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Ugnė galadaUskaitė: 

į kompromisus leistis galiu, bet...

„LaisvaLaikio“ interviu

KritiKa manęs 
nežeidžia - 
racionalią atsirenKu 
ir atsižvelgiu, 
neracionalią -  
pamirštu ir 
nereaguoju

laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  1 0 5

LRT televizijos laidų vedėja, šypsenos ir 
geros nuotaikos skleidėja - taip galima 
apibūdinti Ugnę gaLadaUskaiTę (27). 
Visuomet žvali, linksma, pasitempusi, 
žinanti, ko nori, ir to nuosekliai siekian-
ti. Humoro jos gyvenime nestinga, bet 
taisyklių ir įvairių reikalavimų - taip pat. 
Ugnė tvirtina, kad Ožiaragiai prisitaiko 
prie to, kas jiems patinka, o tai, matyt, ir 
leidžia nepasimesti įvairiausiose  
gyvenimo situacijose.

Ringailė Stulpinaitė-Gvildė

- Šiemet turėjai progą vesti LRT 
„Auksinių bičių“ apdovanojimus, po ku-
rių buvai liaupsinama ir giriama už ne-
priekaištingą skonį bei gebėjimą išreikš-
ti moterišką trapumą. O kaip pati save 
apibūdintum? Esi trapi, o gal velniškai 
užsispyrusi ir moteriška, bet nė velnio 
netrapi? 

- Džiaugiuosi dėl komplimentų ir niekuo-
met neliūdžiu dėl kritikos. Taip ir apibūdin-
čiau save - labai optimistiška ir labai pozityvi. 
Nematau savęs nei trapios, nei valiūkiškos… 
Tiesa, kad esu užsispyrusi - tai taip pat faktas, 
bet Ožiaragiams, matyt, taip pridera. Bet ko-
kiu atveju, manau, įsprausti manęs į rėmus 
negalima, nes kiekvienam žmogui kiekvie-
noje situacijoje galiu pasirodyti visiškai kito-
kia. Ypač žmonėms, kurie manęs gerai nepa-
žįsta.

- Bet juk darbas televizijoje tam tik-
rus rėmus vis tiek turi? Nejau laidų ve-
dėjai gali sau leisti viską? Kokios tos vi-
dinės virtuvės taisyklės?

- Labai geras klausimas - privertė susimąs-
tyti. Iš tiesų manau, kad visi darbai turi savo 
rėmus ir savo taisykles. Cenzūros tikrai nėra, 
tačiau tam tikros taisyklės, kurios dažniausiai 
savaime suprantamos (o kai kurios ir parašytos 
juodu ant balto), tikrai egzistuoja. Ir, kaip mi-
nėjau, tikrai egzistuoja visuose darbuose.  

Ugnė galadaUskaitė: 

į kompromisus leistis galiu, bet...

„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimimo data: 1990 m. sausio 19 d.

n Darbas: LRT eteryje laidas veda jau 
beveik 7 metus

n Svajonė: kad Lietuva pagaliau 
laimėtų „Euroviziją“

n Gyvenimo credo: kas nedirba - 
tas neklysta

Dosjė
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Pirmas 
įsPūdis visada 
teisingiausias
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„LaisvaLaikio“ interviu

Šių dienų dažniausia klaida tarp jaunimo - so-
cialiniai tinklai. Mane iš tiesų labai piktina 
jauni žmonės, viešinantys viską ir bet ką apie 
save, o vėliau besiskundžiantys, kad jų neno-
ri priimti į darbą. Aš žinau, kodėl - sužinotum 
ir pats, jei pasižiūrėtum į savo profilį. Taigi, 
pirma taisyklė, galiojanti visuose darbuose: 
būti tiek pat atsakingam savo asmeniniame 
gyvenime, socialiniame gyvenime, virtualio-
je erdvėje, kiek ir darbe. Kitos taisyklės, ma-
nau, panašios, kaip bet kur kitur: negali dar-
be atrodyti labai provokuojamai - darbe turi 
būti dalykiškas ir oficialus, kalbėti mandagiai, 
aiškiai ir suprantamai. Yra ir kitų bendrų tai-
syklių, bet kalbant konkrečiau apie žinių ve-
dėjo poziciją - jei tave mato ir vertina ne tik 
tavo kolegos ir vadovai, bet ir dar tūkstančiai 
žiūrovų - spaudimas didesnis, todėl taisyklių 
reikia griežčiau laikytis ir aš tai puikiai su-
prantu, todėl tikrai nemaištauju. Manau, jei 
nori savo darbą dirbti sėkmingai - neturi ban-
dyti suderinti nesuderinamų dalykų ir priim-
ti taisykles tokias, kokios jos yra. Nors, kita 
vertus, televizija, žurnalistika - labai kūry-
binga sritis, todėl saviraiškai vietos visada 
galima surasti.

- Tai prie darbinių reikalavimų net 
tavo ožiaragiškam charakteriui nesunku 
prisitaikyti?

- Ožiaragiai prisitaiko prie to, kas jiems 
patinka. (Šypsosi.) Be to, visos taisyklės, ku-
rias išvardijau, man yra puikiai suprantamos 
ir priimtinos, neįsivaizduoju, kad galėtų būti 
kitaip, todėl su mano charakteriu tai niekaip 
nesikerta. Be to, į protingus kompromisus 
visada galiu leistis.

- Paminėjai jaunimo daromas klaidas, 
kurios vėliau atsiliepia gyvenime. Kokias 
vertybes skiepytum savo vaikams? Kaip 
įsivaizduoji, kokia būsi mama?

- Manau, savo vaikams būsiu tokia ma-
ma, kokia man - mano mama. Galvoju, kad 
jai labai neblogai pavyko išauklėti savo vai-
kus. O jei rimtai, labai norėčiau taip puikiai 
tvarkytis ir karjeroje, ir šeimoje, ir buityje, 
ir auklėdama vaikus taip, kaip mano mama. 
Vis dažniau pastebiu, kaip labai aš į ją pana-
ši, ir labai tuo džiaugiuosi. Nesugalvoju ki-
tos, tokios įkvepiančios, tvirtos, griežtos ir 
kartu labai moteriškos, šiltos ir mylinčios 
moters. Ko gero, didžiausia vertybė, kurią 
mama mums su seserimi įskiepijo, yra šei-
ma. Nors tėvai mums dažnai akcentavo, kaip 
svarbu siekti karjeros, kaip svarbu gerai mo-

kytis ir kaip svarbu būti atsakingam, parei-
gingam ir darbščiam, - vis dėlto aukščiau už 
viską yra šeima ir darnūs santykiai. Turiu 
patį gražiausią šeimos pavyzdį ir labai dėko-
ju likimui, kad man taip pasisekė, todėl la-
biausiai tikiuosi, kad ir man kuriant šeimą 
taip pasiseks. Ir taip - šeimoje taisyklių taip 
pat yra ir bus...

- O pati buvai vaikas su charakteriu?
- Į šį klausimą negaliu atsakyti trumpai 

ir aiškiai, nes visų atsiminimai šeimoje šiuo 
klausimu skirtingi. Pavyzdžiui, man atrodo, 
kad buvau geriausias vaikas pasauly - mo-
kiausi dešimtukais, paryčiais namo negrįž-
davau, šokau, sportavau, grojau pianinu, 
bendravau su geromis kompanijomis ir t.t. - 
kitaip tariant, dariau viską, ką turi daryti 
geri vaikai. Mano tėvai sako, kad manimi 
visada pasitikėjo, nors, pasak jų, ne visada 
buvau toks „angeliukas“, kaip kad aš atsi-
menu save, ir esą yra tekę nemiegoti naktį 
laukiant dukrelės grįžtant. Juokingiausi ma-
no sesers atsiminimai: ji teigia, kad kaip 
pirma dukra auklėta gerokai griežčiau už 
mane, o aš esą buvau tikra vakarėlių liūtė. 
Taigi aš pasilieku ties savo versija: buvau 
puikus vaikas ir vienas malonumas tėvams. 
Beje, dėl vieno sutariame visi keturi: turiu 
„ignoravimo funkciją” - kilus ginčui niekada 
nepradedu šaukti ir nervintis, nes papras-
čiausiai man būna neįdomu ir mintys nu-
klysta kažkur kitur, todėl darau savaip, bet 
be ginčų.

- Kada nors susimąstei, kokia turėtų 
būti ta šiuolaikinė moteris - kad ne tik 
atitiktų visokius jai kuriamus standartus 
(grožis, svoris, pareigos), bet ir išliktų 
savimi? Kaip manai, kokie dabar laikai - 
karjerisčių, o gal net barakudų?

- Ir karjerisčių, ir feminisčių, ir baraku-
dų, ir šeimos moterų visais laikais buvo ir 
bus. Ne kartą esu sakiusi, kad stengiuosi 
gyvenime išlaikyti balansą - viskas turi bū-
ti su saiku, savo laiku ir savo vietoje. Šiuo-
laikinei moteriai labai pasisekė - ji gali drą-
siai kovoti už savo teises, už savo įsitikini-
mus, už savo norus ir svajones. Šiuolaikinei 
moteriai nėra nieko nepasiekiamo, reikia 
tik žinoti, ko nori. Tiesa, kartais tai gali bū-
ti sunkiausia - kai žinai, kad esi visiškai lais-
va ir visas pasaulis tau atviras, ar tikrai taip 
paprasta pačiai pasirinkti kelią, kuriuo eiti, 
ir išsirinkti duris, kurias atverti? Manau, 
kad man gyvenime pasisekė dėl vieno: vi-
sada tiksliai žinojau, ko noriu iš gyvenimo, 
ir visada žinojau, kad noriu ne tik karjeros, 
bet ir šeimos, ir poilsio, ir laisvalaikio, ir 
pomėgių neapleisti. Visada žinojau, ir kaip 
kada noriu atrodyti, kalbant apie išvaizdą. 
Todėl tai paaiškina mano žodžius, kad komp-
limentus girdėti malonu, bet kritika manęs 
nežeidžia - racionalią atsirenku ir atsižvel-

giu, neracionalią - pamirštu ir nereaguoju. 
Toks požiūris gyvenime labai padeda ne tik 
būnant viešumoje (o tai reiškia ir apkalbų 
objektu), bet ir bet kokioje kasdieninėje si-
tuacijoje.

- Tau lengva suprasti moteris, kurios 
mieliau investuoja į savo išvaizdą nei į 
protą? Na, ir jų tikslą rasti gerą vyrą, 
kuris užtikrintų puikų gyvenimą?

- Niekada nebandžiau ir dabar nebandau 
„primesti” savo požiūrio ir įsitikinimų ki-
tiems. Aš galbūt rinkčiausi investiciją į protą, 
bet kas pasakė, kad tai vienintelis ir teisingas 
kelias? Kas aš tokia, kad spręsčiau už kitą ir 
kad mano nuomonė būtų teisesnė? Kas žino, 
kas yra teisinga, o kas ne? Todėl man labai 
paprasta suprasti, kad skirtingos moterys 
renkasi skirtingas investicijas ir skirtingus 
tikslus - kiekvienam savo.

- Praėjusią vasarą JAV ištekėjo tavo 
sesuo. Jūsų abiejų supratimas apie vyrą, 
kuris turi lydėti per gyvenimą, yra pa-
našus? O galbūt sutampa skonis ir kal-
bant apie suknelę ir vestuvių puotą?

- Manau, kiekvienai mergaitei pavyzdys 
yra tėtis. Tiek seseriai, tiek man tėtis yra 
pats didžiausias autoritetas ir vyro pavyzdys, 
todėl mūsų supratimas šiuo klausimu - iden-
tiškas. Tikriausiai niekada nepamiršiu savo 
etikos mokytojos pasakytos minties, kad aš 
galiu likti senmergė, nes mergaitės ieško to-
kio vyro, koks yra jų tėtis, o antro tokio gero 
kaip mano tėtis nėra. Labai juo didžiuojuosi. 
(Šypsosi.) Todėl nieko keisto, kad atranka į 
mano draugo vietą truko ilgai ir atsakingai. 
Kalbant apie sesers ir mano skonį suknelėms 
ir puotoms - labai dažnai jis sutampa. Gal net 
visada. Mes tikrai labai panašios - tiek išore, 
tiek vidumi.

- Rodos, tavo širdies draugas yra Ma-
rius Siparis? Garsaus aktoriaus sūnus, 
tiesa? 

- Pavardė - neatsitiktinis sutapimas. Taip, 
jis mano draugas, to niekuomet neslėpiau, 
tiesiog atvirauti apie santykius nemėgstu. 
Marių Siparį ketinu pasilikti tik sau.(Šypsosi.)

- Gali papasakoti, kaip susipažinot? 
- Mes gana seniai pažįstami, susitinkame 

LRT koridoriuose. Tiesa, niekada daug ne-
bendravome, bet kai pradėjome - negalėjome 
sustoti.

Jei nori savo 
darbą dirbti 
sėkmingai - neturi 
bandyti suderinti 
nesuderinamų 
dalykų

geras humoro 
Jausmas kartais 
atperka viską 
ir ištaiso pačią 
blogiausią padėtį
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Labai piktina 
jauni žmonės, 
viešinantys viską 
ir bet ką apie 
save, o vėLiau 
besiskundžiantys, 
kad jų nenori 
priimti į darbą
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- Kaip manai, kas santykiuose žmo-
nes išlaiko ir traukia ilgiau - panašumai 
ar skirtumai?

- Žmonės turi papildyti vienas kitą. Svar-
biausia - suprasti vienam kitą, išklausyti ir 
girdėti kito mintis. Kiekvienas atvejis, ko ge-
ro, kitoks - gali traukti ir skirtumai, ir pana-
šumai. Man labai svarbu, kad žmogus turėtų 
savo tvirtą nuomonę, ryžtas, užtikrintumas 
ir pasitikėjimas savimi - labai žavinčios savy-
bės. Kita vertus, nesu ilgų santykių eksper-
tė - kai atšvęsiu auksines vestuves, galėsiu 
šį klausimą pakomentuoti plačiau. (Šypsosi.)

- Kokios vyro savybės tave labiausiai 
traukia, o kokios atstumia? 

- Man labai svarbus humoro jausmas. Ge-
ras humoro jausmas kartais atperka viską ir 
ištaiso pačią blogiausią padėtį. Taip pat svarbu 
supratingumas, atsakomybė, rūpestis - turi 
būti visas paketas, nes svarbiausia - visuma. 
Labiausiai atstumiančios savybės - arogancija, 
nepagarba ir bandymas mane sužavėti paro-
dant, „kiek daug visko turiu” ir „koks aš nuos-
tabus”. Aš juk pati matau - nuostabus jis ar ne, 
o kai man per prievartą tai bando parodyti ir 
įtikinti - man natūraliai kyla priešinga reakci-
ja, o aš liežuvio už dantų nenulaikau ir kaip 
nors ne visai maloniai pakomentuoju… 

- Ožiaragiai priekabūs ir išrankūs, tie-
sa? Sunku įtikti?

- Matyt, kad tiesos yra. Nelaikyčiau savęs 
įkyriai priekabia ar išrankia, bet savo nuomo-
nę visada visais klausimais turiu - nebūtinai 
ją garsiai pasakysiu, bet jei jau pagalvojau - 
sunku mano nuomonę pakeisti. Be to, esu 
įsitikinusi, kad pirmas įspūdis visada teisin-
giausias. O dėl įtikimo - ir vėl, ko gero, tiesa. 
Aš pati esu labai savikritiška ir keliu sau 
aukštus reikalavimus, todėl jei matau, kad 
žmogus plaukia pasroviui ir nieko pats neda-
ro ir nesistengia, kad būtų geriau, greičiausiai 
geriausiais draugais netapsime. 

- Esi romantikė? Kai kurie žvakes ir 
rožes jau laiko fantazijos stoka... 

- Viskas turi būti saikinga. Man ir rožės, 
ir žvakės patinka - juk tai klasika. Nors, ko 
gero, nesu labai didelė romantikė. Esu grei-
čiau praktiška realistė. O romantikos formų 
gali būti įvairių - priklauso nuo vaizduotės. 
Net paprastas raštelis, paliktas ant automo-
bilio stiklo, gali būti labai romantiškas. Svar-
bu, kad būtų netikėta.

- O kaip reaguotum, jei vyras mėgin-
tų tave perauklėti, pakeisti kai kurias 
tavo savybes, įpročius?

- Aš visada maniau, kad jei žmogus vy-
resnis nei 7 metų - jau vėloka jį auklėti. Na, 
paauglį dar galima ir reikia auklėti, tačiau su-
augusio žmogaus pakeisti beveik neįmanoma, 
todėl arba reikia susigyventi su visomis jo 
savybėmis, arba jį pamiršti. Tikėtis, kad žmo-
gus pasikeis ir ateityje elgsis visiškai kitaip 
nei anksčiau, kvaila… Net jei atrodo, kad jį 
perauklėjai - tai laikina, anksčiau ar vėliau jis 
grįš prie senų įpročių. Todėl nesu ir labai di-
delė „antrų šansų” gerbėja. Dėl to niekada 
nemėginau nieko pakeisti ir labai tikiuosi, kad 
manęs niekas taip pat nebandys auklėti ir 
pakeisti. Esu tokia, kokia esu. Į kompromisus 
leistis galiu, bet tikėtis, kad staiga kardinaliai 
pakeisiu savo įpročius, - na, jau ne. 

- Kokių dalykų, galbūt net smulkme-
nų, moterys vyrams atleisti neturėtų?

- Dėl atleidimo labai sunku pasakyti… 
Man atrodo, kad galbūt negalėčiau atleisti 
vienų dalykų, bet žinau labai daug istorijų, 
kada moterys atleidžia pačius baisiausius da-
lykus - kiekvienuose namuose kitaip, negali 
žinoti, kas tavęs ateityje laukia ir dėl kokių 
aplinkybių, dėl kokių priežasčių gali tiek su-
sipykti, tiek atleisti ir panašiai...

- Kaip manai, kokių dalykų moterys 
vyrams atskleisti neturėtų? Tiki ta mo-
teriškos paslapties išlaikymo teorija?

- Netikiu jokiomis paslaptimis. Atvirumas 
turėtų būti tvirtų santykių pagrindas. Aišku, 
metams bėgant kibirkštis reikėtų pakurstyti, 
bet slėpti - nieko ir niekada. Nuo, atrodo, ne-
reikšmingų detalių nutylėjimo gali kilti patys 
didžiausi ir tikrai reikšmingi ginčai.

- Nevaikščiotum prie savo vyro su 
veido kauke ir chalatu? Apskritai, kaip 
manai, moteris ir namuose turi būti vi-
suomet pasitempusi, graži ir stilinga?

- Moteris turi būti savimi. Neketinu keltis 
valanda anksčiau, kad vyras nepamatytų ma-
nęs be makiažo. Moteris turi būti laiminga ir 
šypsotis - tuomet visi chalatai puikiai atrodys, 
o vyrui ji visada bus pati žaviausia.

- Tu esi ne kartą įvertinta už puikų 
skonį ir gerą stilių. Na, paatvirauk, gi 
jauti silpnybę naujiems dailiems bate-
liams, suknutei ir panašiai? Ir kokios su-
mos dėl patikusio drabužio ar apavo ne-
pagailėtum? 

- Esu ne kartą ir kritikuota dėl skonio ir 
stiliaus. Labai retai, tačiau tokių silpnumo 
akimirkų tikrai būna, esu įsigijusi labai nera-
cionalių pirkinių, bet kol neturiu didelių įsi-
pareigojimų ir šeimos, kuriai bus skirta di-
džioji dalis biudžeto, tol galiu sau leisti tai, ko 
labai noriu ir nelabai reikia. Bet stengiuosi 

laikytis teorijos, kad „jei labai nori - vadinasi, 
reikia”. O konkrečią sumą labai sunku įvar-
dyti. Priklauso nuo pirkinio. Geriausia, kad 
kaina neviršytų atlyginimo.

- Bet kasdienybėje nešvaistai pinigų 
kairėn ir dešinėn? Kaip ten yra su tais 
stereotipais apie suvalkiečius? 

- Turiu pripažinti, kad taupyti man sekasi 
ne itin gerai. Bet tikrai kasdien pinigų ne-
švaistau į kairę ir dešinę. Šis sindromas daž-
niausiai aplanko per atostogas. Gerai, kad 
atostogos būna tik kartą ar du per metus. O 
kalbant apie suvalkiečių stereotipus - nepa-
žįstu nė vieno godaus suvalkiečio! Ir „vaka-
rykščiais barščiais” Suvalkijoje niekada nie-
kas nevaišins.

- Kam taupytumei pinigus? Juk kaž-
kada pasisakei už vakarietišką gyvenimo 
būdą, kai jauni žmonės atsisako imti vi-
sam gyvenimui pririšančias būsto pasko-
las ir tiesiog nuomojasi... 

- Taupau pensijai. Neseniai studijoje vie-
šėjo pašnekovė, su kuria kalbėjome, kodėl 
lietuviai netaupo pensijai ir nesupranta, kad 
kuo anksčiau tai pradėsi daryti - tuo lengves-
nė senatvė bus. Kitas dalykas - pinigus reikia 
protingai leisti ir jie sugrįš. Jei protingai tau-
pysi - sutaupysi nedidelę sumą, jei galvoji 
apie didelę sumą - ją reikia uždirbti, o ne su-
taupyti. Aišku, čia teoriniai pasvarstymai, ku-
rių dar nesugalvojau, kaip įgyvendinti prak-
tiškai, bet, tikiu, viskas priešaky. Paskolų vi-
sam gyvenimui vis dar bijau, nesu įsitikinusi, 
kad visą gyvenimą praleisiu būtent čia, todėl 
pasisakau už nuomą. Gal ateityje pakeisiu 
požiūrį, o gal išleisiu visas santaupas kelionei 
aplink pasaulį. Kol kas, kaip jau minėjau, ne-
noriu prisiimti tokių didelių įsipareigojimų, 
džiaugiuosi tuo, kaip yra dabar. 

- Kur save įsivaizduoji po kokių de-
šimties metų? Galbūt esi iš tų žmonių, 
kurie vieną dieną norėtų ryžtis viską 
mesti ir porą metų pagyventi vienoje ša-
lyje, porą - kitoje?..

- Turiu tik vieną tikslą - gyvenime būti 
laiminga. Nėra nei pinigų kiekio, nei pareigų, 
nei dar kažko, kas galėtų tai užtikrinti po de-
šimt metų. Niekada nežinai, kada tau norėsis 
daugiau, kada tau viskas atsibos, kada gyve-
nime norėsis tiesiog viską kardinaliai pakeis-
ti. Todėl, kad ir kur būčiau po dešimties me-
tų, labai tikiuosi, kad būsiu laiminga. Dar 
mėgstu visiems (taip pat ir sau) linkėti sėk-
mės. V.Čerčilis yra sakęs, kad sėkmės linkė-
ti geriausia, nes dauguma plaukusių „Titani-
ku” turėjo ir sveikatos, ir pinigų.

„LaisvaLaikio“ interviu

Aš pAsilieku ties 
sAvo versijA: 
buvAu puikus 
vAikAs ir vienAs 
mAlonumAs 
tėvAms

ĮsprAusti  
mAnęs Į rėmus 
negAlimA
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Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Pulkininkas leitenantas, Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas  
kariniam rengimui, kariuomenės kūrėjas savanoris, 
kontingento vadas misijose Afganistane ir Irake,  
bardas, poetas, rašytojas ir tiesiog kūrėjas VALerIJus 
ŠereLIs (50) sako gyvenime labiau mėgstantis impro-
vizuoti, tačiau tam tikrų taisyklių turi ir jis. Viena svar-
biausių - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną 
ne tik paminėti, bet pirmiausia įspūdingai ją pasitikti.

Kovo 11-osios tradicija
Jau gal penktą kartą Lietuvos nepriklausomybės at-

kūrimo dieną sutiksiu su Generolo Jono Žemaičio karo 
akademijos kariūnais ir kitais bendraminčiais ant Stalo 
kalno sostinėje. Ši prieš aštuonerius metus prasidėjusi 
kariūnų iniciatyva pasitikti, o ne laukti Kovo 11-osios 
tapo tradicija ne vien tik man. Kviečiu prisijungti, susi-
rinkime likus dviem trims valandoms iki vidurnakčio, 
dar kovo 10-osios vakarą, degs laužai, plevėsuos vėlia-
vos, dainuosime, šoksime šokį „Meškutė“, gros kariūnų 
roko grupė „Vytis“, gal ir aš pagrosiu, bus netikėtumų ir 
daug gražaus bendravimo. Taip tikrai verta pasitikti Ko-
vo 11-ąją. 

LaiSVaLaiKiS
Mano laisvalaikis turi būti produktyvus ir visapusiš-

kas. Jo leidimo būdas turi arba padėti man atsigauti, 
arba patobulinti kokį nors įgūdį. Tarkim, jei darbe nori-
si išlaikyti fizinę formą, tai laisvalaikiu galiu sau leisti 
važinėti dviračiu, bėgioti arba slidinėti. arba jei darbe 
noriu taikliai šaudyti pistoletu, tai kodėl laisvalaikiu ne-
pašaudžius lanku? ir dar viena mano laisvalaikio dalis 
susijusi su kūryba, pvz., muzikavimas. 

MiTyba
Jei būnu alkanas ir yra didelis pasirinkimas, aš sakau, 

kad viskas skanu, bet duokite tiesiog maisto. (Šypsosi.) 
O kalbant rimčiau, vengiu žuvies ir vištienos. Matyt, 
būdamas mažas suvalgiau per daug žuvies ir šį racioną 
užpildžiau visam likusiam gyvenimui. Patinka tradicinė 
lietuviška virtuvė: bulvių patiekalai, kiauliena, salotos. 
beje, esu keptų bulvių gamybos ekspertas. Kai vaikai 
buvo maži, jie norėdavo, kad bulves kepčiau būtent aš, 
nes aš žinojau, kaip tinkamai jas iškepti ir paskrudinti. 

Finansai
Nesu materialistas. Man nereikia prabangių dalykų 

ir manau, kad nesu švaistūnas. Neišleidžiu daug daly-
kams, kurie man neatrodo svarbūs, pavyzdžiui, drabu-
žiams, kad vėliau tuos pinigus galėčiau išleisti smagiam, 
kokybiškam laisvalaikiui. Daiktas man turi būti funkcio-
nalus, o ne madingas ar tiesiog dailus.

SOciaLiNiai TiNKLai
Feisbukas pasiglemžė ir mane. Savo paskyroje 

„5.56x100 šovusių į galvą, arba auliniais batais  pramin-
tų, minčių“ kasdien stengiuosi įkelti kritinį mąstymą 
skatinančių užduočių ar pastebėjimų. Dažniausiai tai bū-
na bent du dvižodžiai, kuriuos reikia iššifruoti per dieną.

pagal

Valerijų Šerelį
Gyvenimo 

taisyklės
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Agnės Deveikytės naujiena - 
pintos vestuvinės suknelės
Dizainerė Agnė Deveikytė (31) pristatė naują vestuvinių suknelių kolekciją ir projektą „kelionė laiku“.
Jos suknelės nukelia į skirtingus laikus - praeitį, dabartį ir ateitį - bei atskleidžia kitokį moters charakterį. 

naujosios kolekcijos drabužiai A.Deveikytei pelnė pergalę konkurse „kitokia vestuvinė suknelė“, surengtame 
parodoje „Mūsų vestuvės 2017“. nors rankų darbo pynimai jau kurį laiką yra išskirtinis A.Deveikytės ir jos prekės 

ženklo „Agne Fashion“ kūrybos bruožas, vestuvinės suknelės iš pinto audinio yra visiška naujiena vestuvių rinkoje. 

N
uo

tr
au

ko
s: 

„E
va

 G
ri

n 
Ph

ot
og

ra
ph

y“
. M

ak
ia

ža
s 

ir 
šu

ku
os

en
a:

 G
ie

dr
ė 

St
au

ga
it

yt
ė 

(„
M

ak
e 

U
p 

ID
“)

. M
od

el
is:

 V
er

on
ik

a 
Br

az
in

sk
yt

ė

Dabartis. Palai
di nės ir sijono derinys 
pa   ro  do stiprią, savarankišką 
ir stilingą moterį. Tai dviejų 
dalių suknelė, susidedanti iš 
pieštuko tipo sijono ir trum   
pos, atviru liemeniu ir pečiais 
palaidinės, sukuriančiais 
undinėlės įvaizdį.

Ateitis. Kelnių ir 
palaidinės derinys nukelia 
į ateitį, kurioje moteris yra 
drąsi, veikli ir praktiška. 
Moteris išmaino sijoną į 
kelnes, o natūralius audinius 
keičia modernios ir sintetinės 
medžiagos, atsiranda daug 
metalinio blizgesio.

Praeitis. Vestuvinė suknelė atvirais pečiais yra iš šeštojo de  šimtmečio, kai dominavo elegantiškos, jausmingos ir trokštamos moters įvaizdis. Nuolaidūs pečiai, gundanti iškirptė ir „saulės“ kirpimo sijonas pabrėžė moterišką figūrą ir žavėjo vyrus. Šiai suknelei yra pa    naudota daugiau nei 12 metrų audinio, kuris buvo supjaustytas juos telėmis ir supintas. Audinį paruošti siuvimui prireikė maždaug 4 dienų.

