aktorė Justė Zinkevičiūtė (25) tiki-
na, kad jos sveikas gyvenimo būdas pirmiausia 
prasideda nuo suvokimo, jog „kūnas nėra tarsi 
šiukšlių dėžė, kuri surenka viską, kas valgo-
ma“. Mergina tikina pagaliau išmokusi derinti 
mitybą taip, kad sportuojant teliktų tik tobu-
linti kūno formas ir tą daryti su malonumu.

- Kas, tavo suvokimu, yra sveikas gy-
venimo būdas?

- sveika gyvensena nėra staiga atsibudus 
ryte nuspręsti, kad likus iki vasaros trims mė-
nesiams propaguosiu viską, kas sveika. Man 
sveika gyvensena kasdien prasideda nuo to, 
kaip aš jaučiuosi, ir nuo suvokimo, kad mano 
kūnas nėra tarsi šiukšlių dėžė, kuri surenka 
viską, kas valgoma. Rinkdamasi produktus 
daug dėmesio skiriu jų sudėčiai, daržovių kil-
mės šaliai. Atsakingai renkuosi veido ir kūno 
kremus, kad jie būtų kuo mažiau nuodingi odai. 

sveika gyvensena susideda iš daugelio aspek-
tų, žinoma, sportas yra bene svarbiausias mū-
sų geros savijautos rodiklis. Žiemos metu ren-
kuosi sporto klubus, bet tik atšilus orams lekiu 
į lauką. Greitas ėjimas, važiavimas dviračiu ar 
riedučiais ir keletas reikalingiausių pratimų, 
kad išlaikyčiau norimas kūno formas. 

- Rodos, į pagalbą gyventi sveikiau 
pasitelkei ir „Kilo.lt“? 

- su „kilo.lt“ idėjos autoriumi Andriumi 
Pauliukevičiumi susipažinome filmavimo aikš-
telėje praėjusią vasarą. Rudenį paskambinau 
jam ir prisijungiau prie „kilo.lt“ norėdama 
labiau suderinti savo maisto racioną. Mano 
diena konkretaus grafiko neturi. Pusryčiauti 
galiu septintą ryto filmavimo aikštelėje, o va-
karieniauti dešimtą ar vienuoliktą vakaro, po 
spektaklio. tad su Andriaus pagalba atradau 
mitybos balansą. valgau penkis kartus per 

dieną, priešpiečiai ir pavakariai man padeda 
taip neišalkti ir vakarienė būna saikinga. tuo-
met sportas tampa dar didesniu malonumu, 
nes juo dailinamas tik kūnas. taisyklinga mi-
tyba pati pakoreguoja reikiamą svorį.

- Kokie yra tavo sveiki ir nelabai mi-
tybos įpročiai?

- sąžiningi 2 litrai vandens per dieną yra 
mano sveikasis įprotis. O nelabai geras -  
imbierinis nealkoholinis vynas, kuris man 
yra tikras energijos užtaisas, kai jos ypač 
trūksta! (Šypsosi.)

- Ar sutinki su posakiu, kad „sveika-
me kūne ir sveika siela“?

- tikrai taip. ne veltui sakoma, kad kai 
kūnas sveikas, ir siela nori dainuoti. Be to, 
mano rytai tik suskambus žadintuvui neprasi-
deda nuo staigaus bėgimo iš lovos. Aš visada 
skiriu kokias penkias minutes ryto meditacijai. 
Gal kam pasirodys juokinga, bet aš pasakau 
mintyse sau „labas rytas“, kad bus puiki diena, 
rankomis perbraukiu veidą, pasirąžau, atsige-
riu vandens ir visada plačiau atveriu langą 
įkvėpti gryno oro. Pavasarį ar vasarą aš nuo 
to pasikraunu daug teigiamų pojūčių. tokios 
akimirkos puikiai nuteikia dienai.

- Kiek vietos tavo gyvenime užima 
sportas? 

- nesu sporto maniakė. Man sportas reika-
lingas gerai savijautai ir, kaip pati juokauju, pri-
sižiūrėti, kad tilpčiau į televizijos ekraną. Labiau-
siai patinka bėgimas, greitas ėjimas, dažniausiai 
juos propaguoju esant blogai nuotaikai.

Parengė Ringailė StulPinaitė

lengvų, bet sočių  
pusryčių receptas
Pora trejetas kviečių trapučių
Lašišos skiautelės
Pagardinimui: špinatų lapai, gražgarstės, krapai (pagal 
skonį ir norus).
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Justė nebėga iš lovos vos suskambus žadintuvui

Tema

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  3 11

10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie Nedą

Džiazo vokalistė, fleitininkė NeDa MalūNavičiūtė 
(43) sako, kad yra laiminga, iki šiol išsipildė visos jos 
svajonės. Neda sako vertinanti kiekvieną gyvenimo 
akimirką ir suprantanti, kad visos jos yra nepakarto-
jamos. tačiau yra dar daug dalykų, kurių nežinome 
apie lyriškąją Nedą.

Neda yra viena tų laimingųjų moterų, kurioms pavy-
ko ištekėti už pirmosios savo gyvenimo meilės, kurią 
sutiko besimokydama Juozo Tallat-Kelpšos aukštes-
niojoje muzikos mokykloje: „Su vyru mes į pasima-
tymus nevaikščiojome, nes kartu ir grojome, ir dir-
bome, ir tuo pat metu draugavome. Galima sakyti, 
kad mums kiekviena diena buvo pasimatymas.“
Pastaruoju metu didžiausią įspūdį Nedai palikusi 
knyga - Zuzanos Kubelkos „Ofelija mokosi plaukti“. 
O labiausiai įsiminę rašytojai - Jurga Ivanauskaitė 
ir Erichas M.Remarkas.
N.Malūnavičiūtei keisčiausia, kodėl žmonės nesu-
sikalba ir kodėl dėl jų nesusikalbėjimo vyksta karai: 
„Iš kur žmonėms kyla neapykanta, nenoras išgirs-
ti ir suprasti kitaip mąstančius, kitur gyvenančius, 
kitais dalykais tikinčius žmones?“ 
Nedos aksesuarų skrynutėje daugiausiai vietos už-
ima auskarai, o rūbų spintoje karaliauja vyšninė ir 
žalia spalvos. „Nesakyčiau, kad nemėgstu ryškių 
spalvų. Bet geltonos suknelės mano spintoje tikrai 
nerasite, o štai raudona yra ir man ji labai patin-
ka“, - pasakojo atlikėja.
Pievų ir laukų gėlės Nedą žavi labiausiai. Pasak jos, 
tokioje puokštėje gali būti įsipynęs ir koks čiobrelis, 
ramunėlė, mėta ar net dilgėlė su rugio varpa.  
Taisyklė: niekuomet niekur nevėluoti. Neda šios 
taisyklės laikosi itin pareigingai ir to paties tikisi 
iš kitų žmonių. Pasak jos, vėlavimas yra kitų žmo-
nių laiko negerbimas.
Neda nemėgsta šv.Kalėdų. Ši šventė lyg ir turėtų 
būti džiaugsminga, labai sakrališka, tačiau kai nuo-
lat tenka dirbti, Kalėdų laikotarpis tampa labiau 
katorga nei džiaugsmu. Ši šventė, Nedos manymu, 
tapo pernelyg komercinė.
Pats geriausias metų laikas Nedai yra pavasaris: 
„Viskuo. Kai per karšta, man jau negerai, o žiemą, 
jeigu būčiau meška, pramiegočiau be jokio sąžinės 
graužimo.“ 
Didžiausia fobija - dideli žmonių susibūrimai. „Klai-
kiausiai jaučiuosi patekusi tarp masės žmonių. Tai 
tokios vietos kaip dideli koncertai, festivaliai, mu-
gės. Pastaruoju metu tokių didelių sambūrių ven-
giu, man reikia erdvės“, - pasakojo Neda. 
Vertas dėmesio atradimas - sveika mityba: „Daž-
niausiai gaminu salotas, trintas sriubas, vaisių ar-
ba daržovių kokteilius. Salotas dievinu ir visuomet 
improvizuoju jas gamindama, man patinka viskas, 
kas žalia.“ 

■
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■

■

■

■

■

■

■

■

Parengė Ringailė StulPinaitė
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar turi svajonių automobilį?
- Nežinau kodėl, bet jaučiu nemenką sim-

patiją „Toyota“ markės automobiliams. Aš esu 
linkusi į klasiką, tad man žaviai atrodo ir kab-
rioletai. O svajonių automobilis galėtų būti 
„Tesla“ elektromobilis, jis ekonomiškas ir ne-
terštų gamtos. 

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Pamenu, kažkada važiuojant autostrada 

sprogo automobilio padanga. Tuomet labiausiai 
džiaugiausi, kad pavyko suvaldyti automobilį ir 

Bjellė: 
Vairavimas yra lyg grojimas

Vairuojant galima susipažinti su naujais, 
linksmais žmonėmis - tuo įsitikinusi daini-
ninkė Raminta naujanytė-Bjellė (23). 
mergina įsitikinusi, kad kelyje galima ne tik 
pailsinti mintis, klausant geros muzikos, bet 
ir patirti linksmų nuotykių. ypač jei tuo metu 
šalia yra gerų draugų kompanija.

Stasio Žumbio nuotr.

Raminta Naujanytė-Bjellė džiaugiasi automobilyje 
vis dar turinti kasetinį grotuvą. Tai leidžia prisiminti 
senas geras grupes, kurių muzika nebuvo perleista 
kompaktinių diskų formatu
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Ratai

išsukti į šalikelę. Gerai, kad pravažiuojantys žmo-
nės man padėjo pakeisti padangą, nes aš to pada-
ryti tikriausiai nesugebėčiau. Teoriškai žinau, ką 
ir kaip daryti, bet praktiškai juk reikia nemažai 
jėgų. Tai velniškai sunku. Pati padangą mėginčiau 
keisti tik tuo atveju, jei nebūtų iš ko rinktis. 

- Sutiktum dalyvauti ralyje?
- Na, tam reikia automobilio ir nemenko 

pasiruošimo. Bet neatmesčiau tokios galimy-
bės, manau, kad man visai patiktų išbandyti 
jėgas. Man patinka vairuoti.

- Kokios muzikos klausaisi vairuodama?
- Tai labiau priklauso nuo nuotaikos. Pa-

prastai renkuosi iš dviejų variantų: klasikinė 
muzika arba geras rokas. Jeigu noriu klasikos, 
įsijungiu LRT „Klasiką“. O kai noriu roko, 

Bjellė: 
Vairavimas yra lyg grojimas

džiaugiuosi, kad mano automobilyje vis dar 
yra kasetinis grotuvas, tad ten sukasi dabar 
viena mano mėgstamiausių kasečių - grupės 
„Bix“ vienintelė kasetė neperleista kompak-
tinio disko formatu „La Bomba“.  Kartais no-
risi paieškoti naujos muzikos, ir kur geriau tą 
daryti, jei ne automobilyje?  

- Kokius reikalavimus keltum besi-
rinkdama naują automobilį?

- Visuomet maniau, kad noriu mažos, 
greitos mašinytės. O jeigu reikėtų rinktis da-
bar, norėčiau greito, komfortiško automobilio, 
kuris būtų manevringas ir greitai pajudėtų iš 
vietos. Kitas variantas būtų koks nors auto-
busiukas, skirtas labiau kelionėms, erdvus, 
talpus, koncertinis. Beje, man yra tekę kaž-
kada išmėginti „Alfa Romeo Giulietta“ ir man 
ji patiko. Visai galėčiau ir tokią vairuoti.  

- Kokia transporto priemonė tau būtų 
simpatiškiausia, romantiškiausia?

- Romantiškiausia galbūt oro balionas. 
(Šypsosi.) O jeigu apie automobilius, tai koks 
nors senoviškas kabrioletas, retro. Tokį būtų 
galima vairuoti su šalikėliu, kurį plaiksto vėjas, 
dideliais akiniais nuo saulės ir skrybėlaite. Tik-
rai būtų romantika, o širdyje - rokenrolas. 

- Ko vairuodama niekuomet nesiryž-
tum daryti?

- Vairuodama aš galiu ir pasidažyti, kalbėti 
telefonu, galiu ir papietauti, jei labai trūksta 
laiko. Nagų nusilakuoti gal nepavyktų. Nesu-
prantu, kaip kitiems pavyksta kelyje perskaity-
ti knygas ir žurnalus, to aš tikrai nedaryčiau. 

- Ar skolini savo automobilį drau-
gams?

- Skolinu. Mano automobilis nėra prince-
siška karieta. Tai tik daiktas, o daiktai turi 
būti naudojami, aš prie jų neprisirišu. Žinoma, 
žiūriu, kam skolinti, bet man tikrai negaila 
šiuo daiktu pasidalyti su draugais. 

- Ar vairavimas gali įkvėpti kūrybai? 
- Kūrybai gal ne, bet manau, kad gali nura-

minti. Vairavimas man yra tarsi terapija, galima 
pailsėti, išsikrauti. Aš juk vairuodama nebegal-
voju, kokį bėgį jungti, viską darau automatiškai, 
o tai leidžia atpalaiduoti mintis. Sakyčiau, kad 
tam tikra prasme man vairavimas yra lyg gro-
jimas. Juk grodama aš taip pat negalvoju, kokį 
klavišą spausti. Nors kūryboje galima panau-
doti akcentus iš kokių nors nutikimų vairuo-
jant, o man visuomet kas nors nutinka. 

- Kelyje pasitaiko nuotykių?
- Pasitaiko. Kartais, sustojus prie švieso-

foro, kitame automobilyje sėdintys žmonės 
mane bando išprovokuoti lenktynėms. Ir ką 
jūs manot? Aš pasiduodu provokacijai. (Juo-
kiasi.) Aš kelyje dažnai žaidžiu, galima net 
susidraugauti su kitais vairuotojais valgant 
saldainius, kol lauki žalio šviesoforo signalo.

- Kokia buvo geriausia tavo gyvenimo 
kelionė?

- Tokios buvo net dvi ir nežinau, kuri ge-
resnė. Automobiliu važiavome su draugais 
muzikantais į Amsterdamą. O antroji kelionė 
buvo į Norvegiją su koncertiniu turu. Su drau-
gais keliauti smagu, nes per 10 dienų apva-
žiavome visą Norvegiją, lipome į kalnus, kar-
tais net miegojome gamtoje. 

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

- Smagiausias mano matytas filmas apie ke-
liones ir nuotykius - tai „Pono Byno atostogos“.

l Šiuo metu vairuoja: „Audi A4“

l Svajonių automobilis: „Tesla“ elektromobilis

l Eismo įvykių skaičius: 0

l Vairavimo stažas: 5 metai

l Dažniausias posakis kelyje: „Nebūk naglas“

l Gražiausia automobilio spalva: priklauso 

nuo automobilio

Dosjė

Mano autoMobilis 
nėra princesiška 
karieta

Pavasariškai „Laisvalaikio“ 
fotosesijai  Raminta  Naujanytė-

Bjellė  sutiko linksmais piešiniais 
papuošti savo automobilį
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Savaitgalį visi mados gerbėjai rinkosi į Šiuolaikinio meno centrą, kur  
karaliavo jau 17-oji „Mados infekcija“. Svečiai, atėję pasižiūrėti, ką  
rudens-žiemos sezonui sukūrė žinomi ir pradedantys šalies dizaineriai,  
stengėsi išsiskirti savo stiliumi ir nenusileisti podiumu žengusiems  
modeliams. Didžiausias Lietuvos mados renginys pritraukė ir nemažą  
būrį žinomų pramogų, kultūros ir verslo pasaulio atstovų.

StiliuS

Žinomi žmonės užsikrėtė „Mados infekcija“

Dizainerė Ilma Cikanaitė ir stilistė Agnė Gilytė

Dainininkė Jurga Šeduikytė 

ir aktorius Vidas Bareikis

Festivalio kūrybos vadovė Sandra Straukaitė (kairėje) 
ir renginio prodiuserė Renata Mikailionytė

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  3 15

StiliuS

Žinomi žmonės užsikrėtė „Mados infekcija“

Parengė Eimantė Juršėnaitė, agnė Vaitasiūtė-KEiziKiEnė
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Dizainerė  
Agnė Deveikytė

TV3 atstovė spaudai Erika Vyšniauskaitė 
(kairėje) ir dizainerė Toma Jankauskaitė

Dizaineris  
Aleksandras Pogrebnojus Modelis Monika  

Račiūnaitė – Pogrebnojė

TV projekto „Aš - stilistas“ 
dalyvė Goda Dagilytė

Aktorė Jurgita Jurkutė-
Širvaitė su vyru Ryčiu Menininkė Monika Dirsytė Dizaineris Egidijus Sidaras
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Praūžė 17-oji „Mados infekcija“

Kas? Laura DaiLiDė-
nienė-DaiLi.
Kolekcija: „Aves“.
Idėja: moteriški 2015-2016 
metų rudens/žiemos kolekci-
jos drabužiai tokie, kurie 
saugo ir apgaubia šiluma. 
Kolekcija įkvėpta paukščio 
plunksnos motyvo. Kolekci-
jos reikšminiai žodžiai - šil-
ta, lengva, aštru, monumen-
talu, netikėta, švaru.

StiliuS

Kas? Lina GuDanavičiūtė.
Kolekcija: „Shape“.
Idėja: dizainerės nuomone, drabužis visada yra 
vienokios ar kitokios formos, bet šiai kolekcijai 
apibūdinti labiau tiktų angliško žodžio „shape“ 
lietuviškas skambesys „šiaip“.
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Kas? Kristina Kruopienytė.
Kolekcija: „Monk“.
Idėja: ši kolekcija įkvėpta Rytų kultūros, asketiško gyveni-
mo, transformacijos ir gyvenimo šalia technologijų. Pagrin-
dinės „Monk“ spalvos sodrios ir tamsios, o siluetai - įvairūs, 
sukirpti taip, kad judant sukuriami netikėti vaizdiniai.

StiliuS

Praėjusį savaitgalį, kaip ir kasmet, Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, rinkosi aukštosios mados gerbėjai. Čia vyko jau 
17-asis tarptautinis mados festivalis „Mados infekcija“. Iš viso per dvi dienas žiūrovai išvydo 16 kolekcijų, tarp kurių - 
svečiai iš Prancūzijos, Vokietijos, Belgijos, Latvijos ir Rusijos. 7 dizaineriai pasirodė kaip konkurso „Injekcija“ nugalėto-
jai. Kūrėjai pristatė drabužius tiek moterims, tiek vyrams. Tarp jų - ir kasdienai skirti drabužiai, ir idėjiniai modeliai.Praūžė 17-oji „Mados infekcija“

Kas? Laura DaiLiDė-
nienė-DaiLi.
Kolekcija: „Aves“.
Idėja: moteriški 2015-2016 
metų rudens/žiemos kolekci-
jos drabužiai tokie, kurie 
saugo ir apgaubia šiluma. 
Kolekcija įkvėpta paukščio 
plunksnos motyvo. Kolekci-
jos reikšminiai žodžiai - šil-
ta, lengva, aštru, monumen-
talu, netikėta, švaru.

Kas? LiLijA LArionovA.
Kolekcija: „White Horses/4“.
Idėja: inspiracijos šaltinis - 
Pašaltuonio kaimas Jurbarko 
rajone, kur prabėgo dizainerės 
vasaros pas senelius. Kūrėja 
sugrąžina arčiau žemės, ar-
čiau savo šaknų, nes dažnai 
pamirštame, kas esame ir iš 
kur atėję. Ji išlieka ištikima sa-
vo braižui ir toliau plėtoja 
konstruktyvinius sprendimus.

Kas? Lina GuDanavičiūtė.
Kolekcija: „Shape“.
Idėja: dizainerės nuomone, drabužis visada yra 
vienokios ar kitokios formos, bet šiai kolekcijai 
apibūdinti labiau tiktų angliško žodžio „shape“ 
lietuviškas skambesys „šiaip“.

Parengė Eimantė JuRšėnaitė, agnė Vaitasiūtė-KEiziKiEnė
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„Auksinį scenos kryžių“ ir geriausios aktorės 
titulą per kovo 27-ąją surengtą Teatro dienos 
šventę gavo Mažojo teatro aktorė Agnė  
ŠATAiTė (29). garbingas apdovanojimas jai 
skirtas už Severiutės vaidmenį spektaklyje 
„Dėdės ir dėdienės“ ir Serafimos iljiničnos 
vaidmenį spektaklyje „Savižudis“. Abu spek-
takliai pastatyti valstybiniame Vilniaus ma-
žajame teatre.

Aktorė, paklausta, ar lietuvių teatre turėtų 
būti daugiau nacionalinės klasikos pastatymų, 
sakė:

„Manau, kad taip. Mes turim daug literatū-
ros lobių. Reikėtų dažniau jų ieškoti ir paban-
dyti atverti tą lietuvių literatūros klasiką. Ma-
nau, kad teatre lietuviškos dramaturgijos trūks-

A.Šataitei - geriausios aktorės titulas

Agnės Šataitės Severiutė sužavėjo visus
Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Veidai

Pernai Vlada  dalyvavo „Žurnalistų ralyje“ su 
šturmanu Vytautu Švedu, o šį kvietimą į „Mo-
terų ralį“ gavo labai netikėtai ir dar dvejojo, su-
tikti ar ne. „Po vieno filmo kine mane pasičiupo 
profesionali šturmanė Agnė Vičkačkaitė-Lauciu-
vienė ir pasiūlė dalyvauti. Aš dar lyg ir sudvejojau, 
prisiminus pernai vykusio „Žurnalistų ralio“ įspū-

džius, bet tai tikrai nebuvo lengva. Tačiau Agnė 
mane nuramino, kad „Moterų ralis“ bus kur kas 
smagesnis, švelnesnis, kupinas geros nuotaikos 
ir galiausiai kad tai bus labai smagiai praleistas 
laikas. Čia moterys turės remtis savo intuicija 
ir logika, nes tai bus kažkas panašaus į orientaci-
nes varžybas“, - pasakojo V.Musvydaitė.

Į „Moterų ralį“ su laimingu ekipažo numeriuTV3 televizijos laidos „Mitybos ir sporto ba-
lansas“ vedėja VlADA MuSVyDAiTė (31) 
vėl mėgins jėgas ralyje. Tiesa, šį kartą tiek 
ralis, tiek ir pats ekipažas išskirtinai mo-
teriški. Balandžio 11 dieną „Moterų ralio“ 
dalyvės išriedės į sostinės gatves ir prasi-
dės tikroji moteriška konkurencija. Tačiau 
Vlada sako dėl to nė kiek nesijaudinanti.

Vlada Musvydaitė sako „Moterų ralyje“ nebijanti 
moteriškos konkurencijos. Jai svarbiausia gerai 
praleisti laiką, o ne užimti pirmąją vietą

Luko Pačkausko nuotr.
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Veidai

Šuolininkė į aukštį, Lietuvos čempionė ir 
rekordininkė Airinė PALŠytė (22) dažnai 
sulaukia komplimentų ir dėl dailios išvaiz-

dos. Veikiausiai todėl ji nepraslysta pro 
akis šalies dizaineriams, siūlantiems 
pristatyti jų kūrybą. nors jauną mer-
giną esame įpratę matyti su sportine 
apranga, ji pripažįsta, kad ir mada jai 
nesvetima.

 Airinė, neseniai tapusi mados na-
mų „Aimi“ veidu, pripažįsta, kad dar-
bas prieš kameras - vienas malonu-
mas, tačiau ji kruopščiai atsirenka, 
kuriuos pasiūlymus priimti. „Tai jau 
antroji mano fotosesija, susijusi su ma-
da, bet kolekcijos veidu tampu pirmą 
sykį - man tai gana išskirtinis įvykis. 
Tikrai nepasakyčiau, kad darbas prieš 

kameras man kelia baimę, juk kai daly-
vauju aukšto lygio sporto varžybose, ten 

būna labai daug žiniasklaidos, kamerų ir 
fotografų blyksčių. Prie to esu pripratusi, 
todėl galiu atsipalaiduoti ir tiesiog mėgautis 
fotosesija, - sakė Airinė. - „Aimi“ kolekcija 
man artima, nes ji skirta aktyvioms mote-
rims. Tokia esu ir aš - sportuoju, mokausi, 
turiu daug pomėgių ir mano laisvalaikis gana 
įvairus“.

Kaip ir kiekviena dailiosios lyties atsto-
vė, Airinė mėgsta puoštis. Kaip prisipažįsta, 
ką vilkėti, jai padiktuoja aplinkybės, laikas, 
vieta, renginio pobūdis arba jos pačios nuo-
taika. „Kadangi esu sportininkė, mėgstu pa-
togius, laisvus ir nevaržančius drabužius, 
tačiau mielai dėviu sukneles ir aviu aukšta-
kulnius. Kartais tiesiog norisi pasipuošti“, - 
šypsojosi ji. Sportininkė prisimena, kad be-
sikraustydama iš tėvų namų pastebėjo, kiek 
daug drabužių yra jos spintoje. „Nors nesu 
priklausoma nuo parduotuvių, ta, kuri progai 
pasitaikius bėga pakelti nuotaikos apsipir-
kinėdama, drabužių mano spintoje nemažai, 
galbūt netgi reikėtų savotiškos revizijos, - 
svarstė Airinė. - Kadangi daug keliauju, pa-
stebiu, kaip žmonės rengiasi užsienyje, labai 
žavi skandinavių stilius. Kelionėse pamatau 
daug skirtingų stilių, aprangos sprendimų, 
kokios tendencijos vyrauja, tad nori nenori 
tai įkvepia ir mano asmeninį stilių. Mados 
aklai nesivaikau ir ja tikrai negyvenu, tačiau 
perverčiu stiliaus žurnalus, sužinau tenden-
cijas - natūralu, tokiais dalykais, manau, tu-
rėtų domėtis kiekviena.“ 

A.Šataitei - geriausios aktorės titulas
ta ir ypač - šiuolaikinės. Labai džiaugiuo-
si už Mindaugo Nastaravičiaus laimėjimą 
(geriausias 2014 m. dramaturgas, - red. 
past.). Mačiau jo pjesės „Demokratija“ pa-
statymą Nacionaliniame dramos teatre, 
labai patiko. Džiugina, kad vis dėlto atsi-
randa tų lietuvių autorių. Norėtųsi, kad jų 
būtų daugiau, kad mes ieškotume savojo 
identiteto, savęs ir nebijotume to rodyti 
scenoje.

Gal su tais kūriniais atsitiks taip, kaip 
atsitiko su „Dėdėm ir dėdienėm“, - jis ta-
po anšlaginiu spektakliu. Žmonės be galo 
išsiilgę lietuviškos literatūros. Žinau, kad 
ir Jono Vaitkaus spektaklis pagal J.Tumą-
Vaižgantą „Nebylys“ Šiaulių dramos teat-
re taip pat sulaukė puikių vertinimų. Ma-
nau, dabar yra tas laikas, kai reikėtų labiau 
atsigręžti į tai, ką mes turime“.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė, ringailė StulPinaitė

Paklausta, ką mano apie moterišką kon-
kurenciją, Vlada tik nusijuokė. Jai svarbiau-
sia geras laikas, tačiau jos šturmanė - šios 
srities profesionalė, tad natūralu, kad nori 
pasiekti ir gerų rezultatų. „Aš ją net šiek 
tiek raminu. Mes važiuosime 11 numeriu 
pažymėtu ekipažu, tai aš sakau Agnei, kad 
tai yra jau dvi pirmos vietos. Mums jau 
pasisekė. Kol kas dar turėjome tik porą 
treniruočių: darbas aikštelėje, pasikartojau 
manevrus, kaip apvažiuoti kliūtis. Tai buvo 
labiau įgūdžių atgaivinimas. Manau, Agnei 
su manimi reikės kantrybės, nes aš esu iš 
tų moterų, kurios baisiai neklauso. Kai 
sporto šakai reikia susikaupimo, man jau 
stresas. Aš mėgstu šypsotis, jaustis lais-
viau“, - šypsojosi Vlada. Į ralį V.Musvydai-
tė išriedės vairuodama „Nissan Pulsar“ 
automobilį su automatine pavarų dėže. Po 
praėjusio ralio, kur teko vairuoti automo-
bilį su  mechanine pavarų dėže, šį kartą 
moteris nerizikavo. 

Tokio tipo ralis, skirtas tik moterims, 
vyks pirmą kartą, ir jau skaičiuojama dau-
giau nei šimtas užsiregistravusių ekipažų. 
Vlada tvirtino, kad jos kolegos vyrai jau 
dabar juokauja, jog tą dieną reikės išvažiuo-
ti iš miesto, nes tiek moterų siautės keliais. 
O ralyje kartu su Vlada pasirodys ir kelios 
jos draugės: „Tiulio fėjos“ įkūrėja Viktorija 
Jakučinskaitė, Elena Puidokaitė-Atlanta, 
dizainerė Kristina Mališauskienė ir kitos. 
Tad konkurencija, panašu, čia stipriai ne-
kvepia. Moterys nusiteikusios padėti viena 
kitai, o ne žūtbūt siekti pirmos vietos. 

Į „Moterų ralį“ su laimingu ekipažo numeriu

Žinoma sportininkė 
prisijaukino madą
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GROŽIO paletė

Nors tik pradeda dvelkti pavasariu, sostinės grožio salono „Bomond“  
meistrai kartu su profesionalios plaukų kosmetikos platintoju „Cosmoprof“ 
jau pristatė madingiausių 2015 metų rudens-žiemos kirpimų kolekciją, 
įkvėptą 1961-1963 metų. Tai pasipriešinimo ir maišto prieš turtingus ir  
išlepintus studentus iš elitinių mokyklų Amerikoje metai. Šukuosenos 
anuomet atspindėdavo socialinį sluoksnį. Pasak salono meistrės Lenos  
Dudinskajos, tai unikali plaukų kirpimų kolekcija, įkvėpta anų laikų,  
tačiau puikiai įsiliejanti į šių dienų madą.

Maištingos 2015- ųjų rudens-žiemos tendencijos
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Kirpimuose dominuoja tvarkingos 

medaus blondinės, gintaro ir aukso 

spalvos. Naudojamos vidutinio dydžio 

plunksnos formai sukurti, kurios nu-

spalvintos pilkšvomis spalvomis su 

violetiniais ir pilkais atspalviais.

Kolekcijos spalvų 
gamą sudaro šviesios 
(blondiniškos) spal-
vos: nuo saulės pabu-
čiuoto ir jūros nu-
purkšto iki purvinų 
atspalvių.

Salono „Bomond“ meistrė Liudmila Kozlova Armandas Fedorovičius
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Parengė Eimantė Juršėnaitė

Grožio paletė

Maištingos 2015- ųjų rudens-žiemos tendencijos
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Grožio salonas „Bomond“

A.Smetonos g.7, Vilnius

Tel. 8 604 14450

2015 metų rudens-žiemos kirpimų 

kolekcija įkvėpta pasipriešinimo ir 

maišto prieš turtingus ir išlepintus 

studentus iš elitinių mokyklų Ameri-

koje 6-7 dešimtmečiais.

Ateinantį sezoną bus madinga mo-

dernizuota, Kenedžio įkvėpta išvaizda, 

naudojant klasikines barzdaskučio 

(barbering) technikas.

Lena Dudinskaja

Šios kolekcijos kirpimai - griežti, 

tikslūs (angl. clean-cut). Vyrauja stili-

zuota netvarka kartu su nestandarti-

niais plaukų išsišakojimais („pele-

kais“). Aplink veidą krinta rafinuotos 

ir kontrastingos formos. 
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i šukuosenos variantas

1. Plaukus išplauname, išdžioviname.
2. Surišame aukštai į uodegą, sugofruoja-
me smulkiomis žnyplėmis.
3. Sugofruotus plaukus lengvai papurškia-
me fiksuojančiu laku, šukuojame, kad su-
teiktume apimties.
4. Supiname lengvą kasą.

