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Giedrė Girnytė:  
Reikia švęsti  
gyvenimą

Logiškai mąstanti, viską apskaičiuojanti, ramaus būdo ir neretai labiau  
suprantanti vyrus bei jų nuomones nei moterišką žavėjimąsi mada,  
rankinėmis ar nuolatines nuotaikų kaitas - taip save apibūdina garsios 
merginų grupės „Queens of Roses“, šiuo metu dalyvaujančios  
„Eurovizijos“ dainų konkurso atrankose, narė GiEdRė GiRnytė (27). 
tiesa, ant scenos ją dažniau galima pamatyti būtent itin moterišką,  
pasidabinusią seksualiais garsių mados kūrėjų rūbais ir demonstruojančią 
išskirtinį vokalą. tai kokia gi ta tikroji Giedrė ir kuo ji gyvena?

Ringailė Stulpinaitė-Gvildė

„LaisvaLaikio“ interviu
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Mano būdas labai 
atviras, esu linkusi su 
visais pabendrauti, visų 
pasiklausyti, visų bėdas 
sprendžiu kaip savas

n Gimimo data:  Giedrė Girnytė 
gimė 1989 metų liepos 12-ąją
n Karjera: dainuoti pradėjo chore, 
vėliau sekė vokalo pamokos pas Povilą 
Meškėlą, su juo dirbo apie 15 metų.  
Prieš beveik penkerius metus susibūrė 
grupė „4 Roses“, neseniai  
pakoregavusi sudėtį ir pavadinimą. 
Dabartinė grupė „Queens of Roses“ 
dalyvauja „Eurovizijos” atrankoje
n Gyvenimo credo: nėra padėties 
be išeities
n Didžiausia svajonė: nugyventi 
laimingą gyvenimą ir kažką po savęs  
palikti arba „išgelbėti Afrikos vaikus“

Dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu
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- Ši žiema tau įtemptas metas, tiesa? 
Su grupe „Queens of Roses“ nuspren-
dėte vėl išmėginti jėgas „Eurovizijoje“. 
Kiek tokie pasiruošimai kainuoja laiko, 
pastangų? 

- Tiesą sakant, žiema man visada įtemp-
tas metas. Lyg nepakaktų visų švenčių, kon-
certinių maratonų, su grupės merginomis 
antrus metus iš eilės nusprendėme išmė-
ginti jėgas „Eurovizijos“ dainų konkurse. 
Taip pat pasirašiau avantiūrai dalyvauti nau-
jame muzikiniame projekte „Mes vieno 
kraujo“, kuris man bus nemažas iššūkis, nes 
jau kurį laiką scenoje būnu su palyda, o čia 
dainuosiu viena. Bet koks pasiruošimas kon-
certams ar juo labiau konkursams kainuoja 
labai daug laiko. Kadangi pačios užsiimame 
savo vadyba, turime viską suderinti iki 
smulk menų. Atlikimas, choreografija, sce-
nografija, kostiumai, bendras įvaizdis, įrašai, 
fotosesijos... Dažnai vienintelis laikas, likęs 
po repeticijos, yra naktis. Bet juk stipruo-
liams miegas nebūtinas.

- Ar gali atskleisti, kodėl visus taip 
traukia dalyvauti „Eurovizijoje“? Nori-
te pasirodyti visoms šalims, tai iššūkis 
sau, iš kur tiek noro? 

- Nežinau, kodėl Lietuvoje taip stebima-
si atlikėjų noru dalyvauti „Eurovizijoje“. Juk 
dainininko darbas yra dainuoti, konkursai 
tam ir skirti. Gal Lietuvoje per mažai kon-
kursų, kuriuose atlikėjai galėtų pasirodyti, 
ypač tarptautiniu mastu. Todėl visiems ir 
atrodo, kad atlikėjai tik į „Euroviziją“ ir ver-
žiasi. Viskas yra požiūrio klausimas. Mūsų 
tikslai „Eurovizijoje“ yra tiesiog dainuoti au-
ditorijoms, būti išgirstoms, sveikai pakon-
kuruoti su kolegomis, galiausiai lipti iš savų 
rėmų. Tai labai sveika.

- Pati kasmet žiūri „Euroviziją“ ir 
turi savo favoritus? Ar favoritus renkie-
si ne iš lietuvių, o iš visų dalyvaujančių 
šalių? 

- Lietuvos atrankose dažniausiai daly-
vauju pati, todėl čia sunku rinktis favoritus. 
Su kitų šalių atstovais susipažįstu tik didžio-
sios „Eurovizijos“ finalo metu, bet į tai žiū-
riu atsakingai. Nuo mažų dienų su kolege 
Akvile turime tradiciją per pasirodymus į 
knygutę rašytis komentarus ir mėginti nu-
spėti laimėtojus.  

- Ką palaikei pernai ir kas patinka 
šiemet?

- Kol kas neturiu jokių favoritų, esame 
tiek užsisukusios su savo dainos pasiruoši-
mu, kad nespėju nei pasiklausyti lietuvių 
kolegų, nei susipažinti su užsienio atlikėjais. 
Turiu pripažinti, kad dar niekada neturėjome 
tiek streso dėl pasiruošimo konkursui. Te-
levizijos žiūrovai yra pratę mus matyti kaip 
tris lyrikes, dainuojančias gražias dainas ir 
linguojančias pagal svajingas melodijas. Ta-
čiau iš tiesų esame jauna energinga trijulė, 
kuri koncertuose sugeba išjudinti net pa-
čius niūriausius, tiesiog kol kas televizijoje 
neteko atskleisti šios savo pusės. Šį kartą 
dainuosime labai keistą dainą, šoksime ir 
bandysime atsiskleisti vokalinėse improvi-
zacijose. 

- Jūsų grupė tapo žinoma po muziki-
nio šou „X Faktorius“. Kaip manai, ko-
dėl kai kurie atlikėjai ar grupės po tokių 
šou pamirštami kone iš karto, o štai jūs 
taip ir nenulipote nuo scenos? 

- Mums atrodo, kad „X Faktoriuje“ bu-
vome prieš daugybę metų, nors praėjo vos 
4 ar 5. Atrodo, per tą trumpą laiką turėjome 
tiek įvairių patirčių, koncertų, konkursų, ir 
pykomės, ir dirbome, ir džiaugėmės, ir liū-
dėjome, ir mokėmės viena iš kitos. Manau, 
kad likti scenoje mums padėjo sveikas pro-
tas, teisingas požiūris ir žinojimas, ko nori-
me. Nemeluosiu, pasibaigus „X Faktoriui“ 
tikrai buvo minčių pasukti skirtingais keliais, 
bet visos susėdome, pasikalbėjome ir nu-
sprendėme, kad turime puikią pradžią ir rei-
kia tinkamai pasinaudoti galimybe. Visos 
žinome, kad norime būti scenoje, todėl daug 
dirbome ir štai negęstame. Nežinau, ar yra 
kažkoks vienas receptas, gal kiekvienam sa-
vo kelias. Tokie projektai gali labai greitai 
susukti galvas, ypač jaunimui, dalyviai gau-
na daug dėmesio, liaupsių, gerbėjų... Bet jie 
turi suvokti, kad tai laikina ir be darbo to 
neišlaikysi. Gal padėjo ir tai, kad požiūris į 
merginų grupes Lietuvoje nesikeičia, trys 
simpatiškos savimi pasitikinčios merginos 
visada liks dainuojančios kitomis kūno da-
limis, kad ir kokiais vokalais pasižymėtų. 
Dar ir dabar koncertuose dažnai sulaukiame 
klausimų, kuri dainuos ir ar įjungti mikro-
fonus. Juokinga, bet tokia realybė, būtent 
šita realybė po „X Faktoriaus“, neleido 
mums užriesti nosių ir supratome, kad tik 
sunkiu darbu galime išjudinti šiuos kvailus 
stereotipus.

Mes nesame per daug dažnos renginių 
ar televizijos projektų ir laidų viešnios, todėl 

negaliu teigti, kad koncertų skaičiumi nesi-
skundžiame dėl puikios reklamos. Manau, 
mūsų sėkmė yra geras savybių derinys. 
Koncertuose esame energingos, judrios, 
labai susitelkiame į kokybišką programų 
atlikimą, puikų sceninį įvaizdį, norime su-
teikti žmonėms džiaugsmo ir gauti atgalinį 
ryšį. O paskui vyksta grandininė reakcija, 
žmonės ir organizatoriai kalba iš lūpų į lū-
pas ir rekomenduoja mūsų pasirodymus ir 
programas.

- Visada dainuojate tik gyvai ir be 
fonogramų?

- Tikriausiai nėra tekę koncerte dainuo-
ti pagal fonogramą. Mes jų net neturime. 
Nors nemeluosiu, esame pamąsčiusios, kad 
tai palengvintų visų gyvenimą: paspaudi 
„play“, ir jokio vargo. O įgarsinti tris mer-
ginas neretai yra nemažas iššūkis. Žinia, mū-
sų pasirodymų kokybė labai priklauso nuo 
įgarsinimo, todėl tenka ir pakovoti. Ir nė už 
ką nesutikčiau koncerte dainuoti pagal fono-
gramą, patiems žmonėms pasiūlyčiau geriau 
nusisamdyti didžėjų ir naudotis jo paslaugo-
mis. O ir visas malonumas, ir emocija yra 
būtent gyvas dainavimas. Vis dėlto kartais 
tenka susitaikyti, kad ne visos televizinės 
laidos turi galimybes įgarsinti gyvai, taigi 
tenka ir fonogramą įsirašyti specialiai tam. 
Bet prieš tai išsiaiškiname, ar tai tikrai ne-
įmanoma.

- Esi žavi, jauna, energinga. Scenoje 
tavimi žavisi ne vienas gerbėjas. Bet 
turi ir tikrą širdies draugą. Kas jis, kaip 
susipažinote?

- Niekada nemaniau, kad gerbėjų turiu 
dėl savo veiklos. Tikrai nesijaučiu pernelyg 
žinoma ar pastebima žmonių dėl to, kad dai-
nuoju. Labai vertiname visus savo gerbėjus, 
tačiau niekada nežiūrime į juos kaip į širdies 
pretendentus. Tiesiog su daina į žmones ei-
name su kitokia emocija. Su savo širdies 
draugu susipažinau prieš beveik metus. 
Mūsų atveju pasitvirtino posakis, kad mei-
lė ateis tada, kai mažiausiai jos lauksi ir 
tikėsiesi. Tą vakarą abu buvome sau pasakę, 
kad mums nieko nereikia ir norime atsipa-
laiduoti nematydami priešingos lyties ats-
tovų. Deja, nepavyko likti nepastebėtiems 
vienam kito. Tikriausiai atsitiko kažkokia 
cheminė reakcija, bet po to vakaro taip ir 
neišsiskyrėme. 

„LaisvaLaikio“ interviu
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Kelios dienos 
nieKo neveiKimo, 
Kad atsigautum, 
yra sveiKos, 
bet viršijusi 
limitą pradedu 
depresuoti

nieKada gyvenime 
nesijaučiau ypač 
moterišKa, bet  
ne dėl išvaizdos,  
o dėl požiūrio  
į gyvenimą ir  
pasaulio supratimą

Kartais Kuo 
daugiau pinigų 
turi, tuo labiau į 
lanKas nuvažiuoji
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Geriausias poilsis po koncertų ir galybės repeticijų,  
pasak Giedrės Girnytės, yra miegas ir SPA malonumai
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- Nesulauki iš jo pavydo akimir-
kų, kad gal per seksualus įvaizdis, 
fotosesijos, per didelis gerbėjų dė-
mesys?

- Dar gerokai prieš draugystę žmonės 
man sakydavo, kad aš nepastebiu vyrų 
simpatijų. Per dažnai signalus suprantu 
kaip draugiškumą. Į vyrus visą gyvenimą 
žiūrėjau ne kaip į galimus partnerius ar 
taikinius, o visų pirma kaip į žmones. O 
ilgainiui gali atsirasti arba neatsirasti 
kažkokios simpatijos. 

Visgi mano draugo nuomonė kardi-
naliai kitokia ir jis tikrai yra suskaičia-
vęs visus mano gerbėjus, kartais net 
tuos, apie kuriuos net pati nebūčiau pa-
galvojusi. 

- Kaip išreiškiamas tas vyriškas 
pavydas? Juk neuždraus lipti ant 
scenos...

- Tikrai žinau, kad jam nėra įprasta, 
jog kartais sulaukiu išskirtinai daug dė-
mesio. Be to, kad esu atlikėja, mano bū-
das labai atviras, esu linkusi su visais 
pabendrauti, visų pasiklausyti, visų bė-
das sprendžiu kaip savas. Bet matau, 
kaip jis stengiasi prie to pratintis ir su-
prasti, kad toks mano darbas ir gyveni-
mo supratimas. Anksčiau jį domindavo 
kiekvienas su manimi pasisveikinęs ar 
į mane pažiūrėjęs vyras, bet kuo toliau, 
tuo mažiau varginasi bereikalingai ana-
lizuodamas. 

- Esi minėjusi, kad per visus dar-
bus kartais tenka išpirkti kaltę dėl 
dėmesio stokos prieš mylimąjį. Tai 
kaip pasitaisai? 