Parengė  Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Iš Belgrade (Serbija) vykusių Europos uždarų patalpų  
čempionato su įspūdingu kraičiu į Vilnių grįžusi AIrInė 
PAlšytė (24) tiesiog švytėjo: geriausias sezono rezultatas 
pasaulyje, lietuvos rekordas ir Europos čempionės titulas.

Belgrade aukso medalį iškovojusi ir Lietuvos rekordą 
pagerinusi šuolininkė į aukštį A.Palšytė prisipažino, kad 
po nesėkmingų olimpinių žaidynių ji su savo komanda 
ėmėsi pokyčių, kurie pasiteisino.

Belgrade ji peršoko kartelę, iškeltą į 2 m 1 cm aukštį ir 
artimiausią varžovę aplenkė net 7 cm. „201 cm ir aukso 
medalis yra tiesiog fantastiška. Tai įvyko būtent tą dieną, kai 
ir reikėjo“, - oro uoste džiaugėsi lengvaatletė.

Pasaulio elite jau esanti A.Palšytė turėjo daug vilčių ir 
praėjusiais metais vykusiose Rio de Žaneiro olimpinėse 
žaidynėse, bet pasirodymas Brazilijoje buvo nuviliantis - 
vos 1 m 88 cm aukštis ir 13-a vieta. Būtent šis pasirody-
mas privertė sportininkę bei jos trenerę Tatjaną Krasaus-
kienę daryti išvadas. Šuolininkė ryžosi rizikingam spren-
dimui - keisti įsibėgėjimo techniką. „Po olimpinių žaidynių 
buvau labai nusivylusi ir man reikėjo laiko, kad atsistaty-
čiau, kad sugrįžčiau į savo kelią. Buvo labai daug disku-
tuojama su trenere, su sporto mokslininkais, su naujais 
psichologais. Buvo keičiami tam tikri treniruočių elemen-
tai. Kardinaliai pakeičiau savo bėgimą, kas mūsų sporte 
yra labai sudėtinga. Dažniausiai šuolininkai nesiryžta to-
kiems pokyčiams. Po olimpinio sezono buvo galima eks-
perimentuoti ir tai puikiai pasiteisino. Turėjau šiek tiek 
baimės, bet sezono eigoje pasimatė, kad tie pokyčiai bu-
vo naudingi“, - pasakojo A.Palšytė.

Praėjusių metų rudens hitu tapusi atlikėjų VAIdo 
BAumIloS (29) ir „X Faktoriaus“ projekto nuga-
lėtojos monIkoS PundzIūtėS-monIquE (19) 
bend ra daina „dviese“ gerbėjų pastangomis jau 
tapo auksinė ir platininė. neseniai pasibaigusioje 
knygų mugėje, atsiimdamas auksinio ir platininio 
disko apdovanojimus, V.Baumila vis dar nuoširdžiai 
negalėjo atsistebėti šios dainos populiarumu ir  
dėkojo gerbėjams už tokį palaikymą.

Dueto darbas „Dviese“ yra pirmas singlas Lietu-voje, kuris tapo auksinis tais pačiais metais, kai buvo išleistas (2016 m.). V.Baumilos komanda siekia, kad kiekvieną atlikėjo kūrinį lydėtų ir papildytų vizualinis dainos variantas. Kartu su singlu „Dviese“ pristatytas vaizdo klipas tapo pirmas šalyje, surinkęs 1 milijoną peržiūrų internete greičiau nei per dvi savaites. Pirmam milijonui peržiūrų pakako 11 dienų.
„Šie įvertinimai - klausytojų. Esu nuoširdžiai nustebin-tas tokios sėkmės ir populiarumo, kurio sulaukė Monique ir mano duetas“, - sakė V.Baumila, kuriam tai pirmas toks įvertinimas per dvylikos metų karjerą didžiojoje scenoje.Žinomas atlikėjas singlo sėkme džiaugiasi kartu su visa kūrybine komanda ir negaili komplimentų dai-nos autoriui kompozitoriui Vytautui Bikui bei jaunajai scenos partnerei.

Sėkmė Vaidui Baumilai ir Monique buvo netikėta?

Vaidas Baumila apie auksiniu tapusį singlą „Dviese“, kurį įdainavo su Monika Pundziūte-Monique: „Esu nuoširdžiai nustebintas tokios sėkmės“
Dainiaus Čėplos nuotr.

Airinės Palšytės 
triumfas
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Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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žvaigždės

Ekstravagantišku stiliumi garsėjanti JAV 
reperė Niki MiNAdž (Nicki Minaj, 34), 
pasirodžiusi Heiderio Akermano (Haider 
Ackermann) kolekcijos pristatyme Pary-
žiaus mados savaitėje, atrodo, užgožė ir po-
diumą - kurį laiką fotografai skyrė dėmesį 
jai. O publika buvo lengvai šokiruota.

Atlikėja drąsiai vilkėjo asimetrišką „Mug-
ler“ švarką apnuogindama vieną krūtį, kurią 
pridengė tik lipduku. Seksualų įvaizdį papildė 
„Givenchy“ mados namų šortai, „Alexandre 
Vauthier“ batai. žvaigždžių stiliaus sekėjai ne-
truko pastebėti, jog panašiai apnuoginusi vieną 
krūtį į MTV muzikos apdovanojimus 1999 me-
tais atėjo reperė Lil’kim. Pastaroji kol kas tyli, 
nors ne kartą buvo apkaltinusi Niki, jog ši ko-
pijuoja jos stilių.

Savo apvalumus mėgstanti demonstruoti 
Niki Minadž visada sulaukia dėmesio dėl iš-
skirtinės išvaizdos ir provokuojančio įvaizdžio. 
Tad ji nuolat atsiduria dėmesio centre. ir šį-
kart internetas tiesiog lūžo nuo komentarų 
bei Niki Minadž išvaizdos aptarinėjimų.

Niki Minadž 
metamorfozės

  laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  1 0 15

Laukiamiausias 
N.Portman „oskaras“

Kai garsi JAV aktorė Natali PortmaN (Natalie Portman, 35), no-

minuota „Oskarui“ geriausios aktorės kategorijoje už vaidmenį filme „Dže-

ki“ („Jackie“), vasario 26 dieną nepasirodė „Oskaro“ apdovanojimų įtei-

kimo ceremonijoje Los Andžele, niekas ir nenustebo. Vos prieš kelias 

dienas (vasario 22 dieną), kaip pati sakė, ji buvo apdovanota kitu „oskaru“ 

- susilaukė dukters.
Aktorė ir jos vyras BenžAminAs miLepJė (Benjamin millepied, 39) 

naujagimę pavadino Amalija (Amalia). „motina ir vaikas laimingi ir sveiki“, - 

sakė aktorės atstovas.
Amalija - antrasis n.portman ir jos sutuoktinio vaikas. 2011 metais 

aktorė pagimdė berniuką, kurį pavadino Alefu (Aleph).

žvaigždės

sublizgėti ir dėmesio centre atsidurti mėgstanti 
JAV atlikėja meraja Keri (mariah Carey, 46) ir šių 
metų „Oskarų“ teikimo ceremonijoje sulaukė ypatingo 
dėmesio. Tiesa, ne tokio, kokio jai norėtųsi. Į „Oskarų“ 
dūzges - „Vanity Fair“ vakarėlį - atlikėja atėjo pasipuo-
šusi „philipp plein“ naujausios kolekcijos suk nele, ku-
ri atitiko atlikėjos pomėgį pabrėžti moteriškus apvalu-
mus. Tiesa, šįkart pasimatė daugiau, nei norėta, - 
krūtinė tiesiog sprūste sprūdo iš iškirptės. O lieme-
nėlės kraštai, atrodo, iki skausmo spaudė krūtis.

Puslapius parengė Jurga Drungilaitė
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ŽvaigŽdės

Kaip neseniai pranešė JAV žurnalas 
„Hollywood Reporter“, atlikėja tai paskelbė 
nuo scenos per koncertą Australijos Brisba-
no mieste. „Tu pirmą kartą kažką įsimyli, ir 
nors jautiesi sugniuždyta ir nelaiminga, o tas 
jausmas tau atrodo toks siaubingas ir sunkus, 
tu vis dėlto supranti, kad jis - geriausias že-
mėje. Ir daraisi nuo jo priklausoma, - papa-
sakojo Adelė. - Suprantama, kadangi aš jau 
esu ištekėjusi, nebegaliu patirti šių išgyve-
nimų. Aš suradau savąjį žmogų“.

Adelė atskleidė gerbėjams dainos „So-
meone Like You“ kūrimo istoriją. Pasak dai-
nininkės, parašyti muziką ją įkvėpė emoci-
jos, kurias ji išgyveno savo santykių su Sai-
monu pradžioje. Po šio prisipažinimo salė 
pratrūko ovacijomis, sveikindama atlikėją.

Su S.Konekiu Adelė susipažino 2010 me-
tais. 2012 metų spalį porai gimė sūnus An-
dželas Džeimsas Konekis (Angelo James 
Konecki). Šių metų vasarį Adelė triumfavo 
per „Grammy“ apdovanojimų ceremoniją, 
tapdama nugalėtoja visose penkiose katego-
rijose, kuriose ji buvo nominuota. Tada dai-
nininkė padėkojo už palaikymą S.Konekiui, 
pavadindama jį savo vyru. Po to žurnalistams 
ir gerbėjams kilo klausimų dėl jų santykių 
statuso.

T.Henkso dovana 
žurnalistams
Amerikiečių aktorius TomAs HenksAs 
(Tom Hanks, 60) padovanojo  
Baltuosiuose rūmuose dirbantiems 
žurnalistams kavos aparatą.

„Baltųjų rūmų žiniasklaidos korpu-
sui. Tęskite kovą už tiesą, teisingumą 
ir Amerikos kelią. Ypač už tiesą“, - sa-
koma prie dovanos pridėtame aktoriaus 
raštelyje.

Kavos aparato ir raštelio nuotrau-
kos pasirodė kelių JAV žurnalistų, kurie 
padėkojo T.Henksui už paramą, „Twit-
ter“ paskyrose.

2004 metais aktorius taip pat nu-
siuntė žurnalistams analogišką dovaną, 
sužinojęs, kad Baltuosiuose rūmuose 
dirbantys žiniasklaidos atstovai geria 
kavą iš automatų. „Tikiuosi, kad šis 
apa ratas padarys 24 valandų naujienų 
ciklą truputį malonesnį“, - pareiškė ta-
da T.Henksas.

JAV prezidentas Donaldas Trampas 
(Donald Trump) ne kartą kritikavo dau-
gelį Amerikos žiniasklaidos priemonių, 
kaltindamas žurnalistus melagingų 
naujienų platinimu.

Adelė patvirtino, jog yra ištekėjusi

Parengta pagal Eltos inf.

Viena populiariausių pasaulio dainininkių 
Adelė (Adele, 28) pirmą kartą patvirtino 
oficialiai ištekėjusi už savo vaiko tėvo sai-
mono konekio (simon konecki, 42).

EPA-Eltos nuotr.
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„Yves Saint Laurent“ kolekcijoje - striukių 
transformacija, kai lieka tik šiltos rankovės

EPA-Eltos nuotr.

Garbė atidaryti Paryžiaus mados savaitę 
teko belgų dizaineriui Entoniui Vakarelo 
(Anthony Vaccarello), kuriančiam „Yves 
Saint Laurent“ mados namams. Jo kolek-
cija 2017-2018 metų rudeniui ir žiemai 
išsiskyrė asimetriškais siluetais, novato-
riškais sprendimais ir odos, aksomo, kailių 
bei spindinčios faktūros deriniais. Trans-
formuotos striukės neturi priekio arba 
pasitenkinama tik šiltomis rankovėmis, 
vienrankovės suknelės, lyg įrėminti pa-
veiksle švarkai, susmukusių aulų efekto 
batai - štai tokios novatoriškos dizainerio 
variacijos pasiūlytos mados gerbėjams.

Paryžiaus mados savaitė pradėta novatoriška kolekcija

Prabangus tamsaus 
aksomo siuvinėjimas
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Paryžiaus mados savaitė pradėta novatoriška kolekcija

Rudeniui ir žiemai - 
oda, kailiai, net 
aksesuarai iš odos
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Sezono topas - 
asimetriški modeliai

Išskirtinė detalė - susmukusių 
aulų efekto batai

EPA-Eltos nuotr.
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Lietuvos dizaino padangėje - mistikos vėjai, kuriuos atpūtė 
nauja rankinių  „Gėda Pelėda” pavasario-vasaros kolekcija.

Rankų darbo odines rankines kuriančią Kristiną Lisauskę dažnai uždega gamtos 
ekspresija, ne išimtis - ir naujausios jos Pelėdos. „Lygiadienis - tai magiškas 
reiškinys, kuris mane įkvėpė naują kolekciją skirti gamtai bei žmogaus sąsajai su 
ja. Pusiausvyra, simetrija, lygiai vienodos dalys, mistika laike ir vietoje, realybę 
praradę daiktai - visą šią energiją norėjau įpūsti ir rankinėms“, - pasakojo kūrėja.
Naujieji Pelėdų modeliai išsiskiria ne tik dieną bei naktį atkartojančia spalvų 
gama, bet ir dizaino sprendimais - simetriją pabrėžiančiomis rankinių detalėmis.
„Viena kolekcijos dalis yra dedikuota nakčiai bei jos mistikai. Čia vyrauja rimtumas, 
romantiškos formos, neryškios spalvos, rankinės išsiskiria subtiliai atsispindinčiais 
odos paviršiais, kuriuose išsikraipo vaizduotę kutenantys atvaizdai. Kitą naujosios 
kolekcijos dalį paskyriau dienai ir jos šviesai: šie modeliai simbolizuoja lengvumą ir 
ryškumą, vyrauja žaismingesnė spalvų paletė“, - pasakojo K.Lisauskė.
Pavasario-vasaros kolekcijoje pristatytais savo kūriniais dizainerė liko ištikima 
gamtai, tačiau nepamiršo ir vizitine kortele jau tapusios Pelėdų estetikos, kokybės, 
funkcionalumo. Nauji darbai - tai it odinis rankinių bei kuprinių koliažas, pritaiko-
mas tiek dienos patogumui, tiek vakaro elegancijai. Šį sezoną K.Lisauskė ne tik 
pristatė naują kolekciją, bet ir prisiminė praėjusias: iki šiol populiariausių modelių 
koloritą papildė naujos spalvos - sodriai mėlyna ir tamsiai violetinė. Tačiau ir čia - 
ne pabaiga: kitą mėnesį rankines nuspalvins dar gaivesni, pavasariški tonai.

Nauja „Gėda Pelėda” kolekcija:  
kaip atrodo lygiadienis… rankinėje?
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Viena subtiliausių tendencijų 
pavadinčiau dirželiu ar gran
dinėle viršuje suveržiamas 
rankines bei kuprines. Jos 
minkštos, tarsi kibirėlio formos, 
galimos įvairių dydžių, tad tinka-
mos ir kiekvienai progai.

Komentuoja rankinių dizainerė 
Kristina LisausKė

Mano nuomonė apie rankinių tendencijas 
dvejopa: viena vertus, suprantu jų poreikį ir 
tai, kad jos įdomios žmonėms. Kita vertus, 
kritiškai vertinu jau kelis sezonus vis pasi-
kartojančias rankinių tendencijas, kurios 
atrodo kaip… iš Rio de Žaneiro festivalio.

 Dabar karaliauja ekstravagancija.
Populiariausios sezono rankinių tenden-

cijos, apibūdinus labai trumpai, skambėtų 
taip: „vidutiniškumui - griežtas ne!“ Štai ką 
podiumų kolekcijas apžvelgusi pastebėjau aš:

StiliuS
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Parengė Vaida andrikonytė

Kalbant apie dydžius, nepamirš
kite, kad vidutiniškumui mada šį 
sezoną sako „ne“. Vyrauja arba be 
galo mažos rankinės, kuriose 
telpa tik telefonas ir lūpdažis, ir 
labai didelės, kuriose išties telpa 
„visas gyvenimas“. Tiek vienos, 
tiek kitos galimos kone visų 
įmanomų formų  nuo di  džiulio 
krepšio iki... pufą primenančių.

Tai - pagrindinės rankinių kryptys. Man 
labai patinka idėja, kad apsirengus neutralių 
atspalvių rūbais rankinė gali būti tuo vienin-
teliu akcentu, kuris privers sužibėti visą die-
nos įvaizdį. Tiesa, reikia pastebėti, kad šiuo 
metu vyraujančios tendencijos išsiskiria savo 
laikinumu. Tai labai apsimoka mados na-
mams, kiek mažiau apsimoka mums, rankinių 
gerbėjams. Tendencijos skirtos ne porei-
kiams, o užgaidoms patenkinti, tad dizainerių 
siūlomos rankinės puikiai tiks kaip dešimto-
ji jūsų rankinė, tačiau jokiu būdu ne pirmoji.

Todėl renkantis rankinę aš visuomet re-
komenduoju atkreipti dėmesį ir į keletą „am-
žinųjų tendencijų“:

✓
Pirmiausia rankinę reikia rinktis ko-
kybišką - natūralios odos, gerai pa-

siūtą. Daugiau eksperimentuoti patariu ren-
kantis vakarines, rečiau nešiojamas rankines, 
tačiau kasdienybėje turėtų karaliauti prak-
tiškumas. Reikia suprasti, kad tai kainuoja. 
Tačiau gera, kokybiškos odos rankinė jums 

kuo puikiausiai tarnaus bent dvejus trejus 
metus. 

✓
Funkcionalumas. Kasdienė rankinė tu-
ri būti talpi ir išlaikyti didelį svorį, nebū-

ti itin lepios arba labai šviesios odos. Labai 
patogu, jeigu ji gali atlikti kelias funkcijas - 
būti nešiojama ir kaip kuprinė, ir permetama 
per petį, reguliuojamo dydžio. 

✓
Spalvos - patariu rinktis prigesintas spal-
vas, nes jas priderinti lengviau, bet vasa-

rą tikrai labai norisi ko nors ryškesnio. Pagrin-
dine investicija pasirinkite neutralaus atspalvio 
rankinę, o ryškesnę rinkitės kaip alternatyvą.

✓
Labai svarbu tai, kaip rankinė užda-
roma. Dabar labai populiarios kvadrato 

ar stačiakampio formos, maišus primenančios 
rankinės. Jos ir be galo patogios. Tik įvertin-
kite savo gyvenimo būdą - jeigu į darbą va-
žiuojate troleibusu, būtinai rinkitės rankinę 
su užtrauktuku. Jeigu jūsų kasdienis maršru-
tas yra namai-automobilis-darbas, tuomet ga-
lite sau leisti didesnę pasirinkimo laisvę.

Dėmesio centre - rankenos. Populiaru tampa 
rankines neštis ran  koje, o ne ant peties. Dizaineriai 
su šia detale eksperimentavo  rankenos dažnai 
primena didžiulius metalo ar plastiko žiedus, 
papuošalus. O kartais  ir visai priešingai  jos pri 
mena ir mūsų močiučių spintose matytas rankines.

Popmeno ar etniniai motyvai jau kuris 

laikas puošia rankines. Rodos, mini

maliz mas yra blogiausia, kas galėtų 

nutikti šiam aksesuarui. Rankinės mar-

gintos įvairiausiais užrašais, dekoruo-

tos iškiliomis aplikacijomis, kristalais ar 

ištapytos įvairiausiais piešiniais.
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SveikatoS kodaS

Moterys labiau rūpinasi savo sveikata

Visuomenės nuomonė apie probleminės 
odos priežiūrą išsiskiria į dvi visiškai skirtin-
gas stovyklas - „Eurovaistinės“ užsakymu 
tyrimų bendrovės UAB „Synopticom“ šių 
metų vasario mėnesį atliktos apklausos duo-
menimis, 46,6 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad 
sergančio žmogaus oda gali būti graži, o 40,8 
proc. apklaustųjų tuo abejojo. Vis dėlto, anot 
vaistininkės G.Narušytės, vos kelių procentų 
skirtumas atskleidžia greitai besikeičiantį gy-
ventojų požiūrį. 

„Dirbdama vaistinėje jau ne vienus metus 
pastebiu, kad gyventojai įgauna vis daugiau 
žinių ir sugeba geriau atskirti mitus nuo tik-
rovės, - pavyzdžiui, gerokai sumažėjo tikin-

čių, kad psoriaze (žvyneline) įmanoma užsi-
krėsti, tad ir šia liga sergantys žmonės nebė-
ra atskirti nuo visuomenės. Rūpinimasis sa-
vo oda, ypač sergant lėtinėmis ligomis, kuo 
toliau, tuo labiau suvokiamas kaip bazinis po-
reikis“, - tyrimo rezultatus aiškina „Eurovais-
tinės“ vaistininkė.

Anot gydytojos dermatovenerologės I.Ki-
sielienės, išaugusį dėmesį odos priežiūrai le-
mia tiek didesnis kosmetikos priemonių pa-
sirinkimas, tiek žinios, informacijos sklaida 
bei didėjantis sąmoningumas savo sveikatos 
atžvilgiu. Moterys šioje srityje vis dar smar-
kiai pirmauja. 

„Iš tiesų, dėl odos problemų, ypač sau-
sumo, besikreipiančių moterų yra daugiau 
nei vyrų. Mano nuomone, taip yra todėl, kad 

vyrai yra „kantresni“ savo sveikatos atžvil-
giu, vyrauja nuomonė, jog pakentėsiu, pra-
eis. O moterys dėmesingesnės savo sveika-
tai ir džiugina tuo, kad neretai pasirūpina 
savo vyrų odos būkle. Neretai pasitaiko 
atvejų, kai vyrą į konsultaciją užregistruoja 
ir atveda žmona“, - patirtimi dalijasi gydy-
toja. 

Didelė problema - odos sausumas

Specialistės teigimu, žmonių, besikrei-
piančių dėl odos sausumo, itin padaugėja at-
šalus orams. Nors odos sausumą turbūt yra 
patyręs kiekvienas - ar žiemos metu, prasi-
dėjus šildymo sezonui, ar vasarą, atostogų 
metu, dėl saulės poveikio, problema itin ak-
tuali lėtinėmis ligomis sergantiems žmo-
nėms. 

„Kai oda sausa, ji pradeda pleiskanoti, 
šerpetoti, atsiranda tempimo, niežėjimo jaus-
mas. Negydant ilgainiui gali atsirasti ir odos 
uždegimas. Žiemos metu pablogėja ir sergan-
čių atopiniu dermatitu, žvyneline ar kontak-
tiniu dermatitu odos būklė. Be to, odos sau-
sumas tampa dar dažnesnis, sergant kai ku-

Odos sausumas, pasireiškiantis sudirgimu, niežėjimu ar pleiskanojimu, - bene dažniau-
siai pasitaikanti problema, su kuria susiduria odos ligomis sergantys žmonės. Įvairūs 
odos pažeidimai neretai pasireiškia ir varginant endokrininės sistemos ligoms, pavyz-
džiui, diabetui. Nors didelė dalis visuomenės vis dar mano, kad sergančio žmogaus oda 
tiesiog negali būti graži, vaistininkė Gintė Narušytė ir Inovatyvios dermatologijos  
centro gydytoja dermatovenerologė Inga Kisielienė skatina netikėti mitais. 

Specialistė: mitas, kad 
reikia susitaikyti su problemine oda 
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riomis kitomis ligomis, pavyzdžiui, turint 
skydliaukės veiklos sutrikimų. Nederėtų pa-
miršti, kad kai kurie vaistai, pavyzdžiui, diu-
retikai, taip pat gali sukelti odos diskomfor-
tą“, - problemos priežastis komentuoja gydy-
toja ir priduria, kad odos sausumas dažniau-
sias tarp vyresnio amžiaus žmonių, nes tuo-
met oda fiziologiškai negeba sulaikyti pakan-
kamo vandens kiekio.

Kad lėtine liga sergančio žmogaus oda 
gali būti graži, labiau linkę pritarti jaunesnio 
amžiaus respondentai. 61 proc. jų - iki 39 
metų. Grupėje nuo 40 iki 60 metų teiginiui 
pritaria trečdaliu mažiau respondentų - apie 
39 proc. „Eurovaistinės“ atstovė šį skirtumą 
aiškina tuo, kad jaunesni žmonės greičiau 
įsisavina naujoves, o tarp jų ir priemones, 
skirtas specifiniams odos poreikiams.

„Specialios kosmetikos lentynos vaisti-
nėse iš tiesų nuolat plečiasi. Asortimente 
priemonės įvairiems odos tipams ir skirtin-
goms problemoms, tiek natūrali, tiek derma-
tologinė kosmetika. Anksčiau niekas nedė-
davo vilčių, kad įmanoma surasti tikrai puikią 
priemonę, atitinkančią specifinius odos po-

reikius, o dabar tai įprastas klientų lūkestis. 
Jei netiks viena, tai tiks kita - svarbu nepasi-
duoti ir bandyti“, - klientų elgsenos pokyčius 
komentuoja vaistininkė. 

Vieno kremo visiems atvejams nėra

Gydytoja I.Kisielienė papildo, kad vieno 
drėkinamojo kremo, tinkamo visiems gyve-
nimo atvejams, nėra. Jį būtina pasirinkti pagal 
vyraujančią odos problemą, bėrimų vietą, am-
žių ir metų laiką. Renkantis drėkinamąjį kre-
mą svarbiausia atkreipti dėmesį į jo sudeda-
mąsias dalis. 

„Riebalinės medžiagos, drėkinančios, 
minkštinančios ir saugančios odą, vadinamos 
emolientais. Vieni emolientai savo sudėtyje 
turi daugiau lipidų (aliejų, vazelino, parafino). 
Jie skirti apsauginiam hidrolipidiniam sluoks-
niui atkurti, tokie kremai yra riebūs, dažniau 
tepami žiemą prieš einant į lauką. Kiti turi 
daugiau drėkinamųjų medžiagų - humektan-
tų (pieno rūgšties ir jos druskos, pvz., natrio 
laktato, šlapalo, glicerolio ir kt.). Šios medžia-
gos odą sudrėkina, atkuria prarastą vandens 

kiekį. Jei oda sausa, patartina rinktis daugiau 
drėkinančių medžiagų turinčius emolien-
tus“, - pataria gydytoja.

Anot dermatovenerologės, pasirinkti tin-
kamiausią priemonę visuomet padės gydyto-
jas ar vaistininkas. Kartais problemos spren-
dimui pakanka vienos profesionalios konsul-
tacijos ir reguliaraus tinkamai parinktų kos-
metikos priemonių vartojimo. 

Susidūrus su odos sausėjimu,  
pleiskanojimu ar niežėjimu, gydytoja  
rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų 
odos priežiūros taisyklių: 

1 
Prausimuisi rinktis sausai odai skirtas prausi-
mosi priemones (bešarmes, bekvapes, be SLS 

(Sodium Lauryl Sulfate) ir SLES (Sodium Laureth 
Sulfate) medžiagų). 

2  Vengti ilgų karšto vandens procedūrų (prausi-
masis turėtų trukti 5-7 min. šiltu 35-360C 

vandeniu). 

3 
Po prausimosi per pirmas tris minutes patepti 
viso kūno odą drėkinamuoju kremu - emolientu.

NaudiNgi patarimai

Parengė Vaida ANDRIKONYTė
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7 intriguojantys faktai 
apie Birmą/Mianmarą

Daugelis keliautojų pasakoja apie Birmą/Mianmarą kaip apie šalį, sustojusią 
laike. Tai galbūt  buvo tiesa dar prieš kelerius metus, bet dabar Birma jau  
įlipo į pasaulinį pokyčių ir globalizacijos traukinį ir visu greičiu juda savo  
garsiosios kaimynės - turistų numylėto Tailando - maršrutu. 

1. Birmoje/Mianmare praktikuojamas  teravada budizmas (kaip ir Tailande,
 Kambodžoje, Laose ir Šri Lankoje). Pažodžiui iš sanskrito „teravada“ reiškia „vyresniųjų 

mokymas“. Tai kelias, mažiausiai nutolęs nuo Budos mokymo. Jis akcentuoja, kad išsilaisvinimą gali 
pasiekti tik nedaugelis atsidavėlių (vienuolių) per individualias meditacijas ir praktikas. Jis nepripažįsta 
jokios dieviškosios paramos ir atmeta visus ritualus. Visa tai bus jums ypač keista, kai tik susipažinsite 
su gausybe birmietiškų prietarų, ritualų ir vietinių dvasių.

