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Prieš 9 metus seriale „Nekviesta meilė“ pasirodžiusi maža mergaitė Evita Malaškevičiūtė tuo 
metu sulaukė daugybės žiūrovų simpatijų. Šiandien abitūros egzaminus netrukus laikysianti 
mergina grįžta į eterį.  �9 p.

■

Kokia didžiausia jos fobija, kodėl ji save 
vadina profesionalia dykaduoniautoja - 
šie ir kiti faktai, kurių galbūt nežinojome 
apie atlikėją Ievą Narkutę.  11 p.

■

Kodėl daugelį grožio procedūrų aktorė 
patiki tik profesionalams? Ir kas, pasak 
jos, geriausiai apibūdina moterį. 21 p.

■
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justės Zinkevičiūtės 
grožio filosofija

evita malaškevičiūtė - atgal į televiziją

10 faktų, kurių 
nežinojome apie Ievą
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Šiemet esate viena iš pretendenčių 
gauti „Auksinį scenos kryžių“. Kaip pati 
vertinate savo nueitą kelią aktorystėje?

- Nelengva vertinti nueitą kelią, kai vis dar 
žingsniuoji, o kartais - net bėgi juo. Dažniausiai 
kokius nors apibendrinimus darai tada, kai 
stabteli. Gal vasarai įsibėgėjus, kai viskas 
trumpam apmiršta nuo karščio. Kadangi šiuo 
metu mūsų teatras (Vilniaus mažasis teatras - 
red. past.) mini 25 metų jubiliejų, vis dar gy-
venu teatro šventės laiku - intensyvus vaka-
rinių spektaklių grafikas, repeticijos su reži-
sieriumi Rimu Tuminu, naujo daugiaserijinio 
televizijos filmo filmavimas. Jūsų klausimas 
pernelyg sudėtingas šiuo metu. Pasąmonė blo-
kuoja atsakymą, kad ir kaip stengčiausi čia 
dabar ką nors suregzti. O jeigu glaustai - nu-
eitas mano, kaip aktorės, kelias labai netoly-
gus. Vis dar mokausi ir suprantu, kad mano 
pasirinktas kelias yra niekada nesibaigiančios 
žmogaus ir jo likimo studijos.

- Kokie buvo didžiausi pastarųjų me-
tų iššūkiai?

- Turbūt Severiutės vaidmuo režisierės 
Gabrielės Tuminaitės spektaklyje „Dėdės ir 
dėdienės“. Jautėme didžiulę atsakomybę im-
damiesi šio lietuvių literatūros klasiko kūri-
nio. Tačiau apie tai garsiai nekalbėjome. Bai-
minomės, kad visi žinos, kokia turi būti Se-
verija, koks turi būti Mykoliukas. Tačiau re-
žisierės vedami artėjome prie esmės: ne tap-
ti Vaižganto žinovais ar atsakyti, kokia yra 
Severija, Mykoliukas, o su jais pasikalbėti, 
kartais leidžiant sau sufantazuoti apie juos. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Agnė Šataitė: 
Dėl vaidmens nereikia „išprotėti“
Ją retai kada sutiksi audringuose pramogų pasaulio atstovų vakarėliuose, o savo asmeninį gyvenimą ji 
slepia po devyniais užraktais. Jauna, bet jau gerai pažįstama tiek teatro, tiek televizijos žiūrovams aktorė 
Agnė ŠAtAitė (29), galima sakyti, šiandien išgyvena savo šlovės akimirkas. Praėjusiais metais apdovano-
ta kaip geriausia jaunoji aktorė, šiemet ji viena iš pretendenčių į „Auksinį scenos kryžių“. Agnė prisipažįsta, 
kad iššūkių praėjusiais metais išties netrūko. ir nors teatro scenoje buvo visko - tiek džiaugsmo, tiek ašarų, - 
ji nesigaili, kad pasirinko šį kelią, kuriame galima bent trumpam sustabdyti bėgantį laiką.

Skaniai pavalgyti 
tikrai yra vienaS 
didžiauSių gyvenimo 
malonumų!
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„LaisvaLaikio“ interviu

n Agnė Šataitė gimė 1985 m. lapkričio 19 d. Panevėžyje

n 2010 m. baigė aktorinio meistriškumo studijas Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijoje, kurso vadovas - Rimas Tuminas

n Nuo 2010 m. rugsėjo - Vilniaus mažojo teatro aktorė

n Vaidino televizijos serialuose „Garbės kuopa“ ir „Moterys meluoja geriau“. Šiuo 

metu filmuojasi seriale „Puolusių angelų miestas“

n Praėjusiais metais Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje Agnė už 

vaidmenį spektaklyje „Dėdės ir dėdienės“ buvo išrinkta geriausia jaunąja aktore

n Šiemet aktorė už Severiutės vaidmenį spektaklyje „Dėdės ir dėdienės“ ir Serafimos 

Iljiničnos vaidmenį spektaklyje „Savižudis“ nominuota „Auksiniam scenos kryžiui“

dosjė
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Nueitas maNo, kaip 
aktorės, kelias labai 
Netolygus. Vis dar 
mokausi ir supraNtu, 
kad maNo pasiriNktas 
kelias yra Niekada 
NesibaigiaNčios žmogaus 
ir jo likimo studijos
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Džiaugiuosi, kad spektaklis tapo vienu lan-
komiausių teatro spektaklių. O Severiutės 
vaidmuo - iššūkiu ir nepaprastai įdomia ke-
lione kūrybos keliu.

- Vaidinate jau daugiau nei septyne-
rius metus. Kaip per tuos metus pasikei-
tė jūsų požiūris į aktorystę? Ką dabar 
žinote tokio, ko nežinojote prieš septy-
nerius metus?

- Žinau, kad nieko nežinau. Manau, kad 
aktorystei reikia pasiaukojimo, atsidavimo. 
Be to, reikalinga tiesiog sėkmė. Aktoriaus 
kelias dažnai nulemtas atsitiktinumų. Gali 

būti ir labai talentingas, geras aktorius, jeigu 
tavęs nepastebės, nepakvies, tu būsi tiesiog 
nereikalingas.

- Ką patartumėte pradedantie-
siems?

- Nepasitaupyti. Kito laiko nebus. Rei-
kia gerbti savo profesiją. Juk mes, jos pa-

šaukti, tam tikra prasme esame ypatingi. 
Dievo dovaną reikia tausoti, ją puoselėti, 
auginti.

- Penkerius metus vaidinate Vilniaus 
mažajame teatre. Kaip apibūdintumėte 
šio teatro atmosferą?

- Gera, kūrybiška atmosfera. Bet kitaip ir 
būti negali. Labai džiaugiuosi, kad šiais me-
tais į teatrą atėjo daugiau mano kurso draugų. 
Su jais teatras įgavo naują pagreitį. Be to, 
teatre dirba legendiniai teatro ir kino akto-
riai - Eglė Gabrėnaitė, Regimantas Adomaitis, 
Gediminas Girdvainis, Arvydas Dapšys, Min-

Geras kinas, kaip 
ir Gera muzika, iš 
naujo sužadina norą 
Gyventi ir kurti

„LaisvaLaikio“ interviu

Penkerius metus Vilniaus mažajame 
teatre vaidinanti Agnė džiaugiasi, kad 
čia savo vietą suranda tiek senosios, 
tiek jaunosios kartos aktoriai
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daugas Capas - visų ir nepaminėsi. Susitiki-
mas su jais mums, jaunajai teatro kartai, tapo 
ypatingas. Per tuos metus teatre būta įvairių 
nuotaikų, bet esmė nepasikeitė. Svarbiausia - 
spektaklis. Jauti, kad kažkas globoja, saugo 
šį teatrą.

- Šiemet teatras mini 25 metų jubi-
liejų, ta proga režisierius Rimas Tuminas 
pastatė naują spektaklį „Minetis“. Kaip 
jį apibūdintumėte, jei atsidurtumėte žiū-
rovo vietoje?

- Būtų labai įdomu atsidurti žiūrovo vie-
toje, bet tai neįmanoma. Ne dabar.

- Papasakokite apie savo vaidmenį 
šiame spektaklyje?

- Spektaklis dar kuriamas. Sunku ir nesino-
ri dar apie tai kalbėti. Tam turi ateiti laikas.

- Kaip vyksta darbas su R.Tuminu? Ar 
režisierius leidžia improvizuoti, siūlyti sa-
vo idėjas? Ar aktoriams leidžiama būti kū-
rėjais, ar jie - tik režisieriaus kūrinys?

- Sunku nupasakoti darbo procesą su reži-
sieriumi. Scenoje jis leidžia būti kūrėju, bet vi-
są laiką jauti tvirtą režisieriaus ranką. Pasitiki 
juo, o jis tave veda - vis tolyn ir tolyn. Jis ne 
kategoriškas, leidžia savo kūnu ir siela pajusti 
sceninę tiesą. Aišku, būta visko, ypač studijų 
metais. Reikalaudamas tos tiesos ne kartą yra 
pravirkdęs. Režisierius iš aktorių reikalauja pro-
fesionalumo, atsidavimo darbui, nuolatinio to-
bulėjimo. Reikia paminėti, kad jis ne tik geras 
režisierius, bet ir puikus pedagogas.

- Kuo ši profesija jus labiausiai žavi?
- Mane žavi galimybė pažinti. Trumpam 

sustabdyti bėgantį laiką. Scenoje išgyventi 
magišką, kitokį laiką.

- Ne paslaptis, kad aktorių darbe tyko 
nemažai psichologinių pavojų. Ar jums 
teko susidurti su jais?

- Taip. Aktoriaus darbą dažnai lydi baimė, ne-
rimas, ypač prieš premjerinius spektaklius. Mano 
kūnas dažnai reaguoja į patiriamą stresą - kaklą 
susuka, balsas kimsta. Bet stengiesi neįsijausti.

- Kas padeda išlikti tvirtam ir nepa-
siklysti tarp savęs ir savo personažų?

- Tvirtam padeda išlikti sąmoningumas, 
savikontrolė. Nereikia „išprotėti“ dėl vaid-
mens.

- Vaidinate ne tik teatre, bet ir tele-
vizijos serialuose. Ar šiandien dar kas 
nors „deda“ neigiamas etiketes į televi-
zijos virtuvę įsisukusiems aktoriams?

- Nežinau. Negirdėjau. Kažkas dirba 
teatre, kažkas televizijoje. Koks skirtu-
mas? Aš manau, kad svarbiausia sąžiningai 
dirbti savo darbą, kitaip tariant, „nechaltū-
rinti“.

- Vis dėlto kiekviena patirtis kai 
ką duoda ir kai ką atima. Ką jums da-
vė ir ką pasiėmė iš jūsų darbas seria-
luose?

- Aš tikrai nieko nepraradau vaidindama 
serialuose. Atvirkščiai, įgavau patirties dirbti 
prieš kameras, aikštelėje sutikau ir susipaži-

„LaisvaLaikio“ interviu

Gali būti ir labai 
talentinGas, Geras 
aktorius, jeiGu 
tavęs nepastebės, 
nepakvies, tu 
būsi tiesioG 
nereikalinGas

Už vaidmenį seriale „Moterys meluoja geriau“  
Agnė Šataitė kartu su kolega Mariumi Jampolskiu 
žiūrovų buvo išrinkti mylimiausia serialo pora

Stasio Žumbio nuotr.
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„LaisvaLaikio“ interviu

nau su daug puikių aktorių, išmokau gana grei-
tai įsiminti tekstą, suprasti režisieriaus užduo-
tį scenai ir ją vykdyti čia pat. Žinoma, į filma-
vimo aikštelę atėjau, kai jau buvau baigusi 
trečią Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
kursą. Mums jau buvo padaręs įtaką mūsų mo-
kytojas, ir, manau, teisingą įtaką. Kitu atveju 
ankstyvas filmavimasis serialuose gali pada-
ryti daugiau žalos, nei suteikti patirties.

- Viename interviu minėjote, kad 
jums labiau patinka klausytis, o ne kal-
bėti. Aktoriaus darbe tai privalumas ar 
trūkumas?

- Privalumas.

- Kokios kitos jūsų savybės padėjo 
atsidurti ten, kur dabar esate?

- Turbūt gebėjimas nepasiduoti. Neleisti 
savo silpnybėms suvešėti.

- Apie jūsų gyvenimą už teatro durų 
žiniasklaidoje nė su žiburiu nerasi net 

užuominos. Vis dėlto grįžusi namo kaip 
pasiilsite? Kokių turite laisvalaikio po-
mėgių?

- Geriausiai pasiilsiu tvarkydama namus, 
lygindama drabužius, ką nors intensyviai va-
lydama. Mėgstu kiną, muziką. Dažnai laisvu 
laiku nueinu į kino teatrą. Man labai patinka 
atsidurti kino salėje ar „Skalvijos“ salytėje ir 
ten praleisti porą ar net keletą valandų. O 
geras kinas, kaip ir gera muzika, iš naujo su-
žadina norą gyventi ir kurti.

- Neseniai viena aktorė sakė, kad apie 
moteris aktores sklando mitas, jog šios 
yra prastos šeimininkės. Jūs šį mitą pa-
tvirtintumėte ar paneigtumėte?

- Aš pati virtuvėje sukiotis nemėgstu, tai 
nėra mano stichija. O ir maistui nesu išranki. 
Bet skaniu, kokybišku maistu mėgautis mo-
ku. Skaniai pavalgyti tikrai yra vienas didžiau-
sių gyvenimo malonumų! Kartais moterų gri-
mo kambaryje prasideda „siaubingos“ kalbos 
apie maistą. Aktorės pasakoja, kur ką skanaus 
ragavo ar ką gardaus pagamino. Nuo šitų kal-
bų kyla baisus apetitas. Žinau, kad kai kurios 
jų - puikios šeimininkės.

- Kam teikiate pirmenybę - vakarė-
liui su draugais ar ramiam vakarui su 
knyga?

- Pirmenybę teikiu ramiam vakarui. Ir 
nebūtinai su knyga.

- Ko šiuo metu jūsų gyvenime yra per 
daug, o ko per mažai?

- Galbūt per daug lėkimo, skubos, chaoso. 
Dažnai pagalvoju: o kaip sugauti laiką? Kaip 
pasidžiaugti akimirka? Šių laikų žmogus tur-
būt dažnai užduoda šį klausimą. Masinė psi-
chozė, kaip visur suspėti, naikina mūsų pačių 
sau, savo mylimiems, gamtai ir Dievui skirtą 
laiką.

- Kas yra geriausias jūsų darbų kri-
tikas?

- „Kritikų“ gerų nebūna. Maža to, pati esu 
labai savikritiška, kartais pernelyg. Daug 
svarbiau, kad šalia manęs yra žmonių, kurie 
skatina ir neleidžia pasiklysti dvejonėse.

- Kokie darbai laukia po teatro jubi-
liejaus?

- Kartu su teatro jubiliejumi pasirodęs 
spektaklis „Minetis“ buvo įžanga arba, kitaip 
tariant, būsimo spektaklio šventinės peržiū-
ros. Šiuo metu toliau tęsiame darbą su reži-
sieriumi. O kovo 27, 28 dienomis - šio spek-
taklio premjeros.

Agnė už Severiutės vaidmenį spektaklyje „Dėdės ir dėdienės“ ir 
Serafimos Iljiničnos vaidmenį spektaklyje „Savižudis“ nominuota 
„Auksiniam scenos kryžiui“ Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Masinė psichozė, 
kaip visur suspėti, 
naikina Mūsų pačių 
sau, savo MyliMieMs, 
gaMtai ir Dievui 
skirtą laiką

riMas tuMinas - 
ne kategoriškas, 
leiDžia savo kūnu  
ir siela pajusti 
sceninę tiesą
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Talentingai smuikininkei AgATAi  
DArAškAiTei (26) Velso princas  
Čarlzas Londone įteikė prestižinį kara-
liškojo muzikos koledžo apdovanojimą 
už išskirtinius nuopelnus studijų me-
tu - karalienės elžbietos motinos kara-
lienės rožės taurę (The Queen elizabeth 
The Queen Mother rose Bowl).

A.Daraškaitė jau yra grojusi su visais 
didžiausiais Lietuvos orkestrais, o sulau-
kusi keturiolikos, ji persikraustė į Angliją 
ir pradėjo mokslus Jehudžio Menuhino 
mokykloje. Nuo tada ji nuolat dalyvauja 
solo ir kameriniuose koncertuose Jungti-
nėje Karalystėje. 

Princo Čarlzo įteiktas apdovanojimas 
jos kolekcijoje - ne pirmasis. Dar besi-
mokydama Nacionalinėje Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio menų mokykloje 
ji debiutavo solo su Lietuvos kameriniu 
orkestru, yra laimėjusi prizus dešimtyje 
jaunimo konkursų įvairiose Europos ša-
lyse. Prieš trejus metus smuikininkė lai-
mėjo Karališkojo muzikos koledžo kon-
kursą ir pasirodė scenoje kartu su Kara-
liškojo muzikos koledžo simfoniniu or-
kestru, o praėjusių metų vasarą magistro 
studijas baigusi A.Daraškaitė už pasie-
kimus gavo ir Žaklin Vord memorialinį 
prizą (The Jacqueline Ward Memorial 
Prize), skirtą styginiais instrumentais 
grojantiems muzikantams.

Veidai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Savaitgalį paaiškėjo, kas tapo drąsos 
pareikalavusio televizijos projekto „Šuo-
lis“ nugalėtoju.  Superfinale teisėjai savo 
balso nebeturėjo - kas laimėjo projektą, 
sprendė tik žiūrovai. Lemiamo vakaro me-
tu, dalyviams atlikus po du šuolius, žiūro-
vų simpatijas pavergė daugkartinis Tailan-
do bokso ir bušido turnyrų nugalėtojas 
REMigiJuS MoRKEViČiuS (32). 

Drauge su nugalėtojo titulu jis gavo ir 
piniginį 10 tūkst. eurų prizą, kurį jaunas 
vyras žada išleisti netrukus pagausėsiančiai 
šeimai. Vėliau R.Morkevičius prisipažino, 
jog dėl anksčiau patirtos traumos jis netgi 
galvojo apie pasitraukimą iš projekto, tačiau 
sportininko valia pasiduoti neleido. 

„Šuolį“ laimėjo 
R.Morkevičius

Apdovanojimas iš 
princo Čarlzo rankų

Eltos nuotr.

„Magnit“ muškietininkės  
gins Tauragės krašto garbę 

Auksinio Tauragės 
choro generolėmis 

tapo grupė „Magnit“: 
Emilija Katauskaitė, 
Kristina Ivanova,  ir  

Laura Navikaitė
imanto Boiko nuotr.

Televizijos projekte „Chorų karai“ Auksiniam 
Tauragės chorui vadovaus merginų grupė 
„MAgniT“.

Viena grupės narių - Emilija - tikra taura-
giškė. Žinodama apie šį miestą viską ir būda-
ma savo krašto patriotė, ji nusiteikusi ir kitus 
užkrėsti meile nuostabiam Tauragės kraštui. 

Neseniai pirmąjį grupės gimtadienį atšven-
tusi merginų trijulė sako, kad daug dirba ir ne-
rimauti nėra kada. „Ne žodžiais, o darbais mes 
tėvynę mylim, tad laikas parodys, ar naujos 
pareigos mums tinka. iš tiesų labai didelė at-
sakomybė būti choro generolėmis ir prijungti 
prie savo kolektyvo dar šešiolika žmonių. Ta-

čiau mūsų šūkis paprastas - dalyvauti ir laimė-
ti! Mes esame trys generolės, tarsi trys muš-
kietininkės - juk trys geriau nei viena, tad su 
triguba jėga ir startuosime!“ - šypsojosi ryž-
tingai nusiteikusi Kristina. 

Nors Laurai ir Emilijai šis televizijos pro-
jektas pirmasis, grupės lyderė Kristina jau 
turi patirties. Prieš porą metų ji su šokėju Ta-
du Rimgaila dalyvavo šokių projekte. „Tas pro-
jektas pareikalavo labai daug laiko ir energijos, 
bet mainais suteikė labai daug malonių emo-
cijų. gyvenime renkuosi, kur dalyvauti, ir da-
lyvauju tik ten, kur galėčiau pasimokyti ir gau-
ti naujos ir įdomios patirties“, - sakė ji, negai-
linti nei laiko, nei jėgų ir „Chorų karams“.

Sportininkas Remigijus 
Morkevičius džiaugiasi 
nugalėtojo titulu

TV3 nuotr.
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veidai

10 faktų, kurių nežinojote  
apie Ievą Narkutę

Lyriška ir nuolat besišypsanti dainininkė  
Ieva Narkutė (27) visuomet moka nustebin-
ti. vaikystėje Ieva svajojo ne apie dainavimą, 
yra smaližė ir turi labai įdomią baimę. tai ko 
mes dar nežinome apie Ievą?

Nuo vaikystės Ieva žavėjosi kirpėjų amatu: 
„Man labai ilgai atrodė, kad čia yra darbų dar-
bas ir nieko negali būti geriau už plaukų kir-
pimą. Žavėjo kirpėjų prijuostės ir tie specialūs 
diržai, ant kurių kabo begalė segtukų, žirklių, 
šukų ir kitų dalykėlių.“
Pasak Ievos, juoda spalva jai esanti bene pati 
geriausia, tad dainininkės spintoje karaliauja 
juodos spalvos drabužiai, o papuošalų dėžu-
tėje - auskarai. 
Ieva moka anglų kalbą, supranta ir susikalba 
švediškai. O štai su rusų kalba sunkiau. Ją 
mergina supranta, tačiau atsakinėja tik ben-
dratimis ir tariniais.
Didžiausia fobija - iškamšos. „Visi iš manęs dėl 
to juokiasi. Man baisiausia būtų, jei mane kas 
nors nuvežtų į Tado Ivanausko muziejų. Aš ne-
tikiu, kad tos iškamšos negyvos, man net kojas 
iš baimės pakerta, nes aš manau, kas jos suju-
dės netikėčiausiu momentu“, - sakė Ieva.
Ievai tikroji romantika slypi smulkmenose: 
„Man romantika yra tuomet, kai artimas žmo-
gus man padaro valgyti. Tai jau beveik meilės 
išraiška. Taip pat man romantika yra dviejų 
žmonių žinojimas, ką jie mėgsta iš kasdienių, 
buitinių dalykų ir tų smulkmenų įgyvendinimas 
laiku ir vietoje, toks tikras dėmesys ir rūpestis. 
Romantika yra žmogaus dedamos pastangos 
tave pažinti.“
Ievos šaldytuve visuomet galima rasti tėvų 
virtų braškių ir obuolių uogienių bei niekuo-
met nenusibostančių kiaušinių.
„Turiu du prietarus. Jeigu katė perbėga kelią, 
tą vietą pereinu atbulomis. Ir jeigu ką nors 
pamirštu namie, grįžusi visuomet pažiūriu į 
veidrodį“, - pasakojo I.Narkutė.
Jeigu apie Ievą būtų sukurtas filmas, savo vai-
dmenį ji patikėtų tik vienai išskirtinei aktorei: 
„Na be Meril Stryp (Meryl Streep) aš jau neap-
sieičiau. Žinau, kad ji vyresnė ir jei apie mane 
kurtų kas nors filmą, tai nebūtų labai greitai, bet 
tikiuosi, kad ši aktorė dar būtų gyva. (Juokiasi.) 
Ji galėtų mane brandesnę vaidinti. Testamente 
gal reikėtų numatyti punktą, kad daugiau nie-
kam kitam savo vaidmens nepatikėčiau.“ 
Dainininkė mano, kad yra profesionali dyka-
duoniautoja. Ieva vėlai gulasi ir vėlai keliasi, 
tad žavisi žmonėmis, kurie sugeba valingai 
atsikelti ankstų rytą ir iš karto dieną pradėti 
produktyviai.
Mėgstamiausia I.Narkutės rašytoja yra Vir-
džinija Vulf (Virginia Voolf), o poetas - Vladas 
Šimkus.

■

■

■

■

■
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■

■

■

Parengė Ringailė StulPinaitė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Didžiosios Britanijos princas Haris (Harry, 30) neseniai 
pranešė, jog po dešimtmetį trukusios tarnybos pasitrauks 
iš ginkluotųjų pajėgų. Karalienės Elžbietos (Elizabeth) 
ketvirtas eilėje į sostą anūkas paliks kariuomenę birželį po 
keturias savaites truksiančios komandiruotės su australijos 
gynybos pajėgomis. „Patirtis, kurią įgijau per paskutinius 10 
metų, liks su manimi visam gyvenimui. Už tai aš visada būsiu 
labai dėkingas. svarstau apie ateities pasirinkimus“, - kalbėjo 
Haris, savo sprendimą palikti ginkluotąsias pajėgas įvardijęs, 
kaip „labai sunkų“.

Kariuomenėje žinomas kaip kapitonas Haris Velsas (Harry 
Wales), princas pradėjo karinius apmokymus sendhursto karo 
akademijoje 2005 metais, o 2007 m. išvyko į pirmąją misiją 
afganistane, vėliau mokėsi pilotuoti „apache“ atakos sraigtasparnį 
ir nuo 2012 m. rugsėjo iki 2013 m. sausio dalyvavo antroje misijoje 
afganistane, kur buvo „apache“ sraigtasparnio pilotu.

Kim Kardašian vėl eksperimentuoja
Vis dar nerimstama 

viešojoje erdvėje ir in-
terneto puslapiuose ap-
tarinėjant Kim Kar-
Dašian (Kim Kardas-
hian, 34) paskutinį iš-
vaizdos pokyčių ekspe-
rimentą - gražuolė savo 
tamsius plaukus nudažė 
baltai ir tapo platinine 
blondine. Pirmąkart vie-
šai su šviesiais plaukais 
Kim pasirodė prieš kele-
tą savaičių Prancūzijos 
sostinėje, kur vyko į Pary-
žiaus mados savaitės 
renginius.

ŽvaigŽdės

neseniai Londono Viktorijos ir alberto muziejuje kino, scenos ir podiumo įžymybės rinkosi į 
mirusio britų dizainerio aleksandro makvyno (alexander mcQueen) aukštosios mados parodą 
„Laukinis grožis“ („savage Beauty“). iškilmingas vakaras buvo skirtas pagerbti šio garsaus dizai-
nerio, kuris 2010-aisiais pasitraukė iš gyvenimo, kūrybą. Tad daugelis svečių dizainerį pagerbė 
renginiui pasirinkdamas jo kurtą drabužį. Pavyzdžiui, atlikėja FKa Twigs, kurios ryškus apdaras itin 
traukė žvilgsnius, vilkėjo a.makvyno suknią iš 2008-ųjų pavasario-vasaros kolekcijos. Tačiau akto-
riaus roberto Patinsono (robert Pattinson) mylimosios, garsėjančios itin išsiskiriančiu stiliumi, 
toks dėmesys ir jos suknelės aptarinėjimas ar lyginimas su povu, netrikdė.

Duoklė ir pagarba garsiajam A.Makvynui

Palikęs karines pajėgas Haris skirs laiko aplinkosaugos projektui 

Afrikoje ir dirbs su neįgaliais karo veteranais Britanijoje
EPA-Eltos nuotr. 

Princas Haris priėmė sunkų sprendimą

Atlikėja FKA Twigs išsiskyrė 
ryškia 2008 m. Aleksandro 
Makvyno (Alexander 
McQueen) kolekcijos suknele

EPA-Eltos nuotr.

Aleksandro Makvyno mūza Keitė 
Mos (Kate Moss), kurią lydėjo 
vyras Džeimis Hinsas (Jamie 
Hince), pasipuošė nėriniuota šio 
dizainerio kurta suknele

Naomi Kempbel 
(Naomi Campbell) 
vilkėjo Aleksandro 
Makvyno drabužius 
iš 2007 m. pavasario 
kolekcijos
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Kim Kardašian vėl eksperimentuoja
Vis dar nerimstama 

viešojoje erdvėje ir in-
terneto puslapiuose ap-
tarinėjant Kim Kar-
dašian (Kim Kardas-
hian, 34) paskutinį iš-
vaizdos pokyčių ekspe-
rimentą - gražuolė savo 
tamsius plaukus nudažė 
baltai ir tapo platinine 
blondine. Pirmąkart vie-
šai su šviesiais plaukais 
Kim pasirodė prieš kele-
tą savaičių Prancūzijos 
sostinėje, kur vyko į Pary-
žiaus mados savaitės 
renginius.

ŽvaigŽdės

Ar tikrai T.Svift kojos 
vertos milijonų?

Amerikiečių atlikėja Teilor SVifT 
(Taylor Swift, 25) savo ilgąsias kojas ruo-
šiasi apdrausti 40 mln. dolerių. „Atrodo, 
kad tai absurdiška suma, tačiau, jeigu kas 
nutiktų jos kojoms, T.Svift nebegalėtų at-
likti ypatingų savo pasirodymų. Jos 200 
mln. dolerių siekiančiai karjerai iškiltų pa-
vojus“, - nurodė dainininkei artimas šal-
tinis. Skelbiama, neva mergina kiek su-
triko, sužinojusi savo kojų vertę. „Ji manė, 
kad jos kojų vertė galėjo siekti milijoną, 
tačiau 40 mln. dolerių ją pribloškė“, - pa-
sakojo šaltinis. Kojos bus apdraustos prieš 
pasaulinį turą, į kurį šiuo metu Niujorke 
gyvenanti mergina leisis gegužę. Tiesa, 
kai kas sako, jog tokios kalbos - tik blefas, 
reklaminis triukas prieš koncertų turą.

Salma Hajek (Salma Hayek) pasirinko suknelę  
iš  Aleksandro Makvyno  2008 m. kolekcijos

Duoklė ir pagarba garsiajam A.Makvynui

EPA-Eltos nuotr.

Didžiosios Britanijos princesė 
Beatričė (Beatrice)

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Daugiau nei 300 svečių praėjusio penktadienio vakarą rinkosi į Vilniuje esančią „Compensa“ 
koncertų salę, kur buvo pristatyta septintoji dizainerio Liutauro Salasevičiaus vakarinių  
suknelių kolekcija „Miesto raganos“. Dailiosios lyties atstovės stengėsi išsiskirti apranga - 
vienos demonstravo pavasariškai „pankišką“ stilių, kitos puošėsi tradiciškomis juodomis  
suknelėmis, trečios - originaliais aksesuarais.
Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Prabangių suknelių kolekcija sudomino žinomas moteris
Aktorės Vaida Lisikaitė  
ir Aušra Štukytė

Dizainerė Simona Brazdžionytė 

ir modelis Rasa Ciūnė Šokėjas Tadas Rimgaila 
su žmona Liucina

Futbolininkas 
Deividas Česnauskis 
ir Oksana Zlatkovaitė

Dizaineris Liutauras Salasevičius po kolekcijos 
pristatymo nuoširdžiai dėkojo žiūrovams

STILIUS
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STILIUS

Prabangių suknelių kolekcija sudomino žinomas moteris

Dizainerė Diana Vapsvienė Plastikos chirurgas Vygintas 
Kaikaris su dukra Kriste

Dainininkė Šorena Džaniašvili 
(dešinėje) su drauge

Aktorė Karina Stungytė su 
draugu Aronu Sigurdsonu 
(Aron Sigurdsson)

Renata Uzialkaitė-Jampolskė 

(dešinėje) su drauge Atlikėja Elena Puidokaitė
Renginių organizatorė  
Justina Stambrauskaitė



Penktadienį - 13 dieną - žinomos Lietuvos moterys vienam va-
karui virto miesto raganomis. Dizaineris Liutauras Salasevičius  
pristatė septintąją mados namų „Madam pareis vėliau“  
vakarinių suknelių kolekciją „Miesto raganos“. Kaskart savo  
prabangiais apdarais Lietuvos žinomas moteris mėgstantis  
papuošti drabužių kūrėjas ir šį kartą demonstruoti kolekciją  
pakvietė ne tik profesionalius modelius, bet ir pramogų pasaulio 
bei scenos žvaigždes. Ant scenos lipo tituluotos gražuolės  
Agnė Kavaliauskaitė ir Patricija Belousova, TV laidų vedėja  
Gintarė Gurevičiūtė, atlikėja Vita Jakutienė, Inga Stumbrienė  
ir kitos. Kolekciją vainikavo vestuvinės suknelės pristatymas -  
jo metu modelis neva pasruvo krauju, o suknelė nusidažė  
raudona spalva.

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir 
Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

STILIUS

Madam išėjo - raganos parėjo

Atlikėja Vita Jakutienė

„Mis Lietuva 
2014“ Agnė 
Kavaliauskaitė
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STILIUS

Madam išėjo - raganos parėjo

Viešųjų ryšių  
specialistė Vaida Skaisgirė

Atlikėja Neringa Šiaudikytė

Tituluota gražuolė 
Patricija Belousova
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Beretės renesansas
Paryžietės nuo seno mėgsta 

beretes. Juk kažkada buvusi tik 
karinės uniformos dalimi, pra-
moninė šio galvos apdangalo ga-
myba kasdienei aprangai prasi-
dėjo XVII amžiuje būtent Pietų 
Prancūzijoje. Tad nenuostabu, 
kad prie šio galvos apdangalo vis 
grįžtama - šį sezoną beretės iš-
gyvena renesansą. Paryžiaus 
mados savaitėje, pristatančioje 
naujausias tendencijas šių metų 
rudeniui ir žiemai, ant podiumo 
karaliavo būtent šis galvos ap-
dangalas. Šios kepuraitės siūlo-
mos įvairiausios - ir klasikinės, 
ir papuoštos įvairiausiais blizgu-
čiais. Egzistuoja labai daug skir-
tingų berečių nešiojimo būdų, o 
populiariausias - ant šono.