- Atlikėjams tikrai nėra lengva su-
derinti laiką taip, kad viską spėtų ir visi 
būtų patenkinti. Neturime laisvų savait-
galių, vakarai dažnai būna paaukoti re-
peticijoms, ką jau kalbėti apie artimie-
siems svarbias šventes, draugų vestu-
ves, kurias kartais dėl įtempto grafiko 
tenka praleisti. Mes ilsimės, kai visi 
žmonės dirba, ir dirbame bei padedame 
kitiems ilsėtis. Todėl natūralu, kad žmo-
gui, nesusidūrusiam su tokiu gyvenimu, 
yra sunku priprasti prie kitokio režimo. 
Žmogus, norintis sieti savo ateitį su mū-
sų sferos atstovu, turi būti labai supra-

Neturiu jokios 
silpNybės 
daiktams. Visą 
saVo laiką 
steNgiuosi 
skirti žmoNėms, 
emocijoms ir 
įspūdžiams

„LaisvaLaikio“ interviu
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tingas ir kantrus. Kartais net ir labai 
norėdamas negali spėti gerai atlikti sa-
vo darbą, aplankyti artimuosius, drau-
gus, dalyvauti visų šventėse ir dar spė-
ti apipilti norimu dėmesiu savo antrąją 
pusę ar pasirūpinti namų ruoša. Taigi 
suprantama, kad dėmesio stoka skųstis 
galima, bet, kaip sakoma, kuo daugiau 
veiki, tuo daugiau spėji. Ir kartais darbų 
sūkuryje pabandai išnaudoti kelias lais-
vas valandas tam, kad kažkaip nustebin-
tum antrąją pusę. Kaip mėgstu juokau-
ti, žinau „žmonas gerinančių“ kibinų 
receptą, ir, kaip mano draugas sako, jie 
yra skaniausi pasaulyje. 

- Draugas taip pat gamina ir tave 
palepina? 

- Mane jis dažniau palepina ir dėme-
siu, ir maistu. Bet šiuo klausimu mano 
situacija yra teigiamai neigiama. (Juo-
kiasi.) Mat mano draugas, be visų savo 
talentų, dar yra ir maisto technologas, 
taigi nuostabiai gamina ir mėgsta tai da-
ryti. O ekspertui visada sudėtinga įtik-
ti. Nors dažniausiai girdžiu tik pagyri-
mus, jaučiu, kad visada turiu labiau pa-
sistengti. 

- Kada, Giedre, bus tavo vestu-
vės? Jau dvi Kisielienės grupėje yra, 
o tu vis delsi tekėti? 

- Na, aš niekada neskubėjau eiti su 
bendra banga. Mano laikas tikrai ateis, 
bet visiškai neskubinu įvykių. Netikiu, 
kad vestuvės keičia gyvenimą iš esmės, 
todėl, kol gyvenimas geras ir be to, kam 
skubėti. Kaip ir kiekviena moteris, labai 
noriu gražios šeimos ir vaikų, bet tikrai 
nemanau, kad tam yra nustatytas stan-
dartinis laikas. Niekada negyvenau pagal 
kažkokią tinkamų žingsnių knygutę, 
stengiuosi mėgautis kiekviena diena ir 
semti iš gyvenimo tai, ką jis man duoda. 
Ir vieną dieną aš tikrai žadu tapti puikia 
mama ir žmona, o kada tas laikas, neno-
riu prognozuoti. 

- Kada nors galvojai, kokių norė-
tum vestuvių, kas patiktų, ko atsisa-
kytum?

- Visokių minčių tos moterys nuo ma-
žų dienų turi. Tikrai ne kartą galvojau, 
kad man pakaktų akimirkos, skirtos 

Vien dėl garsaus 
dizainerio Vardo 
nepirkčiau 
rankinės ar 
suknelės už 
automobilio 
kainą

„LaisvaLaikio“ interviu
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dviem žmonėms, gal kažkur užsienyje... 
Lietuvoje vestuvės yra sureikšminamos 
kaip didžiausia gyvenimo šventė, į ją dažnai 
investuojami paskutiniai pinigai, atiduoda-
mos visos jėgos, o jaunieji labiausiai iš visų 
pavargsta ir sunkiai pasimėgauja. Manau, 
kad reikia švęsti gyvenimą, o ne viską su-
dėti į vieną dieną... Tačiau nesakau, kad kaž-
kada pati tokių neiškelsiu, žinau tik viena: 
kad nė už ką neatimčiau iš savo tėčio ma-
lonumo palydėti mane prie altoriaus ir iš 
mamos - paašaroti atiduodant dukrą į vyro 
rankas.

- Kokią sumą pinigų vestuvėms tau 
atrodo adekvatu skirti, o kokiais atve-
jais yra persistengiama? 

- Sunku įvardinti tikslią pinigų sumą. 
Kiekvienam sava. Manau, nėra adekvatu 
vestuvėms išleisti daugiau, nei gali sau leis-
ti. Net ir beskonybę kiekvienas savaip su-
pranta. Dažnai atrodo, kad skoningoms ves-
tuvėms reikia paaukoti nemažus pinigus, 
tačiau kartais kuo daugiau pinigų turi, tuo 
labiau į lankas nusivažiuoji. Vestuvės, mano 
akimis, nėra skirtos pasipuikuoti, kraustytis 
iš proto ar švaistytis pinigais. Tai labai gra-
ži diena pasidžiaugti dviejų žmonių meile 
su pačiais brangiausiais žmonėmis. Tikiuo-
si, kad neprarasiu sveiko proto, kai teks 
organizuoti savąsias. 

- Na, kol dar nekeli vestuvių, ką vei-
ki laisvalaikiu? Kiek apskritai tau jo 
lieka? 

- Kas tas laisvalaikis? Žurnalo perverti-
mas? Dažnai mano laisvos dienos būna pir-
madieniai ar antradieniai, taigi tą laiką skiriu 
sau, grožio procedūroms, poilsiui. Turiu ir 
keistų pomėgių, pavyzdžiui, spręsti kryžia-
žodžius. Prieš sunkųjį gruodžio periodą bu-
vau pradėjusi naują sporto šaką - „Pole 
Sport“ (liet. šokis ant stulpo). Ne veltui pa-
brėžiu, kad tai sporto šaka, nes tam reikia 
didelio sportinio pasiruošimo. Niekad ne-
maniau, kad tai gali būti taip sunku. Bet 
labai lengva užsikabinti, pajunti azartą plės-
ti savo galimybių ribas. Ir ten nėra nieko 
vulgaraus ar net perdėtai erotiško, kaip vi-
si įsivaizduoja. Tiesiog didelis krūvis ir kū-
no lavinimas. Gaila, kad dabartinis užimtu-
mas privertė sustabdyti treniruotes, bet 
kiek prašviesėjus dienotvarkei žadu būtinai 
ten grįžti. O pats pagrindinis mano hobis - 
dainavimas, tapęs mano darbu. 

- O kur tas tikras poilsis - tinginys-
tė ir nieko neveikimas?

- Būna ir nieko neveikimo, ir tinginys-
tės dienų. Bet jos negali užsitęsti, kitaip 
pradedu save kaltinti, pasineriu į egzisten-
cinius klausimus. Kelios dienos nieko ne-
veikimo, kad atsigautum, yra sveikos, bet 
viršijusi limitą pradedu depresuoti. Geriau 
jaučiuosi užsisukusi koncertiniuose mara-
tonuose.

- Kaip atsipalaiduoji ir pasilepini po 
koncertinių maratonų, repeticijų?

- Dažniausiai miegu. Labai mėgstu mie-
goti, ypač rytais. Taip pat dievinu masažus, 
kartais pasilepinu SPA procedūromis. Lais-
vu metu stengiuosi susitikti su visais per 
darbus pamirštais žmonėmis ir tuo mėgau-
juosi. Galiu sakyti, kad turiu aistrą kelio-
nėms, gamtai, naujų vietų pažinimui, bet ne 
visada net kartą per metus pavyksta kur 
nors išlėkti. 

- Turi moteriškų silpnybių? 
- Tikrai neturiu jokios silpnybės daik-

tams. Visą savo laiką stengiuosi skirti žmo-
nėms, emocijoms ir įspūdžiams. Tiesa, nuo 
mažų dienų einu iš proto dėl šunų. Mama 
pasakojo, kad vaikystėje bijodavo mane 
vestis į parduotuvę, nes aplink dažnai su-
tikdavome valkataujančių šunų ir aš iškart 
apsipildavau ašaromis, man jų būdavo ne-
paprastai gaila. Ką jau kalbėti apie filmus, 
kuriuose rodydavo šunis. Beje, mano pir-
masis šuo mane atsekė iki namų ir taip 
pasiliko mūsų šeimoje. Nežinau, ar tai mo-
teriška silpnybė ir ar išvis silpnybė. Šiuo 
metu jokio augintinio neturiu, bet, kai su-
tinku kokį šunį, negaliu atitraukti nuo jo 
rankų ir visas mano dėmesys tenka jam.

- Tai tau nelinksta kojos dėl dizaine-
rių suknelių, naujos rankinės, galiausiai 
automobilio ar dar velniai žino ko?

- Man tikrai patinka gražūs daiktai, bet 
esu labiau praktiškas žmogus. Vien dėl gar-
saus dizainerio vardo nepirkčiau rankinės 
ar suknelės už automobilio kainą. (Šypsosi.) 
Mieliau keliaučiau. Pirkčiau daug laiko ir 
keliaučiau po pasaulį su kuprine.

- Tau ne visada pavyksta suprasti 
kitas moteris ir jų įgeidžius, nuotaikų 
kaitas? Esi labiau linkusi bendrauti su 
vyriška kompanija? 

- Niekada gyvenime nesijaučiau ypač 
moteriška, bet ne dėl išvaizdos, o dėl po-
žiūrio į gyvenimą ir pasaulio supratimo. 
Tikrai dažnai tenka nusistebėti moteriško-
mis draugių nuotaikų kaitomis ar nepagrįs-
tomis dramomis. Aš šiuo klausimu esu ra-
maus būdo, viską sprendžiu šaltu protu, 
logiškai apsvarsčiusi. Galbūt tai dėl to, kad 
augau su vyresniu broliu ir visą vaikystę 
buvau apsupta jo ir jo draugų globos bei 
priežiūros. Todėl neretai man yra lengviau 
suprasti vyrų nuomonę ar su ja sutikti. Dėl 
vyriškos lyties palaikymo nusiskundimų 
ne kartą esu girdėjusi ir iš mamos, ir iš 
draugių. Kartais ir pakalbėti mieliau galiu 
apie, tarkim, automobilius nei apie naujas 
mados tendencijas.

- O kaip manai, galėtum kada nors 
dėl šeimos aukoti karjerą ir viską kar-
dinaliai keisti? 

- Labai norėčiau sugebėti būti ta auksa-
ranke devyndarbe, kuri spėja namuose visus 
kampus apšokinėti, vaikais ir vyru pasirū-
pinti ir dar lygiagrečiai palaikyti klestinčią 
karjerą, nuolat tobulėti. Kol nesu sukūrusi 
šeimos, sunku pasakyti, kaip pavyktų. Bet 
tikrai žinau, kad šeima mano vertybių ska-
lėje užima aukščiausią vietą ir jos dėl kar-
jeros tikrai neaukočiau. Bet ir tik namų šei-
mininke būti negalėčiau. Man reikia daug 
veiklos, judesio ir terpės saviraiškai, manau, 
tai svarbu kiekvienai moteriai, kitaip galima 
ir iš proto išeiti. 

- Kas tau yra moters grožio ir proto 
etalonas?

- Mane nepaprastai žavi, kai puikiai de-
ra moters protas ir grožis. Galbūt moters 
proto nereikėtų visada vertinti per moksli-
nę prizmę, mane žavi gyvenimiškas protas. 
Moteris turi būti išsilavinusi, apsiskaičiusi, 
bet visas žavesys yra jos sumanumas. Ir 
grožį vertinu savaip. Būna moterų, kurios 
turi iš prigimties tobulus veido bruožus ar 
gerus genus, o būna tokios, kurios tiesiog 
spinduliuoja moterišką seksualumą. Būtent 
pastarosioms, mano manymu, sunku atsi-
spirti tiek darbinėse, tiek gyvenimiškose 
situacijose. Moteris, kuri rankos mostu ga-
li pakeisti atmosferą, yra etalonas. Grožį ir 
protą aš keičiu moterišku seksualumu ir 
sumanumu. O jeigu kalbėtume apie gražiau-
sią garsią moterį, man tai būtų Monika Be-
luči (Monica Bellucci), tik jos sumanumo ar 
proto vertinti negaliu.
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„LaisvaLaikio“ interviu
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Veidai

- „Paryžiaus katedros“ scenoje debiu-
tavote gruodžio 30 dieną Vilniuje. Ar jau-
dinotės prieš pasirodymą?

- Tai pirmas kartas, kai dalyvauju rengi-
nyje ne nuo pat jo gyvavimo pradžios. Dėl to 
buvo šiek tiek neramu, nes visi viską žino ir 
moka, repetavę tas pačias scenas tūkstančius 
kartų, o aš buvau naujokė. Tačiau labai norė-
čiau pagirti visą kūrybinę komandą ir padė-
koti atlikėjams, kurie tą dieną buvo šalia, pa-
dėjo man susiorientuoti, nukreipdavo ten, kur 
tuo metu turiu būti, ar primindavo tai, ką pa-
miršdavau. Man tai buvo premjera.

- Kūrybinė komanda jus drau-
giškai priėmė į savo ratą?

- Džiaugiuosi, kad nemažai atlikė-
jų pažįstu ne vienus metus. Man di-
delė garbė buvo po ilgos pertraukos 
vienoje scenoje stovėti su Viktoru 
Malinausku. Pažįstu Raimondą Bara-
nauską, Deivį, Vaidą Genytę. Visi pui-
kūs, tikri savo srities profesionalai, 
kurie, svarbiausia, neiškelia savęs 
aukščiau kitų. Komandos nariai yra 
lyg laikrodžio mechanizmas, priklau-
somi vienas nuo kito.

- Socialiniuose tinkluose bei ko-
mentaruose internete po pasirody-
mo netrūko šiltų atsiliepimų apie 
jūsų debiutą. Skaitėte?