Egzotinės kElionės

3.  Bene ryškiausias matomas birmiečių unikalumas -
 ta naka patepti skruostai. Tanaka gaunama iš specialaus 

nedidelio medžio (lot. Limonia acidissima) žievės, sutrinamos į akmenį 
su keliais lašais vandens. Tanakos medis turi būti bent 35 metų, kad jį 
būtų galima naudoti. Jis parduodamas lyg malkutės įvairiausiose Birmos/
Mianmaro vietose. Anytos vertina savo būsimas marčias pagal tai, kaip 
energingai jos trina tanaką. Šviesiai gelsva pasta naudojama visų moterų, 
jos tepa ją ant visų neuždengtų kūno vietų plonu sluoks niu, na, o skruos-
tus patepa papildomai, kai kada net specialiais ornamentais. Sudžiūvusi 
tanaka saugo odą nuo saulės spindulių, nuo vabzdžių įkandimų, reguliuoja 
odos riebumą ir švelniai kvepia. Birmietėms labai patinka šis kvapas. Dvi 
pagrindinės tanakos veikliosios medžiagos - kumarinas ir marmesinas - turi 
antibakterinių ir senėjimą stabdančių savybių, susintetintos jos naudojamos 
kosmetikos pramonėje. Keliaudami tanaką išbandykite ir jūs - tai ne tik 
lengviau sias būdas sulaukti iš birmiečių šypsenų ir pripažinimo, bet ir svei  - 
ka jūsų odai. Beje, dirbdami saulėje vyrai taip pat nevengia pasitepti tanaka.

2. Birmoje/Mianmare itin gausu pagodų, vienuolynų ir meditacijos centrų, o norin-
 tieji netgi gali gauti specialią meditacijos vizą. Labai logiškas klausimas kiekvienam,

atkeliavusiam į Birmą/Mian marą, - o kiekgi šalyje iš viso yra pagodų? (Beje, pagodos čia vadinamos 
pajomis.) Atsakymo, deja, nežino niekas. Paban- 
dykime pa  skaičiuoti bent tai, kas žinoma: Sagaingo 
kalvose netoli Mandalajaus yra daugiau nei 550 
vie nuo lynų su pagodomis, Bagane suskaičiuo-
jama daugiau kaip 4000 įvairiau  sio dydžio pago-
dų, netoli Molamjaino yra pastatytas didžiausias 
pasaulyje gulintis Buda - jo ilgis siekia 180 metrų, 
Pindajos olose galite rasti daugiau kaip 8000 pa -
auksuotų Budų. Pastatyti pagodą reiškia smarkiai 
pagerinti savo karmos reikalus.
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7.  Inle ežeras garsus savo irkluotojais: jie iriasi 
ir valdo savo valtį ar luotą ne rankomis, o 

viena koja, įvyniota į ilgus „irklus“. Intai (Inle ežero 
gyventojai) - paprasti, sąžiningi ir draugiški, tačiau tai ir stipri, 
griežta bei uoli gentis, apdovanota kūrybiškumu. Jie talentingi 
daugelyje menų, o jų audimo, auksakalystės, sidabrakalystės ir 
sunkiųjų metalų apdirbimo sugebėjimai pelnė didžiulę šlovę tiek 
gimtojoje šalyje, tiek užsienyje. Paungdavu pagodoje, esančioje 
Inle ežere, yra saugomi penki maži Budos atvaizdai, kurių gar-
bei kasmet rugsėjį-spalį vyksta įspūdingas festivalis. Jo metu 
spalvingai išpuošta barža plukdo atvaizdus aplink ežerą per visus 
keturiolika kaimelių. Baržą irkluoja „vienakojai“ irkluotojai, o 
šimtų laivelių ir valčių procesija seka iš paskos.

Parengė Gabrielė Štaraitė

Subačiaus 17-28, Vilnius

+370 686 24849
tomas@travelplanet.lt

www.travelplanet.lt

Egzotinės kElionės

6.  Visas birmiečių gyvenimas yra paženklintas įvairiausių ceremonijų - linksmų ir 

 liūdnų. Viena iš svarbiausių ceremonijų berniuko gyvenime yra „shinbyu“, kai neilgam laikui jis

tampa novicijumi, arba jaunu vienuoliu. Šventė gali trukti nuo dienos iki savaitės. Tėvai ir seneliai taip 

didžiuojasi dar ir dėl to, kad tai duoda papildomų karmos taškų. Ceremonijos metu vienuoliams 

aukojamas maistas, drabužiai ir pinigai. Mergaitėms panaši, bet ne tokia didelė ceremonija rengiama 

ausų pradūrimo proga. Mergaitės taip pat gali tapti novicėmis. Šios ceremonijos labai spalvingos ir 

triukšmingos, jos vyksta dažnai, tad didelė tikimybė, kad ir jūs pamatysite savo akimis procesiją 

su muzikantais, šokėjais, raiteliais, karietomis ar net drambliais. Kartais kelios šeimos organi-

zuoja ceremoniją drauge. Jei šeima neturtinga, surengti tokią šventę gali padėti giminaičiai, 

tampantys to vaiko įtėviais ir globėjais.

4.  Kiekvienas keliautojas, atvykęs į Birmą/Mianmarą,
 būtinai apsilanko Bagane. Neišsiplėsiu pasakodama apie jo 

istoriją ar verčiausias aplankyti pagodas, tiesiog duosiu keletą patarimų. 
Iš pradžių gana romantiška gali pasirodyti idėja aplankyti Bagano pago-
das su arklio traukiamu vežimaičiu. Neapsigaukite, visi mano matyti 
turistai juose atrodė pavargę, dulkėti ir nelaimingi. Gali būti, kad greitai 
jų iš viso nebeliks, mat greičiau, pigiau ir patogiau galima važinėti 
elektriniais dviračiais. Ypatinga patirtis yra pamatyti Baganą auštant iš 
oro baliono, tiesa, tai labai nepigus malonumas. Jei tam skirti pinigų 
nežadate, kylantys oro balionai bent jau pagyvins jūsų nuotraukas. 
Saulėtekiai ir saulėlydžiai čia vieni įspūdingiausių kada nors matytų.

5. Dar vienas šalies simbolių - Švedagono pagoda. 99 metrų 
 aukščio, 60 tonų aukso padengta, savo viršūnėje neįkainojamus 

brangakmenius slepianti pagoda yra vienas įspūdingiausių pastatų pasau-
lyje. Tai švenčiausia Birmoje vieta, kurioje giliai saugomos Budos plaukų 
ir kitos relikvijos. Keturi įėjimai veda į Švedagono pagodos rūsius ir niekas 
nėra tikras, kas slepiasi už tų durų.  Pasak legendų, ten yra skraidantys ir 
besisukiojantys kardai, kurie niekada nesustoja, taip apsaugodami pagodą 
nuo įsilaužėlių. Kai kurie teigia, kad po pagoda egzistuoja požeminiai 
tuneliai, kurie veda į Baganą ir netgi į Tailandą. Ji ne tik įspūdinga ir 
šventa, joje galima išbūti visą dieną neprarandant susidomėjimo, stebint 
ateinančiuosius pasimelsti, paprašyti sau sėkmės ar pamedituoti. Jei 
neturite labai daug laiko, ateikite čia vakarop, kai susirenka savanoriai, - 
surėmę pečius ir šluotas, jie išvalo visą teritoriją, tada uždegamos žvakės 
ir pagoda sutviska naujomis, dar įdomesnėmis šviesomis nei dieną.

Kelionės į Birmą/Mianmarą su „Travel Planet“.
Įvairūs kelionių maršrutai ir datos.

Daugiau informacijos:
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Įdomybės

Prancūzas savaitę praleido  
užsidaręs 12 tonų uolos luite

El
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tr.

Pagal JAV žurnalo „US News & World Report“ ver-

siją geriausių pasaulio šalių reitinge pirmąją poziciją 

užima Šveicarija.
Šalys buvo vertinamos pagal devynis kriterijus, tarp 

kurių buvo turizmo pramonės ir socialinės sferos plėtra, 

ekonomikos augimo tempai, gyventojų pragyvenimo 

lygis ir įtaka pasaulinėje arenoje.

Į bendrąjį reitingo lyderių dešimtuką taip pat pateko 

Kanada, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Japonija, Švedija, 

Jungtinės Valstijos, Australija, Prancūzija ir Norvegija. 

Iš viso sąraše figūruoja 80 valstybių, pernai į reitingą 

buvo įtrauktos 60 šalių. Paskutinėse šių metų reitingo 

pozicijose atsidūrė Alžyras, Iranas ir Serbija.

Reitingo sudarytojai atkreipia dėmesį į JAV smukimą 

bendrame reitinge, manoma, tokį nuosmukį lėmė ne-

vienareikšmiškas požiūris į šalies prezidento rinkimus. 

Taip pat pažymima, kad pasaulis susidūrė su krize ir jam 

žūtbūt reikia naujos kartos lyderių.

Tuo tarpu, kaip pažymi tyrimo autoriai, pagal įtakos 

pasaulyje rodiklį JAV išsaugo pirmąją vietą. JAV, Rusija, 

Kinija, Jungtinė Karalystė ir Vokietija jau antrus metus 

su dideliu atotrūkiu pirmauja pagal šį kriterijų.

Prancūzų ekstremalas Abramas Poin-
čevalis (Abraham Poincheval) viename 
Paryžiaus muziejų buvo užsidaręs 12 tonų 
svorio uolos luite ir čia praleido savaitę. 
Stebint jo tėvui ir muziejaus lankytojams, 
44 metų vyras kalkakmenio uoloje buvo 
uždarytas Tokijo rūmuose - uoloje buvo 
iškirsta nedidelė įduba, atkartojanti šiek 
tiek didesnę nei menininko sėdimąją pozi-

ciją. Be to, viduje buvo mažų nišų, kuriose 
padėta vandens, sriubos, džiovintos mėsos 
ir kelios knygos. Tiesiai po juo buvo įmon-
tuotas nedidelis konteineris, kuris naudo-
jamas kaip tualetas. Šiai akcijai ekstrema-
las psichiškai ir fiziškai ruošėsi ne vieną 
mėnesį.

Klaustrofobijos A.Poinčevalis nebijo-
jo. „Mes juk jau esame uždaryti savo pa-

čių kūne“, - sakė jis prieš pradėdamas 
nutrūktgalvišką performansą. Vienas di-
džiųjų iššūkių esą jam buvo „neprarasti 
proto“.

Uolos luite buvo įrengta vėdinimo sis-
tema ir skubios pagalbos ryšys. Be to, nuo-
lat buvo stebimas menininko širdies ritmas. 
Ekstra atveju jį iš uolos būtų galima išlais-
vinti per sekundes.

Paskelbtas geriausių pasaulio šalių reitingas

Parengta pagal Eltos inf.

Šveicarija (nuotraukoje - Ciurichas) 
pirmauja geriausių šalių sąraše

EPA-Eltos nuotr.
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Bilietus platina

Kovo 23 d. prasidėsiantis „Kino pavasaris“ tradiciškai organizuoja 
apdovanojimus, kuriuose pagerbiami ryškiausius vaidmenis per
 pastaruosius metus sukūrę lietuvių aktoriai. Paskelbti apdovanojimų 
„Geriausias metų Lietuvos kino aktorius ir aktorė“ nominantai.

Festivalio paskelbti nominantai: geriausia aktore pretenduoja tapti Gabija 
Jaraminaitė, Ieva Andrejevaitė ir Gelminė Glemžaitė, o dėl geriausio metų 
aktoriaus titulo varžysis Dainius Gavenonis, Marius Repšys ir Marijus 
Mažūnas. Metų geriausiuosius išrinks žiūrovai, jie bus apdovanoti festivalio 
uždarymo ceremonijoje balandžio 6-ąją.

„Kino pavasaris“ paskelbė geriausių 
Lietuvos aktorių rinkimus

Parengta pagal Eltos inf.

Marius Repšys
Stasio Žumbio nuotr. Ieva Andrejevaitė

Gabija Jaraminaitė ir 
Dainius Gavenonis

Eltos nuotr.

Gelminė Glemžaitė 
Eltos nuotr.

■ Viena ry�kiausi� Lietuvos aktori� G.Jaraminait� nomi-
nuota u� desperati�kai tobul� �eim� kurian�ios moters 
vaidmen� re�isier�s Linos Lu�yt�s filme „Am�inai kartu“.
■ Visa Lietuva �iuo metu pl�sta � kino teatrus 
�i�r�ti re�isieriaus Donato Ulvydo filmo „Emilija i� 
Laisv�s al�jos“, kuriame pagrindin� vaidmen� suk�r� 
I.Andrejevait�. Vaidyb� Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje baigusi aktor� iki �iol geriau buvo �inoma 
u�sienio kino �i�rovams.
■ Kylanti jaunosios kartos aktor� G.Glem�ait� nominuota 
u� vaidmen� debiutiniame Andriaus Bla�evi�iaus filme 
„�ventasis“. �is filmas var�ysis „Kino pavasario“ 
konkursin�je programoje „Nauja Europa - nauji vardai“.
■ Lietuvos kino ir teatro �i�rovams puikiai �inomas 
aktorius D. Gavenonis �iais metais nominuotas 
apdovanojimui u� vaidmenis Kristijono Vild�i�no filme 
„Senekos diena“ ir L. Lu�yt�s „Am�inai kartu“.
■ Vienas populiariausi� jaunosios kartos aktori� 
M.Rep�ys �iais metais nominuotas u� �simintin� vaidmen� 
A. Bla�evi�iaus filme „�ventasis“.
■ Tre�iasis geriausio aktoriaus apdovanojim� nominantas - 
M. Ma��nas, su�ib�j�s K. Vild�i�no filme „Senekos diena“. �is 
vaidmuo - aktoriaus debiutas kine. Iki �iol Marijus dirbo Kauno 
nacionaliniame dramos, taip pat Art�ro Areimos teatruose.

PRETENDENTAI Į APDOVANOJIMUS

Marijus Mažūnas
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KaleidosKopas

Pavyko surasti seniausius 
gyvybės Žemėje PoŽymius?

Kanadoje rastos beveik 4,3 mlrd. metų 
senumo mikrobų mikrofosilijos, panašios į 
šiais laikais arti jūros dugno hidroterminių 
versmių vešančias bakterijas. Šios fosilijos 
gali būti seniausi žinomi gyvybės Žemėje 
požymiai, neseniai pranešė mokslininkai.

Hadsono įlankos krante, šiaurinėje 
Kvebeko dalyje, aptiktos fosilijos leidžia 
patikėti hipoteze, kad karštą vandenį 
skleidžiančios hidroterminės versmės vos 
tik susiformavus Žemei galėjo tapti gyvy-
bės lopšiu. Tyrėjų nuomone, tuo metu pla-
netos Žemės kaimynas Marsas taip pat 
turėjo vandenynų, galėjusių suteikti pa-
našias gyvybei atsirasti tinkamas sąlygas.

Žurnale „Nature“ išleistame tyrime 
teigiama, kad maži plaušeliai ir siūleliai 
iš geležies oksido arba rūdžių, susifor-
mavusių iš mikrobų, aptikti kvarco 
sluoksniuose. Ekspertai mano, kad jų 
amžius gali būti 3,77-4,28 mlrd. metų.

Žemė susiformavo prieš 4,5 mlrd. me-
tų, o vandenynai atsirado prieš apytikriai 
4,4 mlrd. metų. Jei Kanadoje aptiktoms 
fosilijoms iš tiesų yra 4,28 mlrd. metų, 
galima tvirtinti, kad iš karto po vandeny-
nų susiformavimo pasirodė gyvybė.

Šios fosilijos yra senesnės už bet ku-
riuos kitus anksčiau aptiktus gyvybės 
požymius.

Per 100 metų venecija 
atsidurs Po vandeniu

Venecija ir didelė dalis Italijos šiau-
rinės pakrantės prie Adrijos jūros per at-
einantį šimtmetį atsidurs po vandeniu, 
jeigu nesumažės šiltnamio efektą suke-
liančių dujų, perspėjama naujame tyrime 
apie klimato kaitą, teigia mokslininkai.

Remiantis tyrimo duomenimis, Vi-
duržemio jūros lygis iki 2100 metų tu-
rėtų pakilti 90-140 cm, todėl Venecijos ir 
kelių kitų vietovių paprasčiausiai nebe-
liks. Palyginimui, per pastaruosius 1 000 
metų jūros lygis pakilo vos 30 cm.

Jūros lygio kilimas spartėja dėl visuoti-
nio atšilimo ir vis didesnio šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio atmosferoje. Dėl šių 
priežasčių auga anglies dioksido koncentra-
cija ore ir kyla temperatūra, o dėl aukštesnės 
temperatūros greičiau tirpsta ledynai. Didė-
jant vandens kiekiui, kyla jūros lygis.

Nelaimė gresia ir kitoms Italijos vie-
tovėms - Versilijai Toskanoje, Fjumičinui 
Lacijaus regione, Po ir Fondžio lygu-
moms, Volturno upei bei pakrantės vieto-
vėms prie Katanijos, Kaljario ir Oristano.

Įdomu

Filipinuose - 
dar vienas pasaulio stebuklas

Ifugao provincijos Batado kaimo vaikai į 
Banavės miestelį vaikšto ryžių terasų kraštais
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Filipinuose - 
dar vienas pasaulio stebuklas

Ifugao terasose apsilankę turistai gali 
matyti ne tik kvapą gniaužiantį grožį,  
bet ir čia dirbančius Batado kaimo žmones

Kiekviena terasa - tai išdirbtas užliejamas laukas, apjuostas 
žemės pylimu ir sutvirtintas akmeninėmis sienomis

EPA-Eltos nuotr.

Vienas įspūdingiausių turistų objektų Fi-lipinuose yra Ifugao provincijos ryžių terasos, kuriose dirba Batado ir kitų kaimų žmonės.
Ifugao provincijos ryžių terasos įtrauktos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą kaip Fili-pinų civilizacijos lopšys. Atsiveriantis vaizdas čia plūstantiems turistams puikiai atspindi gamtos ir žmogaus harmoniją ir net nekyla klausimas, kodėl dažnai šios terasos vadina-mos „aštuntuoju pasaulio stebuklu“. Terasos pakyla į įspūdingą 1525 m aukštį ir užima 10 360 kv.km plotą. Besigrožint lyg laiptai į dangų kylančiomis terasomis sunku patikėti, kad jos buvo sukurtos žmogaus rankomis apy-tiksliai prieš 2000 metų (kai kurie šaltiniai tei-gia, kad gali būti net prieš 6000 metų) naudo-jant minimalius įrankius. Dar labiau neįtikėtina tai, kad terasos naudojamos iki šiol! Šis ryžių auginimo būdas yra paplitęs daugelyje Azijos vietų, tačiau šios terasos laikomos pačiomis unikaliausiomis. Tai vienas didžiausių senovės žmonių inžinerinių darbų. Senieji Ifugao gyven-tojai iškirto, o kai kur iš akmenų ir purvo su-formavo terasas, sujungtas kanalais ir užtvan-komis. Jas pripildė vandeniu, ištekančiu iš kal-nų šaltinių ir versmių, taip sukurdami puikią drėkinimo sistemą, išlikusią iki šių dienų.
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 Scena

„Muzikos galerija“ bei Justi-
nos Gringytės labdaros ir pa-
ramos fondas kovo 16 dieną 
kviečia į neeilinį susitikimą 
su operos soliste Justina 
GrinGyte kamerinėje aplin-
koje - naujoje kultūros rengi-
nių erdvėje „Muzikos galerija“ 
Gedimino prospekte.

Šio vakaro metu turėsite ga-
limybę ne tik pasigrožėti ypatin-
gu Justinos talentu bei nuosta-
baus grožio balsu, bet ir išgirsti 
nuoširdų pasakojimą apie sėk
mingai besiklostančią pasaulinę 
karjerą bei jos labdaringą veiklą 
Lietuvoje. Dainininkei akompa-
nuos pianistė Rūta Mikelaitytė
Kašubienė.

Justina Gringytė, 2016ųjų 
pavasarį įkūrusi savo vardo lab-
daros ir paramos fondą, sako, 
kad ši veikla jai ypač prasmin-
ga  ji tiki, jog muzikai gabūs 
vaikai turi gauti finansinę pagal-
bą, kad galėtų tęsti mokymąsi ir 
išnaudotų savo talento galimy-
bes. Nes muzikinis talentas yra dovana, to-
dėl jam ugdyti reikia atsidavimo, atkaklumo 
ir lėšų. Pagrindinis fondo tikslas  jaunų, 
talentingų muzikantų rėmimas, siekiant su-
daryti jiems tinkamas sąlygas tobulėti: įsi-
gyti reikiamų instrumentų, lankyti meist
riškumo pamokas, dalyvauti konkursuose, 
rengti koncertus.

Fondo dėka prieš keletą mėnesių Alytaus 
muzikos mokyklai buvo padovanotas puikus 
koncertinis fortepijonas  prie šio įvykio įgyven-
dinimo daug prisidėjo miesto savivaldybė, „Ro-
tary“, „Lions“ ir „Zonta“ klubai, taip pat vyksta 
klasikinės muzikos koncertai ir meistriškumo 
kursai, konkurso būdu Alytaus muzikos mokyk
loje atrinkta ir pirmoji fondo stipendininkė.

l Mecosopranas Justina Gringytė, 
2015 metais apdovanota tarptautiniu 
tų metų geriausiojo jaunojo operos at-
likėjo vardu, gimė Alytuje 1986 metais, 
čia, Alytaus muzikos mokykloje, baigė 
fortepijono specialybę, vėliau studijavo 
Vilniuje, Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje vokalo katedroje.

l Magistrantūros studijas tęsė 
Karališkajame Velso muzikos ir dra-
mos koledže, stažavosi Londono Na-
cionalinėje operos studijoje. Justina, 
laimėjusi konkursą, tapo Jette Parker 
Jaunąja artiste Karališkojoje operoje 
„Covent Garden“. Vėliau šiame gar-
siausiame Jungtinės Karalystės ope-
ros teatre atliko daugybę vaidmenų. 
Dirbo ir kituose teatruose - Velso na-
cionaliniame operos ir baleto teatre, 
Anglų nacionalinėje operoje, Madrido 
karališkajame teatre.

l Didžiausio pasisekimo ir kritikų 
dėmesio sulaukė atlikdama Karmen 
vaidmenį daugelyje pasaulio teatrų - 
Škotijos operoje, San Karlo operos 
teat re Lisabonoje, Maskvos didžiaja-
me teatre, Sankt Peterburge, Novosi-
birske, „Teatro Massimo“ Palerme ir 
Lietuvos nacionaliniame operos ir ba-
leto teatre.

Gyvenimo faktai

l Dž.Verdžio „Requiem“ su Simono Bolivaro orkestru (dirig. 
Gustavas Dudamelis) Venesueloje.

l G.Malerio 8-oji simfonija su Esa Peka Salonenu (Esa-Pekka 
Salonen) ir Londono filharmonijos orkestru Londone „Royal Festi-
val Hall“.

l Justina, akompanuojant Janui Bernsaidui (Iain Burnside), 
„Delphian“ įrašų kompanijoje įrašė S.Rachmaninovo dainas, ku-
rias šis duetas atliko ir prestižinėje „Wigmore Hall“ Londone, o 
duetu su Juliumi Dreiku (Julius Drake) atliko šią S.Rachmaninovo 
programą Antverpene.

l Ypač svarbus L.van Bethoveno 9-osios simfonijos ištraukos 
atlikimas kartu su Renė Flemingu (Renee Fleming), Brajenu Ter-
felu (Bryn Terfel) ir Plačidu Domingu (Placido Domingo), diriguo-
jant Antonijui Papanui (Antonio Pappano) Olimpinių žaidynių 
komiteto atidarymo ceremonijoje Karališkojoje operoje „Covent Gar-
den“. Toje pačioje scenoje J.Gringytė atliko R.Vagnerio „Im Treib-
haus“ (dirig. Baris Vordsvortas (Barry Wordsworth) „Mūsų neeili-
nio pasaulio“ gala koncerte, skirtame Didžiosios Britanijos karalie-
nės Elžbietos II deimantinio karaliavimo jubiliejui.

l Justina koncertavo Velso princui Čarlzui Jo Didenybės vasaros 
rezidencijoje Velse bei Bakingamo rūmuose.

Ryškiausi konceRtai

Neeilinis susitikimas su operos soliste
Justina Gringyte

„Laisvalaikio“ inf.

Eltos nuotr.
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„Aš mėgaujuosi savo amžiumi, savo gyve-
nimu ir šeima, o džiaugsmas ir šypsena yra 
mano kasdienybė“, - sako kovo 10-ąją  
59 metų gimtadienį švęsianti ilgametė 
Holivudo žvaigždė, aktorė Šeron Stoun 
(Sharon Stone). Žinoma, bepigu mėgautis 
savo amžiumi, kai aplinkiniai tvirtina, kad 
atrodai kone dešimt ir daugiau metų  
jaunesnė, bet pati aktorė teigia savo am-
žiaus visai nesureikšminanti ir neskirianti 
jaunystės eliksyrams didelio dėmesio.

Įdomūs faktai apie Šeron stoun

l Aktorė gimė 1958 metų kovo 10-ąją 
Jungtinėse Amerikos Valstijose.

l Visas jos vardas - Šeron Ivona Stoun 
(Sharon Yvonne Stone).

l Turi du brolius ir vieną seserį.
l Būdama septyniolikos, laimėjo grožio 

konkursą.
l Nuo vaikystės buvo laikoma knygų 

graužike, vėliau protinga, išsilavinusia asme-
nybe. Aplinkiniai jai linkėjo padaryti karjerą 
teisės srityje.

l Vėliau Šeron tapo reklamų modeliu, tai jai 
ir atvėrė pirmuosius vartus į kino industriją.

l Buvo ištekėjusi du kartus. Pirmą kartą, 
1984-aisiais, savo ranką atidavė prodiuseriui 
ir rašytojui Maiklui Grinbergui (Michael 
Green burg). Pora išsiskyrė po trejų santuo-
kinio gyvenimo metų. Antrą kartą aktorė iš-
tekėjo 1998 metais už laikraščio redaktoriaus 
Filo Bronšteino (Phil Bronstein), bet ir jų 
santuoka truko tik iki 2004-ųjų.

l Nors abi santuokos aktorei buvo nesėk-
mingos, ji iš jų turi tris vaikus, sūnus Roaną 
(Roan), Leardą (Laird) ir Kviną (Quinn). 

l Moka kalbėti itališkai.
l Jaunystėje norėjo tapti tokia pat įspū-

dinga ir neužmirštama, kaip legendinė Merlin 
Monro (Marilyn Monroe).

l Turi nuosavą prodiuserių kompaniją 
„Chaos“.

l Aktorė kenčia nuo astmos, diabeto ir 
yra alergiška kofeinui.

l 1995 metais gavo žvaigždę Holivudo 
šlovės alėjoje.

l Po to, kai aktorius ir kolega Ričardas Gi-
ras (Richard Gere) Šeron supažindino su Tibe-
to vadovu Dalai Lama, ji išpažįsta budizmą.

l Dievina juodąjį šokoladą ir gali jam ne-
justi saiko.

l Mėgsta miegoti apsikabinusi pliušinį 
meškutį.

l Tvirtina, kad per savaitę perskaito bent 
tris knygas, o keliaudama - ir dar daugiau.

l Patiekalas, kuriam sunku atsispirti, - 
skrudintos bulvytės. Jai itin skanu viskas, kas 
pagaminta iš bulvių. Tiesa, ji nori gražiai at-
rodyti su maudymosi kostiumėliu, tad nor-
muoja porcijas ir atsisako nesveiko maisto.

l Aktorė gali didžiuotis turinti itin aukštą 
intelekto koeficientą.

l Nori išmokti groti armonika ir kalbėti 
švediškai.

l Lanko pilateso treniruotes ir mėgsta 
sportuoti, bet nemėgsta priverstinio režimo. 
Kitaip tariant, Šeron sportuoja tik tada, kai 
jaučia, kad turi tam jėgų ir noro.

l Aktorė sako, kad visai nebijo pasenti ir 
visuomet džiaugiasi savo esamu amžiumi.

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Laikui nepavaldi
Holivudo pažiba
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Plačiau apie serialą „Šviesoforas“ - 41 p.

Roką PetRauską 
įtraukė televizija

2017 m. kovo 10-16 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Esu... NEKANTRI televizijos žiūrovė...

Lietuvos rytas TV 3,9%
TV1 3,5%
TV8 3,1%
NTV Mir Lietuva 2,7%
TV6 2,3%

Info TV 2%
PBK 1,5%
LRT Kultūra 1%
REN Lietuva 0,4%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 5%
TV1 3,4%
Info TV 2,7%
TV6 2,6%
TV8 2,6%

NTV Mir Lietuva 2,2%
PBK 1,4%
LRT Kultūra 1,1%
REN Lietuva 0,7%
Liuks! 0,2%

TV3 16%

LNK 15,9%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,9%

LNK 19,4%

TV3 18,4%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 LIETUVOS TALENTAI TV3 12,9

2 KK2 PENKTADIENIS LNK 12,3

3 VALANDA SU RŪTA LNK 11,4

4 KK2 LNK 11,4

5 GERO VAKARO ŠOU TV3 11,0

6 TV3 ŽINIOS TV3 11,0

7 MES VIENO KRAUJO LNK 9,7

8 NUO...IKI LNK 9,5

9 LNK ŽINIOS LNK 9,2

10 BRUTO IR NETO 2 TV3 9,1

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. vasario 27 - kovo 5 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 5,6%BTV 6,6%

Atidėtas  
žiūrėjimas 8,7%

LRT Televizija 
9,2%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
8,7%

Kiti  
kanalai 22,5%

Kiti  
kanalai 18,6%

Žinoma dainininkė ir atlikėja RAMINTA NAUJANyTė sako labiausiai nemėgstanti 
ne tik negatyvių naujienų per televiziją, bet ir akivaizdžiai nekokybiškai parengtų 
laidų ar projektų. Be to, mergina teigia esanti nekantri, tad jei turinys perkrautas 
reklamų ar tuščių kalbų, Raminta gali ir išjungti televizorių.