Berniukams šį sezoną pristatome tokias šukuosenas, kuriose susilieja klasikinis, sportinis, 
devintojo dešimtmečio, „puck rock“ ir avangardinis stiliai.

Šukuosenos turėtų atspindėti gana griežtokus kirpimus, aiškias linijas. Tokie sušukavimai 
neįprasti, tačiau puikiai tinka nešioti kasdien.

Grožio paletė

Madingos vaikų šukuosenos. 
Ką pataria „Pukio“ meistrai?

2015 metų pavasario/vasaros sezonas kviečia sugrįžti į 1970-1980 metų  
diktuojamas madas. Atsižvelgdami į tai, „Pukio“ kirpyklėlės meistrai pristato  
vaikučiams keletą sušukavimo variantų, iš kurių galėsite išsirinkti šukuoseną,  
tinkančią tiek mokyklai, tiek ir smagiai šventei.

Mergaitėms: ir mokyklai,  
ir smagiai šventei

Stiliaus variacijos berniukams
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Grožio paletė

Madingos vaikų šukuosenos. 
Ką pataria „Pukio“ meistrai?

5. Supintą kasą apvyniojame aplink su-
rištą uodegą, galiuką prisegame segtuku 
po kasa. Viską užfiksuojame laku.

Su „laisvalaikio” 
kortele

12%
nuolaida vaikų  

kirpimui

✓ Šį sezoną mergaitėms bus itin po-

puliarios retro ir etnostiliaus šu-

kuosenos. Taip pat galimi įvairūs kasų 

pynimai: nuo paprasčiausių iki sudė-

tingų, nuo smulkių iki stambių.

✓ Į madą sugrįžta gofruoti plaukai ir 

viršugalvyje (arba pakaušyje) iš-

kelti plaukai, pereinantys į žavias, len-

gvai krentančias garbanas.

✓ Ateinančiais metais bus labai ma-

dingos įvairios bangų interpreta-

cijos, laisvų sruogų žaismas.

✓ Žaismingumo šukuosenai suteiks 

įvairūs plaukų aksesuarai - bus 

ypač madingi įvairių spalvų lankeliai.

Vaikų kirpykla „Pukis“

J.Balčikonio g. 3-290 Vilnius

Tel. +370 5 2030585 l Mob. +370 637 77 999

El.p.info@pukiokirpykla.lt l www.pukiokirpykla.lt

Parengta pagal „Pukio“ inf. 

ii šukuosenos variantas

1. Išplaunami plaukai, išdžiovi-
nami.
2. Atskiriami smilkinių zonos plau-
kai, esant norui galima galvą ap-
rišti spalvota juostele arba uždėti 
lankelį. Likę plaukai sugofruojami 
ir surišami žemai į uodegą.
3. Likę smilkinių plaukai šukuo-
jami atgal, aprišami aplink suriš-
tą uodegą. Galiukai pritvirtinami 
segtukais po uodega.
4. Surištus uodegos plaukus 
lengvai pagarbanojame. M
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naujas Sausas drabužių valymas, skalbimas, lyginimas
Odinių ir kailinių  gaminių valymas, impregnavimas

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

ŽvaigŽdės

Dukrelę auginanti 
Holivudo gražuolė 
Bleik Laivli (Blake 
Lively) atsipalaiduoja 
krapštydamasi prie 
motociklo

EPA-Eltos nuotr.

Aktorė Bleik lAivli (Blake lively, 27), 
atlikusi pagrindinį vaidmenį lietuvos kino te-
atrus gegužės pirmąją pasieksiančioje roman-
tinėje dramoje „Adelainos amžius“, šiuo metu 
mėgaujasi kitu svarbiu gyvenimo vaidmeniu - 
buvimu mama.

Gruodį pirmagimės su sutuoktiniu Rajanu 
Reinoldsu (Ryan Reynolds) susilaukusi švie-
siaplaukė aktorė ne tik mėgaujasi motinyste, 
bet ir paįvairina ją netradiciniais užsiėmi-
mais.

Holivudo aktorių pora, ilgai slėpusi dukters 
vardą, neseniai atskleidė, kad mažylę pavadino 
Džeime (James).

B.laivli prisipažįsta, kad stengiasi prisotin-
ti dukros gyvenimą magijos, kaip kadaise elgė-
si jos pačios mama. „Mano mama kūrė aplink 
mane magišką pasaulį. kai ji man skaitydavo 
vadinamųjų laimės sausainukų pranašystes, jo-
se būdavo pilna istorijų apie princeses, pilis, 
brangakmenius ir piratus. kai suaugau pakan-
kamai, kad sugebėčiau jas perskaityti pati, bu-
vau nustebusi, kokios tos pranašystės iš tiesų 
nuobodžios“, - prisipažino aktorė.

Maistą ir jo gaminimą mėgstanti aktorė šį 
užsiėmimą priskiria ir prie pomėgių, kurie pa-
deda susidoroti su nuovargiu ir įtampa. Tiesa, 
kitos jos streso malšinimo procedūros dar įdo-
mesnės. „Mėgstu kurti dalykus, kuriuos galiu 
panaudoti. Mėgstu megzti, gaminti arba krapš-
tytis prie motociklo - to dabar mane moko ma-
no vyras. vienas pastarųjų mano kūrybinių pro-
jektų buvo gamtos motyvų įkvėptos pagalvėlės 
namams dekoruoti“, - pasakojo ji.

B.laivli tvirtino, kad geriausias būdas pra-
leisti laisvadienį - vaikštinėjant po Niujorką. 
„Šis miestas nuolat kinta. kartais nukeliauju į 
vietą, kurioje buvau prieš keletą metų, ir ji ne-
atpažįstama. Tačiau manau, kad tai gerai, - vi-
sada yra naujų vietų skaniai pavalgyti ir atras-
ti ką nors naujo“, - šypsojosi ji, tvirtindama, 
kad, nepaisant dažnų kelionių, Niujorkas - jos 
mėgstamiausia maisto šventovė.

Neįprasti Bleik Laivli atsipalaidavimo būdai
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Akį traukė Keiti Peri (Katy Perry) tinklinės kojinės-batai
EPA-Eltos nuotr.

Keiti Peri išvydo 
savo antrininkę

JAV atlikėja Keiti Peri (Katy Perry, 30) Los 
Andžele pristatė filmą „Katy Perry: The Prismatic 
World Tour“, kuriame nufilmuotas jos koncertų turas 
„The Prismatic World Tour“, prasidėjęs praėjusių 
metų vasarą. Šis koncertų maratonas skirtas prista-
tyti naujausią atlikėjos albumą „Prism“, kuris dauge-
lyje muzikos topų užėmė pirmąsias vietas. Turo me-
tu surengti 129 pasirodymai JAV, Kanadoje, Meksiko-
je, Australijoje, Europoje. Su koncertine programa 
„The Prismatic World Tour“ K.Peri balandžio mėne-
sį dar koncertuos Azijoje.

Į premjerą atlikėja atėjo avėdama akį traukiantį 
apavą - jos kojas puošė tinklinės kojinės-batai. Tad 
netrukus, matyt, bus galima tikėtis, jog toks apavas 
taps itin populiarus tarp K.Peri gerbėjų. Mat neretai 
atlikėjos ištikimiausios gerbėjos ir apsirengia, ir ma-
kiažą pasirenka tokį, kad būtų kuo panašesnės į pop-
dievaitę.

ŽvaigŽdės

Dainininkės 
gerbėja 
tobulai 
nukopijavo 
popdievaitės 
stilių

Parengta pagal užsienio spaudą ir „ACME film“ inf.
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kaleidoskopas

 

„Tau laikas tekėti!“, „Kada gi jūs susituok-
site?“ - išgirsti tai iš aplinkinių galima bet 
kada: ir po metų bendro gyvenimo, ir po 
trečiojo pasimatymo. O gal išties - laikas? 
Galime išvardyti 10 požymių, kad jau lai-
kas susimąstyti apie vestuves. Įsiskaityki-
te, gal jums tikrai laikas tekėti?

1. Vietoj „aš“ vis dažniau sakote „mes“.
Sugaunate save bemintijančią, kad su savo 

mylimuoju norite praleisti ne mėnesį, o metus, 
dvejus ir apskritai visą gyvenimą. O dar su op-
timizmu galvojate apie ateitį, kuriate ilgalaikius 
planus ir jau seniai mąstote kategorija „mes“. O 
draugėms atrodote nuobodi: penktadienio vaka-
rą su malonumu kepate pyragus, o ne iki nukri-
timo šokate klube. Tiksliai, laikas tekėti!

2. Beveik visos jūsų draugės ištekėju-
sios arba ruošiasi vestuvėms.

Jūs jau žinote visus „išpirkos“ scenarijus, „iš 
akies“ galite nustatyti, kur kris nuotakos mesta 
puokštė, o jei piršlys staiga pamirš žodžius - ga-
lite būti suflere. O kaip kitaip? Dauguma jūsų 

10 požymių, kad jums laikas tekėti

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  3 27

Psichologijos kodas

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

draugių jau ištekėjo ir jūs daugmaž suvokiate, 
kiek reikia susitaupyti vestuvių planuotojai ir 
žinote, kokiuose viešbučiuose jaunavedžiams su-
teikiamos didžiausios nuolaidos. Manote, visa 
ši informacija nusėdo jūsų galvoje tiesiog šiaip? 
Ne! Galbūt atvirai neprisipažįstate „noriu ište-
kėti“, tačiau nesąmoningai seniai vaizduojatės 
save nuotakos vaidmenyje.

3. Jis apie jus žino viską. Arba beveik 
viską.

Jam pasakojate apie visas savo emocijas ir iš-
gyvenimus, o jis įdėmiai klausosi. Todėl žino, 
kad esate alergiška žemės riešutams, kad Džu-
das Lo kelia jums susižavėjimo drebulį, o frazė 
„Rita gėlės“ jūsų telefone reiškia bičiulę iš jogos 
grupės su margais havajietiškais bridžais...

4. Jūs nuolatos „palaikote ryšį“.
Pranešimai socialiniuose tinkluose, elektro-

niniame pašte, SMS ir begaliniai pokalbiai tele-
fonu - jūs tariatės su savo širdies draugu bet kokiu 
klausimu, pradedant globalinėmis egzistencinėmis 
problemomis ir baigiant skalbimo miltelių pirki-
mu. Pats savaime šis požymis gal ir nerodo, kad 
norite ištekėti už būtent šio vyro, bet drauge su 
kitais rodo, kad branginate partnerio nuomonę.

5. Jūs dažnai bendraujate su jo tėvais.
Paskirti laisvadienį padėti jo senyviems 

tėvams arba pasitarti su mylimojo mama dėl 
kiaulienos recepto - jums tai seniai ne problema. 
Galbūt todėl, kad jau supratote: artimi santykiai 
su  partnerio giminėmis padeda ne tik sutvir-
tinti poros ryšį, bet ir geriau suprasti jūsų vy-
riškio psichologiją. Be to, jei jis leido suartėti su 
jo šeima, greičiausiai visiškai neprieštarauja, 
kad jūs greičiau taptumėte jos dalimi.

6. Jūsų intymūs santykiai tapo stabilūs
Jūs jau spėjote sužinoti beveik visus vie-

nas kito įpročius. Todėl jis žino, kad po barnio 
su mama jūs laikotės pozicijos „intymumo ne-
siūlyti“, o jums yra žinomos ne tik jo erogeni-
nės zonos, bet ir silpnosios vietos. Psichologų 
manymu, stabilus seksas yra labai svarbus 
suderinamumo rodiklis: diskomfortas, varžy-
masis ir įtampa intymioje sferoje gali sugriau-
ti bet kokius santykius.

7. Jūs juo pasitikite.
Užtruko vakare? „Gaisras“ darbe. Mote-

riškas balsas kviečia jį prie telefono? Skambi-
na klasės draugė. Šie ir kiti paaiškinimai jums 
nekelia abejonių ir nesukelia net šešėlio abe-

jonės. Kodėl? Todėl, kad savo partneriu pasi-
tikite 100 proc. O tai, mano psichologai, ir yra 
laimingo šeimyninio gyvenimo pagrindas.

8. Turite bendro poilsio patirtį
Keletą kartų jūs jau drauge ilsėjotės ku-

rorte, sanatorijoje arba bent jau kaime. Ir nė 
vienos iš šių kelionių neaptemdė skandalai ir 
isterikos: jūs gerai suprantate vienas kitą, mo-
kate vertinti asmeninę erdvę ir partnerio troš-
kimus. Be šių niuansų laimingos šeimos ne-
bus. O jei visa tai yra, gal laikas įforminti 
sąjungą?

9. Jūs labai atsakingai vykdote vienas 
kito pavedimus.

Aplankyti močiutes, nuvažiuoti palaistyti lysves 
jo (jos) sode, prižiūrėti butą, nupirkti megztinį 
jo tėvui, pasikeisti pasą - visa tai daryti kartu 
yra lengva, be įtampos.

10. Jūs gyvenate kartu.
Nesvarbu, ar ilgai - savaitę jo tėvams 

išvykus ar metus išsinuomotame bute. Svarbu, 
kad sugebate kartu spręsti buitines problemas. 
O aplinkiniai jus priima kaip porą - du žmo-
nes, tikrai mylinčius vienas kitą.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

10 požymių, kad jums laikas tekėti



28 laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  3

Gi
da

s p
o o

la
nd

ų v
irt

uv
ę

 skonio kodas

Kiekviena šalis turi savo valgomus suveny-

rus, o turistai, atkeliavę į svečią šalį, sten-

giasi paragauti populiariausių krašto patie-

kalų. Tad į ką atkreipti dėmesį Olandijoje?

Ypatingi vafliai
Turistų ir vietos gyventojų traukos objektu Amsterdame tapo neseniai duris atvėrusi 

pirmoji specializuota sirupu perteptų vaflių („stroopwafel“) parduotuvė. Šie vafliai yra se-

nas tradicijas turintis nacionalinis olandų delikatesas, savotiškas olandų suvenyras, kuris 

turistų neretai perkamas lauktuvėms parvežti. Vafliais šioje gražiai įrengtoje parduotuvė-

je ne tik prekiaujama - jie čia pat ir gaminami. Tad į šią parduotuvę užsukę žmonės gali 

stebėti visą skanėsto gamybos procesą.

EPA-Eltos nuotr.
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 skonio kodas

l Būnant Olandijoje verta paragau-
ti olandiško sūrio, populiariausi jų - 
edamas ir gauda. Jeigu pamatysite ant 
etiketės užrašyta „jong“, vadinasi, sūris 
yra jaunas, tad tikėkitės minkšto ir švel-
naus sūrio. Perskaitę „oud“, galite tikė-
tis aštresnio sūrio skonio. Pilvoti edamo 
sūriai, iš viršaus raudoni, o viduje gel-
toni auksiniai, tapo olandiško apkūnu-
mo simboliu. Ne visi žino, kad ir gar-
siuosius gaudos sūrius išrado olandai.

l Amsterdame taip pat populiarios 
keptos bulvytės „vlaamse frites“, bet ge-
riau nevadinti jų „prancūziškomis fri“. 
Jos valgomos ne su kečupu, kaip įprasta 
pas mus, bet su majonezu.

l Populiarūs olandų patiekalai - žir-
nių sriuba ir „hutspot“ (grūsta bulvių 
košė su morkomis ir svogūnais).

verta paragauti

Parengė Jurga DruNgilAitė

Geriausi silkių ruošimo meistrai
Olandijoje - jūreivių šalyje - visuomet paskanausite šviežių ir skaniai paruoštų 

austrių, dvigeldžių moliuskų, jūrų liežuvių, tačiau silkė čia - ypatingas produktas. 

Olandai tituluojami geriausiais silkių ruošimo meistrais pasaulyje, todėl paraga
uti 

gardžiai paruoštų silkių į šią šalį traukia smaguriai iš įvariausių šalių. Geriausiomis 

olandiškomis silkėmis pripažįstamos gegu
žės pabaigoje sužvejotos silkės, dar tu-

rinčios ikrus, t. y. neneršusios (jos vadinam
os „maatjes haring“ (nekaltosios silkės). 

Šias žuvis patyrę žvejai ruošia vos sugrįžę
 į krantą: pašalina jų ne itin malonų kva-

pą skleidžiančias žiaunas, išvalo ir su druska susluoksniuoja į didžiules speciali
as 

statines. Tradiciškai naujo sezono pradžioje
 sužvejotų silkių statinaitė už didžiulius 

pinigus parduodama specialiai rengiamame
 aukcione, kita tokia pat statinaitė dova-

nojama Olandijos karalienei.

Olandai įsitikinę, kad 
teisingas būdas valgyti 
„maatjes haring“ silkę yra 
toks: šviežia silkė laikoma 
už uodegos, valgoma 
atlenkus galvą

EPA-Eltos nuotr.
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 Pasaulis aPlink mus

Garsusis virtuvės šefas ir televizijos laidų vedėjas Džeimis  
Oliveris (Jamie Oliver, 39) pateikė peticiją, raginančią mokyk
lose rengti pamokas apie sveiką mitybą.

Dž.Oliverio peticija skatina G20 šalis, tarp jų ir Jungtinę Karalystę, 
suteikti vaikams žinių apie sveiką maistą ir rengti pamokas apie 
sveiką mitybą. Tokiu būdu bus bandoma kovoti su „keliančiu nerimą“ 
vaikų nutukimu pasaulyje.

„Norint kažką pakeisti, man prireiks jūsų pagalbos. Šiuo metu 
pasaulį ištikusi didžiulė nutukimo epidemija. Per 42 milijonus vaikų, 
jaunesnių nei penkerių metų, turi antsvorį ar yra nutukę. Jei nieko 
nesiimsime, kita karta gyvens trumpiau nei jų tėvai. Prašau jūsų padaryti 
du dalykus: pirma, pasirašykite šią peticiją, parodykite, kad pritariate 
sveikos mitybos pamokoms mokyklose, antra, pasidalykite informacija 
socialiniuose tinkluose. Privalome ateities kartas apginkluoti tokiais 
gebėjimais, kurių jiems prireiks, siekiant sveikesnio, laimingesnio ir 
produktyvesnio gyvenimo. Esu įsitikinęs, kad kiekvienas vaikas turi 
šią teisę, ir tikiuosi, kad jūs man pritarsite. Jei padėsite surinkti milijonus 
parašų, galėsime sukurti judėjimą, kuris privers visas G20 nares imtis 
veiksmų“, - rašoma Dž.Oliverio peticijoje.

Prieš dešimt metų garsusis britas inicijavo kitą panašią kampaniją, 
kuria siekta Jungtinės Karalystės mokyklose tiekti sveikesnį maistą.

Dž.Oliveris skatina 
kovoti su nutukimu

Virtuvės šefas Džeimis Oliveris 
(Jamie Oliver) siūlo mokyklose 

įvesti pamokas apie sveiką mitybą
EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.

Tokijo (Japonija) gyventojai ir svečiai plūsta į 

parkus pasigrožėti žydinčiomis vyšniomis. Jos 

šiemet, kaip skelbia specialistai, pražydo pen

kiomis dienomis anksčiau nei įprastai. Tokijuje 

jau tapo tradicija žydint sodams rengti iškylas į 

gamtą su šeima, draugais, pramogauti, ir, žino

ma, įamžinti nuotraukose šitokį gamtos grožį.

Tokijo gyventojai svaigsta nuo žiedų

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Scena

Balandžio mėnesį Klaipėdoje suliepsnos muziki-
nės revoliucijos ugnis, kurią degiu hiphopu už-
kurs kultiniai „G&G Sindikato“ smogikai. Būtent 
šio mėnesio 25 dieną Svaras, Kastetas, Pushaz, 
Donciavas ir Mamania maištingoms uostamiesčio 
sieloms pristatys naujausią muzikinį manifestą.

Jau 20 metų šis kvintetas savo kūryba neleidžia 
mūsų visuomenei patogiai pro pirštus žiūrėti į savo 
ydas. O šios grupės kūrinius „Tomas“ bei „Pasaka apie 
du brolius“ tikriausiai atmintinai moka tūkstančiai 
lietuvių nuo Ignalinos iki Klaipėdos. Lietuviško hip-
hopo krikštatėviai „G&G Sindikatas“ tęsia savo ne-
patogios tiesos šauklių misiją ir kviečia klaipėdiečius 
susipažinti su jų naujausio albumo „Revoliucijos gar-
so takelis“ muzika tikro garso koncerte.

Renginio metu susirinkusiuosius šokinėti į orą 
privers ne tik radijo hitais jau tapę „Guli guli“, „Lai-

kas keistis“, „Žaibo rykštė“, bet ir dar Klaipėdoje 
gyvai negirdėti naujojo albumo kūriniai.

Albumo pristatymas uostamiestyje vyks jau Lie-
tuvos muzikos grandų patikrintoje vietoje - LCC tarp-
tautinio universiteto Michealsen centre. Čia savo 
turo „Tas bičas iš fojė“ koncertą praėjusių metų gruo-
dį surengė ir lietuviškos muzikos legenda Andrius 
Mamontovas.

Albumo „Revoliucijos garso takelis“ pristatymo 
koncertai jau sudrebino Vilnių ir Kauną. Dabar visi 
klaipėdiečiai, norintys savo mieste choru parepuo-
ti su „sindikato smogikais“, turėtų nelaukti renginio 
dienos ir bilietais į hiphopo šventę pasirūpinti iš 
anksto.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„G&G Sindikatas“ 
į Klaipėdą atveš revoliuciją

Bilietų į „G&G Sindikato“ albumo pristatymo koncertą 

Klaipėdoje galima įsigyti „Tiketa.lt“ bilietų kasose
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„G&G Sindikatas“ tęsia nepatogios tiesos šauklių misiją ir 
pristato naujausią albumą „Revoliucijos garso takelis“

„G&G Sindikato“ nuotr.
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Kas? Šv.Velykos Rumšiškėse. 

Antrąją šv.Velykų dieną Lietuvos liaudies 
buities muziejus visus kviečia į atbundan-
čios gamtos - Velykų šventę! Jus linksmins 
ansambliai ir kapelos, lauks lalautojų lin-
kėjimai, Velykės dovanėlės, įvairūs žaidimai 
su margučiais, tokie kaip: Margučių-milži-
nų ridenimas, Velykaičių nešimas per rąstą, 
Velykinis krepšinis ir kiti įdomūs žaidimai. 
Vaikučių laukia ypač smagios pramogos, 
tai - piešinių konkursas „Piešiu velykaitį“ 
ir velykinių aitvarų skraidinimas! Be viso 
šito, jėgas galėsite išbandyti velykinėje vik-
torinoje, marginti kiaušinius vašku, juos 
skutinėti! Nepamirškite svarbiausio - geros 
nuotaikos ir margučių! 

Kur? Lietuvos liaudies buities muziejus 
(L.Lekavičiaus g.2, Rumšiškės, Kaišiado-
rių r.).
Kada? Balandžio 6 d. 10 val.
Už KieK? Suaugusiajam 2-3,50 eur - 6,91-
12,08 Lt (Bilietupasaulis.lt ir kasos punk-
tuose). 
Renginio vietoje bilietai brangs - 2-4 eur - 
6,91-13,81 Lt.

gidas

rekomenduoja
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Kas? Andriaus Kaniavos ir orkestro „Musė“ 
koncertas.

Vienos gražiausių metų švenčių - Šv.Velykų proga pavasarišką 
koncertą kauniečiams surengs nepailstantis aktorius, bardas 
Andrius Kaniava, kuris po gilaus žiemos miego atsiveža „Musę“. 
Ne paprastą musę, o orkestro instrumentų garsais papildančią 
atliekamas dainas. Pavasariškame koncerte kiekvienas atėjęs 
bus maloniai nustebintas naujomis, per žiemą susigulėjusiomis 
dainomis, kurias išgirsti pirmieji turės progą antrąją Šv.Velykų 
dieną apsilankę laisvalaikio namuose „Nautilus“. Muzikos eks-
pertai „Bardai LT“ paruošė pavasarinę dovaną - Andriaus Ka-
niavos ir orkestro „Musė“ koncertą. Sunkiosios muzikos orkes-
trą „Musė“ sudaro aštuoni vyrai ir nė viena moteris, todėl jų 
koncertuose silpnosios, žaviosios lyties atstovės visuomet yra lau-
kiamos. Pasirodymų metu intensyviai palaikomas dialogas su 
publika, dera teatras, muzika, smagios ir jautrios istorijos iš 
gyvenimo. 

Kur? Laisvalaikio namai „Nautilus“ (Savanorių pr.124, Kaunas).
Kada? Balandžio 6 d. 18 val. 
Už KieK? Suaugusiajam 10-12 eur - 34,53-41,43 Lt  
(Bilietai.lt ir kasos punktuose). 

Kas? Grupės „Rondo“ ir 
choro „Božolė“ tikro 
garso koncertas.

Visų žinoma ir mylima grupė 
„Rondo“ kartu su charizmatiš-
kuoju choru „Božolė“ restorane-
klube „Combo“ sukurs spalvin-
gą ir nuotaikingą renginį. Jo 
metu visa salė kartu su muzi-
kantais trauks puikiai žinomas 
dainas. „Chorų karų“ nugalėto-
jai Kauno rajono „Božolė“ cho-
ras su grupe „Rondo“ pelnė žiū-
rovų simpatijas ne tik Lietuvoje, 
bet ir už jos ribų. Gera nuotai-
ka - garantuota.

Kur? Klubas „Combo“ (rau-
dondvario pl.107, Kaunas).  
Kada? Balandžio 3 d. 21 val.
Už KieK? Suaugusiajam 10,85 
eur - 37,46 Lt.

Ką veikti savaitgalį?
Velykaujantiems

R.Žaltausko nuotr.

lyriškiems melomanams

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.Redakcijos archyvo nuotr.
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Kas? Šv.Velykos Rumšiškėse. 

Antrąją šv.Velykų dieną Lietuvos liaudies 
buities muziejus visus kviečia į atbundan-
čios gamtos - Velykų šventę! Jus linksmins 
ansambliai ir kapelos, lauks lalautojų lin-
kėjimai, Velykės dovanėlės, įvairūs žaidimai 
su margučiais, tokie kaip: Margučių-milži-
nų ridenimas, Velykaičių nešimas per rąstą, 
Velykinis krepšinis ir kiti įdomūs žaidimai. 
Vaikučių laukia ypač smagios pramogos, 
tai - piešinių konkursas „Piešiu velykaitį“ 
ir velykinių aitvarų skraidinimas! Be viso 
šito, jėgas galėsite išbandyti velykinėje vik-
torinoje, marginti kiaušinius vašku, juos 
skutinėti! Nepamirškite svarbiausio - geros 
nuotaikos ir margučių! 

Kur? Lietuvos liaudies buities muziejus 
(L.Lekavičiaus g.2, Rumšiškės, Kaišiado-
rių r.).
Kada? Balandžio 6 d. 10 val.
Už KieK? Suaugusiajam 2-3,50 eur - 6,91-
12,08 Lt (Bilietupasaulis.lt ir kasos punk-
tuose). 
Renginio vietoje bilietai brangs - 2-4 eur - 
6,91-13,81 Lt.
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gidas

Parengė Ringailė StuLPiNAitė

Kas? Spektaklis „Darius ir 
Girėnas per Atlantą skrido“.

Palikite istorijos vadovėliams ir bibli-
otekų pelėms viską, ką iki šiol buvote 
skaitę apie Lietuvos didvyrius Steponą 
Darių ir Stasį Girėną. tikrų herojų 
legendos yra gyvos, o tikri herojai pir-
miausiai yra žmonės. Jie neatsparūs 
kuriozams, kuriuos kartais iškrečia 
gyvenimas, moteriškiems kerams ir 
kaip kiekvienas iš mūsų trokšta pa-
kilti virš pilkos kasdienybės. „Humo-
ro klubo“ žvaigždės, kurių liežuvių 
aštrumas vertas atskiros odės, sujun-
gė savo talentus naujame projekte ir 
nekantraudami laukia spektaklio 
premjeros. O publikos laukia skrydis 
virš nuotykių vandenyno, kuris platumu pra-
noksta Atlantą. „Darius ir Girėnas per Atlantą 
skrido“ - tikrais faktais ir išgalvotais nuotykiais 
paremta provokacija, kuri nepaliks abejingo nei 
jauno, nei brandaus amžiaus žiūrovo. 

n Vaidina:  
Mantas Stonkus, 
Justinas Jankevičius, 
Rasa Marazaitė.
n Režisierius  
Kostas Smoriginas.

Kur? Vilniaus kamerinis teatras (Konsti-
tucijos pr.23B, Vilnius). 
Kada? Balandžio 4 d. 19 val.
Už KieK? Suaugusiajam 15,95-16,90 eur - 
55,07-58,35 Lt (Bilietai.lt ir kasos punktuose). 

Kas? Grupės „Rondo“ ir 
choro „Božolė“ tikro 
garso koncertas.

Visų žinoma ir mylima grupė 
„Rondo“ kartu su charizmatiš-
kuoju choru „Božolė“ restorane-
klube „Combo“ sukurs spalvin-
gą ir nuotaikingą renginį. Jo 
metu visa salė kartu su muzi-
kantais trauks puikiai žinomas 
dainas. „Chorų karų“ nugalėto-
jai Kauno rajono „Božolė“ cho-
ras su grupe „Rondo“ pelnė žiū-
rovų simpatijas ne tik Lietuvoje, 
bet ir už jos ribų. Gera nuotai-
ka - garantuota.

Kur? Klubas „Combo“ (rau-
dondvario pl.107, Kaunas).  
Kada? Balandžio 3 d. 21 val.
Už KieK? Suaugusiajam 10,85 
eur - 37,46 Lt.

Ką veikti savaitgalį?
TeaTro gerbėjams

Kas? Vėliavos pakėlimo  
ceremonija.

Vėliavos pakėlimo ceremonijoje dalyvauja ne 
tik šiuolaikinėmis paradinėmis uniformomis, 
bet ir viduramžių šarvais vilkintys Lietuvos 
kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai. 
Kariai, dėvintys atkurtą XiV amžiaus Algirdo 
epochos valdovų rūmų sargybinių uniformą, 

neša žinią apie tai, kad nūdienos Lietuvos 
kariuomenė yra garbingos savo šalies istorijos 
sargai, tūkstantmetės šalies istorijos dalis. 

Kur? S.Daukanto aikštė priešais Prezi-
dentūros rūmus (Liejyklos ir Universi-
teto g. kampas, Vilnius).
Kada? Balandžio 5 d. 12 val.
Už KieK? Renginys nemokamas.

PaTrioTams

Stasio Žumbio nuotr.

LNK nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Brigitos Žebrauskaitės 
interjero akcentas - televizorius

- Jei K.Stiuart būtų gyvūnas, ji norėtų būti kate.

- Aktorė yra didelė grupių „Green Day“, „Nirvana“, 
„Led Zeppelin“, „The Beatles“ ir U2 gerbėja.

- Vaidindama „Saulėlydyje“ ji turėjo dėvėti rudus 
lęšius, nes natūralios jos akys yra žalios.

- Aktorės šeima namuose laiko vilkus.

- Kai Kristen turi laiko, ji mėgsta suktis virtuvėje. 
Jos firminis patiekalas - amerikietiškas obuolių 
pyragas.

- 2010 m. FHM interneto portalas jai skyrė 3 
vietą seksualiausių moterų sąraše.