StiliuS

Stiliaus akcentai: po garsiausius podiumus pasižvalgius
Milanas, Londonas, Niujorkas, Paryžius ką tik šurmuliavo nuo mados renginių, kur savo 
naujausias kolekcijas 2015-2016 metų rudeniui ir žiemai pristatė garsiausi dizaineriai 
ir mados namai. Dėmesys skirtas ne tik drabužiams, bet ir aksesuarams. Tad skaitytojų 
dėmesiui - keletas stiliaus akcentų ir tendencijų šių metų rudeniui ir žiemai.

„Gucci“ kolekcija

Kvadrato formos rankinė
Rankinių diktatorė „Louis 

Vuitton“, pristatydama naujau-
sią savo kolekciją Paryžiuje, 
aiškiai atskleidė būsimo rudens 
ir žiemos sezono topą - kvadra-
tinio lagaminėlio formos ranki-
nę. Įvairiausių spalvų ir faktūrų. 
Nes tarp daugybės įvairiausių 
formos rankinių karaliavo bū-
tent kvadrato formos rankinė.

„Louis Vuitton“ kolekcija 2015-2016 metų 
rudeniui ir žiemai
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StiliuS

Stiliaus akcentai: po garsiausius podiumus pasižvalgius
Kailiniai batai

Kai neseniai keletas garsių mo-
terų oficialiuose renginiuose pasi-
rodė avėdamos „Celine“ basutėmis 
su kailiu, daug kas laidė juokelius 
apie „susipykimą su skoniu“. Dabar 
tokia avalynė pradeda užkariauti po-
diumą. Mados namai „Gucci“, pri-
statydami naujausią kolekciją Mila-
no mados savaitėje, modelius apavė 
būtent kailiniais batais ir bateliais. 
Tokie batai, labiau primenantys šle-
petes, buvo derinami su lengvutė-
mis romantiškomis suknelėmis.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

„Paul & Joe“ kolekcija
EPA-Eltos nuotr.

„Gucci“ kolekcija

Kvadrato formos rankinė
Rankinių diktatorė „Louis 

Vuitton“, pristatydama naujau-
sią savo kolekciją Paryžiuje, 
aiškiai atskleidė būsimo rudens 
ir žiemos sezono topą - kvadra-
tinio lagaminėlio formos ranki-
nę. Įvairiausių spalvų ir faktūrų. 
Nes tarp daugybės įvairiausių 
formos rankinių karaliavo bū-
tent kvadrato formos rankinė.

„Gucci“ kolekcija
EPA-Eltos nuotr.
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Norinčioms neatsilikti nuo mados pulso, 
nereikėtų pamiršti juodo akių pieštuko. 
Nes eksperimentai brėžiant akių liniją - 
itin populiarūs. Tokią išvadą galima daryti 
pasidairius po garsiausių dizainerių ir ma-
dos namų naujausių kolekcijų 2015-2016 
metų rudeniui pristatymus.

Juodas akių kontūras visada madingas, ta-
čiau šį sezoną jį brėžti reikėtų daug storiau - lyg 
maištingai paauglei. Ryški tendencija - vadina-
mosios katės akys. Brėžiant akies liniją galima 
rinktis ir plonas, ir storas juosteles, nors stam-
bios linijos (kartais net spalvotos) - šio sezono 
topas. Ieškančios išskirtinumo akis gali apves-
ti dvigubomis linijomis, primenančiomis su-
lenktą bumerangą, - toks makiažo akcentas 
buvo pasirinktas Paryžiuje pristatant Hedžio 
Slimano (Hedi Slimane), atstovaujančio „Saint 
Laurent“ mados namams, kolekciją.

Grožio paletė

Ant bangos - katės akys

Ieškančioms 
išskirtinumo - akys 
apvestos ryškia ir stora 
linija, primenančia 
sulenktą bumerangą. 
Hedžio Slimano (Hedi 
Slimane) kolekcijos 
pristatymas

EPA-Eltos nuotr.

Padūmavusios 
katės akys. 
„Chanel“ 
kolekcijos 
pristatymas

Katės akims - dvigubos linijos. 
Davido Koma (David Koma) 
kolekcijos pristatymas
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apdairumas

Makiažas yra beveik šimtu procentų su-
sijęs su mano profesija. Darbo metu dažnai 
ne tik mano oda labai pavargsta, bet ir aš 
pati. Tad kasdien nebūna jokio grožio ritua
lo, susijusio su makiažu. Leidžiu ilsėtis vei-
do odai, išeidama iš namų retkarčiais pasi-
dažau tik akių tušu ir lūpų blizgiu. Tačiau 
niekada sau neleidžiu išeiti į gatvę bet kaip! 
Tai būtų per didelė prabanga. (Šypsosi). Ma-
no nuomone, makiažas yra labai svarbus, 
kai moteris pasirodo viešumoje: muzikos ar 
kino renginyje, eidama į draugės gimtadie-
nį ir panašiai. Aš labai vertinu natūralumą, 
bet viskas turi ribas. Iš ryto kaip į diskote-
ką išeinančių merginų nesuprantu, bet, kai 
to reikalauja aplinkybės  makiažas yra bū-
tinas. Dar labai svarbu pasirinkti makiažo 
tipą, nesumaišyti proginio su vakariniu ar 

dieniniu. Apdairumas labai svarbus bruožas 
moteriai.

Pusiausvyra

Nors visada sakiau ir sakysiu, kad gražiau-
sia moters kosmetika yra aistra gyventi, kurti, 
mylėti. Visgi reikia gražios aprangos, sutvar-
kytų plaukų, estetiško veiduko, mėgstamo kve-
palų kvapo tam, kad dar labiau sustiprėtų mo-
teriškumas! Visai neseniai atradau norą puoš-
tis.Tai nereiškia, kad išeinu į gatvę apsikars-
čiusi blizgučiais, bet vis dažniau seku mados 
naujienas, vis dažniau nusiperku kažką įdomes-
nio, madingesnio ir kasdien nebeapsirengiu bet 
kaip! Pastebėjau, kad gražiai apsirengus ir nuo-
taika niekada nesubjurs taip, kad jos neįmano-
ma pataisyti! Grožis nepaprastai budina! Tad 
reikia puoštis ir nuolat savo grožį turtinti ver-
tybėmis. Svarbu atrasti aukso viduriuką!

ir grožiui, ir sielai

Harmonijos jausmas yra labai svarbus 
žmogaus gyvenime. Kad ją atrasčiau, lepinuo-
si gydomaisiais kūno masažais. Tai procedūra, 
kuri ne tik šalina įtampą, bet ir nuramina. Vei-
do masažai  tai geriausia ir veiksmingiausia 
grožio priemonė mano odai. Vienos sėkmin-
giausių mano procedūrų  buvimas gamtoje, 
juk ne veltui sakoma  sveika siela, sveikas ir 
kūnas. Žinoma, nereikia ir išorės pamiršti  
kremų sudėtis man labai svarbi, tad dažniau-
siai renkuosi natūralią kosmetiką, kas mėne-
sį atlieku grožio procedūras plaukams, visuo-
met pasirūpinu manikiūru ir pedikiūru. Mo-
ters rankos ir pėdos  tyli rekomendacija apie 
ją. Tik dažniausiai esu linkusi pasikliauti pro-
fesionalais. Visada sakau ir sakysiu, kad kiek
vienas turime dirbti savo darbą. Žinoma, 
kruopščios ir darbščios moterys įvairias pro-
cedūras sugeba atlikti pačios, bet tai ne mano 
atvejis, man sunkiai sekasi nustygti vietoje, 
tad vargu ar pavyktų nusilakuoti nagus.

grožio paletė

Justės Zinkevičiūtės 
grožio filosofija
Talentu ir grožiu apsiginklavusiai aktorei JusTei ZinkevičiūTei (25), kaip ir daugeliui 
moterų, noras puoštis nesvetimas. kad ir ką bedarytų, ji visuomet yra labai moteriška, 
tačiau kosmetika čia mažai kuo dėta. Justė išduoda, kaip ji puoselėja savo išvaizdą.

Turiu gan keistą silpnybę. Labai patinka pirkti 

dušo gelius. Šiuo metu pas mane vonioje yra apie 

penkis skirtingus kvapus - įvairioms progoms ir 

nuotaikoms. Ši prausimosi priemonė būtinai turi 

būti estetiškai pateikta, tad pas mane yra net stik-

liniuose buteliukuose.

Silpnybė

l Kosmetikos priemonės, kurios visuomet 
jūsų rankinėje: rankų kremas, lūpų balzamas ir 
blizgis bei kvepalai
l Mėgstamiausi kvepalai: žiemos metu - „Miss 
Dior Le Parfum“, o vasarą „Dior - forever and ever“ 

JUsTĖs FavORiTai

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Reklama

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 
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 Pažinimo kodas

Perdozuoti informaciją - 
pavojinga gyvybei

kaip išvengti pražūtingo 
informacijos poveikio

n Apribokite žinių „vartojimą“.
Laikykitės taisyklės klausytis žinių tik 

kartą per dieną, pavyzdžiui, vakare. Liku-
siu laiku ramiai dirbkite savo darbus.

n Rinkitės laidas ir tinklalapius, 
kuriuose medžiagos pateikiamos kuo 
objektyviau.

Geriau rinktis solidžias, ne pramoginio 
pobūdžio programas ir portalus. Venkite 
„geltonųjų“ antraščių, pavyzdžiui: „Po pen-
kerių metų Žemė žus!“ Pirmenybę teikite 
neutraliems pavadinimams ir venkite ne-
reikalingo emocionalumo. Beje, antraštė ga-
li būti labai mažai susijusi su tikraisiais 
faktais ir skirta vien auditorijai patraukti.

n Jei susidūrėte su kokia nors pa-
niką skleidžiančia žinia, ieškokite ki-
tų medžiagų ta pačia tema. 

Kai kada „katastrofos“ mastas būna 
smarkiai perdėtas. Jei informacija jus sti-
priai išgąsdino, pažiūrėkite kitas progra-
mas, raskite daugiau žinučių, straipsnelių 
ta pačia tema, ir tik tada pasidarykite iš-
vadas.

n Neskubėkite dalytis paniką ke-
liančia informacija su pažįstamais.

Dažnai pasitaiko, kad apie tai, kas 
mus labai sujaudino, mes iškart stengia-
mės pranešti aplinkiniams. Bet piktnau-
džiauti tuo nereikėtų. Pirma, visas svar-
bias naujienas jūsų pažįstami anksčiau 
ar vėliau sužinos patys. Antra, nereikia 
kitų užkrėsti savo panika. Jų nervų siste-
mai naudos iš to nebus, o sugadinti nuo-
taiką gali rimtai ir ilgam. Jei informacija 
nėra tiesiogiai susijusi su jų gyvenimu ir 
gerove, geriau ją „pasilaikyti sau“. „Ne-
gatyvo“ išvis geriau neskleisti, juolab ne-
sistengti jį interpretuoti su panikos pries-
koniu. Paskui gali pasirodyti, kad ne visa 
taip baisu ir neišvengiama arba kad jūs 
apskritai iškraipėte faktus.

n Informaciją stenkitės filtruoti.
Informacijos srautą skirstykite į tai, 

kas yra išties svarbu, ir į antraeilės svarbos 
faktus. Nereikėtų skaityti arba klausyti vis-
ko iš eilės, užteršiant galvą nereikalinga 
informacija. Pasistenkite išmokti už „žo-
džių uždangos“ matyti realius faktus ir 
juos analizuoti. Tuomet nepageidaujamos 
„informacijos perdozavimo“ pasekmės jus 
aplenks.

patarimai

Yra tokia sąvoka - informacinis saugumas. 
Psichologai mano, kad šiuolaikinio žmogaus 
perkrovimas informacija gali neigiamai veikti 
organizmą ir nervų sistemą. Todėl geriau atsi-
sakyti nuolatinio skaitymo ir žinių klausymo. O 
tai nėra taip paprasta: mes tampame priklau-
somi nuo informacijos kaip nuo narkotikų!
Dauguma žmonių nuolatos siekia gauti in-
formacijos, kas vyksta pasaulyje. Todėl jų 
diena prasideda žinių programa per televizo-
rių arba radiją, vėliau jie skaito žinias inter-
nete arba spaudoje, o vakare vėl skuba įsi-
jungti televizorių... Kai kurie net atsisiunčia 
informaciją tiesiai į mobilųjį.

„išmoktas bejėgiškumas“

Leidinys „The Guardian“ paskelbė 
psichologijos specialistų straipsnį, kuria-
me pateikiami faktai apie informacijos 
pražūtingą poveikį žmonėms. Mat didelis 
gaunamos informacijos kiekis sukelia pri-
klausomybę, panašią į narkotinę. Jei tam 
tikrą laiką negauname žinių, pradedame 
jausti nerimą, baimindamiesi, kad pralei-
dome ką nors svarbaus. O juk dauguma 
faktų, kuriuos sužinome iš televizijos lai-
dų, iš laikraščių puslapių arba interneto, 
mūsų asmeniškai niekaip neliečia. Bet 
kartu neigiama informacija, kurią žinias-
klaida mėgsta skelbti pirmiausiai, mums 
kelia baimę, paniką ir agresiją. Tokios 
naujienos skatina streso hormonų išsis-
kyrimą. Žmogus praranda gebėjimą kri-
tiškai mąstyti, nerimauja dėl perskaitytos 
arba išgirstos naujienos ir po truputį pra-
randa ryšį su tikrove. Žinios neretai pa-
teikiamos taip, kad sudarytų sensacijos 
įspūdį, patrauktų dėmesį, bet toli gražu 
ne visada suvokiame, kad jų autoriai per-
deda. Pavyzdžiui, jie gali pareikšti, kad 
pasaulis atsidūrė ties branduolinio karo 
slenksčiu arba kad nuo rytojaus nebebus 
mokamos pensijos... Nors tikrovėje iki to 
dar labai toli. Taip pat dažnai pranešama 
apie dalykus, kurių skaitytojai arba klau-
sytojai negali pakeisti. Žmogus pasijunta 
bejėgis ir dėl to susidaro pesimistinį pa-
saulio vaizdą. Mes įsitikiname, kad jis 
neteisingas, piktas ir pasikeitimai į bloga 
yra neišvengiami. Toks reiškinys psicho-
logijoje vadinamas „išmoktu bejėgišku-
mu“. Dėl pesimizmo formuojasi depresi-
ja ir gyvenimas žinių mėgėjams virsta 
kančia... Itin įspūdžiams jautriems žmo-
nėms atsiranda sveikatos problemų, pa-
vyzdžiui, nukenčia širdis ir kraujagyslės. 
Kaip nuo to apsidrausti?  Štai jums kele-
tas patarimų.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Didžiosios Britanijos karalienė 
Elžbieta II (Elizabeth) pakrikštijo 
kruizinį laivą „Britannia“. Anglijos 
miesto Sauthemptono uoste į 664 
mln. eurų kaštavusio prabangaus 
lainerio korpusą dužo šampano 
butelis.

„Britannia“ yra mėgstamas bri-
tų laivų pavadinimas. Be kita ko, taip 
vadinosi karališkoji jachta, kuri plau-
kiojo iki 1997-ųjų ir kurios nuleidimo į 
vandenį ceremonijoje Elžbieta dalyvavo 
1953-iaisiais prieš savo karūnavimą.

Po laivo pakrikštijimo ceremonijos 
karalienė su savo vyru princu Filipu 
(Philip) apžiūrėjo 330 metrų ilgio ir 
141 000 tonų „Britannia“, priklausantį 
kruizų bendrovei „P&O Cruises“. Lai-
neris gali plukdyti iki 3 600 keleivių ir 
1 500 įgulos narių.

Kovo 14-ąją išplaukęs į pirmąją sa-
vo kelionę, jis, be kita ko, švartuosis 
Barselonoje, Monte Karle ir Romoje.

KaleidosKopas

australijoje rastas  
2,7 kg aukso luitas

Vienas aukso ieškotojas Australijoje 
rado 2,7 kg svorio aukso luitą. Jis verti
namas 135 000 Australijos dolerių  
(96 000 eurų).

Kur tiksliai Vedeborno apylinkėje 
luitas rastas, vyras neatskleidė. Šis  
regionas, esantis už 200 km į šiaurės 
vakarus nuo Melburno, vadinamas 
„auksiniu trikampiu“. XIX amžiaus 
pabaigoje čia buvo stebima tikra aukso 
karštligė.

Vyras, suveikus metalo detektoriui, 
pradžioje manė radęs vario gabalą. Ta
čiau tada po žeme išvydo aukso luitą. Jį 
pardavęs, vyras tikisi apmokėti skolas.

eifelio rekordai

Atrestauruotas Eifelio bokštas Pa
ryžiuje kaip magnetas traukia lankyto
jus. Pernai iš 324 metrų aukščio stati
nio po Prancūzijos sostinę žvalgėsi dau
giau kaip 7 mln. žmonių. Lankytojų 
skaičius išaugo 5,3 proc., neseniai pra
nešė Paryžiaus simbolį eksploatuojanti 
bendrovė.

84 proc. lankytojų buvo iš užsienio. 
Didžiausią dalį - 11,9 proc. - sudarė JAV 
turistai. Per praėjusius pustrečių metų 
Eifelio bokštas buvo atnaujintas.

Įdomu

Viešbučio „RedDot“  
atrakcija svečiams

Originali viešbučio „RedDot“ interjero detalė vamzdis-čiuožykla, 
kuria galima nusileisti iš antro aukšto į vestibiulį.

EPA- Eltos nuotr.

Britų karalienė pakrikštijo kruizinį laivą
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Didžiosios Britanijos karalienė 
Elžbieta II (Elizabeth) pakrikštijo 
kruizinį laivą „Britannia“. Anglijos 
miesto Sauthemptono uoste į 664 
mln. eurų kaštavusio prabangaus 
lainerio korpusą dužo šampano 
butelis.

„Britannia“ yra mėgstamas bri-
tų laivų pavadinimas. Be kita ko, taip 
vadinosi karališkoji jachta, kuri plau-
kiojo iki 1997-ųjų ir kurios nuleidimo į 
vandenį ceremonijoje Elžbieta dalyvavo 
1953-iaisiais prieš savo karūnavimą.

Po laivo pakrikštijimo ceremonijos 
karalienė su savo vyru princu Filipu 
(Philip) apžiūrėjo 330 metrų ilgio ir 
141 000 tonų „Britannia“, priklausantį 
kruizų bendrovei „P&O Cruises“. Lai-
neris gali plukdyti iki 3 600 keleivių ir 
1 500 įgulos narių.

Kovo 14-ąją išplaukęs į pirmąją sa-
vo kelionę, jis, be kita ko, švartuosis 
Barselonoje, Monte Karle ir Romoje.

KaleidosKopas

Taičungo mieste (Taivanas) įsikūręs viešbutis „RedDot“ turistams 

patrauklus ne tik dėl savo padėties (iš viešbučio greit galima pasiekti lankytinas 

miesto ir pramogų vietas - red past.), bet ir dėl originaliai įrengto interjero. 

Viešbučio centre suraitytas vamzdis-čiuožykla atlieka ne tik originalios meno 

instaliacijos, paįvairinančios interjerą, funkciją, bet juo galima greit nusileisti 

iš antro aukšto į vestibiulį. Tiesa, toks ekstremalus nusileidimas - ne 

kiekvienam, nes ne kiekvienas išdrįs lįsti į siaurą uždarą vamzdį.

Kruizinį laivą „Britannia“, kuriame galės plaukti 3600 keleivių 
ir 1500 įgulos narių, pakrikštijo karalienė Elžbieta II

EPA-Eltos nuotr.

ispanijos prostitutėms - 
pensijos ir pašalpos

Barselonos teismas nusprendė, kad 
viešnamių savininkai turi sudaryti su 
prostitutėmis darbo sutartis. Be to, jie 
turės mokėti įmokas socialinio draudimo 
fondams savo darbuotojų vardu.

Tuo būdu teismas nusprendė, kad 
prostitutės turi gauti pensijas, bedarbių 
pašalpas, naudotis valstybinės medicinos 
paslaugomis ir lengvatomis. Barselonos 
teismo sprendimas gali būti apskųstas 
Katalonijos Aukščiausiajam teismui.

Ispanijoje nuo 1995 metų prostitucija 
nebekvalifikuojama kaip nusikalstama 
veikla, bet šios srities atstovės neturėjo 
darbuotojų teisių. Sąvadavimas ir preky-
ba moterimis šioje šalyje uždrausta. Sek-
so industrija Ispanijoje klesti. Tai aiški-
nama tuo, kad dėl ekonomikos krizės vis 
daugiau moterų imasi prostitucijos. Apie 
39 procentus ispanų prisipažino naudo-
jęsi prostitučių paslaugomis.

viešbutis siūlo pernakvoti 
su Godzila

Vienas Japonijos viešbutis siūlo perna-
kvoti su Godzila (Godzilla) naujame temi-
niame numeryje. Pasinaudoti šia paslau-
ga bus galima jau artimiausioje ateityje.

„Gracery“ viešbutis yra Tokijuje, 
Šindziuku rajone. Klientai „Godzilla Ro-
om“ numeryje pamatys garsiojo mutan-
to, traiškančio miniatiūrinę Tokijo ko-
piją, statulą. Godzilos figūra yra žmo-
gaus ūgio. Be to, virš lovų pakabinta 
didžiulė šio populiaraus personažo lete-
na. Para teminiame numeryje atsieis 
39,8 tūkstančio jenų (335 dolerius).

Klientams taip pat siūlomas „Godzi
lla Viewing“ numeris, kur pro specialų 
langą bus galima grožėtis 12 metrų aukš-
čio Godzilos galva.

Eltos inf.

Įdomu

Britų karalienė pakrikštijo kruizinį laivą
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Uogų. Jose gausu mikroelementų, fla-
vonoidų (medžiagos, stimuliuojančios orga-
nizmo apsaugines jėgas) ir vitaminų antiok-
sidantų A, C ir E, neutralizuojančių kenks-
mingą aplinkos poveikį.

Šaldytos uogos (net ir pirktosios parduo-
tuvėje) yra beveik tiek pat naudingos, kaip 

SveikatoS kodaS

Pats peršalimo ligų ir gripo sezono įkarštis... Nespėjote pasiskiepyti ir iš anksto nesigrū-
dinote? Nieko baisaus, laiko imunitetui sustiprinti dar yra. Čia jums padės paprasčiausi 
produktai. Imuniteto stiprumą daugiausia lemia virškinimo sistema, o virškinimas tie-
siogiai priklauso nuo mitybos. Todėl stenkitės, kad pavojinguoju sezonu jūsų racionas 
būtų pagal galimybes įvairus ir subalansuotas. Į valgiaraštį dažniau įtraukite:

Ką valgyti, kad nesusirgtume?
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SveikatoS kodaS

ir ką tik nuskintos nuo krūmo. Su virusais 
kovoti padedančios askorbo rūgšties gausu 
avietėse, serbentuose, šaltalankiuose, bru-
knėse, erškėtuogėse, spanguolėse. Beje, 
avietėse yra ir medžiagos, kuri kai kada va-
dinama natūraliu aspirinu. Jis pasižymi pra-
kaitavimą skatinančiu, uždegimą, skausmą 
slopinančiu ir atsikosėjimą lengvinančiu po-
veikiu. Spanguolės - unikalios pagal bakte-
ricidines savybes uogos. Jos mažina tempe-
ratūrą, slopina uždegimą. Tačiau esant padi-
dėjusiam skrandžio rūgštingumui, opaligei 
ir kepenų negalavimams rūgščių uogų geriau 
nevalgyti.

Vištų kiaušinių. Juose yra vitami-
no D, kurio apniukusiomis žiemos dienomis 
labai trūksta. O būtent šaltuoju sezonu jis 
yra labai reikalingas. Ne per seniausiai Ko-
penhagos mokslininkai nustatė, kad vitamino 
D trūkumas silpnina organizmo apsauginius 
resursus ir didina persišaldymo ligų ir lėtinių 
ligų paūmėjimo riziką. Be vištų kiaušinių, 
vitamino D šaltinis gali būti žuvų taukai ir 
riebi jūros žuvis.

Mėsos. Baltymų trūkumas blogai vei-
kia imunitetą, nes imunoglobulinai, užtikri-
nantys organizmo atsparumą ligoms, yra bal-

tymai, ir jų sintezei tiesiog būtina gauti pro-
teinų iš maisto. Todėl nepatartina visiškai 
atsisakyti mėsos, ypač persišaldymo ligų se-
zono metu.

Mėsa turi būti kuo liesesnė. Liesa jautie-
na - geriausias pasirinkimas. Joje daug cinko, 
reikalingo gamintis baltiesiems kraujo kūne-
liams, kurie kovoja su žalingais mikrobais ir 
virusais. Taip pat yra geležies ir seleno, pa-
dedančių organizmui įveikti visas ligas. An-
troje vietoje - kiauliena, kurioje taip pat gau-
su cinko, bet riebesnė. Ja geriau nepiktnau-
džiauti ir gaminti be riebalų, pavyzdžiui, kep-
ti orkaitėje.

Rūgštaus pieno pRoduktų su 
gyVoMis lakto- iR bifidobakte-
RijoMis. Jei žarnyno mikroflora yra pa-
žeista, sutrinka imuninis atsakas į įsibrovu-
sį virusą. „Gyvi“ jogurtas, kefyras ir kiti rau-
ginto pieno produktai padeda žarnyne įsikur-
ti gerosioms bakterijoms, todėl stiprėja imu-
nitetas.

Didžiausios naudos gaunama iš rūgštaus 
pieno produktų, kurių galiojimo laikas - vos 
kelios dienos.

Česnako iR kitų pRieskoni-
nių augalų iR žolelių. Česnakas - 

natūralus antiseptikas, turintis daug fitonci-
dų. Pasižymi aiškiai išreikštu antivirusiniu 
aktyvumu. Jame yra natūralaus antibiotiko 
alicino, kuris padeda užkirsti kelią ne tik li-
gai, bet ir komplikacijoms po kvėpavimo ta-
kų ligų ir gripo.

Persišaldymo ligų sezonu česnako reikia 
valgyti kasdien po truputį - pakaks skiltelės 
per dieną. Dar galima naudoti ir kai kuriuos 
prieskonius. Ypač tinka ciberžolė, kuri slopi-
na uždegimus ir kovoja su mikrobais. Antivi-
rusinėmis savybėmis pasižymi gvazdikėliai, 
imbieras, kajeno pipirai.

aRbatos. Arbatoje yra polifenolių - 
DNR kenkiančių laisvųjų radikalų gaudytojų. 
O antioksidantų arbatoje yra daugiau negu 
daržovėse ir vaisiuose.

Arbatos antivirusines savybes galima su-
stiprinti, įdėjus į ją medaus ir imbiero. Re-
ceptas paprastas: pritarkuoti 1/4 stiklinės 
imbiero, pridėti stiklinę medaus, sukrėsti į 
stiklainį, sandariai uždaryti ir įdėti į šaldy-
tuvą. Į arbatą dėti po pusę arbatinio šaukš-
telio. Tik reikia nepamiršti, kad medus, ter-
miškai apdorojamas, praranda naudingąsias 
savybes, todėl jo geriau dėti į šiltą, o ne karš-
tą arbatą.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Ką valgyti, kad nesusirgtume?
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Ringailė Stulpinaitė

- Mūsų ego. Kas tai yra ir kaip jį pa-
žinti?

- Trumpai tariant, ego yra tikrasis vidinis 
savęs suvokimas: „kas aš esu“. Tai yra psi-
chologinė sąvoka, kuri atspindi žmogaus sa-
vęs matymą, pozicionavimą ir savęs suvoki-
mą bei priėmimą. Viena vertus, mūsų ego yra 
veikiamas pasąmoninių dalykų, t.y. instinktų, 
potraukių, į pasąmonės lygmenį išstumtų no-
rų, ir kita vertus - socialinių normų, taisyklių, 
manierų, išsilavinimo, įstatymų ir to, ką 
mums primeta visuomenė. Tad grynasis ego 
yra tai, kas lieka atmetus pasąmoninius da-
lykus ir socialines normas. 

- Bet socialinis žmogaus vaidmuo mus 
gali suklaidinti, ar ne?

- Jeigu žmogus atlieka kokį nors socialinį 
vaidmenį, tarkime, yra labai draugiškas, ge-
ras, mielas viešumoje, tai bus ne jo ego, o 
superego, socialinis ego, tai nėra tas tikrasis 
žmogaus „aš“. Įmonės vadovas gali būti rūs-
tus, piktas viršininkas. Tačiau tai irgi tėra jo 
socialinis ego. O tikrasis išlenda tuomet, kai 
atmetami visi jį supantys įrėminimai. 

- Kokie pagrindiniai vyrų ir moterų 
ego skirtumai?

- Apie vyriškojo ir moteriškojo ego skirtu-
mus man lengviausia kalbėti pasitelkiant me-
taforas. Vyriškas ego yra išpūstas, labai didelis, 
tačiau trapus ir lengvai pažeidžiamas. Pavyz-
džiui, narcisizmas dažniau būdingas vyrams nei 
moterims. Dėl išpūsto ego vyras savimi labai 
pasitiki, yra susireikšminęs. Vyrų ego yra jau-
trus, kaip ir visi vyrai. Vyras gali įsižeisti dėl 
pusės ne taip jam pasakyto žodžio, gali stipriai 
sureaguoti vien dėl to, kad gavo pastabą, jog 
galbūt nusišnekėjo. Jis to nepriims kaip tiesiog 
pastabos, jis manys, kad aplinkiniai jį laiko kvai-
liu ir neišmanėliu. O tai jau kerta per ego. 

O štai moteriškasis ego nėra toks didelis. 
Jis kur kas tvirtesnis nei vyro ir sunkiau pa-
žeidžiamas. Taip jau lemta gamtos, kad mote-
ris būtų atsakinga, o vyras - stiprus. O mote-
ris gali būti kaprizinga, tačiau tai nieko pana-

šaus su vyrišku įžeidumu. Ji gali rodyti „ožiu-
kus“, bet yra atsakingesnė už vyrą vien jau dėl 
to, kad ji - gimdytoja, jai reikia atsakyti už na-
mų židinį ir vaikus. O vyras su savo išpūstu 
ego eina kariauti ir jam tas pats. Jis gali žūti 
dėl tėvynės, bet vis tiek eis kautis, nes jis yra 
vyras. Moteris sau negali to leisti. 

Vyrai yra labiau linkę į narcisizmą, o mo-
terims būdingesnis isterinis bruožas, tai reiš-
kia - demonstratyvus. Moteris dažniau nori 
dėmesio nei vyras. Iš moters veido iškart 
matosi, kada ji yra nepatenkinta, iš gestų ir 
kūno galima pamatyti, kada jai trūksta meilės 
ir dėmesio. Jeigu moteriai tereikia jos vyro 
dėmesio, tai vyrui reikia visuotinio pripaži-
nimo iš kolegų, draugų, moterų ir t.t. 

- Ar įmanoma išskirti sritis, kai vy-
riškas ego pažeidžiamas labiausiai?

- Kalbant apie vyrus, pirmoje vietoje pa-
gal pažeidžiamumą bus lova ir lovos reikalai. 
Čia vyrai labai jautriai reaguoja į bet kokias 
moters abejones jų vyriškumu, menkiausią 
kritiką. Tai jam tikrai yra smūgis žemiau juos-
tos ir itin kerta per vyriškumą. Antra sritis, 
kurioje vyriškasis ego gali stipriai nukentėti, 
yra profesinė veikla ir savirealizavimas. O 
trečioji sritis - abejonės jo vyriškumu, vyriš-
ku vaidmeniu. Pavyzdžiui, kai moteris pareiš-
kia, kad jos brangusis nemoka įkalti vinies ar 
piktinasi, kad jis nėra ir elektrikas, ir san-
technikas, nenusimano apie automobilius. 
Visose šiose srityse 9 iš 10 vyrų įsižeis, tik 
sureaguos skirtingai. Vienas karštai įrodinės 
ir aiškins savo tiesą, kitas gali trenkti kumš-
čiu į stalą arba pasakyti, kad „aš nemoku ir 
net nenoriu to daryti“. Gali sureaguoti ir vi-
sišku užsisklendimu, užsidarymu savose 
emocijose ir mintyse. 

- Kada susvyruoja moteriškasis 
ego?

- Pirmoji vieta, kur moters ego itin pa-
žeidžiamas, - santykiai. Bus didžiausias nu-
sivylimas ir įžeidimas, jeigu vyras moteriai 
vengs rodyti ar rodys nepakankamai dėme-
sio, nes tai žeidžia jos moteriškumą. Tuomet 

Vyras, moteris ir jų
Manykime, kad poroje įvyko konfliktas ir buvo pasižarstyta keliais priekaištais.  
Jis trenkė durimis ir nusprendė pravėdinti galvą bėgiodamas, o ji nutarė daugiau  
niekuomet santykiuose nerodyti iniciatyvos ir nesakyti, ką galvoja. O čia, pasirodo,  
tiesiog susikirto vyriškasis ir moteriškasis ego, kurie vienas kito visai nesuprato.  
Apie tai, kokie yra vyrų ir moterų ego skirtumai ir kiek svarbu tai žinoti, „Laisvalaikis“ 
kalbėjosi su psichologu AndriuMi KALuginu.

Yra tokia 
paprasta taisYklė, 
jei vYras pagalbos 
neprašo, tai 
moteris tegul 
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ji jaučiasi nereikalinga, negeidžiama ir ne-
moteriška. Moteriškasis ego tuomet gali pa-
sireikšti iniciatyvos neberodymu dėl santy-
kių. Moteris vengs pirma eiti į kontaktą su 
partneriu. Ir tai vyrui bus signalas, kad jo 
moters ego stipriai pažeistas. Pataisyti pa-
dėtį gana sunku, nes vyrai to tiesiog nesu-
pranta, jiems atrodo, kad čia moteris perdė-
tai reaguoja ir tiek. Tačiau moterys yra ge-
rokai kantresnės už vyrus, jos ilgai kaupia 
nuoskaudas, kol galiausiai jas ištransliuoja ar 
materializuoja į kokią nors reakciją. Viskas 
prasideda nuo mažų įžeidimų, įsižeidimų, 
nuoskaudų. Antroji sritis, kai gali būti pažei-
džiamas moters ego - motinystės tema. Ego 
susvyruoja, jei moteriai iš aplinkos nuolat 
kartojama, kad ji yra prasta mama. Trečioji 
sritis būtų apskritai moters patrauklumas, 
išvaizda, kūno formos, grožis. Moteris itin 
skaudžiai ir jautriai priima savo kūno ir iš-
vaizdos trūkumus. Ir tik ketvirtoje vietoje 
būtų karjera ir savirealizavimas, kūrybinė 
saviraiška ir panašiai. 