- Taip, mačiau, skaičiau. Tikrai vi-
sada smagu, kai tave pagiria. Be abe-
jo, naudinga sulaukti ir konstrukty-
vios kritikos. Tuomet išanalizuoji sa-
vo klaidas ir stengiesi jų nebekartoti. 
O geri žodžiai skatina judėti pirmyn, 
tobulėti, suteikia pasitikėjimo savimi 
ir suvokimo, kad eini teisingu keliu.

- O pati ar esate patenkinta sa-
vo darbu?

- Aš niekada nebūnu patenkinta 
iki galo (juokiasi). Bet pastaruoju me-
tu išmokau atsiriboti nuo minčių apie 
tai, kas nepavyko, stengiuosi paleisti 
jas ir suvokti, kad diena baigėsi, ir tai, 
kas įvyko, daugiau nebepasikartos. 

Kad kiekviena patirtis yra naudinga, kiekvie-
na akimirka yra vertinga. Jei kaskart būčiau 
savo darbu visiškai patenkinta, tai, manau, 
reikštų, kad stoviu vietoje, nebetobulėju.

- Vyras Saulius Skambinas ir kiti ar-
timi žmonės jau matė jūsų pasirodymą 
„Paryžiaus katedroje“?

- Dar ne. Gruodžio mėnesio paskutinės 
dienos visiems buvo labai aktyvios, įtemptos, 
darbingos. Kai vasario 19 dieną prasidės 
„Pary žiaus katedros“ turas per Lietuvą, bū-
tinai pakviesiu artimiausius žmones apsilan-
kyti. Jau mama nekantriai laukia savo eilės. 

Aš irgi labai laukiu jų nuomonės apie mano 
pasirodymą.

- Kuo jums svarbus Esmeraldos vaid-
muo?

- Kiekvienas vaidmuo yra ypatingas. O 
šis svarbus tuo, kad įdomus, kitoks, įnešęs 
daug spalvų į mano gyvenimą.

- „Paryžiaus katedra“ tęsia savo turą, 
teks aplankyti ne vieną miestą. Galbūt 
yra miestų, į kuriuos ypač malonu grįžti?

- Visada smagu lipti į sceną Vilniuje, kur gy-
vena mano mama. Žinoma, Kaune, kur gyvena 

mano šeima. Daug draugų turiu Klaipė-
doje. Kadangi per savo muzikinę karje-
rą aplankiau daugelį Lietuvos miestų, 
manau, visur yra žmonių, kurie seka ma-
no veiklą, kur šiltai mane sutinka.

- Šiuo metu esate ypač užsiė-
musi, ar nepabara namiškiai, kad 
mažai jūsų dėmesio jiems atitenka?

- Visko būna (juokiasi). Kita ver-
tus, jie jau pripratę. Mano gyvenimas 
susideda iš etapų, per kuriuos labai 
intensyviai dirbu, ir laikotarpio, kai 
galiu pailsėti, skirti visą savo dėmesį 
artimiausiems žmonėms. Visuomet 
stengiuosi laviruoti tarp darbų ir šei-
mos. Tiesa, man labai patinka tai, ką 
darau, todėl net negaliu to pavadinti 
darbu. Visa laimė, kad mano vyras 
gali nemažai laiko praleisti su sūnu-
mi, net ir darbe. Kai sūnus paaugs, 
aš stengsiuosi jį irgi dažniau pasiimti 
kartu, kad pamatytų, kuo aš gyvenu.

- Turite labai gražią tradiciją 
šeimoje - atsisveikindami pasibu-
čiuoti ir apsikabinti. Net ir pačio-
mis įtempčiausiomis dienomis ne-
pamirštate šio ritualo?

- Oi, jokiu būdu! Neduok Dieve, jei 
pamirščiau atsisveikinti su sūnumi, jau 
girdžiu šaukiantį „mama, palauk!!!“ 
ir atlekiantį bučiuotis. Majus - 
labai didelis bučiuoklis. Labai visus 
myli, labai mėgsta apkabinti.

Karina Krysko: „Kiekviena 
akimirka yra vertinga“
Karina KrysKo (35), praėjusių metų pabaigoje prisijungusi prie profesionalaus sceninio-
koncertinio „Paryžiaus katedros“ pastatymo kolektyvo, nekantriai laukia vasario 19-osios - 
tą dieną prasideda turas per Lietuvą. Debiutas buvo itin sėkmingas - socialiniai tinklai mir-
gėte mirgėjo nuo gerbėjų pagyrų ir liaupsių Karinai, sukūrusiai Esmeraldos vaidmenį.

Parengė Ieva RutkauskIenė

Eltos nuotr.

Scena iš „Paryžiaus katedros“
„Domino“ teatro nuotr.
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Veidai

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

pagal  Norą 
Vanagaitytę

Žinomiausių Lietuvos moterų grožio fėja, jau 16 metų 
sostinės grožio salone „Gatineau“ dirbanti makiažo ir 
kosmetologijos specialistė Nora VaNaGaitytė (35) 
tvirtina, kad gyvenime laikosi kelių svarbių taisyklių - 
nuo sveikos gyvensenos iki stiliaus. tad kokios tai-
syk lės Norai yra svarbiausios?

MITYBA
Niekuomet neperku jokių pusgaminių ir visuomet 

renkuosi kuo natūralesnį maistą. Perku tik grynus pro-
duktus, pavyzdžiui, vaisius, o ne jų tyres, mėsą, o ne 
mėsos gaminius. Net ir kečupą pasigaminu pati iš anytos 
sode sunokintų pomidorų, tad mano šaldytuve tikrai ne-
rasite parduotuvinių padažų. 

SPORTAS
Na, jei pasakyčiau, kad lankau sporto klubą - meluo-

čiau. Bet kasdien stengiuosi judėti. Jei lauke geras oras, 
bent valandą stengiuosi pasivaikščioti, vasarą į darbą 
vykstu dviračiu, o kiekvieną rytą pradedu tam tikromis 
meditacijomis.

SAVIUGDA
Pastaruosius penkerius metus praktikuoju senovės kinų 

savęs lavinimo ir dvasinio tobulėjimo meną Džun Juan Či-
gongo mokykloje. Medituoju kasdien nuo 5 val. ryto, prieš 
darbą, ir tai man padeda į viską gyvenime, taip pat ir į darbą 
žiūrėti išmintingai ir lengvai. Be to, žinoma, skaitau knygas, 
domiuosi kinu ir kitaip stengiuosi tobulėti.

FINANSAI
Be abejonės, stengiuosi neišleisti visko, ką uždirbu, 

bet tikrai netaupau juodai dienai, kaip mėgstama sakyti. 
Aš taupyti galiu, bet tik maloniems dalykams, geriems 
tikslams, ateities planams, savo norams. O šiaip išlai-
dauju tikrai, bet stengiuosi tas išlaidas kontroliuoti. Aš, 
kaip ir kiekviena moteris, save lepinu, tad perku ir gra-
žius rūbus, ir kosmetiką.

LAIKO PLANAVIMAS
Kadangi dirbu su klientais, tai mano darbas paremtas 

aiškiu grafiku. Pati stengiuosi nevėluoti ir kontroliuoti 
savo laiką, jo nešvaistyti.

SOCIALINIAI TINKLAI
Socialiniai tinklai man reikalingi tik tiek, kiek jie 

gali būti susiję su mano darbu ir naujienomis apie jį. 
Savo asmeninio gyvenimo nededu ir nesidomiu, ką 
perka, valgo ar kur eina kiti žmonės. 

STILIUS
Kadangi labai mėgstu puoštis, kartais turiu save stab-

dyti, kad nebūtų puošmenų per daug. 
MAKIAŽAS
Deja, negaliu ir nemoku niekur eiti nepasidažiusi. 

Visada būnu pasidažiusi ir labai pavydžiu moterims, ku-
rios tiek pasitiki savimi, kad gali net į darbą eiti nepasi-
dažiusios.
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Eimantė JURŠĖNaITĖ

Nuvalė dulkes nuo senos svajonės

„Kad ir kokios būna mūsų svajonės, jos 
pildosi, - įsitikinusi D.Šimašiutė. - Prieš keletą 
metų draugė įžiebė mintį, kad mano pomėgis 

Gurmanų džiaugsmui - Dangiros Šimašiutės knyga „Prancūzijos virtuvė“ 

Būriui bičiulių ir prancūzų virtuvės gerbėjų Dangira ŠimaŠiutė oficialiai 
pristatė dar prieš žiemos šventes pasirodžiusią knygą „Prancūzijos virtuvė“.  
Knygos ir tinklaraščio „Duok druskos“ autorė net neabejoja:  
Prancūzija - gurmanų svajonių šalis. nors jos virtuvė dvelkia romantika,  
kasdieniai receptai - labai žemiški, o šimtą jų D.Šimašiutė sudėjo į savo knygą.
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…alyvuogių duona...Knygos autorė svečius vaišino pačios pagamintais patiekalais:  
užkandžiais su žąsų kepenėlių paštetu...

Penkiolika metų Prancūzijoje gyvenanti 
tinklaraštininkė Dangira Šimašiutė pristatė 
savo pirmąją knygą „Prancūzijos virtuvė“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

15

sukiotis virtuvėje galėtų tapti receptų knyga. 
Tada mano svajonė pasimetė kasdienybės rū-
pesčiuose, maisto gaminime... Po poros metų 
pradėjau rašyti tinklaraštį „Duok druskos“ - jis 
atsirado tam, kad su šeima ir bičiuliais galėčiau 
dalytis receptais. Mano tinklaraštis sudomino 
ir vienos leidyklos atstovus, tad sulaukiau jų 
pasiūlymo parašyti knygą. Tą akimirką sena, 
jau spėjusi apdulkėti mano svajonė nusipurtė 
dulkes! Žinoma, kamavo abejonės - ar tikrai 
sugebėsiu, ar atrasiu tam laiko ir panašiai, ta-
čiau supratau - kada, jei ne dabar?“ 

Nuo šiaurės iki pietų

Nors autorė daug gamina, o Prancūzijoje 
gyvena jau 15 metų, ji nutarė, kad to nepakan-
ka knygai parašyti, ir leidosi į kelionę po šalį: 
„Gyvenu pietuose, tą regioną esu išmaišiusi, 
tačiau nebuvau aplankiusi grietinės sostine va-
dinamos Normandijos, tik iš pasakojimų žinojau, 
kad raugintus kopūstus valgo Elzase, o grikių 
blynai labai mėgstami Bretanėje. Kadangi Pran-
cūzija labai didelė ir kiekvienas regionas skiria-
si savo kultūra, architektūra, klimatu bei, žino-
ma, virtuve, būtent pagal regionus sugrupavau 
ir knygos receptus.“ Kuris regionas D.Šimašiu-
tei patiko labiausiai, ji ir pati atsakyti negali, 
tačiau patikina, kad visa Prancūzija labai graži. 

Receptų istorijos

Norėdama skaitytojams perteikti dalelę 
Prancūzijos, autorė aprašė kiekvieno regiono 
ypatumus ir pasidalijo kiekvienam kraštui bū-
dingais receptais. „Negaliu išrasti dviračio, 
kuris jau važiuoja. Visi receptai mano knygo-
je - tikrai prancūziški. Žinoma, kai kurie vie-
tiniai noriai dalijosi patirtimi, o kai kurie savo 
šeimos receptų knygeles, perduodamas iš kar-
tos į kartą, labai saugo ir receptų neatsklei-
džia“, - sakė autorė. Nors Prancūzija garsėja 
kaip gurmanų kraštas, jos receptai labai že-
miški, o tie, kurie sugulė į knygą, bus lengvai 
pagaminami kiekvienam lietuviui. 

Gurmaniški malonumai

Paklausta, ar labai prancūzų virtuvė ski-
riasi nuo lietuvių, autorė nedaugžodžiavo: 
„Veikiausiai skiriasi naudoja-
mi produktai, tačiau jie labai 
skiriasi ir keliaujant po Pran-
cūzijos regionus. Manau, 
prancūzai nuo visų kitų ski-
riasi tuo, kad kaip nė viena 
kita pasaulio tauta moka mė-
gautis maistu. Jie sugeba 
netgi paprastuose dalykuo-
se įžvelgti fantastiką. Netgi 
jei darbininkas pietums įsi-

metė tik sūrio ir prancūziško batono, netgi 
sėdėdamas kokioje nors pievelėje ar pakrū-
mėje, jis nuoširdžiai mėgausis pertraukėle 
nuo pirmos iki paskutinės akimirkos.“ 

pristatymas

Gurmanų džiaugsmui - Dangiros Šimašiutės knyga „Prancūzijos virtuvė“ 
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Dangira Šimašiutė su bičiule Reda Karosiene (kairėje), kuri 
jau spėjo paragauti daugelį knygoje aprašytų patiekalų  

…keksiukais su avietėmis, kurių 
receptą galima rasti ir knygoje
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Živilė Burdaitė: į kitų moterų verslus 
investuoja vyrai, o į maniškį - dešimtmetis sūnus 
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Socialiai atsakingo verslo klubo įkūrėja ir 
vadovė Živilė Burdaitė (33) kiek daugiau 
nei prieš metus pasidavė nedidelei mote-
riškai silpnybei - rytietiškiems kvepalams -  
ir įkūrė savo prekės ženklą „Gamila Beauty 
Perfumes“. dviem įmonėms vadovaujanti 
moteris šypsosi - 10-metis sūnus Haroldas 
yra jos perpetuum mobile, kuris suteikia 
jėgų įgyvendinti didelius ir mažus tikslus.

Eimantė Juršėnaitė

- Esate Socialiai atsakingo verslo klu-
bo (SAVK) įkūrėja ir vadovė. Kokia veik
la užsiima ši įmonė ir kaip ji susijusi su 
vaikų piešinių paroda? 