- Kristen mėgstamiausias siaubo filmas - 
„Švytėjimas“.

- Aktorė groja akustine ir elektrine gitara.

- Jos hobis - fotografija.

ĮDOMŪs FakTai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Šiemet aktorė Kristen 
Stiuart (Kristen 
Stewart) už vaidmenį 
filme „Zils Marijos 
debesys“ pelnė 
„Cezarį“ kaip geriausia 
antro plano aktorė

EPA-Eltos nuotr.

K.Stiuart gyvenimas 
šlovės spinduliuose
Holivudo aktorė KriSten Stiuart (Kristen Stewart) kitą savaitę švęs savo 25-ąjį 
gimtadienį. nepaisant jauno amžiaus, mergina jau gali pasigirti uždirbamais  
milijonais, savo portretais ant žinomiausių pasaulio viršelių ir garsiai  
nuskambėjusiomis meilės istorijomis.

Nenuostabu, kad K.Stiuart užaugusi nė-
rė į kino industriją. Tiesa, iš pradžių ji ke-
tino tapti režisiere, bet gyvenimas pasisuko 
kita linkme. Jos tėtis Džonas Stiuartas 
(John Stewart) yra televizijos prodiuseris, 
o mama Džuls (Jules) dirba su filmų scena-
rijais. K.Stiuart užaugo tarp berniukų - ji 
turi vyresnį brolį Kameroną (Cameron) ir 
du įbrolius - Daną (Dana) ir Teilorą (Taylor). 
Vaidinti ji pradėjo būdama 8-erių. Pirmasis 
vaidmuo - „Disney Channel“ filme „Trylik-
tieji metai“.

Paskui sekė daugybė filmų, o galiausiai 
2007 m. Kristen buvo pakviesta vaidinti pa-
grindinę heroję Belą filme „Saulėlydis“. Nors 
po šio darbo aktorė pelnė didžiausią šlovę, 
daugelis ją pradėjo tapatinti tik su šiuo vaid-
meniu. „Jei atvirai, man tai nerūpi. Esu lai-
minga dėl to, ką darau. Esu tikra, kad pasau-
lyje yra daugybė žmonių, kuriems nepatinku 
nei „Saulėlydyje“, nei kituose filmuose. Ly-
giai taip pat esu įsitikinusi, kad yra žmonių, 
kurie dievina mane. Man visaip yra gerai. Jei 
nepatinka, nežiūrėkite filmų, kuriuose vaidi-
nu“, - sakė K.Stiuart.

Tačiau vaidmuo šiame filme įtakos turėjo 
ne tik jos karjerai, bet ir asmeniniam gyvenimui. 
Filmavimo aikštelėje susipažinusi su aktoriumi 
Robertu Patinsonu (Robert Pattinson), K.Stiu-
art neliko jam abejinga. Ir nors jiedu ilgą laiką 
neigė esantys pora, paparacų užfiksuoti kadrai 
buvo iškalbingi. Tik 2012 m., kai aktorė buvo 
užfiksuota intymią akimirką su režisieriumi Ru-
pertu Sandersu (Rupert Sanders), ji viešai at-
siprašė R.Patinsono ir prisipažino apie savo san-
tykius su juo. Tuo metu pats R.Patinsonas pra-
ėjusiais metais duodamas interviu patvirtino, 
kad 2012 m. jis išsiskyrė su K.Stiuart.

Šiuo metu aktorės asmeninis gyvenimas 
viešai nebėra taip aptarinėjamas, o duodama 
interviu ji kalba ne apie savo romanus, bet 
apie filmus. Dabar jos darbo grafikas užimtas 
net keliais projektais, kurie didžiuosius kino 
ekranus turėtų pasiekti 2016 m.

l Kristen Džeimis Stiuart (Kristen Jaymes Stewart) 

gimė 1990 m. balandžio 9 d. Kalifornijoje

l Televizijoje ji debiutavo būdama aštuonerių

l Išgarsėjo, kai 2008 m. gavo vaidmenį filme 

„Saulėlydis“
l Tais pačiais metais ji pradėjo susitikinėti su 

filmo „Saulėlydis“ kolega Robertu Patinsonu 

(Robert Pattinson), bet po kelerių metų išsiskyrė

DOsJĖ Brigitos Žebrauskaitės 
interjero akcentas - televizorius

Interviu su Brigita Žebrauskaite - 39 p.

2015 m. balandžio 3-9 d.

Stasio Žumbio nuotr.
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Tie paTys žmonės laidose 

Didelis minusas yra tai, kad daugelyje lai-
dų dalyvauja vis tie patys žmonės. Nemanau, 
kad televizijos užduotis yra visur kišti savus. 
Ji turėtų padėti prasimušti negirdėtiems ir 
įdomiems žmonėms. Bet, kaip sakoma, Lie-
tuva yra „švogerių“ kraštas - jei gerai sutari 
su prodiuseriu, dalyvausi.

neigiama informacija 

Žiūriu žinias, bet į jas nesigilinu, nes ne-
mėgstu neigiamos informacijos. Suprantu, 
kad tai reikia žinoti, bet stengiuosi tomis nau-
jienomis neužkišti savo smegenų.

filmų ir serialų  
pasirinkimas 

Labai retai kada televizijos parodo kokį 
nors gerą filmą. Dažniausiai eteris yra užkiš-
tas įvairiais serialais, kurių beveik nežiūriu.

laidos apie  
asocialius asmenis 

Nepatinka tos laidos, kur rodomi asocialūs 
žmonės, jų problemos. Manau, kad tam yra 
skiriama per daug dėmesio.

muzikinės laidos  
su gyva muzika 

Mėgstu kokybiškas muzikos laidas. Man 
patinka, kai jose groja gyvas orkestras ar gru-
pė. Įdomu pasižiūrėti, pasiklausyti.

dokumenTika 

Mielai žiūriu „Discovery“ kanalą, laidas 
apie istoriją, keliones.

laida „nuo... iki“ 

Man patinka ši laida, nes žinau, kad čia 
tavo tekstas nebus iškraipytas, kaip kitose 
laidose - sako, kad kalbėsime apie viena, o 
kalbama apie visai ką kita.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Trumpai

Kovo 31-ąją Valdovų rūmuose 20-asis „Kino pava-
saris“ pagerbė geriausius Lietuvos kino kūrėjus. 
Geriausios 2014 metų Lietuvos kino aktorės apdova-
nojimas žiūrovų sprendimu teko Aistei Diržiūtei 
už vaidmenį filme „Sangailės vasara“. Ji nurungė 
kitas pretendentes - Jurgą Šeduikytę ir Severiją 
Janušauskaitę. Geriausiu 2014 metų Lietuvos kino 
aktoriumi tapo Marius Repšys už vaidmenį juostoje 
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“.

Paaiškėjo pirmieji du miestai, patekę į LNK laidos 
„Lietuvos supermiestas“ pusfinalį. Susumavus komi-
sijos ir publikos balsus paaiškėjo, kad iš tolesnės 
kovos pasitraukia Marijampolė su kapitone irūnA 
PuzArAite, o Klaipėda ir Plungė keliauja finišo 
tiesiosios link. Daugiausiai žiūrovų skambučių ir vėl 
sulaukė Plungė su kapitonu Mantu Stonkumi - už ją 
balsuota daugiau nei 80 tūkst. kartų.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Baibą Skurstenę-Serdiukę
TV

 Au
di

To
ri

jA

TV
 To

P1
0

Lietuvos rytas TV 4,4 %
TV6 3,9 %
TV8 3,9 %
TV1 3,7 %
PBK 2,8 %

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

TV6 4,3 %
Lietuvos rytas TV 4,2 %
TV1 3,2 %
PBK 3,1 %
TV8 2,8 %

Info TV 2,7 %
REN Lietuva 1,6 %
Video ir DVD 1,1 %
LRT Kultūra 1 %
Liuks! 0,6 %

TV3 17,2 % 

LNK 16,6 %

LRT Televizija 
9,4 %

BTV 8 %

NTV Mir Lietuva 4,6 %

LNK 19 %

TV3 18 %

LRT Televizija 
9,5 %

BTV 7,2 %

NTV Mir Lietuva 5,3 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 NUO...IKI LNK 11,4

2 TAUPUS BŪSTAS  LNK 10,7

3 PAKARTOK  TV3 9,7

4 KK2 LNK 9,7

5 VALANDA SU RŪTA LNK 9,6

6 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 8,7

7 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,6

8 LNK ŽINIOS LNK 8,4

9 LIETUVOS SUPERMIESTAS LNK 8,2

10 TV3 ŽINIOS TV3 7,8

Duomenys: TNS LT, 2015 m. kovo 23-29 d.

reiTingai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 15,9 %

Kiti  
kanalai 19,5 %

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Televizijos projekte „Muzikos akademija“ 
išgarsėjusi dainininkė BAIBA SKURSTENė- 
SERDIUKė (30) šiandien prie televizo-
riaus - retas svečias. Nepaisant to, ji turi 
savo mėgstamas laidas ir TV kanalus. O 
kai kuriems prodiuseriams atlikėja negaili 
kritikos už tai, kad jie į savo laidas „praki-
ša“ tik savus.
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- Atsinaujinusi TV3 laida 
„Laikas keistis“ svečiuojasi 
ir pas žinomus žmones. Na-
mai - asmenybės atspindys?

- Kiekvienuose namuose ga-
lima rasti kokių nors akcentų ar 
detalių, atspindinčių jų gyventoją. 
Ne veltui vieni renkasi šviesias 
sienų ar baldų spalvas, palieka 
daug tuščios erdvės, kiti ją užpildo 
įvairiomis smulkmenomis, nieku-
čiais. Tai padeda atsiskleisti žmo-
gaus išskirtinumui. Viena iš „Lai-
kas keistis“ laidų lankėsi žinomo 
keliautojo Rimvydo Širvinsko-Ma-
kaliaus namuose. Eidama į sve-
čius tikėjausi rasti kažką spalvin-
go, daug suvenyrų, detalių iš ke-
lionių, tai, kas, mano galva, jį at-
spindi. Tačiau Rimvydo namai 
kitokie: jis mėgsta didelius namus, 
erdvę, nori jaustis nesuvaržytas, 
gyventi 7-ame daugiabučio aukšte 
ar aukščiau. Iš tiesų namai - 
jo atspindys: R.Širvinskas - kos-
mopolitiškas keliautojas, kurio nevaržo erdvė.

- Užsienio garsenybių namai spindi 
prabanga, o žinomi Lietuvos žmonės la-
biau vertina prabangą ar praktiškumą?

- Vienareikšmiškai į šį klausimą atsakyti sun-
ku. Apskritai mes, lietuviai, mėgstame parodyti, 
kad gyvename gerai, prabangiai, turtingai, nors 
neretai tikrovė būna kitokia. Kartą vienos žino-
mos moters paprašiusi duoti interviu mūsų laidai 
ir įsileisti į svečius sulaukiau atsakymo, kad į 
savo namus įsileisti ji nenori, bet sutiktų nusifil-
muoti, jei išnuomotume kokį butą, o ji tiesiog 
suvaidintų, kad tai jos namai. Tai rodo žinomų 
žmonių kompleksus ir realią padėtį. Ne praban-
ga yra interjero esmė. Man prabanga - 
geros kokybės daiktai, detalės, o to netrūksta 
žinomų mūsų šalies žmonių namams.

- Domėjaisi interjeru ir prieš tai, kai 
pradėjai dirbti laidoje „Laikas keistis“?

- Interjeras visuomet buvo man įdomi sri-
tis, nuolat vartydavau žurnalus apie interjerą, 
bandžiau įsivaizduoti, kaip galėtų atrodyti ma-
no namai. Darbas laidoje labai praplėtė mano 
akiratį, tačiau tai ne vienintelė mano veikla. Jau 
daugiau nei metus dirbu Nacionalinėje pasy-
vaus namo asociacijoje, todėl apie pasyvų namą 
ir energinį efektyvumą esu sukaupusi nemažai 
žinių. Keista, kad perkame automobilius ir ke-
liame jiems didelius reikalavimus: norime, kad 
būtų automatinė pavarų dėžė, vairo stiprintu-
vas, navigacinė sistema, o savo namus, kuriuo-
se praleidžiame daugiausia laiko, statome vis 
taip pat - kiaurus ir neefektyvius. Savo namo 
jau negalėčiau įsivaizduoti kitokio nei efekty-
vaus ir komfortiško.

- Rodos, apie interjerą ir 
namus žinai nemažai, kodėl 
pasirinkai žurnalistiką?

- Dar bebaigdama mokyklą 
buvau nusprendusi Anglijoje stu-
dijuoti politiką. Mane priėmė į 
Portsmuto universitetą, tačiau ar-
tėjant išvykimo dienai apsigalvo-
jau. Iš pradžių maniau padariusi 
klaidą - metai nestudijuojant psi-
chologiškai buvo be galo sunkūs. 
Esu iš Šilalės, ten visi vieni kitus 
pažįsta, tad žinia apie mano „de-
gradavimą“ pasklido labai greitai. 
Nors Europoje labai populiaru po 
mokyklos pasiimti vadinamuosius 
„gap year“, Lietuvoje, rodos, ne-
gali nestudijuoti. Tačiau aš esu 
dėkinga likimui: būtent per tuos 
metus ėmiau dirbti viename vie-
tiniame Šilalės laikraštyje ir su-
pratau, kad žurnalistika yra kelias, 
kuriuo noriu eiti toliau, ir sutikau 
savo būsimą vyrą. 21 metų ište-
kėjau - pasielgiau ne taip kaip visi, 
juk dabar madinga tuoktis trisde-
šimties ir vėliau, bet mes abu no-
rėjome šeimos ir susituokti ne iš 
reikalo, o iš meilės.

- Darbas laidoje neįkvė-
pė atnaujinti jūsų namų?

- Nesu linkusi vaikytis ma-
dų ar paisyti tam tikrų klišių. 
Nors dabar populiarus Provanso 
stilius, tikrai nepuolu pirkti pa-
galvėlių su raštais ar gėlėmis. 
Turiu savitą braižą ir tikrai nesu 
iš tų, kurios nuolat perstumdo 

baldus. Namuose suformuoju aplinką, kurioje 
jaučiuosi gerai, viskas man pažįstama ir yra 
savo vietose, kad ir tamsoje galėčiau surasti.

- Ką pati žiūri per televizorių?
- Neįsivaizduoju savo gyvenimo be televi-

zijos. Jei esu namuose viena, pirmiausia grįžu-
si įjungiu televizorių. Man reikia, kad bent kaip 
fonas kažkas kalbėtų. Nors dauguma sako, kad 
yra protingesni už televiziją ir ten nėra ko žiū-
rėti, aš atrandu patinkančių laidų ar filmų. Man 
televizorius - pirmiausia atsipalaidavimo prie-
monė. Nubudusi žiūriu informacines ryto lai-
das, tad kol ruošiuosi į darbą, sužinau aktua-
liausias dienos naujienas ir man nebūtina skai-
tyti žinių portalų. Vakarui renkuosi pramogines 
laidas, neretai žiūriu populiarius lietuviškų te-
levizijų projektus. Noriu tiesiog pailsėti.
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Brigita Žebrauskaitė nestandartinių 
sprendimų ieško ir gyvenime

Stasio Žumbio nuotr.

Daugelis jau įsidėmėjo naująją laidos „Laikas 
keistis“ vedėją Brigitą ŽeBrauskaitę (23). 
Pomėgį suderinusi su profesija, diplomuota 
žurnalistė kiekvieną šeštadienį prie ekranų 
kviečia visus, besidominčius interjeru, ieškan-
čius idėjų ar bent akies krašteliu norinčius iš-
vysti žinomų šalies žmonių namus. skatinanti 
nebijoti drąsių sprendimų interjere, ji ir gyve-
nime renkasi nestandartinius sprendimus.

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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TV PROGRAMA Penktadienis

 19.50  Kitoks pokalbis. 
Svečiuose B.Vanagas

 0.45  Legendos 13.10  „Giminės po 
 20 metų“

 12.30  „Bonifacijaus 
 atostogos“

 21.30  „Kapų plėšikė 
 Lara Kroft“

 TV8
11.00 Romantinė drama „Svajonės Floridoje“. 
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis 
angelas“. 14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 „Žavūs ir 
drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 
Pasikeisk! 18.00 „Medikai“. 19.00 „Laukinis an-
gelas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Pamiršk 
mane“. 21.05 Melodrama „Mano geriausios drau-
gės vyras“. 23.00 „Medikai“. 23.55 Pasikeisk! 

 Info TV
10.00 Žinios. 10.40 Apie žūklę. 11.05 Tauro ragas. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
11.55, 14.10 24 valandos. 13.05 Nuo... Iki. 13.40, 
15.25 Dviračio šou. 15.55 Pagalbos skambutis. 
16.30 Arčiau mūsų. 17.00, 22.00 Info diena. 21.00 
Ne vienas kelyje. 21.30 Dabar pasaulyje.  

 PBK
9.00 Naujienos. 9.20 Labas rytas. 11.00 Padriki 
užrašai su Dmitrijumi Krylovu. 11.35 Kontrolinis 
pirkinys. 12.00, 15.00, 17.00 Naujienos. 12.25 
Gyvenk sveikai! 13.35 Kartu su visais. 14.30, 15.25 
Vyriška/Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 
17.45 „Lauk manęs“. 18.40 „Jūrmala 2013“. 20.00 
Laikas. 20.35 Stebuklų laukas. 21.40 „Linksmųjų ir 
išradingųjų klubas“. 23.35 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
9.00 „Žvaigždžių gyvenimas“. 9.50 „Bučinys 
2“. 11.30 „Teisingoji Maša“. 13.15 Gyvenimo 
taisyklės. 14.05 Ekstrasensai detektyvai. 15.55 
„Žvaigždžių gyvenimas“. 17.45 „Bučinys 2“. 
19.25 Gyvenimas po gyvenimo. 21.10 „Vargšė 
Liz“. 23.00 Ekstrasensai detektyvai. 

 nTV MIR
9.00 Gydytojų byla. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
11.25 „Gyvenimas apkasuose“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.25 Prisiekusiųjų teismas. 
Galutinis sprendimas. 14.35 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 15.00 Viskas bus gerai! 16.20 „Bė-
glys“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Jautis 
ir Špindelis“. 23.25 NTV koncertų salė pristato. 
„Laimos Vaikulės superbenefisas“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Specialus reportažas. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.30, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 11.00 Apie 
tai, kas svarbiausia. 11.55 Ypatingas atvejis. 
14.05 „Šermukšnių žiedai“. 15.00 „Kol stanica 
miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 Pagrindinė scena. 23.00 „Tik tu“. 

 TV PolonIa 
7.05, 17.20 A la show. 7.40 Sveikatos ir grožio 
alchemija. 8.00 KucinAlina. 8.35 „Sugrįžimas 
į Žilvičių įlanką“. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 12.00 Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 2.00 
„Proga“. 13.05, 19.55 „Pagalbos signalas“. 13.25, 
18.50, 1.50 Galvosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 „M, 
kaip meilė“. 14.50 „Defektas“. 15.55 „Sąžinės įsa-
kymas“. 16.30 Tyrėjų TV. 16.55 Klajūno užrašai. 
17.00 „Ex Libris“. 18.20 Polonija užsienyje. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 7.05 XX amžiaus sensacijos. 
19.25 Kultūros laida. 20.25 „Cafe historia“. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų pro-
gnozė. 21.45 „Notacijos. Heronimas Varachimas. 
Voityla popiežius“. 22.00 Kryžiaus kelias. Trans-
liacija iš Vatikano. 0.10 „Broliukas“.  

 DIVa UnIVERsal TV
5.45, 9.55, 15.15, 3.30 Džuliana ir Bilas. 6.30, 
12.10, 17.30, 23.10 Viešas Kardašianų šei-
mos gyvenimas. 7.15, 10.40, 16.00, 21.40, 
1.55 Mados projektas. 8.00, 14.30, 19.10, 2.40 
Nuotaka milijonieriui. 8.45, 13.20 Ištekėjusi 
už Džono. 9.30, 16.45, 0.45 Išskirtiniai. 11.25 
Gyvenimas kaip gyvenimas. 12.55 Paklauskite 
Krislės. 14.05 Svajonių namas. 17.35 Atvirai su 
Džuliana. 20.00 Nuotykiai rojuje. 22.25, 1.05, 
4.15 Tikroji Holivudo istorija. 

 TV1000
7.00 „8 MM“. 9.05 „Pavojingi žaidimai“ (N-14). 
10.45 „Meilutė“. 12.40 „Ir kaip ji viską suspė-
ja?“ (N-7). 14.10 „Kai aš gulėjau mirties pa-
tale“. 16.00 „8 MM“. 18.00 „Džeinės Mensfild 
mašina“. 20.00 „Mirties įrankiai: Kaulų mies-
tas“. 22.05 „12 vergovės metų“. 0.20 „Septyni 
psichopatai“ (N-14). 2.10 „Kelyje“ (N-14). 4.05 
Pavojingi žaidimai“ (N-14). 5.40 „7 Dienos 
Havanoje“. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Antrasis pasaulinis 
karas. 8.00, 13.30 Bronsono Pinšo projektas. 
8.30, 14.00 Naujo būsto paieška. Londonas, 
D.Britanija; Australija. 9.30, 17.00 Oro uos-
tas 24/7. Majamis. 10.00, 15.00 Senos pilies 
legendos. 11.00, 16.00 Didžiosios paslaptys. 
12.00, 24.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 
Išgelbėkite mano verslą! „The Dream Inn“. 
19.00 Neįprastas Amerikos maistas. Rod Ai-
lendas. 20.00 Naujo būsto paieška. Australija; 
Budapeštas, Vengrija. 21.00 Lėktuvų paroda. 
22.00 Adamas Ričmanas. 22.30 Kulinarinės 
dvikovos. 23.00 Brangenybių paieškos: Tailan-
do rubinai. 1.00 Nakties programa. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 

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

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Paskutinis 

iš Magikianų“ (N-7).
11.00 Komedija „Auklė 3“.
12.55 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
13.30 „Kung Fu Panda“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30 Animacinis f. 

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

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.15 Kaip ant delno.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Princesė ir varlius“.
21.30 Veiksmo f. „Kapų 

plėšikė Lara Kroft“ 
(N-7).

23.25 Trileris „Ramūs tarp 
vilkų“ (N-14).

1.15 Komedija „7 dalykai, 
kuriuos turiu padary-
ti iki 30 gimtadienio“ 
(N-7).

2.50 Komedija „Sunkus 
sprendimas“ (N-7).

6.30 Animacinis f. „Šegis 
ir Skūbis Dū“ (1).

6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.45 Animacinis f. 

„Nenugalimas 
Geležinis žmogus“.

10.25 Romantinė komedija 
„Nes aš taip pasa-
kiau“ (N-7).

12.30 Animacinis f. „Bonifa-
cijaus atostogos“.

12.55 „Bjaurusis ančiukas“.
13.15 Animacinis f. 

„Džonis Testas“.
13.45 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.10 TV serialas „Bėgantis 
laikas“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Mano vyras gali.
22.40 Veiksmo f. „Žmogus-

voras“ (N-7).
1.15 Siaubo trileris 

„Karantinas 2. 
Terminalas“ (S).

3.00 Programos pabaiga.
3.05 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė 6“.
10.40 Bėdų turgus.
11.30 Stilius.
12.20 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
13.10 TV serialas „Giminės 

po 20 metų“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Nuodėminga meilė“.
17.00 „Akis už akį 5“ (N-7).
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien.
18.45 Delfinai ir žvaigždės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.09 Loterija „Perlas“.
21.10 „Kryžių kalnas. 

Tautos dvasia“
22.15 Kryžiaus kelias iš 

Romos Koliziejus. 
24.00 „Filarmonica della 

Scala“ orkestro kon-
certas Lietuvos nacio-
naliniame operos ir 
baleto teatre. 

2.00 Auksinis protas.
3.15 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
4.10 Istorijos detektyvai.
5.00 Gyvenimas.

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

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

9.00 Fantastinis  
nuotykių f. „Marsas 
atakuoja“ (N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

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

14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

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

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas. Gatvės 
karai“ (N-14).

23.15 TV serialas „Sostų 
karai“ (N-14).

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

2.35 Bamba TV.  
2013 m. (S).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Velykų skanėstai.
7.45 Keliauk! Pažink! 

Pasidalink! Ištisus 
metus. 

7.50 „Vandens žiurkės“.
8.50 „Slaptieji agentai“.
9.55 „Kartą Odesoje...“ 
11.00 „Iššūkis“ (N-7).
12.00 Taip gyvena žvaigž-

dės! (N-7).
13.00 Šeima - jėga! 2.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 Svečių ekspresas.
18.00 Reporteris. Orai.
18.40 Velykų skanėstai.
18.45 „Merdoko paslaptys“.
19.50 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose B.Vanagas.
20.50 Pasaulis X. 

„Tikėjimas prieš 
ligas, mirtį ir karus“. 
Speciali Šv.Velykų 
laida apie parapsi-
chologiją. Vedėjas 
S.Čiučelis (N-7).

21.50, 2.55 Trileris „Angelo 
akys“ (N-7).

0.05, 4.35 Drama „Meilės 
pabaiga“ (N-7).

2.10 „Merdoko paslaptys“ 
(N-7).

6.05 Vestuvių kovos (N-7).

8.00 Programos pradžia.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Durys atsidaro.
12.45 Linija, spalva, forma.
13.30 „Iš skruzdėlių  

gyvenimo“.
14.05 „Iš elfų gyvenimo“.
14.30 Kultūros savanoriai.
15.00 Koncertas „Vivat 

Verdi“. 
16.40 Pagauk kampą.
17.10 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Keliautojo 
užrašai. Dainuoja cho-
ras „Jauna muzika“.

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Šiaurietiškas 

būdas“.
18.50 Labanaktukas. 
19.25 Futbolas. Vilniaus 

VFMD „Žalgiris“ - 
Klaipėdos „Atlantas“. 

21.30 H.Melville 
„Raštininkas 
Bartlbis“. Jaunimo 
teatro spektaklis. 

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
0.45 Legendos.
1.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Keliautojo 
užrašai. Dainuoja cho-
ras „Jauna muzika“.

 23.15  „Sostų karai“
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„ŽMOGUS-VORAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2002.
Režisierius S.Reimis.
Vaidina V.Defo, K.Danst, 
T.Magvairas.

Anksti tapęs našlaičiu, Piteris Parke-
ris gyvena Niujorke su savo mylima 
teta ir dėde. Mokyklos ekskursijoje 
į mokslinių tyrimų laboratoriją Pi-
teriui įkanda genetiškai pakeistas 
voras. 

„KARANTINAS 2. 
TERMINALAS“
siaubo Trileris. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Pougas.
Vaidina M.Meison, M.Liptakas.

Los Andžele policija uždaro vieną 
pastatą į karantiną, tačiau jie dar ne-
žino, kad virusas jau pateko į „Trans 
Sky Air“ oro linijų lėktuvą. Kai vienam 
lėktuve esančiam keleiviui atsirado 
nepaaiškinamų ligos požymių, pilo-
tai privalėjo tūpti avariniu būdu. 

balandžio 3 d. 

 23.15  „Kolumbo žiedas“  18.00  „Kaulai“ 0.55  „Viešbutis „Grand 
 Hotel“ 

 ANIMAL PLANET
7.00 Kaimo veterinarai. 7.50 Kačiukai ir šuny-
čiai. 8.45, 5.02 Gyvenimas laisvėje. 14.40 Nau-
jagimiai gamtoje. 18.20 Upių pabaisos. 19.15, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 20.10, 1.40 
Akvariumų verslas. 21.05, 2.35, 5.49 Afrikoje. 
22.00, 0.45, 3.25 Upių pabaisos. 23.50 Baseinų 
meistras. 6.36 Kaimo veterinarai. 

 SPORT1
7.00 „Sportas“. Dienos naujienos 7.15 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lygos 26 turo apžvalga. 
Premjera. 8.00 NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis. 
Šeštadienio šou. 11.20 Čempionai LT. „Ateitis“. 
Futbolo ateitis auga čia. 1 Laida. 12.00 „Spor-
tas“. Dienos naujienos 12.15 „Road To Glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. 13.00 Rusijos „Premier 
League“. CSKA - „Zenit“. 15.00 ATP 250 Sydney. 
Vyrų tenisas. Mikhail Kukushkin - Viktor Troicki. 
Finalas. 2015 m. 17.00 KOK World series. Bu-
šido kovos. 19.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos 26 turo apžvalga. Premjera. 20.00 NBA 
„Visų žvaigždžių“ savaitgalis. Šeštadienio šou. 
23.30 NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalio varžy-
bos. 2.20 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
2.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
3.00 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. 
Memfio „Grizzlies“ - Oklahomos „Thunder“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Krepšinis. BBL finalas. 9.00 Krepšinis. 
Eurolyga. „Barcelona“ - „Real“. 10.50, 21.45 
Krepšinis. Eurolyga. 12.40 Ledo ritulys. KHL 
finalas. „Sibir“ - „Ak Bars“. 14.40 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 15.15 Motos-
portas. Kataro MotoGP Moto3 lenktynės. 16.35 
Motosportas. Kataro MotoGP Moto2 lenktynės. 
17.50 Motosportas. Kataro MotoGP lenktynės. 
19.10 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apž-
valga. 19.40 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Crvena Zvezda“. Tiesioginė transliacija. 23.35, 
5.00 Ledo ritulys. KHL finalas. 1.35 Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris“ - „Crvena Zvezda“. 3.25 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 3.55 Futbo-
las. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 

 EUROSPORT
 9.30, 13.30, 19.00, 1.00 Angliškas biliardas. 
„World Main Tour“. 12.30, 18.00 Dviračių 
sportas. „De Panne - Koksijde“. 17.30 Laida 
apie tenisą su Matsu Wilanderiu. 20.30, 0.30 
Sporto linksmybės. 21.00 Medkirčių sportas. 
Pasaulio čempionatas. 22.00 Galiūnų spor-
tas. „Strongman Champions League“. 23.00 
Boksas. WBO pasaulio čempionatas. Arthur 
Abraham - Paul Smith. 24.00 Ralis. FIA Euro-
pos čempionatas. 

„KELIAUTOJO LAIKU ŽMONA“
romanTinė drama. JAV. 2009.
Režisierius R.Šventkė.
Vaidina M.Nolden, A.Hovard, E.Bana.

Jie susitiko, kai Kler buvo šešeri, o Henriui - trisdešimt šešeri, o susituokė, 
kai Kler buvo dvidešimt dveji, o Henriui - trisdešimt. Neįtikėtina, tačiau 
tokia ir yra ši nepamirštama Henrio ir Kler meilės istorija, pakaitomis 
pasakojama jų abiejų. Henris kenčia nuo genetinio sutrikimo, dėl kurio 
jis atsiranda ir išnyksta įvairiausiais savo gyvenimo laikotarpiais, nuke-
liaudamas į ateitį ar praeitį.

„RAMŪS TARP VILKŲ“
Trileris. JAV. 2007.
Režisierius R.Redfordas.
Vaidina T.Kruzas, M.Stryp, 
R.Redfordas.

Studentai Arianas ir Ernestas priima 
drąsų sprendimą įstoti į kariuomenę 
ir kovoti su terorizmu. Tai sujaudina jų 
idealistą profesorių dr. Malėjų. Arianas 
ir Ernestas kovoja už savo gyvybes 
mūšio laukuose Afganistane.