- O kaip santykiuose? Ar moters no-
ras kaip nors pagelbėti partneriui nebus 
jo ego įžeidimas? 

- Šiaip jau apskritai nerekomenduočiau 
moteriai siūlyti savo pagalbą vyrui, jeigu jis 
pats jos neprašo. Kad ir kokia ta pagalba bū-

tų. Tokiu būdu tikrai būtų pažeistas vyro ego. 
Yra tokia paprasta taisyklė, jei vyras pagalbos 
neprašo, tai moteris tegul geriau ir nelenda. 
Juk vyras dėl savo išpūsto ego mano, kad jis 
viską gali pats. 

- Ar mes patys suprantame, kiek 
svarbus ir trapus yra mūsų ego?

- Ne, dažniausiai žmonės nelabai supran-
ta, kas vyksta. Paprastam žmogui atrodo, 
kad kitas ar jis pats ant ko nors tiesiog už-
pyko, tiesiog įsižeidė, yra liūdnas ar jaučia-
si neįvertintas, nereikalingas, nepastebėtas. 
Bet retas kuris gali suvokti, kad tai yra bū-
tent mūsų ego ir jis pažeistas. Tam jau reikia 
turėti specifinių, psichologinių žinių, suvok-
ti, „kas aš esu“. Vienas svarbiausių mūsų 
gyvenimo tikslų turėtų būti pažinti save. Be-
je, mūsų ego nuo vaikystės, augant evoliu-
cionuoja ir keičiasi. Vaiko ego yra vienoks, 

brandaus žmogaus jau kitoks, o senolio vėl 
savitas.

- Bet tuomet bendraujant dar reikia 
suvokti ir kokia yra, tarkime, mūsų part-
nerio ego evoliucijos stadija?

- Taip. Todėl tai yra labai sudėtingi psi-
chologiniai dalykai. Kartais būna ir taip, kad 
žmogus, rodos, yra suaugęs, turi puikų darbą, 
save realizuoja keliose veiklose ir atrodo ga-
na rimtai. Tačiau jo „vidinis aš“, jo ego yra 
užstrigęs, tarkime, paauglystėje. Bendraujant 
gali būti sunku suprasti, ar tai yra suaugęs 
žmogus, ar vaikas. O jeigu pasigilintume, su-
prastume, kad jis labai gerai perprato socia-
lines normas ir kokios nors firmos vadovo 
socialinį vaidmenį atlieka puikiai, bet jo ego 
yra užstrigęs 15-16 metų amžiuje ir viduje jis 
vis dar toks pats paauglys. Jis įžeidus, rea-
guoja stipriomis emocijomis, tarsi degtukas. 
Toks žmogus užstrigo savo psichologinėje 
raidoje.

- O dėl ko tokie užstrigimai įvyks-
ta? 

- Užstrigimas kokiame nors psichologi-
niame amžiuje yra rimta problema, kuri dar 
vadinama raidos sutrikimu. Kai psichologinis 
žmogaus amžius atsilieka nuo biologinio. 
Žmogui gali būti 25-eri, o jis mąsto tarsi 12 
metų vaikas. Ir tai nieko bendro neturi su 
liaudiška fraze, kad „širdyje man aštuonioli-
ka“. Taip žmonėms nutinka dėl kokių nors 
labai rimtų patirtų psichologinių traumų, pa-
vyzdžiui, tėvų netekties, kuri itin sukrečia, 
arba stiprių patyčių mokykloje, patirtos žiau-
rios avarijos, smurto. Tuomet asmuo evoliu-
cionuoja į socialinę veiklą, savirealizaciją pro-
fesinėje srityje, tačiau pats ego nebesivysto. 
Žinoma, visa tai priklauso nuo kiekvieno žmo-
gaus individualiai. Kaip ir stresas. Mes visi 
patiriame stresinių situacijų, tačiau skirtingai 
reaguojame ir skirtingai jas sprendžiame. Tad 
vieni žmonės greičiau pergyvena sunkumus 
ir juda į priekį, o kiti, ypač jautrūs, labai ilgai 
kapstosi toje tragedijoje. Gali net visai tokią 
pat situaciją išgyvenę žmonės vystytis skir-
tingai. Jautresnio tipo žmogus užstrigs tame 
psichologiniame amžiuje, kur įvyko sukrėti-
mas, o kitas ras jėgų pasidaryti išvadas ir 
judėti toliau. 

- Ar yra receptas, kaip taikiai sugy-
venti moteriškajam ir vyriškajam ego po 
vienu stogu, kai jie tokie skirtingi? 

- Tam, kad vyras ir moteris gražiai su-
gyventų, reikia žinoti vieną paprastą taisyk 
lę. Moterims reikėtų paskaityti šio straips-
nio pradžią ir prisiminti, kad vyrai yra labai 
pasipūtę, tačiau itin jautrūs paprastiems da-
lykams ir žodžiams. Ir vengti daryti tai, kas 
žalotų vyrišką ego. Vyrams galioja absoliu-
čiai ta pati taisyklė - jie turėtų vengti mo-
teriškumo žeminimo ir rodyti dėmesį savo 
moterims.

egoVyras, moteris ir jų
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Vietoj IšVadų

Ar įmanoma neregiui pajusti Rembranto 
paveikslų grožį? Turime į virtualią realybę 
nukeliančius akinius, tačiau kokio įrengi-
nio reikia, kad panirtume į ją dar giliau? 
Kaip planšetiniai kompiuteriai gali išgel-
bėti muziejų ateitį?

Į virtualią realybę nukeliantys pojūčiai 

Kas? 
„Feel Real“.

Kokia situacija?
Turbūt girdėjote apie akinius, su kuriais 

galite pasijusti lyg vaikščiotumėte po džiungles 
ar lakstytumėte virtualioje kompiuterio žaidimo 
aplinkoje. Nors akys apgaunamos, tačiau to vis 
dar per mažai. Norint idealiai persikelti į virtua
lią erdvę, reikia simuliuoti daugiau juslių. Taip 
atsirado mechaninė veido kaukė.

Ką padarė?
Jums tereikia užsidėti minėtuosius akinius ir 

kaukę. Joje integruotas mikrofonas, šlapią rūką bei 
šiltą orą pučiančios ertmės, kvapų generatorius. Jei 
yra poreikis, įrenginys gali netgi vibruoti. Gamin
tojo puslapyje rašoma, kad perkant kaukę džiun
glių, vandenyno, ugnies ir vėjo aromatai pridedami 
nemokamai. Tiesa, nepapasakojau, kaip tai veiks. 
Tiesiog prieš save matysite vaizdą, kuris privers 
patikėti, kad esate su vandens slidėmis kur nors 
šiltuose vandenyse. Užuosite gaivą, veidu tekės 
purslai, karštos oro srovės ir pan.

rezultatai?
Tai kiekvieno užkietėjusio kompiuterinių 

žaidimų maniako svajonė. Laukiame, kol pro
gramuotojai pasitelks įrenginį savo darbams ir 
pasiūlys įdomių realizavimo būdų.

http://feelreal.com

n Technologijos keičia požiūrį net į muziejus.
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http://explora-museum.com

kaip neregiams pristatyti dailės darbus? 

Kas?
Prado muziejus.

Kokia situacija?
Akliems žmonėms vizualiojo meno muziejuo-

se vietos kaip ir nėra. Šią situaciją nutarė pa-
keisti Madride įsikūręs Prado muziejus. Remb
ranto, Fransisko Gojos, Rubenso ir kitų meni-
ninkų darbus eksponuojantis centras į pagalbą 
pasikvietė reklamos agentūrą „Estudios Durero“ 
ir prieš dešimtmetį apakusį Rubeną.

Ką padarė?
„Pirštai mano akys“,  teigė Rubenas ir kartu su 

6 menininkų komanda analizavo kiekvieną paveiks-
lo liniją. Nė vienas drobėje įamžintas objektas nebu-
vo pamirštas, kiekvienam jų suteiktas atitinkamas 
reljefas bei medžiaga. Reprodukcijos sukabintos šalia 
originalų, o po pristatymo prie projekto prisidėjęs ne-
regys ištarė: „Šiame muziejuje esu buvęs ne kartą, 
tačiau tik dabar supratau, kiek daug praleidau netgi 
tuomet, kai galėjau viską matyti savo akimis.“

rezultatai?
Nors projektas skirtas regos negalią turin-

tiems žmonėms, tačiau tokia akcija paskatins 
apsilankyti kiekvieną mačiusį pristatomąjį vaiz-
do klipą. Pasakojimą greit pasigavo interneto 
portalai, o ekspertai tikina, kad Prado pavyzdžiu 
turėtų pasekti ir kiti muziejai.

http://vimeo.com/121592169

interaktyvus muziejus 

Kas?
„EXplora MUseum“.

Kokia situacija?
Didžiausia muziejų bėda  dažnai trūksta informa-

cijos apie čia eksponuojamus objektus arba sunku per-

prasti kontekstą. Šiuo atveju gelbsti gyvas gidas arba 

grotuvas, įrašytą balsą transliuojantis tiesiai į ausines. 

Tačiau „EXplora MUseum“ komanda nusprendė, kad 

patirtis gali būti šimtąkart geresnė, jei muziejus taps 

kiek įmanoma interaktyvesnis. Tam sukurta speciali 

planšetinių kompiuterių programėlė.

Ką padarė?
Vos tik nusipirkę bilietą gaunate įrenginį ir prisijun-

giate ausines. Galite leistis į laisvą pasivaikščiojimą arba 

pasirinkti jau nustatytą maršrutą. 

Įsivaizduokite, prieinate prie istorinius laikus me-

nančio dinozauro muliažo, o programėlėje atsiranda 

kelios ikonos, leidžiančios peržiūrėti detalesnį vaizdo 

klipą, perskaityti mokslinį straipsnį ar pasidomėti 360 

laipsnių kampu vartomomis nuotraukomis. Aplikaci-

ja pritaikyta klausos ir regos negalią turintiems žmo-

nėms, o vos tik išėję gausite elektroninį laišką su su-

sisteminta jums patikusia informacija.

rezultatai?
Po tokių permainų lankytojų skaičius smarkiai 

padidėjo. Panašu, kad laikui bėgant taip atrodys visi 

muziejai.
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Kiekviena „American Songbirds Festival“ 
(liet. „Amerikos paukščiai giesmininkai“) 
projekto narė turi savitą stilių, kuriam akom-
panuojama įvairiausiais instrumentais: vio-
lončele, akordeonu, fortepijonu, klaviola ar 
gitara. Šios giesmininkės jausmingai skleis-
damos įvairiausius garsus - šnabždėdamos, 
dūsaudamos, urgzdamos ar verkdamos - klau-
sytojus vilioja į savo unikalius muzikinius pa-
saulius.

Kiekviena projekto narė turi atskiras gru-
pes ir yra žinomos dėl kitų projektų. Kairi 
Kristmanson (Kyrie Kristmanson; vokalas, 
gitara, trimitas) kurtas dainas Kanados mu-
zikos ekspertai apibūdina kaip kažką neįpras-

to, gaivinančio ir patrauklaus. Projekto narei 
„Ashia & The Bison Rouge“ (vokalas, vio-
lončelė) smuiku pritaria Olga Kviatek (Olga 
Kwiatek). Išvaizdi atlikėja Eiša (Ashia) bene 
labiausiai žavi savo dainų universalumu ir so-
driu garsų bei balsų pasauliu. Jos kūryboje jun-
tama klasikinės muzikos, popmuzikos ir panko 
stiliaus įtaka. Klausytojus ji patraukia kabare-
to stiliaus prieskoniais, primadoniška lyrika, 
nostalgija ir žaismingu šansonu. Eiša priklau-
so atidžiai stebimų jaunesniųjų JAV talentų 
lygai, vertinamai dėl atlikėjų puoselėjamo kla-
sikinių ir popelementų derinio.

Visiškai kitokį pasirodymą ir muziką de-
monstruoja Reičel Garnies (Rachelle Gar-

niez; (vokalas, akordeonas, fortepijonas, kla-
viola), kuriai pasirodymuose bosine gitara 
talkina Timas Lancelis (Tim Luntzel). Ji yra 
grojusi su daugybe skirtingų roko, bliuzo, 
kantri, lotynų, klezmerio, džiazo ir „Tin Pan 
Alley“ klasikos žanrams priskiriamų grupių. 
Atlikėja savo pačios studijoje „Real Cool Re-
cords“ (JAV) yra išleidusi penkis albumus.

Ketvirtajai „American Songbirds“ narei 
Deizei Čapmen (Daisy Chapman; vokalas, 
fortepijonas) koncertuose pritaria smuikininkė 
Sju Lord (Sue Lord). Didžiosios Britanijos ro-
keriams „Crippled Black Pheonix“ atkreipus 
dėmesį į Deizės universalumą, dvejus metus 
ji kaip pianistė ir pritariančioji vokalistė su gru-
pe keliavo po visą Europą. Jos studijinis albu-
mas „The Green Eyed“ (2009) pelnė „Inde-
pendent Music Award“.

Scena

„American Songbirds Festival“ - 
moterų festivalis viename koncerte

Organizatorių nuotr.

Baigiamieji Europos turo koncertai

l kovo 28 d. 19 val. Rusų dramos teatre, Vilniuje

l kovo 29 d. 18 val. VDU Didžiojoje salėje, Kaune

l Daugiau informacijos ir www.gmgyvai.ltVilniuje ir Kaune netrukus lankysis pavasariu dvelkiantis muzikos projektas „American 
Songbirds Festival“, kurį sudaro keturios jaunos ir talentingos muzikantės, originaliai 
įkūnijančios Šiaurės Amerikos muziką. Jų pasakiški, sielą virpinantys ir įvairiapusiški 
pasirodymai yra vadinami moterų muzikos festivaliais.
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Scena

Pavasario vėjai į sostinės širdį atpučia ge-
rumo dvasią - kovo 27-ąją Šv.Kotrynos 
bažnyčioje vyks labdaringas koncertas 
„Dedikacija Maestro“, skirtas pasaulinio 
garso violončelininkui, muzikos humanis-
tui ir dirigentui Mstislavui Rostropovičiui 
(1927-2007 m.) atminti. Koncerto suma-
nytojai ir atlikėjai - profesoriaus Donato 
Katkaus diriguojamas Šv.Kristoforo kame-
rinis orkestras ir jaunieji šalies muzikos 
talentai, globojami Maestro įkurto fondo 
„Pagalba Lietuvos vaikams“. Visos per 
koncertą surinktos lėšos bus skirtos Vaikų 
ligoninės paramos fondui.

išliekantis ryšys su lietuva -  
fondo veikla

Kovo 27-oji koncertui pasirinkta neatsitik-
tinai. Legendinis pasaulyje garsus violončeli-
ninkas ir neeilinė asmenybė gimė būtent kovo 
27 dieną, 1927-aisiais, Baku mieste, Azerbai-
džane. Su Lietuva Maestro daugybę metų sie-
jo itin šiltas ryšys - M.Rostropovičius Lietu-
voje turėjo draugų, mielai atvykdavo koncer-
tuoti, o 2003-iaisiais įkūrė labdaros ir paramos 
fondą „Pagalba Lietuvos vaikams“. Fondas iki 
šiol skiria paramą muzikai, mokslams ir spor-
tui gabiems vaikams ugdyti, remia pedagogus. 
Viena iš fondo veiklos sričių - parama Vaikų 
ligoninėje, Vilniaus universiteto ligoninės San-
tariškių klinikų filiale, gydomiems vaikams.

vaikai gros dėl vaikų

Šv.Kotrynos bažnyčios scenoje pasirodys 
šeši fondo globotiniai, lydimi visuomet jauna-
tviško Šv.Kristoforo kamerinio orkestro. Agnė 
Gečaitė ir Ugnė Liepa Žuklytė džiugins smui-
ko melodijomis, Elžbieta Dvarionaitė ir Ignas 
Maknickas pakerės fortepijono garsais, Eglė 
Bartkevičiūtė demonstruos akordeono gali-
mybes, o Rapolas Bartulis muzikinius komp-
limentus žarstys klarnetu. Jaunieji muzikai 
drauge su Šv.Kristoforo kameriniu orkestru 
atliks V.A.Mocarto (W.A.Mozart), H.Veniavs-
kio (H. Wieniawski), R.Vagnerio (R.Wagner), 
R.Galiano (R.Galliano) ir kitų kompozicijas.

„Labai simboliška ir gražu, kad muzikan-
to, dirigento, žmogaus teisių gynėjo bei filan-
tropo Mstislavo Rostropovičiaus atminimas 
minimas tokiu būdu: puoselėjant vertybes, 
kurioms jis paaukojo visą savo gyvenimą“, - 
apie kartu su labdaros ir paramos fondu „Pa-
galba Lietuvos vaikams“ rengiamą pasirody-
mą kalbėjo orkestro dirigentas ir meno vado-
vas D.Katkus.

„Laisvalaikio“ inf.

M.Rostropovičiaus atminimo koncerte - 
jaunųjų muzikantų parama sergantiems vaikams

Koncertas vyks kovo 27 d.19 val. Šv.Kotrynos 

bažnyčioje (Vilniaus g.30, Vilnius).

Agnė Gečaitė
Rapolas Bartulis

Organizatorių nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?

Kas? Girmantė ir Vaidas.

Koncerto metu publikos širdis džiugins ir gerą nuotaiką dovanos Girmantė Vaitkutė, vieno 
gražiausių ir stipriausių balsų Lietuvos muzikos pasaulyje savininkė, spėjusi užkariauti ne 
vieno klausytojo širdį, ir Vaidas Baumila, švelnaus balso merginų numylėtinis. 

Kur? „Olympic Lounge“ baras (Konstitucijos pr. 20, Vilnius).
Kada? Kovo 20 d. 21 val.
Už kiek? Renginys nemokamas (įėjimas nuo 21 metų, pateikus asmens dokumentą).

Kas? Elitinis pasaulio šou  
„Cirque du Soleil - Quidam“.

Garsiausias ir brangiausias Kanados šou „Cirque du Soleil“ grįž-
ta į Lietuvą su nauja programa „Quidam“. Daugelio lietuvių sim-
patijas jau spėjusi pelnyti trupė šį kartą žiūrovus pakvies į jaudi-
nančią kelionę po nenuspėjamą fantazijų pasaulį. „Visi „Quidam“ 
personažai ir jų triukai tokie spalvingi, kad šis pasirodymas nea-
bejotinai pakeis supratimą, kas yra tikrasis šou. Pasirodymo metu 
žūrovai sulaikę kvapą stebės, kaip per vieną sekundę mainysis sce-
nos, nuotaikos, personažai, kostiumai, muzika, ir ne kartą norės 
atsukti laiką atgal, kad galėtų patikėti tuo, ką matė. Pirmą kartą 
„Quidam“ parodytas 1996 metais Monrealyje, Kanadoje. Nuo tada 
ši programa keliavo po visą pasaulį, ją jau spėjo išvysti milijonai 
žmonių. Dabar „Quidam“ atvyksta į Lietuvą su 52 geriausiais pa-
saulio akrobatais, muzikantais, dainininkais ir artistais.

Kur? „siemens“ arena (Ozo g. 14, Vilnius).
Kada? Kovo 20 d. 20 val., 21 d. 16.30 val., 20 val.,  
22 d. 16.30 val., 20 val.
Už kiek? Suaugusiajam 39,68-118,46 eur - 137,01-409,02 Lt.

melomanams
Kas? A.Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“. 
Pavasario lygiadienio koncertas.

Prieš septynerius metus pradėję tradiciją koncer-
tais paminėti laiką, kai dienos ir nakties svars-
tyklės išsilygina, Aistė Smilgevičiūtė ir grupė 
„Skylė“ ją tęsia ir savo Pavasario lygiadienio 
koncertuose. Kaskart, pasitikdami lygiadienius, 
muzikantai klausytojams ruošia naujų, dar ne-
girdėtų kūrinių ir siekia kitaip paįvairinti pro-
gramą. Šis koncertas nuo kitų grupės pasirody-
mų skiriasi pakylėta ir skaidria nuotaika bei 
subtiliu klausytojų pamėgtų dainų repertuaru, 
vakarą spalvomis papildo styginių kvartetas. To-
dėl visa tai tampa magiška muzikine švente, su-
gebančia iš naujo užburti ir nustebinti. Lygia-
dienio koncerte - dainos-istorijos iš albumų „Sap-
nų trofėjai“, „Povandeninės kronikos“, „Babilo-
nas“, „Lukiškių pieva“, roko operos „Jūratė ir 
Kastytis“. Atėjusieji išgirs ir albumo „Broliai“ 
dainų, skirtų partizaniniam Lietuvos laisvės ko-
vų judėjimui, bei visiškai naujų, dar tik įrašomų 
kūrinių.

Kur?  Šv.kotrynos bažnyčia (Vilniaus g. 30, 
Vilnius).
Kada? Kovo 21 d. 19 val.
Už kiek? Suaugusiajam 21-31 eur - 72,51-
107,04 Lt.

lyriškiems

Pasiilgusiems cirko

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. Stasio Žumbio nuotr.

Redakcijos archyvo nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?

Parengė Ringailė StulPinaitė

Kas? Tarptautinė Baltijos juve-
lyrikos paroda „Amber Trip“.

„amber trip“ - didžiausia specializuota ju-
velyrikos paroda Baltijos šalyse, svarbus 
kasmetinis įvykis visai juvelyrikos visuo-
menei: profesionalams ir dizaineriams, ga-
mybos organizatoriams ir praktikams, ju-
velyrikos pramonės žmonėms, technologinių 
gaminių, prietaisų, įrenginių gamintojams. 
Keturių dienų šventės metu susipažinsite 
su naujausiomis tendencijomis šioje grožio 
industrijos srityje, galėsite pamatyti nau-
jausius pasaulio profesionalių juvelyrų dar-
bus, įsigyti ar užsisakyti išskirtinį autorinių 
papuošalų, juvelyrinių akmenų. Jūsų laukia 
daug neišdildomų įspūdžių, staigmenų.

Kur? „radisson Blu Hotel Lietuva“ 
(Konstitucijos pr. 20, Vilnius).
Kada? Kovo 21-22 d. 
Už kiek? Suaugusiajam 4 eur - 13,81 Lt.

Kas? Vilniaus gatvės kovos.

„Vilnius Street Battle 2015“ - vienas di-
džiausių gatvės šokių renginių Baltijos 
šalyse, kuriame varžysis stipriausi šo-
kėjai iš viso pasaulio. Vyks šių šokių 
stilių kovos: „Hip Hop 3vs3“, „Bboying 
3vs3“, „Popping 1vs1“, „House 1vs1“. 
teisėjaus žymiausi šokėjai iš Prancū-
zijos, Vokietijos, Olandijos bei ukrai-
nos, gros pasaulinio lygio didžėjai ir, 
žinoma, renginį ves geriausiais pasau-
lio vedėjas MC trix iš Vokietijos. 

Kur? „Forum Palace“ (Konstitucijos 
pr. 26, Vilnius). 
Kada? Kovo 21 d. 10 val.
Už kiek? Suaugusiajam 15 eur -
51,79 Lt. (Bilietai.lt bei kasos punk-
tuose).

Šokantiems

stilingiems

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Aušra Štukytė: 
Humoras turi būti skanus

l Sara Džesika Parker (Sarah Jessica Parker) gimė 

1965 m. kovo 25 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose

l Ūgis 1,6 m
l 1997 m. ji ištekėjo už aktoriaus Metju Broderiko 

(Matthew Broderick)

l Jiedu augina tris vaikus
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- Mėgstamiausias metų laikas Niujorke?
- Ruduo.
- Mėgstamiausias užsiėmimas Niujorke?
- Vaikščiojimas.
- Nemėgstamiausias maistas?
- Petražolės.
- Kas turi būti ant jūsų picos?
- Dešra, pipirai ir svogūnai.
- Jei turėtumėte tatuiruotę, kur ji būtų?
- Pėdos apačioje.
- Šuo ar katė?
- Šuo.
- Nemėgstama spalva?
- Oranžinė.
- Pilatesas ar joga?
- Pilatesas.

Trumpas inTerviu

Matyt, daugelis televizijos žiūrovų pro akis 
nepraleido žavios šviesiaplaukės svajotojos 
iš serialo „Seksas ir miestas“ - aktorės SaroS 
DžeSikoS Parker (Sarah Jessica Parker).  
kitą savaitę Holivudo žvaigždė minės 50 me- 
tų jubiliejų, tačiau tai netrukdo aktorei švytėti 
ir siekti savo tikslų. Šiuo metu S.Dž.Parker fil-
mavimo aikštelėse reta viešnia - ji užsiėmusi 
savo mados linijos produkcija ir šeima. Tiesa, 
tokia sėkmė aktorę lydėjo ne visuomet.

S.Dž.Parker gimė nepasiturinčioje ameri-
kiečių šeimoje. Ji yra ketvirtas vaikas iš aš-
tuonių. Prisimindama savo vaikystę aktorė 
pasakojo, kad užaugo neturte, o per Kalėdas 
ne visada galėdavo džiaugtis dovanomis po 
Kalėdų eglute. „Kalėdų eglutę visuomet pirk-
davome Kalėdų dieną. Tik paskui supratau 
kodėl - tą dieną jos jau būdavo atpigintos“, - 
pasakojo aktorė. Kai jos tėvai išsiskyrė, ji liko 
su mama. Nuo pat mažens S.Dž.Parker padė-
davo mamai tvarkyti finansus - gautus pinigus 
už įvairius pasirodymus nešdavo namo.

Vis dėlto ilgai taip vargti nereikėjo, nes mer-
gaitės talentas buvo pastebėtas ir ji ėmė sparčiai 
kilti karjeros laiptais. O 1998 m. gavo legendi-
nį vaidmenį seriale „Seksas ir miestas“. Po jo 
ėjo įvairūs vaidmenys kino filmuose, tarp kurių 
buvo ir dvi filmo „Seksas ir miestas“ dalys. 
Dabar pasigirsta gandų, kad galbūt bus kuriamas 
ir trečiasis šio populiaraus serialo filmas.

Tiesa, aktorystė - ne vienintelis S.Dž.Parker 
užsiėmimas. Ji - ne tik didelė mados 
gerbėja, bet ir kūrėja. Neseniai ji 
pristatė savo batų ir aksesuarų li-
niją moterims. Neįprasta tai, kad 
kiekviena aktorės kurtų batų pora 
turi savo vardą.

Tačiau tai ne vienintelis neį-
prastas reiškinys aktorės gyveni-
me. Ji kartu su vyru aktoriumi 
Metju Broderiku (Matthew Bro-
derick) santuokoje gyvena jau 
beveik dvidešimt metų. O tai Ho-
livude šiandien - tikra retenybė. 
„Mūsų santuokos paslaptis - 
draugystė. Esame ne tik vyras 
ir žmona, bet ir labai geri drau-
gai. Be to, labai svarbu daug kal-
bėtis. Per daug tylos - prasta 
idėja“, - sakė aktorės vyras.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

S.Dž.Parker - pusės 
amžiaus jubiliejus

Sara Džesika Parker ir Metju Broderikas santuokoje gyvena beveik 20 metų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Evita Malaškevičiūtė -  
atgal į televiziją

Interviu su aktore Evita Malaškevičiūte - 39 p.

2015 m. kovo 20-26 d.
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Aktorės Eglės DriukAitės-AlEsiEnės (35) 
biografijoje - ne vienas televizijos serialas. 
Panašu, kad moteris iš tiesų filmavimo aikš-
telėje praleido daugiau laiko, negu žiūrėda-
ma televizorių. tiesa, sukūrus šeimą, viskas 
apsivertė aukštyn kojomis. Šiandien ji pažiūri 
ne tik žinias ar dokumentines laidas, bet ir 
turi tvirtą nuomonę apie laidas vaikams.

lietuviški serialai 

Gerai, kad žmonės turi darbo, turi, kur 
save išreikšti, įgyti patirties. Nematau čia 
didelio blogio.

informacinės laidos 

Jei noriu išsamesnių žinių, renkuosi „In-
fo TV“ kanalą. Tačiau savo nuomonę susida-
rau ne tik iš televizijos žinių, perskaitau nau-
jienas ir internete, ir laikraščiuose.

dokumentika 

Kadangi neturiu kabelinės televizijos, žiū-
riu ją tiek, kiek rodo per mūsų televizijos 
kanalus. Tokios laidos man labai patinka.

Politinės debatų laidos 

Jos yra reikalingos, bet pas mus tai dar 
naujas reiškinys. Pati jų neseku, bet vertinu 
teigiamai.

Pozityvios laidos vaikams 

Tokių laidų kaip tetos Betos „Labanaktu-
kas“ reikėtų daugiau. Jaunajai kartai trūksta 
pozityvių projektų.

besikartojančios  
Pramoginės laidos 

Tie neva „nauji“ projektai manęs visai 
nedomina. O jei rodo kokią nors iš tiesų nau-
ją laidą, galiu pasižiūrėti. Man patiko LRT 
laida „Auksinis balsas“.

reklamos kiekis 

Manau, kad nėra tokio žmogaus, kurio 
reklama neerzintų. Per televizorių žiūrėti ko-
kį nors filmą - beveik neįmanoma. Verčiau 
filmus žiūriu internetu.

neigiamos  
informacijos kiekis 

Neigiamos informacijos išties daugiau, 
bet jos daug visur. Kartais užtenka tik antraš-
tę perskaityti, ir jau norisi išjungti kompiu-
terį. Siurbiant tokias naujienas į save labai 
greitai galima pulti į paniką, todėl reikia atsi-
rinkti, ką žiūrėti, o ko - ne.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

trumPai

LNK laidoje „Lietuvos supermiestas“ nuo pat pra-
džios pirmavusi Plungė pirmą kartą užleido lyderio 
pozicijas: praėjusį sekmadienį, susumavus komisijos 
ir žiūrovų balsus, paaiškėjo, kad į pirmąją vietą 
šovė Klaipėda su kapitonu Giedriumi Savicku. 
Komisija ir žiūrovai nebuvo vieningi - Klaipėda 
surinko daugiau širdžių studijoje, o Plungė sulaukė 
didesnio palaikymo skambučiais. Šį sekmadienį tar-
pusavyje susikaus Telšiai, Kaunas bei Alytus.

Nors dainininkas StaniSlovaS StavickiS-
Stano dažniau matomas „už kadro“, šį kartą jis 
pasirodys TV3 seriale „Rezidentai“. Čia jis suvaidino 
patį save. Stano pripažįsta - jeigu jam būtų tekę vai-
dinti ką nors kitą, vargu, ar būtų sutikęs. „Ko gero, 
būčiau nesutikęs, nes jau esu ne kartą įsitikinęs, kad 
geriausiai galiu suvaidinti tik patį save. Kažkada teko 
pavaidinti kine. Po filmavimo iškart supratau - vaidy-
ba ne man“, - sakė muzikos prodiuseris.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Eglę Driukaitę-Alesienę
TV

 Au
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jA

TV
 To

P1
0

tV6 4,6 %
lietuvos rytas tV 3,9 %
tV8 3,8 %
tV1 3,7 %
PBk 3 %

info tV 2,1 %
rEn lietuva 1,5 %
Video ir DVD 1,2 %
lrt kultūra 1 %
liuks! 0,7 %

tV6 4,3 %
lietuvos rytas tV 4,2 %
tV1 3,2 %
PBk 3 %
info tV 2,8 %

tV8 2,8 %
rEn lietuva 1,6 %
Video ir DVD 1,4 %
lrt kultūra 1,3 %
liuks! 0,8 %

lnk 16,9 %

tV3 16,6 %

lrt televizija 
9,7 %

BtV 7,8 %

ntV Mir lietuva 4,6 %

lnk 19,3 %

tV3 18 %

lrt televizija 
9,7 %

BtV 6,7 %

ntV Mir lietuva 5,1 %

nr. laida            tV     reitingas

1 VAlAnDA su rŪtA lnk 11,5

2 nuO...iki lnk 11,1

3 liEtuVOs gArBė 2015 tV3 9,5

4 kk2 lnk 9,3

5 lnk ŽiniOs lnk 9,0

6 tV3 ŽiniOs tV3 8,6

7 liEtuVOs suPErMiEstAs lnk 7,6

8 PAgAlBOs skAMButis lnk 7,3

9 FArAi tV3 7,2

10 ginČAs BE tAisYkliŲ tV3 7,2

Duomenys: TNS LT, 2015 m. kovo 9-15 d.

reitingai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

kiti  
kanalai 15,7 %

kiti kanalai 
19 %
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Papasakok, kuo skiriasi filmavimai-
si anuomet ir dabar?

- Televizijos virtuvė nesiskiria, skiriasi 
tik patys vaidmenys. Kai filmavausi prieš de-
vynerius metus „Nekviestoje meilėje“, mano 
vaidmuo buvo geros, mažos mergaitės. O šį 
kartą vaidmuo sudėtingesnis. Man, kaip ak-
torei, tai didelis iššūkis, nes mano herojė - 
visiška mano priešingybė.

- Sunkiau vaidinti panašų į save per-
sonažą ar skirtingą?

- Skirtingą. Turi gaudyti ir ieškoti, kaip 
teisingai jį pateikti.