✔ Dažniausiai žiūriu...
tai, ką rodo nacionalinis transliuotojas, arba tas laidas ir projektus, kuriuo-

se dalyvauja mano pažįstami žmonės. O kokie nors televizijos serialai manęs 
netraukia, laidos, kad žiūrėčiau jas nuosekliai, - irgi ne. Apskritai man patin-
ka internetinė televizija, mat ją galiu žiūrėti tada, kai patogu man pačiai, kai 
turiu laiko ir noro. Tuomet pasidomiu, ką naujo nuveikė mūsų šalies humoris-
tai. Tiesą sakant, neturiu kantrybės žiūrėti kokią nors laidą nuo pradžių iki 
galo, tad internetinės televizijos privalumas tas, kad galima persukti tai, kas 
nedomina.

✔ MėgstaMiausias televizijos laiDų veDėjas...
tikriausiai man būtų humoristas Olegas Šurajevas.  

✔ labiausiai neMėgstu...
kai per televiziją rodo kriminalinio pobūdžio ar socialinės degradacijos lai-

das, kai daug negatyvo ir problemos tik išpučiamos, bet nesprendžiamos, tarsi 
norint specialiai parodyti, kokia mūsų visuomenė negraži. Manau, kad net ir 
per žinias rodoma per daug negatyvios informacijos. O aš nelinkusi nuolat taip 
prastai apie viską galvoti. Manau, kad neigiamos žinios neigiamai veikia ir 
visuomenę, jos psichologiją, elgseną. Aš filtruoju tam tikras žinias.

✔ televizijoje labiausiai trūksta...
kokybės. Kartais atrodo, kad televizininkai vis dar žaidžia žaidimą, kuriame 

žiūrovai yra kvaili ir jiems net prasčiausios kokybės laida bus pats tas. Nesą-
monė. Prastas siužetas, atmestinumas, neišdirbimas labai matosi ir tuomet 
akivaizdu, kad žiūrovas nėra gerbiamas. 

✔ jeigu būtų galiMybė kurti ir vesti autorinę laiDą, ji būtų...
žinoma, apie muziką. Bet tik su gyva muzika, su svečiais, pokalbiais, ir gal 

kada nors ši mano idėja virs realybe.

✔ vaikystėje Mėgau...
žiūrėti animacinius filmukus, vienas mėgstamiausių buvo „Kempiniukas 

plačiakelnis“. Tiesa, su sesėmis tekdavo pažiūrėti ir serialą „Draugai“.
Parengė Ringailė STulPiNAiTė-GvilDė St
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TELEVIZIJAEtErio žmonės

Kovo 13-ąją TV3 televizijos eteryje - naujo 
komiško serialo „Šviesoforas“ premjera. 
Atlikti vieną pagrindinių vaidmenų seriale 
patikėta teatro aktoriui ir grupės „Neteisė-
tai padaryti“ nariui Rokui Petrauskui.

Tikro lovelaso vaidmenį kuriantis Rokas 
televizijos žiūrovams pažįstamas tapo po to, 
kai suvaidino legendinio automobilių serviso 
meistro Kostios iš serialo „Moterys meluoja 
geriau“ parankinį. Kaip tvirtino aktorius, jį 
visiškai įtraukė televizija ir buvimu ekrane 
jis tikrai mėgaujasi.

Prie naujo serialo komandos prisijungęs 
R.Petrauskas ekrane įkūnys nepataisomą 
viengungį, kuriam visose gyvenimo situaci-
jose dega žalia šviesoforo spalva. Mergišiaus, 
lovelaso ir laisvamanio personažą kuriantis 
aktorius pripažįsta, kad nors tarp jo paties ir 
vaidmens nereikėtų ieškoti panašumų, jis, 
kaip ir visi, yra daugialypė asmenybė. „Ma-
nau, kad žmoguje yra daug spalvų. Tik reikia 
kažkaip išmokti jas atrakinti. Juk mes gyve-

nime esame ir linksmi, ir liūdni, ir pykstame, 
ir šypsomės. Mokame laikyti kažkokį kartė-
lį, bet mokame ir gražiai pašnekėti. Manau, 
kiekvienas turi ir tą lovelaso spalvą“, - sako 
R.Petrauskas.

„Prieš tai mano gyvenime buvo labai daug 
teatro, o dabar mane įtraukė televizija. Aš 
pats gal net labiau pasidaviau jai. Mėgstu sa-
kyti, kad kiekvienas laikas gyvenime paruo-
šia kažkokią staigmeną. Buvo teatro, koncer-
tų ir muzikos laikas. Dabar - televizijos. Ir aš 
tuo mėgaujuosi“, - prisipažįsta Rokas.

Rimtus ir dažniausiai draminius vaidmenis 
teatre kuriantis aktorius sako, kad televizija 
yra pramoga, todėl giliai susimąstyti verčiančių 
kūrinių čia kurti nereikia: „Visi žino, kad tele-
vizijoje „didelių menų nepadarysi“, serialo pa-
gal kažkokį ypač gerą literatūros kūrinį nesu-
kursi, nes žiūrovas nežiūrės. Televizija yra 
pramoga, o žiūrovui reikia komedijos, kažko 
paprasto ir greitai suvirškinamo.“

Intensyviai filmavimo aikštelėje dirban-
tis R.Petrauskas išdavė paslaptį, kaip jam 
pavyksta suderinti šeimą ir darbą. Kartu su 

žmona, taip pat aktore Indre Mickevičiūte-
Petrauskiene atžalą auginantis vyras tvirti-
na, kad jų šeimoje dėl to pykčių nekyla. „Tu-
riu nuostabią žmoną, kuri šiuo metu puikiai 
rūpinasi vaiku. Dabar galiu daug dirbti, man 
leidžiama ir sudaromos visos galimybės. Su 
žmona esame taip pasiskirstę, kad jei aš tu-
riu darbo, tai aš išmaitinu šeimą, o jei ji tu-
ri daugiau darbo pasiūlymų, tai ji dirba ir 
išlaiko šeimą. Bet šiuo metu korta eina man 
ir aš metu tą žetoną“, - šypsodamasis kalba 
aktorius.

Seriale R.Petrauską išvysime kartu su 
aktoriais Nerijumi Gadliausku, Povilu Lau-
rinkumi, Aušra Štukyte, Dalia Morozovaite 
ir kitais. „Šviesoforas“ - tai trijų neišskiriamų 
draugų istorija, o jų asmeniniai gyvenimai - 
tarsi šviečiantys šviesoforo signalai. Vienas 
iš jų jau yra vedęs, kitas turi merginą, o tre-
čiasis laisvas ir nepriklausomas, kitaip sa-
kant - mergišius. Serialo herojai - labai skir-
tingų charakterių, tačiau juos sieja draugystė 
ir nuoširdi meilė moterims.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Šeimos žmogus R.Petrauskas 
seriale įsijaus į mergišiaus vaidmenį

Povilas Laurinkus, Nerijus Gadliauskas ir Rokas Petrauskas 
seriale įsijaus į geriausių draugų vaidmenį

„Fotogenijų“ nuotr.
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 13.35  „Ilga kelionė 
  namo“

 18.15  „Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 1“

 9.10  „Komisaras
  Reksas“

 14.30  „Amžina meilė“ 14.30  „Pažadėtoji“

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.25 „Linksmieji trau-
kinukai“. 8.50 Ką pasakė Kakė Makė? 9.05 
Senoji animacija. 9.50 Romantinė komedija 
„Prancūziškas bučinys“ (N-7). 12.00 „Tu - 
mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Ir skanu, ir skoninga. 17.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Komedija „Be vyrų“ (N-14). 22.40 „Mei-
lės žiedai“ (N-7). 0.40 „Tikrosios Beverli Hilso 
namų šeimininkės“ (N-7). 1.30 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.15 Bea-
tos virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.35 Pasie-
nio sargyba (N-7). 13.05 24 valandos (N-7). 
13.55 Nuo... Iki. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 
(N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Dokumentinis f. „Dyzelio mįslė“. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.45 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 
„Murka“. 15.05 Kartu su visais. 16.00, 4.10 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
18.00 Lauk manęs. 18.50 Stebuklų laukas. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00 
„Murka“. 23.05 Komedija „Penktadienis“. 0.45 
„Brolis“. 2.20 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 
„Veronika. Bėglė“. 13.40 „Pėsčiomis“. 14.05 
„Laiškanešys“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 
60 minučių. 20.00 „Svetima laimė“. 24.00 Be-
veik juokinga istorija. 1.25 „Jekaterina“. 

 Ren
6.55 „Linksma kompanija“. 7.45 Kviestinė va-
karienė. 8.30 Tinkama priemonė. 9.25 „Šeimos 
dramos“. 10.55 Mums net nesisapnavo. 13.30 Pati 
naudingiausia programa. 15.20 Žiūrėti visiems! 
15.45 „Byla dviems“. 17.40 Tinkama priemonė. 
18.35 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.30 Mums net nesisapnavo. 0.05 „Byla dviems“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Advokatas“. 6.05, 7.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Bitininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.35 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 
16.30 Kalbame ir rodome. 17.30 Ypatingas įvykis. 
Tyrimas. 18.50 „Tyli medžioklė“. 20.40 „Šuo 2“. 
22.50 NTV-matymas. Aleksėjo Poborcevo f. 
„Ilgaamžiškumo polius“. 23.45 „Kovo 8-oji di-
deliame mieste“. 1.10 „Susitikimo vieta“.  

 TV PolonIa
8.00 Buvo, nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.15 Naminukai. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 Panorama. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 
Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, 
Polonija. 13.25, 18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35, 
16.25 Žinios. 13.50, 19.20, 4.45 „Pagalbos sig-
nalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Komisa-
ras Aleksas“. 16.40 Verta kalbėti. 17.45 Žodžių 
žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 18.50 Valstybės 
interesai. 19.45, 2.45 Animacinis f. 20.00 Šv.Mišios 
Smolensko katastrofos aukų atminimui. 21.15, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 22.00, 3.45 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 0.20 Stingas ir A.M.Jopek. Koncertas. 
1.25 Valstybės interesai. 1.55 Miškas arčiau mūsų. 

 TV1000
9.25 „Trys metrai virš dangaus“. 11.45 „Man-
glehornas“. 13.40 „Zodiakas“. 16.35 „Ponas 
Niekas“. 19.10 „Memento“. 21.20 „Stounhers-
to beprotnamis“. 23.30 „Triušio urvas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05 
Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Nuogi ir išsigandę. 
21.00 Būsto gelbėjimo operacija. 22.00 Seklių 
pėdsakais. 23.00 Aliaska: paskutinė riba. 24.00 
Jukono vyrai. 1.00 Pavojingiausio darbo interviu. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Staty-
bos atokioje Montanoje. 10.00, 15.00 Viešbučių 
verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00, 
22.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Neįprastas 
maistas. 18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 21.30 Ali Smit kelionė. 23.00 Aliaska. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“ 
(N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

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

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

10.00 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

11.00 Farai (N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Premjera! Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“ (N-7).

21.10 Komiškas trileris 
„Melas vardan  
tiesos“ (N-7).

0.10 Komedija „Metų 
įvykis“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris I“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra 

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

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

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

nuotykių f. „Kapų 
plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys“ 
(N-14).

0.15 Premjera! Siaubo 
trileris „Išvarymas“ 
(S).

2.20 Veiksmo f. „Gimęs 
sukelti pragarą“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.15 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
13.40 Gamtos inspektoriai.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 TV serialas „Muškieti-

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

plėšikė“ (N-14).
0.40 Trumposios žinios.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

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

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

8.05 TV serialas „Nikonovas 
ir Ko“ (N-7).

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

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

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

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

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas 2. Mano 
kerštas“ (N-14).

23.20 Veiksmo f. 
„Universalus karys. 
Kita karta“ (N-14).

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

2.05 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“.
7.20 Šiandien kimba.
8.20 „Kartą Rostove...“
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ (N-7).
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Komedija „Atkeršyti 

už Džoli“ (N-14).
0.55 Saiubo f. 

„Vaizdajuostė“ (S).
2.40 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
3.05 Komedija „Atkeršyti 

už Džoli“ (N-14).
4.30 Siaubo f. 

„Vaizdajuostė“ (S).
6.00 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
6.50 „Gamtos magija“.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Kultūros 

akademija.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
7.45 Animacinis f. 

„Riteris Rūdžius“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.00 Europa šiandien. 
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Dokumentinis f. 

„Bliuzas. Muzikinės 
kelionės“. 1 d. 

13.40 Gimtoji žemė.
14.10 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 1“. 1 s. 
19.10 Dokumentinis f. 

„Atrandant Gastoną“ 
20.30 Brydė. Rašytojas 

Vladas Dautartas. 
21.00 „Senojo gluosnio 

pasakojimai“. 
J.Miltinio dramos 
teatro spektaklis.

24.00 DW naujienos rusų k.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Anapus čia ir dabar.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.

 10.05  „Voratinklis“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Ištark sudie“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „Mentalistė“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

(N-7).
21.00 „Nusikaltimo 

vieta - Hamburgas. 
Sudegintas“ (N-14).

22.55 Snobo kinas. Istorinė 
drma „Patikimas 
piemuo“ (N-14).

2.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

2.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
3.10 „Mentalistė“ (N-7).
4.00 „Geriausi Švedijos 

detektyvai. Didieji 
vandenys“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
12.30 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

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

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Veiksmo trileris 
„Trys dienos  
nužudyti“  
(N-14).

0.55 Kovinis f. „Rokis 2“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Skaniausias gatvės 

maistas.
10.30 „Siaubingi namai“.
11.30 Romantinė 

komedija „Blogiau 
nebūna“ (1).

12.30 Romantinė 
komedija „Kai sutiksi 
aukštą tamsiaplaukį“ 
(N-7).

14.20 Pinigai iš nieko.
15.20 Karo drama „Aguonų 

laukas“ (N-7).
16.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
17.30 Dokumentinis f. 

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

18.30 „Kino automobiliai“.
19.00 Dokumentinis f. 

„Mega virtuvės“ (1).
20.00 Balticum TV 

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

dienis! „Karaliaus 
Saliamono kasyklos“ 
(N-7).

22.40 Balticum TV žinios.
23.10 Pharrell Williams 

koncertas „iTunes 
Festival London“. 
2014 m.

0.20 Skaniausias gatvės 
maistas.

„BE VYRŲ“
Komedija. JAV. 2011.
Režisierė: Gabriela Tagliavini.
Vaidina: Eva Longoria, 
Christian Slater, Oscar Nunez.

Vieną Lotynų Amerikos miestelį 
ištiko bėda. Visos moterys liko be 
vyrų, mat šiuos jėga paėmė į civi-
linį karą. Moterų susirinkime, kurį 
suorganizuoja Rosalba, pripažįsta-
ma, kad miesteliui gresia išnykimas. 

„TRYS DIENOS NUŽUDYTI“
VeiKsmo trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Joseph McGinty 
Nichol.
Vaidina: Kevin Costner, 
Amber Heard, Hailee Steinfeld.

Pavojingas tarptautinis šnipas pa-
smerktas palikti savo rizikingą gy-
venimą ir atkurti santykius su nuto-
lusia žmona ir dukra, kurias jis laikė 
atokiai nuo savęs. Tačiau pirma jis 
turi atlikti paskutinę užduotį...

kovo 10 d. 

 23.10  Pharrell Williams 
  koncertas

 11.30  „Raitelis be 
  galvos“

 21.00  „Nusikaltimo vieta -
Hamburgas. Sudegintas“

 ANImAl PlANET
7.25, 11.00 Laukiniai naminiai gyvūnai. 8.15, 12.50 
Veterinarų gyvenimas. 9.10, 14.40, 20.10 Šimpan-
zės išgelbėjimas. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50 
Gyvačių grožis. 17.25, 21.05 Didžiausi ir blogiausi. 
18.20, 22.00 Australijos nacionaliniai parkai. 

 SPORT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Filadelfijos „76ers“ - 
Detroito „Pistons“. 2017-03-05. 9.10 „Penkta-
sis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. 9.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - Gran Kanarikos „Herbalife“. 
2017-02-26. 11.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Vitorijos „Baskonia“ - Valensija. 2017-03-05. 
13.15 NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - 
Klivlando „Cavaliers“ 2017-02-05. 15.30 KOK 
World Series. Bušido kovos. 17.50 NBA krepšinio 
lyga. Filadelfijos „76ers“ - Detroito „Pistons“. 
2017-03-05. 20.00 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. . 20.30 KOK World Series. Spaudos 
konverencija. 21.05 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. Endesa. Bilbao - Malagos „Unicaja“.  
2017-03-05. 22.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. AZ „Alkmaar“ - FC „Zvolle“. 2017-02-25. 0.40 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 

 VIASAT SPORT BAlTIc
7.00 Smiginis. Premier lyga. Glazgas. 10.00 Fut-
bolas. Europos lyga. 11.50 Krepšinis. Eurolyga. 
„Barcelona“ - „Unics“. 13.40 Ledo ritulys. KHL. 
Rytų konferencijos pusfinalis. 15.40 Boksas. 
16.25 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Panathi-
naikos“. 18.15 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 18.45 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu 
Efes“ - „Brose“. Tiesioginė transliacija. 21.00 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 21.30 Krep-
šinis. Eurolyga. „Olympiacos“ - „Darussafaka“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Regbis. Šešių 
nacijų čempionatas. Velsas - Airija. 1.35, 4.50 
Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos pusfi-
nalis. 3.35 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 EUROSPORT
6.00, 10.30 Angliškasis biliardas. Velsas. 7.30, 
12.30 Slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. Is-
panija. 8.30, 17.45, 0.45 Dviračių sportas. Ita-
lija. 9.30, 13.30, 16.30, 24.00 Dviračių sportas. 
Paryžius - Nica. 12.00 Sporto linksmybės. 14.15 
Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Norvegija. 15.15, 
18.30, 1.30, 4.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Suomija. 19.45, 22.00, 3.15 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. 20.55, 23.55 Sporto naujie-
nos. 21.00, 2.30, 5.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramp lino. Pasaulio taurė. Norvegija. 

„KAPŲ PlĖŠIKĖ lARA KROFT. GYVYBĖS lOPŠYS“
VeiKsmo ir nuotyKių filmas. JAV, Vokietija, Japonija, 
Jungtinė Karalystė. 2003.
Režisierius: Jan de Bont.
Vaidina: Angelina Jolie, Gerard Butler, Ciaran Hinds.

Nuo Honkongo iki Kenijos, nuo Velso iki Graikijos, nuo Afrikos savanos 
iki Sibiro platybių - šį kartą nepailstanti nuotykių ieškotoja keliauja per 
pasaulį, ieškodama mistinės relikvijos - Pandoros skrynios. Kiekviename 
žingsnyje tykantys pavojai Larai - ne naujiena, tačiau šį kartą jai teks 
įvaldyti moderniausius ginklus ir prietaisus.

„mElAS VARDAN TIESOS“
KomišKas trileris. JAV. 1994.
Režisierius: James Cameron.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger,
Jamie Lee Curtis, Tom Arnold.

Garis Taskeris, kaip ir priklauso slap-
tajam agentui, gyvena dvigubą 
gyvenimą. Namie jis ramus šeimos 
žmogus. Jo žmona Helen Tasker nė 
neįtaria apie jo slaptą gyvenimą, ko-
vą su teroristinėmis organizacijomis.

TV8
21.00

TV3
21.10

TV6
22.30

lNK
22.00

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Komedija „Kaštonas. 

Centrinio parko 
didvyris“.

12.50 Komedija „Karalius 
Ralfas“ (N-7).

14.50 Nuotykių f. „Palikti 
sniegynuose“ (N-7).

17.15 Filmas šeimai 
„Bildukas 
Rumciunciukas“ (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 „Lietuvos 

garbė 2017“. 
Apdovanojimų  
ceremonija.

22.00 Romantinė drama 
„Vanduo  
drambliams“ (N-7).

0.25 Romantinė 
komedija „Rubė 
Sparks“ (N-14).

6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f. 

„Stebuklingi vaikai“.
6.55 „Džiumandži“.
7.20  „“Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai 
Duoniukai“.

8.10 „Linksmieji detektyvai“.
8.35 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“.
9.05 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.35 „Stebuklingas 

nuotykis“.
11.10 „Tomas ir Džeris sutin-

ka Šerloką Holmsą“.
12.05 Veiksmo komedija 

„Beverli Hilso nindzė“.
13.50 Romantinė drama 

„Gatvės tango“ (N-7).
16.15 Komedija 

„Fantomas“ (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Veiksmo komedija 

„Smokingas“ (N-7).
21.35 Nuotykių filmas 

šeimai „Paskutinis 
Oro valdovas. Ango 
legenda“ (N-7).

23.40 Komedija „Kitoks paro-
dijų filmas“ (N-14).

1.20 Veiksmo ir nuotykių f. 
„Kapų plėšikė Lara 
Kroft. Gyvybės lop-
šys“ (N-14).

7.55 „Džiunglių knyga 1“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30, 11.30, 12.30, 15.45    

Žinios. Orai.
9.35, 10.35, 12.35 Labas 

rytas, Lietuva.
10.00 Transliacija iš LR 

Seimo. 
12.00 Trijų Baltijos valsty-

bių vėliavų pakėlimo 
ceremonija.

13.00 Šv.Mišios, skirtos 
Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo 
dienai. 

14.00 „Misija Sibiras’16. 
Dvi savaitės, truku-
sios vieną poliarinę 
dieną“. 

14.50 „Lūžis prie Baltijos. 
Psichologinis karas“. 

16.00 Mes nugalėjom.
16.30 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Antanas Smetona“.

17.20 Sveikinimų koncertas.
18.30 Žinios.
19.10 „Vladas Garastas. 

Komandos Tėvas“. 
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Eurovizija 2017. 

Nacionalinė atranka. 
Finalas. 

23.30 Komedija „Neliečia-
mieji“ (N-7).

 23.30  „Neliečia mieji“ 14.50  „Palikti 
  sniegynuose“

ŠeŠtadienis

„VANDUO DRAMBLIAMS“
Romantinė dRama. JAV. 2011.
Režisierius: Francis Lawrence.
Vaidina: Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz.

Didžiosios depresijos laikai. Jaunas veterinarijos studentas Džeikobas 
po tragiškos tėvų žūties meta universitetą ir prisijungia prie popu-
liariausio pasaulyje keliaujančio cirko. Sekdamas savo tėvo pėdomis, 
trupėje vaikinas pradeda dirbti veterinaru, o netrukus sutinka ir įsimyli 
nuostabią moterį Marleną. Deja, mergina ištekėjusi už charizmatiško, 
tačiau žiauraus ir negailestingo cirko gyvūnų dresuotojo.

rekomenduoja

„SMOKINGAS“
Veiksmo komedija. JAV. 2002.
Režisierius: Kevin Donovan.
Vaidina: Jennifer Love Hewitt, 
Jackie Chan, Jason Isaacs.

Taksistui Džimiui Tongui neįtikė-
tinai pasisekė. Jis pradėjo dirbti 
milijonieriaus ir dabitos Klarko 
Devlino vairuotoju. Tačiau vieną 
vakarą malonus ir gerai mokamas 
darbas virto itin pavojinga misija. 
Klarkas Devlinas buvo sunkiai su-
žeistas per paslaptingą sprogimą. 
Kol šeimininkas ligoninėje, Džimis 
nusprendė apsilankyti jo bute.

„TOLI NUO NAMŲ“
dRama. Kanada. 2014.
Režisierius: Michael Scott.
Vaidina: Barry Watson, 
Aleks Paunovic, Eli Goree.

Niekaip naujos knygos negalintis 
pradėti rašytojas Nikolas sulau-
kia skambučio iš praeities. Žinia 
apie mirusį dėdę, kuris jį išaugino, 
priverčia Nikolą grįžti į vaikystės 
vietas, kurias įsipiktinęs paliko 
būdamas 22 metų. Čia jis turės 
susigrumti su praeities demonais, 
spręsti, ką daryti su likusiais ne-
baigtais dėdės projektais.

„PATIKIMAS PIEMUO“
istoRinė dRama. JAV. 2006.
Režisierius: Robert De Niro.
Vaidina: Matt Damon, 
Angelina Jolie, Robert De Niro.

Garsaus aktoriaus Roberto de Niro 
režisuota drama pasakoja apie slap-
tą Amerikos istoriją šaltojo karo me-
tais. 1939-ieji, Edvardo Vilsono laukia 
šviesi ateitis - jis vienas geriausių Jei-
lio studentų. Tačiau įstojus į slaptą 
„Kaukolės ir kaulų“ draugiją Vilsono 
gyvenimas dramatiškai pasikeičia.

LNK
19.30

  TV8
6.30 Mankštinkitės. 7.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.00 Kempas ir draugai. 8.30 „Mažųjų gyvūnė-
lių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 
Senoji animacija. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 
Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 Namų 
dekoravimas (N-7). 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 
15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt 
Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 Džeimis gamina 
namuose. 17.30 Lietuvos talentai (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Drama „Toli nuo namų“ (N-7). 22.50 Komedija 
„Be vyrų“ (N-14). 0.25 „Kurt Sejitas ir Šura“ 
(N-7). 

  INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 
Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 (N-7). 
17.40 Dviračio šou. 19.30 Dokumentinis f. „Dy-
zelio mįslė“. 20.30 Apie žūklę. 21.00 Vilniaus 
Švč. Trejybės bažnyčia ir Bazilijonų vienuoly-
nas. 2016 m. 22.00 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 
Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 
Už vaikystę. 1.00 Yra, kaip yra (N-7). 2.00 24 
valandos (N-7). 2.55 Bus visko. 3.40 Valanda 
su Rūta. 5.05 Ne vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

  PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Grok my-
limas, akordeone! 7.15 Juokingi kamuoliukai. 7.30 
„Vrumizas“. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Gany-
tojo žodis. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Idealus re-
montas. 10.05 „Vrumizas“. 10.20 Skanėstas. 11.25 
„Aleksėjus Batalovas. Jis gi Goša, jis gi Goga...“ 
12.30, 16.25 „Manekenė“. 16.05 Vakaro naujienos. 
17.05 „Šlovės minutė“. 19.00 „Jumorina. Sočis“. 
20.00 Laikas. 20.20 „Balsas. Vaikai“. 22.25 „Pro-
žektorparishilton“. 23.00 Komedija „Jaunikis“.

  RTR PLANETA (BALTIjA)
4.45, 7.20 Tyrimą atlieka žinovai. 7.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Žinios. 8.15 Gyvos istorijos. 9.05 Šeimos 
albumas. 10.40 „Anšlagas ir Kompanija“. 13.20 
Tegul kalba. 17.00 Šeštadienio vakaras. 20.00 
„Tuoktuvių žaidimai“. 23.55 „Sveikas ir sudie“. 

  REN
6.55 Kareiviai. 8.40-12.20 Kviestinė vakarienė. 13.20 
Žiūrėti visiems! 13.50 „Kiekvienam po katinėlį“. 
14.15 „Mintransas“. 14.55 Sąžiningas remontas. 
15.35 Pati naudingiausia programa. 16.35 Jaunys-
tės eliksyras. 17.30 „Pėdsekiai“. 19.30 Prajuokink 
komiką. 20.00 „Praeities vaikymasis“. 21.45 Michai-
lo Zadornovo koncertas. 23.20 „Čartovo tuzinas“. 

TV8
21.00

TV3
22.00

TV1
1.15

 16.15  „Fantomas“
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6.15 TV serialas 
„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

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

šuo!“
11.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Pasaulio  
rąsto kėlimo  
čempionatas. 
Lietuva. 2016 m.

12.00 Detektyvas „Foilo 
karas. Vokietė“ 
(N-7).

14.05 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (N-7).

15.00 Gyvenimiškos 
istorijos.

16.00 TV serialas 
„Karaliaus 
Saliamono kasyklos“ 
(1) (N-7).

19.30 Muzikinis iššūkis. 
Vedėjai: Laisva ir 
Tadas Rimgaila.

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

23.40 Siaubo trileris 
„Mirties motelis 2. 
Pirmasis kirtis“ (S).

1.20 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

2.50 Muzikinis iššūkis.
4.20 TV serialas „Blogas 

šuo!“

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.30 Dokumentinis f. 

„Nepaliesta planeta“.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 Dokumentinis f. 

„Mainai gamtoje“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Moterų balsas.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Viskas ore!“
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Šetlando žmogžu-

dystės“ (N-7).
1.30 „Detektyvas Linlis“.
3.00 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
3.50 „Šetlando žmogžu-

dystės“ (N-7).
5.45 „Kalnų ežerai“.
6.35 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Kelias (evangelikams).
8.00 Maistas ir aistros.
8.30 „Geltonų plytų 

kelias“. Muzikinė 
pasaka. 