LNK
22.40

TV3
23.25

LNK
1.15

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“  

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

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

sėkmė“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 „Karadajus“  

(N-7).
11.55 „Superauklė“  

(N-7).
12.55 „Audra“ (N-7).
13.55 „Mylėk savo  

sodą“.
14.55 „Būrėja“.
15.25 Penki  

ingredientai.
15.55 „Superauklė“  

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 „Vyriausiasis  

inspektorius 
Benksas. Velnio 
draugė“ (N-14).

22.50 „Keliautojo  
laiku žmona“  
(N-14).

0.55 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

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

kampeliai.
13.30 „Moderni  

šeima“ (N-7).
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai  

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

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“  

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

gelbėtojai (N-7).
22.00 Rizikingiausi  

policijos  
darbo epizodai  
(N-14).

23.00 Veiksmo trileris 
„Prarasta kontrolė“ 
(N-14).

0.50 Trileris  
„Avarija. Šeima 
pavojuje“  
(N-14).

2.25 „24 valandos“  
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 „Piktoji  
planeta“.

10.00 „Nepažįstamoji iš 
Vaildfel-Holo“ (1) 
(N-7).

11.00 „Širdies muzika“ (1) 
(N-7).

12.45 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.45 „Priedangoje“  
(N-7).

14.45 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

15.15 „Pasaulis  
pro traukinio  
langą“.

16.15 „Meilės virtuvė“.
18.00 „80 traukinių  

aplink pasaulį“.
18.30 Reidas.  

Eismo įvykių  
kronika.

19.00 „Trauma“ (N-7).
20.00 Balticum TV  

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau  

penktadienis!  
„Mis nevykėlės“ 
(N-14).

22.45 Balticum TV  
žinios.

23.15 „Kolumbo žiedas“ 
(N-14).

TV1
22.50

rekomenduoja
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6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Bidamanų turnyras“ 

(N-7).
7.20 „Mažylių nuotykiai“.
7.50 „S dalelių  

paslaptys“ (1) (N-7).
8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų vaiz-
deliai.

9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
11.00 Laikas keistis.
11.30 Romantinė komedija 

„Keitė ir Leopoldas“ 
(N-7).

13.55 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.15 Ekstrasensai  
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios.  
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Nuotykių komedija 
„Naktis muziejuje 2“ 
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje -  
Eurojackpot.

21.15 Veiksmo drama 
„Kolibrio  
efektas“ (N-14).

23.20 Veiksmo trileris 
„Rydikas“ (N-14).

1.45 Komedija „Buto 
paieška“ (N-7).

3.15 Komedija „Pingas!“

6.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“.

6.55 „Žmogus-voras“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Smalsutė Dora“.
7.45 „Agentas Šunytis“.
8.10 „Madagaskaro  

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Startas.
9.30 „Trejetas iš 

Rūgpienių kaimo“.
10.00 Komedija šeimai 

„Pilies vaiduoklis“.
12.00 Nuotykių komedija 

„Tas pats Karlsonas“.
13.40 Fantastinis f. „10 000 

dienų“ (N-7).
15.25 „Čiauškutė“ (N-7).
17.30 Dokumentinis f. 

„Didingojo amžiaus 
paslaptys. Linksmos 
akimirkos“.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 Veiksmo komedija 

„Vėžliukai nindzės“ 
(N-7).

21.05 Nuotykių komedija 
„Juodasis riteris“ (N-7).

23.00 Veiksmo komedija 
„Policininkų šou“ 
(N-7).

1.00 Veiksmo f. „Žmogus-
voras“ (N-7).

3.15 Programos pabaiga.
3.20 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

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

marsupilamiai“.
9.30 Pasimatuok profesiją.
10.15 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro.
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Kūno kilmės  

mįslės“. 1 d. „Žuvis“.
12.55 „Inspektorius  

Luisas 4“ (N-7).
14.30 Pasaka „Nykštukas 

Nosis“.
16.00 Žinios. 
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Velyknakčio  

liturgija iš Vilniaus 
arkikatedros. 

23.10 „Da Vinčio  
demonai 2“ (N-14).

1.00 Koncertuoja „Trys 
tigrai“. 2010 m.

1.55 „Inspektorius  
Luisas 4“ (N-7).

3.25 Delfinai ir žvaigždės.
5.00 Stasys Povilaitis ir 

„Žuvėdra“.

 19.30  Stilius 11.30  „Keitė ir
 Leopoldas“

ŠeŠtadienis

„APGALVOTA ŽMOGŽUDYSTĖ“
Kriminalinis trileris. JAV. 2002.
Režisierius B.Šrioderis.
Vaidina S.Bulok, B.Čaplinas, R.Goslingas.

Kalifornijos kurortiniame miestelyje randamas jaunos moters kūnas. 
Žmogžudysčių skyriaus detektyvė Kesė kartu su naujuoju partneriu 
Semu paskiriami ištirti šią iš pažiūros nesudėtingą bylą. Kesės akiraty-
je atsiduria du įtariamieji. Tų dviejų vaikinų niekuomet nepavadintum 
draugais. Džastinas - romantiškas vienišius, gyvenantis savo sukurtame 
pasaulyje. Ričardas - visiška jo priešingybė.

rekomenduoja

„DIDVYRIŲ ERA“
VeiKsmo trileris. Anglija. 2011.
Režisierius E.Vitorija.
Vaidina Š.Binas, D.Dajeris, 
Dž.D.Arsis.

Tikrais įvykiais paremta ištrauka iš 
Ijano Flemingo, garsiojo Džeimso 
Bondo autoriaus, gyvenimo. Ant-
rojo pasaulinio karo metu žūtbūt 
ginantis nuo pralaimėjimo, teko 
griebtis pavojingos misijos. Tai is-
torija apie elitinių Anglijos pajėgų 
pirmtakus, kurie turėjo prasibrauti 
už priešų linijos Norvegijoje, taip 
pakeisdami visą karo eigą. 

„KOLIBRIO EFEKTAS“
VeiKsmo drama. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2013.
Režisierius S.Naitas.
Vaidina Dž.Stathamas, A.Buzek.

Džozefas Smitas - specialiųjų jėgų 
veteranas. Dėl savo įsitikinimų jis 
palieka tarnybą Afganistane, grįžta 
į Londoną ir tampa benamiu pur-
vinuose sostinės požemiuose. Kartą 
bėgdamas nuo užpuolikų jis atsiduria 
tuščiame prabangiame bute ir suži-
no, kad jo savininkas išvykęs keliems 
mėnesiams. Džozefas užima jo vietą 
ir susikuria naują tapatybę. 

„POLICININKŲ ŠOU“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2002.
Režisierius T.Dėjus.
Vaidina E.Merfis, R.Harisas, 
R.De Niras.

Detektyvas Mičas Prestonas policijo-
je dirba jau 20 metų. Policijos patrulis 
Trėjus Selarsas - naujokas, laukiantis 
svarbaus įvykio, kuris turėtų pakeisti 
jo gyvenimą. Kai televizijos prodiu-
serė Čeisė pradeda rengti faktais 
paremtą televizijos laidą apie policiją, 
kapitonas laidai skiria Mičą ir Trėjų. 

BTV
21.00

 TV8
10.00 Menų sala. 10.30 „Tobula kopija“. 11.30 
Mankštinkitės. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 
„Ana ir meilė“. 15.00 „Detektyvė Fišer“. 16.10 
„Frosto prisilietimas“. 18.00 „Agata Kristi. Tomis 
ir Tapensė“. 19.05 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė 
drama „Bostone myli dukart stipriau“. 22.45 
Melodrama „Mano geriausios draugės vyras“.

 INFO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Krep-
šinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00 Autopi-
lotas. 15.30 Arčiau mūsų. 16.00 Padėkime augti. 
17.00 Mes pačios. 17.25 KK2. 19.00 Dviračio šou. 
21.00 „Svajonių kruizai“. 22.00 „Žiedų ritmai“.  

 PBK
9.00, 12.00, 17.00 Naujienos. 9.10 „Fiksikai“. 9.45 
„Ganytojo žodis“. 10.00 „Gudrutės ir gudručiai“. 
10.45 Skanėstas. 11.25 Padriki užrašai su Dmitriju-
mi Krylovu. 11.40 „Fiksikai“. 12.20 „Idealus remon-
tas“. 13.15 „Šalis 03“. 15.05 „Liaudies ūkio pasieki-
mų paroda“. 16.10 „Sendaikčių turgus“. 17.20 Kas 
nori tapti milijonieriumi? 18.20 Pasverti ir laimingi 
3. 20.00 Laikas. 20.25 Pasverti ir laimingi 3. 21.30 
Šiandien vakare. 23.10 Kas? Kur? Kada? 

 REN
8.20 Tėtis turi rūpesčių. 9.15 Gyvenimas po gy-
venimo. 11.00 „Vargšė Liz“. 12.50 Mano tiesa. 
15.25 „Kreivas sielos veidrodis“. 18.50 Tėtis turi 
rūpesčių. 20.00 Ekstrasensai detektyvai. 22.30 
Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 

 NTV MIR
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.50 
Rusiškas įdaras. 9.25 Gaminame su Aleksejumi 
Ziminu. 10.25 „Pagrindinis kelias“. 11.05 Va-
žiuosime, pavalgysime! 11.55 Buto klausimas. 
13.25 „Medicinos paslaptys“. 14.00 „Grąžinti 
tolesniam tyrimui“. 18.00 Tyrimą atliko. 19.00 
Centrinė televizija su V.Takmenevu. 20.00 Nau-
jos rusiškos sensacijos. 21.55 Tu nepatikėsi! 
22.55 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kroni-
kos“. 24.00 „Garbės klausimas“. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
7.35 „Guvernantė“. 9.30 Pats sau režisierius. 10.20, 
14.20 Žinios. Maskva. 11.00, 14.00 Žinios. 11.45 
Rytinis paštas. 12.25 Paukščių šalis. 12.55 Vietos 
genijus. 14.30 „Ūsuota auklė“. 16.00 Humoro 
laida. 18.05 „Elitinė virtuvė“ (2). 20.00 Savaitės 
žinios. 22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
0.35 „Pietų naktys“. 2.30 „Sodininkas“. 

TV3
21.15

 15.25  „Čiauškutė“

TV1
22.50

LNK
23.00
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7.00 Amerikos talentai.
9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas rekomenduoja.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionato etapas 
Vokietijoje. 2014 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Statyk!
13.00 „Džiunglių princesė 

Šina“ (N-7).
14.00 „Jaunavedžiai“  

(N-7).
16.00 „Muchtaro  

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

(N-7).
19.00 Dainuok mano 

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

21.00 Veiksmo trileris 
„Didvyrių era“  
(N-14).

23.05 Siaubo f. 
„Vaiduokliai moky-
kloje“ (S).

0.50 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (N-7).

1.40 Bamba TV.  
2013 m. (S).

7.29 TV parduotuvė.
7.45 Velykų skanėstai.
7.50 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.50 Velykų skanėstai.
8.55 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose B.Vanagas.
9.55 Velykų skanėstai.
10.00 Taip gyvena žvaigž-

dės! (N-7).
11.00 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
12.00 Vestuvių kovos (N-7).
13.55 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
16.00, 17.00, 19.00 Žinios. 
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
16.55 Velykų skanėstai.
17.30 Nuoga tiesa (N-7).
18.30 „Laukinis pasaulis“.
19.30 „Tigrų sala“.
19.55 Velykų skanėstai.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30 Velykų skanėstai.
21.35 Komedija „Bernvakaris 

Australijoje“ (N-14).
23.55 Velykų skanėstai.
24.00, 4.20 Siaubo f. „Kelionė 

į vieną pusę“ (S).
1.55, 6.10 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.45 Komedija „Bernvakaris 

Australijoje“ (N-14).
5.45 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.

8.05 Visu garsu.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 Pasaulio regbio sep-

tynetų taurės geriau-
sios rungtynės. 

11.00 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.

11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas.
13.15 Būtovės slėpiniai. 
14.00 Kultūra +.
14.30 H.Melville „Raštininkas 

Bartlbis“. Jaunimo 
teatro spektaklis. 

16.35 „Lernavan“.
17.00 Lietuvių dokumentikos 

meistrai. Kazimieras 
Musnickas. 

18.00 Žinios.
18.15 Legendos.
19.00 „Filarmonica della 

Scala“ orkestro kon-
certas.

21.00 „Pagalvės mokesčio 
rinkėjas“ (N-7).

22.00 Stanislovas Moniuška. 
Mišios e-moll. 

22.30 Panorama. 
23.00 Religinių giesmių 

vakaras „Tavo artume“. 
0.10 „Kryžių kalnas. 

Tautos dvasia“.

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“  

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.00 „Mūsų mažieji  
draugai“ (1).

11.30 „Paskutinė šuns 
viltis“.

12.00 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Sodininkų  

pasaulis“.
13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Pasaulio  

burtininkai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Akloji“.
19.05 Romantinė drama 

„Rosamunde Pilcher. 
Sena meilė nerūdija“ 
(N-7).

21.00 Nemarus kinas. 
Komedija „Pamišėliai 
laisvėje“.

22.50 Kriminalinis trileris 
„Apgalvota  
žmogžudystė“  
(N-14).

1.10 „Atpildas“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale  

kablys.
9.30 Universitetai.ko.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 „Krokodilų  

gaudytojo  
dienoraštis“  
(N-7).

12.00 „Po pasaulį su 
Anthony  
Bourdainu“  
(N-7).

13.00 Džeimio Oliverio 
Britanija.

14.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

15.00 Ledo kelias  
(N-7).

16.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

17.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

18.00 „6 kadrai“  
(N-7).

19.00 Nuotykių f.  
„Miško karys“  
(N-7).

21.00 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

22.00 „Amerikiečiai“  
(N-14).

23.00 Trileris „Esminis 
instinktas“ (N-14).

1.30 Veiksmo f. 
„Taikdarys“  
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 „Nepažįstamoji iš 
Vaildfel-Holo“ (1) 
(N-7).

11.30 „Piktoji  
planeta“.

12.00 „Pasaulis  
pro traukinio  
langą“.

13.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

13.30 „Aivenhas“ (N-7).
14.30 „Trauma“ (N-7).
15.30 „Širdies muzika“ (1) 

(N-7).
17.15 „Šiukšlės“.
19.00 „Priedangoje“  

(N-7).
20.00 Klaipėdos  

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Vienos šeimos  
istorija“ (N-7).

21.30 Eric Clapton and 
Steve Winwood  
koncertas  
„Live from Madison 
Square Garden“. 
2008 m.

0.15 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

0.45 „Reidas:  
atpirkimas“ (S).

 11.00  Posūkiai su 
 Viktoru Gerulaičiu

 13.55  „Jermolovai. 
Giminės prakeiksmas“

 19.00  Dainuok mano 
 dainą 2.

 21.30  Eric Clapton 
 koncertas

 12.00  „Po pasaulį su 
Anthony Bourdainu“

 21.00  „Pamišėliai 
 laisvėje“

TV PROGRAMAbalandžio 4 d.

 TV Polonia 
9.20 „Pagalbos signalas“. 9.50 Reportažas 
„Opolės etnodizainas. Krošonkos“. 10.05 Kul-
tūros laida. 10.35 ABC viską žino. 10.55 Ir 
gauruoti, ir margi. 11.10 Kodėl? Kam? Kaip? 
11.25 Tyrėjų TV. 12.00 „Janosikas“. 13.00 Re-
gionų legendos. 13.10, 18.25, 2.10 Galvosūkis. 
13.20, 22.35, 4.35 Sveikinimų koncertas. 13.40 
„Tėvas Mateušas“. 14.30 KucinAlina. 15.00 
Kalniečių vakaras teatre. 16.00 „Pasaulį valdo 
Dievas“. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@
lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, 
kaip meilė“. 19.50 Koncertas „Esi tas, kuris 
esi“. 20.40 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas 
ir orų prognozė. 21.35 Iškilmingas Velykų 
sveikinimas. 21.50, 3.45 „1920. Karas ir meilė“. 
23.00, 4.50 Lenkai čia ir ten. 23.40, 5.30 „Ponas 
Tadas“. 2.40 Animacinis f. 3.00 Žinios. 3.30 
Iškilmingas Velykų sveikinimas. 

 DiVa UniVersal TV
8.45 Tikroji Holivudo istorija. 9.30, 0.25 Svajo-
nių namas. 9.55 Mados projektas. 11.25, 17.45, 
19.10 Kortnė ir Chloji užkariauja Hemptonsą. 
12.10, 0.50 Hanos auksas. 13.40, 17.40, 21.25, 
4.15 Išskirtiniai. 14.25 Vakarėlių sūkuryje. 18.25, 
23.40, 3.30 Tikroji Holivudo istorija. 20.00 Ji 
nori manęs. 2.20, 2.45 Sėkmės paslaptys. 

 TV1000
7.45 „Meilutė“. 9.30 „Turėti Tave“. 11.05 „Haid 
Parkas prie Hadsono“. 12.40 „Įsimylėjėliai“. 
14.20 „Mirties įrankiai: Kaulų miestas“. 16.25 
„Milijardierius ir blondinė“. 17.55 „Sąmoks-
lininkė“. 20.00 „Šefas“. 21.30 „Ir kaip ji viską 
suspėja?“ (N-7). 23.00 „Džeinės Mensfild 
mašina“. 1.00 „Riterio žvaigždė“ (N-7). 3.10 
„Kelyje“ (N-14). 5.05 „Nuogas vyras“. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Vakarinis Teksasas. 
8.00 Naujo būsto paieška. Ukraina; Atėnai; 
Londonas; Redingas. 10.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 11.00 Kelionė traukiniu į pasaulio 
kraštą. 12.00, 23.00 Lėktuvų paroda. 13.00 
Išgelbėkite mano verslą! Miegas darbo vietoje. 
14.00 Naujo būsto paieška. Redingas; Meksika. 
15.00 Nepaprasti užmiesčio namai. 16.00 Sta-
tyba Aliaskoje. 17.00 Laukiniai Amerikos keliai. 
18.00 Neįprastas Maistas. 19.00 Geriausias 
šašlyko meistras PAR. 20.00 Lobių karalius. 
20.30 Lobių medžioklė. 21.00, 24.00 Pames-
to bagažo aukcionai. 22.00 Išgelbėkite mano 
verslą! Pinigai arba saugumas. 1.00 Nakties 
programa. 

 animal PlaneT
7.25, 21.05, 3.25 Akvariumų verslas. 11.00 Pra-
žūtingos salos. 11.55 Slaptas augintinių gyve-
nimas. 12.50, 18.20 Liūtų karalienė. 13.45, 1.40 
Gyvenimas laisvėje. 14.40, 17.25 Afrikoje. 15.35 
Paslaptingi Džao salos gyvūnai. 16.30 Dramblių 
karalystė. 19.15, 5.02 Gyvenimas laisvėje. 20.10 
Rykliai. 22.00 Dideli ir baisūs. 22.55 Baseinų 
meistras. 23.50 Upių pabaisos. 0.45, 4.15 Lauki-
niai ir pavojingi. 2.35, 5.49 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
10.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Mur-
sijos „UCAM“ - Madrido „Real“. 12.00 NBA 
krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ - Oklahomos 
„Thunder“. 14.15 Tiesioginė transliacija. Rusijos 
„Premier League“. „Dinamo“ - „Lokomotiv“. 
16.15 NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ 
- Hjustono „Rockets“. 18.15 „Road To Glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. 6 laida. 19.00 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 20.00 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Bas-
ket“ - „Morabank“. 21.45 Tiesioginė transliacija. 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „FC Twente“ - „PSV 
Eindhoven“. 23.45 Rusijos „Premier League“. 
„Dinamo“ - „Lokomotiv“. 1.45 KOK World se-
ries. Bušido kovos. 4.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Az Alkmaar“ - „SC Cambuur“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. 8.50 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Žalgiris“ - „Crvena Zvezda“. 10.40, 
21.30 Ledo ritulys. KHL finalas. 12.40 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 13.10 „For-
mulė-1“. Malaizijos GP lenktynių apžvalga. 
14.10 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 14.40 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ -  
„Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 16.55 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
United“ - „Aston Villa“. Tiesioginė translia-
cija. 19.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 19.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Stoke“. Tiesioginė translia-
cija. 23.30 Boksas. Tiesioginė transliacija. 1.00 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ -  
„Liverpool“. 2.50 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Stoke“. 5.00 Ledo ritulys. 
KHL finalas. 

 eUrosPorT
9.30, 13.30, 19.00, 0.45 Angliškas biliardas. 
„World Main Tour“. 12.30, 20.30, 24.00 Sporto 
linksmybės. 17.30 Dviračių sportas. Flandrijos 
turas 2014. 21.00 Kovinis sportas. „King of 
Kings World GP“. 0.15 Ralis. FIA Europos 
čempionatas. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Kortų namelis“  12.10  „Pelenė“ 13.00  Popiežiaus Pran
ciškaus sveikinimas

 19.00  Lietuvos 
  supermiestas

 19.30  Chorų karai

 TV8
10.30 Svajonių sodai. 11.00 „Tobula kopija“ 
(N7). 11.30 Mamyčių klubas. 12.00 „Links
mieji draugai“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N7). 
15.00 „Detektyvė Fišer“ (N7). 16.10 „Frosto 
prisilietimas“ (N7). 18.00 Metų kaunietė. 2015, 
konkursas. 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Komedija „Žaidžiame namus“ (N7). 
22.40 Menų sala. 23.10 Romantinė drama 
„Bostone myli dukart stipriau“ (N7). 0.50 
„Frosto prisilietimas“ (N7). 

 Info TV
5.30, 0.10 Nuo... Iki. 6.00, 13.25 Apie žūklę. 
6.25 Sveikatos ABC televitrina. 6.50 Valanda su 
Rūta. 7.55 Mes pačios. 8.20, 2.25 KK2 (N7). 
9.55, 4.00 Dviračio šou. 11.55 Statyk! 12.25 Ne 
vienas kelyje. 12.55 Tauro ragas (N7). 14.00 
Teleparduotuvė. 14.30 Yra kaip yra (N7). 18.00 
24 valandos (N7). 20.20 Pagalbos skambutis 
(N7). 21.00 „Svajonių kruizai“. 22.00 „Žiedų 
ritmai“. 23.00 Valanda su Rūta. 0.50 Šefas 
rekomenduoja. 1.25 Arčiau mūsų. 1.55 Padė
kime augti. 

 PBK
6.10, 0.35 „EURONEWS“ 6.40, 9.00, 12.00, 17.00 
Naujienos. 7.05 Tarnauju Tėvynei! 7.30 „Juokingi 
kamuoliukai. Pin kodas“. 7.45 „Belka ir Strelka“. 
8.05 „Stebuklų laukas“. 9.10, 11.25 „Fiksikai“. 
9.35 „Skanėstas“. 10.15 Fazenda. 10.40 Atspėk 
melodiją. 12.20 „Šalis 03“. 14.15 Sąmokslo teori
ja. 15.25 „Jūrmala 2013“. 15.45 Karti! 16.40, 17.20 
„Vienas prie vieno“. 20.00 Laikas. 21.40 „Pirmojo 
kanalo kolekcija“. 23.15 „Romanas „Alla Russa“.

 REn
7.55 Tėtis turi rūpesčių. 8.55 Gyvenimo taisyklės. 
9.45 „Nuotrauka dokumentams“. 11.25 „Žvaigždžių 
gyvenimas“. 14.15 Ekstrasensai detektyvai. 16.40 Eks
trasensų mūšis. Apokalipsė. 19.00 Tėtis turi rūpesčių. 
20.00 „Paukštis narve“. 23.35 Gyvenimo taisyklės. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00 Šiandien. 8.20 Jų 
papročiai. 8.50 Būna gi taip! 9.25 Ekskliuzyvas. 10.25 
„Pirmoji pavara“. 11.05 „Technikos stebuklas“. 11.55 
Sodininkų atsakas. 13.25 Valgome namie! 13.55 Aš 
lieknėju! 14.50 A.Žurbino melodijos. 16.00 „Garbė“. 
17.55 „Ypatingas įvykis“. 20.00 Norkino sąrašas. 
21.15, 23.00 „Jūrų velniai“. 24.00 „Nepaprasta isto
rija“. 2.20 Benefisas. „Užstalės epocha“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
8.30 Pats sau režisierius. 9.20, 13.20 Žinios. Mas
kva. 10.00, 13.00 Žinios. 10.45 Rytinis paštas. 11.25 
Paukščių šalis. 11.55 Vietos genijus. 13.30 „Ūsuota 
auklė“. 15.00 Humoro laida. 17.05 „Elitinė virtuvė“. 
19.00 Savaitės žinios. 21.00 Sekmadienio vakaras su 
V.Solovjovu. 23.35 „Pietų naktys“. 1.30 „Sodininkas“.

 TV PolonIa 
8.00 „Miestas iš jūros“. 9.50, 18.25 Galvosūkis. 10.00 
Lenkai čia ir ten. 10.40, 22.40, 4.30 Sveikinimų kon
certas. 11.00 Šv.Velykų Mišios ir palaiminimas Urbi 
et Orbi. 13.10 „Magiškas medis“. 14.45 M.Daneco 
svajonės. 15.40 „Sujungė mus Popiežius“. 16.55 
Didysis Velykų koncertas. Gospelo Mišios. 17.55 
Made in Poland. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.00 
„M, kaip meilė“. 19.50 Dviejų širdžių daina. 20.40 
Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Blondinė“. 
23.00, 4.55 „Aš jums parodysiu!“ 

 DIVa UnIVERsal TV
8.00 Tikroji Holivudo istorija. 8.45, 18.20 Svajonių 
namai. 9.55 Mados projektas. 12.10 Nuotykiai 
rojuje. 13.40, 16.45, 21.15, 23.15, 1.30 Išskirti
niai. 14.25 Nuotaka milijonieriui. 18.45 Paklauskite 
Krislės. 20.00 Naktinis skrydis. 21.50 Ji nori manęs. 
1.55 Viešas Kardašianų šeimos gyvenimas. 

 TV1000
6.40 „Sviestas“. 8.10 „Riterio žvaigždė“ (N7). 
10.20 „Pažinti Foresterį“. 12.35 „12 vergovės 
metų“. 14.50 „Riterio žvaigždė“ (N7). 17.00 
„Šefas“. 18.30 „Sviestas“. 20.00 „Priėmimas“. 
21.50 „Dorianas Grėjus“. 23.50 „Ieškomiau
sias žmogus“. 2.00 „7 Dienos Havanoje“. 4.20 
„Turėti Tave“. 

 TRaVEl
6.00 Pasaulio keliautojas. 7.00 Naujo būsto 
paieška. Redingas; Meksika. 8.00 Nepapras
ti užmiesčio namai. 9.00 Geriausias šašlyko 
meistras PAR. 10.00 Rožių paradas. 11.00 
Oro uostas 24.7: Majamis. 12.00 Brangenybių 
pasaulyje. Madagaskaro rubinai ir safyrai. 14.00 
Neįprastas Amerikos maistas. Birmingamas; 
Vankuveris. 15.00 Kelionė traukiniu į pasaulio 
kraštą. 16.00 Lėktuvų paroda. 17.00 Gamybos 
paslaptys. 17.30 Pagaminta Amerikoje. 19.30, 
23.00 Pamesto bagažo aukcionai. 20.00 Akme
niniai labirintai. 21.00 Pilių paslaptys. 22.00 
Muziejų mįslės. 24.00 Neįprastas maistas. 1.00 
Nakties programa. 

5.55 Teleparduotuvė.
6.10 Nuotykių f. „Sniego 

žmogus“ (N7).
7.55 „Mikė Pūkuotukas“.
9.00 Komedija „Nevykėlio 

dienoraštis“.
10.50 Filmas šeimai 

„Globėjai“.
12.40 Komedija „Karštos 

galvos“ (N7).
14.15 Filmas šeimai 

„Princesė“.
16.10 Nuotykių komedija 

„Netikra vienuolė 2“ 
(N7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Savaitės komentarai. 
Politinių įvykių  
apžvalga.

19.30 Chorų karai. Didysis 
sekmadienio  
projektas  dainų 
konkursas, 
2015. Vedėjai 
I.Kavaliauskaitė 
ir M.Stasiulis. 
Tiesioginė  
transliacija.

22.30 Trileris  
„Užsienietis“ 
(N14).

0.35 Trileris „Nužudyti 
Bilą“ (N14).

2.35 Komedija „Laimė 
viena nevaikšto“  
(N14).

6.15 „SkūbisDū. 
Abrakadabra“.

7.35 „Žaliasis žibintas. 
Pirmasis skrydis“.

9.00 Sveikatos ABC  
televitrina.

9.30 Nuotykių komedija 
„Herbis. Lenktynių 
asas“.

11.25 Komedija  
„Nuotakos tėvas 2“ 
(N7).

13.30 Veiksmo ir nuotykių f. 
„Muškietininkas“ 
(N7).

15.30 Komedija  
„Netikra vienuolė“ 
(N7).

17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 Lietuvos super

miestas. Vedėjai: 
I.Jankauskaitė ir 
Radistai (Rolandas 
Mackevičius ir  
Jonas Nainys).

21.40 Komedija  
„Savaitė be žmonų“  
(N14).

23.45 Veiksmo komedija 
„Gaudynės“  
(N14).

1.30 Nuotykių komedija 
„Juodasis riteris“ 
(N7).

3.15 Programos pabaiga.
3.20 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Stilius.
6.55 Bėdų turgus.
7.45 Šventadienio mintys.
8.15 Ryto suktinis su  

Zita Kelmickaite.
9.10 „Vakavilis“.
9.35 „Animalija“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 „Karalius 

Strazdabarzdis“.
11.30 Velykų šv.Mišios 

iš Romos šv.Petro 
aikštės. Tiesioginė 
transliacija.

13.00 Popiežiaus Pranciškaus 
sveikinimas „Urbi 
et Orbi“ iš Romos, 
Šv.Petro aikštės. 
Tiesioginė transliacija.

13.50 Klasikinė kontrabanda. 
Solistai J.Milius ir 
I.PrudnikovaitėPitrėnė.

14.20 Pasaka „Lietaus fėja“.
16.00 Žinios.
16.15 „Jonas Paulius II Ame

rikoje. Suvienyti žemyną“.
17.15 Drama „Barabas“ (N7).
19.00 V.Noreikos koncertas.
20.00 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Dainų daina“.
23.15 Nuotykių f. „Lepre

konų medžioklė“.
0.45 „Auksinio balso“ 

nugalėtojų koncertas. 
2014 m.

7.00 Mistinės istorijos 
(N7).

8.00 Pirmas kartas  
su žvaigžde  
(N7).

8.30 Tauro ragas  
(N7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Pasaulis X (N7).
11.00 Dokumentinis f. 

„Nacionalinė 
Geografija.  
Iššūkis pelkėje“ 
(N7).

13.00 Sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“  
(N7).

17.00 „Laukinis“ (N7).
18.00 Mistinės istorijos 

(N7).
19.00 Romantinė drama 

„Povestuvinė  
kelionė į Australiją“ 
(N7).

21.00 „Kortų namelis“  
(N14).

23.00 Drama  
„Kristaus kančia“ 
(S).

1.35 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (N7).

2.25 Bamba TV.  
2013 m. (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20, 8.25, 11.40, 13.45 

Velykų skanėstai.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Girių takais.
9.35 Namų daktaras.
10.10 Vantos lapas.
10.40 Šiandien kimba.
11.10 Gamink sveikiau!
11.45 Nacionalinė loterija.
11.48 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.
12.45, 13.50, 14.55 

„Klounas“ (N7).
14.50, 16.55, 18.55  

Velykų skanėstai.
16.00, 17.00, 19.00  

Žinios.
16.20 „Tigrų sala“.
17.30, 5.45  

Šeima  jėga! 2.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X. Speciali 

Šv.Velykų laida apie 
parapsichologiją.  
(N7).