- SAVK bendradarbiauja su įmonėmis, ku-
rioms svarbi socialinė atsakomybė vartotojui, 
darbuotojui, valstybei ir aplinkai, kurioje ku-
ria ir dirba. Tinkamai susitvarkyti dokumen-
tų šiuo atveju tikrai nepakanka. Reikia reng-
ti programas, atitinkančias socialiai atsakingo 
verslo modelį. Pavyzdžiui, yra įmonių, kurios 
siekia auginti vartotoją, remia programas, ug-
dančias vaikų kultūrą ir švietimą. SAVK yra 
tokių įmonių socialinis partneris, o jis atsira-
do kaip kito projekto - keliaujančios vaikų 
piešinių parodos „Ant ratų“ - pasekmė. Nuo 
2009 metų rengiamų parodų tikslas - ugdyti 
socialiai atsakingus, aktyvius ir kūrybingus 
vaikus, kurie yra Lietuvos ateitis. Šis projek-
tas yra orientuotas į įmones, kurios nori au-
ginti pilietišką, atsakingą vartotoją, kurti at-
sakingas bendruomenes, o pradeda nuo ma-

žiausių visuomenės narių - vaikų. Kad vaikas 
augtų kūrybingas, jis turi būti laisvas, nes 
tik laisvas žmogus gali priimti etiškus spren-
dimus. Taigi laisvė nuo kūrybiškumo - ne-
atsiejami.

 Šiuo metu ruošiatės jau 7ajai paro
dai „Ant ratų“. Atrodo, šiemet ji bus ki-
tokia nei anksčiau matytos...

- Norėčiau, kad ji šiemet būtų kur kas 
didesnė, prie jos prisijungs ir lietuvybę puo-
selėjančių išeivių vaikai. Šiuo metu pasauly-
je daug neramumų, tad sieksime Gineso re-
kordo - apjuosime Lietuvą vaikų piešiniais ir 
parodysime, kad savo šalį galime saugoti ir 
kūryba, meile. Vaikų kūrybinį potencialą ga-
lima išnaudoti tiek juos ugdant kaip asmeny-
bes, tiek kaip sąmoningus ir savo šalį mylin-
čius atsakingus piliečius. Šiemet taip pat pla-
nuojame kiekviename mieste, kuriame orga-

nizuojami renginiai, rengti seminarus tėvams 
apie tai, kaip pažaboti girtuoklystę ir smurtą 
šeimoje. Planuojame įsteigti nedidelius cent-
rus, kuriuose bus teikiama pagalba vaikams, 
kad jie galėtų išlaisvinti viduje slypintį kūrė-
ją ir jiems būtų suteiktas geresnis gyvenimas. 
Tai būtų dailės terapijos metodų taikymas 
kūrybinėse dirbtuvėse, taip koreguojant vai-
kų emocijas ir elgesį. Šiuo metu renku pro-
fesionalų, kurie galės padėti, komandą ir šis 
projektas bus ilgalaikis ir labai naudingas.

 Be to, kad esate SAVK vadovė, taip 
pat domitės kvepalais, esate jų žinovė ir 
prekės ženklo „Gamila Beauty Perfu-
mes“ įkūrėja. Kas paskatino imtis šios 
veiklos?

- Kartą Madride skaičiau pranešimą apie 
socialiai atsakingą rinkodarą. Ten gavau do-
vanų „Ajmal“ kvepalų buteliuką. Jie man  

Živilė Burdaitė: į kitų moterų verslus 
investuoja vyrai, o į maniškį - dešimtmetis sūnus 

Jei norite 
kvepalų, į 
parduotuvę eikite 
būdama geros 
nuotaikos, puikiai 
nusiteikusi, o dar 
geriau įsimylėJusi

n Gimimo data: 1983 09 05
n Studijos: Šiaulių universitetas audiovizualinio meno bakalauras, darbo tema „TV reklamos  psichokoloritinis poveikis vartotojui“ 2006 m.; Lietuvos edukologijos universitetas, socialinė  pedagogika - magistras, darbo tema „Dailės terapi-jos taikymas ugdant emocinį intelektą“ 2012 m.
n 2009 m. Ž.Burdaitė pradėjo rengti vaikų piešinių parodas „Ant ratų“, o 2010 m. įkūrė Socialiai atsakingo verslo klubą, jam vadovauja iki šiol
n Susidomėjusi rytietiškais kvepalais, 2015 m. Ž.Burdaitė įkūrė prekės ženklą „Gamila Beauty Perfumes“, prekiaujantį išskirtiniais rytietiškais kvepalais. Vasarį bus pristatyti du kvapai, kuriuos sukūrė pati Živilė
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tiesiog apsuko galvą ir paskatino domėtis ry-
tietiškais kvepalais. Susiradau „Ajmal“ fabri-
ko kantaktus, pradėjau bendrauti su kompa-
nijos atstovais ir siųsti savo pasiūlymus. Ga-
liausiai mane pakvietė aplankyti kompaniją 
Dubajuje, ten labai daug sužinojau, pamačiau 
ir išmokau. Pradėjau rinktis išskirtinius kva-
pus ir vežti juos į Lietuvą. Tie, kurie į tokią 
mano veiklą iš pradžių žvelgė skeptiškai, pa-
bandę „Ajmal“ įsitikino, kad tai kokybiškas 
produktas. Vėliau mano „Gamila Beauty Per-
fumes“ veikla išsiplėtė - pradėjau vesti se-
minarus. Pasakoju, kaip pasirinkti kvepalus, 
kaip kvapai susiję su emocinėmis būsenomis, 
ką kvepalai sako apie žmogaus psichologiją.

- „Gamila Beauty Perfumes“ į Lietu-
vą atveža nematytus, išskirtinius rytie-
tiškus kvepalus, tačiau jau vasario mė-
nesį bus pristatyti jūsų pačios sukurti 
kvepalai, tiesa? 

- Tiesa. Sukūriau pirmuosius dvejus alie-
jinio pagrindo kvepalus. Manau, kad pasirinkę 
aliejiniu pagrindu pagamintus kvepalus tikrai 
neapsiriksite. Jie ilgiau išlieka ir pabrėžia kiek-
vieno individualumą. Kaip žinome, kiekvieno 
iš mūsų oda skiriasi skleidžiama šiluma, pH ir 
natūraliu kūno kvapu, kuris priklauso nuo dau-
gelio aplinkybių, taip pat nuo to, ką valgome. 
Patekę ant odos kokybiški aliejinio pagrindo 
kvepalai, susimaišę su natūraliu mūsų kvapu, 
„suskamba“ ir atsiskleidžia skirtingai. Tai reiš-
kia, kad su drauge pasikvepinusios vienodais 
kvepalais vis tiek kvepėsite skirtingai. Taigi 
vasario mėnesį pristatysiu prabangius kvepa-
lus, dvelkiančius pačiulėmis, santalmedžiu, 
vanile, muskusu. Kvepalai bus supilti į gražius 
it meno kūriniai buteliukus.

- Jau minėjote, kad rekomenduojate 
aliejiniu pagrindu pagamintus kvepalus, 
o ką dar verta žinoti renkantis kvepalus? 

- Niekada kvepalų nepirkite „čia ir da-
bar“. Į parduotuvę eikite nepasikvepinusi, 
ir geriausia - viena. Draugės ar mamos nuo-
monė šiuo atveju nepadės - ar kvapas patin-
ka, kiekviena turi nuspręsti individualiai. 
Kad įsitikintumėte, jog kvapas jūsų neerzi-
na, pakvėpinkite ranką aukščiau riešo. Vos 
papurškę kvepalus užuodžiame tik vidurines 
natas. Kad jie atsiskleistų, reikia palaukti 
bent valandą, o dar geriau porą. Norėdamos 
pakelti sau nuotaiką, verčiau įsigykite batus, 
suknelę ar lūpų dažus, tačiau ne kvepalus. 
Jei norite kvepalų, į parduotuvę eikite bū-
dama geros nuotaikos, puikiai nusiteikusi, o 
dar geriau įsimylėjusi. Kvapai neretai kelia 
asociacijas, kurių negalime paaiškinti. Netgi 

Laisvė nuo 
kūrybiškumo - 
neatsiejami

norėdamos 
pakeLti sau 
nuotaiką, verčiau 
įsigykite batus, 
sukneLę ar Lūpų 
dažus, tačiau ne 
kvepaLus

Susidomėjusi rytietiškais kvepalais Živilė Burdaitė 
įkūrė prekės ženklą „Gamila Beauty Perfumes“ ir 
pradėjo Lietuvoje prekiauti išskirtiniais kvepalais

Vilmanto Morkvėno nuotr.
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kai du žmonės tarpusavio trauką bando pa-
aiškinti kažkokia „chemija“, iš tiesų tai yra 
kito žmogaus skleidžiami kvapai. Taigi, kve-
palai, įsigyti būnant geros nuotaikos, visuo-
met sukels energijos antplūdį, o esant slogiai 
nuotaikai ją pakels.

- Esate dviejų įmonių steigėja ir va-
dovė, taip pat dešimtmečio Haroldo ma-
ma. Dažnai moterys bijo, neva vaikai su-
trukdys siekti karjeros, tačiau atrodo, 
kad jūsų atveju motinystė veikiau yra 
variklis. 

- Taip ir yra. Viskas, ką aš padariau ar 
sukūriau, atsirado jau turint sūnų. Netgi ba-
kalauro ir magistro studijas baigiau auginda-
ma mažylį. Pamenu, pastojau studijuodama 
trečiame kurse. Mano bakalauro darbo vado-
vas nemanė, kad galima parašyti baigiamąjį 
darbą ir auginti kūdikį, skatino studijas stab-
dyti. Tada užsispyriau ir su savo mamos bei 
vyro pagalba tikslą pasiekiau. Diplomo atsi-
imti nuėjau su kelių mėnesių vaiku ant rankų. 
Vėliau, augant mano sūnui, atsirado ir piešinių 
paroda „Ant ratų“. Kai supratau, kad man 
trūksta žinių apie psichologiją... Kėliau klau-
simą, kodėl žmonės turi būti socialiai atsa-
kingi ir panašiai. Tai nutariau išstudijuoti ma-
gistrantūroje. Buvo ir taip, kad sūnui vietoj 
pasakų skaičiau knygas apie emocinį intelek-
tą. Haroldas - mano variklis ir gyvenimo adre-
nalinas. Kai atrodo, kad nieko nebenoriu da-
ryti, pasižiūriu į sūnų ir jėgų atsiranda. Mo-
tinystė yra fontanas, keliantis į viršų. Dėl 
savęs gali pavargti ir pradėti tingėti, o kai 
turi vaiką, to sau leisti negali. Dabar, kai ma-
no sūnui 10 metų, jis jau ir pats domisi mano 
veikla ir mane skatina. Visai neseniai pats 
manęs paklausė, ar dar ne metas ruoštis pie-
šinių parodai, taip ir mane paskatino dar en-
tuziastingiau imtis šio projekto. Jam įdomi ir 
mano veikla, susijusi su kvepalais, - jis mano 
partneris ir investuotojas. Kartą per gimta-
dienį gavęs pinigų, juos Haroldas investavo į 
mano prekės ženklą, parašėme netgi savotiš-
ką dokumentą, kuriame surašyta, kiek jis tu-
rėtų uždirbti iš savo investicijų ir panašiai. 
(Juokiasi.) Į kitų moterų verslus investuoja 
vyrai, o į maniškį - 10-metis sūnus! Trumpai 
tariant, labai daug priklauso nuo mūsų mąs-
tymo. Kiekvienas žmogus yra laisvas rinktis. 
Jei moteris galvoja, kad vaikas bus variklis, 
taip ir bus, jei moteris mano, kad bus atvirkš-
čiai, jos teisė rinktis. 

pažintis

Kad vaiKas augtų 
Kūrybingas, jis 
turi būti laisvas, 
nes tiK laisvas 
žmogus gali 
priimti etišKus 
sprendimus

motinystė 
yra fontanas, 
Keliantis į viršų
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ŽVAIGŽDĖS

Pirmadienio naktį Los Andžele (JAV) nugriaudėjo dar vieni kino 
apdovanojimai - čia vyko Kino aktorių gildijos, labiau žinomos kaip 
SAG („Screen Actors Guild Awards“), apdovanojimai. Ne mažiau 
intrigų nei nugalėtojų paskelbimas kilo ir ant raudonojo kilimo, 
kuriuo žygiavo išsipuošusios garsenybės. Vienos žvaigždės sulaukė 
komplimentų, kitos - aštrių kritikos žodžių dėl skonio stygiaus.

įvardino geriausius

Salma Hajek 
(Salma Hayek)

Kler Foj 
(Claire Foy)

Taradži P.Henson 
(Taraji P.Henson)

EPA-Eltos nuotr.