- Dabar mokaisi 12 klasėje. Savo atei-
tį sieji su aktoryste?

- Ne, nors to varianto neatmetu. Nežinau, 
kaip viskas susiklostys gyvenime. Šiuo metu 
planuoju studijuoti fiziką. Ši sritis man patin-
ka ir sekasi. Laikausi to principo, kad jei ak-
torystėje kelias jau pramintas ir atrodo, kad 
sekasi, nebūtinai pasiseks ir ateityje. Niekas 
nežino, ar tikrai turėsiu darbo ir ar būsiu tas 
žmogus, kurio norės serialų ir filmų kūrėjai.

- Kaip sugrįžai į serialų virtuvę?

- Man paskambino ir pasakė, kad kuriamas 
naujas serialas ir prisiminė, kad yra graži mer-
gaitė. (Šypsosi.) Iš tiesų labai malonu, kad ma-
ne prisiminė. Tai lyg šioks toks įrodymas, kad 
man ši veikla sekasi, jei manęs dar nori.

- Reikėjo prisiminti kokius nors įgū-
džius priešais kameras?

- Reikėjo. Darbas prieš kameras nėra toks da-
lykas, kuris greitai sugrįžta į galvą. Reikėjo pasė-
dėti, paskaityti scenarijų, kad galėčiau įsivaizduoti, 
kas ir kaip. Juk nesifilmavau ketverius metus.

- Kuo tave žavi šis darbas?
- Tuo, kad nuolat susipažįstu su naujais žmo-

nėmis, nedirbu su tais pačiais aktoriais. Labai 
malonu su jais pabendrauti. Be to, šia veikla už-
siimu nuo pat devynerių metų, todėl jaučiu jai 
nostalgiją. O kai dabar tenka dirbti su aktoriumi 
Sauliumi Balandžiu, kuris prieš devynerius metus 
vaidino mano tėvą, tai yra taip malonu ir gera.

- Kaip artimieji - mokytojai, šeima - 
vertina šią tavo veiklą?

- Su mokytojais man labai pasisekė, nes 
jie man neteikia jokio išskirtinio dėmesio. 
Mokykloje tikrai nesulaukiu pervertinto dė-

mesio. O šeima mane visada palaikė, nors 
šiek tiek moralizuoja, kad pasistengčiau, jog 
nenukentėtų mokslai. Jie nori, kad mąstyčiau 
blaiviai ir priimčiau racionalius sprendimus.

- Vis dėlto pavojų pramogų pasaulyje 
tyko nemažai...

- Taip, bet kažkodėl manau, kad man jie ne-
gresia. Nesu konfliktinis asmuo. Manęs netrau-
kia tas dėmesys, kai apie tave nuolat rašo žur-
naluose - kad štai ji apsirengė taip ar apsirengė 
kitaip, buvo ten ar kitur. Man tai neįdomu. Aš to 
nesiekiu. Man tiesiog gera dirbti šį darbą ir orien-
tuojuosi ne į tai, kas manęs laukia po to, kai ete-
ryje pasirodys serialas, o stengiuosi susikoncent-
ruoti ties savo darbu filmavimo aikštelėje.

- Ką veiki laisvalaikiu?
- Mėgstu pasportuoti, būti su draugais. 

Knygų skaityti nemėgstu. Mėgstu atsipalai-
duoti - galiu visą dieną praleisti lovoje.

- Ar sugrįžus į televiziją gerbėjų gre-
tos pagausėjo?

- Nežinau, kaip juos skaičiuoti. Jei gerbėjai 
yra tie sekėjai „Facebook“ socialiniame tinkle, 
tai taip, iš tiesų jų padaugėjo. Bet man tai vis dar 
atrodo kažkoks fenomenas. Keista, bet malonu.

- O kaip dėl dalyvavimo įvairiuose TV 
projektuose, ar sutiktum, jei pakviestų 
į šokių ar dainų projektą?

- Laisvai sutikčiau. Esu didelė laidos „Šok 
su manimi“ gerbėja. Jei mane pakviestų, bū-
tinai sutikčiau, net jei ir apsikvailinčiau.

E.Malaškevičiūtė: 
Aktorystei jaučiu nostalgiją

l Evita gimė 1997 m. sausio 30 d. Vilniuje

l Šiuo metu mokosi Gabijos gimnazijoje 12 klasėje

l Prieš devynerius metus pradėjo filmuotis TV 

seriale „Nekviesta meilė“

l Šiuo metu vaidina TV seriale „Tobula kopija“

DOsJĖ

Prieš devynerius metus seriale „Nekviesta meilė“ pasirodžiusi maža mergaitė Evita  
MalaškEvičiūtė (18) tuo metu sulaukė daugybės žiūrovų simpatijų. Pasibaigus seria-
lui, mergina dingo iš tv eterio. šiandien ji - jauna, daili ir talentinga mergina - sugrįžo į 
tv virtuvę. Jai patikėtas vienas iš serialo „tobula kopija“ vaidmuo. kaip jai sekasi suderin-
ti aktorės darbą ir artėjančių abitūros egzaminų krūvį, - apie visa tai atvirame interviu.

Baigusi mokyklą aktorė 
Evita Malaškevičiūtė 
planuoja studijuoti fiziką

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 18.45  „Merdoko 
 paslaptys“

 11.30  Muzikos pasaulio 
žvaigždės. Violeta Urmana

 10.40  Bėdų turgus 19.30  Paramos akcija
 „Gelbėkit vaikus“

 15.30  „Laukinė 
 Esmeralda“

 TV8
10.10 Senoji animacija. 10.50 „Nuomojamas 
vyras“. 12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 
„Laukinis angelas“. 14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 
„Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 17.00 Pasikeisk! 18.00 „Medikai“. 19.00 „Lau-
kinis angelas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 
„Pamiršk mane“. 21.05 Komedija „Saldesnis gy-
venimas“ . 22.45 „Medikai“. 23.45 Pasikeisk! 

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

 PBK
9.00 Naujienos.  9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00, 
17.00 Naujienos. 11.35 Kontrolinis pirkinys. 12.05 
Gyvenk sveikai! 13.10 Padriki užrašai su Dmitri-
jumi Krylovu. 13.35, 14.20 Kartu su visais. 14.55 
Vyriška/Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 
17.50 „Lauk manęs“. 18.55 „Stebuklų laukas“. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00 „Šok“. 

 REn
8.00 Mano tiesa. 8.50 „Žvaigždžių gyveni-
mas“. 9.45 „Bučinys“. 11.25 „Teisingoji Maša“. 
13.15 Gyvenimo taisyklės. 14.10 Ekstrasensai 
detektyvai. 15.55 „Žvaigždžių gyvenimas“. 17.35 
„Bučinys“. 19.25 „Namų valdytojas“. 21.10 „Mei-
lužis Liusei“. 22.55 Ekstrasensai detektyvai. 

 nTV MIR
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 „Muchta-
ro sugrįžimas 2“. 10.10 „Gyvenimas apkasuose“. 
10.40 Bet kuriuo metu. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 
12.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 
13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 Prokurorų 
patikrinimas. 15.25 „Pirmoji pavara“. 16.00 „Bė-
glys“. 17.00 „Viskas bus gerai“. 18.40, 1.30 Kal-
bame ir rodome. 19.45 „Įtarimas“. 23.25 „Natašos 
Koroliovos benefisas. Meilė niekada nemiršta“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
9.05 Specialusis reportažas. 10.00, 13.00, 16.00, 
16.30, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Žinios. Maskva. 11.00 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.55 Ypatingas atvejis. 14.05 „Aš nebebijau“. 
15.00 „Kol stanica miega“. 16.30 Žinios. 17.15 
Tiesioginis eteris. 20.00 Pagrindinė scena. 22.25 
„Mano brangioji“. 0.15 „Patikrinimas keliuose“. 

 TV PolonIa
7.05, 17.20 A la show. 7.40 Sveikatos ir grožio 
alchemija. 8.00 KucinAlina. 8.30 „Žilvičių įlan-
kos paslaptys“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00, 18.20, 22.45 Polonija užsienyje. 12.40, 
17.55 „Proga“. 13.05 „Pagalbos signalas“. 
13.25, 18.40, 21.45 Galvosūkis. 13.35 „Notaci-
jos“. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.50 „Defektas“. 
15.55 „Sąžinės įsakymas“. 16.15 Klajūno užra-
šai. 16.30 Tyrėjų TV. 17.00 „Ex Libris“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50 XX amžiaus sensacijos. 19.25 
Kultūros laida. 19.55 „Pagalbos signalas“. 20.25 
Cafe historia. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.50 „Ir gėriui, ir blo-
giui“. 23.00 „Balta suknelė“. 0.20 J.Polomskio 
jubiliejinis koncertas „Būti jaunam“. 1.20 Lidz-
barko humoro ir satyros vakarai. 

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 7.15, 19.10, 
22.45 Išskirtiniai. 6.30, 10.40, 18.20 Mados pa-
saulyje. 6.55, 13.20, 18.45 Auksinis Beverli Hilso 
jaunimas. 9.30, 16.00 Mados projektas. 9.55, 
15.15 Džuliana ir Bilas. 12.10, 17.30, 23.10 Kortnė 
ir Kim užkariauja Majamį. 12.55 Madingi tinkla-
raštininkai. 13.45, 22.00 Nuotaka milijonieriui. 
14.30 Tikroji Holivudo istorija. 19.55 Vakarėlių 
sūkuryje. 23.55 Garsijų šeimos merginų vasara. 

 TV1000
4.30 „Mes tikime meile“. 6.30 „Riterio žvaigž-
dė“. 8.40 „Širdies ritmu“. 10.15 „Medžioto-
jas“. 12.00 „Neįtariamasis. 13.45 „Gelbėkit 
mus nuo Evos“. 15.30 „Muzika, suradusi 
mus“. 17.25 „Pirmūnai“. 18.50 „Kaip prarasti 
draugus ir atstumti žmones“. 20.40 „Puikus 
planas“. 22.25 „Savaitgalis Paryžiuje“. 0.05 
„Tapatybė“. 1.35 „Muzika, suradusi mus“. 
3.30 „Vampyrės“. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Turkija 2. 8.00, 
13.30 Gyvenimas po katastrofos. Gaisras Mon-
tanos valstijoje. 8.30, 14.00 Naujo būsto paieš-
ka. Pietų Afrika; Istorija prieš dabartį. 9.30, 
17.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 10.00, 24.00 
Neįtikėtinos istorijos. 11.00, 16.00 Didžiosios 
paslaptys. 12.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
15.00 Neįtikėtinos istorijos. 18.00 Išgelbėki-
te mano verslą! Majamis. 19.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. Čikaga: pagrindinis priva-
lumas. 20.00 Naujo būsto paieška. Meksika; 
sugrįžimas į Europą. 21.00 Lėktuvų paroda. 
22.00 Adamas Ričmanas. 23.00 Brangenybių 
paieškos: Madagaskaras: akvamarinas. 1.00 
Nakties programa. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 

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

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (N-7).

11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 Animacinis f. „Ragai 

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

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

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.15 Kaip ant delno.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. „Bembis“.
21.00 Nuotykių f. „Fantas-

tiškas ketvertas. 
Sidabrinio banglenti-
ninko iškilimas“.

22.50 Komedija 
„Pikčiausias žmogus 
Brukline“ (N-14).

0.30 Drama „Nepadorus 
pasiūlymas“ (N-14).

2.40 Muzikinis doku-
mentinis f. „Choras. 
Koncertas“.

4.05 Programos pabaiga.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Skūbis Dū. 

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

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.55 K11. Komisarai tiria. 

Mirtinas kėlinys (N-7).
9.35 K11. Komisarai tiria. 

Milijono vertės san-
doris (N-7).

10.15 Yra kaip yra (N-7).
11.40 TV serialas „Gyveni-

mo receptai 2“ (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.45 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Sportas. Orai.
19.30 Paramos akcija 

„Gelbėkit vaikus“. 
2015 m. Tiesioginė 
transliacija. 

23.20 Veiksmo f. „Įkaitas“.
2.05 Kriminalinė drama 

„Sumokėti viską“ (N-7).
4.00 Programos pabaiga.
4.05 Lietuva Tavo delne.

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

Kelmickaite.
13.10 Tikri vyrai.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas 

„Nuodėminga meilė“.
17.00 TV serialas „Akis už 

akį 5“ (N-7).
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien (su verti-

mu į gestų kalbą). 
Sportas. Orai.

18.45 Delfinai ir žvaigždės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Sportas. 

Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Veiksmo drama 

„Rokis 3“ (N-14).
0.30 TV serialas „Akis už 

akį 5“ (N-7).
1.15 Koncertas „Nerijai -  

40“. 2011 m.
3.20 Tikri vyrai.
4.05 Mokslo ekspresas.
4.20 Duokim garo!

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

8.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
9.00 Nuotykių komedija 

„Ilgakojis Džekas“.
11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

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

14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

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

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas. Mirtina 
sankryža“ (N-14).

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

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

2.30 Bamba TV.  
2013 m. (S).

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

Pasidalink! Ištisus 
metus. Speciali laida.

7.45 „Vandens žiurkės“.
8.45 „Slaptieji agentai“.
9.50 „Likvidacija“ (N-7).
10.55 „Iššūkis“ (N-7).
11.55 Taip gyvena žvaigž-

dės! (N-7).
12.55 Šeima - jėga! 2.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 Dokumentinis f. 

„Viskas apie gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45 „Merdoko paslaptys“.
19.50 Kitoks pokalbis.  

Svečiuose 
A.Mickevičius (N-7).

20.50 Pasaulis X. Miego 
anomalijos (N-7).

21.50, 2.45 Komedija „Iš 
kur atsiranda vai-
kai?“ (N-14).

24.00, 4.15 Romantinė 
komedija „Ačiū, gal 
galima dar?“ (N-7).

2.00 „Merdoko paslaptys“ 
(N-7).

5.55 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

6.15 Spąstai tėčiui.

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

žvaigždės. Violeta Urma-
na, LNOBT choras. 

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 G.Figeiredas 

„Juokinga tragedija“. 
13.15 Iškilmingas festivalio 

„Kino pavasaris“ 
atidarymas.

14.30 Kultūros savanoriai.
15.00 Pasaulio biatlono 

taurė. 
16.20 Visu garsu.
17.10 Griežia Lietuvos 

kamerinis orkestras. 
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Šiaurietiškas būdas“.
18.45 Septynios Kauno 

dienos.
19.15 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
20.00 Gustavo enciklopedija.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Durys atsidaro.
21.30 Marijonas Giedrys. 

„Herkus Mantas“.
22.45 „Armonikos“ ansamblis.
23.00 „Degantis žmogus“.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.30 Mokslo sriuba.
0.45 Legendos.
1.30 Griežia Lietuvos 

kamerinis orkestras. 

 17.00  „Muchtaro 
 sugrįžimas“
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„PIKČIAUSIAS ŽMOGUS 
BRUKLINE“
Komedija. JAV. 2014.
Režisierius F.A.Robinsonas.
Vaidina R.Viljamsas, M.Kunis.

Visiems būna blogų dienų, tačiau 
Henriui Altmanui bloga yra kiek
viena diena. Jis amžinai nelaimin
gas ir pyksta ant viso pasaulio. 
Nepatenkintas ir nekantrus Henris 
laukia gydytojo apžiūros. 

„ĮKAITAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius T.Hekfordas.
Vaidina M.Rajan, R.Krou, D.Morsas.

Amerikiečių inžinierius Piteris Bau
manas, dirbantis vienoje iš Lotynų 
Amerikos šalių, pagrobiamas. Už 
įkaitą nusikaltėliai pareikalauja 3 mln. 
dolerių išpirkos. Žmona Elis tikisi vyro 
darbdavio ir draudimo kompanijos 
paramos. Deja, pasirodo, žmogaus 
gyvybė tokios sumos neverta... 

kovo 20 d.

 16.10  „Man per 
 brangu...“

 16.00  „Topmodeliai“ 11.55  „Superauklė“

 ANIMAL PLANET
7.00, 6.36 Ginant laukinę gamtą. 7.25, 11.00 Ka-
čiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 15.35 Plėšrūno 
intelektas. 9.10 Iškviečiamas tramdytojas. 10.05, 
22.55 Aligatorių tramdytojai. 12.50, 17.25, 21.05 
Namai medžiuose. 13.45 Naujagimiai gamtoje. 
14.40, 19.15, 1.40 Akvariumų verslas. 16.30 Ry-
kliai-zombiai. 18.20 Upių pabaisos. 20.10, 2.35 
Afrikietiška piranija. 22.00, 0.45 Upių pabaisos. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Die-
nos naujienos. 7.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos 24 turo apžvalga. Premjera. 8.00 Karaliaus 
taurė „Copa del Rey“. Krepšinis. „FC Barcelona“ -  
Madrido „Real“. 10.00 NBA krepšinio lyga. Los 
Andželo „Clippers“ - Hjustono „Rockets“. 11.20 
Čempionai LT. „Ateitis“. Futbolo ateitis auga čia. 
12.15 „Road To Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 
13.00 Rusijos „Premier League“. „Spartak“ - 
„Dinamo“. 15.00 WTA Hobart. Moterų tenisas. 
Madison Brengle - Heater Watson. Finalas. 
17.00 KOK World series. Bušido kovos. 19.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 24 turo 
apžvalga. 20.00, 21.10 Karaliaus taurė „Copa 
del Rey“. Krepšinis. „FC Barcelona“ - Madrido 
„Real“. 22.10, 23.10 NBA krepšinio lyga. Los 
Andželo „Clippers“ - Hjustono „Rockets“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“ - „Žalgi-
ris“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Alba“ - „Gala-
tasaray“. 10.40 Futbolas. Europos lyga. 12.30 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
13.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos burtai. 
Tiesioginė transliacija. 13.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Atletico“ - „Bayer“. 15.20 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Barcelona“ -  
„Manchester City“. 17.10 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 18.10 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos dienos apžvalga. 18.55 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos burtai. 19.25 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 19.55 Krepšinis. 
Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Real“. Tiesioginė 
transliacija. 21.55 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral 
Kutxa“ - „Olympiacos“. Tiesioginė transliacija. 
24.00 Ledo ritulys. KHL pusfinalis. 2.00 Krepši-
nis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Real“. 

 EUROSPORT
9.30, 16.15, 24.00 Šuoliai nuo tramplino. Pa-
saulio taurė. 10.15, 14.30, 1.30 Biatlonas. Pa-
saulio taurė. 11.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. 13.00 Futbolas. Čempionų lyga. 14.00 
Futbolas. Europos lyga. 18.00 Akmenslydis. 
Pasaulio čempionatas. Moterys. 20.00 Angliš-
kas biliardas. „World Main Tour“. 

„OPTIMISTO ISTORIJA“
Romantinė dRama. JAV. 2012.
Režisierius D.O.Raselas.
Vaidina B.Kuperis, R.De Niro, Dž.Lorens, K.Takeris.

Gyvenimas ne visada vyksta pagal planą. Patas Solatanas prarado viską. 
Praleidęs aštuonis mėnesius psichiatrijos ligoninėje, dabar jis gyvena 
kartu su tėvais. Patas pasiryžęs iš naujo susikurti gyvenimą, išlikti pozi
tyvus ir atkurti santykius su žmona, nors jam ir uždrausta su ja susisiekti. 
Kai Patas susitinka savų problemų turinčią paslaptingą merginą Tifanę, 
viskas susikomplikuoja.

„BAIKERIAI“
VeiKsmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius R.R.Bitvudas.
Vaidina L.Fišbernas, D.Liukas, 
O.Džounsas.

Gaujos nariai  paprasti tarnautojai, 
vakarais savo kostiumus iškeičian
tys į odinius motociklininkų apda
rus su šalmais. Jie dalyvauja ne
teisėtose lenktynėse. Jose nuolat 
laimi baikerių vadas Smoukas. 

TV3
22.50

TV6
23.00

LNK
23.20

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

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

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

gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“ (N-7).
11.55 „Superauklė“  

(N-7).
12.55 „Audra“ (N-7).
13.45 Parduotuvių  

karalienė.
14.55 „Būrėja“.
15.25 Penki ingredientai.
15.55 „Superauklė“ (N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės  

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

inspektorius 
Benksas. Pasekmės“ 
(N-14).

22.50 Romantinė  
drama  
„Optimisto  
istorija“ (N-14).

1.10 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

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

kampeliai.
13.30 „Saša ir  

Tania“ (N-7).
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir  

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

gelbėtojai  
(N-7).

22.00 Rizikingiausi polici-
jos darbo epizodai 
(N-14).

23.00 Veiksmo f. 
„Baikeriai“ (N-7).

1.10 Kriminalinė drama 
„Keršto  
kraujas“ (N-14).

2.35 „24 valandos“  
(N-14).

3.25 „Vilfredas“ (N-7).
3.50 „Rimti reikalai“  

(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 „Piktoji  
planeta“ (1).

10.00 „Komisaras  
Manara 2“ (N-7).

11.00 „Mėlynasis  
tigras“.

12.40 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.40 „Priedangoje“  
(N-7).

14.40 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

15.10 „Pasaulis  
pro traukinio  
langą“.

16.10 „Man per brangu...“ 
(N-7).

18.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

18.30 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika.

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

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis! 
„Raudonasis 
progailis“ (N-7).

22.55 Balticum TV  
žinios.

23.25 „Pirmoji eskadrilė“ 
(N-7).

TV1
22.50

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Redakajus“ (N-7).
6.55 „Bidamanų turnyras“ 

(N-7).
7.25 „Mažylių nuotykiai“.
7.55 „Būrys“ (N-7).
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
11.00 Laikas keistis.
11.30 Komedija  

„Žiurkių lenktynės“ 
(N-7).

13.50 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.20 Ekstrasensai  
detektyvai (N-7).

17.20 Svajonių  
nuotaka (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Komedija „Dantukų 
fėja“.

19.30 Filmo pertraukoje -  
Eurojackpot.

21.10 Veiksmo trileris 
„Nevaldoma grėsmė“ 
(N-14).

23.05 Kriminalinė drama 
„Aleksas Krosas“  
(N-14).

1.15 Drama „Neleisk man 
išeiti“ (N-14).

3.05 Trileris „Puikus  
vakaras mirti“ (N-14).

4.50 Programos pabaiga.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Peliukas Stiuartas 

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

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

gvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Startas.
9.30 „Pingviniuko Lolo 

nuotykiai 2“.
9.50 „Pramuštgalviai 

Paryžiuje“.
11.20 Nuotykių filmas 

šeimai „Gepardas, 
vardu Duma“.

13.20 Nuotykių f. 
„Operacija „Dramblio 
pergabenimas“.

15.25 „Čiauškutė“ (N-7).
17.25 „Didingojo amžiaus 

paslaptys. Mohačo 
pergalė ir didieji 
žygiai“.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 Veiksmo komedija 

„Tėčio dienos rūpestis“.
20.55 Kriminalinė komedija 

„Kvailių apsauga“.
22.50 Veiksmo trileris 

„Pasmerktieji“ (N-14).
1.05 Veiksmo f. „Įkaitas“.
3.40 Programos pabaiga.
3.45 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

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

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

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

„Partnerio paieškos“.
13.00 „Inspektorius Luisas 4“.
14.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
15.00 Mūsų laisvės metai. 

1998 m.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00 „Dainų daina“.
22.40 „Da Vinčio demonai 1“.
0.30 Šventė Kvėdarnoje. 

Dalyvauja: 
L.Mikalauskas, 
D.Montvydas, 
S.Povilaitis, grupės 
„Pinup Girls“.

2.15 Klausimėlis.lt.
2.35 „Inspektorius Luisas 4“.
4.10 „Dainų daina“.

 22.40  „Da Vinčio 
 demonai 1“

 9.30  Mamyčių klubas

ŠeŠtadienis

„GUNDYTOJA“
Trileris. JAV. 2009.
Režisierius S.Šilas.
Vaidina B.Noulz, A.Larteris, B.Perlmanas.

Klestintis finansų vadybininkas, turintis gražuolę žmoną, staiga tampa nau-
jos firmos darbuotojos neįveikiamos aistros objektu. Likimas nepajėgus 
atsispirti intriguojantiems ir audringiems įvykių posūkiams, kol tarnybinis 
flirtas perauga į terorą, keliantį pavojų jo gyvenimui! Ar įmanoma nuspėti 
pabaigą, jei realybę ir faktus keičia fantazija, akla aistra, apsėdimas?

rekomenduoja

„PASMERKTIEJI“
Veiksmo Trileris. JAV. 2007.
Režisierius S.Vaiperis.
Vaidina S.Ostinas, V.Džounsas, 
T.Maset.

Džekas Konradas - pavojingas 
kalinys, laukiantis mirties nuos-
prendžio vykdymo. Tačiau jis neti-
kėtai patenka į turtingo televizijos 
prodiuserio rankas. Džekas ir dar 
devyni kaliniai išvengia mirties 
bausmės. Tačiau jie nugabenami į 
negyvenamąją salą, kur turės kau-
tis iki mirties. Tai neteisėtos kauty-
nės, transliuojamos internetu.

„ALEKSAS KROSAS“
kriminalinė drama. JAV. 2012.
Režisierius R.Koenas.
Vaidina T.Peris, E.Bernsas, 
M.Foksas.

Aleksas Krosas, jaunas žmogžu-
dysčių detektyvas ir psichologas, 
sutinka savo varžovą žudiką ma-
niaką. Jie susiduria didelės rizikos 
katės ir pelės žaidime. Tačiau kai 
misija šiame įtemptame ir jaudi-
nančiame veiksmo trileryje pasi-
daro per daug asmeniška, Krosas 
yra nustumiamas iki savo morali-
nių ir psichologinių ribų.

„ZOMBIŲ ŽEMĖ“
siaubo komedija. JAV. 2009.
Režisierius R.Fleišeris.
Vaidina V.Harelsonas, E.Stoun, 
E.Breslin.

Kolumbas keliauja namo per visą 
plačiąją Ameriką, kurioje pasklido 
zombių virusas ir beveik neliko gy-
vų žmonių. Jaunuolio laukia išties 
šiurpi kelionė. Tačiau Kolumbas 
sutinka dar vieną išgyvenusį zom-
bių puolimą ir zombiu netapusį 
amerikietį - Talahasį. 

LNK
22.50

 TV8
9.30 Mitybos ir sporto balansas. 10.00 Menų 
sala. 10.30 Statybų TV. 11.00 VIP. 11.30 Virtuvės 
istorijos. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 „Ana 
ir meilė“. 15.00 „Tėvas Braunas“. 16.00 „Frosto 
prisilietimas“. 17.55 „Mis Marpl. 4.50 iš Pading-
tono“. 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 19.55 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 Komedija „Idealus 
vyras“. 22.45 Komedija „Saldesnis gyvenimas“. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Arčiau namų. 16.00 Padėkime augti. 16.30 Šefas 
rekomenduoja. 17.00 Mes pačios. 17.25 KK2. 
19.00 Dviračio šou. 21.00 „Nuostabiausia diena 
pasaulyje“. 22.00 „Žiedų ritmai“. 23.00 Yra kaip 
yra. 2.30 24 valandos. 4.50 Pagalbos skambutis. 

 PBK
9.00, 11.00, 17.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 
9.35 „Fiksikai“. 10.05 Padriki užrašai su Dmitriju-
mi Krylovu. 10.20 Skanėstas. 11.20 „Fiksikai“. 
12.05 „Idealus remontas“. 12.55 „Garažas“. 14.55 
Respublikos pasididžiavimas. 17.20 Kas nori tapti 
milijonieriumi? 18.15 „Pasverti ir laimingi 3“. 
20.00 Laikas. 20.25 Pasverti ir laimingi 3. 22.20 
Kas? Kur? Kada? 23.35 Šiandien vakare. 

 REN
8.10 Tėtis turi rūpesčių. 9.45 Namų valdytojas. 
11.25 „Meilužis Liusei“. 13.10 Mano tiesa. 
14.55 „Pandoros skrynia“. 18.25 Tėtis turi rū-
pesčių. 20.00 Ekstrasensai detektyvai. 22.35 
Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 

 NTV MIR
7.00, 9.00, 12.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.50 
Medicinos paslaptys. 8.25 Gaminame su Alek-
sėjumi Ziminu. 9.25 „Pagrindinis kelias“. 10.05 
Važiuosime, pavalgysime! 10.55 Buto klausimas. 
12.25 Aš lieknėju. 13.20 „Legenda operatyvininkei“. 
17.05 „Tyrimą atliko...“ 18.00 Centrinė televizija su 
V.Takmenevu. 19.00 Naujos rusiškos sensacijos. 
20.55 Tu nepatikėsi! 21.55 „Kriminalinė Rusija. 
Šiuolaikinės kronikos“. 23.00 „Ideali žmogžudystė“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.10, 7.15 „Bobų karalystė“. 7.00, 10.00, 13.00 
Žinios. 8.40 Šeštadienio talka. 9.20 Rytas su 
M.Galkinu. 10.30, 13.30 Žinios. Maskva. 10.40 
Didysis šuolis. 11.05, 0.55 „Asmeninė teisėjos 
Ivanovos byla“. 13.35 „Mano brangioji“. 15.20 
Šeštadienio vakaras. 17.05 „Aš būsiu šalia“. 19.00 
Šeštadienio žinios. 19.45 „Šokiai su Žvaigždė-
mis“. 23.00 „Puokštė“. 2.35 Šeštadienio vakaras. 

TV3
23.05

 9.50  „Pramuštgalviai
 Paryžiuje“

TV1
22.50

BTV
23.05
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7.00 Amerikos talentai.
9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas rekomenduoja.
11.00 Baltijos vilkikų tem-

pimo čempionatas. 
2014 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Statyk! Praktinis 

būsto vadovas.
13.00 „Džiunglių princesė 

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

mas“ (N-7).
17.00 „Laukinis“ (1) (N-7).
18.00 Mistinės istorijos (1) 

(N-7).
19.00 Dainuok mano dainą. 

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

21.00 Veiksmo trileris 
„Nakties sargyba“ 
(N-14).

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

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

1.35 Bamba TV.  
2013 m. (S).

7.35 Programa.
7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.00 Kitoks pokalbis.  
Svečiuose 
A.Mickevičius  
(N-7).

10.00 Taip gyvena  
žvaigždės! (N-7).

11.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.

12.00 Spąstai tėčiui.
14.45 „Jermolovai. 

Giminės  
prakeiksmas“ (N-7).

16.00, 17.00, 19.00 Žinios. 
Orai.

16.20 Dokumentinis f. 
„Tigrų sala“.

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

„Laukinis  
pasaulis“.

19.30, 6.40 Dokumentinis f.  
„Išgyventi  
Afrikoje“.

20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30 „Mirties bučinys“ 

(N-14).
23.35, 3.10 Trileris 

„Kupidonas“ (S).
1.40 „Mirties bučinys“ 

(N-14).
4.40 Spąstai tėčiui.

8.05 Visu garsu.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 Keliaukim!
11.00 Kultūra +.
11.30 Pasaulio biatlono 

taurė. 
12.15 Žinios. Ukraina.
12.30 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
13.15 Būtovės slėpiniai. .
13.55 Futbolas. „Trakai“ -  

Utenos „Utenis“. 
16.00 Pasaulio biatlono 

taurė. 
16.50 Henrikas Radauskas. 

Šimtas metų vienatvės. 
17.25 ...formatas. Poetė 

Aušra Kaziliūnaitė.
17.40 Gediminas 

Skvarnavičius. 
„Džokonda ketvirta-
me aukšte“. 1977 m. 
„Vinis“. 1987 m.

18.00 Žinios. 
18.15 Legendos.
19.00 „Gaida 2014“. 
20.25 „Kelionių magija“.
21.00 „Rokis 3“ (N-14).
22.40 Panorama. 
23.10 Džiaze tik merginos. 
0.20 Marijonas Giedrys. 

„Herkus Mantas“.

6.40 Dienos programa.
6.45 „Sodininkų pasaulis“.
7.15 „Žiedų ritmai“.
7.50 „Stulbinamas gyvū-

nijos pasaulis“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Miesto zoologijos 
sodas“ (1).

11.00 „Gepardų  
dienoraščiai“.

11.30 „Paskutinė šuns 
viltis“.

12.00 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Pasaulio  

burtininkai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
19.05 Rosamunde Pilcher. 

Romantinė drama 
„Lordai nemeluoja“ 
(N-7).

21.00 Komedija „Nemarus 
kinas. Čia - ne aš,  
tai - jis“ (N-7).

22.50 Trileris „Gundytoja“ 
(N-14).

1.00 „Atpildas“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale  

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

nindzė (N-7).
13.00 Džeimio  

Oliverio maisto  
revoliucija.

14.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
17.00 Jokių kliūčių!  

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

komedija 
„Neatrastasis“  
(N-7).

21.00 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

22.00 „Amerikiečiai“  
(N-14).

23.00 Veiksmo f. 
„Amerikos nindzė 2“ 
(N-14).

0.45 Veiksmo f. 
„Baikeriai“ (N-7).

2.40 „24 valandos“  
(N-14).

3.30 „Trapučio parkas“ 
(1) (N-14).

3.55 „Rimti reikalai“  
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

11.30 „Piktoji  
planeta“ (1).

12.00 „Pasaulis  
pro traukinio  
langą“.

13.00 „80 traukinių  
aplink pasaulį“.

13.30 „Aivenhas“  
(N-7).

14.30 „Trauma“ (N-7).
15.30 „Mano  

mama“ (1) (N-7).
17.20 „Tai mergina,  

ar vaikinas?“  
(N-7).

19.00 „Priedangoje“  
(N-7).

20.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Lelijos“ (N-7).
21.35 Amy Winehouse 

koncertas  
„I told you I was 
Trouble“.  
2007 m.

23.40 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

0.10 „Visa tiesa apie 
meilę“ (N-14).