10.00 Mūsų laisvės metai.
12.15 Televizijos spektaklis 

„Naujieji patriotai“. 
14.50 Dokumentinis f. 

„Disidentai“.
15.40 Dokumentinis f. 

„Gyvoji grandis“.
16.30 Stop juosta.
17.00 Lietuva mūsų lūpose.
17.30 „Džiazas“. Rež. 

R.Banionis. 1992 m.
19.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
19.50 „Kremerata Baltica“ 

20-mečiui ir Gidono 
Kremerio 70-mečiui.

21.40 Kino žvaigždžių alėja. 
Fantastinė komedija 
„Hadsakerio  
patikėtinis“ (N-14).

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 ARTS21.
0.30 Komedija „Vyrai ir 

viščiukai“ (N-14).
2.10 Iškilmingas 

A.J.Greimo metų 
minėjimas.

3.40 ARTS21.
4.10 Stop juosta.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
7.40 Pasisvėrę ir laimingi.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Įdomiausi faktai 
apie gyvūnus“.

11.30 „Zoologijos sodo 
naujagimiai“.

12.00 Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen.

12.30 Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis.

13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 Pasisvėrę ir laimingi.
15.10 Nuotykių komedija 

„Asų asas“.
17.10 „Senjora“ (N-7).
18.55 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Bekas 3. Silpnoji 
grandis“ (N-14).

22.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.30 „Neištikimieji. 
Išdavystės istorijos“ 
(N-14).

1.15 Istorinė drama 
„Patikimas piemuo“ 
(N-14).

3.50 „Nusikaltimo 
vieta - Hamburgas. 
Sudegintas“ (N-14).

5.20 „Sodininkų pasaulis“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

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

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

nės (N-7).
12.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.00 Jokių kliūčių! 
(N-7).

14.00 Gyvenimas iš naujo 
(N-7).

15.00 Pragaro kelias 
(N-7).

16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Alytaus 
„Dzūkija“. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Mokslinės 

fantastikos f.  
„Bado žaidynės. 
Ugnies medžioklė“ 
(N-7).

1.20 Veiksmo f. „Rokis 3“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Dokumentinis f. 

„Mega virtuvės“ (1).
10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 Romantinė 

komedija  
„Blogiau  
nebūna“ (1).

12.30 „Siaubingi namai“.
13.30 „Kino automobiliai“.
14.00 Nuotykių f. 

„Karaliaus 
Saliamono kasyklos“ 
(N-7).

15.40 Karo drama „Aguonų 
laukas“ (N-7).

16.50 Skaniausias gatvės 
maistas.

17.50 „Virtuvė“ (N-7).
18.20 Šeimos vakaras. 

„Bitė Maja“.
20.00 Dokumentinis f. 

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

21.00 Tina Turner 
koncertas  
„50 Anniversary  
Tour - Live in 
Holland“. 2009 m.

22.40 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

23.10 Fantastinis 
veiksmo f. 
„Saliamonas Keinas“ 
(N-14).

 0.30  „Vyrai ir 
  viščiukai“

 13.00  „Merdoko 
  paslaptys“

 12.00  „Foilo karas. 
  Vokietė“ 

 21.00  Tina Turner  
  koncertas

 17.10  „Senjora“

TV PROGRAMAkovo 11 d.

  NTV Mir
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 
7.55 Gaminame su A.Zyminu. 8.25 Protingas 
namas. 9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 Gyvas ir 
negyvas maistas. 11.00 Buto klausimas. 12.05 
Dvigubi standartai. 13.05 Šefų mūšis. 14.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.20 Kartą. 16.00 
Milijono verta paslaptis. 18.00 Centrinė televi-
zija. 19.00 Tu - šaunuolis! 21.30 Tu nepatikėsi! 
22.30 „Formatas A4“. 0.30 „Jolkos koncertas“. 
2.20 Tarptautinė pjūklorama su Tigranu Koesa-
novu. 3.15 „Grąžinti pakartotinai tirti“. 

  TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Polonijos 
pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.00 
O! Lenkiški kūriniai. 16.00 Okrasa laužo tai-
sykles. 16.30 Ateities namai. 17.00 Kultūrin-
gieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip 
meilė“. 19.50 M.Grechutos koncertas. 20.40, 
2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 21.50, 3.45 „Ugniagesiai“. 22.45 
„Laimėtojas“. 0.45 Dainuojame Kačmarskį. 
4.40 Myliu tave, Lenkija! 6.20 Stingas ir 
A.M.Jopek. Koncertas. 

  TV1000
7.30 „Stounhersto beprotnamis“. 9.50 „Triu-
šio urvas“. 11.50 „Memento“. 14.10 „Erina 
Brokovič“. 16.50 „Saugus prieglobstis“. 19.10 
„Skolininkai“. 20.55 „Džeris Magvairas“. 23.30 
„Poseidonas“. 1.20 „Istviko raganos“. 

 DiscoVery 
7.25, 16.20 Aukso karštinė. 8.15 Aliaska: šeima 
iš miško. 9.10 Aliaska: paskutinė riba. 10.05 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 10.55 Dalaso 
automobilių rykliai. 11.50 Paskui klasikinius 
automobilius. 12.40 Senienų medžiotojai. 
13.35 Mirtinas laimikis. 15.25 Edas Stafordas: 
į nežinomybę. 18.10 Lobių ieškotojai. 19.05 
Akropolio istorija. 20.00 Megatraukiniai. 21.00 
Greiti ir triukšmingi. 22.00 Automobilių per-
pardavinėtojai. 23.00 Plieniniai žirgai. 24.00 
Robotų kovos. 1.00 Katastrofa ant ratų. 

  TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Ne-
įprastas maistas. 10.00 Viešbučių verslas. 11.00 
Pilies paslaptys. 12.00, 20.00 Kelionės Amazone. 
17.30 Ali Smit kelionė. 21.00 Sunki kelionė 
traukiniais. 22.00 Ypatinga ekspedicija. 23.00 
Everestas. 24.00 Endriu Zimernas Našvilyje. 

  aNiMal PlaNeT
7.25, 19.15 Didžiausi ir blogiausi. 8.15, 18.20, 
22.00 Gaudant monstrus. 9.10, 20.10 Jankių 
džiunglės. 10.05 Veterinarų gyvenimas. 11.00, 
21.05 Namai medžiuose. 11.55 Bondai Byčo vete-
rinaras. 12.50, 17.25 Pavojingiausios JAV gyvatės. 
16.30 Gyvačių grožis. 22.55Aligatorių tramdytojai. 

  sPorT1
9.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžval-
ga. 10.00 Čempionai LT. Grapplingas. Pakruojis. 
1 d. 10.30 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
11.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Vitori-
jos „Baskonia“ - Valensija. 2017-03-05. 12.45 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos apžvalga. 13.30 Tiesiogiai. Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Mask vos „CSKA“ - Sankt 
Peterburgo „Zenit“. 15.30 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Eindhoveno „PSV“ - Kerkradės 
„Roda“. 2017-03-05. 17.30 NBA krepšinio lyga. 
Filadelfijos „76ers“ - Detroito „Pistons“. 2017-03-
05. 19.40 Road to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 
20.45 Tiesiogiai. Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Deventerio „Go Ahead Eagles“ - Eindhoveno 
„PSV“. 22.45 Rusijos „Premier“ futbolo lygos 
apžvalga. 23.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 23.55 Tiesiogiai. NBA krepšinio 
lyga. Detroito „Pistons“ - Niujorko „Knicks“. 

  ViasaT sPorT BalTic
8.40 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. Velsas - 
Airija. 10.30 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - 
„Brose“. 12.20 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Pa-
nathinaikos“. 14.10 Futbolas. FA taurė. „Middles-
brough“ - „Huddersfield“ / „Manchester City. Jalka-
pallo“. Tiesioginė transliacija. 16.15 Boksas. 17.00 
„Trans World Sport“ žurnalas. 17.55 Regbis. Šešių 
nacijų čempionatas. Anglija - Škotija. Tiesioginė 
transliacija. 20.00 Futbolas. FA taurė. „Arsenal“ - 
„Lincoln“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Regbis. 
Šešių nacijų čempionatas. Italija - Prancūzija. 23.20, 
5.00 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos pusfi-
nalis. 1.20 Futbolas. FA taurė. „Middlesbrough“ - 
„Huddersfield“ / „Manchester City. Jalkapallo“.  

  eurosPorT
6.30, 13.00, 15.45, 2.00, 4.00 Biatlonas. Pa-
saulio taurė. Suomija. 8.30, 10.30 Motospor-
tas. Pasaulio čempionatas. 9.15, 21.00, 24.00 
Dviračių sportas. Paryžius - Nica. 12.00, 19.00 
Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. Norvegija. 
13.45 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Norvegija. 
17.00, 2.30, 5.45 Šuoliai su slidėmis nuo tramp-
lino. Pasaulio taurė. Norvegija. 19.30, 22.45, 
5.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 20.55, 
23.55 Sporto naujienos. 22.00, 3.15 Dviračių 
sportas. Italija. 1.00 Žiemos sporto apžvalga. 

 22.30  „Bado žaidynės. 
  Ugnies medžioklė“
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 23.50  „Sekso magistrai“  15.45  Dailininkė 
    Jūratė Stauskaitė

 21.00   „Giminės.
       Gyvenimas tęsiasi 3“

 

 19.30    Mes vieno kraujo 9.30  Penkių žvaigždučių
  būstas

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 „Mano maža-
sis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji ani-
macija. 11.30 Virtuvės istorijos. 12.00 Pasau-
lis pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 
Namų dekoravimas (N-7). 14.00 „Rezidentai“ 
(N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 
„Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 „Tėvas 
Braunas“ (N-7). 18.00 „Bruto ir Neto“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Laimėk, pralaimėk 
arba mylėk“ (N-7). 22.50 Drama „Toli nuo 
namų“ (N-7). 0.40 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Auginantiems savo kraštą. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 
KK2 (N-7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda 
su Rūta. 13.40 Bus visko. 14.30 24 valandos 
(N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Beatos 
virtuvė. 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 
„Alfa“ savaitė. 21.30 Pasienio sargyba (N-7). 
22.00 Valanda su Rūta. 23.30 „Alfa“ savaitė. 
24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 1.20 Ne vienas 
kelyje. 2.00 KK2 (N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
6.00, 2.15 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.40 Sargybinis.  7.20 „Vrumizas“. 7.35 
Kontrolinis pirkinys. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi 
namie. 10.00 „Vrumizas“. 10.10 „Maša ir Lokys“. 
10.30 Fazenda. 11.30 Kas nori tapti milijonieriu-
mi? 12.30 „Jumorina. Sočis“. 14.25 „Anna“. 18.50 
„TiliTeleTesto“ su Larisa Guzejeva. 20.25 „Visų 
geriausias!“ 22.00 Laikas. 23.35 „Tatjanos Tara-
sovos jubiliejinis vakaras“. 2.45 Detektyvas „Ver-
buotojas“. 4.10 Melodrama „Rudens vestuvės“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 „Tuoktuvių žaidimai“. 7.20 Pats sau reži-
sierius. 8.10 J.Petrosiano humoro laida. 8.40 
Rytinis paštas. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 
13.00, 19.00 Žinios. 10.20 Juoktis leidžiama. 
13.20 „Meilė, kurios nebuvo“. 15.10 „Vera“. 
21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
23.30 „Naina Jelcina“. 0.35 „Moterys ties riba“. 

 Ren
7.05 „Bernardas. Sportas“. 7.10 Pažink mūsiš-
kius. 8.00 Rusiškas vairavimas. 8.55 Prajuokink 
komiką. 9.25 „Gauja“. 11.30 Michailo Zador-
novo koncertas. 13.05-20.35 „Kurtinys“. 0.10 
„Druska“. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl sveiki! 
7.45 Kūdikio lūpomis. 8.25 Valgome namie! 9.20 
Pirmoji pavara. 10.00 Technikos stebuklai. 10.55 
Sodininkų atsakas. 12.00 Vartotojų priežiūra. 
13.05 Važiuosime, pavalgysime! 14.00 „Muchta-
ro sugrįžimas 2“. 15.25 Kriminalinė Rusija. 16.05 
Tyrimą atliko. 17.00 Naujos rusiškos sensacijos. 
18.00 Savaitės apžvalga. 19.30 „Bėglys“. 21.30 
„Ispanas“. 1.15 „Grąžinti pakartotinai tirti“. 

 TV PolonIa
7.40 O! Lenkiški kūriniai. 8.35 Giminės saga. 9.00 
„Gera diena šiandien“. 9.35 Lenkų valgiai. 9.55 
Laisvasis ekranas. 10.10, 18.25 Lenkija su Mio-
deku. 10.20 Grūdas. 10.50 Žodžių žaidimas. 11.15 
Petersburskio muzikinis šou. 11.50 „Į penktąjį pa-
saulio kraštą“. 12.50 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 
13.50 Nepaprastų vietų keliais. Istorijos paminklai. 
14.00 Šv.Mišios. 15.20 Turistinė kelionė. 15.40 
„Mergina ieško meilės“. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.30 „M, kaip meilė“. 
19.50, 4.40 Akis į akį. 20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 
20.40, 2.45 Animacinis f. 20.50 Lenkija skaito vai-
kams. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Blondinė“. 
22.45 Myliu tave, Lenkija! 0.20 Moteris turi ne 
vieną vardą. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje.

 TV1000
10.15 „Poseidonas“. 12.20 „Skolininkai“. 14.15 
„Istviko raganos“. 16.40 „Marija Antuanetė“. 
19.10 „Kaip mylėtis angliškai“. 21.05 „Liokajus“. 
23.30 „Koralaina ir slaptas pasaulis“. 1.15 „Trys 
metrai virš dangaus“. 3.15 „Geriausia, ką turiu“.

 DIscoVeRy 
9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Su-
perautomobiliai. 10.55, 22.00, 3.40 Aukso karštinė. 
12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 Karai 
dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Paskui kla-
sikinius automobilius. 16.20 Miestas. 17.15 Akro-
polio istorija. 18.10 Svajonių automobiliai. 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 20.00 B.Grilsas. 
Sala. 21.00, 2.50 Aliaska: šeima iš miško. 23.00, 
4.30 Išgyventi drauge. 24.00, 5.20 Lobių ieškotojai. 
Gyvačių sala. 1.00 Seklių pėdsakais. 

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

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

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

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

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Animacinis f. 

„Caraitis Ivanas 
ir vilkas pilkas 3“ 
(N-7).

12.40 Nuotykių komedija
„Asteriksas ir 
Obeliksas. Jos 
didenybės tarnyboje“ 
(N-7).

15.00 Romantinė komedija 
„Tavo, mano ir mūsų“.

16.50 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

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

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

22.30 Kriminalinis trileris 
„12 galimybių“ 
(N-14).

0.50 Drama „CBGB 
klubas“ (N-14).

6.25 „Stebuklingi vaikai“.
6.55 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.20 “Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai 
Duoniukai“.

8.10 „Linksmieji 
detektyvai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 Animacinis f. 
„Peliukas  
Stiuartas Litlis“.

9.55 Nuotykių filmas 
šeimai „Artūras  
ir minimukai“.

11.55 Komedija 
„Jaunavedžiai“  
(N-7).

13.45 Pričiupom! (N-7).
14.10 Komedija „Ko nori 

moterys“ (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.10 Veiksmo trileris 

„Pabėgimas“ (N-14).
23.55 Veiksmo komedija 

„Paskutinis skautas“ 
(N-14).

1.55 Veiksmo komedija 
„Smokingas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 „Tobotai 1“.
9.25 „Džiunglių knyga 1“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Vietnamas. Feniksas, 

pakilęs iš pelenų“.
13.00 „Neaprėpiama gamta“.
14.00 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.25 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Jonas Vailokaitis“.

17.15 Auksinis protas.
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 3“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Romantinis trileris 

„Myli, nemyli“ (N-7).
23.30 Trumposios žinios.
23.35 „Hadsakerio

patikėtinis“ (N-14).

6.30 Galiūnų čempionų 
lyga. Pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas. 
Lietuva. 2016 m.

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

(N-7).
10.10 „Blogas šuo!“
11.10  „Džekas Hana 

kviečia į gamtą“.
13.15 Sveikinimų 

koncertas.
15.50 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.00 „Ponas Bynas“ 
(N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.30 Romantinė komedija 
„Kaip atsikratyti  
vaikino per 10 
dienų“ (N-14).

23.50 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

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

3.30 Siaubo trileris 
„Mirties motelis 2. 
Pirmasis kirtis“ (S).

4.50 „Blogas šuo!“

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Dokumentinis f. 

„Nepaliesta  
planeta“.

10.30 Ekovizija.
10.40 Auksinė daina.
12.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
14.40 Dokumentinis f. 

„Safaris džiunglėse“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio 

pasaulyje  
su V.Mačiuliu.

17.00 Patriotai 
(N-7).

18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Kartą Rostove...“ 

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

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

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

(N-7).
3.45 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos kolumbai.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“. 
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 „Banchetto musicale“.
12.00 Brydė. Rašytojas 

Vladas Dautartas.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai. 
13.35 V.Jakubėnas. Baletas 

„Vaivos juosta“.
15.00 „2beLT. Kartu 

Amerikoje“.
15.45 Kultūra. Dailininkė 

Jūratė Stauskaitė.
16.05 Keliaukime kartu.
16.55 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 1“ (N-7).
17.45 V.Kavolio knygos „Mo -

te rys ir vyrai lietuvių 
kultūroje“ pristatymas.

18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Deividas Siušė 

ir jo Puaro“.
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE.
23.15 ARTi.
23.30 Dabar pasaulyje.

 18.25   Kitoks pokalbis

laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  1 0 47

kovo 12 d.

 10.30  „Elajus Stounas“ 12.30  Crisso Angelo 
     iliuzijų pasaulis

 1.55  „Karalienė 
   Izabelė“

 AnimAl PlAnet
9.10, 20.10 Veterinarų gyvenimas. 10.05 Gaudant 
monstrus. 11.00 Didžiausi ir blogiausi. 11.55 Bon-
dai Byčo veterinaras. 12.50, 17.25, 0.45, 5.02 Nami-
bijos dykumose. 15.05, 3.00 Šimpanzės išgelbėji-
mas. 18.20, 22.00 Australijos nacionaliniai parkai. 
19.15 Dr.Džefas. 22.55, 5.49 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo 
„Ajax“ - Roterdamo „Sparta“. 8.20 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Vitorijos „Baskonia“ - Valensija. 10.00 
Grapplingas. Pakruojis. 10.30 Tiesiogiai. Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Permės „Amkar“ - Sankt Pe-
terburgo „Zenit“. 12.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lygos apžvalga. 13.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Estudiantes“ - Tenerifės 
„Iberostar“. 15.30 Tiesiogiai. Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Maskvos „Spartak“ - Machačkalos „Anži“. 17.30 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Deventerio „Go 
Ahead Eagles“ - Eindhoveno „PSV“. Vakar. 19.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Barselona. 21.30 „Penktasis kėlinys“. 22.30 
Tiesogiai. NBA krepšinio lyga. Bostono „Celtics“ - 
Čikagos „Bulls“. 1.10 NBA krepšinio lyga. Sakramento 
„Kings“ - Šarlotės „Hornets“. 3.20 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. 5.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Malagos „Unicaja“ - Madrido „Real“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 14.25 Premier lygos apžvalga. 8.00 Reg-
bis. Šešių nacijų čempionatas. Anglija - Škotija. 
9.50 Futbolas. FA taurė. „Arsenal“ - „Lincoln“. 
11.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Bour-
nemouth“ - „West Ham“. 13.30 Boksas. 15.25 
Mobil 1 The Grid lenktynės. 15.55 Futbolas. 
FA taurė. „Tottenham“ - „Millwall“. Tiesioginė 
transliacija. 17.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Liverpool“ - „Burnley“. Tiesioginė trans-
liacija. 20.00, 5.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų 
konferencijos pusfinalis. 24.00 Futbolas. An-
glijos FA taurė. 1.50 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Liverpool“ - „Burnley“. 3.40 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 

 euroSPort
7.15 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. Norvegija. 
7.45, 14.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Suomija. 
8.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 9.30, 
19.30 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 
12.00, 15.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Norvegija. 12.45 Slidžių krosas. 
Pasaulio taurė. Norvegija. 17.00 Dviračių spor-
tas. Paryžius - Nica. 18.15 Dviračių sportas. 
Italija. 20.00 Žiemos sporto apžvalga. 20.55, 
0.25 Sporto naujienos. 21.00 Angliškasis bi-
liardas. Velsas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Įdomiausi faktai 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Įdomiausi faktai 
apie gyvūnus“.

11.30 „Zoologijos sodo 
naujagimiai“.

12.00 Kasdien virtuvėje 
su Reičele Alen.

12.30 Reičelės Alen 
pyragų dienoraštis.

13.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

14.00 Pasisvėrę ir laimingi.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
18.55 Nuotykių komedija 

„Rožinė pantera 
puola“ (N-7).

21.00 „Bekas 3. Tylus 
klyksmas“ (N-14).

22.50 Romantinė komedija 
„Kvaila, beprotiška 
meilė“ (N-14).

1.10 „Neištikimieji. 
Išdavystės istorijos“ 
(N-14).

1.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

3.10 „Bekas 3. Silpnoji 
grandis“ (N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

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

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
15.00 Pragaro kelias (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Prienų-Birštono 
„Vytautas“ - Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 Aš - superhitas 
(N-7).

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

(N-14).
23.30 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 „Virtuvė“ (N-7).
9.30 Skaniausias gatvės 

maistas.
10.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
11.30 Dokumentinis f. 

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

12.30 Karo drama „
Aguonų laukas“ 
(N-7).

13.40 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

14.10 Animacinis nuotykių f.
„Kelionė į mėnulį“.

15.45 Nuotykių f. „Beilio 
nuotykiai: Naktis 
Kautaune“.

17.20 Dokumentinis f.
„Džeimso 
Kamerono projektas 
„Povandeninis 
laivas“.

19.00 „Siaubingi namai“.
20.00 Dokumentinis f. 

„Mega virtuvės“.
21.00 VIP seansas. 

„13-tasis rajonas“ 
(N-14).

22.35 Dokumentinis f. 
„Apokalipsė. Antrasis 
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

23.35 Pinigai iš nieko.
0.35 „Kino automobiliai“.

„KVAilA, BeProtiŠKA meilĖ“
Romantinė komedija. JAV. 2011.
Režisieriai: Glenn Ficarra, John Requa.
Vaidina: Steve Carell, Julianne Moore, Ryan Gosling.

Kalas ir Emily gyvena idealų gyvenimą kartu, tiesiog amerikietišką sva-
jonę, tačiau Emily paprašo skyrybų. Dabar Kalas su savo profesionalaus 
viengungio draugo Džeikobo Palmerio pagalba bando naviguoti vien-
gungio gyvenimo klystkeliais.

tV1
22.50

„KAiP AtSiKrAtYti  
VAiKino Per 10 DienŲ“
Romantinė komedija. JAV, 
Vokietija. 2003.
Režisierius: Donald Petrie.
Vaidina: Kate Hudson, Matthew
McConaughey, Adam Goldberg.

Žurnalistė Endi nutaria parašyti 
straipsnį, paremtą asmenine pa-
tirtimi, apie tai, kaip reikia diplo-
matiškai atsikratyti vaikino.

„PASKutiniS SKAutAS“
Veiksmo komedija. JAV. 1991.
Režisierius: Tony Scott.
Vaidina: Bruce Willis, Damon 
Wayans, Chelsea Field.

Džo Halenbekas - kadaise buvęs 
pats geriausias slaptosios tarny-
bos agentas, dabar tapęs alkoho-
liku detektyvu. Džo pasamdomas 
saugoti šokėjos Kori, kurią grasina-
ma nužudyti. Džo pradeda blaivy-
tis, tuo metu Kori yra nužudoma... 

„12 GAlimYBiŲ“
kRiminalinis tRileRis. JAV. 2009.
Režisierius: Renny Harlin.
Vaidina: John Cena, Aidan 
Gillen, Ashley Scott.

Stropus ir savo darbą mylintis Nau-
jojo Orleano detektyvas Denis Fišeris 
užkerta kelią puikiai parengtai ir su-
planuotai grandiozinei vagystei. Fi-
šeriui pavyksta sučiupti ir patį vagys-
tės organizatorių - Mailsą Džeksoną.

BtV
21.30

tV3
22.30

lnK
23.55

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai detekty-

vai (N-7).
11.05 „Madagaskaro 

pingvinai“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Pakartok! (N-7).
21.00 Premjera! TV serialas 

„Šviesoforas“. 1 s. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Premjera! Fantastinė 

drama „Mano ištakos“.
0.40 TV serialas 

„Skandalas“ (N-7).
1.35 Premjera! TV serialas 

„Rouzvudas“. 1 s. 
2.30 TV serialas „Vikingai“ 

(N-14).
3.20 TV serialas „Paskutinis 

žmogus Žemėje“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris I“.

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

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

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Absoliutus blogis“ 
(N-14).

0.10 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

1.05 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.00 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.30 Klausimėlis.lt.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dėmesio centre.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Supriešinta šalis? 

Atakos prieš „Charlie 
Hebdo“ padariniai“.

23.00 Trumposios žinios.
23.05 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
0.05 „Misija Sibiras’16. 

Dvi savaitės, truku-
sios vieną poliarinę 
dieną“.

1.00 LRT radijo žinios.

 19.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 21.00  „Šviesoforas“.  20.25  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažųjų gyvū-
nėlių krautuvė“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 
Romantinė drama „Laimėk, pralaimėk arba 
mylėk“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ 
(N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Ir skanu, 
ir skoninga. 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Premjera! 
Romantinė drama „Princo pabučiuota“ (N-7). 
22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės kri-
minalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki. 11.25 Savaitės kriminalai 
(N-7). 11.50 Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ 
savaitė. 12.55 Apie žūklę. 13.25 24 valandos 
(N-7). 14.10 Pasienio sargyba (N-7). 14.40 
Bus visko. 15.30 „Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.35 Vaikų klu-
bas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 9.00, 14.45 Naujienos. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 „Ju-
morina. Sočis“. 13.15 Visų geriausias! 15.00 Kartu 
su visais. 15.55 Mados nuosprendis. 16.55 Vyriška/
Moteriška. 17.55 „Susituokime“. 18.50 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00 Eurologi-
ja: Baltijos kelias. 21.25 „Murka“. 23.25 Komedija 
„Rinkimų diena“. 1.35 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Žinios. 
10.55 „Veronika. Bėglė“. 13.40 Gyvenimo tai-
syklės. 14.05 „Kuoktelėjusi“. 16.40 Tiesioginis 
eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Sūkurys“. 
22.30 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
6.45 Vaikų klubas. 6.50 „Linksma kompanija“. 
7.35 Kviestinė vakarienė. 8.35 Tinkama priemonė. 
9.30 „Šeimos dramos“. 11.20 Mums net nesisap-
navo. 14.00 „Pėdsekiai“. 16.25 „Byla dviems“. 
17.25 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Izmailovo parkas. 
23.20 „Praeities vaikymasis“. 0.55 „Byla dviems“. 

„Mano IŠTaKoS“
Fantastinė drama. JAV. 2014.
Režisierius: Mike Cahill.
Vaidina: Michael Pitt, Steven Yeun, Astrid Berges-Frisbey.

Jaunas mokslininkas Janas kartu su kolegomis Karen ir Keniu tyrinėja 
žmogaus akių evoliuciją. Janas įsitikinęs, kad dviejų vienodų porų akių 
tiesiog negali būti. Per vieną Helovino vakarėlį jis susipažįsta su įdomia 
mergina, dėvinčia kaukę. Janas susižavi Sofi akimis, fotografuoja jas sa
vo tyrimui ir nė nenutuokia, kad šių akių jis nepamirš visą gyvenimą.

TV3
22.30

„PRInCo PaBUČIUoTa“
romantinė drama. Vokietija. 2011.
Režisierė: Gloria Behrens.
Vaidina: Mira Bartuschek, 
Heidelinde Weis, Janina Hartwig.

Našle tapusi Ruta turi šeimos vieš
butį ant vaizdingo ežero kranto, jį 
prižiūri su anūke Mari, nes jos duk
ra ir Mari motina Karla visą savo 
laiką mieliau skiria tapytojos kar
jerai ir gerbėjams. Ruta nerimau
ja dėl savo kuklios anūkės ir ima 
baimintis, kad ji niekad nesusiras 
vyro, nes visai nekreipia dėmesio 
į savo išvaizdą. 

„BaRadaČ’IUS“
tV serialas. Rusija. 2016.
Režisieriai: Garik Martirosian, 
Semion Slepakov.
Vaidina: Michail Galustian, 
Artur Kazberov, Ana Ukolova.

Riazanėje gyvenantis Aleksandras 
Baradač’ius dirba apsauginiu, ta
čiau nė viename darbe dėl savo 
išsidirbinėjimų neišbūna ilgiau 
nei tris dienas. Jis įsimylėjęs strip
tizo šokėją Irušką ir visais būdais 
stengiasi užkariauti jos širdį, tačiau 
kaskart pakliūva į idiotiškiausias 
situacijas. 