21.00 Žinios. Orai.
21.30 Kaimo diena.
21.35, 1.20, 4.15 24/7.
22.30, 2.05, 5.00  

„Daktaras Monro“ 
(N14).

23.30, 2.50  
Siaubo komedija 
„Pelkių padaro 
sugrįžimas“.

8.05 Velykinės šlagerių 
varžytuvės.

9.45 Gyvenimo ratu su Zita 
Kelmickaite. 2008 m.

10.30 Velykinis koncertas 
„Tai darykit mano 
atminimui“. 2014 m.

11.55 Žinios. Ukraina.
12.10 Lietuvos naciona

linio dramos teatro 
spektaklis „Pelenė“.

13.30 Senoviniai Velykų 
papročiai kaime. 

14.00 Šventadienio mintys.
14.30 „ORA ET LABORA. 

Benediktinų kelias 
Lietuvoje“.

15.30 A cappella šventė su 
Artūru Noviku.

17.00 Septynios Kauno 
dienos.

17.30 „Džium džium“. 
Koncertuoja „Jonis“

18.00 Žinios.
18.15 Rusų gatvė.
18.45 Lengvai ir linksmai!
21.00 Vilniaus mažojo teatro 

jubiliejinis vakaras.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuoja „Sound 

in G“, D.Montvydas, 
R.Čivilytė, 
R.Ščiogolevaitė, 
G.Kličiauskienė, 
V.Baumila.

0.20 Nijolės Tallat
Kelpšaitės koncertas.

 11.48  Drąsūs. Stiprūs. 
  Vikrūs
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„MUZIKA IR ŽODŽIAI“
Romantinė komedija. JAV. 2007.
Režisierius M.Lorensas.
Vaidina H.Grantas, D.Berimor, K.Džonston.

Užgesusi popmuzikos žvaigždė Aleksas Flečeris priverstas tenkintis vos vienu 
kitu koncertu vietinės reikšmės mugėje ar atrakcionų parke. Kai Aleksui atro-
do, kad prasčiau ir nebegali būti, jis sulaukia jaunos atlikėjos Koros Korman 
pasiūlymo įrašyti bendrą dainą. Deja, Kora nežino, kad Aleksas jau daugybę 
metų nekūrė dainų ir niekada gyvenime nėra kūręs dainos žodžių.

„NUOTAKOS TĖVAS 2“
komedija. JAV. 1995.
Režisierius Č.Šajeris.
Vaidina S.Martinas, D.Kiton,
M.Šortas.

Nuotakos tėvo gyvenimas pagaliau 
toks, apie kokį jisai svajojo: duktė 
suaugusi, sūnus taip pat jau nebe 
vaikas, jį myli žmona ir guodžia širdį 
gražūs namai. Tačiau staiga pribloškia 
naujiena: mylima dukrelė laukiasi!

„UŽSIENIETIS“
tRileRis. JAV. 2012.
Režisierius F.Štiolclis.
Vaidina A.Ekhartas, N.Alachi-
jotis, L.Liberato.

Loganas, buvęs žvalgybininkas, pra-
deda darbuotis informacinių techno-
logijų korporacijoje. Jo įžvalgos pra-
verčia naujajame darbe, tačiau staiga 
vyro gyvenimas apsiverčia aukštyn 
kojomis. Jis įsipainiojęs į itin pavojin-
gą su praeitimi susijusį žaidimą...

„ŽAIDŽIAME NAMUS“
komedija. Kanada. 2006.
Režisierius K.Makinas.
Vaidina Dž.Keli, L.Brajantas,
K.Fergiusonas.

Franė ir Kalvinas džiaugiasi prasi-
dedančia meile pačiame Niujor-
ko centre. Netikėtai Franė sužino 
esanti nėščia. Ji nespėja apie tai 
papasakoti Kalvinui, mat šis išsi-
ruošia į gastroles su savo grupe...

balandžio 5 d.

 21.00  „Išsiskyrimo
  miestas“

 19.00  „Džonas Karteris“ 13.00  „Mylėk savo sodą“

 ANIMAl PlANET
7.00 Ginant laukinę gamtą. 7.25 Aligatorių tramdy-
tojai. 10.05, 3.25 Akvariumų verslas. 11.00 Delfinų 
šiokiadieniai. 11.55 Slaptas augintinių gyvenimas. 
12.50, 22.00 Upių pabaisos. 13.45, 19.15 Dideli ir bai-
sūs. 14.40 Nežinomos salos. 15.35 Šiaurės Amerika. 
16.30 Nežinomi miestai. 17.25 Nežinoma Indokinija. 
18.20 Mutantų planeta. 20.10 Nasrai. 21.05 Akvari-
umų verslas. 22.55 Baseinų meistras. 23.50 Dideli 
ir baisūs. 0.45, 4.15 Laukiniai ir pavojingi. 1.40, 5.02 
Afrikoje. 2.35, 5.49 Aligatorių tramdytojai.

 SPORT1
7.30 NBA krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ -  
Oklahomos „Thunder“. 9.30 Legendinės kovos. 
Lietuva - Rumunija. 2010 m. Pasaulio futbolo 
čempionato atranka. 11.30 Rusijos „Premier Le-
ague“. CSKA - „Zenit“. 13.30 Tiesioginė translia-
cija. Rusijos „Premier League“. „Zenit“ - CSKA. 
15.30 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „FC Twente“ - 
„PSV Eindhoven“. 17.30 KOK World series. Bu-
šido kovos. Premjera. 20.15 NBA krepšinio lyga. 
Toronto „Raptors“ - Hjustono „Rockets“. 22.30 
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. Kliev-
lendo „Cavaliers“ - Čikagos „Bulls“. 1.00 Rusijos 
„Premier League“. „Zenit“ - CSKA. 3.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „FC Twente“ - „PSV Eindho-
ven“. 4.45 KOK World series. Bušido kovos. 

 VIASAT SPORT BAlTIc
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
United“ - „Aston Villa“. 8.50 Motosportas. Kataro 
MotoGP lenktynės. 10.10 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Arsenal“ - „Liverpool“. 12.35 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Žalgiris“ - „Crvena Zvezda“. 14.25 Premier 
lygos apžvalga. 15.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Burnley“ - „Tottenham“. Tiesioginė transliacija. 
17.25 Ledo ritulys. KHL finalas. Tiesioginė transliacija. 
19.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Sunderland“ - 
„Newcastle“. 21.20, 5.00 Ledo ritulys. KHL finalas. 
23.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Burnley“ - 
„Tottenham“. 1.10 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 1.40 Boksas. 3.40 Golfas. PGA turo apžval-
ga. 4.10 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 

 EUROSPORT
9.30, 18.15 Angliškas biliardas. „World Main 
Tour“. 12.30, 13.30 Dviračių sportas. Flandrijos 
turas 2014. 13.15, 18.00 Dviračių sportas su 
Gregu LeMondu. 21.00 Jojimo žurnalas. 21.15 
Jojimas su kliūtimis. „Global Champions Tour“. 
21.30 Boksas. WBO pasaulio čempionatas. Mo-
terys. 24.00 Futbolas. Aukščiausioji JAV profe-
sionalų futbolo lyga. „San Jose Earthquakes“ - 
„Real Salt Lake“. 2.00 Futbolas. Aukščiausioji JAV 
profesionalų futbolo lyga. „Sporting Kansas City“ - 
„Philadelphia Union“. 

6.45 „Šeimynėlė“  
(1) (N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.00 „Mūsų mažieji  
draugai“.

11.30 „Paskutinė šuns  
viltis“.

12.00 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“  

(N-7).
15.00 „Pasaulio  

burtininkai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
18.05 Kas aprengs  

nuotaką?
19.05 Nustebink mane.
21.00 „Niro Vulfo mįslės. 

Per daug klientų“  
(N-14).

22.50 Romantinė komedija 
„Muzika ir žodžiai“ 
(N-7).

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

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Ledo kelias (N-7).
11.00 „Krokodilų  

gaudytojo  
dienoraštis“  
(N-7).

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

(N-7).
13.00 Džeimio Oliverio 

Britanija.
14.00, 17.00  

Jokių kliūčių! (N-7).
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Fantastinis nuotykių f. 

„Džonas Karteris“ 
(N-7).

21.30 „Klyvlendo šou“  
(N-7).

22.00 „Amerikiečiai“  
(N-14).

23.00 „Vikingai“  
(1), (N-14).

24.00 „Dingęs be žinios“ 
(1), (N-14).

0.55 „Džo“ (1), (N-14).
1.50 Rizikingiausi  

policijos darbo  
epizodai  
(N-14).

2.40 „Hubertas ir Staleris“ 
(1), (N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

10.30 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

11.00 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

11.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

12.30 „Vienos 
šeimos istorija“  
(N-7).

13.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.40 „Įvaikis“.
16.20 „Anglų kalbos  

mokytoja“ (N-7).
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Nepažįstamoji  

iš Vaildfel-Holo“  
(N-7).

20.00 „Aivenhas“  
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Išsiskyrimo  
miestas“ (N-14).

22.55 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.25 Take That koncertas 
„Beautiful World“. 
2008 m.

TV1
22.50

rekomenduoja

lNK
11.25

TV8
21.00

TV3
22.30



5.55 Teleparduotuvė.
6.10 Animacinis f. „Barbės 

Kalėdų giesmė“.
7.45 „Piteris Penas 

Niekados šalyje“.
9.05 Komedija „Nevykėlio 

dienoraštis 2. 
Rodriko taisyklės“.

11.05 Nuotykių f. 
„Kengūriukas 
Džojis“.

13.10 Nuotykių komedija 
„Karštos galvos! 2“.

14.55 Komedija „Blondinė 
eina į karą“ (N-7).

17.00 Lietuvos komiko 
vakaras. Humoro 
meistrų koncertas, 
2014 (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 „Mama, tu ne viena“. 
2015, paramos 
koncertas, tiesioginė 
transliacija.

21.30 Drama „Neliečiamieji“ 
(N-7).

23.45 Drama „Volstrytas. 
Pinigai nesnaudžia“ 
(N-7).

2.20 TV serialas 
„Skandalas“ (N-14).

3.10 TV serialas 
„Vilfredas“ (N-7).

4.00 TV serialas „Biuras“ 
(N-7).

4.50 Nepaprasti daiktai.

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Šegis 

ir Skūbis Dū“.
6.55 Animacinis f. 

„Rodencija ir 
Dantukų fėja“.

8.30 Animacinis f. 
„Padangių ereliai“.

10.05 Komedija  
„Policijos  
akademija 7.  
Misija Maskvoje“ 
(N-7).

11.45 Komedija „Bukas ir 
bukesnis. Kai Haris 
sutiko Loidą“  
(N-7).

13.30 Nuotykių f. „Pirmasis 
riteris“ (N-7).

16.15 Filmas šeimai  
„Mano draugas del-
finas“.

18.30 Žinios. Kriminalai. 
Sportas. Orai.

19.00 Veiksmo  
komedija „Kaukė“ 
(N-7).

21.05 Veiksmo trileris 
„Pasaulinis karas Z“ 
(N-14).

23.25 Veiksmo f. „Kobra“ 
(N-14).

1.10 Komedija „Savaitė be 
žmonų“ (N-14).

3.05 Programos  
pabaiga.

3.10 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
6.55 Gyvenimas.
7.45 Delfinai ir žvaigždės.
9.20 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.35 „Mažasis magas 

Hudinis“.
10.30 Romantiška drama 

„Birželis sausio 
mėnesį“ (N-7).

12.00 „Įstabioji Indija“. 3 d. 
„Himalajai. Gyvenimas 
viršukalnėse“.

13.00 „Mis Marpl 1“. 
„Paskelbta žmogžu-
dystė“ (N-7).

14.30 Pasaka „Geležinis 
Hansas“.

16.00 Žinios.
16.15 „Kryžių kalnas. 

Tautos dvasia“.
17.20 Melodrama „Mažoji 

ledi“.
19.10 Šventinis Eduardo 

Kaniavos koncertas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 „Velykų DiaBitės“. 

Labdaringa akcija. 
23.10 Drama „Gyvenimo 

kibirkštys“ (N-14).
0.55 „Auksinio balso“ 

gražiausi pasirody-
mai ir juokingiausi 
momentai. 2014 m.

 17.20  „Mažoji ledi“ 14.55  „Blondinė eina į 
 karą“

 18.30  Žinios

Pirmadienis

 TV8
8.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.50 „Nanomeilė“ 
(1), (N-7). 9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 
Senoji animacija. 11.00 Komedija „Žaidžiame 
namus“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 14.30 
„Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ 
(N-7). 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 
Pasikeisk! (N-7). 18.00 „Medikai“ (N-7). 19.00 
„Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 20.35 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 21.05 Drama „Moteris prie švyturio“ 
(N-7). 22.50 „Medikai“ (N-7). 23.45 Pasikeisk! 
(N-7). 0.40 Gydytojai (N-7). 

 Info TV
6.00, 16.55, 3.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu. 6.30, 17.25, 3.30 Tauro ragas (N-7). 
7.00, 17.55, 4.00 Apie žūklę. 7.30, 16.30, 2.35 
Statyk! 8.00, 18.25, 4.25 Autopilotas. 8.30, 
18.55, 1.35, 4.55 Ne vienas kelyje. 9.00, 19.20 
Mes pačios. 9.30 Žinios. 10.00, 19.45 Šefas 
rekomenduoja. 10.30, 22.00 Pasaulis X (N-7). 
11.20, 22.50 24 valandos (N-7). 12.30, 20.15 
Valanda su Rūta. 13.40, 24.00 Padėkime augti. 
14.10, 0.30 Yra kaip yra (N-7). 15.25 Ne vienas 
kelyje. 15.55, 2.00, 5.25 KK2 (N-7). 21.30 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
9.00, 15.00 Naujienos. 9.20 Labas rytas. 11.00 Pa-
driki užrašai su D.Krylovu. 11.35 Kontrolinis pirki-
nys. 12.00 Naujienos. 12.25 Gyvenk sveikai! 13.30 
Stebuklų laukas. 14.35, 15.20 Vyriška/Moteriška. 
16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujie-
nos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.45 „Kartą Rostove“. 22.25 Vakaras su 
Urgantu. 23.00 „Liaudies ūkio pasiekimų paroda“. 
23.55 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 

 REn
10.40 „Bučinys 2“. 12.25 Tėtis turi rūpesčių. 13.20 
Gyvenimo taisyklės. 14.05 „Paukštis narve“. 17.45 
„Bučinys 2“. 19.24 Orų prognozė. 19.25 „Legalus 
dopingas“. 21.25 Pasverti ir laimingi 3. 22.20 
„Belaisvė“. 23.50 „Gyvenimo taisyklės“. 

 nTV MIR
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 Rusiškas įdaras. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų 
teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 „Apžvalga. 
Ypatingas įvykis“. 15.00 Viskas bus gerai! 16.20 
A.Žurbino melodijos. 17.00 „Kerštas“. 18.00 Kal-
bame ir rodome. 19.40 „Piatnickis. Trečia dalis“. 
21.40 „Jūrų velniai“. 23.40 Dienos anatomija. 

„VoLSTRYTAS. PInIGAI nESnAUDŽIA“
Drama. JAV. 2010.
Režisierius O.Stounas.
Vaidina Š.Labeufas, M.Daglasas, K.Maligan.

Bausmę atlikęs Gordonas Gekas užtrenkia kalėjimo duris ir žengia į 
2008-ųjų realybę, kurioje protingi žmonės jau suprato, kad prasideda 
pasaulinė finansų rinkų griūtis. Vienas iš supratusiųjų yra jaunas, tačiau 
itin šviesaus proto makleris Džeikobas Muras. Kartu su milžinišką gy-
venimo patirtį turinčiu Gordonu jie abu bandys įtikinti Volstryto bend-
ruomenę atsikvošėti.

TV3
23.45

„KAUKĖ“
Veiksmo komeDija. JAV. 1994.
Režisierius Č.Ruselas.
Vaidina P.Grinas, P.Rigertas, 
Dž.Keris.

Po nerealiai nesėkmingos dienos -  
būna dienų lyg tyčia - banko tar-
nautojas Stenlis randa kaukę. Jis 
tiki, kad tai gali pakeisti jo likimą, 
bet tikrovė pranoko visus lūkesčius. 
Iš kuklaus paprasto žmogaus jis 
pavirto nesunaikinamu herojumi. 
Pasikeitė jo išvaizda, jėga ir gali-
mybės. Dabar jis gali įgyvendinti 
nerealiausias savo fantazijas. 

„MoTERIS PRIE ŠVYTURIo“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius E.Nisneris.
Vaidina L.Forestjeri, 
T.Rifenštain, M.L.Bach.

Viktorija Savander nėra patenkinta 
savo gyvenimu. Nors ji dirba gar-
saus rašytojo Nilso Šalino padėjėja, 
moteriai kažko trūksta. Netikėtai ji 
sužino paveldėjusi romantišką švy-
turį. Kartu su drauge Eba ir paveldė-
jimą administruojančiu patraukliu 
advokatu Kristoferiu Lundu Vikto-
rija keliauja apžiūrėti savo naujojo 
nekilnojamojo turto. 

„KoBRA“
Veiksmo filmas. JAV. 1986.
Režisierius Dž.P.Kosmatosas.
Vaidina R.Santonis, S.Stalonė, 
B.Nilsen.

Marionis Kobretis - vienas geriau-
sių policijos departamento dar-
buotojų. Tačiau jis dirba pagal savo 
taisykles: niekada nieko neklausia 
ir visada šauna pirmas. Paskutinis 
jam tekęs uždavinys - žudikas ma-
niakas, dėl kurio veiksmų išsigan-
dęs visas miestas.

LnK
19.00

LnK
23.25

rekomenduoja

TV8
21.05
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

8.00 Mistinės istorijos.
9.00 TV serialas 

„Laukinis“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.10 Patrulis (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Juodasis 

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

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

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Trileris „Šeštasis 

pojūtis“ (N-14).
23.40 TV serialas „Strėlė“.
0.35 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
1.30 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.35 Bamba TV.  
2013 m. (S).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Namų daktaras.
7.40 Kitoks pokalbis 

2/27. Svečiuose 
B.Vanagas (N-7).

8.40 Dokumentinis f. 
„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

10.40 Dokumentinis f. 
„Įspūdingiausi  
gamtos reiškiniai“ 
(N-7).

15.00 „Pakalbėsim, kai 
grįši“ (N-7).

16.00, 17.00 Žinios.  
Orai.

16.20, 17.20 „Pakalbėsim, 
kai grįši“ (N-7).

18.00 Žinios. Orai.
18.30 „Pakalbėsim, kai 

grįši“ (N-7).
20.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
21.30 Nuoga tiesa  

(N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00, 4.25 Veiksmo f. 

„Pranašas“  
(N-14).

1.05 Dokumentinis f. 
„Įspūdingiausi  
gamtos reiškiniai“ 
(N-7).

5.50 Dokumentinis f. 
„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.05 Brolių Grimų pasa-
kos. 1 s. „Karalius 
Strazdabarzdis“.

9.05 Velykos Zervynose.
9.20 Koncertas „Velykų 

džiaugsmas“.
11.00 Pamaldos Kristaus 

Prisikėlimo  
šventovėje. 

12.15 Žinios. Ukraina.
12.30 Keliaukim!
13.00 Kauno technologijos 

universiteto  
ansamblio 
„Nemunas“ 65-
mečio koncertas.

14.30 „ORA ET LABORA. 
Benediktinų kelias 
Lietuvoje“.

15.30 Keturakio „Amerika 
pirtyje“. 

17.15 „Jonas Paulius II 
Amerikoje. Suvienyti 
žemyną“.

18.15 Drama „Barabas“.
20.00 Koncertas 

„Dainuojame Joną 
Strielkūną“.

21.20 Vilniaus mažojo 
teatro jubiliejinis 
vakaras. „Concerto 
Grosso Bach Plus“. 

22.45 Panorama. 
23.15 „Da Vinčio  

demonai 2“  
(subtitruota, N-14).

0.55 Dabar pasaulyje.

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“  

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš 

ateivius“ (1).
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 „Karadajus“  

(N-7).
12.00 „Superauklė“  

(N-7).
13.00 „Audra“ (N-7).
14.00 „Akloji“ (1).
14.35 „Pasaulio  

burtininkai“.
15.40 „Superauklė“  

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 Romantinė  

komedija „Tai 
kur po velnių tie 
Morganai?“  
(N-7).

23.05 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

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

0.55 „Užribis“ (N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Universitetai.lt.
10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

13.30 „Moderni  
šeima“ (N-7).

15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai  

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

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

(N-7).
20.00 „Moderni  

šeima“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 Nepaprasti  

rusiški kadrai  
(N-7).

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

„Pasiuntiniai 2. 
Baidyklė“ (S).

0.45 „CSI Niujorkas“  
(N-7).

1.50 „Gelbėtojų  
būrys“ (N-7).

2.40 „Hubertas ir  
Staleris“ (N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

9.30 „Trauma“ (N-7).
10.30 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
11.30 „Kosmoso kariai“.
13.15 „Pasaulis  

pro traukinio  
langą“.

14.15 „Piktoji planeta“.
14.45 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės  
įvykių apžvalga.

15.15 „Tėvai už borto“.
15.55 „Romeo ir  

Džuljeta“ (N-7).
18.00 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
18.30 Klaipėdos  

savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga.

19.00 „Aivenhas“ (N-7).
20.00, 23.00 Balticum  

TV žinios.
20.30 „80 traukinių aplink 

pasaulį“.
21.00 Kinomano  

užrašai.
21.15 Kino akademija. 

„Prikaustyta  
prie lovos“  
(N-7).

23.30 „Trauma“ (N-7).
0.30 „Vienos  

šeimos istorija“ 
(N-7).

 8.05  „Karalius
 Strazdabarzdis“

 20.30  „Moterų daktaras“ 14.45  Amerikos talentai  21.15  „Prikaustyta 
 prie lovos“

 19.00  „CSI Niujorkas“  20.00  „Karadajus“ 

TV PROGRAMAbalandžio 6 d. 

 RTR PlaneTa (BalTija)
6.00 Rusijos rytas. 10.05 Moterų diktatūra. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 Apie tai, 
kas svarbiausia. 12.55, 3.20 Ypatingas atvejis. 
15.05 „Šermukšnių žiedai“. 16.00, 5.10 „Kol 
stanica miega“. 17.30 Žinios. 18.15, 4.05 Tie-
sioginis eteris. 20.55 „Sklifosovskis“. 22.50 
Analgetikai: gerti ar ne? 23.50 Šalies budinty-
sis. 0.45 Moterų diktatūra. 1.40 „Praeinančios 
vasaros skambesys“. 

 TV Polonia
7.55 Prie Nemuno. 8.15 „Miestas iš jūros“. 
10.00 „Žiedas ir rožė“. 10.40 Made in Poland. 
11.10 „Šėtonas iš septintos klasės“. 13.00 
Regina Coeli. 13.15, 17.50, 21.45, 1.35 Gal-
vosūkis. 13.20, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
13.50 „Blondinė“. 14.50 Okrasa laužo taisykles. 
15.25 Kultūringieji PL. 16.35 M.Daneco svajo-
nės. 17.30, 1.45 „Kontroliuojamas pokalbis su 
Silvestru Chencinskiu“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 0.50 K.Kovalskis kviečia. 20.25 Prie 
Nemuno. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 23.00, 5.20 „Ak, Karoli 
2“. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 3.45 „Gyve-
nimas prie užliejamos pievos“. 4.35 Polonija 
užsienyje. 

 DiVa UniVeRsal TV
6.00, 12.50 Gyvenimas kaip šou. 6.45, 11.20, 
16.15 Džuliana ir Bilas. 7.30, 13.35, 18.30 
Viešas Kardašianų šeimos gyvenimas. 9.00, 
15.30, 20.10 Nuotaka milijonieriui. 9.45 Sva-
jonių namas. 10.35, 12.05, 17.00, 22.40 Mados 
projektas. 15.05 Vaikantis šlovę. 17.45, 21.50 
Išskirtiniai. 18.55 Ištekėjusi už Džonaso. 21.00 
Kortnė ir Chloja užkariauja Hemptonsą. 23.25 
Tikroji Holivudo istorija. 0.35 Ji nori manęs. 

 TV1000
10.30 „Kada atvyksime?“ 12.15 „Riterio žvaigždė“. 
14.30 „Dorianas Grėjus“. 16.30 „Džeinės Mensfild 
mašina“. 18.30 „Milijardierius ir blondinė“. 20.00 
„12 vergovės metų“. 22.20 „Sąmokslininkė“.

 TRaVel
8.00, 20.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 14.00 
Naujo būsto paieška. 9.30, 17.00 Oro uostas 
24/7. Majamis. 10.00, 15.00 Išgelbėkite mano 
verslą! 11.00, 16.00 Didžiosios muziejų paslap-
tys. 12.00, 18.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
12.30 Rožių paradas. 13.30 Bronsono Pinšo 
projektas. 19.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 22.00 Pa-
gaminta Amerikoje. 22.30 Gamybos paslaptys. 

 animal PlaneT
7.25 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15 Kaimo veteri-
narai. 8.40 Naujagimiai gamtoje. 12.20 Gyve-
nimas laisvėje. 18.20, 22.00, 0.45 Veterinaras. 
19.15 Aligatorių tramdytojai. 20.10 Akvariumų 
verslas. 21.05 Laukinės gamtos gangsteriai. 
22.55 Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 23.50 
Krokodilas žmogėdra. 

 sPoRT1
7.00, 19.00 „Road To Glory“. Kovinio spor-
to žurnalas. Premjera. 7.30 „NBA Pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 8.00 NBA krepšinio 
lyga. Klievlendo „Cavaliers“ - Čikagos „Bulls“. 
10.00 NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ -  
Hjustono „Rockets“. 12.00 NBA „Visų žvaigž-
džių“ savaitgalio varžybos. 14.30 NBA „Visų 
žvaigždžių“ savaitgalis. Šeštadienio šou. 17.00 
Pirmyn į praeitį. Lietuva - Rumunija. 2010 m. 
Pasaulio futbolo čempionato atranka. 19.30 
„NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 20.00 
NBA krepšinio lyga. Klievlendo „Cavaliers“ -  
Čikagos „Bulls“. 22.10 Pirmyn į praeitį. NHL 
Visų žvaigždžių diena. Ledo ritulys. 2009 m. 
1.00 KOK World series. Bušido kovos. 3.10 
NBA krepšinio lyga. Klievlendo „Cavaliers“ -  
Čikagos „Bulls“. 5.10 Rusijos „Premier Lea-
gue“. „Dinamo“ - „Lokomotiv“. 

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Burnley“ -  
„Tottenham“. 8.50 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Sunderland“ - „Newcastle“. 10.40, 14.25 
Ledo ritulys. KHL finalas. 12.40 Boksas. 16.25 
Ledo ritulys. KHL finalas. „Sibir“ - „Ak Bars“. 
Tiesioginė transliacija. 19.00 Premier lygos 
apžvalga. 20.00 Ledo ritulys. KHL finalas. 
„Sibir“ - „Ak Bars“. 21.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Crystal Palace“ - „Manchester 
City“. Tiesioginė transliacija. 24.00 „Formulė-
1“. Malaizijos GP lenktynių apžvalga. 1.00 
Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Crvena Zvez-
da“. 2.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Crystal Palace“ - „Manchester City“. 5.00 
Ledo ritulys. KHL finalas. „Sibir“ - „Ak Bars“. 

 eURosPoRT
9.30 Slidinėjimas. „Ski Classics“. 10.30, 18.15, 
21.45 Sporto linksmybės. 11.00, 15.15 Dviračių 
sportas. 12.30, 19.15, 0.30 Angliškasis biliar-
das. „World Main Tour“. 14.00 Motosportas. 
18.30, 23.45 Futbolo apžvalga. 22.00 Imtynės. 
23.30 Jojimas. 

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  3 47



48 laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  3

TV PROGRAMA AntrAdienis

 12.00  „Prokurorų 
 patikrinimas“ 

 9.55  „Kartą Odesoje...“  16.00  „Mūsų kaimynai
 marsupilamiai“

 23.40  „Akis už akį 5“ 21.00  „Juodos katės“ 14.00  „Kempiniukas
 Plačiakelnis“

 TV8
10.20 Senoji animacija. 11.00 „Moteris prie švy-
turio“. 12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 
„Laukinis angelas“. 14.30 „Pamiršk mane“. 
15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 17.00 Pasikeisk!  18.00 „Medi-
kai“. 19.00 „Laukinis angelas“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 20.35 „Pamiršk mane“. 21.05 Drama 
„Debesys virš Zomerholmo“. 22.50 „Medikai“.  

 Info TV
7.55 Valanda su Rūta. 9.05 Padėkime augti. 9.30, 
11.55, 14.10 Yra kaip yra. 10.40 Pagalbos skambu-
tis. 11.15 Nuo... Iki. 13.05, 15.55 KK2. 13.40, 15.25, 
21.00 Dviračio šou. 16.30 Šefas rekomenduoja. 
17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje.  

 PBK
9.00, 17.00 Naujienos. 9.20 Labas rytas. 11.00 
Padriki užrašai su D.Krylovu. 11.35 Kontrolinis 
pirkinys. 12.00, 15.00 Naujienos. 12.25 Gyvenk 
sveikai! 13.35 Kartu su visais. 14.35, 15.15 
Vyriška/Moteriška. 16.00 Mados nuosprendis. 
17.00 Naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.10 „Kartą Rostove“. 22.55 Lietuvos laikas. 
23.05 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
10.40 „Bučinys 2“. 12.25 „Legalus dopingas“. 
14.15 Gyvenimo taisyklės. 15.10 Pasverti ir laimin-
gi 3. 16.05 „Belaisvė“. 17.30 „Bučinys 2“. 19.15 
Žinios. 19.25 „Legalus dopingas“. 21.20 Mano 
tiesa. 23.10 Ekstrasensų mūšis. Jie sugrįžo. 

 nTV MIR
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 11.25 „Medicinos paslaptys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų 
teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 „Apžvalga. 
Ypatingas įvykis“. 15.00 Viskas bus gerai! 16.20 
Pagrindinis kelias. 17.00 „Kerštas“. 18.00 Kalba-
me ir rodome. 19.40 „Piatnickis. Trečia dalis“. 
21.40 „Jūrų velniai“. 23.40 Dienos anatomija. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
 6.00 Rusijos rytas. 10.05 Jurijus Gagarinas. 
Šimtas metų vienatvės. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Žinios. 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Žinios. Maskva. 
11.55 Apie tai, kas svarbiausia. 12.55, 3.20 Ypatin-
gas atvejis. 15.05 „Šermukšnių žiedai“. 16.00, 5.10 
„Kol stanica miega“. 17.30 Žinios. 18.15 Tiesiogi-
nis eteris. 20.55 „Sklifosovskis“. 22.50 Mūsų kūno 
šifras. 23.50 Likimas. Pasipriešinimo įstatymas. 
1.40 „Praeinančios vasaros skambesys“ (2). 