 23.10  Džiaze tik 
 merginos

 11.00  Drąsūs. Stiprūs.
 Vikrūs

 14.00  „Šeimynėlė“  17.20  „Tai mergina, 
 ar vaikinas?“ 

 13.00  Džeimio Oliverio
 maisto revoliucija

 12.00  Natūralioji kulina-
rija su Anabele Lengbein

TV PROGRAMAkovo 21 d.

 TV Polonia
7.35 „Laimės spalvos“. 9.20 „Pagalbos signa-
las“. 9.50 Ežerų gyvenimas. 10.05 Kultūros laida. 
10.35 ABC viską žino. 10.55 Ir gauruoti, ir margi. 
11.10 Kodėl? Kam? Kaip? 11.25 Tyrėjų TV. 12.00 
„Janosikas“. 13.00 Regionų legendos. Karolin-
kos paslaptis. 13.10, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 
13.20, 22.35, 4.30 Sveikinimų koncertas. 13.40 
„Tėvas Mateušas“. 14.30 KucinAlina. 15.00 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 16.00 „Paskutiniai mozūrai“. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų-lenkų žo-
dynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip 
meilė“. 19.50 Juoko medžiotojai. A.Andrusas. 
20.40 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.45, 3.40 „1920. Karas ir meilė“. 
23.00, 4.50 Lenkai čia ir ten. 23.40, 5.30 „Pas 
Viešpatį Dievą užribyje“. 1.30 Lenkiškų dainų 
muziejus. 2.40 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 DiVa UniVersal TV
5.00 Džuliana ir Bilas. 8.00, 22.55 Tikroji Ho-
livudo istorija. 9.30, 20.00, 23.40 Išskirtiniai. 
9.55 Mados projektas. 11.25, 18.20 Kortnė ir 
Chloja užkariauja Hemptonsą. 12.10 Netyčia 
susituokę. 13.50 Auksinis Beverli Hilso jauni-
mas. 17.55 Mados pasaulyje. 21.30 Ji manęs 
nori, 2012. 1.15 Garsijų šeimos merginų vasa-
ra. 3.20, 4.10 Išmokysiu būti žvaigžde. 

 TV1000
5.00 „Kai aš gulėjau mirties patale“. 7.00 
„Tapatybė“. 8.30 „Muzika, suradusi mus“. 
10.30 „Vampyrės“. 12.00 „Visi geri dalykai“. 
13.45 „Brėkštanti aušra. 1 dalis“. 15.45 „Ta-
patybė“. 17.15 „Bebras“. 19.00 „Tavo kom-
panija“. 21.00 „Meilė, vedybos, šeimyninis 
gyvenimas“. 22.30 „Moteris juodais drabu-
žiais“. 0.15 „Meilutė“. 2.00 „Nuogas vyras“. 
3.45 „Riterio žvaigždė“. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00 Naujo būsto 
paieška. Tailandas; Kalifornijos svajonė Ita-
lijoje; sutuoktiniai palieka Londoną; Andora. 
10.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 11.00, 17.00 
Laukiniai Amerikos keliai. 12.00, 18.00, 23.00 
Lėktuvų paroda. 13.00 Išgelbėkite mano vers-
lą! Ginkluoti ir pavojingi. 14.00 Naujo būsto 
paieška. Andora; Meksika. 15.00 Nepaprasti 
užmiesčio namai. 16.00 Ekstremali staty-
ba. 19.00, 21.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
20.00 Lobių karalius. 20.30 Lobių medžio-
klė. 22.00 Išgelbėkite mano verslą! 24.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. PAR. 1.00 
Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.00, 6.36 Ginant laukinę gamtą. 7.25, 8.15, 
9.10, 10.05, 3.25 Akvariumų verslas. 11.00 Slap-
tas augintinių gyvenimas. 11.55 Juros periodas. 
12.50, 18.20, 1.40, 5.02 Plėšrūno intelektas. 
13.45, 19.15, 5.49 Afrikietiška piranija. 14.40 Pa-
slaptingi Džao salos gyvūnai. 15.35 Savanos ka-
ralienės. 16.30 Liūtų karalienė. 17.25 Leopardų 
kovos klubas. 20.10 Rykliai-zombiai. 21.05, 4.15 
Aliaska: šeima iš miško. 22.00, 2.35 Dramblių 
gelbėjimas. 22.55 Juros periodas. 23.50 Upių 
pabaisos. 0.45 Pavojingiausios gyvatės. 

 sPorT1
9.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 9.15 NBA 
„Visų žvaigždžių“ savaitgalis. Kylančių žvaigž-
džių rungtynės. 11.00 NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Toronto „Raptors“. 13.00 
NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis. Šeštadie-
nio šou. 15.30 Tiesioginė transliacija. Rusijos 
„Premier League“. „Arsenal“ - CSKA. 17.30 
KOK World series. Bušido kovos. Premjera. 
19.45 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ -  
Toronto „Raptors“. 21.45 Tiesioginė transliaci-
ja. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Az Alkmaar“ - 
„SC Cambuur“. 23.40, 5.00 KOK World series. 
Bušido kovos. 3.00 Rusijos „Premier League“. 
CSKA - „Mordovia“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ -  
„Olympiacos“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Panat-
hinaikos“ - „Real“. 10.40 Ledo ritulys. KHL pus-
finalis. 12.40, 13.25 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos dienos apžvalga. 14.10 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 14.40 Futbolas. Anglijos FA 
taurė. „Manchester City“ - „West Bromwich“. 
16.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „New-
castle“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 19.00 
Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 19.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West Ham“ -  
„Sunderland“. Tiesioginė transliacija. 21.30, 5.00 
Ledo ritulys. KHL pusfinalis. 23.30 Boksas. Jur-
genas Brahmeris - Robinas Krashiqi. Tiesioginė 
transliacija. 1.30 Futbolas. Anglijos FA taurė. 
„Manchester City“ - „West Bromwich“. 

 eUrosPorT
9.30 Sporto linksmybės. 9.45, 12.45, 2.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 10.45, 
19.00 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
14.15, 20.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 15.45 
Futbolas. Čempionų lyga. Moterys. „Bristol 
Academy WFC“ - „1. FFC Frankfurt“. 18.00, 
21.00 Angliškas biliardas. „World Main Tour“. 
24.00 Akmenslydis. Pasaulio čempionatas. 
Moterys. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 1.05  „Didžiojo 
  sprogimo teorija“

 0.25  Jūratės Miliauskai- 
 tės koncertas

 21.00  „Giminės po 
  20 metų“

 9.30  Mes pačios 10.00  Virtuvės istorijos

 TV8
9.30 Žvagulio klanas (N-7). 10.00 Svajonių 
sodai. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Mankš-
tinkitės. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 „Ana 
ir meilė“ (N-7). 15.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 
16.10 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 18.05 „Mis 
Marpl. 4.50 iš Padingtono“ (N-7). 19.10 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 20.05 Labanakt, vai-
kučiai. 21.00 Drama „Jaunas tėtis“ (N-7). 22.40 
Menų sala. 23.15 Komedija „Idealus vyras“ 
(N-7). 0.55 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 

 Info TV
5.30 Nuo... Iki. 6.00 Apie žūklę. 6.25 Sveikatos 
ABC televitrina. 6.50 Valanda su Rūta. 7.55 
Mes pačios. 8.20, 2.25 KK2 (N-7). 9.55, 4.00 
Dviračio šou. 11.55 Statyk! 12.25 Ne vienas 
kelyje. 12.55 Tauro ragas (N-7). 13.25 Apie 
žūklę. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Yra kaip yra 
(N-7). 18.00 24 valandos (N-7). 20.20 Pagalbos 
skambutis (N-7). 21.00 „Nuostabiausia diena 
pasaulyje“. 22.00 „Žiedų ritmai“. 23.00 Valanda 
su Rūta. 0.10 Nuo... Iki. 0.50 Šefas rekomen-
duoja. 1.25 Arčiau mūsų. 1.55 Padėkime augti. 

 PBK
6.15, 2.10 „EURONEWS“. 6.45, 9.00, 11.00, 16.50 
Naujienos. 7.10 Armėnijos parduotuvė. 7.40 „Juo-
kingi kamuoliukai. Pin kodas“. 7.55 „Belka ir Strelka. 
Išdykusi šeimynėlė“. 8.05 „Sveikata“. 9.15, 11.20 
„Fiksikai“. 9.40 „Kol visi namie“. 10.30 Fazenda. 
11.45 „Sąmokslo teorija“. 12.35 G.Ženovo 100-čiui 
paminėti. „Visas mano gyvenimas - vientisa klaida“. 
14.25 „Kaukazo belaisvė arba Nauji Šuriko nuoty-
kiai“. 16.05, 17.00 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 
18.20 „Myli nemyli“. 20.00 Laikas. 21.45 „Vienas 
prie vieno“. 0.40 „Žmogus iš Kapucinų bulvaro“.

 REn
9.05 Gyvenimo taisyklės. 9.55 „Vanka“. 11.35 
„Žvaigždžių gyvenimas“. 13.30 Ekstrasensai de-
tektyvai. 18.25 Tėtis turi rūpesčių. 20.00 „Svetimų 
norų sūkurys“. 23.30 Gyvenimo taisyklės. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 14.35, 18.00 Šiandien. 7.20 Jų pa-
pročiai. 7.50 Ekskliuzyvas. 8.25 Valgome namie! 9.25 
Pirmoji pavara. 10.05 „Technikos stebuklas“. 10.55 
Sodininkų atsakas. 12.25 „Mūsiškiai“. 13.15 „Paslap-
tingoji Rusija“. 14.05 Būna juk taip! 15.00 „Svečias“. 
16.55 „Ypatingas įvykis“. 19.00 Norkino sąrašas. 
20.15 „Jūrų velniai“. 24.00 Kontrolinis skambutis. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.10 „Aš būsiu šalia“. 6.40 „Mano meilė“. 8.30 
Pats sau režisierius. 9.20, 13.20 Žinios. Maskva. 
10.00, 13.00 Žinios. 10.15 Humoro laida. 10.45 
Rytinis paštas. 11.25 Gyvūnų pasaulyje. 11.55 Ne 
gyvenimas, o šventė. 13.30 „Dar myliu, dar tikiuo-
si“. 15.00 Humoro laida. 17.00 „Kitas krantas“. 
19.00 Savaitės žinios. 21.00 Sekmadienio vakaras 
su V.Solovjovu. 23.35 „Netiesioginiai padariniai“. 
1.50 „Jeigu tave mylėčiau“. 3.45 Humoro laida. 

 TV PolonIa
7.25 Lidzbarko humoro ir satyros vakarai. 7.50, 
15.20 Kas skamba mūsų sieloje: nebijokime 
pavasario. 8.50 1200 muziejų. 9.20 Lenkai čia ir 
ten. 9.50 Klajūno užrašai. 10.00, 18.25, 1.45 Gal-
vosūkis. 10.05 Petersburski Music Show. 10.40 
Grūdas. 11.10, 24.00 „Komediantė“. 12.15, 22.40, 
4.30 Sveikinimų koncertas. 12.35 Mano šuo ir 
kiti gyvūnai. 12.45 „Ryto sargybinis“. 13.45 Prie 
Tatrų. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 16.20 Okrasa 
laužo taisykles. 16.50 Sveikatos ir grožio alchemi-
ja. 17.05 Provincijos lobiai. 17.25, 6.45 Rinktiniai 
gamtos kūriniai. Jeziorskas. 17.55 „Made in Po-
land“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.50 „M, kaip 
meilė“. 19.50 Jubiliejinis V.Mlynarskio rečitalis. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.45, 3.40 
„Blondinė“. 23.00, 4.50 Savaitraštis.pl.

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 19.10 Išskirtiniai. 8.55 Kalėdos Manhatane. 
8.25 Mados pasaulyje. 9.55, 2.40 Mados projek-
tas. 12.10 Ieškau modelio! 18.20, 21.55 Tikroji 
Holivudo istorija. 20.00 Holivudo padėjėjas. 21.30 
Išskirtiniai. 22.40 Auksinis Beverli Hilso jaunimas. 

 TV1000
6.00 „Aistros žaidimas“. 7.30 „Romeo ir Džiuljeta“. 
9.30 „Pirmūnai“. 11.00 „Brėkštanti aušra. 1 dalis“. 
13.00 „Brėkštanti aušra. 2 dalis“. 15.00 „Tavo kom-
panija“. 17.15 „Širdies ritmu“. 19.00 „Divergentė“. 
21.25 „12 vergovės metų“. 23.40 „Bebras“. 1.15 
„Svynis Todas: Demoniškas Flyto gatvės kirpėjas“. 
3.10 „Kai aš gulėjau mirties patale“. 

 TRaVEl
8.00 Neįprastas Amerikos maistas. Nepažįstami Ha-
vajai. 9.00 Muziejų mįslės. 10.00 Didžiosios pasaulio 
paslaptys. 11.00 Gelbėtojai. 12.00 Oro uostas 24.7: 
Majamis. 13.00 Brangenybių pasaulyje. Etiopijos 
opalai. 14.00 Neįprastas Amerikos maistas. Atlan-
ta. 16.00 Laukiniai Amerikos keliai. 17.00 Lėktuvų 
paroda. 18.00 Gamybos paslaptys. 18.30 Pagaminta 
Amerikoje. 19.30 Pamesto bagažo aukcionai. 21.00 
Lobių karalius. 21.30 Lobių medžioklė. 22.00 Mu-
ziejų mįslės. 23.00 Legendiniai viešbučiai.

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Redakajus“ 

(N-7).
6.55 „Bidamanų turnyras“ 

(N-7).
7.25 „Mažylių nuotykiai“.
7.55 „Būrys“ (N-7).
9.00 Statybų TV.
9.30 Nepaprasti daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Filmas šeimai 

„Pasiklydę girioje“ 
(N-7).

13.10 „Gyvenimo  
bangos“ (N-7).

15.45 Ekstrasensai  
detektyvai  
(N-7).

17.55 Aš - stilistas!
18.30 TV3 žinios.
19.00 Savaitės komentarai. 

Politinių įvykių apž-
valga.

19.30 Chorų karai.  
Didysis sekmadienio 
projektas - dainų 
konkursas, 2015. 
Tiesioginė  
transliacija.

22.30 Veiksmo trileris 
„Profesionalai“  
(N-14).

0.50 Nuotykių f.  
„Auksinė akis“  
(N-7).

3.10 Programos pabaiga.

6.30 „Peliukas  
Stiuartas Litlis“.

6.55 „Žmogus-voras“.
7.20 „Nickelodeon“  

valanda.  
Smalsutė Dora“.

7.45 „Agentas Šunytis“.
8.10 „Madagaskaro  

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir  

Džerio pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC  

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Filmas šeimai 

„Čihuahua kailyje“.
11.45 Komedija šeimai 

„Nortas“.
13.20 Romantinė komedija 

„Įsimylėjęs iki ausų“ 
(N-7).

15.00 „Čiauškutė“  
(N-7).

17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

22.10 Veiksmo f. 
„Nesunaikinami 2“ 
(N-14).

0.10 Biografinė drama 
„Žmogus, pakeitęs 
viską“ (N-7).

2.50 Programos pabaiga.
2.55 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Durys atsidaro.
6.35 Popietė su Algiman-

tu Čekuoliu.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Ryto suktinis su  

Zita Kelmickaite.
8.30 Girių horizontai.
9.00 „Animalija“.
9.25 „Vakavilis“.
9.50 „Džeronimas 2“.
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Leonardas 2“.
12.00 „Įstabioji Indija“. 1 d.
13.00 „Mis Marpl 1“ (N-7).
14.30 „Šaronas“.
15.30 Tautos balsas.
16.00 Žinios.
16.15 LKL čempionatas. 

Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.

18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės po 20 metų“.
21.50 „Šokis ant ašmenų“ 

(N-7).
23.30 Auksinis protas.
0.45 „Mis Marpl 1 (N-7).
2.20 Pinigų karta.
3.10 Pasaulio panorama.

7.00 Mistinės istorijos  
(1) (N-7).

8.00 Brydės.
8.30 Tauro ragas  

(N-7).
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Pasaulis X  

(N-7). Paranormalių  
reiškinių kronika.

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė 

Geografija.  
Pasaulio keistuoliai“ 
(N-7).

13.00 Sveikinimų koncertas.
16.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Laukinis“  
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Romantinė drama 
„Katie Fforde.  
Šuolis į laimę“ 
(N-7).

21.00 „Kortų namelis“  
(N-14).

23.00 Veiksmo f.  
„Nuošali vieta mirti“ 
(N-14).

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

1.55 Bamba TV.  
2013 m. (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Girių takais.
9.35 Namų daktaras.
10.10 Vantos lapas.
10.40 Šiandien kimba.
11.10 Gamink sveikiau!
11.45 Nacionalinė loterija.
11.48 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
12.45 „Klounas“ (N-7).
16.00, 17.00, 19.00  

Žinios. 
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30, 5.30  

Šeima - jėga! 2.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X. Miego 

anomalijos (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30 Kaimo diena. 

Speciali laida.
21.35, 1.30, 4.30 24/7.
22.30 „Nebylus liudijimas“ 

(N-14).
23.30 Siaubo komedija 

„Prekiautojas  
mirtimi“ (S).

2.10 „Nebylus liudijimas“ 
(N-14).

3.05 „Prekiautojas  
mirtimi“ (S).

8.05 „Rasos lašeliai 2013“.
9.15 Kultūra. Aktorius 

Vladas Bagdonas.
9.40 Grupė „DAR“. 2014.
10.30 Kelias į namus.  

Rasa Rapalytė.
11.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
A.Čekuolio popietė.

11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas. 2009 m.
13.15 Mūsų miesteliai. 

Rumšiškės. 1 d.
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 V.A.Mocarto opera 

„Figaro vedybos“.
17.30 Septynios Kauno dienos.
18.00 Žinios.
18.15 Rusų gatvė.
18.45 Pažaislio muzikos 

festivalis. Metropolitan 
operos žvaigždės, 
Kauno miesto simfoni-
nis orkestras ir Kauno 
valstybinis choras. Dir. 
C.Orbelian. 2013 m.

20.30 Dokumentinis f. „Degan-
tis žmogus“ (N-7).

21.00 Linija, spalva, forma.
21.45 Visu garsu.
22.30 Panorama.
23.00 Džiazo muzikos 

vakaras.
24.00 „Šiaurietiškas būdas“.
0.25 Jūratės Miliauskaitės 

koncertas „Stiklo 
siena“. 2008 m.

 22.30  „Nebylus 
  liudijimas“
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„ŽMOGUS, PAKEITĘS VISKĄ“
Biografinė drama. JAV. 2011.
Režisierius B.Mileris.
Vaidina B.Pitas, Dž.Hilas, R.Rait.

Filmas sukurtas remiantis tikra istorija. Beisbolo klubo vadybininkas po nesėk
mingo sezono bando suburti pajėgią komandą, tačiau komanda skurdi ir 
geriems sportininkams pirkti pinigų nepakanka. Pasirodo, tam, kad komanda 
gerai žaistų ir pajėgtų pasipriešinti stipriems bei turtingiems varžovams, ne
reikia turėti geriausių žaidėjų. Tereikia juos tinkamai paskirstyti į pozicijas.

„NESUNAIKINAMI 2“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius S.Vestas.
Vaidina S.Stalonė,
Dž.Stathamas, Č.Norisas.

Šį kartą nesunaikinamų vyrų užduotis 
bus asmeninio pobūdžio. Barnis ir jo 
kompanija susiburia, kad atliktų eilinę 
užduotį. Tačiau lengvas darbas pasi
rodo esąs spąstai, o vienas komandos 
narys žiauriai nužudomas...

„AUKSINĖ AKIS“
nuotykių filmas. Jungtinė 
Karalystė, JAV. 1995.
Režisierius M.Kembelas.
Vaidina P.Brosnanas, Š.Binas, 
I.Skorupko.

Džeimsas Bondas kovoja Sankt Peter
burgo gatvėse. Buvęs Bondo kolega, 
rusų kazokų palikuonis Treviljanas 
dega noru atkeršyti. Rusų mafijos pa
dedamas, Treviljanas užgrobia slaptų 
ginklų kompleksą „Auksinė akis“...

„NUOŠALI VIETA MIRTI“
Veiksmo filmas. Didžioji 
Britanija. 2011.
Režisierius Dž.Džilbis.
Vaidina M.Džordž, Š.Harisas, 
E.Spėlersas.

Penki alpinistai naršo Škotijos aukšti
kalnėse. Laipiodama jų grupė aptinka 
mažą serbų mergaitę, palaidotą gyvą 
nedidelėje ertmėje. Laukinė gamta, 
siaubinga duobė ir mergaitė...

kovo 22 d.

 19.00  „Komisaras 
  Manara 2“

 19.00  „Žvaigždžių 
  dulkės“

 21.00  „Niro Vulfo  
 mįslės“

 ANIMAL PLANET
7.25, 8.15, 9.10, 10.05 Namai medžiuose. 11.00 
Slaptas augintinių gyvenimas. 11.55, 22.55 Juros 
periodas. 12.50, 17.25 Pavojingiausios gyvatės. 
13.45 Žmogus, gepardas, gamta. 14.40, 22.00, 2.35, 
5.49 Upių pabaisos. 15.35, 19.15 Laukinis gyveni-
mas. 16.30, 1.40, 5.02 Afrikietiška piranija. 18.20 
Žmogus, gepardas, gamta. 20.10 Rykliai akvariume. 
21.05, 4.15 Aliaska: šeima iš miško. 23.50 Aligatorių 
tramdytojai. 3.25 Akvariumų verslas. 

 SPORT1
10.30 Rusijos „Premier League“. „Arsenal“ - CSKA. 
12.30 Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier Le-
ague“. „Dinamo“ - „Zenit“. 14.30 Tiesioginė trans-
liacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia 
Basket“ - „FC Barcelona“ (nuo 3 kėl). 15.20 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 15.30 Tiesioginė 
transliacija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - 
„PSV Eindhoven“. 17.20 Čempionai LT. „Ateitis“. 
Futbolo ateitis auga čia. 2 Laida. 18.00 „Road To 
Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 5 laida. 18.30 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 19.00 Tiesioginė 
transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Mur-
sijos „UCAM“ - Madrido „Real“. 20.50 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 21.30 Tiesioginė translia-
cija. NBA krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ - 
Naujojo Orleano „Pelicans“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Manchester City“ - 
„West Bromwich“. 8.50 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Newcastle“ - „Arsenal“. 10.40 Ledo ritulys. 
KHL pusfinalis. 12.40 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „West Ham“ - „Sunderland“. 14.30 Premier 
lygos apžvalga. 15.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Liverpool“ - „Manchester United“. Tiesioginė 
transliacija. 17.25 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 17.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Hull“ - „Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 20.00 
Ledo ritulys. KHL pusfinalis. 22.00 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. QPR - „Everton“. 0.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Manches-
ter United“. 2.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga.  
„Hull“ - „Chelsea“. 3.30 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. KHL pusfinalis. 

 EUROSPORT
8.00, 18.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 
9.00, 13.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
10.45 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė. 12.45, 
15.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 15.30 Dviračių 
sportas. „Milanas-San Remas“. 19.00 Futbo-
las. Čempionų lyga. Moterys. „VfL Wolfsburg“ - 
„FC Rosengard“. 21.00 Angliškas biliardas. 
„World Main Tour“. 24.00 Akmenslydis. Pasaulio 
čempionatas. Moterys. 1.45 Kalnų slidinėjimas. 

6.45 „Mylėk savo sodą“.
7.45 „Stulbinamas  

gyvūnijos pasaulis“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.00 „Gepardų dienoraščiai“.
11.30 „Paskutinė šuns vil-

tis“.
12.00 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Pasaulio  

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

(1) (N-7).
18.05 „Keistenybės. Dono 

Poleko pasaulis“.
19.05 Nustebink mane.
21.00 Detektyvas  

„Niro Vulfo mįslės. 
Motinos paieškos“ 
(N-14).

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

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

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Ledo kelias  

(N-7).
11.00 „Krokodilų  

gaudytojo  
dienoraštis“  
(N-7).

12.00 Adrenalinas  
(N-7).

12.30 „Simpsonai“  
(N-7).

13.00 Džeimio Oliverio 
maisto revoliucija.

14.00, 17.00 Jokių kliūčių! 
(N-7).

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

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

„Žvaigždžių dulkės“ 
(N-7).

21.30 „Klyvlendo šou“  
(1) (N-7).

22.00 „Amerikiečiai“  
(N-14).

23.00 „Transporteris“  
(N-14).

1.55 Komedija  
„Brolių olimpiada“ 
(N-14).

3.15 „24 valandos“  
(N-14).

4.00 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

10.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

11.00 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

11.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

12.30 „Lelijos“  
(N-7).

13.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.40 „Saldžioji  

gyvenimo pusė“.
16.15 „Raudonasis  

progailis“  
(N-7).

18.00 „Trauma“  
(N-7).

19.00 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

20.00 „Aivenhas“ (N-7).
21.00 VIP seansas.  

„Šokių kovos“ (N-7).
22.45 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.15 „Titnagas 2. Išlais-
vinimas“ (1) (N-14).

0.15 „Transporteris“  
(N-7).
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 

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

meluoja geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai detektyvai.
11.00 Komedija „Dantukų 

fėja“.
13.00 Animacinis f. „Ragai 

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

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

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

„Puolusių angelų 
miestas“ (N-7).

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

kopija“. 1 s. (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 „Apsukrios kambari-

nės“ (N-14).
23.10 „Privati praktika“ (N-7).
0.10 TV serialas „Kastlas“.
1.05 TV serialas „Kerštas“.
2.00 TV serialas „Aferistas“.
2.50 TV serialas „Rimti 

reikalai“ (N-14).
3.40 TV serialas „Choras“.
4.30 Nepaprasti daiktai.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Skūbis Dū. 

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

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ .
8.50 Veiksmo komedija 

„Tėčio dienos rūpestis“.
10.40 Kriminalinė komedija 

„Kvailių apsauga“.
12.35 Animacinis f. 

„Pramuštgalviai 
Paryžiuje“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

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

katės“ (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Veiksmo trileris 

„Tiksintis laikrodis“.
0.15 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N-14).
1.20 TV serialas „Nikita“.
2.15 TV serialas 

„Karališkos kančios“.
3.10 Programos pabaiga.
3.15 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė 6“.
10.40 Pasaulio panorama.
11.10 Savaitė.
11.40 „Šaronas“ (subtitruota).
12.35 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
13.05 Istorijos detektyvai.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Nuodėminga meilė“.
17.00 „Akis už akį 5“ (N-7).
17.45 „Dainų daina“.
18.15 Šiandien.
18.45 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 Pinigų karta.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Akis už akį 5“ (N-7).
0.30 „Dainų daina“.
0.55 „Gyvenimo kelias“. 5 d. 
1.45 Laba diena, Lietuva.
3.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
4.35 Teisė žinoti.

 9.50  „Miestelio 
 ligoninė 6“

 11.00  „Dantukų fėja“  20.20  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
10.20 Senoji animacija. 11.00 Drama „Jaunas 
tėtis“. 12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 
„Laukinis angelas. 14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 
„Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 17.00 Pasikeisk! 18.00 „Medikai“. 19.00 
„Laukinis angelas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
20.35 „Pamiršk mane“ . 21.05 Drama „Vasarna-
myje“. 22.55 „Medikai“. 23.55 Pasikeisk!  

 Info TV
7.30, 16.30 Statyk! 8.00 Autopilotas. 8.30 Ne vie-
nas kelyje. 9.00 Mes pačios. 9.30 Žinios. 10.00, 
15.25 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 
10.25 Pasaulis X. 11.20 24 valandos. 12.30 Va-
landa su Rūta. 13.40 Padėkime augti. 14.10 Yra 
kaip yra. 15.55 KK2. 17.00, 22.00 Info diena. 21.00 
Dviračio šou. 21.30 Dabar pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
6.30, 9.00, 14.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 6.55, 
9.20 Labas rytas. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyvenk 
sveikai! 12.35, 14.20 „Šiandien vakare“. 14.55 Vy-
riška/moteriška. 15.55, 2.50 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas.  
21.05 „Orlova ir Aleksandrovas“. 23.10 Lietuvos laikas. 

 REn
8.05 Mano tiesa. 8.55 „Žvaigždžių gyvenimas“. 
9.45 „Bučinys 2“. 11.30 Tėtis turi rūpesčių. 13.05 
Gyvenimo taisyklės. 13.55 „Pandoros skrynia“. 
17.25 „Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 19.25 „Teisingoji 
Maša“. 21.20 Pasverti ir laimingi 3. 22.25 „Vanka“. 

 nTV MIR
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 10.10 Rusiškas įdaras. 10.40 
Bet kuriuo metu. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 
12.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendi-
mas. 13.30 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 14.00 
Prokurorų patikrinimas. 15.20 Viskas bus gerai! 
16.20 A.Žurbino melodijos. 17.00 „Bėglys“. 
18.40 Kalbame ir rodome. 19.45 „Piatnickis. 
Antra dalis“. 20.45 „Jūrų velniai“. 22.40 Dienos 
anatomija. 23.30 „Volkovo valanda“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 
16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Apie tai, kas 
svarbiausia. 11.55 Ypatingas atvejis. 14.05 „Aš ne-
bebijau“. 15.00 „Kol stanica miega“. 16.30 Žinios. 
17.15 Tiesioginis eteris. 19.55 „Liudmila“. 21.45 
Vakaras su Vladimiru Solovjovu. 22.40 Aleksejaus 
Denisovo filmas. „Sevastopolis. Rusijos Troja“. 

„ŽVaIGŽDŽIŲ DUlKĖS“
Nuotykių filmas. Jungtinė Karalystė, JAV. 2007.
Režisierius M.Vonas.
Vaidina Č.Koksas, A.Makelenas, D.Kelis.

Jaunasis Tristanas siekia užkariauti nuostabios, tačiau šaltos merginos 
Viktorijos širdį. Ji sutinka priklausyti Tristanui, bet tik tuomet, kai jis at-
gabens krentančią žvaigždę. Norėdamas išpildyti savo mylimosios norą, 
įsimylėjėlis leidžiasi į kelionę ir po ilgų klajonių suranda žvaigždę, pa-
virtusią į nuostabaus grožio mergaitę Aiveiną. Netrukus paaiškėja, kad 
Tristanas nėra vienintelis, siekiantis žvaigždės.

TV6
0.50

„VaSaRnaMYjE“
Drama. Vokietija. 2005.
Režisierė H.Kranc.
Vaidina D.Zich, S.Verhovenas, 
L.Kapel.

Kristinos gyvenimas tiesiog klesti: ji 
baigė teisės mokslus su pagyrimu, 
jau yra suplanuota darbo vieta tė-
vo teisininkų kontoroje, meilės rei-
kalai su tėvo verslo partneriu, taip 
pat teisininku Torstenu, klostosi 
gerai. Prieš kibdama į darbus, ką tik 
studijas baigusi mergina nuspren-
džia susiorganizuoti atostogas šei-
mos sodyboje priemiestyje.

„TIKSInTIS laIKRoDIS“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius E.Barbarašas.
Vaidina K.Gudingas jaunesn., 
N.Makdonafas, N.Aikoksas.

Reporteris Luisas Hiksas netikėtai 
susiduria su žudiko dienoraščiu, 
kuriame surašyti tam tikrų žmonių 
nužudymo planai per artimiausias 
72 valandas. Jis pasiima dienoraš-
tį namo ir savarankiškai pradeda 
tirti bylą. Staiga Luisas pastebi, 
kad kiekvienas pėdsakas susijęs 
su vienuolikamečiu berniuku iš 
prieglaudos...

„STRĖlĖ“
tV serialas. JAV. 2012.
Režisieriai G.Berlantis, 
E.Kreisbergas.
Vaidina S.Emelas, K.Kesidi.

Sudužus laivui, milijardierius Oliveris 
Kvinas dingo ir penkerius metus bu-
vo laikomas žuvusiu. Tačiau vėliau jis 
buvo rastas gyvas tolimoje Ramiojo 
vandenyno saloje. Kai grįžo namo į 
Starlingo miestą, jį pasitiko mylinti 
mama Moira, dar labiau mylima se-
suo Tėja ir geriausias draugas Tomis. 
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

8.00 Mistinės istorijos.
9.00 TV serialas 

„Laukinis“ (1) (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro sugrįži-

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

mas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro sugrįži-

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

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

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

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo f. 

„Terminatorius. 
Išsigelbėjimas“ (N-7).

23.45 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

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

2.45 Bamba TV. 2013 m. (S).

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

bis. Svečiuose 
A.Mickevičius (N-7).

10.55 Pasaulis X. „Miego 
anomalijos“ (N-7).

11.55 24/7.
12.55 „Magda M.“ (N-7).
14.00 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“. 
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 „Viskas apie  

gyvūnus“.
18.00, 22.30 Reporteris. 
18.45, 2.00, 4.05, 5.35 

Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Slaptieji agentai“.
20.20 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.20 Pasaulis X. „Miego 

anomalijos“ (N-7).
0.20 „Slaptieji agentai“.
1.20, 3.30 Reporteris.
2.25, 4.30 „Miestelio  

patruliai“ (N-7).
3.10, 5.15 „Laukinis  

pasaulis“.
6.00 „Genijai iš prigimties“.

8.05 „Leonardas 2“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Groja 
Šv.Kristoforo kame-
rinis orkestras.

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
13.30 Jūratės Miliauskaitės 

koncertas „Stiklo 
siena“. 2008 m.

15.05 Gimtoji žemė.
15.30 Girių horizontai.
16.00 „Animalija“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Muzikos pasaulio 

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

„Žalgiris“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultūra +.
21.30 „Da Vinčio demonai 1“.
23.10 „Gyventi“.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
0.35 Dėmesio centre. 
1.00 Kultūros savanoriai.
1.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Groja 
Lietuvos kamerinis 
orkestras.