„VedĘS IR TURI VaIKŲ“
tV serialas. JAV. 1996.
Režisieriai: Amanda Bearse, 
Sam W.Orender.
Vaidina: Ed O’Neill, Katey Sagal, 
Christina Applegate.

Elas Bandis prieš vedybas negalvo
jo, koks gali būti sunkus gyvenimas 
susituokus. Žmona ir vaikai siurbia 
viską, o kažkur šalia gyvena pakvai
šę kaimynai. Pasaulis apsisuko kitu 
kampu. Batų parduotuvė, sofa, te
levizorius ir mylimas dodžas. 

TV8
21.00

TV1
0.50

rekomenduoja

TV6
21.30
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6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

6.40 „Ponas Bynas“ (N-7).
7.10 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.05 Gyvenimiškos istorijos.
9.05 TV serialas „Džuna“.
10.05 TV serialas „Farų 

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

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

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

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

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

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

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

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

operatyvinė grupė“.
19.30 TV serialas 

„Voratinklis. Baltasis 
erškėtis“ (N-7).

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Kriminalinis trileris 

„Įspėjantis praneši-
mas“ (N-7).

0.20 Romantinė komedija 
„Kaip atsikratyti vai-
kino per 10 dienų“.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 Moterų balsas.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.30 „Bitininkas“ (N-7).
4.15 „Gluchariovas“ (N-7).
5.05 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.50 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.40 Pranciškonų kelias 

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

su Nomeda Kazlaus. 
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė).
17.30 Blokados auksas.
18.20 Poezija.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Komedija „Neliečia-

mieji“ (N-7).
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Atspindžiai.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Lietuva mūsų lūpose.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Ištark sudie“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „Mentalistė“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės II. Keršto 
karuselė“ (N-14).

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
0.50 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.15 „Auklė“.
1.40 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.20 „Mentalistė“ (N-7).
3.10 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.55 „Bekas 3. Tylus 
klyksmas“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
12.30 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 „Baradač’ius“ (N-7).
22.00 Farai (N-14).
23.00 Premjera! 

Siaubo f.  
„Velnio stuburo 
paslaptis“ (S).

0.50 Aš - superhitas 
(N-7).

1.40 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 „Virtuvė“ (N-7).
9.30 „Mega 

virtuvės“.
10.30 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

11.30 Pinigai iš nieko.
12.30 „Kino 

automobiliai“.
13.00 „Siaubingi 

namai“.
14.00 Mistinė romantinė 

drama „Iliuzionistas“ 
(N-7).

15.55 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

16.25 Nuotykių 
komedija  
„Vikis - mažasis 
vikingas“.

18.00 „Blogiau 
nebūna“.

19.00 Skaniausias gatvės 
maistas.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

21.40 Kino akademija. 
„Į Romą su meile“ 
(N-7).

23.40 Balticum TV žinios.
0.10 „Karaliaus 

Saliamono  
kasyklos“  
(N-7).

 14.30  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

18.00  Reporteris
  

 21.00  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

 19.00  Skaniausias 
  gatvės maistas

 17.00  „Kobra 11“ 6.50  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAkovo 13 d.

 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Advokatas“. 6.05, 7.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Bitininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.35 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 16.30 
Kalbame ir rodome. 17.35 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 18.50 „Tyli medžioklė“. 20.40 „Šuo“. 
22.50 Dienos apžvalga. 23.20 Pozdniakovas. 
23.30 „Meškos kampas“. 1.30 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.15 Knygų kandys. 
8.30, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 12.00 Kelionės su istorija. 
12.35 M.Grechutos koncertas. 13.25, 18.20, 
4.35 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 15.20 Akis 
į akį. 15.55 „Vienos fotografijos istorija. Tėvo pa-
bučiavimas“. 16.40, 6.50 Medicina ir tu. 16.55, 
1.15 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Manimi nesirūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 
23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 23.25, 5.55 Svei-
ka, Polonija. 0.15 „Karskis ir žmonijos valdovai“. 

 TV1000
7.20 „Liokajus“. 10.00 „Koralaina ir slaptas pa-
saulis“. 12.10 „Kaip mylėtis angliškai“. 14.20 
„Geriausia, ką turiu“. 16.40 „Trys metrai virš 
dangaus“. 19.10 „Sielonešė“. 21.35 „Pasiklydę 
vertime“. 23.35 „Monstras“. 1.35 „Triušio urvas“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35, 1.00 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15, 20.30 Kaip 
tai pagaminta. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05, 23.00 Aukso 
karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 14.30 Nemėginkite pakartoti. 21.00 Lobių 
ieškotojai. 22.00 Aliaska. 24.00 Aliaskos pakraštys. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Statybos atokioje Montanoje. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 23.00, 1.00 Muziejų 
paslaptys. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 21.00 Ar galėčiau ten gy-
venti? 21.30 Gyvenime ne vien žiedai. 22.00 
Garsiausios pasaulyje kelionės motociklu. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Laukiniai naminiai gyvūnai. 8.15, 
12.50 Didžiausi ir blogiausi. 9.10, 14.40, 20.10, 
3.25 Šimpanzės išgelbėjimas. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50, 5.02 Pa-
vojingiausios JAV gyvatės. 17.25, 21.05 Kaimo 
veterinaras. 18.20, 22.00, 1.40 Daktarė Dy. 

 sPorT1
9.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Mad-
rido „Real“ - Gran Kanarikos „Herbalife“. 10.55 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. I etapas. 
12.55 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Ro-
terdamo „Feyenoord“ - Eindhoveno „PSV“. 
14.40 NBA krepšinio lyga. Los Andželo „La-
kers“ - San Antonijo „Spurs“. 16.50 KOK 
World Series. Moldova 2016. 19.00 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
I d. 20.30 „Road to Glory“. Kovinio sporto 
žurnalas. 21.00 NBA krepšinio lyga. Bosto-
no „Celtics“ - Čikagos „Bulls“. Vakar. 23.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Barselonos „Barcelona“. Vakar. 0.55 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo 
„Feyenoord“ - Eindhoveno „PSV“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar 400 mylių lenktynės. 11.00 Futbolas. 
Anglijos FA taurė. „Middlesbrough“ - „Hud-
dersfield“/„Manchester City“. 12.50 Ledo ritulys. 
KHL. „Lokomotiv“ - CSKA. 14.55 Ledo ritulys. 
KHL. Rytų konferencijos pusfinalis. Tiesioginė 
transliacija. 17.50 Motosportas. Nascar 400 mylių 
lenktynių apžvalga. 18.50 Regbis. Šešių nacijų 
čempionatas. Anglija - Škotija. 20.40 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 21.40 Futbolas. Anglijos 
FA taurė. „Chelsea“ - „Manchester United“. Tie-
sioginė transliacija. 23.45 Ledo ritulys. KHL. Rytų 
konferencijos pusfinalis. 1.45 Futbolas. Anglijos 
FA taurė. „Chelsea“ - „Manchester United“. 

 eurosPorT
7.00, 22.30 FIFA futbolas. 7.30 Dviračių sportas. 
Prancūzija. 8.30, 20.35 Dviračių sportas. Italija. 
9.30 Žiemos sportas. 10.30 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. Suomija. 12.00 Šuoliai su slidėmis. Pasau-
lio taurė. 13.00, 1.45 Snieglenčių sportas. Pasau-
lio čempionatas. 14.15 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Suomija. 15.00 Dviračių sportas. Italija. 17.30, 
21.30, 0.45 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurė. 
19.30 Greitasis čiuožimas. Pasaulio čempionatas. 
Nyderlandai. 20.25, 0.40 Sporto naujienos. 23.00 
Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 23.30 
Sporto linksmybės. 23.45 Jojimas. Pasaulio taurė. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  23.45  Moterų balsas.  23.30  Dabar pasaulyje 22.30  Istorijos 
  detektyvai

 0.05  „Kultas“ 20.00  Prieš srovę

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvū-
nėlių krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 
Romantinė drama „Princo pabučiuota“ (N-7). 
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Mei-
lės žiedai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Ir skanu, ir skoninga. 17.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Premjera! Romantinė drama 
„Apylanka į laimę“ (N-7). 22.55 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 0.50 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 1.45 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Tauro ragas 
(N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.50 Auto-
pilotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.45 Dviračio 
šou. 15.15 Pagalbos skambutis (N-7). 16.00 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.45 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 „Murka“. 
15.00 Kartu su visais. 16.00, 3.10 Mados nuos-
prendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 „Susi-
tuokime“. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.00 Už kadro. 21.20 „Murka“. 
23.25 Vakaras su Urgantu. 24.00 „Naina Jelcina. 
Meilės paaiškinimas“. 0.55 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Žinios. 10.55 
„Veronika. Bėglė“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 „Kuoktelėjusi“. 16.40 Tiesioginis eteris. 
17.50 60 minučių. 20.00 „Sūkurys“. 22.30 Vaka-
ras su V.Solovjovu. 1.15 „Jekaterina Voronina“. 

 Ren
6.45 Vaikų klubas. 6.50 „Linksma kompanija“. 7.35 
Kviestinė vakarienė. 8.20 Tinkama priemonė. 9.20 
„Šeimos dramos“. 11.10 Mums net nesisapnavo. 
13.55 Izmailovo parkas. 15.35 „Byla dviems“. 
17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Geriausias 
šefas. 24.00 Žiūrėti visiems! 0.55 „Byla dviems“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Advokatas“. 6.05, 7.05 Dalykiškas NTV 
rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Bitinin-
kas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.35 
„Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 16.30 Kalbame 
ir rodome. 17.35 Ypatingas įvykis. 18.50 „Tyli 
medžioklė“. 20.40 „Šuo“. 22.50 Dienos apžvalga. 
23.20 „Meškos kampas“. 1.20 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.55 Įsimylėk Lenkijoje. 8.30, 2.15 Pasakų šaly-
je. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 22.50, 
5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos 
pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ugnia-
gesiai“. 15.20 „Karskis ir žmonijos valdovai“. 
16.40 Lenkų valgiai. 16.55, 1.15 Zondas 2. 
17.30, 1.45 „Pelenė“. 17.55 Pasakų šalyje. 18.30 
Dainų festivalis Opolėje. 18.50 Lenkija su Mio-
deku. 18.55 Sekmadienis su... 19.40 Prie Tatrų. 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 20.25 Istorijos 
aktualijos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas Ma-
teušas“. 0.15 „Vienos fotografijos istorija. Tėvo 
pabučiavimas“. 0.45 Kažkas matė, kažkas žino. 

 TV1000
7.30 „Pasiklydę vertime“. 9.40 „Monstras“. 11.55 
„Sielonešė“. 14.25 „Stounhersto beprotnamis“. 
16.50 „Memento“. 19.10 „Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija“. 22.30 „Nenugalimas“. 1.00 „Poseidonas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Bri-
tanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 
18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05, 21.00, 
2.50 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 14.30 Turto gelbėtojai. 
22.00 Išgyventi su konkurentu. 23.00 B.Grilsas. 
Sala. 24.00 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 
Ar galėčiau ten gyventi? 9.30, 15.30, 21.30 
Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbu-
čių verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 
16.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Ne-
įprastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Endriu 
Zimernas Našvilyje. 23.00, 4.00 Ali Smit kelionė. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

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

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

foras“. 1 s. (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai detektyvai.
11.00 Pakartok! (N-7).
12.00 Aš - superhitas (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

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

foras“. 2 s. (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Trileris „Liūtis“ (N-14).
0.25 TV serialas 

„Imperija“ (N-14).
1.25 TV serialas 

„Rouzvudas“ (N-14).
2.15 TV serialas 

„Vikingai“ (N-14).
3.10 TV serialas „Paskutinis 

žmogus Žemėje“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris I“.

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

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

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Anapus nežinomybės 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo komedija 

„Gaujos vyrukai“ 
(N-14).

0.05 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

1.00 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Seserys“.
10.55 „Misija Sibiras’16. 

Dvi savaitės, truku-
sios vieną poliarinę 
dieną“.

11.45 „Supriešinta šalis? 
Atakos prieš „Charlie 
Hebdo“ padariniai“.

12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos kolumbai.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Drakula“.
0.10 Dokumentinis vai-

dybinis f. „Žmonės, 
kurie sukūrė Lietuvą. 
Jonas Vailokaitis“.

1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
10.05 TV serialas „Kijevo 

operatyvinė grupė“.
11.05 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

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

operatyvinė grupė“.
19.30 TV serialas „Voratinklis. 

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Parodijų komedija 

„Kiečiausi Spartos 
vyrai“ (N-14).

23.05 Kriminalinis trileris 
„Įspėjantis praneši-
mas“ (N-7).

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

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Moterų balsas.
0.45 Vantos lapas.
1.15 Skinsiu raudoną 

rožę.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.30 „Bitininkas“ (N-7).
4.15 „Gluchariovas“ (N-7).
5.05 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.50 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Blokados auksas.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
12.55 „Kremerata Baltica“ 

20-mečiui ir Gidono 
Kremerio 70-mečiui.

14.45 Dokumentinis f. 
„Disidentai“.

15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.15 Margarita Dvarionaitė. 
18.30 „Jungtinių Amerikos 

Valstijų prezidentai“. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Romantinis trileris 

„Myli, nemyli“ (N-7).
22.35 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
22.45 Lietuva mūsų lūpose.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
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 9.30  „Aguonų laukas“ 15.00  Topmodeliai 20.00  „CSI. Niujorkas“

 AnimAl PlAnet
7.25 Laukiniai naminiai gyvūnai. 8.15, 12.50 
Daktarė Dy. 9.10, 14.40, 20.10 Šimpanzės išgel-
bėjimas. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.00 Kinologijos įvadas. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30, 23.50 Pavojingiausios JAV 
gyvatės. 17.25, 21.05 Kova su brakonieriais. 
18.20, 22.00, 1.40 Gaudant monstrus. 

 SPort1
7.00 NBA krepšinio lyga. Detroito „Pistons“ - 
Niujorko „Knicks“. 9.10 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 9.40 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 10.40 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“- Bar-
selonos „Barcelona“. 12.20 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. 14.10 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Madrido „Estudiantes“ - Tenerifės 
„Iberostar“. 15.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - „FC Groningen“. 
17.50 NBA krepšinio lyga. Detroito „Pistons“ - 
Niujorko „Knicks“. 20.00 „Čempionai LT. Grap-
plingas“. Pakruojis. 20.30 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 21.30 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ -  
Barselona. 23.15 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Amsterdamo „Ajax“- Enschedės „Twente“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių 
apžvalga. 8.00 Futbolas. Anglijos FA taurė. 
„Chelsea“ - „Manchester United“. 9.50 Smigi-
nis. Premier lyga. Glazgas. 12.50 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Žalgiris“ - „Panathinaikos“. 14.40 Reg-
bis. Šešių nacijų čempionatas. Velsas - Airija. 
16.30 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Chelsea“ - 
„Manchester United“. 18.25 Krepšinis. BBL at-
krintamosios varžybos. Tiesioginė transliacija. 
20.35 Mobil 1 The Grid lenktynės. 21.05 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 21.35 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - 
„Porto“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Leicester“ - „Sevilla“. 

 euroSPort
 6.00 Angliškasis biliardas. Velsas. 7.30 Moto-
sportas. „Superbike“ čempionatas. Tailandas. 
8.30, 20.30, 24.00 Dviračių sportas. Italija. 
9.30, 19.45, 14.00, 1.00 Snieglenčių sportas. 
Pasaulio čempionatas. Ispanija. 12.15 Šuoliai 
su slidėmis. Pasaulio taurė. Norvegija. 15.15 
Dviračių sportas. Italija. 17.30, 21.30, 2.30 
Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurė. Norvegija. 
20.25, 0.55 Sporto naujienos. 23.00, 2.00, 5.30 
FIFA futbolas. 23.30, 4.00 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 0.45 Motosportas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Ištark sudie“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
13.05 „Mentalistė“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės II. Kruvinos 
dramos“ (N-14).

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
0.50 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.15 „Auklė“.
1.40 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.25 „Mentalistė“ (N-7).
3.20 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.05 „Midsomerio žmog-
žudystės II. Keršto 
karuselė“ (N-14).

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

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
12.30 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Leicester City 
FC“ - „Sevilla FC“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 Veiksmo f. „Rokis 4“ 
(N-7).

1.20 Aš - superhitas 
(N-7).

2.10 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

10.40 „Karaliaus 
Saliamono k 
asyklos“ (N-7).

12.20 „Mega virtuvės“.
13.20 Dokumentinis f. 

„Džeimso  
Kamerono  
projektas 
„Povandeninis 
laivas“.

15.00 „Virtuvė“ (N-7).
15.30 Skaniausias 

gatvės maistas.
16.30 Muzikinis 

dokumentinis f. 
„Garsų miestas“ 
(N-7).

18.30 Pinigai iš 
nieko.

19.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Kino 
automobiliai“.

21.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Blogiau 
nebūna“.

23.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

„roKiS 4“
Veiksmo filmas. JAV. 1985.
Režisierius: Sylvester Stallone.
Vaidina: Sylvester Stallone, Carl Weathers, Brigitte Nielsen.

Boksininkas Rokis Balboa, amerikiečių svajoklis, taip pat neišvengė šal-
tojo karo. Jam tenka nelengva dalia - susikauti su milžinu rusu Ivanu 
Dragu, nužudžiusiu Rokio draugą ir trenerį Apolą. Bokso dvikova įvyksta 
šaltojoje Rusijoje, stebint miniai proletarų ir partizanų, aplinkui šmirinė-
jant KGB agentams. Kova efektinga, kvapą gniaužianti, beveik tobulai 
surežisuota ir suvaidinta.

tV6
23.40

„liŪtiS“
Trileris. JAV, Jungtinė Karalystė, 
Danija. 1998.
Režisierius: Mikael Salomon.
Vaidina: Morgan Freeman, 
Christian Slater, Randy Quaid.

Miestą užgriūva baisi liūtis. Visi gy-
ventojai evakuojami. Mieste lieka 
tik policija ir... plėšikai. Jie ir aptinka 
kelyje įstrigusį sunkvežimį su trimis 
milijonais dolerių...tV3

22.30

„Be KAltĖS KAltA“
TV serialas. Turkija. 2012.
Režisierė: Hilal Saral.
Vaidina: Beren Saat, 
Engin Akyurek, Firat Celik.

Fatmagiul yra mergina, kartu su savo 
broliu gyvenanti kaime ant Egėjo jū-
ros kranto. Ji už kelių mėnesių ruošia-
si ištekėti už žvejo, vardu Mustafa, ir 
svajoja pabėgti nuo savo priekabiau-
jančios įseserės, kuri jos nekenčia... tV1

23.10

 „GAuJoS VYruKAi“
Veiksmo komedija. JAV. 2001.
Režisieriai: Brian Koppelman,
David Levien.
Vaidina: John Malkovich, 
Dennis Hopper, Vin Diesel.

Metis Demaretas - Bruklino gaujos še-
fas. Metis nenori sekti tėvo pėdomis 
ir trokšta tapti sporto agentu, tačiau 
tai neįmanoma dėl jo šeimos ryšių 
su nusikaltėliais. Dėdė Tedis sutei-
kia Mečiui progą įrodyti savo vertę...lnK

22.15

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 Ekstrasensai 

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

(N-7).
21.00 „Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 „Vikingų loto“.
22.30 Mokslinės 

fantastikos trileris 
„Po šia oda“  
(N-14).

0.45 „Imperija“ (N-14).
1.40 „Rouzvudas“ 

(N-14).
2.30 „Vikingai“ (N-14).
3.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“ (N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

7.30 „Mažieji Tomas
ir Džeris I“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra 

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Blogiausias Lietuvos 

vairuotojas 2  
(N-7).

21.30 Žinios.
22.15 Trileris 

„Samdomas karys“ 
(N-14).

0.10 TV serialas 
„Kultas“ (N-14).

1.05 TV serialas 
„Strėlė“ (N-7).

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

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Emigrantai.
11.45 Lietuvos kolumbai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Premjera! 

Istorinė drama 
„Daktaro Blanšo 
klinika“ (N-14).

0.25 Trumposios žinios.
0.30 Mes nugalėjom.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

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

trečiadienis

„ROKIS 5“
Veiksmo filmas.  JAV. 1990.
Režisierius: John G.Avildsen.
Vaidina: Sylvester Stallone, Sage Stallone, Talia Shire.

Laikai pasikeitė, šlovingos kovos jau beveik užmirštos, gyvenimas ramus, 
nes Rokis pasitraukia iš didžiojo sporto. Bet geriausias šeimos draugas 
Polis iššvaisto visą Balboa šeimos turtą. Dabar belieka arba užmiršti bu-
vusį gyvenimą ir pradėti viską iš naujo, arba kautis. Rokis tampa treneriu 
ir atitrūksta nuo šeimos ir sūnaus.

rekomenduoja

TV6
23.40

„VISOS UPĖS TEKA“
Romantinė dRama. Australija. 1983.
Režisierius: Pino Amenta.
Vaidina: Sigrid Thornton, 
John Waters, John Alansu.

Tai spalvinga romano motyvais 
sukurta meilės istorija apie vyrą ir 
moterį, kuriuos sujungia upė ne-
ramiais, tačiau atradimais ir pra-
banga garsėjančiais 1890-aisiais. 
Filadelfija Gordon - nuostabaus 
grožio britė, jaunutė dailininkė. 
Plaukdama laivu palei Viktorijos 
pakrantę Australijoje, ji pakliūna į 
siaubingą audrą ir praranda tėvus.

„PO ŠIA ODA“
mokslinės fantastikos tRileRis. 
JAV, Jungtinė Karalystė, 
Šveicarija. 2013.
Režisierius: Jonathan Glazer.
Vaidina: Scarlett Johansson, 
Jeremy McWilliams, 
Lynsey Taylor Mackay.

Ateivė apsimeta gundančia moteri-
mi ir eina į gatves suvilioti vyrų. Juos 
sugundžiusi, ateivė nusiveda vyrus į 
namą, kuriame juos pasitinka mirtis. 
Tačiau netrukus ją užvaldo užuo-
jauta ir smalsumas, ir ji pasiduoda 
pasauliui, kurio prieš tai nežinojo.

„CSI. NIUJORKAS“
detektyVinis seRialas. JAV, 
Kanada. 2007.
Režisierės: Ann Donahue, 
Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine
Giovinazzo, Hill Harper.

Detektyvas Mekas Teiloras - nusi-
kaltimo vietos tyrėjas, manantis, 
kad viskas susiję ir visi turi savo 
istoriją. Jo darbas - jo gyvenimas: 
jis skiria visą savo dėmesį byloms 
tol, kol jas išnarplioja...

TV8
21.00

TV3
22.30

TV1
1.40

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Ro-
mantinė drama „Apylanka į laimę“ (N-7). 12.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žie-
dai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Ir skanu, ir skoninga. 17.00 „Tu - mano li-
kimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė drama „Visos upės teka“ (N-7). 
23.05 „Meilės žiedai“ (N-7). 1.00 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.50 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

  INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 „Dyzelio 
mįslė“. 12.10 Dviračio šou. 12.35 Ne vienas 
kelyje. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Beatos 
virtuvė. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

  PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45, 
0.45 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Murka“. 15.00 
Kartu su visais. 15.55, 4.20 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos 
laikas. 21.05 „Murka“. 23.10 Vakaras su Urgantu. 
23.50 „Iš kalnų skalikų genties“. 1.30 „Giminė“.

  RTR PlANETA (BAlTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Žinios. 10.55 
„Veronika. Bėglė“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 „Kuoktelėjusi“. 16.40 Tiesioginis eteris. 
17.50 60 minučių. 20.00 „Sūkurys“. 22.30 Vaka-
ras su V.Solovjovu. 1.15 „Jekaterina Voronina“. 

  REN
7.00 „Linksma kompanija“. 7.45 Kviestinė vaka-
rienė. 8.35 Tinkama priemonė. 9.30 „Šeimos dra-
mos“. 11.25 Mums net nesisapnavo. 14.10 Pati 
naudingiausia programa. 15.05 Žiūrėti visiems! 
15.25 „Byla dviems“. 16.20 „Kitas“. 17.25 Tin-
kama priemonė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 Ekstrasensų mūšis. 
23.30 Žiūrėti visiems! 0.20 „Byla dviems“. 
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6.15 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.10 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.05 „Voratinklis“ (N-7).
9.05 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

10.05 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (N-7).

11.05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.20 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. Baltasis 

erškėtis“ (N-7).
20.30 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės... 2“ (N-7).
21.30 Siaubo trileris 

„Tapatybė“ (N-14).
23.15 Parodijų komedija 

„Kiečiausi Spartos 
vyrai“ (N-14).

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

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.20 Auksinė daina.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

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

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

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 Šiandien kimba.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
3.30 „Bitininkas“ (N-7).
4.15 „Gluchariovas“ 

(N-7).
5.05 „Neišsižadėk“

(N-7).

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

Vals  tijų prezidentai“. 6 d.
12.55 Septynios Kauno 

dienos.
13.25 „Lūžis prie Baltijos. 

Psichologinis karas“.
14.25 Durys atsidaro. 
14.40 „Keliaukime kartu“.
15.05 „Keliaukime kartu. 

Tai, kas liko už kadro“.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.30 Muzikos istorijos.
18.05 ARTi.
18.30 „Talibanas. Žvilgsnis iš 

vidaus“ (subtitruota).
19.00 Tokie jie buvo... 

V.Kernagis. 1998 m.
19.15 Labanaktukas.
19.45 „Šimtas reginių seno-

viniame mieste“. 5 d.
20.15 LLTI premijos už kūry-

biškiausią 2017 m. kny -
gą laureato paskelbimas 
ir knygų aptarimas.

21.00 Drama „Trumanas“ 
(N-14).

22.45 Stambiu planu.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Ištark sudie“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „Mentalistė“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės III. Valkatos 
mirtis“ (N-14).

23.10 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

0.50 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.15 „Auklė“.
1.40 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“

(N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
12.30 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai (N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Club Atletico de 
Madrid“ - „Bayer 04 
Leverkusen“. Tie-
sioginė transliacija.

23.40 Veiksmo f. 
„Rokis 5“ (N-7).

1.40 Aš - superhitas 
(N-7).

2.30 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kino automobiliai“.
10.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
11.00 Animacinis 

nuotykių f.  
„Kelionė į mėnulį“.

12.35 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

13.05 Romantinė drama 
„Prieskonių  
princesė“.

14.50 „Blogiau nebūna“.
15.50 „Karaliaus 

Saliamono kasyklos“ 
(N-7).

17.30 „Siaubingi namai“.
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
0.30 „Virtuvė“ 

(N-7).

 16.25    „Kaip atsiranda 
     daiktai 7“

 23.45   Patriotai 16.55    „Muchtaro
     sugrįžimas“

 21.00  Pinigai iš nieko 18.00   „Kaulai“ 17.55    „Širdele mano“

TV PROGRAMAkovo 15 d.

  NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Advokatas“. 6.05, 7.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Bitininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 
12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susi-
tikimo vieta“. 15.35 „Sudaužytų žibintų gatvės 
14“. 16.30 Kalbame ir rodome. 17.35 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 18.50 „Tyli medžioklė“. 20.40 
„Šuo 2“. 22.50 Dienos apžvalga. 23.20 „Meš-
kos kampas“. 1.20 „Susitikimo vieta“. 

  TV PoloNia
7.05 „Meilė prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Švedija - vakar ir šiandien. 8.30, 2.15 ABC viską 
žino. 8.40, 18.05, 2.25 Mano žvėrynas. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05, 22.50, 5.20 Po-
lonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 
12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 
4.35 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 
15.25 „Mylimieji iš miško“. 16.40 Miškas arčiau 
mūsų. 16.55 Ateities namai. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 
17.55 Knygų kandys. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Baltijos jūra. 19.25, 1.10 Rytų studija. 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 20.25, 6.40 Vilnoteka. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 
„Artistai“. 0.15 „Mylimieji iš miško“.

  TV1000
9.35 „Žiedų valdovas. Žiedo brolija“. 12.50 
„Džeris Magvairas“. 15.25 „Poseidonas“. 17.25 
„Skolininkai“. 19.10 „Naujienų medžiotojas“. 
21.25 „Veronika ryžtasi mirti“. 23.20 „Mergina 
vandenyje“. 1.20 „Koralaina ir slaptas pasaulis“.

 DiscoVery
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 11.25, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 
10.05 Aukso karštinė. 11.50, 22.00, 3.40 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 23.00, 4.30 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 14.30 Nesėkmių 
garažas. 21.00, 2.50 Dyzelinio pasaulio broliai. 
24.00 Gatvių lenktynės. 1.00 Išgyventi drauge.