Keitė Hadson 
(Kate Hudson)

įvardino geriausius
Aktorių gildija

Kirsten Danst 
(Kirsten Dunst)
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ŽVAIGŽDĖS

Diana Guerero 
(Diane Guerrero)

Aktorius Hju Grantas (Hugh 
Grant) su drauge Ana Eberstein 

(Anna Eberstein)

JAV aktorius Simonas Helbergas (Simon Helberg) 
su žmona aktore Džoselin Toun (Jocelyn Towne) 
parodė, ką mano apie prezidento Donaldo Trampo 
(Donald Trump) įsaką dėl imigracijos

Keri Vašington 
(Kerry Washington)

Nikolė Kidman 
(Nicole Kidman)

Parengė Jurga DRUNGILAITĖParengė Jurga DRUNGILAITĖ

Kino filmų kategorija
■ Geriausia aktori� komanda
Filmo „Pasl�pti skai�iai“ („Hidden Figure“)
■ Geriausias aktorius
Denzelis Va�ingtonas (Denzel Washington) u� 
vaidmen� filme „Tvoros“ („Fences“)
■ Geriausia aktor�
Ema Stoun (Emma Stone) u� vaidmen� filme 
„Kalifornijos svajos“ („La La Land“)
■ Geriausias antraplanis aktorius
Maher�ala Ali (Mahershala Ali) u� vaidmen� filme 
„M�nesiena“ („Moonlight“)
■ Geriausia antraplan� aktor�
Viola Deivis (Viola Davis) u� vaidmen� filme 
„Tvoros“ („Fences“)

Televizijos serialų kategorija
■ Geriausia dramos serialo aktori� komanda
„Keisti dalykai“ („Stranger Things“)
■ Geriausias dramos serialo aktorius
D�onas Litgau (John Lithgow) u� vaidmen� filme 
„Kar�na“ („Crown“)
■ Geriausia dramos serialo aktor�
Kler Foj (Claire Foy) u� vaidmen� filme „Kar�na“ 
(„Crown“)
■ Geriausia komedijos komanda
„Oran�in� - tai nauja juoda“ („Orange is the 
New Black“)
■ Geriausias komedijos aktorius
Viljamas H.Meisis (William H.Macy) u� vaidmen� 
filme „Beg�dis“ („Shameless“)
■ Geriausia komedijos aktor�
D�ulija Luis Dreifus (Julia Louis-Dreyfus) 
u� vaidmen� filme „Viceprezident�“ („Veep“)

NUGALĖTOJAINUGALĖTOJAI
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„Mis Visata“ titulą iškovojo 
prancūzė Iris Mitner  
(Iris Mittenaere)

EPA- Eltos nuotr.
Antroji vieta teko gražuolei iš Haičio
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Iširo ir antroji Holivudo  
žvaigždės S.Johanson santuoka

Iširo ir antroji Holivudo žvaigždės 
Skarlet JoHanSon (Scarlett 
Johansson, 32) santuoka. 
amerikiečių aktorė ir jos vyras 
prancūzų žurnalistas romenaS 
DorIakaS (romain Dauriac, 35) 
jau nuo vasaros gyvena atskirai, 
rašo portalas „People“, remdama-
sis šaltiniu r.Doriako aplinkoje.
„aš to tikėjausi jau kurį laiką“, - 
žurnalas citavo šį šaltinį. r.Doriakas 
ir S.Johanson „nebuvo lygiaverčiai“, 
jie esą niekada iš tikrųjų netiko 
vienas kitam. Žurnalas  pabrėžė, kad 
S.Johanson neseniai dalyvaudama 
moterų demonstracijoje prieš 
prezidentą Donaldą trampą (Donald 
trump) nemūvėjo vestuvinio žiedo.
S.Johanson ir r.Doriakas 
susižadėjo 2013-ųjų rugpjūtį. 
2014 metų rugsėjį aktorė susilaukė 
dukters rouz (rose). Po kelių 
mėnesių įvyko poros vestuvės. 
Šviesiaplaukei Holivudo gražuolei 
tai buvo jau antroji santuoka: 
2008-aisiais ji buvo ištekėjusi už 
kolegos rajeno reinoldso (ryan 
reynolds), tačiau po dvejų metų 
pora išsiskyrė.

žvaigždės

Popžvaigždė maDona (madonna, 58) siekia įsivaikinti dar du vaikus iš Pietryčių afrikoje esančio malavio. Šalies 
sostinės lilongvės teismas šiuo metu vertina atlikėjos asmeniškai pateiktą įsivaikinimo prašymą.
madona jau turi keturis vaikus, du jų - berniuką Deividą (David) ir mergaitę mersi (mercy) ji 2006 ir 2009 metais 
įsivaikino malavyje. toks žingsnis tada sulaukė, be kita ko, vaikų teisių apsaugos organizacijų kritikos.
madona yra įsteigusi labdaros malaviui fondą. Ši 14 mln. gyventojų turinti šalis yra viena skurdžiausių pasaulyje.

Parengta pagal Eltos inf. ir užsienio spaudą

Filipinuose vykusį „Mis Visata“  
konkursą laimėjo 24 metų prancūzė. 
Karūną iškovojo „Mis Prancūzija“  
IrIS MItner  (Iris Mittenaere),  
įveikusi iš viso 85 konkurentes.
Antroji konkurse liko „Mis Haitis“  
rAKelė PelISJė (raquel Pelissier), 
trečioji - „Mis Kolumbija“ AndrėJA 
toVAr (Andrea tovar).
Maniloje vykęs „Mis Visata“ konkursas 
buvo organizuotas jau 65 kartą.

„Mis Kolumbija“ užėmė trečią vietą

Madona (Madonna) su 
įsūniu Deividu Banda 

(David Banda)
EPA-Eltos nuotr.

Madona nori įsivaikinti  
dar du vaikus iš Malavio
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„Chanel“ transformacija
Prabangi ir aristokratiška

„Chanel“ moterims siūlo 
ir žavias skrybėlaites

Sidabro spalva žaižaruojančiai 
kolekcijai - sidabro batai su perlų 
vėriniu ant kulkšnies   laisvalaikis 2 0 1 7  v a s a r i o  3 25

stilius

Viena laukiamiausių Paryžiaus aukštosios 
mados savaitės kolekcijų „Chanel“ ir šįkart 
ne tik kad nenuvylė, bet ir privertė aikčioti 
iš susižavėjimo. „Chanel“ dizaineris Karlas 
Lagerfeldas (Karl Lagerfeld), pristatydamas 
aukštosios mados 2017 metų pavasario ir va-
saros kolekciją, visus pakvietė į veidrodžių 
karalystę. Šiek tiek transformuodamas „Cha-
nel“ mados namų įkūrėjos ir sielos Koko Ša-
nel (Coco Chanel) taip įprastą erdvę kolekci-
joms pristatyti - juk būtent K.Šanel savo ma-
dos namų sienas, laiptus buvo padengusi vei-
drodžiais, begalybę kartų atspindinčiais tą 

patį siluetą. Klasika tapę „Chanel“ tvido kos-
tiumėliai naujojoje kolekcijoje taip pat trans-
formuoti - jie juosiami plačiu diržu virš lie-
mens ar net perauga į suknelę. Iki šiol gar-
sėjęs lieknų siluetų modeliais K.Lagerfeldas 
šįkart nebijo klubams pridėti apvalumų - pa-
sirinktas kiaušinio formos sijonas.

Pagrindinis kolekcijos akcentas - platus, 
audinio spalvą atkartojantis diržas, privalo-
mas net vakarinei suknelei. Diržu sujuostos 
ne tik suknelės, bet ir kostiumėliai bei pa-
vasariniai paltukai. Aristokratiškos praban-
gos kolekcijai suteikia dekoro ir smulkių 

detalių gausa, kai modeliai puošti smulkiais 
blizgučiais, perlais, plunksnomis. Pastelinių 
atspalvių su dominuojančia pilka kolekcija 
turi tik keletą ryškesnių spalvų - mėlyną ar 
juodą.

Kolekcijos perlu tapti šįkart patikėta nau-
jajai K.Lagerfeldo mūzai septyniolikmetei 
Lili Rouz Dep (Lily-Rose Depp), pasirodžiu-
siai su vestuviniu kolekcijos modeliu. Akto-
riaus Džonio Depo (Johnny Depp) dukra se-
ka mamos - aktorės, modelio Vanesos Paradi 
(Vanessa Paradis), kuri 1990 m. buvo „Cha-
nel“ kvepalų „Chanel 5“ veidas, pėdomis.

„Chanel“ transformacija
Prabangi ir aristokratiška

Tvido kostiumėliai kai 
kur perauga į naują 
formą - suknelę

EPA-Eltos nuotr.
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stilius

„Chanel“ kolekcijoje atsirado 
ir kiaušinio formos siluetas

„Chanel“ 
kolekcijos 
akcentas - 
platus diržas, 
atkartojantis 
audinio spalvą
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stilius 

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Kolekcijos perlu tapti šįkart patikėta naujajai Karlo Lagerfeldo 
(Karl Lagerfeld) mūzai Lili Rouz Dep (Lily-Rose Depp)

EPA-Eltos nuotr.

Prabangioje kolekcijoje 
gausu dekoro elementų, 

dominuoja smulkių 
detalių puošyba
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Žinoma žurnalistų pora juokavo, kad šį res-
toraną pirmiausia atsidarė sau. „Mūsų šeima 
netoleruoja glitimo. „Vaflių namų“ virtuvėje jis 
tiesiog nenaudojamas. Alergiją kiaušiniams ir 
laktozei turintys asmenys gali rinktis įprastus 
vaflių priedus tik su veganišku kepiniu“, - su-
sirinkusiesiems pasakojo restorano šeimininkai.

„Pusryčiai man yra svarbiausias dienos 
maistas. Stengiuosi valgyti sveikai ir sočiai, - 
pasakojo modelis Simona Starkutė. - Dažniau-
siai rytais verduosi košę, susiplaku natūralių 
sulčių kokteilį. „Vaflių namuose“ įsitikinau, 
jog vafliai gali būti puikus patiekalas pusry-
čiams. Tiesa, namie tokio dalyko nesigamin-
čiau - neturiu tam laiko, o štai užbėgti į res-
toraną papusryčiauti visada smagu.“

Verslininkė Liucina Rimgailė pasakojo, 
kad keliasi labai anksti, o pusryčiai yra jos 
mėgstamiausias valgis. „Rytais visada turiu 
puikų apetitą, tad suvalgau išties daug. Pietus 

valgau, kai turiu laiko, o vakarienės atsisakau. 
Mano vyras viską daro atvirkščiai“, - pasako-
jo vedybų planuotoja.

Vilniuje, Žirmūnuose, „Ogmios mieste“, 
įsikūręs restoranas siūlo ne tik gardų pusry-
čių meniu. Mazalai savo restorano lankyto-
jams jau įrodė, kad vafliai gali būti valgomi 
ne tik saldūs ir ne tik rytais. „Vaflių namai“ - 
tai ir verslo pietų, ir draugų vakarienių vieta. 
Norintieji užkąsti stipriau visada galės užsi-
sakyti sočius vaflius su didkepsniu, plėšyta 
kiauliena, daržovėmis, mango ir bri sūriu.

„Ogmios mieste“ esantį restoraną itin pa-
mėgo šeimos su vaikais. Dukterį auginanti 
šeima pasirūpino, jog „Vaflių namuose“ būtų 
įrengta erdvi žaidimų erdvė vaikams. Joje yra 
žaislinė virtuvė, kur vaikai gali tėvams paga-
minti valgyti, supynės. „Pagalvojome ir apie 
vakarienei užsukančius tėvus, kurie neturi 
kur palikti vaikų, tačiau taip pat nori susitik-
ti su draugais, ramiai pavakarieniauti. Tėvai 
galės mėgautis vakariene, o vaikai čia pat 
žais“, - pasakojo „Vaflių namų“ šeimininkai.

„Laisvalaikio“ inf.

 Skonio kodaS

Restorano „Vaflių namai“ šeimininkai  
Šarūnas ir Laura Mazalai sukvietė garse-
nybes išbandyti naujojo pusryčių meniu. 
Kviestinių svečių laukė netradicinių skonių 
pusryčiai, kvapni kava bei konditeriniai  
gaminiai iš Mazalų šeimos kepyklėlės  
„Ievos skanėstai“.

„Vaflių namuose“ - 
netradicinių skonių pusryčiai

„Vaflių namų“ 
šeimininkai 
Šarūnas ir Laura 
Mazalai

„Vaflių namų“ nuotr.

Modelis  
Simona Starkutė
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Dizaineris Robertas 
Kalinkinas su sūnumi



„Dar visai neseniai niekas turbūt nebūtų 
patikėjęs, kad Kaunas gali būti pastebėtas 
turizmo temoje. Labai džiugu, kad mūsų pa-
stangos įvertintos. Pritraukti skrydžiai, sėk
mingas kelias į UNESCO, įvairios iniciatyvos, 
atskleidžiančios Kauno savitumus, ypatinga 
Čijunės Sugiharos (Chiune Sugihara) namų 
trauka Japonijos turistams. Miestas akivaiz-

džiai tvarkosi ir svečius pasitinka gražesniais 
fasadais, atsinaujinusia autobusų stotimi. Ne-
abejoju, kad netolimoje ateityje ne tik turizmo 
profesionalai, bet ir miestiečiai, visi Lietuvos 
gyventojai pajus naudą visų aplinkybių, kurios 
lėmė, jog pernai Kaunas tapo sėkmingiausia 
šalies turizmo vietove“,  kalbėjo Kauno vi-
cemeras Simonas Kairys.

2016aisiais į Kauną įžengė aviakompani-
ja „Wizzair“ su skrydžiais penkiomis naujo-
mis kryptimis į Eindhoveną (Olandija), Ber-
geną, Stavangerį, Olesundą (Norvegija) bei 
Londono Lutono (Didžioji Britanija) oro uos-
tą. Iš Kauno išvyko pirmasis traukinys į Len-
kiją. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad po de-
šimtmečio savo rekonstrukciją užbaigęs Na-
cionalinis Kauno dramos teatras su specialia 
sinchroninio vertimo įranga leidžia užsienio 

turistams spektaklius stebėti su vertimu į 
anglų kalbą.

Kauno savivaldybės atstovo Manto Bertu-
lio teigimu, pernai Kaune taip pat pristatytos 
„CityBee“ dviračių nuomos paslaugos, išleis-
tas žemėlapis „Pasišančinėkim“, skirtas no-
rintiems naujai atrasti Šančius. Padedant žur-
nalistui Ryčiui Zemkauskui, sukurtas audiovi-
zualinis maršrutas „Dvasios gidas po senąjį 
Kauną“. Išleista knygelė „Hanza Kaunas“, an-
glų, rusų, vokiečių bei latvių kalbomis, kur 
pateikiama informacija apie Hanzos laikotarpį 
Kaune: istorija, įdomūs faktai, miestiečių gy-
venimas, susijusių objektų žemėlapis, kelionių 
pasiūlymai. Gruodžio mėnesį buvo pristatytas 
alternatyvus išmanusis maršrutas po V.Put
vinskio gatvę  „Gilus Kaunas“.