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“  

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

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

„Stulbinamas  
gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

11.55 „Superauklė“  
(N-7).

12.55 „Audra“ (N-7).
13.45 Parduotuvių  

karalienė.
14.55 Dokumentinis f. 

„Pasaulio  
burtininkai“.

15.55 „Superauklė“ (N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 Nuotykių filmas  

šeimai „Mano  
tėtis nuvarė mašiną“ 
(N-7).

22.45 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

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

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

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

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

Amerikos  
namų  
vaizdeliai.

13.30 „Saša ir  
Tania“ (N-7).

15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai  

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

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

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“ (1) 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 Nepaprasti rusiški 

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

„Vaiduoklis“ (S).
0.50 Nuotykių f. 

„Žvaigždžių  
dulkės“ (N-7).

3.00 „24 valandos“  
(N-14).

3.50 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos  
savaitė.  
Savaitės  
įvykių apžvalga.

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

Žemėje“.
11.30 „Paryžius 36-ieji“ 

(N-7).
13.35 Pasaulis pro trauki-

nio langą.
14.35 „Piktoji  

planeta“ (1).
15.05 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės  
įvykių apžvalga.

15.35 „Tėvai už borto“.
16.15 „7 dienos ir naktys 

su Marilyn  
Monroe“ (N-7).

18.00 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

18.30 Klaipėdos  
savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Aivenhas“ (N-7).
20.00, 23.05 Balticum TV 

žinios.
20.30 80 traukinių aplink 

pasaulį.
21.00 Kinomano užrašai.
21.15 „1941-ųjų  

pavasaris“  
(N-14).

23.35 „Trauma“ (N-7).
0.35 „Lelijos“ (N-7).

 12.45  Posūkiai su
 Viktoru Gerulaičiu

 14.00  „Išgyventi
 Afrikoje“

 9.00  „Laukinis“  14.35  „Piktoji planeta“  17.00  „Kobra 11“  11.00  „Karadajus“ 

TV PROGRAMAkovo 23 d.

 TV Polonia
7.40, 17.05 Bažnyčia ir politika. 8.05 Prie Ne-
muno. 8.25 „Žiedas ir rožė“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.10 Made in Poland. 12.40, 17.55 
„Baronas24“. 13.05, 19.55 „Laimės spalvos“. 
13.30, 18.45, 21.40 Galvosūkis. 13.35 Žinios. 
13.50 „Blondinė“. 14.45 Savaitraštis.pl. 15.40 
Kultūringieji PL. 16.50 „Notacijos. Marija Bro-
nevska. Buvo jo didžioji meilė“. 17.35 Libera 
- meno gidas. 18.20, 22.45 Polonija užsienyje. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 XX amžiaus sensa-
cijos. 19.25 Rytų studija. 20.25 Prie Nemuno. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50 „Meilė prie užliejamos pievos“. 
23.00 Lenkijos reporteris. 23.45 T.Lisas gyvai. 

 DiVa UniVersal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 8.45, 
14.30, 18.20, 20.50, 0.40, 4.15 Išskirtiniai. 
6.30, 9.30, 12.55 Mados pasaulyje. 6.55, 13.20, 
18.45, 3.05 Auksinis Beverli Hils jaunimas. 
7.15 Ieškau modelio. 8.00, 13.45, 20.00, 1.50 
Kortnė ir Chloji užkariauja Hemptonsą. 9.55 
Džuliana ir Bilas: santuokos taisyklės. 10.40, 
16.00 Mados projektas. 12.10, 17.30, 23.05 
Kortni ir Kim užkariauja Majamį. 15.15 Džulia-
na ir Bilas: ataskaita. 19.35 Paklauskite Krislės. 
21.15 Ji manęs nori. 22.40 Svajonių namas. 

 TV1000
5.00 „Nuogas vyras“. 6.45 „Patriotas“. 9.30 
„Meilė, vedybos, šeimyninis gyvenimas“. 
11.00 „Brėkštanti aušra 2 dalis“. 13.00 „Mei-
lutė“. 14.45 „Nuogas vyras“. 16.30 „12 ver-
govės metų“. 19.00 „Niujorko šešėlyje“. 21.30 
„Savaitgalis Paryžiuje“. 23.15 „Medžiotojas“. 
1.00 „Mano liūdna meilės istorija“. 3.00 „Pa-
triotas“. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Nigerija. 8.00, 13.30 
Gyvenimas po katastrofos. 8.30, 14.00 Naujo 
būsto paieška. Meksika; Sugrįžimas į Europą. 
9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 10.00, 
15.00, 24.00 Neįtikėtinos istorijos. 11.00, 
16.00 Didžiosios paslaptys. 12.00 Pamesto 
bagažo aukcionai. 18.00 Išgelbėkite mano 
verslą! „Ocean Manor Resort“. 19.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. Aliaska. 24.00 Naujo 
būsto paieška. Lenkija; Singapūras. 21.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. PAR. 22.00 
Pagaminta Amerikoje. Gitaros, kreidos, baldai. 
22.30 Gamybos paslaptys. 23.00 Brangeny-
bių paieškos. Kolumbijos perlai. 1.00 Nakties 
programa. 

 animal PlaneT
7.00 Ginant laukinę gamtą. 7.25 Kačiukai ir 
šunyčiai. 8.15, 11.55, 15.35 Afrikietiška piranija. 
9.10 Iškviečiamas tramdytojas. 10.05, 16.30 Ali-
gatorių tramdytojai. 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 
12.50, 17.25, 21.05 Namai medžiuose. 13.45 
Upių monstrai. 14.40, 19.15, 1.40 Akvariumų 
verslas. 18.20 Laukinis gyvenimas. 20.10, 20.40 
Paslaptingi Džao salos gyvūnai 22.00, 0.45 
Laukinis gyvenimas. 22.55 Kruvinasis ežeras. 

 sPorT1
8.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo „Clip-
pers“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 10.00 NBA 
krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - Naujojo 
Orleano „Pelicans“. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ 
2014/2015 lyga. Turo apžvalga. 13.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Az Alkmaar“ - „SC Cambuur“. 
15.00 Rusijos „Premier League“. „Dinamo“ - 
„Zenit“. 17.00, 0.10 KOK World series. Bušido 
kovos. 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 19.15 „Road To Glory“. Kovinio spor-
to žurnalas. Premjera. 20.00 NBA krepšinio lyga. 
Los Andželo „Clippers“ - Naujojo Orleano „Pe-
licans“. 21.10 NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Clippers“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 22.10, 
23.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Mursi-
jos „UCAM“ - Madrido „Real“. 2015-03-22. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar 400 mylių lenktynės. 11.00, 
11.45 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos 
apžvalga. 12.30 Ledo ritulys. KHL pusfinalis. 
14.25 Premier lygos apžvalga. 15.25 Ledo 
ritulys. KHL pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 
18.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 19.00 Ledo 
ritulys. KHL pusfinalis. 21.00 Premier lygos 
apžvalga. 22.00 Motosportas. Nascar 400 mylių 
lenktynių apžvalga. 23.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Liverpool“ - „Manchester 
United“. 0.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Hull“ - „Chelsea“. 2.40 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. QPR - „Everton“. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL pusfinalis. 

 eUrosPorT
9.30 Fechtavimas. „Grand Prix“ serija. 10.30 
Stalo tenisas. „World Tour Super Series“. 
12.30, 15.30, 22.00 Dviračių sportas. Milanas -  
San Remas. 13.30, 19.15, 23.45 Šuoliai nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. 14.30, 20.30, 0.45 
Biatlonas. Pasaulio taurė. 16.30, 1.45 Dviračių 
sportas. „Volta Ciclista a Catalunya“ lenktynės. 
18.15, 21.45 Sporto linksmybės. 18.30 Futbolo 
apžvalga. 23.30 Jojimo žurnalas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 20.25  „Vedęs ir turi 
 vaikų“

 20.20  „Moterų daktaras“  17.15  Groja Šv.Kristoforo
 kamerinis orkestras

 10.40  Nacionalinė 
 paieškų tarnyba

 21.00  „Juodos katės“ 15.30  „Laukinė 
 Esmeralda“ 

 TV8
10.20 Senoji animacija. 11.00 Drama „Vasarna-
myje“. 12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 
„Laukinis angelas“. 14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 
„Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 17.00 Pasikeisk! 18.00 „Medikai“. 19.00 
„Laukinis angelas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
20.35 „Pamiršk mane“. 21.05 Drama „Svenahol-
mo paslaptis“. 22.55 „Medikai“. 23.55 Pasikeisk!   

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Pagalbos 
skambutis. 11.15 Nuo... Iki. 11.55, 14.10 Yra kaip 
yra. 13.05, 15.55 KK2. 13.40, 15.25, 21.00 Dvira-
čio šou. 16.30 Šefas rekomenduoja. 17.00, 22.00 
Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
6.30, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 
Kontrolinis pirkinys. 12.05 Gyvenk sveikai! 13.05 
Padriki užrašai su D.Krylovu. 13.35, 14.20 Kartu 
su visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 15.55, 3.05 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.15 „Orlova ir Aleksandrovas“. 23.10 Lietuvos 
laikas.  23.20 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
10.10 „Bučinys 2“. 12.00 „Teisingoji Maša“. 13.50 
Gyvenimo taisyklės. 14.45 Pasverti ir laimingi 3. 
15.40 „Vanka“. 17.25 „Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 
19.25 „Teisingoji Maša“. 21.20 Mano tiesa. 22.55 
Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 

 nTV MIR
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 10.10 „Medicinos paslap-
tys“. 10.40 Bet kuriuo metu. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 13.30 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 
14.00 „Prokurorų patikrinimas“. 15.20 Viskas 
bus gerai! 16.20 „Pagrindinis kelias“. 17.00 
„Bėglys“. 18.40 Kalbame ir rodome. 19.45 „Pia-
tnickis. Antra dalis“. 20.45 „Jūrų velniai“. 22.40 
Dienos anatomija. 23.30 „Volkovo valanda“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 
16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Apie tai, 
kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 
14.05 „Aš nebebijau“. 15.00, 4.10 „Kol stanica 
miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 
19.55 „Liudmila“. 21.45 K.Semino filmas. „Grū-
dai ir pelai“. 23.05 Antiteroro antologija. 

 TV PolonIa
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05 Lenkijos 
reporteris. 12.40, 17.55, 1.45 „Proga“. 13.05, 
19.55 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 21.40, 
2.10 Galvosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 „1920. 
Karas ir meilė“. 14.50 Rinktiniai gamtos kū-
riniai. Jeziorskas. 15.30 T.Lisas gyvai. 16.35 
Palenkės gyventojų pėdomis. Šaknys. 17.05 
Kultūros savaitraštis. 18.20, 22.45 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 Petersburski Music 
Show. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.50 „Tėvas Mateušas“. 23.00 Sveika, Poloni-
ja. 23.45 „Easy Rider live ‘92“ koncertas. 0.45 
„Sąžinės įsakymas“. 1.10 Made in Poland. 

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 12.55, 
14.30, 18.20, 6.30, 20.25, 23.50 Išskirtiniai. 6.55, 
13.20, 18.45 Auksinis Beverli Hilso jaunimas. 
7.15 Ieškau modelio. 8.00, 13.45, 20.50 Kortnė 
ir Chloja užkariauja Hemptonsą. 8.45 Kenedžio 
vestuvės. 9.30 Mados pasaulyje. 9.55, 15.15 
Džuliana ir Bilas. 10.40, 16.00 Mados projektas. 
12.10, 17.30, 23.05 Kortni ir Kim užkariauja Ma-
jamį. 19.10 Paklauskite Krislės. 21.35 Holivudo 
padėjėjas. 1.50 Svajonių namas. 2.40 Naujienos. 

 TV1000
5.45 „Meilutė“. 7.30 „Mano liūdna meilės 
istorija“. 9.30 „Kai aš gulėjau mirties patale“. 
11.30 „Jėzus Henris Kristus“. 13.15 „Dorianas 
Grėjus“. 15.15 „Mano liūdna meilės istori-
ja“. 17.15 „Medžiotojas“. 19.00 „Amerikos 
gangsteris“. 21.45 „Visi geri dalykai“. 23.30 
„Mes tikime meile“. 1.30 „Vagišiai“. 3.30 
„Tapatybė“. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Nykstančios vie-
tovės. 8.00, 13.30 Gyvenimas po katastrofos. 
8.30, 14.00 Naujo būsto paieška. Lenkija; Sin-
gapūras. 9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
10.00 Senosios pilies legendos. 11.00, 16.00 
Didžiosios paslaptys. 12.00 Pamesto bagažo 
aukcionai. 15.00 Senosios pilies legendos. 
18.00 Išgelbėkite mano verslą! „Purple Orchid 
Resort and Spa“. 19.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. Portlendas. 20.00 Naujo būsto 
paieška. Paryžius, Prancūzija; Tailandas. 21.00 
Geriausias šašlyko meistras PAR. 22.00 Lobių 
karalius. 22.30 Lobių medžioklė. 23.00 Brange-
nybių paieškos. Brazilija: topazas ir akvamari-
nas. 1.00 Nakties programa. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 

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

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

sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai detekty-

vai (N-7).
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 Animacinis f. „Ragai 

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

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

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Prieš srovę (N-7).
20.30 VIP (N-7).
21.00 TV serialas „Tobula 

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

„Transporteris“ (N-14).
23.10 TV serialas „Krizė“ 

(N-14).
0.10 TV serialas „Kastlas“.
1.10 TV serialas „Kerštas“.
2.00 TV serialas 

„Aferistas“ (N-7).
2.50 TV serialas „Rimti 

reikalai“ (N-14).
3.40 TV serialas „Choras“.

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Nuotykių filmas 

šeimai „Gepardas, 
vardu Duma“.

10.55 Romantinė komedija 
„Įsimylėjęs iki ausų“.

12.45 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio pasakos“.

13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

katės“ (N-7).
21.30 Žinios. 
22.10 Kriminalinė drama 

„Gran Torino“ (N-14).
0.35 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N-14).
1.40 TV serialas „Nikita“ .
2.35 „Karališkos kančios“.
3.30 Programos pabaiga.
3.35 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė 6“.
10.40 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
11.30 „Dainų daina“.
13.05 Pinigų karta.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Nuodėminga meilė“.
17.00 „Akis už akį 5“ (N-7).
17.45 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“.
18.15 Šiandien.
18.45 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 Istorijos detektyvai.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Akis už akį 5“ (N-7).
0.30 „Dainų daina“.
0.55 „Įstabioji Indija“.  

1 d. „Taro dykuma. 
Šventieji smėlynai“.

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

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

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

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

13.10 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

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

14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

17.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Visa 

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

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

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija „Vieni tarp 

merginų“ (N-14).
23.15 TV serialas „Strėlė“.
0.15 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.10 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.15 Bamba TV. 2013 m. 
(S).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.40 „Vandens žiurkės“.
8.45 „Slaptieji agentai“.
9.50 „Likvidacija“ (N-7).
10.55 „Iššūkis“ (N-7).
11.55 Nuoga tiesa (N-7).
12.55 „Magda M.“ (N-7).
14.00 Dokumentinis f. 

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

„Viskas apie  
gyvūnus“.

18.00 Reporteris. Orai.
18.45, 2.00, 4.05, 5.35 

Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20 „Slaptieji agen-

tai“ (N-7).
20.20 „Moterų daktaras“ 

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

Lietuva. Orai.
23.20 Taip gyvena žvaigž-

dės! (N-7).
1.20, 3.30 Reporteris.
2.25, 4.30 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
3.10, 5.15 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
6.00 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.

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

žvaigždės. Groja 
Lietuvos kamerinis 
orkestras.

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Kultūra +.
12.45 V.A.Mocarto opera 

„Figaro vedybos“. 
16.00 „Vakavilis“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Groja 
Šv.Kristoforo kame-
rinis orkestras.

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus albumas.
18.15 „Striomsio viloje“.
19.00 LRT Kultūros aka-

demija. Andrejus 
Spiridonovas. 
Paleontologija. Rūšių 
nykimas anksčiau ir 
dabar.

19.45 ARTi. Keramika.
20.15 Mokslo sriuba.
20.30 Labanaktukas. „
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 „Šokis ant ašmenų 

(originalo k.,  
subtitruota, N-7).

23.00 Pagauk kampą.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
0.35 Dėmesio centre. 
1.00 Drama „Glorija“.
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 13.25  „Lelijos“ 19.00  „C.S.I. 
 kriminalistai“

 16.50  „Mano puikioji 
 auklė“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15 Paslaptingi 
Džao salos gyventojai. 9.10 Iškviečiamas tramdy-
tojas. 10.05 Aligatorių tramdytojai. 11.55, 15.35 
Paslaptingi Džao salos gyventojai. 12.50, 17.25, 
21.05 Namai medžiuose. 13.45 Laukinis gyve-
nimas. 14.40, 19.15 Akvariumų verslas. 16.30, 
22.55 Mergina ir rykliai. 18.20 Slaptas augintinių 
gyvenimas. 20.10Savanos karalienės. 22.00 Slap-
tas augintinių gyvenimas. 23.50 Vabalų karai. 

 SPort1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos. 7.15 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. 27 turo apžvalga. 8.00 NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Toronto „Raptors“. 10.00 NBA 
krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Ouklendo 
„Warriors“. 12.15 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 13.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Heerenveen“ - „AFC Ajax“. 2015-03-15. 15.00 
Rusijos „Premier League“. „Arsenal“ - CSKA. 
17.00, 0.10 KOK World series. Bušido kovos. 
19.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 28 turo apž-
valga. Premjera. 20.00, 21.10 NBA krepšinio 
lyga. Čikagos „Bulls“ - Toronto „Raptors“. 
22.10, 23.10 Karaliaus taurė „Copa del Rey“. 
Krepšinis. „FC Barcelona“ - „Unicaja“. 2.10 
Rusijos „Premier League“. „Arsenal“ - CSKA. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Monaco“ -  
„Arsenal“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Atletico“ - „Bayer“. 10.40 Krepšinis. 
Eurolyga. „Maccabi“ - „Žalgiris“. 12.30 Ledo 
ritulys. KHL pusfinalis. 14.30 Krepšinis. BBL 
pusfinalis. „Juventus“ - „Šiauliai“. 16.20 Krep-
šinis. BBL pusfinalis. 18.10 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Liverpool“ - „Manchester 
United“. 20.00 „Formulė-1“. Australijos GP 
lenktynių apžvalga. 21.00, 23.00 Ledo ritulys. 
KHL pusfinalis. 1.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Hull“ - „Chelsea“. 2.50, 3.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 5.00 
Krepšinis. BBL finalas. 

 euroSPort
9.30, 15.30, 1.30 Dviračių sportas. „Volta 
Ciclista a Catalunya“ lenktynės. 10.30, 14.15 
Dviračių sportas. Milanas - San Remas. 11.30, 
18.15, 0.30 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. 13.00, 23.15 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. 15.15 Jojimo žurnalas. 19.00, 1.15 
Kalnų slidinėjimo žurnalas. 19.15 Angliškas 
biliardas. „Players Tour Championship“. 
21.15 Boksas. WBO pasaulio čempionatas. 
Arthur Abraham - Paul Smith. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

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

„Stulbinamas  
gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“ (N-7).
11.55 „Superauklė“  

(N-7).
12.55 „Audra“ (N-7).
13.45 Parduotuvių  

karalienė.
14.55 „Būrėja“.
15.25 „Šeštasis  

pojūtis“ (1)  
(N-7).

15.55 „Superauklė“  
(N-7).

16.50 „Mano puikioji 
auklė“.

18.00 „Be kaltės  
kalta“ (N-7).

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

žemė“ (N-7).
23.00 „Grubus  

žaidimas“  
(N-14).

24.00 „Farų šeima“  
(N-7).

0.55 „Užribis“ (N-7).

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

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

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

žemės  
kampeliai.

13.30 „Moderni  
šeima“ (1) (N-7).

15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai  

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

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“  

(N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 Komedija  

„Sporte tik  
merginos“ (N-14).

23.15 Romantinė  
komedija  
„Tai mergina  
ar vaikinas?“  
(N-7).

1.10 Siaubo f. 
„Vaiduoklis“ (S).

2.45 „24 valandos“  
(N-14).

3.35 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 80 traukinių aplink 
pasaulį.

10.00 „Aivenhas“  
(N-7).

11.00 „Tėvai už borto“.
11.40 Kinomano užrašai.
11.55 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
12.25 „Komisaras  

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

progailis“ (N-7).
17.15 Kinomano  

užrašai.
17.30 Dokumentinis f. 

„Piktoji  
planeta“.

18.00 Pasaulis  
pro traukinio  
langą.

19.00 „Priedangoje“ (N-7).
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Reidas.
21.00 „Transporteris“  

(N-7).
22.00 Balticum TV žinios.
22.30 Kinomano užrašai.
22.45 „Komisaras  

Manara 2“ (N-7).
23.45 „Aivenhas“ (N-7).
0.45 „Titnagas 2. 

Išlaisvinimas“ (1) 
(N-14).

„KAulAi“
Kriminalinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius H.Hensonas.
Vaidina D.Boreanasas, E.Dešanel, M.Konlin.

Puiki Džefersono instituto antropologijos specialistė daktarė Brenan 
pakviečiama talkinti atskleidžiant seniai įvykdytas žmogžudystes, padė-
ti tirti labai sudarkytus palaikus. Sudūlėjusios nuo senumo, po didelių 
gaisrų, ištrauktos iš vandens kaulų liekanos specialistės nesutrikdo ir ji 
palengva atskleidžia tyrėjams kebliausius nusikaltimus. Moteris dirba 
kartu su FTB Žmogžudysčių skyriaus agentu Butu.

tV6
18.00

„SVenAHolmo PASlAPtiS“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius Dž.Delbridžas.
Vaidina Dž.Bremerman, 
P.Rapoldas, O.Klemensas.

Jauna klinikų gydytoja Lėja gauna 
pasiūlymą dirbti užmiestyje. Besi-
žvalgydama būsto idiliškame Sve-
naholmo miestelyje ji susipažįsta 
su patraukliuoju Peru. Jis ją įsimyli 
iš pirmo žvilgsnio. 

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

Long Ailando psichoterapeutės as-
meninis gyvenimas apsiverčia, kai ji 
sužino, kad jos vyras ją apgaudinė-
ja. Visiškai pasinėrusi į savo darbą 
daktarė Dani Dantino greitai tampa 
populiariausia terapeute tarp labai 
gerai žinomų asmenybių. 

„GrAn torino“
Kriminalinė Drama. JAV, 
Vokietija. 2008.
Režisierius K.Istvudas.
Vaidina K.Istvudas, K.Karlis, 
Dž.Hjuz.

Voltas Kovalskis - atsiskyrėlis, buvęs 
Korėjos karo veteranas. Jis didžiuo-
jasi kolekciniu 1972 m. automobi-
liu „Gran Torino“, prie kurio niekam 
neleidžiama nė prisiartinti. 

tV8
21.05

lnK
22.10

tV1
23.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai  

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

sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
14.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Pakartok! (N-7).
21.00 „Tobula kopija“  

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.05 Vikingų loto.
22.10 Trileris „Prisiminti 

pavojinga“  
(N-7).

0.35 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai.

1.05 „Kerštas“ (N-14).
2.00 „Aferistas“ (N-7).
2.50 „Rimti reikalai“ (N-14).
3.40 „Choras“ (N-7).

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.55 24 valandos (N-7).
10.15 Yra kaip yra (N-7).
11.40 Nuo... Iki.
12.25 KK2 (N-7).
13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas  

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.05 Yra kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 „Gyvenimo  

receptai 2“ (N-7).
21.00 TV serialas „Juodos 

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

reagavimo būrys“ 
(N-7).

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

1.35 „Havajai 5.0“ (1) (N-7).
2.30 „Karališkos kančios“ 

(N-7).
3.25 Programos pabaiga.
3.30 Lietuva Tavo delne.

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

ligoninė 6“.
10.40 Emigrantai.
11.30 Delfinai ir žvaigždės.
13.05 Specialus tyrimas.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Nuodėminga meilė“.
17.00 „Akis už akį 5“ (N-7).
17.45 Dainų daina.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą).
18.45 „Naisių vasara.  

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

Žmonės.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 TV serialas  

„Akis už akį 5“  
(N-7).

0.30 Dainų daina.
0.55 Istorijos detektyvai.
1.45 Laba diena, Lietuva.
3.45 Gyvenimas.
4.35 Auksinis protas.

   

Trečiadienis

„VISA MENANTI“
TV serialas. JAV. 2011.
Režisieriai Dž.Belučis, E.Redličas.
Vaidina D.Volšas, P.Montgomeri, M.Gastonas.

Tik keli žmonės pasaulyje turi psichikos sindromą hipertimeziją: jie 
atsimena milžinišką kiekį informacijos - kiekvieną savo gyvenimo die-
ną. Sirakūzų miesto policijos detektyvė Keri Vels viena iš jų: prisimena 
viską ir visus. Išskyrus vienintelį dalyką - tą dieną, kai buvo nužudyta 
jos sesutė. Dabar detektyvė pakviesta prisijungti prie Niujorko Kvinso 
žmogžudysčių skyriaus komandos.

rekomenduoja

BTV
18.25

„BAZILIS“
romanTinė drama. JAV. 1998.
Režisierius R.Bharadvadžis.
Vaidina K.Sleiteris, Dž.Letas, 
K.Forlani.

Aristrokratą Bazilį tėvas griežtai 
auklėjo ir grasė nuo santuokų 
su žemesnės klasės moterimis. 
Įsimylėjęs Bazilis veda Juliją prieš 
savo tėvo valią. Julija ima lauktis, 
o kieno kūdikis, lieka neaišku. Vos 
pagimdžiusią Juliją aplanko pa-
slaptingas vyras su kauke. Bazilis 
pasislėpęs klausosi jų pokalbio, 
kuris pakeis jo gyvenimą.

„AUDRŲ KARAS“
mokslinės fanTasTikos filmas.
JAV. 2011.
Režisierius T.Čapkanovas.
Vaidina Dž.Londonas, 
V.Braunas, G.Grabsas.

Kai Vašingtono valstiją keliskart su-
purto keisti klimato reiškiniai, su-
nerimsta du broliai. Jie - garsaus 
orų tyrinėtojo ir mokslininko sūnūs. 
Vienas iš jų įtaria, kad šie paslaptingi 
nutikimai gali būti susiję su jų tėvu, 
ir kai patyrinėję detales vyrai sužino, 
kad nelaimėse žuvo ne vienas tėvo 
priešas, nuogąstavimai pasitvirtina.

„GREITOJO REAGAVIMO 
BŪRYS“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius K.Džonsonas.
Vaidina K.Ferelas, M.Rodriges,
S.L.Džeksonas.

Aukštas policijos pareigūnas Denas 
paskiriamas suburti specialų greitojo 
reagavimo būrį. Vyriškis išsirenka ke-
turis geriausius pareigūnus ir pradeda 
juos treniruoti. Netrukus būrio pa-
galbos prireikia sutrukdyti narkotikų 
magnato pabėgimui iš kalėjimo...

TV8
21.05

TV6
21.30

LNK
22.10

 TV8
7.40, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.35, 10.10 Se-
noji animacija. 9.40 „Linksmieji draugai“. 10.55 
Drama „Svenaholmo paslaptis“. 12.40, 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Lau-
kinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 
17.00, 24.00 Pasikeisk! 18.00, 23.05 „Medikai“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.05 Romantinė 
drama „Bazilis“. 1.00 Gydytojai. 

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

 PBK
5.50, 20.40, 23.10 Lietuvos laikas. 6.00, 23.55 
„EURONEWS“. 6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.35 Kontrolinis pirkinys. 12.05 Gyvenk sveikai! 
13.10 Padriki užrašai su D.Krylovu. 13.35, 14.20 
Kartu su visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 15.55, 
2.55 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 21.10 „Orlova ir 
Aleksandrovas“. 23.20 „Vakaras su Urgantu“. 

 REN
7.00 „Bernardas“. 7.25 „Žvėreliai“. 7.55 Mano 
tiesa. 8.40 „Žvaigždžių gyvenimas“. 10.15 
„Bučinys 2“. 11.55 „Teisingoji Maša“. 13.45 
Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 15.55 Mano 
tiesa. 17.30 „Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 19.25 
„Teisingoji Maša“. 21.20 Ekstrasensų mūšis. 
Jie sugrįžo. 23.20 Ekstrasensai detektyvai. 

 NTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 „Aukš-
tas“. 8.45 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 12.00, 
5.00, 18.00 Šiandien. 9.25 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 10.10 Gaminame su A.Ziminu. 10.40 
Bet kuriuo metu. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 
12.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis spren-
dimas. 13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 
Prokurorų patikrinimas. 15.20 Viskas bus gerai! 
16.20 „Technikos stebuklai“. 17.00 „Bėglys“. 
18.40 Kalbame ir rodome. 19.45 „Piatnickis. 
Antra dalis“. 20.45 „Jūrų velniai“. 22.40 Die-
nos anatomija. 23.30 „Volkovo valanda“. 1.30 
Kalbame ir rodome. 2.30 „Valkata“. 3.30 „Buto 
klausimas“. 4.30 „Pirmasis kraujas“. 

 17.00  „Akis už akį 5“ 21.00  „Tobula kopija“  19.30   KK2

laisvalaikis 2 0 1 5  k o v o  2 0 51

7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“  
(N-7).

9.00 TV serialas „Brolis 
už brolį“ (N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

13.10 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

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

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro  

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

menanti“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“  

(N-7).
20.25 TV serialas „Vedęs ir 

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

mokykla“ (N-14).
23.20 TV serialas  

„Strėlė“ (N-7).
0.20 „Visa menanti“ (N-7).
1.15 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
2.20 Bamba TV.  

2013 m. (S).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.40 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
8.45 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
9.50 „Likvidacija“ (N-7).
10.55 „Iššūkis“ (N-7).
11.55 Patriotai (N-7).
12.55 „Magda M.“ (N-7).
14.00 „Išgyventi Afrikoje“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 „Viskas apie  

gyvūnus“.
18.00, 22.30  

Reporteris. Orai.
18.45, 2.00, 4.05, 5.35 

Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20  

„Slaptieji agentai“ 
(N-7).

20.20 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

21.30 Sąmokslo teorija. 
(N-7).

23.20 Patriotai (N-7).
1.20, 3.30 Reporteris.
2.25, 4.30  

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

3.10, 5.15  
„Laukinis pasaulis“.

6.00 „Genijai iš prigimties“.

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

žvaigždės.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 A.Spiridonovas. Paleon-

tologija. Rūšių nykimas 
anksčiau ir dabar.

13.30 Džiazo muzikos 
vakaras.

14.30 Kelias į namus.  
Rasa Rapalytė.

15.00 Keliaukim!
15.25 Kai mūzos prabyla.
16.00 „Mūsų kaimynai 

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

žvaigždės.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Trembita.
18.15 „Ateinu“. Apie aktorę 

R.Staliliūnaitę.
19.55 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Komiška drama 

„Havras“ (originalo 
k., subtitruota, N-14).

23.00 Elito kinas. Doku-
mentinis f. „Žudymo 
aktas“ (subtitruota).

1.50 Dabar pasaulyje (rusų 
kalba iš Prahos).

2.20 Panorama.
2.55 Dėmesio centre.

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

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

„Stulbinamas  
gyvūnijos pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

11.55 „Superauklė“  
(N-7).

12.55 „Audra“ (N-7).
13.45 Parduotuvių  

karalienė.
14.55 „Būrėja“.
15.25 Dokumentinis f. 

„Šeštasis pojūtis“ 
(N-7).

15.55 „Superauklė“ 
 (N-7).

16.50 „Mano puikioji 
auklė“.

18.00 „Be kaltės kalta“  
(N-7).

20.00 „Karadajus“  
(N-7).

21.00 Veiksmo trileris  
„15 šlovės minučių“ 
(N-14).

23.20 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

0.15 „Farų šeima“  
(N-7).

1.10 „Užribis“ (N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

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

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

kampeliai.
13.30 „Moderni šeima“  

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

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

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“  

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 Mokslinės fantasti- 

kos f. „Audrų karas“  
(N-14).

23.15 Eurolygos  
rungtynės. TOP 16. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Barselonos 
„Barcelona“.  
Vaizdo įrašas.

1.00 Komedija „Intymios 
pamokos“ (N-14).

2.40 „24 valandos“  
(N-14).

3.30 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

3.55 „Rimti reikalai“  
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 Pasaulis pro  

traukinio langą.
11.00 Kinomano  

užrašai.
11.15 „Komisaras  

Manara 2“  
(N-7).

12.15 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.15 „Raudonasis  
progailis“  
(N-7).

15.00 80 traukinių  
aplink pasaulį.

15.30 „Aivenhas“  
(N-7).

16.30 „Bibliotekininkas 3: 
Judo taurės  
prakeiksmas“.

18.15 „Tėvai už borto“.
18.55 „Lelijos“  

(N-7).
20.00 Balticum TV  

žinios.
20.30 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
21.00 „Mano mama“  

(N-7).
22.55 Balticum TV  

žinios.
23.25 „Transporteris“  

(N-7).
0.25 „Priedangoje“  

(N-7).

TV PROGRAMAkovo 25 d.

 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Mūsų kūno chemija. 
Vitaminai. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypa-
tingas atvejis. 14.05 „Aš nebebijau“. 15.00, 4.10 
„Kol stanica miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesio-
ginis eteris. 19.55 „Liudmila“. 21.45 Specialusis 
korespondentas. 23.30 Antiteroro antologija. 
1.05 „Kamenskaja“. 2.00 „Saulės vaikai“ (1). 