  TraVel
7.00, 13.00, 19.00, 2.00 Naujo būsto paieška. 
9.00, 15.00, 21.00 Ar galėčiau ten gyventi? 9.30, 
15.30, 21.30 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 
17.00, 22.00, 3.00 Viešbučių verslas. 12.00, 
2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Ame-
rikos maistas. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

  aNiMal PlaNeT
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50, 5.02 
Pavojingiausios JAV gyvatės. 17.25, 21.05, 1.40 
Jankių džiunglės. 18.20, 22.00, 5.49 Tvenkiniai. 

  sPorT1
7.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos 
„Spartak“ - Machačkalos „Anži“. 9.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos „Barcelona“ - 
Bilbao „Berri“. 11.45 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Klivlando „Cavaliers“. 14.00 „Penktasis 
kėlinys“. 15.00 „Road to Glory“. Kovinio sporto žur-
nalas. 15.30 NBA krepšinio lyga. Oklahoma Sičio
„Thunder“ - Portlando „Trail Blazers“. 17.35 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao „Basket“ - Malagos 
„Unicaja“. 19.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 20.00 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apž-
valga. 20.30 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Permės 
„Amkar“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 22.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 23.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Estudiantes“ - 
Barselonos „Barselona“. 0.40 NBA krepšinio lyga. 
Los Andželo „Lakers“ - San Antonijo „Spurs“. 2.50 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos „Spartak“ - 
Machačkalos „Anži“. 4.50 Olandijos „Eredivisie“ fut-
bolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - „FC Groningen“. 

  ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. BBL atkrintamosios varžybos. 
8.50 UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ -
„Porto“. 10.40 UEFA Čempionų lyga. „Leicester“ -
„Sevilla“. 12.30 KHL. Maskvos „Dinamo“ -
SKA. 14.30 UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
14.55 KHL. Rytų konferencijos pusfinalis. Tiesio-
ginė transliacija. 17.30 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 18.25 Krepšinis. BBL atkrintamosios 
varžybos. Tiesioginė transliacija. 20.35 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 21.05 Mobil 1
The Grid lenktynės. 21.35 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Monaco“ - „Manchester City“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Atletico“ - „Bayer“. 1.35 Ledo 
ritulys. KHL. Rytų konferencijos pusfinalis. 3.35 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 5.00 
KHL. Rytų konferencijos pusfinalis. 

  eurosPorT
6.00, 13.00, 16.15, 20.15, 23.15, 2.30 Šuoliai su 
slidėmis. Pasaulio taurė. Norvegija. 7.00, 9.30 
Snieglenčių sportas. Pasaulio čempionatas. 
Ispanija. 8.00 FIFA futbolas. 8.30 Dviračių 
sportas. Italija. 15.15 Šiaurės dvikovė. Pasaulio 
taurė. Norvegija. 17.15, 21.15, 0.20, 3.15 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. JAV. 21.10, 0.10 
Sporto naujienos. 2.15 Sporto linksmybės. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 20.30    „Džuna“  18.40  Lietuva tiesiogiai  18.15   „Valdžios tvirtovė“ 21.30   Lietuvos patriotai 19.30  Valanda su Rūta 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.24 „Šunyčiai patru-
liai“. 8.55 Senoji animacija. 9.55 „Visos upės 
teka“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Ir skanu, ir skoninga. 
17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 
20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Komedija „Kartą Romoje“ (N-7). 22.50 
„Meilės žiedai“ (N-7). 0.40 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.35 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 12.40 
Autopilotas. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 
„Dyzelio mįslė“. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 
(N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio 
šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.10 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45, 
0.55 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Murka“. 15.00 
Kartu su visais. 16.00, 3.55 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.05 Brangi laida. 21.20 „Murka“. 23.25 
Vakaras su Urgantu. 24.00 „Nikojalus II. Paskutinė 
imperatoriaus valia“. 1.40 „Keista moteris“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 Žinios. 
10.55 „Veronika. Bėglė“. 13.40 Gyvenimo tai-
syklės. 14.05 „Kuoktelėjusi“. 16.40 Tiesioginis 
eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Sūkurys“. 
22.30 „Dvikova“. 0.45 „Jekaterina Voronina“. 

 Ren
7.40 Kviestinė vakarienė. 8.30 Tinkama prie-
monė. 9.30 „Šeimos dramos“. 10.25 Mums net 
nesisapnavo. 13.15 Ekstrasensų mūšis. 15.20 
Žiūrėti visiems! 15.35 „Kitas“. 17.35 Tinkama 
priemonė. 18.35 „Šeimos dramos“. 20.25 Kvies-
tinė vakarienė. 21.30 A.Čapman paslaptys. 23.30 
Rusiškas vairavimas. 0.20 „Byla dviems“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Advokatas“. 6.05, 7.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Bitininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.35 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 16.30 
Kalbame ir rodome. 17.35 Ypatingas įvykis. Apž-
valga. 18.50 „Tyli medžioklė“. 20.40 „Šuo 2“. 
22.50 Dienos apžvalga. 23.20 „Meškos kampas“. 
1.20 „Susitikimo vieta“. 3.20 Vartotojų priežiūra. 

 TV PolonIa
8.00 Rytų studija. 8.35, 18.00, 2.20 Miško bičiuliai. 
8.45, 18.10, 20.45 Animacinis f. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 
12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 
4.35 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 
„Vaiduoklis į namus“. 16.15 Nepaprastų vietų 
keliais. Istorijos paminklai. 16.40 Vilnoteka. 16.55 
Kaip tai veikia. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.30 „Eska 
Music Awards 2016“ apdovanojimai. 18.50, 2.10 
Lenkija su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 
Kelionės su istorija. 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
20.25, 6.40 Pramoginė laida. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.50, 3.45 „Komisaras Aleksas“. 22.50 Polonija 
24. 0.10 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti.

 TV1000
7.20 „Veronika ryžtasi mirti“. 9.35 „Mergina van-
denyje“. 11.55 „Naujienų medžiotojas“. 14.20 
„Liokajus“. 17.00 „Kaip mylėtis angliškai“. 19.10 
„Mylimųjų žiedas“. 21.15 „Nudegęs“. 23.15 
„Man tavęs reikia“. 1.35 „Monstras“. 

 DIscoVeRy
7.00, 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40, 23.00, 4.30 San-
dėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10, 24.00 
Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40, 21.00, 2.50 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Aukso karštinė. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpar-
davinėtojai. 14.30 Mega pervežimai. 22.00, 3.40 
Likviduotojas. 1.00 Gatvių lenktynės.

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 Ar 
galėčiau ten gyventi? 9.30, 15.30, 21.30 Gyveni-
me ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių vers-
las. 12.00,, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Sunkus žygis. 
Brazilija. 23.00, 4.00 Sunki kelionė traukiniais. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 Ekstrasensai 

detektyvai (N-7).
11.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

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

(N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Šviesoforas“

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Komedija 

„Statyk už favoritą“ 
(N-14).

0.20 „Imperija“ (N-14).
1.20 „Rouzvudas“ (N-14).
2.10 „Vikingai“ (N-14).
3.10 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“ (N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

7.30 Animacinis f. 
„Mažieji Tomas  
ir Džeris I“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Trileris

„Gilus sukrėtimas“ 
(N-7).

0.35 TV serialas 
„Kultas“ (N-14).

1.30 TV serialas
„Strėlė“ (N-7).

2.20 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.00 Gyvenimas.
11.50 Istorijos detektyvai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai. 

Bendruomenių  
turnyras.

22.45 Trumposios žinios.
22.50 Drama „Nuogas 

tarp vilkų“ (N-14).
0.35 Trumposios žinios.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

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

7.10 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.05 „Voratinklis“ (N-7).
9.10 „Paskutinis faras“ 

(N-7).
10.05 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

(N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. Baltasis 

erškėtis“ (N-7).
20.30 „Džuna“.
21.30 Veiksmo komedija 

„Meksikietis“ (N-7).
23.55 Siaubo trileris 

„Tapatybė“ (N-14).
1.35 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
2.20 „Dalasas“ (N-7).
3.05 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

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

(N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

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

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

(N-7).
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“ 

(N-7).
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“

(N-7).
3.30 „Bitininkas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
8.00 Istorijos detektyvai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10  „Talibanas. Žvilgsnis iš

vidaus“ (subtitruota).
12.40 Vaidybinis f. 

„Džiazas“.1992 m.
14.05 Mažesnieji broliai. 
14.40 Režisieriaus S.Rat-

kevičiaus 100-osioms 
gimimo metinėms. 
„Mėlyniesiems katilė-
liams aidint“.

15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 LRT Kultūros 

akademija.
18.10 Poezija.
18.15 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Mokytojo testamen-

tas. Smuikininką 
R.Katilių prisiminus.

21.30 Smuikininkas. Rai-
mundui Katiliui - 70.

22.30 Nacionalinis turtas.
23.00 Melodrama 

„Kika“ (S).
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 14.40    „Kino 
    automobiliai“

 9.00  Vienam gale kablys 12.05  „Ekspertė Džordan“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Ištark sudie“ 
(N-7).

9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „Mentalistė“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Geriausi Švedijos 

detektyvai. Europos 
bliuzas“ (N-7).

23.30 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.35 „Auklė“.
2.00 „Mentalistė“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
10.30 Komedija 

„Dvi merginos  
be cento“ (N-7).

11.30 „Raitelis be galvos“ 
(N-7).

12.30 „Kobra 11“
(N-7).

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

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 „Baradač’ius“ 

(N-14).
22.00 Trileris 

„Apiplėšimas 
Beikerio gatvėje“ 
(N-14).

0.15 Aš - superhitas 
(N-7).

1.15 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai
iš nieko.

10.30 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 Animacinė 
nuotykių komedija  
„Operacija  
„Riešutai“.

13.00 „Siaubingi namai“.
14.00 „Kino automobiliai“.
14.30 „Mega virtuvės“.
15.30 Nuotykių 

drama „Grafas 
Montekristas“.

17.50 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

21.30 „Blogiau 
nebūna“.

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

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

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Jankių džiunglės. 9.10, 14.40, 20.10, 
3.25 Šimpanzės išgelbėjimas. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdyto-
jai. 16.30, 23.50, 5.02 Gyvačių grožis. 17.25, 21.05 
Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio žudikai. 18.20, 
22.00, 1.40 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 

 SPort1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Estudiantes“ - Tenerifės „Iberostar“ 8.40 Pa-
saulio rali-kroso čempionatas. 10.40 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Maskvos CSKA - Sankt 
Peterburgo „Zenit“. 12.30 Europos taurė. Ulmo 
„Ratiopharm“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 14.10 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eindhoveno 
„PSV“ - Kerkradės „Roda“. 16.10 NBA krepšinio 
lyga. Filadelfijos „76ers“ - Detroito „Pistons“. 
18.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madri-
do „Estudiantes“ - Tenerifės „Iberostar“. 20.00 
„Penktasis kėlinys“. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lygos apžvalga. 22.00 „NBA Action“. 22.30 
NBA krepšinio lyga. Detroito „Pistons“ - Niujorko 
„Knicks“. 0.40 Europos taurė. II etapas. Ulmo „Ra-
tiopharm“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 2.35 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. 4.35 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Vitorijos „Baskonia“ - „Valensija“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Monaco“ -
„Manchester City“. 8.50 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Atletico“ - „Bayer“. 10.40 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 11.40 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 12.10 Krepšinis. BBL at-
krintamosios varžybos. 14.00 Ledo ritulys. KHL. 
Rytų konferencijos pusfinalis. 16.00 Regbis. Šešių 
nacijų čempionatas. Anglija - Škotija. 17.55 Mobil 
1 The Grid lenktynės. 18.25 Krepšinis. BBL atkrin-
tamosios varžybos. Tiesioginė transliacija. 20.30 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 21.00 
Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Real“. 
Tiesioginė transliacija. 23.15 Futbolas. Europos 
lyga. 1.05 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
pusfinalis. 3.05 „Trans World Sport“ žurnalas. 5.00 
Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos pusfinalis. 

 euroSPort
6.00, 9.30, 15.30 Snieglenčių sportas. Pasaulio 
čempionatas. Ispanija. 7.00, 11.15, 16.15, 19.45, 
4.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. Norvegija. 
7.30, 10.15, 12.45, 15.00, 16.45, 22.15, 1.05, 
5.30 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurė. Norve-
gija. 8.30, 11.45, 13.30, 20.45, 23.30, 2.30 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. JAV. 20.40, 1.00 
Sporto naujienos. 5.00 Snieglenčių sportas. 
Pasaulio čempionatas. Ispanija. 

 

„APiPlĖŠimAS BeiKerio GAtVĖJe“
Trileris. JAV. 2008.
Režisierius: Roger Donaldson.
Vaidina: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore.

Prabangaus Londono viešnamio šeimininkė svetingai priima savo lan-
kytojus. Jie čia atsiduoda pražūtingoms aistroms, naiviai tikėdami, kad jų 
paslaptys bus kruopščiai saugomos. Jos tikrai saugomos - banko seife 
apsukrioji „madam“ jau sukaupė visą erotinių nuotraukų galeriją, kurią 
galės bet kada panaudoti kaip šantažo priemonę.

tV6
22.00

rekomenduoja

„ŠirDele mAno“
TV serialas. Turkija. 2016.
Režisieriai: Fulya Yavuzoglu, 
Oguz Ayaz.
Vaidina: Isabella Damla Guvenilir,
Cemre Melis Cinar.

Piktoji Arzu iki šiol grasino visiems, 
dabar ji pati užspeista į kampą, jai 
grasinama. Kartu su savo tėvu Nedž-
detu Arzu bando nuslėpti didžiąją 
paslaptį nuo savo vyro Kenano.

„StAtYK uŽ FAVoritĄ“
Komedija. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2012.
Režisierius: Stephen Frears.
Vaidina: Rebecca Hall, 
Bruce Willis, Vince Vaughn.

Jei galvojote, kad lošiant Las Vegase 
neįmanoma sukčiauti, jūs nebuvote 
sutikę Dinko. Betė nė nesapnavo, 
kad yra tokia lošimus pergudraujan-
ti sistema. O Dinkas neįsivaizdavo, 
kad Betė turi tokią puikią atmintį.

„GiluS SuKrĖtimAS“
Trileris. JAV. 1998.
Režisierė: Mimi Leder.
Vaidina: Morgan Freeman, 
Vanessa Redgrave, Robert Duvall.

Istorija apie kometą, kuri sunaikins 
visą gyvybę. Pasauliui pranešama, 
kad iki mirtino susidūrimo liko tik 
metai. Į kometą siunčiamas rusų 
ir amerikiečių sukurtas kosminis 
laivas „Mesijas“.lnK

22.15

tV3
22.30

tV1
17.55
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 „Traukinių 
žymėjimas 2“

„T2: Trainspotting“

1996 m. britų režisierius Denis Boilas 
(Danny Boyl), ekranizavęs Irvingo Velšo (Ir-
ving Welsh) romaną „Trainspotting“, įrašė 
savo vardą į kino istoriją. Nihilizmo, depresi-
jos, ironijos pripumpuota istorija tapo kultine 
jaunimo juosta, o Evano Magregoro (Ewan 

McGregor) suvaidinto herojaus Rentono sce-
na, kuomet jis išlenda iš klozeto, - viena la-
biausiai atpažįstamų pasaulinio kinematogra-
fo scenų. Praėjus dviem dešimtmečiams, 
„Traukinių žymėjimo“ herojai sugrįžta.

Pasiilgęs Škotijos - vienintelės vietos, 
kurią gali vadinti namais, - Rentonas susi-

tinka ir susitaiko su anuometiniais bičiu-
liais: „Nesveikuoju“ Saimonu Viljamsonu 
ir Denieliu „Spadu“ Merfiu. 

Ar 20-čia metų vyresniems (ir protin-
gesniems?) herojams pavyks išvengti liki-
mo pinklių? 

„Forum Cinemas“ inf.

        

Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 10-16 d. 16.30, 21.50 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 10-16 d. 13.10, 19.10, 23.10 val. (23.10 val. sean-
sas vyks 10-11 d.).
„Traukinių žymėjimas 2“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
N-18) - 10-16 d. 13.20, 15.20, 18.40, 20.30, 23.40 val. 
(23.40 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, 3D, V) -  
10-16 d. 12.15, 16.15 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Belgija, 
Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 10-16 d. 10.10, 14.20 val.
„ištekėti per naktį 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 
10-16 d. 14.50, 16.45, 18.30, 21.40, 23.59 val.  
(23.59 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
10-16 d. 11.10, 16, 18.50 val.
„loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 10-16 d. 15.50, 
18.40, 20.20, 23.15 val. (23.15 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
10-16 d. 10.30, 13.10, 15.50 val.
„nešdintis visu greičiu“ (veiksmo trileris, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija, N-13) - 10, 12, 14, 16 d. 20.50 val.
„skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 10-16 d. 13.40, 
18, 21, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 10-16 d. 18.20, 23.20 val. (18.20 val. 
seansas vyks 11, 13, 15 d.; 23.20 val. seansas vyks 11 d.).
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 10-16 d. 16, 21.30, 
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 10 d.).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 10-16 d. 11.30, 12.40 val.  
(11.30 val. seansas vyks 11-12 d.).
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 10-16 d. 10.20, 12.55 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 10-16 d. 13.50 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
10-16 d. 10.40 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 11, 13, 
15 d. 20.50 val.

„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 10-16 d. 11.05, 18.10, 21.20, 23.30 val. (11-12 d. 
11.05 val. seansas nevyks; 23.30 val. seansas vyks 10-11 d.).
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Rusija, V) - 11-12 d. 10.50 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 10-16 d. 11, 
18.20 val. (18.20 val. seansas vyks 10, 12, 14, 16 d.).

FORuM CinEMAs VinGis
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 10-16 d. 16, 18.30, 21.30, 21.50 val.  
(18.30 val. seansas vyks 14 d.; 15-16 d. 16 val. seansas 
nevyks; 21.50 val. seansas vyks 16 d.).
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 10-16 d. 11.40, 13.10, 13.25, 18.50, 19.10 val. (13.25 val.  
seansas vyks 14 d.; 18.50 val. seansas nevyks 15-16 d.;  
19.10 val. seansas vyks 16 d.; 16 d. 13.10 val. seansas nevyks).
„Traukinių žymėjimas 2“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
N-18) - 10-16 d. 14.20, 17, 18.30, 21.10 val.  
(15 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Belgija, 
Liuksemburgas, JAV, Vokietija, 3D, V) - 10-13, 15-16 d. 15.45 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 10-16 d. 11, 
12, 14.20, 16.25 val. (16 d. 11 val. seansas nevyks;  
15 d. 16.25 val. seansas nevyks).
„ištekėti per naktį 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 
10-16 d. 13.50, 16.10, 19.40, 21.40 val. (14 d. 13.50 val. 
seansas nevyks).
„Traviata“ (originalo k.) - 11 d. 19.55 val. (Tiesioginės prem-
jeros transliacijos įrašas iš Niujorko Metropolitano operos).
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
10-16 d. 11.20, 15.50, 18.40, 21.20 val.
„loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 10-16 d. 14.50, 
18.10, 21.20 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
10-16 d. 11.45, 13.30, 16.30, 16.40 val. (11.45 val.  
seansas vyks 11-12 d.; 15 d. 16.30 val. seansas nevyks; 
16.40 val. seansas vyks 15 d.).
„nešdintis visu greičiu“ (veiksmo trileris, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija, N-13) - 13 d. 20.10 val.
„skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 10-13, 
15-16 d. 19.10 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 10-16 d. 20.30, 21.20 val. (21.20 val. 
seansas vyks 13-14 d.; 13-16 d. 20.30 val. seansas nevyks).

„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 10-13, 
15-16 d. 21.40 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 10-16 d. 13.40 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 10-16 d. 11, 11.30, 14 val.  
(14 d. 11.30 val. seansas nevyks; 11 val. seansas vyks  
14 d.; 15 d. 14 val. seansas nevyks).
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 11-12 d. 11 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-12 d. 11.15 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
10-14, 16 d. 13.20 val.
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 10-16 d. 16, 18.50, 21.30 val. (15 d. 21.30 val. 
seansas nevyks).
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
10, 12, 14, 16 d. 20.10 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 10-16 d. 11.10, 
17.50 val. (11, 14-15 d. 17.50 val. seansas nevyks).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 
10-12 d. 18 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
uždaras vakaras - 10 d. 16.50 val.
„Povaizdis“ (biografinė drama, Lenkija) - 10, 15 d. 
19 val. 11 d. 16.30 val. 13 d. 15 val. 14, 16 d. 21.10 val.
„Gyveno kartą uvė“ (komiška drama, Švedija) - 10 d. 21 val.
„Gyveno senelis ir bobutė“ (animacinis f. Lietuva) - 
11 d. 13.30 val.
„senekos diena“ (drama, Lietuva) - 11 d. 14.20 val.
„Postas“ (drama, Italija) - 11 d. 18.30 val.
„Pažadas“ (drama, Belgija, Prancūzija, Liuksemburgas, 
Tunisas) - 11 d. 20.30 val.
„Ką pašnibždėjo Pelėda“ (animaciniai f., Prancūzija) - 
12 d. 12.50 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva) - 12 d. 
13.50 val. 14 d. 18.50 val.
„Kalifornijos svajos“ (miuziklas, JAV) - 12 d. 16.10 val.
„400 smūgių“ (drama, Prancūzija) - 12 d. 18.30 val.
„Būti ir turėti“ (dokumentinis f., Prancūzija) - 12 d. 20.30 val.
„Rimti žaidimai“ (drama, Švedija, Danija, Norvegija) - 
13 d. 17 val. 15 d. 21 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) - 
13 d. 19.10 val.

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 10 d.

n Trileris, Didžioji Britanija, 2017

n Režisierius: Danny Boyle

n Vaidina: Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, 

Robert Carlyle, Ewen Bremner ir kiti

n iMDB: 7,8/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Florence“ (biografinė komiška drama, D.Britanija) - 
14 d. 16.40 val.
„Mančesteris prie jūros“ (drama, JAV) - 15 d. 16.30 val.
„Naktiniai gyvuliai“ (drama, JAV) - 16 d. 16.50 val.
„Pelenų sanatorija“ (drama, Latvija, Lietuva) - 16 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, 3D, V) - 10, 12-14, 
16 d. 11, 13 val. 11 d. 13 val. 15 d. 10.30, 13 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, 3D, V) - 10-14,  
16 d. 10, 12, 14, 17.30 val. 15 d. 11, 14, 17.30 val.
„Traukinių žymėjimas 2“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
N-18) - 10 d. 11, 13.30, 16, 18.45, 21.15 val. 11 d. 11, 
13.30, 16.15, 18.45, 21.45 val. 12-16 d. 11, 13.30, 16.15, 
19, 21.45 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 10 d. 10.45, 16, 21.45 val. 11 d. 10.30, 16, 21.15 
val. 12-15 d. 10.30, 15.45, 21.15 val. 16 d. 15.45, 21.15 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 10 d. 19, 22 val. 11-16 d. 13, 18.30, 22 val.
„Ištekėti per naktį 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 
10-16 d. 16.30, 20 val.
„Povaizdis“ (biografinė drama, Lenkija, N-13) - 10-16 d. 
18.30 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 10-16 d. 15.15, 21 val.
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 10-16 d. 15.30, 
18.30, 21.30 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
10 d. 12.45, 16, 18.45, 21.30 val. 11 d. 12.45, 15.45, 19, 
21.30 val. 12-16 d. 12.45, 16, 18.45, 21.30 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
10-16 d. 10.45, 13.15, 15, 17.45 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 10-16 d. 
19.30, 21.45 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 10-16 d. 10.30, 14.15 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 10-16 d. 10, 12 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, 3D, V) -  
11 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Ištekėti per naktį“ (komedija, Rusija, N-13) - 
15 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 10-16 d. 14.20, 16.30, 17.30, 21.20 val. 
(14.20, 17.30 val. seansai vyks 14 d.; 11, 14 d. 21.20 val. 
seansas nevyks; 14 d. 16.30 val. seansas nevyks).
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 10-16 d. 13.30, 19.10, 20, 23.59 val. (14-15 d. 
19.10 val. seansas nevyks; 20 val. seansas vyks 14 d.; 
23.59 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Traukinių žymėjimas 2“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
N-18) - 10-16 d. 16.20, 19, 21.50, 23.45 val. (23.45 val. 
seansas vyks 10-11 d.).
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, 3D, V) - 10-16 d. 
12.10, 15.35 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 10-16 d. 10.10, 
11.10, 14.20 val. (14 d. 14.20 val. seansas nevyks).
„Ištekėti per naktį 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 10-16 d. 
11.20, 22.50 val. (11-12 d. 11.20 val. seansas nevyks; 
22.50 val. seansas vyks 10, 12, 14-15 d.).
„Traviata“ (originalo k.) - 11 d. 19.55 val. (Tiesioginės prem-
jeros transliacijos įrašas iš Niujorko Metropolitano operos).
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
10-16 d. 10.40, 13.20, 16, 18.40, 20.15 val. (14 d. 16 val. 
seansas nevyks; 11, 14 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 10-16 d. 16.10, 
19.20, 22.15 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
10-16 d. 10.50, 13.40 val. (10.50 val. seansas vyks 11-12 d.).
„Nešdintis visu greičiu“ (veiksmo trileris, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija, N-13) - 10-16 d. 22.45 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 10-16 d. 18, 22.50 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 10-16 d. 20.10 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 10-16 d. 21.40, 
22.50 val. (22.50 val. seansas vyks 11, 13, 15 d.).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 10-16 d. 13 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 11-12 d. 10.30 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 10-16 d. 13.10 val.

„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
10-16 d. 12.50 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-12 d. 10.20 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 10-16 d. 10.20, 15.10, 20 val. (11-12 d. 10.20 val. 
seansas nevyks; 14-15 d. 20 val. seansas nevyks).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 10-13, 
15-16 d. 17.40 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 10-16 d. 10.50, 
17.50 val. (11-12 d. 10.50 val. seansas nevyks).

CINAMON
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D) - 16 d. 
19.15 val.
„Ištekėti per naktį 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 
10-16 d. 20.15 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 10-16 d. 13.30, 22.10 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 10-16 d. 16.15, 18.45 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 10-16 d. 10.50, 
13, 15 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, 3D, V) - 10-16 d. 
12, 17.20 val.
„Traukinių žymėjimas 2“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
N-18) - 10-15 d. 15.20, 19.15, 22 val. 16 d. 17.30, 22 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 10-16 d. 21.50 val.
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 10-16 d. 19.50, 
22.30 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
10-16 d. 11, 14.50, 17, 19.30 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
10-16 d. 10.30, 12.40, 14, 18 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 10-15 d. 
17.50 val. 16 d. 15.20 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 10-16 d. 
15.50 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 10-16 d. 12.50 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 10-16 d. 10.40 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 10-16 d. 21.15 val.

„Kongas: 
Kaukolės sala“

„Kong: Skull Island“

Pirmasis filmas apie milžinišką gorilą, 
gavusią jai priderantį - Karaliaus (ang. King) - 
vardą, buvo sukurtas dar 1933-iaisiais metais. 
Ši naujoji „Godzilos“ prodiuserių sukurta 
juosta pasakoja, nuo ko viskas prasidėjo. 
Mokslininkų, kareivių, tyrinėtojų ir nuotykių 

ieškotojų grupė surengia ekspediciją į naujai 
atrastą paslaptingą Ramiojo vandenyno salą. 
Mitai byloja, kad nuolat rūko apgaubtoje sa-
loje gyvena žmonių dar nematyti, nežinomi 
ir netgi neįsivaizduojami padarai. Tačiau rea-
lybė pranoksta bet kokią vaizduotę. Saloje 
karaliauja milžiniška gorila - galingasis Kon-

gas, ginantis salos gyventojus nuo kraupių 
požemių padarų. Saloje išsilaipinę keliautojai 
sutrikdo jėgų pusiausvyrą ir išprovokuoja tik-
rą karą tarp žmogaus ir gamtos. Neprašyti 
svečiai Kongui tėra dar vienas priešas, nuo 
kurio reikia apginti savo namus.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 10 d.

n Nuotykių filmas, JAV, 2017

n Režisierius: Jordan Vogt-Roberts

n Vaidina: Samuel L.Jackson, Brie Larson, 

Tom Hiddleston ir kiti

Filmas bus rodomas 2D formatu, anglų kalba ir 

su lietuviškais subtitrais.

„Forum Cinemas“ nuotr.
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 Kinas/Koncertai/parodos

„Ričis Didysis“
„Richard the Stork“

Vaidmenis įgarsino: Simonas Storpirštis 
(Ričis), Neringa Varnelytė (Olga), Eimutis 
Kvosčiauskas (Kiki), Algirdas Dainavičius 
(Klaudijus), Sergejus Ivanovas (Maksas), 
Mindaugas Papinigis (varnas) ir kiti.

Nuo vaikystės įsūnytas ir labai visų myli-
mas žvirbliukas Ričis auga gandrų šeimoje ir 

jaučiasi tikru gandru! Tik štai gandrams, kaip 
migruojantiems paukščiams, ateina laikas 
skristi į Afriką žiemoti. Šeima priversta at-
skleisti Ričiui jo tikrąją prigimtį, nes skristi 
drauge negalima - žvirblis gali žūti kelionėje.