 TV PolonIa
8.25 „Nenuorama Rozalytė“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.10 „Deimantinis Amsterdamas“. 
12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05, 
19.55 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 
Galvosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 „1920. Karas 
ir meilė“. 14.50 „Ak, Karoli 2“. 16.40 Koncertas 
„Opolė 2009 bisui“. 17.05 Kultūros savaitraštis. 
18.20, 22.45 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55, 2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Pe-
tersburski Music Show. 20.25 „Janas Širdis“ - ne 
vienos meilės istorija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50 „Tėvas Ma-
teušas“. 23.00 Sveika, Polonija. 23.45 Koncertas 
„DAAB - tai, kas geriausia“. 0.35 „Sąžinės įsaky-
mas“. 0.55 „Tėvas Mateušas, kokio nepažįstate“. 
1.10 Made in Poland. 2.40 Animaciniai f.  

 DIVa UnIVERsal TV
6.00, 12.50 Gyvenimas kaip šou. 6.45, 11.20, 
16.15 Džuliana ir Bilas. 7.30, 13.35, 18.30, 0.10 
Viešas Kardašianų šeimos gyvenimas. 7.55, 
17.45, 21.50 Išskirtiniai. 8.15, 12.05, 17.00, 22.40, 
2.55 Mados projektas. 9.00, 15.30, 20.10 Nuotaka 
milijonieriui. 9.45, 13.55, 19.20 Ištekėjusi už 
Džonaso. 10.35 Nėščia su aukštakulniais. 15.05 
Vaikantis šlovę. 21.00 Vakarėliai aplink pasaulį. 
23.25 Tikroji Holivudo istorija. 

 TV1000
6.20 „Riterio žvaigždė“ (N-7). 8.35 „Kada atvyk-
sime?“ 10.10 „Pirmūnai“ (N-14). 11.35 „Vyrai 
juodais drabužiais 2“ (N-7). 13.05 „Sviestas“. 
14.35 „Meilutė“. 16.20 „Priėmimas“. 18.05 
„Romo dienoraštis“. 20.00 „Ieškomiausias 
žmogus“. 22.10 „Gelbėkit mus nuo Evos“  
(N-7). 24.00 „Bebras“. 1.45 „Angelai ir Demo-
nai“. 4.15 „Vampyrės“. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Urugvajus ir Pa-
ragvajus. 8.00 Naujo būsto paieška. Austrija. 
8.30, 14.00 Naujo būsto paieška. Bolivija. 9.00, 
17.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 10.00, 15.00 
Išgelbėkite mano verslą! 11.00, 16.00 Didžiosios 
muziejų paslaptys. 12.00, 18.00 Pamesto baga-
žo aukcionai. 13.30 Bronsono Pinšo projektas. 
19.00 Neįprastas Amerikos maistas. Birminge-
mas. 20.00 Naujo būsto paieška. Sugrįžimas į 
Europą, Honkongas. 21.00 Geriausias šašlyko 
meistras PAR. 22.00 Aštraus skonio mėgėjams. 
22.30 Endriaus Cimermano turnė. 23.00 Bran-
genybių paieškos. Mozambikas: akvamarinas. 
1.00 Nakties programa. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
6.55 Animacinis f. „Nuotykių 

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

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

sūkuryje“.
10.00 Drama „Neliečiamieji“.
12.20 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
12.55 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
13.30 „Kung Fu Panda“.
14.00 „Kempiniukas 

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

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

kas (N-7).
21.00 TV serialas „Tobula 

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

taksi“ (N-7).
23.15 TV serialas „Krizė“.
0.15 TV serialas „Kastlas“.
1.15 TV serialas „Kerštas“.
2.05 TV serialas 

„Skandalas“ (N-14).
3.00 „Vilfredas“ (N-7).
3.50 TV serialas „Biuras“.

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.55 Komedija „Policijos 

akademija 7. Misija 
Maskvoje“ (N-7).

10.35 Nuotykių komedija 
„Herbis. Lenktynių 
asas“.

12.30 Animacinis f. 
„Padangių ereliai“.

14.10 TV serialas „Bėgantis 
laikas“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Pagalbos skambutis.
21.00 „Juodos katės“ (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Kriminalinė komedija 

„Pametęs galvą“ (N-7).
23.55 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (1) (N-14).
1.05 TV serialas  

„Havajai 5.0“ (N-7).
2.00 TV serialas 

„Karališkos  
kančios“ (N-7).

2.55 Programos pabaiga.
3.00 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė 6“.
10.40 „Nuodėminga meilė“.
11.30 „Dainų daina“.
13.30 Tautos balsas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Komisaras Reksas“.
17.00 „Akis už akį 5“ (N-7).
17.50 „Dainų daina“.
18.15 Šiandien.
18.45 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 Istorijos detektyvai.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 TV serialas „Akis už 

akį 5“ (N-7).
0.30 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“.
0.55 Pasaulio dokumenti-

ka. „Įstabioji Indija“. 
„Gyvenimas viršukal-
nėse“ (subtitruota).

1.45 Laba diena, Lietuva.
3.45 Emigrantai.
4.35 Specialus tyrimas.
5.20 Tautos balsas.

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

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

9.00 TV serialas „Spąstai“ 
(N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

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

14.45 Amerikos talentai (1).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Juodasis 

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

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

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

„Sėkmės, Čakai“.
23.35 TV serialas „Strėlė“.
0.30 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
1.25 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
2.30 Bamba TV. 2013 m. 

(S).

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.45 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
8.50 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
9.55 „Kartą Odesoje...“ 

(N-7).
11.00 „Iššūkis“ (N-7).
12.00 Nuoga tiesa (N-7).
13.00 „Magda M.“ (N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.00 Reporteris.
18.30, 2.05, 4.20 Lietuva 

tiesiogiai.
19.20, 0.20 „Apaštalas“ (N-7).
20.25 „Moterų daktaras“ 

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

Lietuva. Orai.
23.20 Pasaulis X (N-7).
1.25, 3.45, 6.00 Reporteris.
2.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
3.15, 5.30 Dokumentinis f. 

„Genijai iš  
prigimties“.

4.45 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

8.05 „Mažasis magas 
Hudinis“.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Kosto Smorigino 

dainos.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Kultūra +.
12.45 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
13.30 Stanislovas Moniuška. 

Mišios e-moll. 
14.00 „Filarmonica della 

Scala“ orkestro kon-
certas.

16.00 „Mūsų kaimynai 
marsupilamiai“.

16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Kristian Benedikt ir 

draugai GALA koncerte.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus albumas.
18.20 „Kai gandras nuvi-

lia“. 2 d.
19.00 Žilvinas Martinaitis. 

Užimtųjų gebėjimai. 
Ploni ir siauri.

19.45 ARTi. Juvelyrika.
20.15 Mokslo sriuba.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Drama „Gyvenimo 

kibirkštys“ (N-14).
23.15 Velykos Zervynose.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
1.00 Ansamblio „Nemunas“ 

65-mečio koncertas.
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balandžio 7 d. 

 14.25  „Trauma“ 17.00  „Kobra 11“  0.25  „Specialioji Los 
 Andželo policija“

 AnimAl PlAnet
7.00, 9.10 Kaimo veterinarai. 7.25, 11.00 Ka-
čiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 15.35 Laukinės 
gamtos gangsteriai. 9.35 Laukiniai gyvūnai. 
10.05, 14.40, 19.15 Aligatorių tramdytojai. 12.50 
Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 13.45 Veteri-
naras. 16.30, 22.55, 4.15 Mirtinos salos. 17.25, 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 18.20, 22.00, 
0.45, 1.15, 3.25 Pažintis su orangutangais. 
21.05, 2.35, 5.49 Gyvenimas laisvėje. 23.50 
Vabalų karai. 5.02, 6.36 Kaimo veterinarai. 5.25 
Laukiniai gyvūnai. 

 SPort1
7.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 28 turo apžvalga. 
8.00, 20.00, 21.10 Rusijos „Premier League“. 
„Zenit“ - CSKA. 10.00 NBA krepšinio lyga. Ou-
klendo „Warrios“ - Los Andželo „Clippers“. 12.00 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 13.00, 
2.10 Rusijos „Premier League“. „Dinamo“ -  
„Lokomotiv“. 15.00, 4.10 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „FC Twente“ - „PSV Eindhoven“. 17.00 KOK 
World series. Bušido kovos. 19.00, 21.00, 23.00 
„Sportas“. Dienos naujienos. 19.15 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. 29 turo apžvalga. Premjera. 
22.10, 23.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Valencia Basket“ - „Morabank“. 0.10 KOK World 
series. Bušido kovos. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ -  
„Liverpool“. 8.50 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Crystal Palace“ - „Manchester City“. 
10.40 Motosportas. Kataro MotoGP Moto3 
lenktynės. 12.00 Motosportas. Kataro MotoGP 
Moto2 lenktynės. 13.15 Motosportas. Kata-
ro MotoGP lenktynės. 14.40 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 15.25 Krep-
šinis. BBL finalas. 17.25 Ledo ritulys. KHL 
finalas. „Sibir“ - „Ak Bars“. 19.25 „Formulė-1“. 
Malaizijos GP lenktynių apžvalga. 20.25 Pre-
mier lygos apžvalga. 21.25 Futbolas. Vokietijos 
taurė. „Borussia“ - „Hoffenheim“. Tiesioginė 
transliacija. 23.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Aston Villa“ - QPR. 1.20 Futbolas. 
Vokietijos taurė. „Borussia“ - „Hoffenheim“. 
3.10 Premier lygos apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. 
KHL finalas. 

 euroSPort
9.30 Futbolo apžvalga. 10.15, 23.00 Spor-
to linksmybės. 11.45 Jojimas. 12.00, 16.30 
Dviračių sportas. 13.00, 18.15, 1.00 Tenisas. 
„WTA International Series“. 21.00 Boksas. IBF 
pasaulio čempionatas. 24.00 Europos ralio 
čempionatas. 0.30 Motociklai. „Blancpain 
Sprint Series“. 

6.40 Dienos  
programa.

6.45 „Šeimynėlė“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš 

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

sėkmė“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 „Karadajus“  

(N-7).
12.00 „Superauklė“  

(N-7).
13.00 „Audra“ (N-7).
14.00 „Akloji“.
14.35 „Pasaulio  

burtininkai“.
15.40 „Superauklė“  

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 Drama  

„Merginos ir aš“ (1) 
(N-14).

23.30 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

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

1.20 „Užribis“ (N-7).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Kobra 11“  

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

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

kampeliai.
13.30 „Moderni  

šeima“ (N-7).
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai  

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

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

(N-7).
20.00 „Moderni  

šeima“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 Romantinė  

komedija  
„Viskas ore!“  
(N-14).

23.40 Veiksmo  
komedija  
„Beitauno  
nusikaltėliai“  
(N-14).

1.40 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.30 „Hubertas  
ir Staleris“  
(N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

10.00 „Aivenhas“ (N-7).
11.00 „Tėvai už borto“.
11.40 Kinomano užrašai.
11.55 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
12.25 „Nepažįstamoji iš 

Vaildfel-Holo“  
(N-7).

13.25 „Vienos šeimos  
istorija“ (N-7).

14.25 „Trauma“ (N-7).
15.25 „Neatrastieji“  

(N-7).
17.15 Kinomano  

užrašai.
17.30 „Piktoji planeta“.
18.00 „Pasaulis  

pro traukinio  
langą“.

19.00 „Priedangoje“  
(N-7).

20.00 Balticum TV  
žinios.

20.30 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

21.00 „Transporteris“  
(N-7).

22.00 Balticum TV žinios.
22.30 Kinomano užrašai.
22.45 „Nepažįstamoji iš 

Vaildfel-Holo“  
(N-7).

23.45 „Aivenhas“ (N-7).

„JuoDASiS SĄrAŠAS“
SerialaS. JAV. 2013.
Režisierius J.Bokenkampas.
Vaidina Dž.Speideris, M.Bun, R.Egoldas.

Reimondas Redingtonas, vienas ieškomiausių FTB nusikaltėlių, ateina į 
FTB ir pareiškia, kad jie gali dirbti išvien. Jis pareiškia, kad kalbės tik su 
Elizabet Kin, naujoke FTB analitike. Redingtonas FTB pateikia juodąjį 
sąrašą - sąrašą garsių teroristų ir nusikaltėlių, apie kuriuos pasaulis nė 
nenutuokia. Redingtono padedami jie ima darbuotis išvien ir trum-
pinti sąrašą.

BtV
0.30

„DeBeSYS VirŠ 
ZomerHolmo“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierė K.Mėder.
Vaidina S.Kelner, H.Durinas.

Vaikų slaugytoja Brita Kating ketina 
mesti savo darbą Stokholmo ligo-
ninėje, kad galėtų skirti visą laiką 
medicinos studijoms. Šie ketinimai 
nepatinka Britos vaikinui, chirurgui 
Martinui Vinteriui. 

„HAVAJAi 5.0“
VeikSmo SerialaS. JAV. 2012.
Režisierius S.Bojumas.
Vaidina A.Olaflinas, S.Kaanas, 
G.Park.

Rinktinio specialiojo būrio misija -  
užkirsti kelią nusikaltimams, tem-
dantiems saulėtus salos paplūdi-
mius. Detektyvas Stivas Magaretas, 
nusipelnęs jūrų karininkas, pradė-
jęs tarnauti policijai, grįžta į Oahu 
tirti savo tėvo nužudymo bylos. 

„ViSKAS ore!“
romantinė komeDija. JAV. 2009.
Režisierius Dž.Raitmanas.
Vaidina Dž.Klunis, V.Farmiga, 
A.Kendrik.

Rajano Bingeno darbas - atleisti 
iš darbo kitus žmones. Tiksliau, 
pranešti jiems apie atleidimą. Ats-
tovaudamas didžiulei kompanijai, 
darbo Rajanas turi per akis. Tačiau 
Rajanas nesiskundžia.

tV8
21.05

tV6
21.30

lnK
1.05

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Ameri

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

meluoja geriau“ (N7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai  

detektyvai (N7).
11.00 TV Pagalba (N7).
12.55 „Nuotykių metas“ (N7).
13.30 „Kung Fu Panda“.
14.00 „Kempiniukas 

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

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

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

„Olimpo apgultis“ 
(N14).

0.30 TV serialas „Kastlas“ 
(N7).

1.30 TV serialas „Kerštas“ 
(N14).

2.20 TV serialas 
„Skandalas“ (N14).

3.10 TV serialas 
„Vilfredas“ (N7).

4.00 „Biuras“ (N7).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
7.00 „Bjaurusis ančiukas“.
7.25 „Bonifacijaus  

atostogos“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N7).
8.50 Veiksmo komedija 

„Kaukė“ (N7).
10.45 Filmas šeimai  

„Mano draugas  
delfinas“.

12.50 „Katinas, kuris mėgo 
vaikščioti vienas“.

13.15 „Džonis Testas“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N7).
16.30 Labas vakaras, 

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

mo receptai 2“ (N7).
21.00 TV serialas „Juodos 

katės“ (N7).
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo komedija 

„Netikėta sėkmė“  
(N14).

24.00 TV serialas „Sekso 
magistrai“ (N14).

1.10 TV serialas  
„Havajai 5.0“ (N7).

2.05 TV serialas 
„Taikinys“ (1), (N7).

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

(N7).
9.50 TV serialas „Mies

telio ligoninė 7“.
10.40 TV serialas „Nuodė

minga meilė“ (N7).
11.30 Delfinai ir žvaigždės.
13.10 Specialus tyrimas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Komisaras Reksas“ 

(N7).
17.00 TV serialas „Didysis 

Gregas“ (N7).
17.50 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.45 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Tautos balsas.
23.10 Vakaro žinios.
23.40 TV serialas „Didysis 

Gregas“ (N7).
0.30 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“.
0.55 Istorijos detektyvai.

   

Trečiadienis

„MAKSAS PEINAS“
Veiksmo trileris. Kanada, JAV. 2008.
Režisierius Dž.Muras.
Vaidina M.Volbergas, M.Kunis, B.Bridžesas.

Maksas Peinas - savotiškų pažiūrų policininkas, kurio gyvenimą į šipulius 
sudaužė itin žiauri šeimos ir jo partnerio žmogžudystė. Apsėstas aklo 
keršto troškimo, Maksas seka žudikų pėdsakais ir patenka į kitą pasaulį. 
Beatodairiškai naikindamas visus, kas jam stoja skersai kelio, Maksas vis 
giliau grimzta į tamsos bedugnę.

rekomenduoja

TV6
21.30

„OLIMPO APGULTIS“
Veiksmo trileris. JAV. 2013.
Režisierius A.Fukua.
Vaidina Dž.Batleris, A.Ekhartas,
M.Frimanas.

Po avarijos, į kurią patenka prezi-
dentas, slaptosios tarnybos agentas 
Maikas Baningas atleidžiamas iš tar-
nybos. Kai teroristų grupuotė užgro-
bia Baltuosius rūmus ir įkaitu paima 
prezidentą, visa tauta stebi, kaip rū-
mų pirmininkas tampa veikiančiuoju 
prezidentu ir planuoja savo atsaką. 
Tuo metu į Baltuosius rūmus užsukęs 
Baningas patenka į spąstus.

„NETIKĖTA SĖKMĖ“
Veiksmo komedija. JAV. 1998.
Režisierius K.Vongas.
Vaidina M.Volbergas, L.D.Filipsas,
K.Eplgeit.

Melvinas iš pažiūros - paprastas nor-
malus vaikinas. Tačiau dėl pinigų jis 
tarnauja mafijai. O kartą su draugais 
nutarė savarankiškai prasimanyti 
pinigų ir, tikėdamiesi solidžios iš-
pirkos, pavagia turtingo verslininko 
dukrą. Situacijos nežinojimas veda į 
pražūtį: jie nežinojo, kad verslininkas 
bankrutavo, o mergaitė - mafijos 
boso krikštaduktė.

„GRUBUS ŽAIDIMAS“
serialas. JAV. 2011.
Režisieriai L.Kriuger, K.Šapiras.
Vaidina S.Koenas, K.Torn, M.Bruksas.

Long Ailando psichoterapeutės 
asmeninis gyvenimas apsiverčia, 
kai ji sužino, kad jos vyras ją ap-
gaudinėja. Visiškai pasinėrusi į savo 
darbą daktarė Dani Dantino greitai 
tampa populiariausia terapeute 
tarp labai gerai žinomų asmeny-
bių. Ir dabar darbas tampa kliūtimi 
šeimyniniam gyvenimui...

TV3
22.10

LNK
22.10

TV1
23.10

 TV8
7.50, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.45, 10.20 Se
noji animacija. 9.50 „Linksmieji draugai“. 11.00 
Drama „Debesys virš Zomerholmo“. 12.40, 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Lau
kinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 
17.00, 23.40 Pasikeisk! 18.00, 22.45 „Medikai“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.05 Filmas šeimai 
„Gerosios raganos šeima“. 0.35 Gydytojai. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Valanda su Rūta. 
11.55, 14.10 Yra kaip yra. 13.05, 15.55 KK2. 13.40, 
15.25, 21.00 Dviračio šou. 16.25 Pagalbos skambu
tis. 17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.50 Lietuvos laikas. 6.00 „EURONEWS“. 6.30, 
9.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Padriki užrašai su D.Krylovu. 11.35 
Kontrolinis pirkinys. 12.00, 15.00, 17.00 Naujie
nos. 12.20 Gyvenk sveikai! 13.30 Kartu su visais. 
14.25, 15.20, 0.30 Vyriška/Moteriška. 16.00, 2.35 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.10 „Kartą Rostove“. 22.55 Lietuvos laikas. 23.05 
„Vakaras su Urgantu“. 23.45 „EURONEWS“. 

 REN
7.25 Mano tiesa. 8.25 „Žvaigždžių gyvenimas“. 
10.10 „Bučinys 2“. 12.00 „Legalus dopingas“. 
13.55 Ekstrasensų mūšis. 15.50 Mano tiesa. 17.35 
„Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 19.25 „Bomba“. 21.05 
Ekstrasensų mūšis. 23.05 Ekstrasensai detektyvai. 

 NTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 Gydytojų byla. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 11.25 Gaminame su A.Ziminu. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų 
teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 15.00 Viskas bus gerai! 16.20 
Technikos stebuklai. 17.00 „Kerštas“. 18.00, 2.30 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Piatnickis. Trečia 
dalis“. 21.40 „Jūrų velniai“. 23.40 Dienos anato
mija. 0.30 „Volkovo valanda“. 3.30 „Demonai“.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
6.00 Rusijos rytas. 10.05 Mūsų kūno šifras. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 Apie tai, kas svarbiau
sia. 12.55, 3.20 Ypatingas atvejis. 15.05 „Šermukšnių 
žiedai“. 16.00, 5.10 „Kol stanica miega“. 17.30 Žinios. 
18.15 Tiesioginis eteris. 20.55 „Sklifosovskis“. 22.50 
Specialusis korespondentas. 0.35 Paskutinis Nikola
jaus Kuznecovo mūšis. 1.30 „Bruknės šile“. 

 17.00  „Didysis Gregas“ 21.00  „Tobula kopija“  17.05   Yra kaip yra
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7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“  
(N-7).

9.00 „Spąstai“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome 

(N-7).
12.00 „Prokurorų  

patikrinimas“  
(N-7).

13.10 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“  

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

„Jausmingoji 
Minesota“ (N-14).

23.25 „Strėlė“ (N-7).
0.20 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.15 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
2.20 Bamba TV.  

2013 m. (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.45 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Kartą Odesoje...“ 

(N-7).
11.00 „Iššūkis“ (N-7).
12.00 Patriotai (N-7).
13.00 „Magda M.“  

(N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Šiandien kimba.
17.00 Reporteris.
18.30, 2.05, 4.20  

Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20  

„Apaštalas“ (N-7).
20.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
21.30 Sąmokslo teorija  

(N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
1.25, 3.45 Reporteris.
2.30, 4.45  

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

3.15, 5.30  
Dokumentinis f. 
„Genijai iš  
prigimties“.

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

žvaigždės. Kristian 
Benedikt ir draugai 
GALA koncerte.

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 LRT Kultūros akade-

mija. Ž.Martinaitis. 
Užimtųjų gebėjimai. 
Ploni ir siauri.

13.30 „Kryžių kalnas. 
Tautos dvasia“.

14.30 Kompozitoriaus F.La-
tėno kūrybos vakaras.

16.00 „Vakavilis“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Žymiausi operos 

bel canto šedevrai 
Kristian Benedikt 
GALA koncerte.

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Trembita.
18.15 „Česlovo Milošo 

amžius“. 1 d.
19.55 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Elito kinas. Drama 

„Didis grožis“ (N-14).
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 Panorama.
1.15 ARTi. Juvelyrika.
1.45 Mokslo sriuba.
2.05 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.

6.45 „Šeimynėlė“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas  

prieš ateivius“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji  

sėkmė“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 „Karadajus“  

(N-7).
12.00 „Superauklė“  

(N-7).
13.00 „Audra“  

(N-7).
14.00 „Akloji“.
14.35 „Būrėja“.
15.05 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
15.40 „Superauklė“  

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Sargybinis“  
(N-7).

23.10 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

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

1.00 „Užribis“ (N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Adrenalinas  
(N-7).

10.00 „Kobra 11“  
(N-7).

11.00 „Las Vegasas“  
(N-7).

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

kampeliai.
13.30 „Moderni šeima“  

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

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

(N-7).
20.00 „Dvi merginos  

be cento“  
(1) (N-7).

21.00 „Naša Raša“  
(N-14).

21.30 Veiksmo trileris 
„Maksas Peinas“  
(N-14).

23.40 Trileris „Slaptavietė“ 
(N-14).

1.20 „Naša Raša“  
(N-14).

1.40 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.30 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika (N-7).

10.00 „Pasaulis  
pro traukinio  
langą“.

11.00 Kinomano užrašai.
11.15 „Nepažįstamoji  

iš Vaildfel-Holo“  
(N-7).

12.15 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.15 „Šiukšlės“.
15.00 „80 traukinių  

aplink pasaulį“.
15.30 „Aivenhas“  

(N-7).
16.30 „Beieškant 

Marsupilamio“.
18.20 „Tėvai už borto“.
19.00 „Vienos šeimos  

istorija“  
(N-7).

20.00 Balticum TV  
žinios.

20.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

21.00 „Širdies muzika“  
(N-7).

22.45 Balticum TV  
žinios.

23.15 „Transporteris“  
(N-7).

0.15 „Priedangoje“  
(N-7).

TV PROGRAMAbalandžio 8 d.

 TV Polonia
7.05 Laukimo salė. 8.00 Mano šuo ir kiti gyvū-
nai. 8.15 Polonija užsienyje. 8.25 „Neįtikėtini 
Marko Pieguso nuotykiai“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.05 Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 
1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 
Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Gyveni-
mas prie užliejamos pievos“. 14.50 TV teatras: 
spektaklis „Karskis“. 16.35 Gyvenimo menas. 
17.05 Laukimo salė. 18.20, 23.40, 4.35 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 Ir gauruoti, ir margi. 
19.35 Kodėl? Kam? Kaip? 20.25 „Vilnoteka“. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.50, 5.20 TV teatras: spektaklis 
„Karskis“. 23.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 

 DiVa UniVersal TV
6.00, 12.50 Gyvenimas kaip šou. 6.45, 11.20, 
16.15, 4.30 Džuliana ir Bilas. 7.30, 13.35, 18.30, 
0.10 Viešas Kardašianų šeimos gyvenimas. 
8.15, 12.05, 17.00, 22.40, 2.50 Mados projektas. 
9.00, 15.30, 20.10 Nuotaka milijonieriui. 9.45, 
14.20, 18.55, 3.40 Ištekėjusi už Džonaso. 10.35 
Nėščia su aukštakulniais. 15.05 Vaikantis šlovę. 
17.45, 23.25, 2.00, 5.15 Išskirtiniai. 21.50 Tikroji 
Holivudo istorija. 0.35 Skrydis naktį. 

 TV1000
7.50, 16.15 „Angelai ir Demonai“. 10.15 „Vai-
duoklis“. 12.30 „Gelbėkit mus nuo Evos“. 
14.30 „Įsimylėjėliai“. 18.30 „Šefas“. 20.00 „Dvi 
motinos“. 21.55 „Stounas“. 23.40 „Pirmūnai“. 
1.05 „Meilutė“. 2.50 „Dorianas Grėjus“.

 TraVel
8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Oro 
uostas 24/7. 10.00, 15.00 Išgelbėkite mano verslą! 
11.00, 16.00 Didžiosios muziejų paslaptys. 12.00, 
18.00, 24.00 Pamesto bagažo aukcionai. 13.30 
Bronsono Pinšo projektas. 19.00 Neįprastas Ame-
rikos maistas. Santa Kruzas. 20.00 Naujo būsto 
paieška. D.Britanija, Singapūras. 21.00 Kelionė 
traukiniu į pasaulio kraštą. Vietnamas. 22.00 Lėk-
tuvų paroda. 23.00 Brangenybių pasaulyje. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 15.35 
Gyvenimas laisvėje. 9.35, 5.25 Laukiniai gyvūnai. 
10.05, 14.40, 19.15 Aligatorių tramdytojai. 12.50 
Mirtinos salos. 13.45 Pažintis su orangutangais. 
16.30, 22.55, 4.15 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 18.20, 22.00, 
0.45, 3.25 Gyvūnų policija. 21.05, 2.35, 5.49 Liūtų 
karalienė. 5.02, 6.36 Kaimo veterinarai. 

 sPorT1
7.00, 12.00, 23.00 „Sportas“. Dienos naujie-
nos. 7.15 Rusijos „Premier League“. 21 turo 
apžvalga. Premjera. 8.00 NBA krepšinio lyga. 
Memfio „Grizzlies“ - Oklahomos „Thunder“. 
10.15 ATP 250 Houston. Vyrų tenisas. Nicolas 
Almagro - Fernando Verdasko. Finalas. 2014 m. 
12.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos turo 
apžvalga. 13.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Valencia Basket“ - „Morabank“. 15.00 
NBA krepšinio lyga. Klievlendo „Cavaliers“ - 
Čikagos „Bulls“. 17.15 NBA Action. Krepši-
nio lygos apžvalga. 17.45 Tiesioginė trans-
liacija. Rusijos „Premier League“. „Terek“ - 
„Zenit“ (pertraukoje „Sportas“. Dienos naujie-
nos). 19.35 Rusijos „Premier League“. 21 turo 
apžvalga. Premjera. 20.00 Tiesioginė trans-
liacija. Rusijos „Premier League“. CSKA - 
„Dinamo“ (pertraukoje „Sportas“. Dienos 
naujienos). 21.55 „NBA Pasaulis“. Speciali 
krepšinio laida. Premjera. 22.10 „Road To 
Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 8 laida. Prem-
jera. 22.35, 23.10 KOK World series. Bušido 
kovos. 1.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Clippers“ - Hjustono „Rockets“. 3.10 Rusijos 
„Premier League“. „Terek“ - „Zenit“. 5.00 NBA 
krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ - Oklaho-
mos „Thunder“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Aston 
Villa“ - QPR. 8.50 Futbolas. Vokietijos taurė. 
„Borussia“ - „Hoffenheim“. 10.40 Krepšinis. 
BBL. „Juventus“ - „TU/Rock“. 12.30 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Crystal Palace“ 
- „Manchester City“. 14.35 Ledo ritulys. KHL fi-
nalas. „Sibir“ - „Ak Bars“. 16.35 Premier lygos 
apžvalga. 17.35 Futbolas. Vokietijos taurė. „Bo-
russia“ - „Hoffenheim“. 19.25 Boksas. 21.25 
Futbolas. Vokietijos taurė. „Bayer“ - „Bayern“. 
Tiesioginė transliacija. 23.30 Futbolas. Angli-
jos FA taurė. „Blackburn“ - „Liverpool“. 1.20 
Futbolas. Vokietijos taurė. „Bayer“ - „Bayern“. 
3.10 Golfas. PGA turo apžvalga. 3.40 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL finalas. 

 eUrosPorT
9.30, 13.00, 18.30 Tenisas. „WTA Interna-
tional Series“. 12.00, 16.30, 1.40 Dviračių 
sportas. 18.15 Laida apie dviračių sportą su 
G.LeMondu. 21.30 Futbolas. 23.50, 1.20 Spor-
to apžvalga. 23.55 Raitelių klubas. 24.00 Gol-
fas. „US PGA Tour“. 1.00 Golfo klubas. 1.05 
Mėnesio sportininkas. 1.15 Jachtklubas. 1.25 
Sporto linksmybės. 

 21.30  „Didis grožis“ 17.00  Reporteris 9.00  „Spąstai“  23.15  „Transporteris“ 21.00   „Naša Raša“ 1.00  „Užribis“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.25  „Juodasis 
  sąrašas“

 18.30  Lietuva tiesiogiai  12.15  Naktinis 
  ekspresas

 21.30  „Valkirija“ 1.10   „Havajai 5.0“ 8.55  „Meilės sūkuryje“

 TV8
8.00, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.50 „Agata Kristi“. 
9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji animacija. 
11.00 „Gerosios raganos šeima“. 12.40, 16.00 Eks
tremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis an
gelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.45 
Pasikeisk! 18.00, 22.50 „Medikai“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.05 Drama „Mano širdis Afrikoje“.

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

 PBK
5.50 Lietuvos laikas. 6.00, 23.40 „EURONEWS“. 
6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 
Labas rytas. 11.00 Padriki užrašai su D.Krylovu. 
11.30 Kontrolinis pirkinys. 12.10, 15.00, 17.00 
Naujienos. 12.20 Gyvenk sveikai! 13.35 Kartus su 
visais. 14.30, 15.15 Vyriška/Moteriška. 16.00, 2.50 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40, 22.55 Lietuvos 
laikas. 21.10 „Kartą Rostove“. 23.05 „Vakaras su 
Urgantu“. 0.15 Vakaro naujienos.