 TV Polonia
7.05 Laukimo salė. 8.00 Mano šuo ir kiti gyvūnai. 
8.25 „Neįtikėtini Marko Pieguso nuotykiai“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.00 Sveika, Polonija. 
12.40, 17.55, 1.45 „Proga“. 13.05, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 
Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Meilė prie 
užliejamos pievos“. 14.50, 21.50, 5.20 TV teatras: 
spektaklis „Vakarienė keturioms rankoms“. 16.35 
Gyvenimo menas: Olga Jankovska. 17.05 Lauki-
mo salė. 18.20, 23.40, 4.35 Polonija užsienyje. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX amžiaus sen-
sacijos. 19.25 Ir gauruoti, ir margi. 19.35 Kodėl? 
Kam? Kaip? 20.25 „Vilnoteka“. 20.45 Labanaktu-
kas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 23.50, 
3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.50 Paprastai. 2.45 
Animacinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 DiVa UniVeRsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 17.30, 20.00, 
4.15 Tikroji Holivudo istorija. 6.30, 8.25, 14.05, 
21.00 Išskirtiniai. 6.55, 13.20 Auksinis Beverli 
Hilso jaunimas. 7.15 Ieškau modelio. 8.00, 13.45, 
20.50, 23.10 Vakarėlių sūkuryje. 9.30 Naujienos. 
9.55, 15.15, 3.30 Džuliana ir Bilas. 10.40, 16.00 
Mados projektas. 12.10 Kortnė ir Kim užkariauja 
Majamį. 12.55, 19.10 Paklauskite Krislės. 18.20, 
2.40 Sėkmės paslaptys. 23.35 Ji manęs nori. 

 TV1000
7.15 „Aistros žaidimas“. 9.00 „Vagišiai“. 10.45 „Ame-
rikos gangsteris“. 13.25 „Romeo ir Džiuljeta“. 15.30 
„Gelbėkit mus nuo Evos“. 17.15 „Savaitgalis Paryžiu-
je“. 19.00 „Stounas“. 20.45 „Romo dienoraštis“. 22.55 
„Dorianas Grėjus“. 1.00 „Gelbėkit mus nuo Evos“.

 TRaVel
8.00, 13.30 Gyvenimas po katastrofos. 8.30, 14.00, 
20.00 Naujo būsto paieška. 9.30, 17.00 Oro uostas 
24/7. 10.00, 15.00, 24.00 Senos pilies legendos. 
11.00, 16.00 Didžiosios paslaptys. 12.00 Pamesto 
bagažo aukcionai. 18.00 Išgelbėkite mano verslą! 
19.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00 Kelionė 
traukiniu į pasaulio kraštą. 22.00 Lėktuvų paroda. 
23.00 Brangenybių pasaulyje. 

 animal PlaneT
8.15, 11.55, 15.35 Savanos karalienės. 9.10 Iš-
kviečiamas tramdytojas. 10.05 Aligatorių tramdy-
tojai. 12.50, 17.25, 21.05 Namai medžiuose. 13.45 
Slaptas augintinių gyvenimas. 14.40, 19.15, 1.40 
Akvariumų verslas. 16.30 Vabalų karai. 18.20, 
22.00, 0.45, 3.25 Gyvūnų policija. 20.10, 2.35, 
5.49 Liūtų karalienė. 22.55 Ryklių vasara.

 sPoRT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.15 Ru-
sijos „Premier League“. 20 turo apžvalga. Premjera. 
8.00 Karaliaus taurė „Copa del Rey“. Krepšinis. „FC 
Barcelona“ - Madrido „Real“. 10.00 WTA Hobart. 
Moterų tenisas. Madison Brengle - Heater Watson. 
Finalas. 12.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
turo apžvalga. 13.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Mursijos „UCAM“ - Madrido „Real“. 15.00 
NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Toronto 
„Raptors“. 17.00, 1.10 KOK World series. Bušido 
kovos. 19.15 Rusijos „Premier League“. 20 turo 
apžvalga. Premjera. 20.00 Karaliaus taurė „Copa del 
Rey“. Krepšinis. „FC Barcelona“ - Madrido „Real“. 
Finalas. 21.10 Karaliaus taurė „Copa del Rey“. Krep-
šinis. „FC Barcelona“ - Madrido „Real“. Finalas.  
22.10 „Road To Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 6 
laida. 22.35, 23.10 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. 
Roger Federer - Leyton Hewitt. Finalas. 2014.

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00 UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ - „Juven-
tus“. 8.50 UEFA Čempionų lyga. „Barcelona“ - 
„Manchester City“. 10.40 Eurolyga. „Laboral Kutxa“ 
- „Olympiacos“. 12.30 Eurolyga. „Panathinaikos“ 
- „Real“. 14.20 „Formulė-1“. Australijos GP lenkty-
nės. 16.40 Premier lygos apžvalga. 17.40 Krepšinis. 
BBL finalas. Tiesioginė transliacija. 19.40 Eurolyga. 
„Žalgiris“ - „Barcelona“. Tiesioginė transliacija. 
21.55 Futbolas. Jaunimo iki 21 m. rungtynės. 
Prancūzija - Estija. Tiesioginė transliacija. 24.00 Eu-
rolyga. „Žalgiris“ - „Barcelona“. 1.50 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 2.50 Golfas. PGA turo apžvalga 
(12). 3.20 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 
3.50 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas.

 eURosPoRT
9.30, 16.00, 1.30 Dviračių sportas. „Volta Ciclista 
a Catalunya“ lenktynės. 10.45 Šuoliai nuo tram-
plino. Pasaulio taurė. 11.45 Kalnų slidinėjimo žur-
nalas. 12.00, 18.15 Dailusis čiuožimas. Pasaulio 
čempionatas. 19.15 Angliškas biliardas. „Players 
Tour Championship“. 20.15 Motosportas. Didysis 
Kataro prizas. 21.15 FISU universiados žurnalas. 
21.45, 0.10 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 
21.50 Dailusis jojimas. Pasaulio čempionatas. 
22.20 Raitelių klubo žurnalas. 22.25 Golfas. „US 
PGA Tour“. 23.25 Golfas. „European Tour“. 

 21.30  „Havras“ 21.30  Sąmokslo teorija 23.20  „Strėlė“  21.00  „Mano mama“ 12.00   „Kaulai“ 18.00  „Be kaltės kalta“
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 21.00   Patrulis  17.20  „Viskas apie
  gyvūnus“

 20.30  Labanaktukas 21.30  „Kraujo broliai“ 0.25  „Sekso magistrai“ 19.30  Ginčas be taisyklių

 TV8
7.30, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.20 „Mis Marpl“. 9.30 
„Linksmieji draugai“. 10.00 Senoji animacija. 10.45 
„Bazilis“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pa-
miršk mane“. 17.00, 23.55 Pasikeisk! 18.00, 22.55 
„Medikai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.05 Filmas 
šeimai „Trys savaitės, trys vaikai“. 0.55 Gydytojai. 

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

 PBK
5.50, 20.40, 23.15 Lietuvos laikas. 6.00 „EU-
RONEWS“. 6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.35 Kontrolinis pirkinys. 12.10 Gyvenk 
sveikai! 13.10 Padriki užrašai 13.35, 14.20 Kartu 
su visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 15.55, 3.25 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 21.10 „Orlova ir Alek-
sandrovas“. 23.25 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
7.40 Mano tiesa. 8.30, 21.20 „Žvaigždžių gyveni-
mas“. 9.15 „Bučinys 2“. 10.55 „Teisingoji Maša“. 
12.45 Gyvenimo taisyklės. 13.30 Ekstrasensai 
detektyvai. 17.25 „Bučinys“. 19.15 Žinios. 19.25 
„Teisingoji Maša“. 23.00 Ekstrasensai detektyvai. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida 7.15 Gydytojų byla. 8.10 „Aukštas“. 
8.45, 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 12.00, 
5.00, 18.00 Šiandien. 10.10 Valgome namie! 10.40 
Bet kuriuo metu. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.30 
Ypatingas įvykis. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 
15.20 Viskas bus gerai! 16.20 Važiuosime, paval-
gysime! 17.00 „Bėglys“. 18.40 Kalbame ir rodome. 
19.45 „Piatnickis. Antra dalis“. 20.45 „Jūrų velniai“. 
22.40 Dienos anatomija. 23.30 „Volkovo valanda“. 
1.30 Kalbame ir rodome. 2.30 „Valkata“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Prarastas rojus. Sąjun-
gos ilgėjimasis“. 10.00, 13.00, 16.00, 17.15 19.00 
Žinios. 10.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 
Ypatingas atvejis. 14.05 „Aš nebebijau“. 15.00, 
4.10 „Kol stanica miega“. 16.30 Žinios. 19.55 
„Liudmila“. 21.50 Vakaras su V.Solovjovu. 23.30 
Antiteroro antologija. 1.00 „Kamenskaja“.

 TV PolonIa
8.25 „Saulės ietis“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05 
„Laukinė Lenkija“. 12.40, 17.55, 1.45 „Proga“. 13.05, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.45, 21.45, 2.10 
Galvosūkis. 13.35, 21.00 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 
14.45 „Gyvenimo egzaminas“. 15.35, 6.45 „Vilnoteka“. 
16.00 Paprastai. 16.50 Regiono legendos. 17.05 Myliu 
kiną. 17.35 Istorijos aktualijos. 18.20 Polonija užsie-
nyje. 18.55, 2.15 XX a. sensacijos. 19.25 KucinAlina. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45 Labanaktukas. 21.50, 
3.45 „Defektas“. 23.00, Sveika, Polonija.

 DIVa UnIVERsal TV
7.15, 13.20 Ieškau modelio. 8.45, 18.20, 2.40 
Sėkmės paslaptys. 9.55, 15.15, 3.30 Džuliana ir 
Bilas. 10.40, 16.00 Mados projektas. 12.10 Atvirai 
su Džuliana. 12.55, 19.10 Paklauskite Krislės. 
14.30, 20.50 Tikroji Holivudo istorija. 20.00 Sva-
jonių namas. 20.25 Mados pasaulyje. 21.35 Vaka-
rėlių sūkuryje. 23.35 Naktinis skrydis. 

 TV1000
7.30 „Jėzus Henris Kristus“. 9.30 „Pavojingi žaidimai“. 
11.15 „Vampyrės“. 13.00 „Laiko mašina“. 14.45 „Mu-
zika, suradusi mus“. 16.45 „Niujorko šešėlyje“. 19.00 
„Kvartetas“. 20.45 „Širdies ritmu“. 22.30 „Visi geri 
dalykai“. 0.15 „Kosmopolis“. 2.15 „Neįtariamasis“. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.30 Gyveni-
mas po katastrofos. 8.30, 14.00 Naujo būsto 
paieška. Italija; Norvegija. 9.30, 17.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 10.00, 15.00, 24.00 
Senos pilies legendos. 11.00, 16.00 Didžiosios 
paslaptys. 12.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
18.00 Išgelbėkite mano verslą! „Cove Suites“. 
19.00 Neįprastas Amerikos maistas. Šiaurės 
Kalifornija. 20.00 Naujo būsto paieška. Šveica-
rija; Barbadosas. 21.00 Pilių paslaptys. 22.00 
Muziejų mįslės. 23.00 Brangenybių paieškos: 
Kambodžos žydrasis safyras ir cirkonis. 1.00 
Nakties programa. 

 anIMal PlanET
7.00 Ginant laukinę gamtą. 7.25, 11.00 Kačiukai 
ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 15.35 Liūtų karalie-
nė. 9.10, 5.02 Iškviečiamas tramdytojas. 10.05 
Aligatorių tramdytojai. 12.50, 17.25, 21,05, 
4.15 Namai medžiuose. 13.45 Gyvūnų policija. 
14.40, 19.15, 1.40 Akvariumų verslas. 16.30, 
22.55 Pavojingiausios Kinijos gyvatės. 18.20 
Naujagimiai gamtoje. 20.10, 2.35, 5.49 Plėš-
rūno intelektas. 22.00, 0.45, 3.25 Dramblių 
gelbėjimas. 23.50 Kalnų pabaisos. 6.36 Ginant 
laukinę gamtą. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš 

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

sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“  

(N-7).
15.30 „Laukinė Esmeralda“ 

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

(N-7).
21.00 „Tobula kopija“  

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

„Drakono sūnus“ 
(N-7).

24.00 „Kaulai“ (N-14).
1.00 „Kerštas“ (N-14).
1.50 „Aferistas“ (N-7).
2.40 „Rimti reikalai“  

(N-14).
3.31 „Choras“ (N-7).

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

8.55 24 valandos (N-7).
10.15 Yra kaip yra (N-7).
11.40 Pagalbos skambutis 

(N-7).
12.25 KK2 (N-7).
13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas  

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

„Juodos katės“ 
(N-7).

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Panikos kambarys“ 
(N-14).

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

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

2.25 Sveikatos ABC  
televitrina.

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

(N-7).
9.50 „Miestelio  

ligoninė 6“.
10.40 Gyvenimas.
11.30 Auksinis protas.
12.45 Mokslo ekspresas.
13.05 Mūsų laisvės metai. 

1998 m.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Nuodėminga meilė“.
17.00 „Akis už akį 5“  

(N-7).
17.45 Dainų daina.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą).
18.45 „Naisių vasara.  

6 sezonas“.
19.30 Tikri vyrai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Istorinė drama 

„Kraujo broliai“  
(N-14).

23.10 Vakaro žinios.
23.40 „Akis už akį 5“  

(N-7).
0.30 Dainų daina.
0.55 Mūsų laisvės metai. 

1998 m.
1.45 Laba diena, Lietuva.

7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

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

9.00 Dainuok mano dainą.
11.00 Kalbame ir rodome 

(N-7).
12.00 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

13.10 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

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

14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

17.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Visa 

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

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

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Komedija 

„Šėtoniškasis Nikis“ 
(N-7).

23.10 „Strėlė“ (N-7).
0.10 „Visa menanti“ (N-7).
1.05 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
2.10 Bamba TV.  

2013 m. (S).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.40 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
8.45 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
9.50 „Likvidacija“ (N-7).
10.55 „Iššūkis“ (N-7).
11.55 Sąmokslo teorija  

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

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 „Viskas apie  

gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.40 Velykų skanėstai.
18.45, 2.00, 4.05, 5.35 

Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
20.20 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
21.30 Taip gyvena  

žvaigždės! (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Velykų skanėstai.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
1.20, 3.30 Reporteris.
2.25, 4.30 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).

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

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

meistrai. Gediminas 
Skvarnavičius. 

14.00 Jurgos Šeduikytės 
koncertas menų fabri-
ke „LOFTAS“. 2013 m.

15.30 Kultūros savanoriai.
16.00 „Džeronimas“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Menora.
18.15 Septynios Kauno 

dienos.
18.45 ...formatas. Poetas 

Kornelijus Platelis.
19.00 Legendos.
19.45 Visu garsu.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Boriso Dauguviečio 

130-osioms gimi-
mo metinėms. 
„Žaldokynė“. 1998 m.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.35 Dėmesio centre. 
1.00 Elito kinas. „Žudymo 

aktas“ (subtitruota).
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kovo 26 d.

 21.00  „Trauma“ 21.00  „Naša Raša“ 23.25  „Specialioji Los
  Andželo policija“

6.45 „Šeimynėlė“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

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

(N-7).
11.55 „Superauklė“  

(N-7).
12.55 „Audra“ (N-7).
13.45 Parduotuvių  

karalienė.
14.55 „Būrėja“.
15.25 Penki ingredientai.
15.55 „Superauklė“  

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XV. 
Sugriautas  
gyvenimas“ (N-14).

22.50 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

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

0.20 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

9.15, 14.30  
Teleparduotuvė.

9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Kobra 11“ 

 (N-7).
12.00 „Las Vegasas“  

(N-7).
13.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
13.30 „Moderni šeima“  

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

(N-7).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“  

(N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 Trileris „Dievo  

siųstas“ (N-14).
23.35 Kriminalinė  

komedija „Septyni 
psichopatai“  
(N-14).

1.40 Romantinė  
komedija  
„Tai mergina  
ar vaikinas?“  
(N-7).

3.15 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

4.05 „Rimti reikalai“  
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Priedangoje“  
(N-7).

11.00 „Lelijos“  
(N-7).

12.05 80 traukinių  
aplink  
pasaulį.

12.35 „Aivenhas“  
(N-7).

13.35 Reidas.
14.05 „Mano mama“  

(N-7).
16.00 „Basomis per  

grindinį“.
18.00 „Mūsų  

kaimynai  
Žemėje“.

19.00 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

20.00 Balticum TV  
žinios.

20.30 „Piktoji  
planeta“.

21.00 „Trauma“  
(N-7).

22.00 Balticum TV  
žinios.

22.30 „Mano mama“  
(N-7).

0.25 „Tėvai  
už borto“.

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

Bostono policijos detektyvai ir ekspertai naudoja savo talentą ir įgūdžius, 
kad įmintų kraupių žmogžudysčių mįsles. Detektyvė Džein Rizoli - vienin-
telė policininkė Bostono policijos žmogžudysčių skyriuje, ji kietakaktė, o 
medicinos ekspertė Maura Ailz puikiau jaučiasi tarp mirusiųjų nei gyvųjų 
draugijoje. Ir jos tampa geriausiomis draugėmis, palaiko viena kitą.

TV1
22.50

rekomenduoja

„TRYS SAVAITĖS, TRYS 
VAIKAI“
Filmas šeimai. Kanada. 2011.
Režisierius M.Džinas.
Vaidina A.Člumski, V.Kristis,
Č.Horsdal.

Dvidešimt penkerių Dženiferei vis 
dar vėjai galvoje, o jos mama mano, 
kad dukrai laikas surimtėti. Reikia 
rimto sukrėtimo. Tam puikiai tiks trys 
savaitės su trimis sesers vaikais...

„PANIKOS KAMBARYS“
veiksmo trileris. JAV. 2002.
Režisierius D.Finčeris.
Vaidina Dž.Foster, K.Stiuart,
F.Viteikeris.

Meg su dukrele Sara po skyrybų 
įsikelia į didžiulį namą Centrinia-
me parke. Būste yra slapta neį-
prasta erdvė. Nekilnojamojo turto 
agentas paaiškina, kad tai „panikos 
kambarys“, kurį įrengė ankstesny-
sis šeimininkas.

„DIEVO SIŲSTAS“
trileris. JAV, Kanada. 2004.
Režisierius N.Hamas.
Vaidina G.Kiniras, K.Braitas,
R.Romein-Stamos.

Gedėdami aštuonmečio sūnaus, 
Džesė ir Polas Dankanai susipažįsta 
su daktaru, atliekančiu genetinius 
tyrimus. Jis pasiūlo neviltin puolu-
siai porai pasipriešinti gamtos dės-
niams ir klonuoti mirusį sūnų...

TV8
21.05

TV6
21.30

LNK
22.10

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 20.50, 23.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos. 7.10 NBA Action. Krep-
šinio lygos apžvalga. Premjera. 7.40 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. Premjera. 
8.00 Legendinės kovos. NHL „Stenlio taurė“ 
lemiamos finalinės varžybos. „Red Wings“ - 
„Penguins“. 2009 m. 10.30 Čempionai LT. Lie-
tuvos Atvirasis grapplingo čempionatas. 12.15 
Rusijos „Premier League“. 19 turo apžvalga. 
13.00 „Eurocup“ krepšinio lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - „Paris - Levallios“. 2015-01-07. 
14.45 „Eurocup“ krepšinio lyga. „Paris-Leval-
lios“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 2015-02-05. 
16.30 „Road To Glory“. Kovinio sporto žurna-
las. 5 laida. 17.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„SC Heerenveen“ - „AFC Ajax“. 2015-03-15. 
19.15 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
Premjera. 19.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krep-
šinio laida. Premjera. 20.00, 21.00 Legendinės 
kovos. NHL „Stenlio taurė“ lemiamos finalinės 
varžybos. „Red Wings“ - „Penguins“. 2009 m. 
22.40, 23.10 KOK World series. Bušido kovos. 
2.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo „Clip-
pers“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 2015-
03-22. 4.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „SC 
Heerenveen“ - „AFC Ajax“. 2015-03-15. 6.00 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Bar-
celona“. 8.50 Futbolas. Jaunimo iki 21 m. 
rungtynės. Prancūzija - Estija. 10.40 Krepšinis. 
BBL finalas. 12.30 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 13.00 Motosportas. Nascar 400 
mylių lenktynių apžvalga. 14.00, 16.00 Ledo 
ritulys. KHL pusfinalis. 18.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 18.25 Ledo ritulys. 
KHL finalas. Tiesioginė transliacija. 21.00 „For-
mulė-1“. Australijos GP lenktynių apžvalga. 
21.55 Krepšinis. Eurolyga. „Emporio Armani“ 
- „Laboral Kutxa“. Tiesioginė transliacija. 24.00 
Krepšinis. Eurolyga. „Olympiacos“ - „Anadolu 
Efes“. 1.55 Boksas. Jurgenas Brahmeris - Robi-
nas Krashiqi. 2.55 „Formulė-1“. Australijos GP 
lenktynių apžvalga. 3.55 „Formulė-1“. Malaizi-
jos GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 

 EuROSPORT
9.30, 1.30 Dviračių sportas. „Volta Ciclista a 
Catalunya“ lenktynės. 11.15 Kalnų slidinėjimo 
žurnalas. 11.30, 23.45 Dailusis čiuožimas. Pa-
saulio čempionatas. 16.00 Motosportas. Kataro 
didysis prizas. 21.45 Motosportas. Legendiniai 
lenktynininkai. 22.45 Teniso laida su Matsu 
Wilanderiu. 23.15 Sporto linksmybės. 
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n Žanras: drama, trileris

n Režisierius: Rob Cohen 

n Vaidina: Jennifer Lopez,  

Ryan Guzman, John Corbett,  

Ian Nelson, Kristin Chenoweth ir kt. 

„vaikinas iš gretimo namo“

Ringailė Stulpinaitė

- Kaip vertini Dženifer Lopes vaidybą?
- Dženifer Lopes vaidyba, tiesą sakant, 

manęs labai nenustebino. Ji visuomet neblo-
gai vaidina, tačiau nepasakyčiau, kad labai 
patobulėjo ar kaip nors pasikeitė. Nors viso-
se srityse, kuriose reiškiasi, jai sekasi tikrai 
gerai, aš negalėčiau jos pavadinti nei genialia 
aktore, nei genialia atlikėja. Tokie universalūs 
žmonės, kurie gali ir šokti, ir dainuoti ar vai-
dinti, retai būna genialūs visose srityse.

- Labiausiai patikusi filmo scena? 
- Kadangi visai neseniai teko žiūrėti filmą 

„50 pilkų atspalvių“, šiame filme man itin 
patiko romantinės erotinės pagrindinių akto-
rių scenos. Jos buvo pateiktos tikrai gražiai.

- Kuo šis filmas įdomus, patraukiantis?
- Negalėčiau pasakyti, kad tai yra tas filmas, 

kuris turi paslėptų gilių emocinių prasmių, ta-
čiau jis yra lengvas, puikiai tinkantis vakarui. 
O šis filmas yra apie vaikiną, kuris įsimyli mo-
terį ir jo meilė perauga į persekiojimą. Buvo 
įdomu pagrindinio herojaus elgesį įsimylėjus 
palyginti su sava patirtimi, mūsų lietuviais vai-
kinais, kurie taip pat stiprios meilės įsupti tikrai 
„prisiklijuoja“ prie merginų. 

- Rekomendacija, kam ir kodėl verta 
pažiūrėti šį filmą?

- Aš manau, kad nors tai drama, trileris, 
vyrams šis filmas nelabai tiktų. Mano many-
mu, jis labiau patiks moterims, norinčioms 
lengvo siužeto ir gerai praleisti vakarą su 
drauge ar draugių kompanija.  Tai nebus fil-
mas, kuris privers dar tris dienas, pažiūrėjus 
jį, galvoti, kas, kaip ir kodėl ten nutiko.

- Jeigu galėtum prisidėti prie šio filmo 
režisūros sprendimų, ką nors keistum? 

- Taip, kadangi man yra tekę girdėti panašių 
meilės istorijų, aš, turėdama galimybę prisidė-

ti prie režisūros, norėčiau, kad meilės istorija 
būtų arčiau realybės, paprastam žmogui įpras-
tesnių situacijų. Kad ir tas pats išprotėjimas dėl 
meilės būtų lengvesnis, švelnesnis, realesnis. 

- Kokius filmus labiausiai mėgsti žiū-
rėti laisvalaikiu? 

- Aš esu tikra kinomanė nuo pat vaikystės. 
Ir galiu žiūrėti beveik visų žanrų filmus - nuo 

siaubo, veiksmo iki meilės dramų ar komedi-
jų. Tiesa, man fantastika nėra tokia artima, 
bet būna, kad pasižiūriu ir tokius. Aš manau, 
kad jeigu įdėmiai žiūri filmą, tai bet kuriame 
gali rasti ką nors įdomaus. Man geriausi filmai 
yra tie, kurie leidžia arba labai smarkiai pasi-
juokti, arba paverkti, susimąstyti.

„4 Roses“ vokalistė GiedRė GiRnytė (25) nuo 
vaikystės save vadina kinomane, drąsiai drau-
gams galinčia rekomenduoti vieną ar kitą fil-
mą. tiesa, ji mano, kad geras filmas turi arba 
smarkiai emociškai sujaudinti, arba priversti 
susimąstyti. Šį kartą Giedrė sutiko pabūti 
„Laisvalaikio“ kino kritike ir pasidalyti minti-
mis apie filmą „Vaikinas iš gretimo namo“.

„Vaikinas iš gretimo namo“ - 
kai meilė apakina

filmo  pliusai minusai

Labai gražūs aktoriai

Lengvas siužetas, pui-

kiai tinkantis praleisti 

vakarą

Kai kuriose situacijose 

šiek tiek per didelis 
atotrūkis nuo realybės 

Giliai emociškai nesu-

jaudina

Į kiną su „Laisvalaikiu“ 
ėjo „4 Roses“ vokalistė 
Giedrė Girnytė

irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kinas su žvaigžde
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
20-asis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“� - 
20-26 d.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 20-26 d. 10.10, 12.50, 15.30, 18.10, 21 val.
„Balsai“� (kriminalinė komedija, JAV, Vokietija, N-16) - 
20-26 d. 15.50, 18.20, 20.50 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 20-26 d. 16.40, 
21.30 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 20 d. 18.10 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 26 d. 
18.40 val. (RADIOCENTRO seansas).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 20-26 d. 11, 12, 14.20, 
15.40, 17.50 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 13.15 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 20-26 d.  
10.30, 11.40, 12.55, 15.20, 18, 20.30 val. (11.40 val. 
seansas vyks 25 d.; 25 d. 12.55 val. seansas nevyks).
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 20-26 d. 10.20, 12.30, 14.40 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) -  
20-26 d. 16.50, 19 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20-26 d. 13.30, 
21.40 val.
„Nubusti Meksikoje“� (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 
12.15, 18.40 val. (26 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV, 
N-16) - 20-26 d. 15, 20.20 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 11.20, 
13.40 val. (11.20 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
20-26 d. 16 val.

„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 20-26 d. 21.10 val.
„Vaikinas iš gretimo namo“� (trileris, JAV, N-16) -  
20-26 d. 19.20 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 11.30 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
20-asis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“� - 
20-26 d.
„Balsai“� (kriminalinė komedija, JAV, Vokietija, N-16) - 
20, 22, 24 d. 20.30 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 21, 23 d. 20.30 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 20-26 d. 11, 13.15, 15.30 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 20-26 d. 
15.45, 18 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 20-26 d. 11.15 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 13.30 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) -  
20, 22 d. 18.15 val.
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
21, 23 d. 18.15 val.
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV, 
N-16) - 20, 22, 24 d. 21 val.
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 21, 23 d. 21 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Šaukimas“� (drama, Lenkija, Prancūzija) - 20 d.  
17.30 val.
„Pabėgimas iš Rygos“� (dokumentinis f., Latvija, 
Estija) - 20 d. 19.15 val.
„Mardanas“� (drama, Kurdistanas) - 20 d. 21 val.
„Mažieji padaužos“� (filmas visai šeimai, Vokietija) -  
21 d. 12 val.
„Mano gyvenimas pagal Nicolasą Windingą 
Refną“� (dokumentinis f., Danija) - 21 d. 14 val.
„Pamoka“� (drama, Bulgarija, Graikija) - 21 d. 15.30 val.

„Goli sala“� (vaidybinis f., Kroatija) - 21 d. 17.45 val.
„Iš to, kas yra prieš“� (vaidybinis f., Filipinai) - 21 d. 
19.45 val.
„Neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“� 
(vaidybinis f., Prancūzija, Austrija, Kanada) -  
22 d. 11.30 val.
„Šokantys arabai“� (vaidybinis f., Izraelis, Vokietija, 
Prancūzija) - 22 d. 13.45 val.
„Viktorija“� (vaidybinis f., Bulgarija, Rumunija) - 22 d. 
16 val.
„Ponas X“� (dokumentinis f., Prancūzija) - 22 d.  
19.15 val.
„Arklio pinigai“� (vaidybinis f., Portugalija) -  
22 d. 21 val.
„Nulis motyvacijos“� (drama, Izraelis, Prancūzija) -  
23 d. 14.15 val.
„Boy Meets Girl“� (vaidybinis f., Prancūzija) - 23 d. 
16.45 val.
„Toto ir jo seserys“� (dokumentinis f., Rumunija) -  
23 d. 19 val.
„Visuomenės priešas“� (vaidybinis f., JAV) - 23 d. 21 val.
„Ponas Turneris“� (vaidybinis f., Jungtinė Karalystė) -  
24 d. 14 val.
„Blogas kraujas“� (vaidybinis f., Šveicarija) - 24 d. 
17 val.
„Džema Boveri“� (vaidybinis f., Prancūzija) - 24 d.  
19.15 val.
„Šunys“� (vaidybinis f., Lenkija) - 24 d. 21.30 val.
„Feniksas“� (vaidybinis f., Vokietija) - 25 d. 14.15 val.
„Pont Neuf meilužiai“� (drama, Prancūzija) - 25 d. 17 val.
„15 pasaulio kraštų“� (drama, Lenkija, Vokietija) -  
25 d. 19.30 val.
„Kiekvienam savo“� (vaidybinis f., Italija) - 25 d. 21.15 val.
„Pamoka“� (drama, Bulgarija, Graikija) - 26 d. 14.15 val.
„Pola X“� (vaidybinis f., Prnacūzija, Šveicarija, Vokietija, 
Japonija) - 26 d. 16.15 val.
„Pjautinė žaizda“� (vaidybinis f., Meksika) -  
26 d. 19.30 val.
„Geri vyrukai“� (vaidybinis f., JAV) - 26 d. 21 val.

„Batsiuvys“
„Cobbler“

Adamo Sandlerio (Adam Sandler) 
vaidinamas Maksas Simkinas yra ketvirtos 
kartos batsiuvys, turintis dirbtuvę niekuo 
neišsiskiriančiame Niujorko rajone. Pats 
Maksas taip pat yra niekuo neišsiskiriantis 
vyrukas - perkopęs keturiasdešimtmetį, jis 
vis dar nėra sukūręs šeimos, gyvena su 
paskutines dienas skaičiuojančia motina ir 
svajoja apie magiškai pasikeičiantį savo 
likimą.

Vieną dieną taip ir nutinka. Sugedus 
pagrindiniam darbo įrankiui, Maksas iš 
sandėlio glūdumos išsitraukia proseneliui 
priklausiusią siuvimo mašiną. Netrukus 
paaiškėja, kad šiuo aparatu sutaisyti klientų 

batai įgyja magiškų galių: jais apsiavęs, 
Maksas tiesiogine to žodžio prasme 
pavirsta konkrečių batų savininku. 
Pabandęs gyventi kitų žmonių gyvenimus, 

Maksas galų gale suvokia, kad bet kuris iš 
mūsų esame vienintelis savo paties 
unikalaus gyvenimo šeimininkas.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Vaikinas iš gretimo namo“ - 
kai meilė apakina

Kino teatruose nuo kovo 20 d.

n Komedija, JAV, 2014

n Režisierius: Thomas McCarthy

n Vaidina: Adam Sandler, Dustin Hoffman, 

Steve Buscemi, Ellen Barkin, Melonie Diaz ir kiti

n IMDB: 5,7/10

Adamas Sandleris (Adam 
Sandler) filme „Batsiuvys“

„Forum Cinemas“ nuotr. Meloni Dias (Melonie Diaz)
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KINAS

MULTIKINO OZAS
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 20-25 d. 11.45, 14.15, 17, 19, 21.45 val.  
26 d. 11.45, 14.15, 17, 19.30, 21.45 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 20-26 d. 20-25 d. 
15, 19.45, 22 val. 26 d. 15, 18, 22 val.
„Everly“� (trileris, JAV, N-18) - 20, 22, 24 d. 17.15, 
19.30, 21.45 val. 21, 23, 25 d. 19.30, 21.45 val. 26 d. 
19.40, 21.45 val.
„Balsai“� (kriminalinė komedija, JAV, Vokietija, N-16) - 
20, 22, 24, 26 d. 19.15 val. 21, 23, 25 d. 17.15,  
19.15 val.
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) -  
26 d. 19 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) -  
20-22 d. 11.15, 13.30, 16, 18.30 val. 23-25 d. 11.15, 
13.30, 16, 18.45 val. 26 d. 10.45, 13, 15.15 val.
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV, 
N-16) - 20-22 d. 16.15, 18.45, 21 val. 23-25 d. 16.15, 
18.30, 21 val. 26 d. 15.45, 17.15, 21.30 val.
„Nubusti Meksikoje“� (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 
21.30 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 20, 22-25 d. 11, 13.15, 15.30, 
17.45 val. 21 d. 10.45, 13.15, 15.30, 17.45 val. 26 d. 11, 
13.15, 15.30 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 20, 23-23, 26 d. 10, 10.30, 12.15, 
12.45, 14.30, 16.45 val. 21 d. 10, 12.15, 12.45, 14.30, 
16.45 val. 22 d. 10.05, 10.30, 12.15, 12.45, 14.30, 16.45 
val. 25 d. 10.30, 12.45, 14.40, 16.45 val.
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
20-26 d. 16.30, 20.15 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
20-26 d. 21.15 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-21, 23-26 d. 
10.15, 12.30, 14.30 val. 22 d. 10, 12.30, 14.30 val.