Eltos inf.

Kaunas pelnė „Sėkmingiausios  
2016 metų turizmo traukos krypties“ vardą

Įvertinimas

Išskirtinio pripažinimo Valstybinio turizmo 
departamento rengiamuose „Turizmo  
sėkmingiausiųjų“ rinkimuose sulaukė  
Kaunas, kuris įvardytas sėkmingiausia 
2016-ųjų turizmo traukos kryptimi. Šiuose 
rinkimuose Kaunas konkuravo su Telšiais 
bei pamariu (Klaipėdos ir Šilutės rajonais).
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sveikatos kodas

Migdolai

Pasak kai kurių 
mokslininkų, jei varto-
jate mažai pieno pro-
duktų, migdolai yra pui-
ki statybinė medžiaga, 
svarbi kaulams ir jų sveika-
tai, nes jų valgydami gausite 
kalcio, kalio ir magnio. Migdoluose yra vitamino E, kuris 
reikalingas odos grožiui bei sveikoms arterijoms. Juose ne-
daug angliavandenių, bet gausu baltymų. Šiuose riešutuose 
yra ir geležies, o tai aktualu tiems, kuriuos kankina maža-
kraujystė.

Braziliniai riešutai

Šie riešutai gana kaloringi, šimte gramų riešutų bus dau-
giau nei 600 kcal, tačiau taip pat gausite naudingųjų riebalų, 
skaidulų, angliavandenių. Brazili-
niuose riešutuose yra seleno, 
kuris svarbus tinkamai 
skyd liaukės veiklai, geri-
na imunitetą, padeda 
išlaikyti sveikas arte-
rijas, reguliuoja cuk
raus kiekį kraujyje ir, sa-
koma, net padeda gyti žaiz-
doms.

Ko nežinome apie 
riešutus?

Makadamijų riešutai

Šios rūšies riešutai yra tokie pat kaloringi kaip ir lazdynų 
riešutai. Juose gausu angliavandenių, maistinių skaidulų, kalcio, 
geležies, magnio ir net yra šiek tiek vitamino C. Valgant šių rie-
šutų tikėtina, kad sumažės blogojo cholesterolio kiekis, sumažės 

tikimybė susirgti krau-
jotakos ligomis. Šie 
riešutai taip pat nau-
dingi toms moterims, 
kurios itin puoselėja 

odą bei plaukus. Beje, 
makadamijų riešutai yra 

vieni brangiausių pasaulyje.

Pekaninių karijų riešutai

Kartais šie riešutai įvardija-
mi kaip itin naudingi širdžiai, 
mat taip pat gelbėja nuo padi-
dėjusio cholesterolio. Be to, 
juose gausu antioksidantų, o 
tai saugo arterijas. Šiuose rie-
šutuose yra Omega6 riebiųjų rūgš-
čių, kalio, vitaminų A ir E, B1, gele-
žies, fosforo, cinko, magnio. Trumpai 
tariant  tai tikras gamtos stebuklas, padedantis malšinti 
alkį ir atsikratyti nereikalingų kilogramų, taip pat lėtina su 
amžiumi susijusią raumenų nervų degeneraciją.
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Lazdynų riešutai

J u o s e  g a u s u 
mangano (normaliai 
medžiagų apykaitai, 
kaulų būklei palaiky-
ti), vario, vitamino E, 
magnio ir tiamino (kuris 
svarbus normaliai nervų sis-
temos veiklai, psichologinei 
būsenai palaikyti). Tai itin kalo-
ringi riešutai, šimte gramų jų bus net daugiau 
nei 700 kcal, tačiau juose gausu naudingųjų riebalų, skaidu-
lų ir baltymų. 

SVEIKATOS KODAS

Parengė Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ

Naudingas užkandis

Riešutai, saikingai vartojami, yra puikus 
užkandis, turintis įvairių maistinių medžia-

gų. Net jei turite vos trisdešimt gramų įvairių 
riešutų, tai reiškia, kad juose yra apie penkis 

gramus baltymų, naudingųjų riebalų, angliavan-
denių, skaidulų, magnio, fosforo, vitamino E, se-

leno ir t.t.
Žinoma, riešutai skiriasi savo sudėtimi, tad 

vienuose dominuoja vienos maistinės medžia-
gos, kituose - kitos. Pavyzdžiui, vos viename 

braziliniame riešute yra kiek daugiau nei reko-
menduojama paros seleno norma. 

Kai kurie riešutai turi nedaug angliavande-
nių, tad tinkami tiems, kurie riboja angliavan-
denius ar laikosi dietos. Kitaip tariant, riešu-
tuose gausu riebalų, bet juose nėra daug anglia-
vandenių, tad tai visada puikus pasirinkimas 
užkandžiams.

Mokslininkai teigia, kad nors riešutai gana 
kaloringi, juos renkantis užkandžiams yra daug 
lengviau atsikratyti nereikalingų kilogramų. Mat 
ir nedidelė saujelė riešutų suteiks sotumo jaus-
mą ir nesinorės tuščiai užkandžiauti produktais, 
kurių maistinė vertė menka. Taip pat riešutai 
gali padėti kovoti su padidėjusiu cholesterolio 
kiekiu.

Naudingas užkandis

gų. Net jei turite vos trisdešimt gramų įvairių 
riešutų, tai reiškia, kad juose yra apie penkis 

gramus baltymų, naudingųjų riebalų, angliavan-
denių, skaidulų, magnio, fosforo, vitamino E, se-

leno ir t.t.

vienuose dominuoja vienos maistinės medžia-
gos, kituose - kitos. Pavyzdžiui, vos viename 

braziliniame riešute yra kiek daugiau nei reko-
menduojama paros seleno norma. 

Kai galvojame, kaip pastiprinti organizmą, kovoti su alkiu ar greitai užkąsti, derėtų prisiminti riešutus ir jų rūšių gausą. 
Nors visų rūšių paragauti gal ir neįmanoma, tačiau žinoti, kuo naudingi tie, kurių galime rasti kone kiekvienoje parduotuvėje, 
reikia. Be to, tiek mokslininkai, tiek dietologai sutaria, kad riešutai, jei nesate jiems alergiškas, yra itin sveikas užkandis 
tiek kovojantiems su alkiu, tiek sekantiems savo svorio rodiklius.

DAŽNIAUSIAI SKIRIAMOS RIEŠUTŲ RŪŠYS:

Migdolai  ●  Bertoletijos, arba braziliniai rie�utai  ●  Anakard�iai  ●  Lazdyno rie�utai  ●  Makadamij� rie�utai  ●  Pekanini� karij� rie�utai  ●  Pistacijos  ●  Graikiniai rie�utai

Anakardžiai

Jei esate vegetaras, šie riešutai jums kaip tik. Juose gausu gele-
žies ir cinko, kalio ir magnio, mangano, fosforo. Tačiau juose nėra 
daug skaidulų. Anakardžiai padeda sumažinti cholesterolio kiekį krau-
jyje ir net gerina atmintį. Tiesa, jais piktnaudžiauti taip pat nereikia, 
nes šimte gramų anakardžių riešutų bus daugiau nei  500 kcal.

Graikiniai riešutai

Jie padeda pagerinti medžiagų apykaitą, kovoja su bloguo-
ju cholesteroliu ir padeda palaikyti gražią figūrą. Taip pat juo-
se gausu antioaksidantų, Omega-3, vitamino B6, cinko (reika-
lingo imuninei sistemai 
stiprinti), mangano, 
riebalų, angliavande-
nių bei skaidulų. Šie 
riešutai saugo širdį, 
kraujagysles, stiprina 
atmintį, tad rekomen-
duojama jais papildyti 
savo mitybą.

Pistacijos

Tai bene mažiausiai kaloringi riešutai, nors šimte gramų vis 
tiek bus daugiau nei 500 kcal. Tačiau pistacijose gausu baltymų, 
riebalų, akims ir regai naudingo liuteino, vitaminų B1, B2, B3, B6, 
vitamino C, kalcio, geležies, magnio, fosforo, cinko, seleno ir kt. 
naudingųjų medžiagų. Beje, kuo žalesni pistacijų riešutai, tuo 
didesnė jų maistinė vertė. Tiesa, padauginti jų taip pat nereikėtų, 

mat galite viršyti visų nau-
dingųjų medžiagų 
paros normą, o tai 
gali atsiliepti ne 

taip, kaip norėtų jū-
sų organizmas.

didesnė jų maistinė vertė. Tiesa, padauginti jų taip pat nereikėtų, 
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Prieš 2500 metų įkurta Nica šiandien yra vienas turtingiausių pasaulio ir Žydrojo Kranto 
kurortų, tituluojamas ir Rivjeros sostine. Turtinga savo istorija ir kultūriniu palikimu  
Nica yra vieta, kurioje šiandien susilieja senovės žavesys ir miestietiškas modernumas. 

Kelionių gidas

Nicos turtai
Paplūdimiai. Grožėtis jūra ir Rivjeros saule galima ne tik 

vaikštinėjant promenada, bet ir užsukus į Nicos paplūdimius. Net jei keliaujate 

vėsesniuoju metų laiku, čia saulė šiltais spinduliais lepina visus metus. 

Senoji Nica. Užsukę į senamiestį pasijusite 
tarsi patekę į viduramžių miestą. Ten apstu senovinių 
pastatų, architektūros perlų ir siaurų vingiuotų gatvelių. 
Raudoni čerpių stogai ir aukšti bažnyčių bokštai 
įspūdingai atrodo iš viršaus, tad nenueiti į apžvalgos 
aikšteles turėtų būti didžiulė klaida. Beklaidžiodami 
senamiesčio gatvelėmis galite surasti ir prabangių 
restoranų bei paragauti vietos virtuvės patiekalų. 
Sakoma, kad maistas čia išties vertas nuodėmės. 
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Promenada.  Viešint Nicoje tiesiog būtina pasivaikščioti viena garsiausių pasaulio gatvių - Anglų promenada („Promenade des Anglais“). Nicos simboliu tapęs pajūrio kelias driekiasi apie 7 kilometrus - nuo senamiesčio iki pat oro uosto. Palmėmis ir sodais apželdinta gatvė vingiuoja pro prabangius pastatus, viešbučius ir restoranus, o iš kitos pusės atsiveria žydra jūros, tiksliau, Angelų įlankos panorama. Daugelis stebisi, kodėl pagrindinė Prancūzijai priklausančios Nicos gatvė vadinama Anglų promenada. Tokį pavadinimą pajūriu besidriekianti pėsčiųjų zona gavo todėl, kad būtent dėl turtingų anglų, ieškančių, kur praleisti žiemas, XVIII a. suklestėjo Žydrojo Kranto kurortai. Be to, pajūrio kelias buvo anglų pastoriaus Luiso Vėjaus (Lewis Way) mintis. Jo pastangomis 1820 m. buvo nutiestas šaligatvis, o vėliau ir išplėstas. Iš pradžių takas tebuvo poros metrų pločio ir kur kas trumpesnis. XIX a. pabaigoje čia labai mėgo lankytis ir pati karalienė Viktorija, o 1931 m. vienas iš karalienės sūnų, princas Artūras, gatvę dar labiau praplėtė ir ši tapo karališka.  

Naktinės spalvos. Po Nicos gatves paklaidžioti 
verta ir sutemus. Atsiveria visai kitokie vaizdai, žymiausius 
pastatus ir objektus apkabina žibintų šviesos. Viena žaviausių vietų 
vakare - „Promenade du Paillon“ parkas ir pėsčiųjų zona. Sunku 
patikėti, kad kadaise vietoj dabar taip mėgstamo parko stovėjo 
sena autobusų stotis ir kelių aukštų automobilių aikštelė. Čia daug 
gėlių, žaidimų aikštelių, jau spėjęs išgarsėti „Vandens veidrodis“, 
susidedantis iš smulkių vandens fontanėlių.

Turgaus 
šurmulys. Nicoje 
nemažai puikių turgelių, 
kuriuose apsiperka 
vietiniai ir turistai. Vienas 
populiariausių - Nicos 
gėlių turgus. Sakoma, kad 
šalia šio turgaus tiesiog 
būtina išgerti kavos. „Cours 
Saleya“ turgus - viena 
judriausių senamiesčio 
sričių, kurioje kasdien nuo 
pat ankstaus ryto vietiniai 
perka šviežius vaisius, 
daržoves, turistai ieško 
suvenyrų, o pirmadieniais 
čia šurmuliuoja sendaikčių 
turgus, kuriame galima rasti 
labai įdomių dalykų.  

„Negresco“ viešbutis. 
Tai vienas žymiausių objektų, kuriuo 
pasigrožėti gali visi, vaikštinėjantys 
promenada. Viešbučio pastate įsikūręs 
restoranas, turintis 2 Mišelino žvaigždutes. 

Visi užsukę pietų gali pasigrožėti ir 
pastato interjeru. Viešbutį  1913 m. įkūrė 
Anri Negreskas (Henri Negresco). Jis 
tikėjosi, kad tai taps turtuolių traukos 
centru. Architektas Eduardas Žanas 
Nirmanas (Edouard-Jean Niermans) 
A.Negresko svajonei suteikė įspūdingo 
pastato pavidalą. Viešbučio vizitine kortele 
tapo rožinis stogas su kupolu. Pirmojo 
pasaulinio karo metu viešbutis buvo 
paverstas ligonine, vėliau savininkams 
ilgai teko sukti galvas, kaip vėl grąžinti 
buvusį populiarumą. Šiandien viešbutis 
klesti ir yra labai populiarus. Penktasis 
pastato aukštas skirtas VVIP - labai labai 
svarbiems svečiams, taip pat viešbučiui 
priklauso ir dalis paplūdimio. 