 REn
8.55 „Žvaigždžių gyvenimas“. 9.40 „Bučinys 2“. 
11.20 „Bomba“. 13.00 Gyvenimo taisyklės. 13.55 
Ekstrasensai detektyvai. 17.35 „Bučinys“. 19.15 Ži
nios. 19.25 „Legalus dopingas“. 21.10 „Žvaigždžių 
gyvenimas“. 23.00 Ekstrasensai detektyvai. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 Gydytojų byla. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 11.25 Valgome namie! 12.00 Prisie
kusiųjų teismas. 14.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
15.00 Viskas bus gerai! 16.20 Važiuosime, paval
gysime! 17.00 „Kerštas“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Piatnickis. Trečia dalis“. 21.40 „Jūrų velniai“. 
23.40 Dienos anatomija. 0.30 „Volkovo valanda“. 
2.30 Kalbame ir rodome. 3.30 „Demonai“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
6.00 Rusijos rytas. 10.05 Paskutinis N.Kuznecovo 
mūšis. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
Apie tai, kas svarbiausia. 12.55, 3.20 Ypatingas 
atvejis. 15.05 „Šermukšnių žiedai“. 16.00, 5.10 
„Kol stanica miega“. 17.30 Žinios. 18.15, 4.05 
Tiesioginis eteris. 20.55 „Sklifosovskis“. 22.50 
Vakaras su V.Solovjovu. 0.35 Masinio naikini
mo demotratija. 1.30 „Bruknės šile“ (2). 

 TV PolonIa
7.05, 17.00 Esminiai pokalbiai: su H.Krall kal
basi M.Ščygelis. 7.40 Provincijos lobiai. 8.00 
„Kun. plk. Adamas Pilchas“. 8.25 „Saulės ietis“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10 „Laukinė 
Lenkija“. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 
18.45, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Ži
nios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.45 „Gyvenimo 
egzaminas“. 15.35, 6.45 „Vilnoteka“. 15.55 Pa
prastai. 16.45 Regionų legendos. 17.35 Istorijos 
aktualijos. 18.20, 2.35 Polonija užsienyje. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX amžiaus sensaci
jos. 19.25 KucinAlina. 20.25 Kultūros informa
cijos. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas 
ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Defektas“. 23.00, 
5.15 Sveika, Polonija. 23.45 „Pitbulis“.

 DIVa UnIVERsal TV
6.45, 11.20, 16.15, 4.30 Džuliana ir Bilas. 7.30, 
13.35, 18.30, 0.10 Viešas Kardašianų šeimos 
gyvenimas. 7.55, 17.45, 23.25, 2.05, 5.15 Iš
skirtiniai. 8.15, 12.05, 17.00, 22.40, 2.50 Mados 
projektas. 9.00, 15.30, 20.10, 21.00 Nuotaka mi
lijonieriui. 9.45, 13.55, 19.20, 3.40 Ištekėjusi už 
Džonaso. 10.35 Nėščia su aukštakulniais. 15.05 
Vaikantis šlovę. 21.50, 1.20 Tikroji Holivudo 
istorija. 0.55 Vakarėliai aplink pasaulį. 

 TV1000
7.45 „Patriotas“. 10.30 „Romo dienoraštis“. 12.25 
„Vampyrės“. 14.00 „Pažinti Foresterį“. 16.15 „Ir 
kaip ji viską suspėja?“. 17.45 „12 vergovės metų“. 
20.00 „Bebras“. 21.35 „Trys muškietininkai“. 23.25 
„Milijardierius ir blondinė“. 0.55 „Vagišiai“. 

 TRaVEl
8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. D.Britanija, Sin
gapūras. 9.00, 17.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
10.00, 15.00 Išgelbėkite mano verslą! 11.00, 16.00 
Didžiosios muziejų paslaptys. 12.00, 18.00, 24.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 13.30 Nepaprasti už
miesčio būstai. 19.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
Niujorko Kvinso rajonas. 20.00 Naujo būsto paieška. 
Nyderlandai, Krokuva. 21.00 Pilių paslaptys. 22.00 
Akmens labirintai. 23.00 Brangenybių paieškos. 

 anIMal PlanET
7.00, 9.10 Kaimo veterinarai. 7.25, 11.00 Kačiukai 
ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 15.35 Liūtų karalienė. 9.35 
Laukiniai gyvūnai. 10.05, 14.40, 19.15 Aligatorių 
tramdytojai. 12.50 Laukiniai ir pavojingi. 13.45 Gy
vūnų policija. 16.30 Krokodilas žmogėdra. 17.25 
Akvariumų verslas. 18.20, 3.25 Dideli ir baisūs. 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 21.05, 2.35, 5.49 Gy
venimas laisvėje. 22.00, 0.45, 3.25 Dideli ir baisūs. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Ameri

kos namų vaizdeliai.
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 „Moterys meluoja 

geriau“ (N7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Komedija „Susikeitę 

broliai“ (1) (N7).
11.00 TV Pagalba (N7).
12.55 „Nuotykių metas“ 

(N7).
13.30 „Kung Fu Panda“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“ (N7).
15.30 „Laukinė Esmeralda“ 

(N7).
16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Aš tikrai myliu 

Lietuvą“. Išskirtinis 
projektas.

21.00 „Tobula kopija“  
(N7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 Fantastinis trileris 

„Dešimt su puse 
balo. Apokalipsė“ 
(N14).

23.55 „Kastlas“ (N7).
0.55 Siaubo drama 

„Amerikietiška 
siaubo istorija“ (1) 
(N14).

1.50 „Skandalas“ (N14).
2.45 „Ryšys“ (1) (N7).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

„Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (N7).

8.45 „Toras. Asgardo 
legendos“.

10.15 Lietuvos  
supermiestas.

12.50 „Gyveno kartą šuo“.
13.00 „Bobikas svečiuose 

pas Barbosą“.
13.15 „Džonis Testas“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 24 valandos (N7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 Melodraminis trileris 

„Juodos katės“ (N7).
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Snaiperis 3“ (N14).
24.00 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N14).
1.10 TV serialas „Havajai 

5.0“ (N7).
2.05 Sveikatos ABC tele

vitrina.
2.35 Programos pabaiga.
2.40 Lietuva Tavo delne.

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

(N7).
9.50 „Miestelio ligoninė 7“.
10.40 „Nuodėminga meilė“ 

(N7).
11.30 Auksinis protas.
12.45 Mokslo ekspresas.
13.05 Gyvenimas.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.10 „Komisaras Reksas“ 

(N7).
17.00 „Didysis Gregas“ (N7).
17.50 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą).
18.45 „Naisių vasara.  

6 sezonas“.
19.30 Pinigų karta.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Istorinis karinis  

trileris „Valkirija“ 
(N7).

23.30 Vakaro žinios. 
24.00 „Didysis Gregas“ (N7).
0.55 Stilius.
1.45 Laba diena, Lietuva.
3.45 Delfinai ir žvaigždės.
5.20 Durys atsidaro.

7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N7).

8.00 „Policija ir Ko“ (N7).
9.00 Dainuok mano 

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

11.00 Kalbame ir rodome 
(N7).

12.00 „Prokurorų  
patikrinimas“ (N7).

13.10 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N7).
17.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“ (N7).
18.00 Žinios.
18.25 „Juodasis sąrašas“ 

(N7).
19.25 „Policija ir Ko“ (N7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“.
21.00 Patrulis (N7).
21.30 Komedija „Praktinė 

magija“ (N7).
23.30 „Strėlė“ (N7).
0.25 „Juodasis sąrašas“ 

(N7).
1.20 „Prokurorų patikrini

mas“ (N7).
2.25 Bamba TV. 2013 m. (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.45 „Vandens žiurkės“ 

(N7).
8.50 „Albanas“ (N7).
9.55 „Kartą Odesoje...“ 

(N7).
11.00 „Iššūkis“ (N7).
12.00 Sąmokslo teorija  

(N7).
13.00 „Magda M.“  

(N7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.00, 1.25, 3.45, 6.00 

Reporteris.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20  

„Apaštalas“ (N7).
20.25 „Moterų daktaras“ 

(N7).
21.30 Taip gyvena  

žvaigždės! (N7).
22.30 Reporteris. Įdomi 

Lietuva. Orai.
23.20 Patriotai (N7).
2.30, 4.45  

„Miestelio patruliai“ 
(N7).

3.15, 5.30  
„Genijai iš prigimties“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Kristian Benedikt 

GALA koncerte.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Istorijos detektyvai. 
13.30 Lietuvių dokumentikos 

meistrai. K.Musnickas. 
14.40 „Concerto Grosso Bach 

Plus“. D.Geringas (vio
lončelė), V.Tarasovas 
(perkusija), Mažojo 
teatro trupė.

16.00 Groja Čiurlionio kvar
tetas. H.Villa Lobos 
styginių kvartetas.

16.30 Pragiedruliai. Geriau
sių radijo ir televizijos 
laidų konkurso iškil
minga apdovanojimų 
ceremonija tiesiogiai iš 
Vilniaus rotušės.

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Menora.
18.15 Septynios Kauno dienos.
18.45 ...formatas. Poetas 

Gintaras Bleizgys.
19.00 Legendos.
19.45 Visu garsu.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 A.Kristi. „Pelėkautai“.
23.00 Pagauk kampą.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
1.00 Drama „Didis grožis“.
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balandžio 9 d.

 22.30  „Širdies muzika“ 13.00  Gražiausi žemės
  kampeliai

 23.50  „Viešbutis 
  „Grand Hotel“

6.45 „Šeimynėlė“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas  

prieš ateivius“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji  

sėkmė“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 „Karadajus“  

(N-7).
12.00 „Superauklė“  

(N-7).
13.00 „Audra“  

(N-7).
14.00 „Akloji“.
14.35 „Būrėja“.
15.05 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
15.40 „Superauklė“  

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

 (N-7).
21.00 „Midsomerio  

žmogžudystės XV. 
Mirtis ir kinas“  
(N-14).

22.50 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

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

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale  

kablys.
10.00 „Kobra 11“  

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

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

kampeliai.
13.30 „Dvi merginos  

be cento“  
(1) (N-7).

 14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas  

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

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

(N-7).
20.00 „Dvi merginos  

be cento“  
(N-7).

21.00 „Naša Raša“  
(N-14).

21.30 Veiksmo drama 
„Pagrobtas  
gyvenimas“  
(N-14).

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

1.45 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.40 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Priedangoje“  
(N-7).

11.00 „Vienos šeimos  
istorija“  
(N-7).

12.00 „80 traukinių  
aplink pasaulį“.

12.30 „Aivenhas“  
(N-7).

13.30 Reidas. Eismo  
įvykių kronika  
(N-7).

14.00 „Raudonasis erelis“ 
(N-7).

16.15 „Žaibo belaukiant“ 
(N-7).

18.00 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

19.00 „Nepažįstamoji  
iš Vaildfel-Holo“  
(N-7).

20.00 Balticum TV  
žinios.

20.30 „Piktoji planeta“.
21.00 „Trauma“  

(N-7).
22.00 Balticum TV  

žinios.
22.30 „Širdies muzika“  

(N-7).
0.15 „Tėvai  

už borto“.

„MANO ŠIRDIS AFRIKOJE“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius Dž.Delbridžas.
Vaidina T.Vedhorn, H.Elzner, M.Mendlis.

Vokietijos zoologijos sodo darbuotoja Verena Bekman skrenda į vaiz-
dingąjį Keiptauną pargabenti dviejų gepardų. Daktaras Georgas Hilas 
padės jai gyvūnus parskraidinti. Deja, Pietų Afrikoje pasiuntiniai patenka 
į autoavariją ir Verena priversta šiame žemyne pasilikti ilgiau. Ne visi čia 
zoologei yra draugiški, o ypač jai atšiauri gyvūnų prieglaudos direktorė 
Agnes Paterson. Kodėl ji Vereną laiko konkurente?

rekomenduoja

„PAGROBTAS GYVENIMAS“
Veiksmo Drama. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Singltonas.
Vaidina T.Lotneris, S.Viver, A.Smit.

Neitonas, radęs savo nuotrauką din-
gusių ir pagrobtų vaikų portale, labai 
susikremta. Negi ir jis buvo pagrob-
tas? Paauglys paskambina nuotrau-
ką paviešinusiam žmogui, ir šis pra-
deda Neitoną kamantinėti. Netrukus 
į jo namus pasibeldžia du vyrai...

„DETEKTYVĖ RIZOLI“
DetektyVinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius A.Hardvikas.
Vaidina E.Harmon, L.Breko,
S.Aleksander.

Detektyvė Džein Rizoli - vienintelė 
policininkė Bostono policijos žmog-
žudysčių skyriuje, ji kietakaktė, o me-
dicinos ekspertė Maura Ailz puikiau 
jaučiasi tarp mirusiųjų nei gyvųjų 
draugijoje. Ir jos tampa geriausiomis 
draugėmis, palaiko viena kitą.

„SNAIPERIS 3“
Veiksmo trileris. JAV. 2004.
Režisierius P.Dž.Peščis.
Vaidina T.Berendžeris, B.Menas, 
Dž.Doumenas.

Vyresnysis seržantas Tomas Beke-
tas - taikliausias JAV jūrų laivyno 
korpuso snaiperis. Dabar Beketui 
tenka tiesiogiai susikauti su pasku-
tiniu priešu, kuris, kaip vėliau išaiš-
kėja, yra geriausias jo draugas...

TV6
21.30

LNK
22.10

TV1
22.50

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos. 7.10 NBA Action. Krepšinio 
lygos apžvalga. Premjera. 7.40 „NBA Pasau-
lis“. Speciali krepšinio laida. Premjera. 8.00 
Pirmyn į praeitį. Lietuva - Austrija. 2010 m. 
Pasaulio futbolo čempionato atranka. 10.00 Ru-
sijos „Premier League“. „Zenit“ - CSKA. 12.15 
Rusijos „Premier League“. 21 turo apžvalga. 
12.45, 1.00 Rusijos „Premier League“. CSKA - 
„Dinamo“. 14.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Mursijos „UCAM“ - Madrido „Real“. 
18.20 Čempionai LT. „Ateitis“. Futbolo ateitis 
auga čia. 3 laida. 19.15 NBA Action. Krep-
šinio lygos apžvalga. Premjera. 19.40 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. Premjera. 
20.00, 21.10 Pirmyn į praeitį. Lietuva - Austrija. 
2010 m. Pasaulio futbolo čempionato atranka. 
22.10, 23.10 KOK World series. Bušido kovos. 
3.00 NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - 
Hjustono „Rockets“. 5.00 „Arrow Fight Night“. 
Kovos menų turnyras. 

 VIASAT SPORT BALTIc
 7.00 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Blackburn“ - 
„Liverpool“. 8.50 Futbolas. Vokietijos taurė. 
„Bayer“ - „Bayern“. 10.40 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 11.10 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 12.10 Motosportas. Indycar 
lenktynės. 15.15 Boksas. Kellas Brookas - Jo 
Jo Danas. 16.15 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ 
- „Crvena Zvezda“. 18.05 Krepšinis. Euro-
lyga. „Laboral Kutxa“ - „Fenerbahce Ulker“. 
19.55 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce Ulker“ 
- „Anadolu Efes“. Tiesioginė transliacija. 21.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - „Laboral 
Kutxa“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. 
Vokietijos taurė. „Bayer“ - „Bayern“. 1.35 Krep-
šinis. Eurolyga. „Fenerbahce Ulker“ - „Anadolu 
Efes“. 3.25 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 3.55 „Formulė-1“. Malaizijos GP 
lenktynių apžvalga. 4.55 „Formulė-1“. Kinijos 
GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 

 EuROSPORT
 9.30, 13.00, 18.15 Tenisas. „WTA International 
Series“. 12.00, 16.30, 1.15 Dviračių sportas. 
23.00 Motosportas. 24.00 Sporto linksmybės. 
1.00 Laida apie dviračių sportą su G.LeMondu. 

TV8
21.05
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Kinas su žvaigžde

n Žanras: juodojo humoro komedija 

n Režisierius: Marjane Satrapi 

n Vaidina: Ryan Reynolds, Gemma Arterton, 

Anna Kendrick ir kiti

„Balsai“

Buvęs modelis ir televizijos projektų dalyvė, aktoriaus 
Mariaus Jampolskio žmona Renata JaMpolskė (29) 
sako labiausiai mėgstanti romantinius filmus. tačiau šį-
kart jai patikėta įvertinti juodojo humoro komediją. taigi 
filmas „Balsai“ Renatos akimis.

- Kokį įspūdį padarė „Balsai“?
- Eidama į filmą tikėjausi ko kito. Maniau, kad pamatysiu 

lengvą komediją, tačiau filmo žanrą nusakyti sunku. Kai filme 
buvo rodoma pagrindinio herojaus praeitis, pasakojama, kad 
jo motina buvo nužudyta, tikrai pasijutau tarsi žiūrėdama siau-
bo filmą. Dabartis šioje istorijoje lyg ir rožinė bei pūkuota, bet 
pagrindinis herojus žudo! Taigi filmas išties labai keistas ir 
savotiškas, vis dėlto jis kažkuo „užkabino“. Rodos, salėje bu-
vo žmonių, kurie apsirengė ir ketino išeiti, tačiau niekas taip 
ir neišėjo, nes norėjo sužinoti, kuo istorija pasibaigs.

- Pagrindinį vaidmenį atliko aktorius Rajanas Rei-
noldsas (Ryan Reynolds), kurį esame įpratę matyti 
visai kitokiu amplua. Kaip jam sekėsi įsijausti į šį vaid-
menį?

- Taip, jis visuomet tobulas gražuoliukas, romantiškas, o 
filme „Balsai“ jis nepasitikintis savimi žmogus, turintis psi-
chikos sutrikimų. Nemanau, kad šis filmas gaus kokių nors 
apdovanojimų, tačiau žinomam aktoriui vaidmuo tokioje is-
torijoje buvo tikras išbandymas. Tačiau jam neįprastas vaid-
muo tiko.

- Kam rekomenduotum šį filmą?
- Komedijų mėgėjams aš jo nerekomenduočiau. (Juokia-

si.) Manau, šis filmas labiau patiks siaubo filmų mėgėjams, 
kuriems įdomios kraupios istorijos, keistenybės. Nors gerai 
pagalvočiau, ar šį filmą verta rekomenduoti paaugliams, ma-
nau, kad jis sukurtas jaunimui. 17-19 metų jaunuoliams vei-
kiausiai patiktų.

- Buvo juokinga?
- Galbūt tai tiesiog nebuvo man priimtinas humoras. La-

biau mėgstu lengviau suprantamą, švelnesnį humorą. Tačiau 
grįžusi namo apie filmą papasakojau savo vyrui ir jam jis pa-
sirodė ganėtinai juokingas.

- O kokius filmus žiūrite laisvalaikiu?
- Dažniausiai filmus žiūriu namie norėdama atsipalaiduo-

ti, apie nieką negalvoti ir atitrūkti nuo kasdienybės. Tokiu 
atveju renkuosi lengvai nuspėjamas romantines komedijas. 
Taip pat mėgstu rimtesnį kiną, tačiau tam reikia tinkamos 
nuotaikos ir nusiteikimo.

„Blasai“
n Žanras: juodojo humoro komedija 
n Režisierius: Marjane Satrapi 
n Vaidina: Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick ir kiti.

„Balsai“: humoras ne kiekvienam

Filmo pliusai minusai

Tai ganėtinai keistas, netikėtas filmas 

su nenuspėjama pabaiga. Manau, 

tokį scenarijų galėjo parašyti labai įdomus 

žmogus.

Tai labai savotiškas komedijos  

žanras, kurio humoras suprantamas ne 

kiekvienam.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Į kiną su 
„Laisvalaikiu“ ėjo 

Renata Jampolskė
Stasio Žumbio nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  3 55

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 3-9 d. 
11.30, 14.50, 18, 18.50, 21.15, 21.50 val. (5 d. 11.30 val. 
seansas nevyks).
„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 12, 15, 
17.50, 20.30 val. (5 d. 12 val. seansas nevyks).
„Denis Kolinsas“� (komiška drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 
13, 15.30, 19, 21.30 val.
„Žmogus-paukštis“� (komiška drama, JAV, N-13) - 9 d. 
19.10 val. (KINO klubo premjera).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
3-9 d. 10.10, 12.20, 14.40, 16.50 val. (5 d. 10.10 val. 
seansas nevyks).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,  
3D, V) - 3-9 d. 11.10, 13.30, 15.50 val. (5 d. 11.10 val. 
seansas nevyks).
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 3-9 d. 13.20, 18.20, 21 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 3-9 d. 
15.10, 19.10, 21.40 val. (9 d. 19.10 val. seansas nevyks).

„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 12.10, 14.30, 16.40 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 11, 16 val. (5 d. 11 val. 
seansas nevyks).
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 3-9 d. 10.40, 12.50 val.  
(5 d. 10.40 val. seansas nevyks).
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 3-9 d. 
17.40, 20.20 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 3-9 d. 
10.30, 18.10 val. (5 d. 10.30 val. seansas nevyks).
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 3, 5, 7, 
9 d. 20.40 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 4, 6, 8 d.  
20.40 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 3-9 d. 
11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 18.30, 19.05, 20.30, 21.45 val. 
(5 d. 11.30, 12.30 val. seansai nevyks).

„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 11.10, 
13.45, 16.20, 19, 21.35 val. (5 d. 11.10 val. seansas 
nevyks).
„Denis Kolinsas“� (komiška drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 
13.15, 16, 18.40, 21.15 val.
„Samba“� (komedija, Prancūzija, N-13) - 3-9 d. 12, 15, 
18.30, 21.15 val. (7, 9 d. 18.30 val. seansas nevyks).
20-asis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“� - 
3-9 d.
„Žmogus-paukštis“� (komiška drama, JAV, N-13) - 9 d. 
18.20 val. (KINO klubo premjera).
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) -  
3-9 d. 13, 16, 18.40, 21.20 val. (5 d. 13 val. seansas 
nevyks).
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 3-9 d. 
13.15, 15.45, 18.20, 20.50 val. (9 d. 18.20 val. seansas 
nevyks).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 3-9 d. 
11, 13.15, 15.30, 18 val. (5 d. 11 val. seansas nevyks).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
3-9 d. 12, 14.10 val. (5 d. 12 val. seansas nevyks).

Po to, kai šeštoje „Greitų ir įsiutusių“ 
dalyje Dominikas Toreto, kurį įkūnijo akto-
rius Vinas Dyzelis (Vinas Diesel), ir jo ko-
manda nugalėjo piktadarį Oveną Šo, jiems 
buvo leista sugrįžti į Jungtines Valstijas ir 
vėl gyventi savo gyvenimus nesislapstant. 
Vis tik ramus gyvenimas ilgai nesitęsė. Do-
mą ir jo draugus ima medžioti už brolio mir-
tį keršijantis Dekardas Šo, kurį vaidina 
Džeisonas Stethemas (Jason Statham).

Dar kartą suvieniję jėgas su specialiuo-
ju agentu Luku Hobsu, Domas, Brajanas, 

Letė, Mija ir kiti kompanijos, tapusios tikra 
šeima, nariai vėl stoja į žūtbūtinę kovą.

Septintoji „Greitų ir įsiutusių“ dalis 
tapo paskutiniu Brajaną O’Konerį suvai-
dinusio Polo Volkerio (Paul Walker) fil-

mu. Įpusėjus šios juostos filmavimo dar-
bus, 2013 m. lapkričio 30 dieną aktorius 
žuvo autoavarijoje. Filmas skirtas jo at-
minimui.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo balandžio 3 d.

n Veiksmo filmas, JAV, 2015

n Režisierius: James Wan

n Vaidina: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne 

Johnson, Jason Statham, Lukas Black, Michelle 

Rodriguez, Kurt Russell, Jordana Brewster ir kiti

n IMDB: 9/10

„Greiti ir įsiutę 7“
„Fast&Furious 7“

Vaidmuo filme „Greiti ir įsiutę 7“ Polui Volkeriui (Paul Walker) buvo 
paskutinis - įpusėjus juostos filmavimui aktorius žuvo autoavarijoje

„Forum Cinemas“ nuotr.

Premjera
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„Laukinė“
„Wild“

Šeril - jauna ir žavi moteris, tačiau visiš-
kai paklydusi asmenybė. Žlugusi santuoka, 
priklausomybė heroinui, alkoholis, nesuskai-
čiuojama daugybė vienos nakties nuotykių 
su nepažįstamaisiais, širdį draskanti vienin-
telio brangaus žmogaus - motinos - netektis... 
Po daugybės tokio nerūpestingo ir chaotiško 
gyvenimo metų, vieną dieną, ji stabteli ir 
supranta, kad viskas yra visai ne taip, kaip 
turėtų būti ir jei tai tęsis toliau, rytdienos ji 
gali ir nesulaukti. Pati savęs išsigandusi mer-
gina priima skubų sprendimą - ji nusprendžia 
leistis į 1771 kilometro kelionę pėsčiomis. 

Persekiojama mamos atminimo, visiškai be 
jokios žygeiviškos patirties, į kelią ji leidžia-
si vienui viena. Šeril tiki, kad kelionėje ji 
išpirks savo nuodėmes ir pagaliau ras dvasios 
ramybę, bet ji nė nenutuokia, kokie išbandy-
mai ir sunkumai jos nelauks...

Filmo siužetas - ne iš piršto laužtas. 
Drama „Laukinė“ sukurtas pagal tikrą 

amerikiečių rašytojos Šeril Streid (Cheryl 
Strayed) istoriją. Beje, šią istoriją kino 
studijai pasiūlė pati Rys Vaiterspun (Re-
ese Whitherspoon) - vos perskaičiusi 
Š.Streid knygą. Aktorė nedvejodama nu-
sprendė, kad tai puikus siužetas geram 
filmui.

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 3-9 d. 
12.45, 15.15 val. (5 d. 12.45 val. seansas nevyks).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 11.15, 15.45 val.  
(5 d. 11.15 val. seansas nevyks).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 13.30 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 3-9 d. 16.25, 22 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
Balandžio 5 d. - šventės!
„Mamytė“� (drama, Kanada, Prancūzija) -  
3 d. 16.10 val. 4 d. 18 val. 6 d. 15.40 val. 7, 9 d. 18.40 val. 
8 d. 21 val.
„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) -  
3 d. 18.40 val. 4 d. 20.30 val. 6 d. 19.10 val.  
7, 9 d. 16.30 val. 8 d. 18.50 val.
„Denis Kolinsas“� (komiška drama, JAV, N-16) - 3 d. 
21 val. 4 d. 16 val. 6 d. 21.15 val. 7, 9 d. 21.10 val. 8 d. 
16.50 val.
„Pakeliui į mokyklą“� (dokumentinis f., Prancūzija) -  
4 d. 14 val.
„Ida“� (drama, Lenkija) - 6 d. 14 val.

MULTIKINO OZAS
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 3-4, 
6, 8-9 d. 10.45, 12.45, 15.45, 18.45, 20.15, 21.45 val. 7 d. 
10.45, 12.45, 15.15, 18.45, 20.15, 21.45 val.
„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 3, 7, 9 d. 
15.45, 20.45 val. 4, 6, 8 d. 15.45, 18.15 val.
„Samba“� (komedija, Prancūzija, N-13) - 3, 7, 9 d.  
18.15 val. 4, 6, 8 d. 20.45 val.
„Denis Kolinsas“� (komiška drama, JAV, N-16) - 3-4, 
6-9 d. 19 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,  
3D, V) - 3-4, 6-7, 9 d. 10, 11.30, 14.30, 17 val. 8 d. 11.30, 
14.30, 17 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 3, 6, 
9 d. 10.45, 12.15, 13, 15.30, 18 val. 4 d. 12.15, 13.15, 
15.30, 18 val. 7 d. 10.45, 12.15, 13, 16, 18 val. 8 d. 10.45, 
13, 15.30, 18 val.

„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 3-4, 6-9 d. 
19, 16.40, 21.30 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) -  
3-4, 6-9 d. 13.45, 19.30, 22 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 3-4, 6-9 d. 16.15, 21.15 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 3-4, 
6-9 d. 11.15, 14, 16.30 val.
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV, 
N-16) - 3, 7, 9 d. 19.15 val. 4, 6, 8 d. 21.45 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-4, 6-9 d. 10.30, 13.30 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 3-4, 6-9 d. 10, 12.15, 
14.30 val.
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
3, 7, 9 d. 21.45 val. 4, 6, 8 d. 19.15 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
4 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 8 d. 12 val. 
(Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Baltas šešėlis“� (vaidybinis f., Italija, Tanzanija) -  
3 d. 17 val.
„Semme“� (dokumentinis f., Lietuva) - 3 d. 19 val.
„Atkirtis“� (drama, JAV) - 3 d. 20 val. 8 d. 17 val.
„Vardas tamsoje“� (komiška drama, Lietuva) - 4 d. 
17.10 val.
„Ida“� (drama, Lenkija) - 4 d. 18.40 val.
„Kelias į žvaigždes“� (muzikinė komedija, Kanada, 
Prancūzija, Vokietija) - 4 d. 20 val. 8 d. 18.50 val.
„Nėra laiko gerumui“� (dokumentinis f., Lietuva) -  
7 d. 17 val.
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV) - 7 d. 18.10 val.
„Julija“� (dokumentinis f., Vokietija, Lietuva) -  
8 d. 20.30 val.
„Užstrigusi paauglystėje“� (romantiška komedija, 
JAV) - 9 d. 17 val.
„Pragaro marimbos“� (komiška drama, Gvatemala, 
Meksika, Prancūzija) - 9 d. 18.45 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 3-9 d. 
11.30, 14.45, 18, 18.40, 21.15, 21.40 val. (5 d. 11.30 val. 
seansas nevyks).
„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 12.40, 
17.45, 20.30 val.
„Denis Kolinsas“� (komiška drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 
13, 18.15, 20.45 val.
20-asis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“� - 
3-9 d.
„Žmogus-paukštis“� (komiška drama, JAV, N-13) - 9 d. 
18.25 val. (KINO klubo premjera).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
3-9 d. 10.30, 11.45, 13.55, 16.15 val.  
(5 d. 10.30, 11.45 val. seansai nevyks).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 3-9 d. 11.15, 13.30, 15.45 val. (5 d. 11.15 val.  
seansas nevyks).
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 3-9 d. 13.15, 21.30 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 10.20, 12.30, 14.40 val.  
(5 d. 10.20 val. seansas nevyks).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 11, 16.15 val. (5 d. 11 val. 
seansas nevyks).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 3-9 d. 
10.40, 17 val. (5 d. 10.40 val. seansas nevyks).
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 3-9 d. 
19.20, 21.45 val.
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 3-9 d. 
18.25, 21 val. (9 d. 18.25 val. seansas nevyks).
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 3, 5, 7, 
9 d. 15.10 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 4, 6, 8 d.  
15.10 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 3-9 d. 16 val.