Tačiau drąsuolis nenuleidžia sparnų ir nu-
sprendžia visiems įrodyti, kad jis - tikras gand-
ras! Ričis leidžiasi į kelionę savarankiškai, o 
prie jo prisijungia nauji draugai: ekscentriško-
ji pelėda Olga su įsivaizduojamu draugu ir be 
galo save mylinti disko atlikėja papūgėlė Kiki.

Kelyje sparnuotoji trijulė susiduria su 
įvairiomis kliūtimis: čia ir mirtinai pavojin-
gi šikšnosparniai, ir balandžiai, turintys pri-
klausomybę nuo interneto, ir grėsmingi ma-
fijoziai varnai, ir net milžiniškas griaudžian-
tis lėktuvas! Kai pagaliau jie randa kelią į 
Afriką, Ričiui tenka spręsti, kaip išgelbėti 
savo brolį gandrą iš baisaus bitėdžio barsu-
ko gniaužtų. Ar pavyks mažajam Ričiui pa-
milti save tokį, koks jis yra iš tikrųjų?

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 10 d.

n Animacinis f., Vokietija, Liuksemburgas, 

Belgija, Norvegija, JAV, 2017

n Režisieriai: Toby Genkel, Reza Memari

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
11 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Lietuva brangi“. Kauno 
valstybinis choras, B.Andriuškevičienė (fortepijonas), dir. 
P.Bingelis.
12 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Ciklo „Atžalynas“ 
koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, 
solistai: B.Petrauskas (smuikas), M.Boreikaitė (obojus), 
J.Aleknavičius (fortepijonas), dir. K.Variakojis. Muzikologas 
V.Gerulaitis.
15 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Beethoveno sonatos vio-
lončelei“. A.Ramm (violončelė), D.Mažintas (fortepijonas).

TAiKOMOsiOs DAilĖs MuZiEJus
12 d. 16 val. - „Kavos kantata“. Ansamblis „Musica 
humana“. Solistai: S.Liamo (sopranas), E.Davidovičius 
(tenoras), S.Skjervold (baritonas). Dir. A.Vizgirda.

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
15 d. 19 val. - Ian Maksin ir Vilnius Guitar Trio koncerte 
„Come Together“ Vilnius. Atlikėjai: I.Maksin (violončelė), 
gitarų ansamblis „Vilnius Guitar Trio“: A.Chalikovas, 
G.Šulinskas, A.Zujevič.

ARKiKATEDRA BAZiliKA
12 d. 14 val. - Sekmadienio muzika. Vilniaus J.Tallat-
Kelpšos konservatorijos mišrus choras, solistai. Choro 
vadovė R.Gilienė, chormeisterė V.Skapienė. Vargonais 
akompanuoja V.Survilaitė ir J.Kalinaitė.

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA
12 d. 14 val. - K.Amos „Alavinis kareivėlis“. 
Dir. E.B.Lange (Danija).
12 d. 17 val. - Kamerinė muzika. Visos L. van 
Beethoveno sonatos violončelei ir fortepijonui. Atlikėjai: 
A.Ramn (violončelė, Rusija), D.Mažintas (fortepijonas).

14 d. 18 val. - Pavasariniai susitikimai. XX kompozitorių 
E.Griego (1843-1907) ir M.K.Čiurlionio (1875-1911) muzikos 
festivalis 2017 m. Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. 
C.Orbelian, JAV, vadovas A.Treikauskas). Kauno valstybinis 
choras (meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis) Solistė Ksenija 
Dubrovskaja (smuikas, Vokietija). Dir. P.Bingelis.
15 d. 18 val. - Kamerinė muzika „Virš kalnų“. Atlikėjai: 
Kauno fortepijoninis trio: L.Krėpštaitė (fortepijonas), 
I.Andruškevičiūtė (smuikas), A.Krištaponienė (violončelė). 
Solistė Eglė Šidlauskaitė (mecosopranas).
16 d. 18 val. - Simfoninė muzika „Sakralioji klasika“. 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. 
dir. G.Rinkevičius). Kauno valstybinis choras (meno vadovas 
ir vyr. dir. P.Bingelis). Solistai: L.Dambrauskaitė (sopranas), 
I.Prudnikovaitė (mecosopranas), E.Davidovičius (tenoras), 
J.Janužas (tenoras), T.Girininkas (bosas). Dir. G.Rinkevičius.

KlAipĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
10 d. 18.30 val. - „Tu man graži kaip vasaros diena“. 
Klaipėdos choras „Aukuras“ (meno vadovas ir dir. 
A.Vildžiūnas). Dalyvauja Vaclovas Augustinas (dirigentas, 
fortepijonas). Koncerto vedėjas V.Gerulaitis.
15 d. 18.30 val. - Koncertas visai šeimai „Parodos paveiks-
lėliai“. Valstybinis Vilniaus kvartetas: D.Kuznecovaitė 
(I smuikas), A.Šilalė (II smuikas), G.Jakaitis (altas), 
A.Vasiliauskas (violončelė), A.Gurinavičius (kontrabosas), 
T.Čižas (aktorius), G.Grinevičiūtė (šokėja).

KiTi MiEsTAi

10 d. 16 val. Šiaulių miesto kultūros centras, „Laiptų 
galerija“ - Festivalis „Verbum Musicale“. R.Vosyliūtė 
(smuikas), A.Bialobžeskis (aktorius).
11 d. 12 val. Bernatonių bendruomenės namai, 
Bernatonių k., Panevėžio r. - Šventinis koncertas visai 
šeimai. V.Povilionienė (dainininkė), P.Vyšniauskas (sak-
sofonas).

Parodos
Vilnius

nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys
Paroda „Miesto gamta: pradedant Vilniumi“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

lDK Valdovų rūmų muziejus
Katedros a. 4

Paroda „Eksponatai. 2009-2015 m. dovanotos ir įsigytos 
vertybės“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39

Paroda „Kūnas ir tamsa“
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Vilniaus g. 39/6
Paroda skirta poeto Kazio Bradūno 100-mečiui

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7

Tarptautinė paroda „Romantizmas be pabaigos“
Romualdo Lankausko tapybos paroda „Refleksijos“

Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17

Mato Janušonio ir Džiugo Šukio paroda „Sutapimas“
Vilniaus grafikos meno centras

Latako g. 3
Lidos Dubauskienės ir Tatjanos Diščenko paroda

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

Paroda „Antanas Mončys (1921-1993) ir jo aplinka“
pamėnkalnio galerija

Pamėnkalnio g. 1/13
Rodion Petroff paroda „Abejonės ir ginčai“
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai

Meilę muzikai nuo vaikystės puoselėjanti 
dainininkė, pirmąjį savo albumą išleidusi vos 
devynerių, balandžio 19 dieną Vilniuje pristatys 
savo naujausią albumą „1944“, išleistą kartu su 
viena didžiausių pasaulyje leidybos kompanijų 
„Universal“. Tačiau ši dainininkė - toli gražu ne 
vien tik eurovizinio hito atlikėja. Vakar Jamala 
buvo apdovanota net trimis Ukrainos muzikos 
apdovanojimų „Yuna“ statulėlėmis - metų solo 
atlikėjos (Jamala), metų dainos („1944“) ir me-
tų dueto (Jamala ir „DakhaBrakha“).

Savo sodrų ir stiprų balsą P.Čaikovskio mu-
zikos akademijos absolventė Jamala geba išnau-
doti atlikdama įvairių stilių muziką. Akademijoje 
įgijusi operos solisto specialybę, dainininkė tapo 
daugybės džiazo festivalių laureate, perdainavo 
įvairių tautų liaudies dainas, išbandė savo jėgas 
atlikdama kitų muzikos stilių kūrinius. Naujau-
siame jos albume girdimos modernaus ritmen-
bliuzo ir soulo muzikos stilių melodijos.

Šią įvairovę ir neeilines vokalo galimybes 
Europos širdis užkariavusi Jamala pristatys pa-
čiame pavasario viduryje - balandžio 19 dieną - 
koncertų salėje „Compensa“ Vilniuje.

Parengta pagal M.P.3 inf.

„Eurovizijos“ nugalėtoja 
Jamala atvyksta į Lietuvą

Nacionalinės „Eurovizijos“  
atrankoms artėjant prie  
pabaigos, džiugi žinia visiems  
šio konkurso gerbėjams -  
2016 metų „Eurovizijos“  
konkurso laimėtoja  
Jamala su koncertu 
atvyksta į lietuvą.

Bilietais prekiauja „Bilietai.lt“

Dainininkės archyvo nuotr.
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Koncertai/teatras

„Esu labai laimingas, kad koncertuosiu 
jūsų šalyje. Turiu nemažai draugų iš Lietuvos, 
todėl labai laukiu, kada vėl galėsiu aplankyti 
jūsų gražiąją šalį. Koncerte atliksiu ne tik dai-
nas iš naujo albumo, bet ir geriausius savo 
hitus. Iki susitikimo pačioje rudens pradžio-
je“, - linkėjimus Lietuvai siunčia Zucchero.

Muzikos žvaigždė, kurios tikrasis vardas 
Adelmas Fornačaris (Adelmo Fornaciari), 
vaikystėje dainavo ir grojo vargonais gim-
tojo kaimelio Ronkočesio bažnyčioje. Būda-
mas 12 m., jaunuolis atrado amerikiečių 
bliuzą ir soul muziką. Per porą metų sava-
rankiškai gitara išmokęs groti Očio Redingo 
(Otis Reddingo), Marvino Gėjaus (Marvin 
Gaye) ir kitų dainas, jis subūrė pirmąją gru-
pę. Muzikantai atlikdavo ne tik žinomų 
žvaigždžių kūrinius, bet ir paties Adelmo, 
pasivadinusio Zucchero pseudonimu, dai-
nas. 1975 m. Zucchero išvyko į Kaliforniją 
(JAV), kur susipažino su prodiuseriu Koradu 
Rustičiu (Corrado Rustici). Pastarasis pa-

stebėjo, kad atlikėjas yra puikus dainų au-
torius, ir netrukus Zucchero dainas atliko 
daugelis jaunų italų atlikėjų. Deja, nors Zuc-
chero sukurtos dainos skambėdavo San Re-
mo festivaliuose, pačiam atlikėjui solo kar-
jera pradžioje sekėsi ne itin gerai. Pirmoji 
sėkmė muzikantą aplankė 1986 m., išleidus 
albumą „Rispetto“, kuris vien Italijoje buvo 
nupirktas 300 tūkst. tiražu. Dar didesnio 
populiarumo sulaukė po metų išleistas al-
bumas „Blue’s“. Įrašas tapo komerciškai 
sėkmingiausiu albumu Italijos istorijoje - jį 
įsigijo per 1,5 mln. melomanų. Šį rekordą 
po dvejų metų pagerino kitas Zucchero al-
bumas „Oro Incenso & Birra“, kurio par-
duotų kopijų tiražas perkopė 8 mln. ribą.

Tarptautinį pripažinimą Zucchero pelnė 
surengęs pasirodymus su pačiomis ryškiau-
siomis pasaulio muzikos žvaigždėmis: Bono 
iš „U2“, Eriku Kleptonu (Eric Clapton), 
Eltonu Džonu (Elton John), Džo Kokeriu 
(Joe Cocker), Stingu ir kitais. „Laisvalaikio“ inf.

Italijos superžvaigždė Zucchero  
surengs išskirtinį koncertą Lietuvoje
Pasaulinio garso dainų autorius ir atlikėjas Zucchero surengs išskirtinį koncertą Lietuvoje - 
vienintelis italų superžvaigždės pasirodymas įvyks šių metų rugsėjo 9 d. „Compensa“ kon-
certų salėje Vilniuje. Svarbiausiu šalies apdovanojimu - ordinu už nuopelnus Italijos  
Respublikai - apdovanoto atlikėjo koncertas yra įtrauktas į pasaulines gastroles „Black Cat 
World Tour“, kuriose Zucchero pristato naujausią savo albumą „Black Cat“.

Organizatorių nuotr.

Bilietai parduodami visose BILIETAI.LT kasose

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
10, 16 d. 18.30 val. - „Bolero +“. Vienaveiksmių baletų 
vakaras. Choreogr. M.Rimeikis. Dir. M.Barkauskas.
12 d. 12 val. - R.Šerkšnytė „Penki Merės stebuklai“. 
2 v. opera vaikams. Dir. J.Geniušas.
15 d. 18.30 val. - G.Bizet „Karmen“. 2 d. opera. 
Dir. R.Šervenikas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
10 d. 19 val. Mažojoje salėje - I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. G.Kriaučionytė.
10 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
12 d. 12 ir 15 val. Mažojoje salėje - J.Pommerat 
„Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
14 d. 19 val. Mažojoje salėje - A.Rutkeviča „Gyvūnas (Ku 
kū)“. Rež. R.Atkočiūnas.
15 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Laiškai į niekur“ (R.M.Rilkės, 
M.Cvetajevos ir B.Pasternako laiškų motyvais). Rež. B.Mar.
16 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Jokela 
„Fundamentalistai“. Rež. J.Vaitkus.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
10 d. 18.30 val. - Premjera! „Europiečiai“. 
Rež. P.Ignatavičius.
12 d. 12 val. - „Septyni nykštukai ieško snieguolės“. 
Rež. E.Jaras.

14 d. 18 val. - „Durys“. Rež. K.Glušajevas (teatras „Kitas 
kampas“).
14 d. 20.30 val. - Gero humoro dozė (teatras KITAS 
KAMPAS).
16 d. 12 ir 14 val. - Teatralizuota ekskursija po Vilniaus 
mažąjį teatrą.
16 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

10 d. 18 val. - G.Steinsson „Lukas“. Rež. A.Latėnas.
15 d. 18 val. - M.Nastaravičius „Pasirinkimas“. 
Rež. V.Bareikis.

liETuVOs RusŲ DRAMOs  
TEATRAs

10 d. 18.30 val. - V.Gavrilin „Rusiškas sąsiuvinis“. 
Rež. O.Lapina.
12 d. 12 val. - Hans Christian Andersen „Undinėlė“. 
Rež. J.Ščiuckij.
12 d. 18.30 val. - Eric-Emmanuel Schmitt „Dviejų 
pasaulių viešbutis“. Rež. S.Račkys.

RAGAniuKĖs TEATRAs
11 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katinėlis ir Gaidelis“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
11 d. 17 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Pelenė“.
12 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Mapetai“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

12 d. 12 val. - „Grybų karas“ (pagal Justino 
Marcinkevičiaus poemą). Rež. A.Mikutis.
15, 16 d. 18.30 val. - Premjera! „Lila“. Rež. Ž.Vingelis.

Mažoji salė
12 d. 14 val. - Premjera! „Gėlių istorijos“. 
Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
10 d. 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.
11 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
12 d. 13 val. - R.Cooney „Meilė pagal grafiką“. 
Rež. A.Večerskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
10 d. 19 val. Juodojoje salėje - MENO FORTAS: „Jobo 
knyga“. Rež. E.Nekrošius.
12 d. 12 ir 15 val. Juodojoje salėje - STALO TEATRAS: 
„Stebuklingas sodas“. Rež. S.Degutytė.
12 d. 18 val. Juodojoje salėje - „Nutolę toliai“ (pagal 
Pauliaus Širvio eiles). Rež. C.Graužinis.
13 d. 12 val. Stiklinėje salėje - Pasakų pirmadieniai 
mažyliams. STALO TEATRAS: „Auksaplaukis ir auksaž-
vaigždė“. Idėjos autorė S.Degutytė.
14 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Hamletas“. 
Rež. O.Koršunovas.
15 d. 19 val. Juodojoje salėje - Šiuolaikinio šokio spek-
taklis „Rekonstruoti“. Choreogr. M.Praniauskaitė.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai/teatras

LAUKIAME JŪSŲ

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

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

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
12 d. 12 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.
12 d. 18 val. - „Socialiai atsakinga pjesė“. 
Rež. I.Gintautaitė.
14 d. 19 val. - „Vertėjas“. Rež. A.Gian (JAV), M.Mačiulis.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
10 d. 19 val. - „Varnas“. Rež. A.Giniotis.
11 d. 18 val. - Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius. 
Kelioninio humoro vakaras.
12 d. 12 val. - „Pati labiausia pasaka“. Rež. V.Žitkus.
16 d. 19 val. - Premjera! „Heraklis“ (N-18). Rež. G.Aleksa.

OKT / VILNIAUS MIESTO  
TEATRAS

11, 12 d. 19 val. - Premjera! B.Kapustinskaitė 
„Terapijos“. Rež. K.Glušajevas.
14 d. 19 val. - W.Shakespeare „Hamletas“. 
Rež. O.Koršunovas.
15, 16 d. 18.30 val. - J.Thompson „Žudikas manyje“. 
Rež. N.Walker.

UŽUPIO DRAMOS TEATRAS
16 d. 19 val. - Ž.B.Moljeras „Skapeno klastos“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
10 d. 18 val. Rūtos salėje - „Tegyvuoja Bušonas!“ 
Rež. R.Vitkaitis.
12 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.

12 d. 18 val. Rūtos salėje - S.Oksanen „Apsivalymas“. 
Rež. J.Jurašas.
14, 15 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ 
(pagal A.Čechov). Rež. R.Kazlas.
16 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von 
Mayenburgas „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.

KAUNO MUZIKINIS  
TEATRAS

10 d. 18 val. - R.Planquette „Kornevilio varpai“. 
2 v. operetė. Dir. V.Visockis. Rež. H.Keckeis (Austrija).
12 d. 12 val. - E.Chagagortianas „Ausinė kepurė“. 
2 d. komiška opera vaikams. Rež. A.Grinenko (Baltarusija). 
Dir. V.Visockis.
12 d. 18 val. - E.Džonas ir T.Raisas „Aida“. 
2 d. miuziklas. Rež. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevičius.
15, 16 d. 18 val. - „Adamsų šeimynėlė“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Streiča. Dir. R.Šumila.

KAUNO KAMERINIS  
TEATRAS

10 d. 18 val.; 11 d. 15 val. - „Alksniškės“. 
Rež. G.Padegimas.
12 d. 18 val. - Ž.Petan „Atranka“.
15 d. 18 val. - Šokio teatras AURA: „Troškulys“. 
Choreogr. ir rež. N.Claes.
16 d. 18 val. - Premjera! T.Wilder „Upės po žeme“. 
Rež. G.Padegimas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
11 d. 12 val. - U.Šimulynaitė „Kotonai Paryžiuje“. 
Rež. R.Kimbraitė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
11 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Atostogos pas dėdę 
Titą“. Rež. J.Januškevičiūtė.
12 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Princesės gimtadienis“. 
Rež. A.Stankevičius.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
12 d. 18.30 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikovas.
16 d. 18.30 val. - „Prie dangaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS
10 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - E.De Filippo „Kalėdos 
Kupjelų namuose“. Rež. P.Gaidys.
12 d. 17 val. Mažojoje salėje - A.Strindberg „Tėvas“. 
Rež. M.Kimele.

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
11 d. 18.30 val. - G.Kuprevičius „Veronika“. 
2 v. miuziklas. Rež. J.Vaitkus. Dir. D.Pavilionis.

KONCERTŲ SALĖ
13 d. 18 val. - V.Sigarevas „Loto“ (N-18). 
Rež. O.Šapošnikovas.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
11 d. 12 val. - „Sudaužytas kiaušinis“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
12 d. 12 val. - „Mama“. Rež. A.Bakanaitė.

ŽVEJŲ RŪMAI
12 d. 12 val. Teatro salėje - „Pepė Ilgakojinė“. 
Rež. A.Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

naujiena  
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 

„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com

Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt

Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslauGOsGROžiO PaslauGOs 

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 

Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt

Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt

Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NauJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333,  
www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kuRsai

sveikaTiNGuMO PaslauGOs
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SVEIKINA

             

Su antrąja puse nesiginčykite 
dėl išlaidų, nemokėjimo gyventi 
ekonomiškai. Netinkamas metas 
išlaidauti, jeigu tvarkote finansinius 
reikalus, būkite atidūs, kontroliuokite 
finansinius srautus. Savaitę praleiskite 
ramiai, klausykitės vidinio balso ir 
širdies poreikių.

JAUČIUI

Seksis tiek imantis veiklos, 
tiek nieko neveikiant, intuicija jus ves 
painiais gyvenimo keliais. Gal ne visada 
sprendimai ateis lengvai, bet verta papra
kaituoti, kad ateityje gyventumėte leng
viau. Daug energijos prireiks dirbant su 
žmonėmis. Galite sutikti žmogų, susijusį 
su jūsų karmine praeitimi. Galbūt tai leis 
išspręsti seniai įsišaknijusias problemas. 

DVYNIAMS

Galite sužinoti mylimo žmogaus 
praeities paslapčių, kurių nereikėtų 
sureikšminti. Jeigu esate vieniši, ne 
pats tinkamiausias metas ieškoti antro
sios pusės, o jeigu sutiksite patinkantį 
žmogų, slėpsite jį nuo draugų, nes 
nenorėsite, kad kas žinotų apie jūsų 
gyvenimo pokyčius. Sveikatą stiprinkite 
daugiau laiko leisdami gamtoje.

AVINUI

Prognozė kovo 10-16 d.

Sprendimus priimkite atsakin
gai, nesivelkite į avantiūras. Tai laikas, 
kai bet koks veiksmas turės pasekmes. 
Net jei ir prispaus finansiniai rūpes
čiai, nepraraskite optimizmo, viskas 
priklausys nuo vidinio nusiteikimo. 
Susikoncentruokite į veiksmo kokybę, 
nesvarbu, kas tai būtų  darbas,  
bendravimas ar poilsis.

ŠAULIUI

Dėmesys kryps į jūsų aplin
koje esantį širdžiai artimą žmogų, 
kurio pagalba jums reikalinga kaip 
oras. Užimantiems aukštus postus 
gyvenimas kels naujus išbandymus, 
todėl skirkite dėmesio kolektyvui, kad 
prireikus galėtumėte juo pasitikėti. 
Sveikatą stiprinkite saunoje ir SPA 
procedūromis.

SKORPIONUI

Galima pažintis su vyriškiu, 
gyvenančiu svetur. Galite gauti žinią iš 
užsienio arba planuoti tolesnę kelionę. 
Sėkmingi bus ilgalaikiai projektai. 
Atsiras netikėtų išlaidų, kurios kaip rei
kiant išmuš iš pusiausvyros ir apkar
tins gyvenimą. Svarbiausia  neklausy
kite aplinkinių, kurie savo kompleksus 
ir baimes supainioja su patarimais.

SVARSTYKLĖMS

Asmeniniame gyvenime būsite 
linkę viską dramatizuoti. Atminkite, 
jūsų kategoriškumas gali sugadinti 
pirmosios pažinties įspūdį. Antroje 
savaitės  pusėje galite sulaukti jums 
labai svarbių žinių  dėl  naujo darbo 
pasiūlymo. Atkreipkite dėmesį į savo 
sveikatą, nepamirškite, kad reikia 
ilgiau pabūti gamtoje.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime vis dar 
skaitomas tas pats knygos puslapis, 
viskas po senovei. Darbo vietoje jausitės 
puikiai, nors norėdami įveikti  užduotis 
turėsite paplušėti iš peties, tik taip jūsų 
darbo rezultatai bus puikūs. Būsite imlūs 
ir stropūs mokiniai. Pravartu pasirūpinti 
savo sveikata, išsitirkite echoskopu ar 
pasidarykite plaučių rentgeno nuotrauką.

LIŪTUI

Asmeniniame gyvenime 
viskas juda stabiliai, be rimtesnių 
pokyčių, palankus metas užmegzti 
naujus santykius arba žengti pirmą 
žingsnį patinkančio žmogaus link. 
Geras laikas valstybės struktūrų 
darbuotojams, politikams. Bent 
kelias dienas skirkite sveikatai ir 
sveikatingumo procedūroms.

MERGELEI

Meilėje vyks svarbus 
apsisprendimo procesas. Kai kas gali 
būti nuspręsta už jus. Kalbant apie 
tarpusavio santykius, šeimininkaus 
ponas likimas. Tvarkydami piniginius 
reikalus būkite ypač atsargūs, 
nes galite priimti neadekvačius 
sprendimus, už kuriuos vėliau teks 
brangiai sumokėti. 

OŽIARAGIUI

Jausitės pakylėti, esami 
santykiai spindės naujais atspalviais. 
Nauja pažintis tik patvirtins, kad 
egzistuoja meilė. Finansinius reikalus 
tvarkykite klausydamiesi intuicijos, tai 
padės išvengti klaidingų sprendimų. 
Pasilepinkite SPA procedūromis.

ŽUVIMS

Laukia kardinalūs gyvenimo 
pokyčiai. Jeigu jaučiate, kad 
dabartinis jūsų netenkina, išdrįskite 
apie tai pasikalbėti su antrąja puse, 
galbūt jis jaučiasi taip pat, tad jūsų 
išsiskyrimas išeis abiem į naudą. 
Galite gauti kelis naujus pasiūlymus. 
Laikotarpis itin tinkamas naujų darbų 
pradžiai.

VANDENIUI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Tituluota gražuolė, šokėja 
Agnė Kavaliauskaitė
1993 03 13

Aktorius Mindaugas Capas
1959 03 13

Radijo laidos vedėja 
Raminta Vyšniauskaitė-
Vasiliauskienė
1987 03 16

Karatė čempionė  
Rita Pivoriūnaitė
1988 03 10

GEROS DIENOS: kovo 10, 15 d. BLOGOS DIENOS: kovo 13, 14 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Skomantas. Nagas. 
Tadas. Žąsinas. Karatistas. Juka. 
Pasatas. Telarai. KET. RR. „Iki“. 
Lagosas. Tvora. Misūris. Agurotis. 
Nanajai. Ital. Visata. „Sony“. Ku. Pupa. 
Sėda. Mįslės.
Horizontaliai: Stapelis. Karatas. 
VP. Uodas. Gūnia. Matadoras. Rasit. 
Sinas. Sarasatė. TSRS. Jad. Maža. 
AA. Sąstingis. Ek. Om. Ni. Litrinį. 
banja. Votys. Gauruota. Maska. Rilkė. 
Aidas. US.
Pažymėtuose langeliuose: 
PaPlūdimys. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą iki kovo 14 d. siųskite  
SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Vilija Vilkaitė iš Vilniaus. 
Jai bus įteiktas „Equador“  
abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

- Gal žinai, kas tai yra alkotesteris?
- Tai toks daikčiukas: tu į jį puti, o jis 

rodo, ar tu labai girtas.
- A... Tai aš tokį daikčiuką jau dvidešimt 

metų vedęs.
l

Optimistas - tai žmogus, kuris netgi vei-
du nugriuvęs į purvą mano, jog tai gydanti 
priemonė.

l

Kelių policininkas sustabdo automobilį 
ir sako vairuotojui:

- Šia gatve galima važiuoti tik į vieną 
pusę!

- O į kelias aš važiuoju?
l

Žmonės dabar tokie išsilavinę, kad jų 
niekuo nebenustebinsi, nebent laiminga san-
tuoka. 

l

Fotografuojamas modelis. Fotografas:
- O dabar, mieloji, padaryk laba-a-ai su-

simąsčiusį veidą. Aš tau padėsiu - kiek bus 
septynis padauginus iš devynių.

l

Na ir puikus dalykas tos vedybos! Juk 
taip smagu surasti žmogų, kurį galėsi visą 
gyvenimą teisėtai erzinti.

l

Elgeta kreipiasi į praeivį:
- Paaukokite knygos „Tūkstantis būdų 

praturtėti“ autoriui...
- Jūs tos knygos autorius? - stebisi žmo-

gus. - Kodėl gi jūs elgetaujate?
- Tai vienas iš tūkstančio būdų!

l

- Kai išeisiu į pensiją, visiškai nieko ne-
veiksiu. Kokius tris mėnesius sėdėsiu sau 
supamame krėsle...

- O paskui?
- O paskui pradėsiu suptis...

l

- Ar žinai kiek man kainuoja tavo mokslai?
- Žinau, todėl ir stengiuosi kuo mažiau 

mokytis.
l

Biblioteka sugalvojo, kad kai bus pames-
ta kažkokia knyga, tą knygą pametęs žmogus 
bus nubaustas kaip toj knygoj pagrindinis 
veikėjas. Kažkodėl moterys labai dažnai pa-
meta knyga ,,50 pilkų atspalvių“...

l

Ji:
- Ar tu mylėsi mane, kai pražilsiu?
Jis:
- Žinoma! O kodėl turėčiau nemylėti? Aš 

juk mylėjau tave, kai tavo plaukai buvo rau-
donos, geltonos, oranžinės, sidabrinės, mė-
lynos ir net žalios spalvos!

aNEkDOTai

66

beprotiškas pasaulis

EPA-Eltos nuotr.

ŠOKIS. Garsusis britų gatvės menininkas Bambi vieną 

Londono gatvę papuošė politiškai angažuotu savo dar-

bu. Grafitis, vaizduojantis šokančius Didžiosios Britanijos 

premjerę Teresą Mei (Theresa May) ir JAV prezidentą  

Donaldą Trampą (Donald J. Trump), pavadintas  

„Lie Lie Land“ („Melo šalis“). Grafičio pavadinimas ir  

turinys perfrazuotas pagal daugybę „Oskaro“ nominacijų 

pelniusį filmą „La La Land“ („Kalifornijos svajos“).