„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20, 22-25 d. 11.30, 
14 val. 21 d. 10.30, 13.45 val. 26 d. 11.15, 13.30 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 21 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, N-13) - 
25 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Avinėlio vartai“� (dokumentinis f., Lietuva) -  
20 d. 17 val.
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV) - 20 d. 17.40 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 20 d. 19.30 val.
„Duburys“� (drama, Lietuva) - 21 d. 17.50 val.
„Atkirtis“� (drama, JAV) - 21 d. 20.10 val. 25 d. 20 val.
„Ida“� (drama, Lenkija) - 24 d. 17 val.
„Arvydas Sabonis.11“� (dokumentinis f., Lietuva) - 
 24 d. 18.20 val.
„Barzakh“� (dokumentinis f., Lietuva) - 25 d. 17 val.
„Baltas šešėlis“� (drama, Italija, Tanzanija, Vokietija) - 
25 d. 18 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinis f., JAV, Švedija, 
Lietuva) - 26 d. 16.15 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
20-asis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“� -  
20-26 d.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 20-26 d. 10.10, 12.50, 15.30, 18.10, 21 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 20-26 d. 18 val.
„Balsai“� (kriminalinė komedija, JAV, Vokietija, N-16) - 
20-26 d. 15.15, 20.30 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 20 d. 18.10 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 26 d. 
19.20 val. (RADIOCENTRO seansas).

„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 20-26 d. 11.10, 13.20, 15.35, 16 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 13.30 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) -  
20-26 d. 10.40, 13.10, 15.40, 18.20 val.
„Nubusti Meksikoje“� (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 
14.30, 19.25 val. (25 d. 19.25 val. seansas nevyks).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20-26 d. 12.30, 
17.15 val.
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV, 
N-16) - 20-26 d. 14.40, 21.40 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 10.50,  
13 val. (10.50 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 20-26 d. 10.20, 12.20 val.
„Čapis“� (mokslinės fantastikos f., Meksika, JAV, N-16) - 
20-26 d. 16.45 val.
„Vaikinas iš gretimo namo“� (trileris, JAV, N-16) -  
20-25 d. 19.35 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 20-26 d. 21.50 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 10.30 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) -  
20-26 d. 20.50 val.

CINAMON
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D) -  
20-26 d. 14, 16.30, 19, 21.30 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 20-26 d. 17.15, 
18.45, 20.45 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) -  
20-26 d. 11.30, 13.15, 15.45, 18.15 val.  
(21-22 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV, 
N-16) - 20-26 d. 19.30, 22.15 val.

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 20 d.

n Fantastinis trileris, JAV, 2015

n Režisierius: Robert Schwentke

n Vaidina: Naomi Watts, Kate Winslet, Ray 

Stevenson, Maggie Q, Theo James, Miles Teller, 

Jai Courtney, Shailene Woodley, Zoe Kravitz ir kiti

n IMDB: 7,1/10

Maždaug prieš metus kino ekranuose pa-
sirodė pirmoji „Divergentės“ trilogijos dalis, 
kurioje buvo pradėta pasakoti šešiolikmetės 
Beatrisės „Trisės“ Prior, kurią vaidina aktorė 
Šailyn Vudli (Shailene Woodley), istorija. Atei-
ties pasaulyje, kuriame žmonės gyvena suskirs-
tyti į penkias bendruomenes, Trisė išsiskiria 
savybėmis, būdingomis ne vienai, bet kelioms 
bendruomenėms. Bijodama tapti Atstumtąja, 
mergina nuslepia savo charakterio daugialypiš-
kumą ir pasirenka Ryžtingųjų bendruomenę. 
Tačiau jos miesto vadovė Džanina, kurią įkūni-
ja aktorė Keitė Vinslet (Kate Winslet) greitai 
perpranta Trisę ir supranta, kad mergina kelia 
pavojų dabartinės santvarkos stabilumui.

„Insurgentė“
„Insurgent“

Fantastinis trileris 
„Insurgentė“ įtraukia nuo 

pat pirmųjų minučių
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Nubusti Meksikoje“� (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 
15, 21.45 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 10.45, 12.45, 14.45, 
16.45 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 20-26 d. 11.45, 13.45, 16, 18 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 20-26 d. 11.15 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20-26 d. 12.30, 
18.15, 20, 21 val. (18.15 val. seansas vyks 21-22 d.).

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
20-asis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“� - 
20-26 d.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 20-26 d. 10.30, 13.15, 16.10, 19, 21.45 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 20-26 d. 12.50, 
18 val.
„Balsai“� (kriminalinė komedija, JAV, Vokietija, N-16) - 
20-26 d. 15.20, 20.30 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 20 d. 19 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 26 d. 
18.45 val. (RADIOCENTRO seansas).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) -  
20-26 d. 10.20, 13, 15.40, 18.15, 20.45 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 20-26 d. 11, 16, 17, 19.15 val. (26 d. 
19.15 val. seansas nevyks).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 13.30 val.
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV, 
N-16) - 20-26 d. 13.45, 18.45 val. (26 d. 18.45 val. sean-
sas nevyks).

„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 20-26 d. 10.10, 12.30 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20-26 d. 14.40, 
21.30 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20, 23-26 d. 11.30 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 21-22 d. 10.40 val.
„Susikaupk“� (romantinė komedija, JAV, N-16) -  
20-26 d. 16.20 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 20-26 d. 21.20 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 20-26 d. 10.20, 13.10, 15.50, 18.30, 21.10 val.
„Balsai“� (kriminalinė komedija, JAV, Vokietija, N-16) - 
20-26 d. 15.20, 20.10 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 20-26 d. 20.30, 
21.30 val. (21.30 val. seansas vyks 26 d.; 26 d. 20.30 val. 
seansas nevyks).
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 20 d. 18.30 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 26 d. 
19.05 val. (RADIOCENTRO seansas).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) -  
20-26 d. 10.30, 13.20, 16.10, 18.50 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 20-26 d. 10.10, 13, 14.35, 17.50 val. 
(10.10 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 12.20, 16.50 val.
„Bėgte visą naktį“� (kriminalinė veiksmo drama, JAV, 
N-16) - 20-26 d. 19.05, 21.30 val. (26 d. 19.05 val. sean-
sas nevyks).

„Nubusti Meksikoje“� (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 
21.45 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 21-22 d. 10.40 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 21-22 d. 11.30 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 20-26 d. 13.40 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20-26 d. 16 val.
„Vaikinas iš gretimo namo“� (trileris, JAV, N-16) -  
20-25 d. 18.15 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 20-26 d. 10.30, 13.10, 16, 18.50, 21.45 val.  
(10.30 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Balsai“� (kriminalinė komedija, JAV, Vokietija, N-16) - 
20-26 d. 21.30 val.
„Batsiuvys“� (komedija, JAV, N-13) - 20-26 d. 21 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 20 d. 18.50 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Šaulys“� (trileris, Ispanija, Prancūzija, N-16) - 26 d. 
18.30 val. (RADIOCENTRO seansas).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 12.30, 17, 19.15 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 20-26 d. 10.15, 14.45 val. (10.15 val. 
seansas vyks 21-22 d.).
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 20-26 d.  
13.30, 18.30 val. (26 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20-26 d. 16.15 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 21-22 d. 11 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Trisė priversta bėgti. Kartu su ištiki-
mu Ketvirtuoju, kurį vaidina aktorius Teo 
Džeimsas (Theo James), mergina siekia 
išsiaiškinti, kokias paslaptis saugo Pasi-
aukojantieji ir kodėl Išmintingųjų bend
ruomenė, vadovaujama Džaninos, siekia 
juos sustabdyti. Pavojingos situacijos ir 
skaudūs pasirinkimai vėl ima vyti vienas 
kitą. Trisė suvokia, kad jos gyvenimas 
niekuomet nebebus toks, kaip kitų bend
ruomenių narių. Dar daugiau  ji pamažu 
supranta, kad jos sprendimai gali pakeis-
ti ir visos žmonijos istoriją.

„Forum Cinemas“ inf.

Filme „Insurgentė“ vaidinanti 
Zojė Kravic (Zoe Kravitz)  

į premjerą atėjo su garsiuoju 
savo tėvu atlikėju  

Leni Kravicu (Lenny Kravitz)
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
20 d. 18.30 val. - A.Adam „Žizel“. 2 v. baletas. Baleto solis-
to Henriko Kunavičiaus (1925-2012) jubiliejui. Dir. A.Šulčys.
21 d. 18.30 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“. 3 v. opere-
tė (lietuvių k.). Dir. M.Staškus.
22 d. 12 val. - K.Chačaturian „Čipolinas“. 2 v. baletas. 
Dir. A.Šulčys.
25 d. 18.30 val. - J.F.Halevy „Žydė“. 3 d. opera (prancū-
zų k.). Dir. M.Staškus.
26 d. 18.30 val. - „Carmen“. 2 v. baletas. Dir. M.Barkauskas.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
20 d. 19 val. Mažojoje salėje - Premjera! W.Szymborska 
„Moters portretas“. Rež. D.Michelevičiūtė.
20 d. 19 val. Studijoje - T.Kavtaradzė „Keletas pokalbių 
apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
21 d. 16 val. Mažojoje salėje - Marius von Mayenburgo 
„Akmuo“. Rež. A.Jankevičius.
21 d. 16 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
22 d. 16 val. Mažojoje salėje - J.Jokela 
„Fundamentalistai“. Rež. J.Vaitkus.
25 d. 19 val. Mažojoje salėje - Premjera! „Ledo vaikai“. 
Rež. B.Mar.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
20 d. 18.30 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“. 
Idėjos autorė V.Bičkutė.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
20 d. 15 val. - Pasaulinė teatro vaikams ir jaunimui 
diena. „Teatro mašina“. Rež. J.Daraškevičius (Garliavos 
Jonučių jaunimo dramos studija „Vaidyba“).
20 d. 18 val. - „Muotinuoms, ciuociems, babūniems ir 
mergelkuoms“. Rež. L.Pocevičienė (Teatro studija „Savi“).
21 d. 12 val. 99 salėje - H.Verburg „Pingvinai ir kiauši-
nis“. Rež. R.Kudzmanaitė.

21 d. 18 val. - P.Zelenka „Nykstančios rūšys“.  
Rež. R.A.Atkočiūnas.
22 d. 12 ir 15 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal 
L.Žutautės knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
24 d. 18 val. - Žemaitės „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.
25 d. 18 val. - E.Scarpetta „Vargšai. Aristokratai“.  
Rež. P.E.Landi.
26 d. 18 val. - M.Frayn „Triukšmas už kulisų“. Rež. P.E.Landi.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS  
TEATRAS

20 d. 18.30 val. - R.Cooney „Nr.13 (Out Of Order)“.  
Rež. E.Murašov.
21 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Karalius Lyras“ (su 
lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
22 d. 12 val. - Klasikinio šokio kolektyvas „Nuotaika“. 
„Sniego karalienė“. Rež. O.Tamašauskienė.
22 d. 18.30 val. - Eric-Emmanuel Schmitt „Dviejų 
pasaulių viešbutis“. Rež. S.Račkys.
24, 25 d. 18 val. - XV Tarptautinis būgnų ir perkusijos 
festivalis.
26 d. 18.30 val. - A.Jablonskaja „Stabmeldžiai“ (su 
lietuviškais titrais; N-18). Rež. J.Vaitkus.

RAGANIUKĖS TEATRAS
21 d. 12 val. - „Batuotas Katinas“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
22 d. 12 val. - „Nykštukas ir Princesė“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžiojoje salėje

20 d. 18 val. - „Smėlio žmogus“ (pagal E.T.A.Hoffmaną). 
Rež. G.Radvilavičiūtė.
21 d. 12 val. - „Tiktaktika“ (pagal M.Macoureko pasa-
kas). Rež. M.Žukauskas.
21 d. 18 val. - „Meteo“. Rež. A.Ivanova Brašinskaja 
(Rusija/Suomija).
22 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.
26 d. 18 val. - Premjera! „Maršrutas“. Rež. A.Jankevičius.

Mažojoje salėje
21 d. 14 val.; 22 d. 14 val. - „Aukso obelėlė, vyno 
šulinėlis“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Rež. R.Driežis.

„DOMINO“� TEATRAS
20, 26 d. 19 val. - Premjera! F.Zeller „Tiesa“.  
Rež. M.Slawinski.
21 d. 19 val. - R.Kūnio „Langas į parlamentą“.  
Rež. A.Večerskis.
22 d. 15 ir 19 val. - Premjera! P.Lellouche „Diena be 
melo“. Rež. K.Smoriginas.
23 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
24 d. 19 val. - „Bučiuoju, Oskaras“. Rež. C.Graužinis.
25 d. 19 val. - E.Ashley „Gaidukas“. Rež. M.Jampolskis.

MENŲ SPAUSTUVĖ
20 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Miranda“.  
Rež. O.Koršunovas.
21 d. 11, 15 val. Juodojoje salėje - „Mozaika“. 
Choreogr. B.Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“).
21 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Vilkas ir ožiukai“.  
Rež. L.Zubė (Teatras „Lino lėlės“).
22 d. 12, 15 val. Kišeninėje salėje - Premjera! 
„Stebuklingas sodas“. Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).
24 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Lietaus žemė“  
(N-14). Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).
25 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „59’Online“.  
Rež. L.Vaskova.
26 d. 19 val. Juodojoje salėje - (Ne)labai spektaklis 
„Contemporary?“ Choreogr.: A.Ramanauskaitė, P.Tamolė ir 
M.Stabačinskas.

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
22 d. 13 val. - „Emilis iš Lionebergos“.  
Rež. R.Kudzmanaitė.
24 d. 18.30 val. - „Kai žmonės vaidino Dievą..!“  
Rež. A.Gian (JAV) / M.Mačiulis.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
20 d. 19 val. - „Diagnozė: visiškas Rudnosiukas“.  
Rež. Vytautas V.Landsbergis.
21 d. 12 val. - „Mamulė Mū“. Rež. A.Sunklodaitė.
21 d. 19 val. - Premjera! „Atleisk jiems - jie nežino, ką 
daro“ (N-14). Rež. E.Kižaitė.
22 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams „Atsargiai - 
Žiurkius!“ Rež. A.Sunklodaitė.

„Tai toks pat jausmas, lyg stovėtum ant 
vienos kojos virš bedugnės“, - sako akto-
rius Audrius Bružas, iškeldamas vieninte-
liam profesionaliam improvizacijos teatrui 
„Kitas kampas“ aukščiausio lygio užduotį.

Visi improvizacijos teatro aktoriai meta 
sau iššūkį realiu laiku sukurti vientiso siuže-
to improvizuotą spektaklį - be parašyto teks-
to, scenografijos ir, svarbiausia, be režisie-
riaus.

„Improvizacija - tai kūrybinė apraiška, 
kuri aplanko netikėtai, priverčia kurti bei 
vaidinti čia ir dabar. Beje, tai yra daroma 
stebint dažnai atidžiam ir reikliam žiūrovui. 
Tokiais atvejais trauktis nėra kur“, - sako 
mąslusis teatro meno vadovas aktorius 
A.Bružas.

Improvizacijų teatras „Kitas kampas“  
kviečia į aukščiausio lygio premjerą

„Kito kampo“ aktoriai 
kviečia į spektaklį „Durys“

Teatro archyvo nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
20 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Danis „Akmenų pelenai“. 
Rež. A.Jankevičius.
21, 22 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! 
„Mechaninė širdis“. Rež. A.Areima.
21 d. 19 val. Rūtos salėje - K.Mačiulynas-Bo Haeng 
„Auksinė šventykla“. Rež. E.Mikulionytė ir  
K.Mačiulynas-Bo Haeng.
22 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Mariaus von 
Mayenburgo „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
24 d. 18 val. Rūtos salėje - A.Sunklodaitės „Aušros 
pažadas“. Rež. A.Sunklodaitė.
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Murphy 
„Sugrįžimas“. Rež. A.Pociūnas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
20 d. 18 val. - P.Abrahamo „Balius Savojoje“.  
2 d. operetė. Rež. A.Žiurauskas. Dir. J.Janulevičius.
21 d. 18 val. - R.Kočiantė „Notrdamo legenda“. 2 d. šokio 
spektaklis. Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
22 d. 12 val. - E.Chagagortiano „Ausinė kepurė“.  
2 d. komiška opera vaikams. Rež. A.Grinenko (Baltarusija). 
Dir. V.Visockis.
22 d. 18 val. - J.Štrauso „Čigonų baronas“. 2 d. operetė. 
Rež. G.Šeduikis. Dir. V.Visockis.
24 d. 18 val. - „Devynbėdžiai“. Rež. N.Petrokas. 
Choreogr. A.Kondratavičius. Valstybinis dainų ir šokių 
ansamblis „Lietuva“.
25 d. 18 val. - „Veronika“. 2 v. miuziklas. Rež. J.Vaitkus. 
Dir. D.Pavilionis (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras).
26 d. 18 val. - „Ugnies medžioklė su varovais“.  
2 d. miuziklas. Rež. G.Padegimas (Alytaus miesto teatras).

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
21, 22 d. 18 val. - Premjera! E.Ionesco „Raganosis“. 
Rež. R.A.Atkočiūnas.
25 d. 10 ir 12 val. - D.Čepauskaitės „Trys narsūs par-
šiukai“. Rež. A.Rubinovas.
25 d. 18 val. - Džovanis Bokačas „Dekameronas“ (N-16). 
Rež. A.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
20 d. 18 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
21 d. 18 val. - Premjera! M.Valiukas „Barakudų medžio-
klė žaliems“. Rež. M.Valiukas.
22 d. 12 val. - Premjera! „Paslaptinga naktis“.  
Rež. J.Jukonytė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
21 d. 12 val. - Premjera! „Molinis sapnas“. Rež. A.Žiurauskas.
22 d. 12 val. - „Zuikio kaprizai“. Rež. A.Stankevičius.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
22 d. 14 ir 18 val. - „Paryžiaus katedra“ („Domino“ teatras).
23 d. 18 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov 
(„Domino“ teatras).

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
20 d. 18.30 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“.  
3 v. operetė. Rež. R.Kaubrys. Dir. S.Domarkas.
21 d. 18.30 val. - „Altorių šešėly“. Rež. R.Kaubrys. 
Choreogr. A.Liškauskas.
22 d. 13 val. - A.Kučinsko „Makaronų opera“.  
2 v. opera vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Pavilionis.

KONCERTŲ SALĖ
20 d. 18 val. - I.Bauersima „Nepaleisk manęs“.  
Rež. A.Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“).
23 d. 19 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
24 d. 18 val. - P.Šaferr „EQUUS“. Rež. R.Morkūnas 
(Panevėžio teatras „Menas“).
25 d. 18 val. - „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“. 
Rež. K.Smoriginas.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
21 d. 12, 14 ir 16 val. - Renginiai, skirti Pasaulinei 
lėlininkų dienai paminėti.
22 d. 11 ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė - vandenynas“. 
Rež. D.Savickis.

ŽVEJŲ RŪMAI
21 d. 18 val. - K.Saja „Devynbėdžiai“. Rež. M.Meilūnas. 
(J.Miltinio dramos teatro gastrolės).

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
21 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos 
koncertas „Simfoniniai fejerverkai“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistai: J.Stupnianek (sopranas), 
T.Pavilionis (tenoras), S.Skjervold (baritonas). Kauno vals-
tybinis choras. Dir. O.Grangean.
22 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Hanso Kristiano Anderseno pasakų dirbtuvė-
se“. S.Zajančauskaitė (fortepijonas), J.Aleknavičius (forte-
pijonas), P.Gefenas (fleita), S.Pavilionytė (fleita). Aktoriai: 
A.Pukelytė, A.Kazanavičius.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
22 d. 16 val. - 5-asis tarptautinis J.S.Bacho muzikos 
festivalis. J.S.Bacho gimimo 330-osioms metinėms. Antra 
programa „J.S.Bachas ir jo sūnūs“. Orkestras „Musica 
humana“. Solistai: S.Liamo (sopranas), S.Skjervold 
(baritonas-bosas), U.Čaplikaitė (fleita), A.Vizgirda (fleita), 
R.Grakauskaitė (smuikas), G.Beinarytė (altas), G.Lukšaitė-
Mrazkova, B.Vaitkus (klavesinas). Dir. A.Vizgirda.

VISŲ ŠVENTŲJŲ BAŽNYČIA
22 d. 13 val. - Susikaupimo muzikos valanda. Čiurlionio 
kvartetas. Įėjimas - nemokamas.

ŠV.PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ) 
BAŽNYČIA

22 d. 18 val. - Susikaupimo muzikos valanda. Čiurlionio 
kvartetas. Įėjimas - nemokamas.

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
22 d. 15 val. - Čiurlionio garsovaizdžiai. Skiriama 
M.K.Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms. Duo 
Zubovas. Sonata Deveikytė-Zubovienė (fortepijonas), 
R.Zubovas (fortepijonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Improvizacijų teatras „Kitas kampas“  
kviečia į aukščiausio lygio premjerą

Tokią užduotį gali įgyvendinti tik nepapras-
tai aukšto meistriškumo lygio aktoriai. „Tai 
tarsi meteoras danguje, kuris nušvinta tik aki-
mirką ir išnyksta. Taip pat yra ir su improvi-
zacija - ji suspindi publikos akivaizdoje ir iškart 
užgęsta“, - toliau pasakoja A.Bružas.

Iki šiol improvizacijos teatro „Kitas kam-
pas“ trupė meistriškai kurdavo spektaklius, 
sudėliotus iš trumpų etiudų. Šiandien teatro 
aktoriai yra pasirengę žaisdami šturmuoti 
aukščiausią improvizacijos žanro pakopą: per 
pusantros valandos sukurti vientiso siužeto 
spektaklį.

Pagrindinius tokio spektaklio veikėjus, 
veiksmo vietą ir stilistiką lems traukiami bur-
tai, aktorių išradingumas ir publikos pasiūly-
mai. Tai yra unikali galimybė žiūrovams tap-
ti ne tik teatrinio žaidimo stebėtojais, bet ir 
jo bendraautoriais.

„Seniai apie tai galvojome ir sąmoningai 
link to ėjome, kol įgijome pakankamai patir-
ties, kad pagaliau galėtume sukurti vientisą 
improvizuotą spektaklį. Beje, mums patiems 
per šešerius improvizacijos teatro „Kitas 
kampas“ gyvavimo metus tai yra didžiausias 
profesinis iššūkis“, - sako aktorius, režisie-
rius Kirilas Glušajevas.

Improvizacijų spektaklis „Durys“ - taip 
vadinsis nauja programa. Šis pavadinimas 
simbolizuoja, kad improvizacijos teatras „Ki-
tas kampas“ pereina į naują kūrybos etapą.

„Laisvalaikio“ inf.

Su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Improvizacijų spektaklio „Durys“ premjera vyks 

gegužės 2 ir 4 d. Vilniaus mažajame teatre bei 

gegužės 7 d. Kauno „Girstučio“ sporto ir  

pramogų centre.



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

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur - 100 Lt   
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums  
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111,  
www.pizzatogo.lt

Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526,  
www.salvete.lt 

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina -  
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“  
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams  
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,03 Eur - 10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa -  
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Krepšininkas  
Robertas Javtokas
1980 03 20

Aktorė, režisierė  
Birutė Marcinkevičiūtė (Mar)
1969 03 23

Astrologė viDa
Tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com

Atlikėjas, kompozitorius
Domantas Razauskas
1983 03 24

Krepšininkas  
Simas Jasaitis
1982 03 26

Venkite provokacijų arti-
miausioje aplinkoje. Draugai gali 
padaryti „meškos paslaugą“, o štai 
į antrosios pusės kaprizus žvelkite 
atidžiai: gal tai visai ne kaprizai? 
Palankiausia diena - ketvirtadienis, 
sunkiausia - antradienis.

AVINuI

Galite gauti naują, įdomesnį 
darbą. Tačiau įsijautę į profesinius 
iššūkius, neužmirškite naminių rei-
kalų. Galimi nedideli sveikatos sutri-
kimai. Būkite atidesni sau ir kitiems 
sekmadienį, tai nelengva diena.

JAUČIUI

Nuotaika pastebimai 
pagerės, ir čia savo indėlį įneš 
draugai. Poilsio dienas praleiskite 
su mylimuoju, pasistenkite užkrėsti 
optimizmu ir jį. Drąsiai žygiuokite 
apsipirkti. Šią savaitę palankios die-
nos - kovo 22, 25, 26.

DVYNIAMS

Galite susidurti su sunkumais 
ir problemomis, kurioms spręsti 
teks pasitelkti giminaičius. Liūdėti 
neteks, nuobodžiauti - taip pat. Net 
mylimas žmogus nustebins savo 
poelgiu. Prasčiausias jums bus 
šeštadienis.

VĖŽIUI

Darbinėje sferoje laukia ne 
patys geriausi laikai. Ko gero, verta 
kreiptis patarimo į viršininką. Džiugins 
tai, kad jūsų antroji pusė supras 
problemas, užjaus ir bus pasiruošusi 
padėti. Geriausia diena - antradienis, 
prasčiausia - pirmadienis.

LIŪTUI

Savaitės pradžioje galimi 
keisti sutapimai ir atsitiktinumai. 
Nemistifikuokite jų ir nepasiduokite 
panikai. Jus išgelbės vienatvė ir susi-
kaupimas. Tačiau pasistenkite, kad toks 
jūsų elgesys neužgautų mylimo žmo-
gaus. Geriausia diena - ketvirtadienis.

MERGELEI

Tikėtina, kad jūsų įtarimai dėl 
antrosios pusės neištikimybės yra 
nepagrįsti. Neskubėkite kelti skandalo 
ir venkite viešumos. Palaukite, atvės-
kite, neklausykite jokių patarimų iš 
šalies. Sėkmingiausias - pirmadienis, 
nepalankus - ketvirtadienis.

SVARSTYKLĖMS

Daugiau dėmesio skirkite 
tėvams, jiems reikia jūsų palaikymo. 
Santykiuose su mylimuoju neakcen-
tuokite smulkmenų. Dažniau stenkitės 
jį pradžiuginti. Venkite piniginių 
išlaidų. Palankus ketvirtadienis, nepa-
lankus - sekmadienis.

SKORPIONUI

Daug bendravimo, kontaktų. 
Tai pareikalaus jūsų diplomatiškumo, 
lankstumo. Galimos globalios permai-
nos, net gyvenamosios vietos pakei-
timas. Nepriimkite svarbių sprendimų 
nepasitarę su mylimuoju. Geriausia 
diena - sekmadienis.

ŠAuLIuI

Būkite išmintingi ir neleiskite 
veltui laiko švęsdami gyvenimą. 
Greitai situacija pasikeis, ir jūsų rei-
kalai, taip pat ir asmeniniai, ims judėti 
lėtai. Tad, kaip sakoma, ruoškite roges 
vasarą. Sekmadienis - puiki diena, o 
štai šeštadienis - sudėtingas.

OŽIARAGIUI

Išsipildys jūsų patys slap-
čiausi norai. Niekas negalės sugadinti 
jums nuotaikos. Dosniai dalykitės su 
aplinkiniais optimizmu. Beje, nepa-
mirškite, kad juos reikia palaikyti ir 
materialiai. Palankus antradienis ir 
ketvirtadienis.

VANDENIuI

Pasistenkite įgyti tvirtybės ir 
gyvenkite vadovaudamiesi emocijo-
mis, o ne racionaliomis išvadomis. 
Daugiau laiko praleiskite su mylimu 
žmogumi, tenkinkite visus jo norus 
ir poreikius. Nepalankiausias jums - 
šeštadienis. 

ŽUVIMS

Prognozė kovo 20-26 d.
Savaitės pabaiga palankesnė Ugnies stichijos ženklams - Avinams, Liūtams, Šauliams, o pradžia - palankesnė Žemės stichijos 
ženklams - Jaučiams, Mergelėms, ožiaragiams. Penktadienį drąsiai kurkite planus, svajokite - juk Jaunatis. Netaupykite ir 
palepinkite save kokiu nors skanumynu. Šeštadieniui nekelkite jokių ypatingų uždavinių. Ilsėkitės, eikite į svečius, priiminėkite 
svečius. Būtų puiku, jei rastumėte laiko sportui. Sekmadienį neužsisėdėkite namuose. Diena palanki ilgoms kelionėms, bet kokiems 
pasivaikščiojimams. Pakenkti galėtų tik avantiūrizmas. Be to, stenkitės neperkelti savo problemų kitiems. Pirmadienį nesėdėkite 
vietoje, būkite aktyvūs, viską analizuokite - tada sėkmė garantuota. Diena palanki namų reikalams. Venkite neapgalvotų pirkinių. 
Antradienį nepasiduokite apatijai. Mažiau kalbėkite ir daugiau klausykite. Seksis tiems, kurie bus drąsūs ir ryžtingi. Trečiadienį 
Likimas šypsosis kukliems ir darbštiems. Venkite kelti balsą, ginčytis, bartis. Nesiblaškykite ir nesinervinkite dėl smulkmenų. 
Ketvirtadienis tinka pažintims ir partnerystės santykiams stiprinti. Sakykite komplimentus artimiesiems ir kolegoms.

AsTrologinė prognozė

Krepšininkas robertas Javtokas
1980 03 20
Aktorė, režisierė Birutė Marcinkevičiūtė (Mar)
1969 03 23
Atlikėjas, kompozitorius
Domantas razauskas
1983 03 24
Krepšininkas simas Jasaitis
1982 03 26
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Malūnėlis. Batas. Mia. 
Akyta. Seborėja. Abaka. Penalas. 
RAM. Mina. Kolitas. Dima. Gana. 
Valetas. Ja. Ta. Romanas. Skola. 
Tulikas. Faunas. Ramadanas. 
Kalbasi. Kameronas. Reidas. 
Salakas. Dailus. Nė. Uranas. 
Daimas. Sin. Asas. Plautai. Moša. 
Alsas. Spirgas. Molas.
Horizontaliai: Amaterasu. Labina. 
Amaras. Rūkana. Melasa. Nyka. 
Taranas. Mėta. Rudokas. LA. 
Volanas. Kaminas. Pp. Polakas. 
Li. Selenas. Dar. Benitas. Daug. 
Abatas. Raita. Tolas. Keimas. 
Garas. Failai. Sės. Saldus. Kubas. 
Mo. Marijonas. Sol. Amalas. Niša. 
Čalma. Asilėnas.
Pažymėtuose langeliuose: 
ReaKtoRius.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki kovo 24 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 
1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 Eur - 1 Lt. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja audronė 
DaMBRausKieNĖ iš Vilniaus. Jai 
bus įteiktas „Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

- Sakykit, kur jūs laikote savo santaupas?
- Mintyse...

l

Kartą buvo suorganizuotos prezidentų bė-
gimo lenktynės. Kadangi kitų šalių preziden-
tai nepanoro varžytis, dalyvavo tik JAV ir So-
vietų Sąjungos vadovai. Amerikiečių prezi-
dentas buvo pačiame jėgų žydėjime, o Sovie-
tų Sąjungos - jau visai nusenęs. Supranta-
ma, lenktynes laimėjo JAV prezidentas. Kitą 
dieną amerikiečių spauda rašė: „Vyko prezi-
dentų lenktynės. Amerikos prezidentas, žino-
ma, atbėgo pirmas, o Sovietų Sąjungos - pa-
skutinis“. O Sovietų Sąjungos spauda para-
šė: „Vyko prezidentų lenktynės. Mūsų prezi-
dentas, nors ir garbaus amžiaus, atbėgo an-
tras, o štai amerikiečių - priešpaskutinis“.

l

Nuotaka vestuvių dieną vilki vien baltus 
drabužius, nes jai tai pati nuostabiausia 
gyvenimo diena. Tada galima suprasti, kodėl 
jaunikis rengiasi juodai.

l

Vedybinio gyvenimo chronologija:
1 metai po vestuvių - vyras kalba, žmona 

klauso.
2 metai po vestuvių - žmona kalba, vyras 

klauso.
3 metai po vestuvių - abu kalba, klauso 

kaimynai.
l

Kodėl turtingi, bet seni jaunikiai yra po-
puliarūs?

- Todėl, kad su jais tikimybė pragyventi, 
kol „mirtis jus išskirs“, didesnė!

l

Kalbasi tėvas su sūnumi prieš vedybas. 
Tėvas:

- Sūnau, vedęs turėsi šeimą ir vaikų, 
kurie tavo gyvenime pakeis viską. Todėl ap-
sispręsk, kas tau gyvenime svarbiau - šeima 
ar viskas?

l

Pas dukrą ateina sužadėtinis. Jam duris 
atidaręs jaunesnis broliukas šaukia:

- Rimute, tavo žvirblis rankoj atėjo!
l

Prieina jaunuolis prie merginos ir klausia:
- Ar jūs tikite meile iš pirmo žvilgsnio, 

ar man ateiti antrą kartą?
l

Jei suradote savo svajonių moterį, su ki-
tomis svajonėmis galite atsisveikinti.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

FESTIVALIS. Seule (Pietų Korėja) prasideda tulpių  
festivalis, vyksiantis iki kovo 26 dienos.

ŠVENTĖ. Istoriniame Ajutajos mieste (Tailandas) buvo švenčiama Nacionalinė 
dramblių diena - tądien drambliai buvo vaišinami skanėstais, šventinami. Kasme-
tinė dramblių diena minima kovo 13 dieną - taip siekiama atkreipti visuomenės 
dėmesį, jog reikia labiau rūpintis šiais gyvūnais, nes kai kurios jų rūšys jau nyksta.

EPA-Eltos nuotr.