Premjera

Kino teatruose nuo balandžio 3 d.

n Biografinė drama, JAV, 2014

n Režisierius: Jean-Marc Vallee

n Vaidina: Reese Witherspoon, Thomas Sadoski, 

Michiel Huisman, W. Earl Brown, Gaby Hoffman, 

Kevin Rankin, Laura Dern, Keene McRae ir kiti

n IMDB: 7,2/10

Filmo žvaigždė - Rys Viterspun 
(Reese Witherspoon)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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CINAMON
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
3-9 d. 11.15, 14, 16.45, 19, 20.30, 21.55 val.  
(5 d. 11.15 val. seansas nevyks).
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Prancūzija, Kinija, 3D, V) - 6 d. 14.15 val.
„Denis Kolinsas“� (komiška drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 
22.15 val.
„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 3, 5, 7, 9 d. 
18.30 val.
„Samba“� (komedija, Prancūzija, N-13) - 3-9 d. 21 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 3-9 d. 11.25, 13.30, 15.40, 17.45 val. (5 d. 11.25 val. 
seansas nevyks).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
3-9 d. 10.45, 12.45, 14.50, 16.55, 19.30 val.  
(5 d. 10.45, 12.45 val. seansai nevyks; 4-6 d. 19.30 val. 
seansas nevyks).
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 3-9 d. 
16 val.
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 4-6 d. 
19.30 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D) -  
3-9 d. 19.45 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 3-9 d. 13.50, 
18.30, 21.45 val. (18.30 val. seansas vyks 4, 6, 8 d.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 12.15, 14.15,  
16.15 val. (5 d. 12.15 val. seansas nevyks;  
6 d. 14.15 val. seansas nevyks).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 3-9 d. 11.45,  
18.15 val. (5 d. 11.45 val. seansas nevyks).

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 3-9 d. 
11.30, 14.45, 17.15, 18, 20.15, 21.15 val. (5 d. 11.30 val. 
seansas nevyks).

„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 13.10, 
19.05 val.
„Denis Kolinsas“� (komiška drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 
18.45, 21.40 val.
„Žmogus-paukštis“� (komiška drama, JAV, N-13) - 9 d. 
18.20 val. (KINO klubo premjera).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 10.10, 12.20, 14.35, 16.30 val. 
(5 d. 10.10 val. seansas nevyks).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
3-9 d. 10.30, 12.45, 15 val. (5 d. 10.30 val. seansas 
nevyks).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 3-9 d. 11.15, 16.15 val. (5 d. 11.15 val. seansas 
nevyks).
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) -  
3-9 d. 15.50, 18.20, 21 val. (9 d. 18.20 val. seansas 
nevyks).
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 3-9 d. 13.30, 18.30, 21.30 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 3-4, 6-9 d. 11, 12 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 3-9 d. 14.10,  
16.50 val.
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 3-9 d. 
21.20 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
3-9 d. 11.30, 14.45, 15.45, 18, 18.50, 21.15, 21.50 val.  
(5 d. 11.30 val. seansas nevyks).
„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 3-9 d.  
20.20 val.
„Denis Kolinsas“� (komiška drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 
19.05 val.
„Žmogus-paukštis“� (komiška drama, JAV, N-13) - 9 d. 
18 val. (KINO klubo premjera).

„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 3-9 d. 
10.10, 11.15, 12.20, 13.30, 14.35, 16.50 val.  
(5 d. 10.10, 11.15 val. seansai nevyks).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 3-9 d. 18.40 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 3-9 d. 10.30, 13.10, 16, 21 val. (5 d. 10.30 val. 
seansas nevyks).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 10.20, 12.50, 15.15 val. (5 d. 
10.20 val. seansas nevyks).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 3-8 d. 17.45 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 3-9 d. 
21.30 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 3-9 d. 
11.30, 14.45, 18, 20.15, 21.15 val. (5 d. 11.30 val. seansas 
nevyks).
„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 3-8 d. 19 val.
„Denis Kolinsas“� (komiška drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 
21.35 val.
„Žmogus-paukštis“� (komiška drama, JAV, N-13) - 9 d. 
19 val. (KINO klubo premjera).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 3-9 d. 12.20, 16.45 val. (5 d. 12.20 val.  
seansas nevyks).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
3-9 d. 10.20, 15 val. (5 d. 10.20 val. seansas nevyks).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 10.10, 14.30 val.  
(5 d. 10.10 val. seansas nevyks).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-4, 6-9 d. 12.40 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
 N-13) - 3-9 d. 17.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Denis Kolinsas“
„Danny Collins“

Roko legenda Denis Kolinsas, kurį vai-
dina Alas Pačino (Al Pacino) turi viską, apie 
ką gali svajoti žmogus. Puiki dainininko ir 
kompozitoriaus karjera, minios gerbėjų ir 
materialinė gerovė. Net ir sulaukęs garbaus 
amžiaus, Denis vis dar renka pilnas sales 
žmonių, nors pačios gražiausios jo dienos - 
jau praeityje. Tiesą sakant, Denis nesijaučia 
gerai. Pasinėręs į rokenrolo malonumus, 
vyras atitolo nuo šeimos, o siekdamas po-
puliarumo, nutolo ir nuo savo kūrybinių 
idealų, rašydamas žmonėms, bet ne sau pa-

tinkančias dainas. Vieną dieną egzistencinių 
apmąstymų kamuojamo Denio vadybinin-
kas Frenkas tarp senų dokumentų suranda 
prieš daugiau nei 30 metų rašytą neatplėš-
tą laišką, adresuotą roko žvaigždei. Laiškas 
yra ne nuo ko kito, o nuo paties Džono Le-
nono. Žymusis bitlas tuomet karjerą dar tik 
pradedančiam Deniui laiške pataria niekuo-

met neiti į kompromisus dėl savo kūrybinių 
ambicijų, likti ištikimam savo kūrybai. De-
nis nusprendžia iš esmės pakeisti savo gy-
venimą: atitaisyti šeimai padarytą žalą, su-
sitaikyti su kažkada įskaudintais žmonėmis 
bei pagaliau imti kurti tai, kas patinka pa-
čiam, o ne klausytojų minioms.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo balandžio 3 d.

n Drama, JAV, 2015

n Režisierius: Dan Fogelman

n Vaidina: Jennifer Garner, Annette Bening,  

Al Pacino, Christopher Plummer, Bobby Cannavale 

ir kiti
n IMDB: 7,5/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
3 d. 19 val. Didžiojoje salėje -  A.Shaffer „Seklys“.  
Rež. D.Kazlauskas.
7 d. 19 val. Mažojoje salėje -  S.Turunen „Broken Heart 
Story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
8, 9 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje -  Premjera! 
T.Bernhard „Didvyrių aikštė“. Rež. K.Lupa.
9 d. 19 val. Studijoje -  „Poetė“ (Salomėjos Nėries die-
noraščių ir eilėraščių motyvais). Rež. R.Garuolytė.
9 d. 19 val. Mažojoje salėje -  Y.Mishima „Auksinė šven-
tykla“. Rež. E.Mikulionytė.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
7, 8 d. 18.30 val. -  M.Ivaškevičiaus „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
9 d. 18.30 val. -  Premjera! T.Bernhard „Minetis“.  
Rež. R.Tuminas.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
3 d. 18 val. -  P.Vaičiūno „Patriotai“. Rež. J.Vaitkus.
4 d. 12 val. 99 salėje -  „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
7 d. 18 val. -  R.Thomas „Aštuonios mylinčios moterys“. 
Rež. B.Latėnas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
3 d. 18.30 val. -  W.Shakespeare „Karalius Lyras“ (su 
lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
8 d. 18.30 val. -  Premjera! V.Gavrilin „Rusiškas sąsiuvi-
nis“. Rež. O.Lapina.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“  
Didžiojoje salėje

4 d. 12 val. -  „Tiktaktika“ (pagal M.Macoureko pasakas). 
Rež. M.Žukauskas.

Mažojoje salėje
4 d. 12 ir 14 val. -  „Saulės vaduotojas“. Rež. R.Driežis.

„DOMINO“ TEATRAS
4 ir 6 d. 19 val. -  Premjera! Kvartet-i „Vyrų laiškai  
(elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“. Rež. O.Šaspošnikov.
7 d. 19 val. -  Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“  
Rež. O.Šapošnikov.
8 d. 19 val. -  V.Aleno „Nuodėmių miestas“.  
Rež. O.Šapošnikov.
9 d. 19 val. -  Premjera! F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.

MENŲ SPAUSTUVĖ
9 d. 19 val. Juodojoje salėje -  Premjera! „Apvalytieji“. 
Rež. O.Koršunovas.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
3 d. 19 val. -  Premjera! „Moteris“. Rež. G.Kriaučionytė.
4 d. 12 val. Mažojoje scenoje -  „Vištytė ir gaidelis“.  
Rež. R.Skrebūnaitė.
6 d. 12 val. -  „Mykolas žvejas“. Rež. A.Giniotis.

KAUNAS
KAUNO DRAMOS TEATRAS

3 d. 18 val. Rūtos salėje -  S.Oksanen „Apsivalymas“. 
Rež. J.Jurašas.
7, 8 d. 19 val. Ilgojoje salėje -  „Palata“. Rež. R.Kazlas.
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje -  „Gentis“. Rež. A.Jankevičius.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
6 d. 18 val. -  P.Abraham „Balius Savojoje“. 2 d. operetė. 
Rež. A.Žiurauskas. Dir. J.Janulevičius.
9 d. 18 val. -  „Zygfrydo Vernerio kabaretas“.  
2 d. muzikinis reviu. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
3 d. 18 val. -  L.Andrejevo „Judas Iskarijotas“.  
Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
8 d. 19 val. -  A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės iki 
žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
6 d. 11 ir 13 val. Mažojoje salėje -  „Meškiuko gimtadie-
nis“. Rež. R.Bartninkaitė.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“ 
7 d. 18 val. -  Festivalio atidarymas. Mariaus von 
Mayenburgo „Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
9 d. 18 val. -  R.Toma „8 mylinčios moterys“.  
Rež. B.Latėnas (Valstybinis jaunimo teatras).

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
4 d. 19 val. -  P.Lellouche „Diena be melo“.  
Rež. K.Smoriginas („Domino“ teatras).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
4 d. 12 val. -  „Sudaužytas kiaušinis“.  
Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAI
9 d. 19 val. Teatro salėje -  „Drauge Širvy, jūs visiškai 
teisus“. Rež. A.Vizgirda (Klaipėdos Pilies teatras).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
8 d. 18 val. -  „Tūla ir kiti“ (N-16). Rež. A.Kaniava.
9 d. 1 val. -  Rosita Čivilytė. Koncertinis turas „Muzikos 
kalba“. Svečiai: M.Vitulskis, Č.Gabalis.

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
3, 8 d. 18 val. Didžiojoje salėje -   R.Thomas „Vyras 
spąstuose“. Rež. D.Kazlauskas.
4 d. 18 val. Didžiojoje salėje -  K.Saja „Devynbėdžiai“. 
Rež. M.Meilūnas.
7 d. 18 val. Didžiojoje salėje -  L.Gershe „Laisvi druge-
liai“. Rež. D.Kazlauskas.

Premjerinis „Klastingo tirpalo“ pasirodymas 
Kaune sutiktas itin griausmingai! Aktoriai 
apdovanoti perkūniškais plojimais, o žiūro-
vai atsiriekė geroką vitamino C porciją.

Vos pusmetį Lietuvos scenose vaidina-
mas spektaklis jau spėjo prisijaukinti savo 
žiūrovus. Pilnas Lietuvos sales renkanti ko-
medija taip įnirtingai įtraukia į tragikomišką 
siužetą, kad žiūrovai aktorius apdovanoja 
audringais aplodismentais. Tai didžiausias 
atpildas spektaklio komandai: režisieriui Ri-
čardui Vitkaičiui ir aktoriams Džiugui Siau-
rusaičiui, Ramūnui Šimukauskui, Dariui Ra-
kauskui, Eglei Mikulionytei, Linai Rastokai-
tei, Birutei Prekevičiūtei ir kt.

Ši žavinga istorija lyg nuožmusis Bermu-
dų trikampio verpetas jus iškart įtrauks į spir-
gančią tėkmę. Entuziazmu kunkuliuojantis 
Mokslininkas profesorius čia įsisuks į ekstre-
malius tyrimus su alkoholiu. Diena iš dienos 
laboratorijoje jis tirs šio sukto gėralo poveikį 
ir bandys neutralizuoti jo poveikį, drąsiai eks-
perimentuodamas su personažais. Režisierius 
R.Vitkaitis tvirtina, kad kūrinyje nebus sie-
kiama moralizuoti ar burnoti, - į suvokimą bus 
keliaujama nerimastingo humoro keliu.

„Klastingas tirpalas“: svaiginanti komedija
Atlikėjai apie spektaklį Džiugas siaURUsaiTis

- Kaip įsivaizduojate „Klas-
tingo tirpalo“ žiūrovą?

- Nerekomenduočiau vaikams 
iki 18 metų, nes nesupras. Kome-
diją labiau suvoks turintieji gyve-
nimiškos patirties - tie, kuriems 
jau yra nutikę situacijos, gvilde-
namos komedijoje. Nemanau, kad 
spektaklį supras absoliutūs absti-
nentai, jie juk abstinentais tapo 
ne šiaip sau, o dėl tam tikrų prie-
žasčių.

lina RasTOkaiTĖ

- Kokia pirmoji mintis persmelkė perskaičius scenarijų?
- Atrodo, kiek daug įvairiausių juo-kingų, fainų ir kiek daug nesmagių, slo-gių išgėrusiųjų daromų istorijų. Žiauriai dviprasmiška tema.

Darius RakaUskas

- Ar lietuvių žiūrovams labai 
aktuali šio spektaklio tema?

- Manau, tai aktualu ne tik lietu-
viams. Kiek mes išgeriame alkoholio? 
Europoje turbūt vieni iš penketuko, tad 
„Klastingas tirpalas“ labai aktualus. 
Vaidinamos būsenos žiūrovams tikrai 
primins save, giminaitį ar draugą.

- Ar aktualus šis spektaklis da-
barties žmogui?

- Alkoholio tema aktuali per am-
žių amžius, kol žemėje bus vartojan-
čių alkoholį, tol ši tema nepraras po-
puliarumo. Kol bus pasaulyje nuodė-
mės, tol bus nelaimingų žmonių.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai/parodos

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
6 d. 19 val. Didžiojoje salėje -  5-asis tarptautinis 
J.S.Bacho muzikos festivalis. J.S.Bacho gimimo  
330-osioms metinėms. Ketvirta programa. J.S.Bachas ir 
A.Vivaldi. Festivalio orkestras „Musica humana“. Solistai: 
S.Skjervold (baritonas), A.Vizgirda (fleita), R.Beinaris (obo-
jus), I.Girdžiūnaitė, R.Grakauskaitė (smuikai), B.Vaitkus 
(vargonai). Dir. A.Vizgirda.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
3 d. 19 val. -  „Baroko perlas ir Bachas“. Solistas 
D.Kirilauskas (fortepijonas), Vilniaus miesto savivaldybės 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. D.Katkus.

LDK VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS
9 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje -  Vienos 
kompozicijos rečitalis. Egidijus Buožis (fortepijonas).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
6 d. 17 val. -  Velykos su Hark! ir Petru Geniušu. „Hark“: 
K.Žaldokaitė (vokalas), B.Timinskaitė (vokalas), G.Vaitkutė 
(vokalas), I.Rudzite (vokalas), I.Mukauskaitė (vokalas), 
M.Čiuplys (vokalas), V.Veklenko (vokalas), L.Aukštuolis 
(vokalas), A.Norvaišas (gitara), M.Bazaras (bosinė 
gitara), M.Bazaras (klavišiniai), B.Bazaras (perkusija), 
R.Martinkėnas (klavišiniai), A.Joffė (mušamieji). Solistas 
P.Geniušas (fortepijonas).
XXIV tarptautinis jaunųjų muzikų festivalis „Kaunas 2015“ -  
balandžio 8-12 dienomis.
8 d. 18 val. -  Pradedamsis koncertas. Kauno Juozo 
Naujalio muzikos gimnazijos ir VDU muzikos akademijos 
simfoninis orkestras (vadovas J.Janulevičius). Solistai: 

A.Grigaliūtė (fortepijonas), E.Andriuškevičiūtė (fortepijo-
nas), R.Makštutis (klarnetas), I.Janulevičiūtė (smuikas), 
M.Raisanen (smuikas), J.B.Laukaitytė (smuikas), R.Stonytė 
(smuikas). Dir. J.Janulevičius.
9 d. 18 val. -  A.Gečaitė (smuikas, Lietuva), D.C.Wang 
(fortepijonas, Kosta Rika), J.Drakšas (trimitas, Lietuva), 
K.Kacprzak (violončelė, Lenkija), S.S.Pippa (smui-
kas, Italija), T.Sidamonidze (fortepijonas, Gruzija). 
Koncertmeisteriai: A.Vizbaras (Lietuva), K.Juciūtė (Lietuva), 
V.Unguraitytė (Lietuva), M.Umbrusevičiūtė (Lietuva).

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
XXXX festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“ -  
balandžio 3-9 d.
8 d. 18 val. -  „Pažadinti muziką širdyje“. Lietuvos kame-
rinis orkestras (meno vadovas S.Krylov). Solistas Martynas 
Levickis (akordeonas).

Vakarai
VILNIUS

MOKYTOJŲ NAMAI
7 d. 17 val. VMN Didžiojoje salėje -  Rusų romansų 
mylėtojų klube „Melos“. Vakaras „Poezijos ir muzikos 
atmintinos datos“, skirtas Boriso Pasternako 125-osioms 
ir Piotro Čaikovskio 175-osioms gimimo metinėms. 
V.Stasienia, J.Ščiuckij. Vokalinės studijos „Harmonija“ 
koncertas (vad. L.Malceva).
7 d. 18 val. VMN Svetainėje -  Viešnagė pas Vilniaus 
dzūkulius: Tracių dzien Šventų Velykų. Dalyvaus: etnologė 
N.Marcinkevičienė, folkloristė M.Liugienė, lalautojas iš 
Gudžių kaimo J.A.Daugirdas, Tiltų kaimo kapela (vad. 
N.Bižokienė. Vakarą ves kultūrininkas J.Žitkauskas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

su „Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Artimiausi spektakliai

04-08 18 val. Plungės kultūros centre

04-10 18 val. Rokiškio kultūros centre

04-13 18 val. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose

04-15 18 val. Anykščių kultūros centre

04-17 19 val. Vilniuje, teatre „New York“

04-21 18 val. Panevėžio J.Miltinio dramos teatre

04-22 18 val. Kretingos kultūros centre

Parodos
VILNIUS

Vilniaus paveikslų galerija  
(Didžioji g. 4)

Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“ 
Algirdo Petrulio (1915-2010) šimtmečio minėjimo paroda 
„Pustonių turtai paletėje“ 
Paroda „Vladislovo Neveravičiaus studijoje“ 

Radvilų rūmų muziejus  
(Vilniaus g. 24)

Paroda „Senųjų ikonų paslaptys. Andrejaus Balykos ikonų 
kolekcija: pagrobta, grąžinta, papildyta“ 

Galerija „Meno niša“�  
(J.Basanavičiaus g. 1)

Audronės Petrašiūnaitės paroda „Iš toli sugrįžta miškas“ 
Galerija AV17  

(Aušros Vartų g. 17)
Juvelyrų Rūtos Petronytės (Lietuva) ir Rainer Kaasik-Aaslav 
(Estija) jungtinė paroda „Pogrindis“ 

Galerija „Arka“�  
(Aušros Vartų g. 7)

Tapybos ir dokumentinės fotografijos paroda „Vilniaus 
polonezas Lietuvai“, skirta M.K.Oginskio 250-osioms  
gimimo metinėms paminėti
Linos Beržanskytės Trembo tapybos paroda „Pasilik...“

 „Lietuvos aido“� galerija  
(Trakų g. 13)

Deimos Katinaitės tapybos paroda „Spalvos 3 / Colors 3“ 
Pamėnkalnio galerija  

(Pamėnkalnio g. 1/13)
Tapybos paroda „Trumpa iššvaistymo laiko istorija“

 Galerija „Kunstkamera“�  
(Ligoninės g. 4)

Antano Tamošaičio (1906-2005) paroda „Šerkšno laiškai“ 

Ramūnas ŠiMUkaUskas

- Kas dėjosi galvoje, pamačius 
„Klastingo tirpalo“ scenarijų?

- Pirma mintis - kad bus labai įdo-
mu: įdomi, nedaug nagrinėta ir labai 
žaisminga forma pateikta tema. La-
bai svarbu apie tai kalbėti, įvertinant 
iškalbingą Lietuvos statistiką, tei-
giančią, kad pas mus išgeriama alko-
holio vos ne daugiausiai pasaulyje. 
Manau, tema Lietuvai yra aktuali, 
pribrendusi.

Eglė MikUliONYTĖ

- Ar ilgai gyvuos komedija „Klas-
tingas tirpalas“?

- Turi gyvuoti, nes ji visiems lengva, 

šilta, žmogiška - režisieriaus dėka, tad nuo 
pirmų akimirkų susitapatini su charakte-
ringuoju Profesoriumi ir pasineri į klastin-
go tirpalo ir būrelio veikėjų eksperimen-
tinę kelionę...

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Teatro archyvo nuotr.



60 laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  3

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur - 100 Lt  
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111,  
www.pizzatogo.lt

Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526,  
www.salvete.lt 

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.), 
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į 
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida 
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  3 63

www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct - 10 Lt ct/l nuolaida 
atsiskaitant  „SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Bėgikė Živilė Balčiūnaitė
1979 04 03

Atlikėja  
Elena Puidokaitė-Atlanta
1981 04 05

Astrologė viDa
Tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com

Aktorė Justė Zinkevičiūtė
1989 04 06

Režisierius Arūnas Matelis
1961 04 09

Tiems, kurie, įtempto Neptūno 
ir Saturno aspekto veikiami, spėjo 
apmąstyti savo siekius, žvaigždės 
siūlo pokyčius pradėti nuo savęs. 
Nors ir nelengva bus suderinti darbą 
ir asmeninį gyvenimą, pasistenkite, 
kad laiko užtektų ir tam, ir kitam.

AVINuI

Tebesitęsianti romantiška nuo-
taika, veikiama harmoningo Neptūno, 
žingsnis po žingsnio priartins prie 
svajonės išsipildymo. Jus aplankęs 
kūrybinis įkvėpimas pagaliau duos 
rezultatą - tikėtini nauji darbiniai 
laimėjimai.

JAUČIUI

Harmoningas Marsas padės 
operatyviai ir vien savo jėgomis pašalinti 
problemas. Ir reikaluose, ir meilėje būsi-
te aktyvūs ir savarankiškesni nei įprastai. 
Norėdami atsidurti dėmesio centre, elg-
sitės gana pasitikinčiai. Vienišiems tai 
gali padėti užmegzti meilės romaną.

DVYNIAMS

Įtemptas Marsas pastaruoju metu 
pavertė jus kovotoju, tačiau ir jėgų kovai 
nepašykštėjo. Jei suvoksite, kad pats 
siekimo procesas yra ne mažiau svarbus 
negu pasiektas rezultatas, nuotaika bus 
puiki. Svarbiausia, kad pastebėtumėte, 
jog pats esate savo likimo kalvis.

VĖŽIUI

Būsite pasiryžę bet kam dėl 
savo tikslo. Harmoningas Marsas teiks 
dar daugiau ryžto ir narsos. Bet kokio 
tikslo sieksite atiduodami visą save, tad 
ir rezultatas bus pastebimas. Žvaigždės 
rekomenduoja nebūti įžeidiems ir pavy-
diems - tuomet viskas bus gerai.

LIŪTUI

Šiuo metu svarbiausia - įvesti 
tvarką savo gyvenime. Saturnas skatins 
jūsų santūrumą, tad galėsite lengviau 
pakreipti gyvenimo upės tėkmę tinkama 
vaga. Nuolatinės pastangos patikti virši-
ninkui ir uždirbti kuo daugiau pinigų gali 
neigiamai paveikti jūsų meilės santykius.

MERGELEI

Maksimalus rezultatas mini-
maliomis pastangomis. Harmoningas 
Saturnas padės jums galutinai 
susitvarkyti visus reikalus ir pašalinti 
iš gyvenimo tai, kas nereikalinga. 
Žvaigždės pataria stebėti, kad taupu-
mas nevirstų šykštumu.

SVARSTYKLĖMS

Įtemptas Jupiteris lems jūsų tin-
gumą ir pasyvumą, tačiau tam, kas iš 
tiesų svarbu ir reikšminga, jums tikrai 
pakaks ir jėgų, ir kantrybės. Sutrukdyti 
galėtų tik didžiavimasis ir pagyrūniš-
kumas. Žvaigždės pataria nešvaistyti 
pinigų ir vengti tiesmukumo.

SKORPIONUI

Jūsų varomoji jėga bus noras 
išsiskirti minioje ir įtvirtinti savo sta-
tusą visuomenėje. Jupiteris užpildys 
jus garbėtroškos svajonėmis, kurios 
stimuliuos ir stums jus sėkmės link. 
Tačiau žvaigždės pataria pagalvoti ir 
apie asmeninio gyvenimo malonumus.

ŠAuLIuI

Pagaliau pajausite sugrįžtan-
čias jėgas. Marsui atleidus vadeles, 
sumažės streso ir konfliktinių situacijų. 
Pasistenkite kuo daugiau laiko praleisti 
namuose, kad pailsėtumėte nuo visą 
mėnesį tvyrojusios įtampos. Atidžiai ste-
bėkite santykių su artimaisiais niuansus.

OŽIARAGIUI

Stabilumas, kurį lems har-
moningas Saturnas, teigiamai veiks 
jūsų savijautą. Sudėliosite gyvenimo 
mozaiką į savas vietas, atskirdami 
esmę nuo smulkmenų. Verslo spren-
dimams, sako žvaigždės, turėsite 
paaštrėjusią uoslę.

VANDENIuI

Įtemptas Saturnas didins laiko 
problemą, jo jums trūks katastrofiškai. 
Tad žvaigždės pataria imtis tik svar-
biausių darbų, o kitus atidėti ateičiai. 
Popierių geriau netvarkyti - galimi 
nesusipratimai. O štai meilės reikalai, 
sako žvaigždės, vien tik jūsų rankose.

ŽUVIMS

 Prognozė savaitgaliui (balandžio 3, 4, 5 d.)
Sėkmingiausias savaitgalis laukia vėžių, Mergelių, skorpionų, vandenių, žuvų. Tinkamas metas tam, kad apgalvotumėte 
žingsnius link gyvenimiško stabilumo, tačiau ryžtis kardinaliems pokyčiams kol kas dar ankstoka. Tarp įsimylėjėlių vyraus san-
tykių harmonija. Jei aplankys nauja meilė ar draugystė, ji bus tvirta ir ilgalaikė. avinai galvos viena, kalbės kita, darys trečia, 
todėl aplinkiniams jus bus sunku suprasti. Jaučiai ieškos naudos ir bus ypač praktiški, tačiau žvaigždės pataria neužmiršti, 
kad šios savybės nepadeda santykiams su mylimaisiais. dvyniams derėtų prilaikyti liežuvį už dantų ir neįsivelti į jokius ginčus. 
Turėtumėte pasistengti elgtis ramiai ir solidžiai, kad jūsų ekscentriški poelgiai nenuliūdintų artimųjų. Vengti rizikingų sumanymų 
ir abejotinų reikalų reikėtų vėžiams. Žvaigždės gali išpildyti slaptą jūsų norą. liūtus aplankys kūrybinis įkvėpimas. Žvaigždės 
pataria nebūti priekabiems ir užsispyrusiems, antraip galite ilgam sugadinti santykius. Mergelės užsiims tik naudingais dalykais. 
Su mylimaisiais stenkitės būti ypač malonūs. svarstyklės bus nervingos ir irzlios, tad stipriai laikykite save už vadžių, ir tuomet 
savaitgalio įvykiai maloniai nustebins. skorpionų laukia puikus savaitgalis. Mėgaukitės buvimu su artimaisiais. Šauliams reikė-
tų laukti veržlaus įvykių meilės fronte vystymosi, tad žvaigždės pataria nedelsti ir nepraleisti savo laimės šanso. Pagaliau likimas 
palepins ožiaragius. Mylimas žmogus vertina tai, ką jūs dėl jo darote ir darysite, tad negailėkite švelnių žodžių. vandeniai 
turėtų pamiršti problemas ir atsisakyti reikalų, kurie viršija jų galimybes. Pasikliaukite artimaisiais, jie jus palaikys. žuvims teks 
panaudoti visą savo intelektualinį potencialą, kad sublizgėtų prieš mylimą žmogų. Stenkitės atsipalaiduoti ir negalvoti apie darbą.

Prognozė balandžio 6-9 d.

AsTrologinė prognozė
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Sindikatas. Ūkanotas. 
Augo. Ala. Madera. Misa. Linkis. 
Maišu. Dygo. Vestas. Sus. Gė. 
Pantis. Pelės. Elitas. Gagos. 
Kupidonas. Dožas. SR. Betos. 
Labas. Ia. Abelis. Vinis. BNS. Ris. 
Bukas. Būta. Pas. Medus. Rasit. 
Grei. Tritis. Anodija. Boba. Siūlė. 
Omas.
Horizontaliai: Ego. Mygtukas. 
Snaigė. Per. Duso. Iberai. Liga. 
Edelis. Ko. Plotis. To. Vainos. 
Rb. Talentas. Mia. Ralistas. Bet. 
Santis. Vudis. Kas. Likusi. Šūkis. 
Danas. Gobis. Al. Am. Pažas. Nė. 
Namiegas. RO. Oda. Los. Bado. 
Teisės. Būsim. Aršus. Sintija. Saus. 
Trasatas.
Pažymėtuose langeliuose: 
Vairaratis.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „Equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki  
balandžio 7 d. siųskite  
SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR - 1 Lt. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja Violeta 
KLUMBYtĖ iš Vilniaus.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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SUTAUPĖ. Brazilijos atlikėja Fernanda Bran-
dao (Fernanda Brandao) daug neišlaidavo 
pirkdama prabangią suknelę raudonajam ki-
limui - eidama į Berlyne (Vokietija) vykusius 
muzikos apdovanojimus „Echo 2015 music 
awards“ ji vietoj palaidinės užsimetė šalį.

l

Mendelejevas ilgai įrodinėjo savo žmo-
nai, jog pirmoje vietoje turi būti vandenilis, 
o ne šeima ir vaikai.

l

Priimamajame interesantas klausia se-
kretorės:

- Kiek jūs čia uždirbate?
- 1000 eurų.
- Pereikite dirbti į mano firmą. Su ma-

lonumu jums mokėsiu 1500.
- Ačiū. Su malonumu aš ir čia uždirbu 2000!

l

Bosas klausia sekretorės:
- Ką jūs veikiate sekmadienį?
Sekretorė su viltimi balse:
- Nieko...
- Tai leiskite priminti, kad šiandien - ne 

sekmadienis.
l

Kodėl moterys blogiau už mafiją?
Mafija reikalauja pinigų arba gyvybės, 

o moterys abiejų.
l

Susitinka du seni draugai:
- Sveikas gyvas! Kaip laikaisi, ką veiki? 

- Na, neseniai parduotuvę atidariau.
- Nieko sau! Ir kaip tau tai pavyko?
- Labai paprastai - štai šituo laužtuvu...

l

Kaip vyrai supranta namų tvarkymąsi?
- Pakelti kojas, kad žmona galėtų su dul-

kių siurbliu praeiti.
l

Draugas klausia draugo:
- Ko taip džiaugiesi?
- Buvau pas dantistą.
- Ir tau taip linksma?
- Žinoma, šiandien jis nedirba.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

LENKTYNĖS. Žiūrovai, susirinkę į prestižines Dubajaus 
pasaulio taurės žirgų lenktynes, galėjo grožėtis ir vieš-
nių skrybėlaitėmis - mat šiame renginyje konkuruoja-
ma ir dėl skrybėlaičių gražumo bei originalumo. Žirgų 
lenktynės Jungtiniuose Arabų Emyratuose yra vienos 
brangiausių ir geriausių žirgų lenktynių pasaulyje. Jos 
rengiamos nuo 1996 metų.
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