Švyturys. Nors ir nedidelis, jis pritraukia 

labai daug turistų. Jo fone žavi ant kalno 
išsidėsčiusių vilų panorama. Jūroje stūksantis 

švyturys yra Nicos uosto dalis. Būtent šiame uoste 

švartuojami krovininiai laivai ir privačios jachtos. Tai 

vienas svarbiausių Rivjeros uostų. 
„Cours Saleya“ turgus
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Danija pirmoji turės 
ambasaDorių skaitmeninių 
technologijų klausimams

Danijos užsienio reikalų ministras 
Andersas Samuelsenas (Anders Samu-
elsen) ketina paskirti ambasadorių 
skait meninių technologijų klausimams.

Kaip rašo laikraštis „Politiken“, tai 
būtų pirmas pasaulyje tokio posto įkūrimo 
atvejis. „Mes turime palaikyti glaudžius 
ryšius su kai kuriomis kompanijomis, 
darančiomis mums poveikį“, - cituoja lai-
kraštis ministro žodžius. Leidinio duo-
menimis, būsimasis ambasadorius palai-
kys valstybės santykius su tokiomis kom-
panijomis kaip „Apple“, „Google“ ir „Mi-
crosoft“, kurios sparčiai keičia šiandieni-
nį gyvenimą ir darbo rinką. „Šios ben-
drovės daro poveikį ne tik Danijoje, bet ir 
kitose šalyse“, - pridūrė A.Samuelsenas.

Danija tikisi, kad tai padidins jos 
patrauklumą naujiems technologiniams 
projektams. Nepatikslinama, kada gali 
būti paskirtas ambasadorius ir kas pre-
tenduoja į šį postą.

Remiantis IT technologijų plėtros in-
deksu 2015 metais Danija buvo pripa-
žinta pažangiausia Europos šalimi pagal 
skaitmeninius rodiklius. Ypač dideli Da-
nijos laimėjimai, susiję su plačiu skait-
meninių technologijų taikymu administ-
racijai bendraujant su gyventojais.

sutuoktiniai mirė vos  
kelių valanDų skirtumu

Niujorke, Long Ailende, gyvenusi 
ir 70 metų santuokoje išgyvenusi pora 
mirė savo namuose vos 11 valandų 
skirtumu. Rūtos (Ruth) ir Viljamo (Wil-
liam) vaikai pranešė, kad jų 92 metų 
amžiaus motina mirė apie 7 val. ryto, o 
97 metų tėvas - vos po 11 valandų. Jų 
mirties priežastis nėra žinoma.

Pora susipažino 1940-aisiais, o su-
situokė 1946 metais, Viljamui sugrįžus 
iš tarnybos kariniame jūrų laivyne Ant-
rojo pasaulinio karo metu. 

ĮDomu

Dar kartą bus matuojamas 
Everesto aukštis

Kinija triukšmingai pasitiko
Pasitinkant Naujuosius pagal 

Mėnulio kalendorių Pekino 
gatvėse praūžė naktinis 

Naujųjų metų paradas
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Everestas yra aukščiausias pasaulio kalnas. 
Praėjus dvejiems metams po smarkaus že-
mės drebėjimo Nepale Indija užsimojo dar 
kartą išmatuoti tikslų jo aukštį.

Manoma, kad dėl 2015 metais Nepalą krė-
tusių požeminių smūgių kalnas pažemėjo. Vis 
dėlto mokslo bendruomenėje yra tuo abejo-
jančiųjų, neseniai sakė Indijos vyriausiasis ma-
tininkas Svarna Suba Rao (Swarna Subba Rao). 
Po žemės drebėjimo iš palydovų darytos nuo-
traukos leidžia spėti, kad oficialiai 8 847 metrų 
aukščio kalnas neteko iki centimetro aukščio.

Penkių narių ekspedicija žiemos pabaigo-
je ketina pradėti Everesto matavimo darbus, 
kurie turėtų trukti apie mėnesį. Tada per 14 
dienų turėtų būti paskelbti duomenys.

Per 7,8 balo stiprumo žemės drebėjimą 2015 
metų balandį žuvo apie 9 000 žmonių. Požemi-
niai smūgiai sukėlė ir lavinas, kurios vienoje 
Everesto bazinių stovyklų pražudė 18 žmonių.

Kinija triukšmingai pasitiko

Pagal tradicinį Mėnulio kalendorių dau-
giau kaip 1,3 mlrd. gyventojų turinti Kinija 
Naujuosius šventė sausio 28-osios vidur-
naktį. Tai yra svarbiausia kinų šeimyninė 
šventė. Naujieji pagal Mėnulio kalendorių 
sausio 28 dieną buvo švenčiami ir Taivane.

Kaip ir ankstesniais metais, daugelyje ša-
lies miestų buvo toliau ribojamas pirotechnikos 

naudojimas, kad būtų sumažintas oro užterš-
tumas ir gaisrų pavojus. Pekine buvo gerokai 
mažiau pirotechniką pardavinėjančių prekyvie-
čių nei pernai. Šanchajaus didmiestyje ir dau-
gelyje kitų miestų pardavimai buvo visiškai 
uždrausti, nors žmonės Kinijoje mano, kad 
fejerverkai gali išvaikyti piktąsias dvasias.

Sutikti Naujųjų milijonai kinų grįžo į 

savo gimtąsias vietas. Fabrikai ir biurai du-
ris užvėrė mažiausiai penkioms dienoms.

Ugninio Gaidžio metais, anot pranašys-
čių, galima tikėtis „reikšmingos mokslo rai-
dos“. Ugninis Gaidys laikomas „optimizmo, 
inovacijų ir pažangos“ simboliu. Tačiau Gai-
džio metais, prognozuojama, gali išaugti 
gamtos katastrofų tikimybė.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Gaidžio metus
Viename Taivano rajone atsirado 

milžiniškas gaidys ir višta - prie  
Naujųjų metų simbolio plūsta 

fotografuotis turistai ir vietiniai 
gyventojai. Višta ir gaidys, pagaminti iš 

bambuko, yra 2,7 ir 3,5 metrų aukščio
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apie meilę
Aktorius įsitikinęs, kad meilė 

ir tvirti santykiai turi daryti mus 
geresniais žmonėmis. „Tikrai ma-
nau, kad reikia susirasti tokį part
nerį, tokią antrąją pusę, kuri tave 
apibertų komplimentais, visuomet 
skatintų tobulėti, palaikytų ir nea-
bejotų, ir tu galėtum tapti geresniu 
žmogumi, nei buvai iki tol“,  pa-
sakojo E.Kačeris.

apie sėkmę
„Netikiu tomis kvailomis pasakomis, 

kad sėkmė aplanko tuos, kurie moka 
laukti. Manau, sėkmė aplanko tuos, kurie 
norėdami ko nors pasiekti, turėdami tiks-
lų ir svajonių negali ramiai nusėdėti vie-
toje ir imasi darbo. Ne kitaip“,  sampro-
tavo aktorius. 

apie save

Na, kad ir kaip saldžiai Eštonas kartais 
atrodo kino ekranuose ir ne viena moteris 
žiūri į jį kupina susižavėjimo, pats aktorius 
save apibūdina visai neromantiškai: „Esu vy-
riškas vyras. Nesišukuoju tol, kol nesu pri-
verstas, ir nenaudoju jokių prašmatnių ar kuo 
nors įspūdingų kūno losjonų ar šampūnų. 
Man to nereikia. Be to, esu pratęs visuomet 
būti atviras ir sakyti viską, ką galvoju. Belie-
ka tikėtis, kad būsiu suprastas teisingai.“ 

apie aktorystę

„Galbūt niekuomet nebūsiu geriausias 
aktorius Holivude, bet tikiuosi, kad visuo-
met būsiu žinomas kaip stropiausiai ir 
sunkiausiai dirbantis. Tai nėra lengvas 
darbas, ypač sekso scenos. Visą tą laiką, 
kai turi įtikimai vaidinti aistrą ir meilę, 
galvoji: ar gerai taip, ar gerai anaip, ar ne-
peržengiu ribos ir t.t. Ir tuo metu abu ak-
toriai jaučiasi velniškai nejaukiai, o po to 
turi dirbti taip, tarsi nieko nebūtų nutikę. 
Ir tik kai ekranuose pasirodo kino filmas, 
tu pats gali įvertinti, ar tikrai esi geras 
aktorius, ir jei taip, tai ar labai geras“,  
darbo vingrybėmis dalijosi Eštonas. Ne-
gana to, žinomumas vargina ir aktorius ne 
kartą yra sakęs, kaip vertina akimirkas, 
kai nereikia dirbti ir gali laiką skirti sau 
ar savo šeimai, niekur neskubėti ir mė-
gautis poilsiu.

Netikėti pasakomis apie tai, kad sėkmė aplanko tuos, kurie laukia, mesti universitetą 
dėl modelio karjeros ir aktorystės, atkakliai dirbti ir siekti užsibrėžtų tikslų - tai turbūt 
geriausiai apibūdina vieną žinomiausių Holivudo aktorių EštoNą KačErį (ashton 
Kutcher), kuris vasario 7-ąją švęs 39 metų gimtadienį. Ir dabar, kai jį jau žino visas  
pasaulis, aktorius tvirtina, kad jam svarbiau šeima ir ramybės akimirkos nei karjera.

Faktai

n Aktorius gimė 1978-ųjų vasario 7-ąją Jungtinėse 
Amerikos Valstijose
n Visas jo vardas yra Kristoferis Eštonas Kačeris 
(Christopher Ashton Kutcher)
n Aktorius gali pasigirti itin įspūdingu ūgiu, jis siekia 
net 189 cm
n Ajovos universitete studijavo biochemijos inžineriją, 
bet metė norėdamas siekti modelio karjeros
n Labiausiai patinkanti spalva - raudona
n 2005-2013 metais buvo vedęs aktorę Demi Mur 
(Demi Moore), tačiau santuoka galiausiai iširo. Tai 
Eštonui buvo pirmoji santuoka, o Demi - jau trečioji
n 2015-aisiais Eštonas vedė kitą Holivudo pažibą - 
aktorę Milą Kunis (Mila Kunis). Kartu pora augina du 
vaikus - dukrą Vajat Izabelę (Wyatt Isabelle) ir sūnų 
Dimitrijų (Dimitri)
n Du jo kairės kojos pirštai nėra atsiskyrę vienas nuo 
kito. Kitaip tariant, jie sujungti tarsi plėve
n Laisvu laiku mėgsta klausyti muzikos, žaisti vaizdo 
žaidimus, lankytis vakarėliuose ir sportuoti
n Mėgstamiausia pasaulio virtuvė - italų
n Vieni iš jam labiausiai patinkančių kolegų aktorių yra 
Dženifer Eniston (Jennifer Aniston), Tomas Kruzas  
(Tom Cruise) 
n Mėgstamiausia sporto šaka - futbolas. O mokyklos 
laikais aktorius lankė imtynes, tačiau dėl patirtos  
traumos šio sporto teko atsisakyti
n Lanko „Krav Maga“ treniruotes. Tai yra Izraelyje 
sukurtas kovos ir savigynos menas, susidedantis iš 
bokso, dziudo, imtynių, gatvės kovų ir dar kelių kovos 
menų elementų

Pasivijęs sėkmę EP
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2017 m. vasario 3-9 d.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
Plačiau apie „Euroviziją“ - 41 p.

Aistės Pilvelytės 
triumfas „eurovizijos“ atrankose
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Esu... REIKLUS  televizijos žiūrovas...

Lietuvos rytas TV 4,2%
TV1 3,2%
TV8 3%
TV6 2,6%
Info TV 2,1%

PBK 2%
NTV Mir Lietuva 1,4%
LRT Kultūra 0,7%
REN Lietuva 0,5%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 4,9%
TV1 3,6%
Info TV 2,7%
TV8 2,4%
TV6 2,4%

PBK 1,8%
NTV Mir Lietuva 1,8%
REN Lietuva 0,8%
LRT Kultūra 0,8%
Liuks! 0,3%

LNK 16,5%

TV3 16%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,4%

LNK 20,6%

TV3 19,5%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 13,9

2 LIETUVOS TALENTAI TV3 13,1

3 ANAPUS NEŽINOMYBĖS LNK 12,2

4 KK2 LNK 12,1

5 NUO...IKI LNK 11,1

6 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 11,0

7 TV3 ŽINIOS TV3 11,0

8 LNK ŽINIOS LNK 10,8

9 M.A.M.A. APDOVANOJIMAI 2017 TV3 10,4

10 KK2 PENKTADIENIS LNK 10,4

Duomenys: TNS LT, 2017 m. sausio 23-29 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 5,9%BTV 6,6%

Atidėtas  
žiūrėjimas 7,4%

LRT Televizija 
8,7%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
7,9%

Kiti  
kanalai 23,1 %

Kiti  
kanalai 18,9%

✔ Dažniausiai žiūriu...
mokslo populiarinimo ir laidas apie gamtą. Neretai tai yra 

būtent „History“, „Discovery“, „National Geographic“, „Animal 
Planet“ kanalai ir panašiai. Šie kanalai rodo būtent tas temas ir 
dalykus, kurie man yra tikrai įdomūs. 

✔ LaiDų veDėjai turi...
pagelbėti laidai ir jos turinio atskleidimui, o ne parodyti save. 

Na, bent jau aš dažniau žiūriu laidas dėl jų turinio, o ne dėl ve-
dėjų. Tiesa, pastebiu, jei laidos vedėjas yra charizmatiškas, bet tai 
man nesudaro didelės laidos vertės.

✔ teLevizijoje Labiausiai trūksta...
na, visi dažniausiai pastebi ne ką kita, o techninį broką. Tad 

lietuviškai televizijai tikrai trūksta auditorijos, nuolatinių ir iš-
tikimų žiūrovų, kurie keltų reitingus ir padėtų surinkti daugiau 
lėšų. Būtent dėl to mūsų televizijos ir negali pasiekti tokio techni-
nio lygio, kokį gali sau leisti kai kurios užsienio televizijos. Būtent 
didelės auditorijos atneša didesnes lėšas, o kartu tai teikia ir di-
desnių galimybių. Dar viena šio meto problema ta, kad paklausa 
tikrai diktuoja pasiūlą. Seniau televizija daugiau ir dažniau už-
siimdavo šviečiamąja veikla, edukacija, o dabar tik įgyvendina 
žiūrovų lūkesčius, užuot pati tuos lūkesčius ir formavusi. Bet tai 
tikrai šio laikotarpio, interneto, spartos, dėmesio stokos problema. 
Žmonės bet kokį informacinį šlamštą priima kaip rimtas žinias. 
Gaila...

✔ Labiausiai nemėgstu LaiDų...
kurias žiūrėdamas suprantu, kad manimi bandoma manipu-

liuoti. Tai yra visokie realybės šou, kuriuose neva bandoma paro-
dyti realybė, o aš matau, kad ten yra visko labai daug suvaidinta 
ir surežisuota. Ir dar prastai suvaidinta, neįtikinamai. (Juokiasi.)

✔ jeigu būtų gaLimybė pačiam kurti ir vesti autorinę 
 LaiDą, ji būtų...

tokia, kokios man pačiam patinka. Tai galėtų būti analitinė 
laida arba istorijos plačiąja prasme. Galbūt galėčiau kurti laidą 
apie geras žinias, kad būtų mažiau anonsų, kurie prasideda ir 
baigiasi kriminalais. Norėtųsi pateikti tikrą analizę, o ne dema-
gogiją, ir kiekvieną temą turėtų komentuoti specialistai. Man vi-
suomet svarbu kompetencija. 

Parengė Ringailė STulPINAITė-GvIlDė

Aktorius, renginių ir laidų vedėjas MARIUS JAMPOLSKIS (38) tele-
vizijos ekranuose tikrai neretas svečias. Tiesa, kai turi laiko televiziją 
žiūrėti pats, jis dažniau renkasi mokslo populiarinimo laidas ir nuo-
gąstauja, kad viena didžiausių šių laikų TV problemų - auditorijos 
norų tenkinimas, o ne tų norų formavimas.
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Bendroje balsavimo lentelėje 1-ąją 
vietą užėmusi „Eurovizijos“ veterane ti-
tuluojama A.Pilvelytė atrankose dalyvau-
ja jau 11 kartą. Kaip ir pernai, atlikėjai 
teko pasirodyti sergančiai, tačiau jai tai 
kojos nepakišo - pasirodė kaip visada pro-
fesionaliai. Tiesa, komisijai pro akis ne-
prasprūdo Aistės dainos „I’m Like a Wolf“ 
panašumas su latvių žvaigždės Aminatos 
kūryba. Stebėtis nereikėtų - garsioji latvė 
yra viena iš A.Pilvelytės dainos autorių.   

Pasirodymas „Eurovizijos“ atrankoje 
yra simboliškas A.Chošnau karjeros 
žingsnis. Ilgai ieškojęs savitumo žinomas 
atlikėjas atsisveikina su paieškomis - į 
sceną grįžta kaip solo atlikėjas ir nuo šiol 
prisistato tiesiog Alanu. Simboliška, jis 
ant scenos pasirodė septintas, septintukas 
yra ir jo dainos „7 Days“ („7 dienos“) pa-
vadinime. Alano pasirodymą stebėjo ir  
kūrinio bendraautoris bei prodiuseris - 
žymusis italų kūrėjas Markas Lo Rusas 
(Marco Lo Russo).   

Parengė Eimantė Juršėnaitė

TELEVIZIJAEtErio žmonės

24 kelialapiai į 2-ąjį turą AtrAnką įveikę 1 lAidos dAlyviAi
n Edgaras Lubys („Could It Be?“)
n Sasha Song („Never Felt Like This Before“)
n Paula („Never Let You Go“)
n „Golden Monkeys“ („Septyni dievai“)
n Otreya („Last Two Weeks“)
n Benas Malakauskas („Rolling“)

AtrAnką įveikę 2 lAidos dAlyviAi
n Mia („Sacrifice“)
n Kotryna Juodzevičiūtė („Love Shadow“)
n Gabrielius Vagelis („Feel Myself Free“)
n Valdas Lacko („It’s So Unfair“)
n Ieva Zasimauskaitė („You Saved Me“)
n „E.G.O.“ („My Story“)

AtrAnką įveikę 3 lAidos dAlyviAi
n Greta Zazza („Like I Love You“)
n Gytis Ivanauskas („Get Frighten“)
n „Fusedmarc“ („Rain of Revolution“)
n Vidas Bareikis ir Ieva Zasimauskaitė 
    („I Love My Phone“)
n Gražvydas („Paint the Sky Blue“)
n Milda ir Saulenė („ Paperheart“)

AtrAnką įveikę 4 lAidos dAlyviAi
n Aistė Pilvelytė („I’m Like a Wolf“)
n Alanas  („7 Days“)
n „Queens of Roses“ („Fisherman“)
n Valerija Iljinaitė („You Made Me Glow“)
n Neringa Šiaudikytė („Running Out of Time“)
n Evaldas Vaikasas  („Fire Kisses“)

2-ame nacionalinės „eurovizijos“ 
atrankų etape susirungs 

Parodyta ketvirtoji nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos laida, kuri užbaigė pirmąjį etapą. 
Paaiškėjo 24 dalyviai, kurie dar žingsneliu priartėjo prie finalo ir kovos dėl teisės atstovau-
ti Lietuvai Ukrainoje. Paskutinėje pirmo etapo laidoje triumfavo dainininkė Aistė Pilvelytė, 
o antrąja vieta džiaugėsi naują karjeros etapą pradedantis Alanas Chošnau.  

Evaldas Vaikasas
Irmanto Sidarevičiaus nuotr. Neringa Šiaudikytė

Valerija Iljinaitė Alanas Chošnau
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 16.50  „Neišsižadėk“  18.15  „Aguonų laukas“ 19.30  „Muškietininkai 2“ 14.25  „Nakties 
  karalienė“ 

 12.00  „Hubertas ir 
  Staleris“

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Linksmieji trau-
kinukai“. 9.10 Ką pasakė Kakė Makė? 9.25 
Senoji animacija. 10.10 Drama „Susipažinkite 
su mano Valentina“ (N-7). 12.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 13.00 „Žiemos saulė“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Di-
džiosios Džeimio šventės. 16.30 Džeimio Oli-
verio patiekalai per pusvalandį. 17.00 „Apka-
bink mane“ (N-7). 18.00 „Žiemos saulė“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Drama „Vienas tarp gydytojų“ (N-7). 
22.50 „Žiemos saulė“ (N-7). 0.50 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 
virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Pasienio 
sargyba (N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 
Nuo... Iki. 14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 
(N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Dokumentinis f. „Ekspedicija į 
Grenlandijos ledo skydą“. 22.00 Info diena. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00 Gyvenk 
sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 Tegul kalba. 13.20 
„Graikė“. 15.10 Kartu su visais. 16.05 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.05 Lauk 
manęs. 19.00 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.00 Premijos „Auksinis gramo-
fonas“ įteikimo ceremonija. 2 d. 22.55 „Pelėdos 
klyksmas“. 23.55 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 
„Vasilisa“. 13.40 „Pėsčiomis“. 14.05 „Statūs 
krantai“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 mi-
nučių. 20.00 Petrosiano šou. 22.05 „Svetimas 
veidas“. 24.00 „Dangaus kregždutės“.

 Ren
6.50 Vaikų klubas. 6.55 „Afro-maskvietis“. 7.50, 
20.25 Kviestinė vakarienė. 8.40 Tinkama prie-
monė. 9.35 „Šeimos dramos“. 11.30 Mums net 
nesisapnavo. 14.40 „Gobšumas“. 15.35 „Pagun-
da“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos 
dramos“. 21.25 Mums net nesisapnavo. 0.05 
Paklydimų teritorija su Igoriu Prokopenka. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Paslaptinga Rusija“. 6.05 Dalykiš-
kas rytas. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Broliai 3“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 Susitikimo 
vieta. 15.45 Kalbame ir rodome. 17.05 Ypatin-
gas įvykis. Apžvalga. 19.00 „Gurnovo tiesa“. 
20.05 „Teisingas mentas 9“. 24.00 Susitikimo 
vieta. 2.00 „Maskvos ranka“. 3.00 „Nusikalti-
mas bus atskleistas“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00, 19.25 Buvo, 
nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.15 Naminukai. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos pokal-
bis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.25 „Komisaras Aleksas“. 16.20 Verta kalbėti. 
17.20 Okrasa laužo taisykles. 18.30 TV eks-
presas. 18.50, 1.15 Valstybės interesai. 19.55 
„Pagalbos signalas“. 20.25 Laisvasis ekranas. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
0.15 Meistrų galerija: M.Grechuta. 1.45 Miško 
istorijos. 4.45 „Pagalbos signalas“. 

 TV1000
7.10 „Paranoja“. 9.10 „Gerbėja“. 11.05 „Hičas“. 
13.15 „Pagrobti ir perduoti“. 15.25 „Mylimųjų 
žiedas“. 17.20 „Būti Flynu“. 19.10 „Protas ir 
jausmai“. 21.40 „Poseidonas“. 23.30 „Druska“. 
1.10 „Vandens ieškotojas“. 3.00 „Pražūtingas 
rūkas“. 5.10 „Belaukiant amžinybės“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 Sunk-
vežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Perdirbimas. 
8.15, 17.15 Svajonių automobiliai. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 San-
dėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo 
turto karai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Motociklai. 
21.00 Aliaskos pakraštys. 22.00 Jukono vyrai. 
23.00 Aliaska. Paskutinė riba. 24.00 Kas dedasi 
Žemėje? 1.00 Kryžminė ugnis.

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00, 24.00 
Neįprastas maistas. 10.00, 15.00 Viešbučių 
verslas. 12.00 Didžiosios paslaptys. 16.00, 
22.00 Statybos Aliaskoje. 23.00 Turto gelbėtojai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensų mūšis.
11.00 Farai (N-7).
12.00 TV serialas „Hubertas 

ir Staleris“ (N-7).
12.55 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinė komedija 

„Kung Fu Panda“.
21.15 Fantastinis nuotykių f. 

„Divergentė“ (N-14).
0.05 Siaubo trileris 

„Smagus pasiva-
žinėjimas 2. Mirtis 
kelyje“ (S).

1.50 Romantinė drama 
„Skaitovas“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
7.30 Animacinis f. 

„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir  
Svirplys“.

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

9.45 24 valandos (N-7).
10.30 Yra, kaip yra (N-7).
12.35 Nuo... Iki.
13.30 Būk mano meile! 

(N-7).
14.25 TV serialas 

„Nakties karalienė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

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

„Piktas vairuotojas“ 
(N-14).

24.00 Siaubo trileris 
„Šikšnosparniai. 
Sunaikinimo  
operacija“ (N-14).

1.35 Kriminalinis trileris 
„Vienintelis šūvis“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 2“.
10.50 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai 2“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 TV serialas 

„Muškietininkai 2“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Drama „Pasiutęs Šuo 

ir Glorija“ (N-7).
0.25 Trumposios žinios.
0.30 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV serialas „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi 3“.

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

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

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

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

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

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

13.20  „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (N-7).

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos imtynės.
21.30 Kriminalinė drama 

„Sumokėti viską“.
23.30 Drama „Panelė 

Meadows“ (N-14).
1.05 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“.
1.50 TV serialas „Dalasas“.
2.35 Kriminalinė drama 

„Sumokėti viską“ 
(N-7).

4.10  „Nikonovas ir Ko“.

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“.
7.10 „Skubus iškvietimas. 

Dingęs pacientas“.
8.15 „Pėdsakas“ (N-7).
9.15 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Gluchariovas“ (N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Chiromantas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Chiromantas“ (N-7).
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Fantastinis veiksmo f. 

„Invazijos diena“ 
(N-14).

1.05 Veiksmo f. „Mirtinas 
šuolis“ (N-14).

2.45 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

3.05 Fantastinis veiksmo f. 
„Invazijos diena“ 
(N-14).

4.35 „Mirtinas šuolis“ 
(N-14).

6.00 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Kultūros 

akademija.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.20 Parodos „Nikolajus 

Rerichas ir Latvija“ 
atidarymas.

8.00 Legendos.
8.45 Keliaukim!
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Lotynų muzika 

Jungtinėse Amerikos 
Valstijose“. 1 d. 

13.15 Gimtoji žemė.
13.45 Atspindžiai.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 „Aguonų laukas“.
19.10 Durys atsidaro. 
19.30 Koncertas, skirtas 

kompozitorės Onutės 
Narbutaitės jubiliejui. 

21.00 Romantinė komedija 
„Džeris Magvairas“.

23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.50 LRT Kultūros 

akademija.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Keliaukim!

 10.05  „Voratinklis“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

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

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

Paslapčių biuras“.
15.05 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

Komisaras Falkė. 
Padegėjas“ (N-7).

22.45 Snobo kinas. Drama 
„Paskutinė naktis“.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.40 „Įtariamieji“ (N-14).
4.50 „Kas namie šeimi-

ninkas?“

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ (N-7).
8.00 „Kobra 11“ (N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.00 Aukščiausia 

pavara.  
Top 41.

12.10 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
13.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Aferistas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

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

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Biografinė drama 
„Dalaso klubas“ 
(N-14).

0.55 „Prieš ugnį ugnimi“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kaip 
susigrąžinti  
seksualumą.

10.30 „Kai šaukia 
širdis“.

11.30 Nuotykių f. 
„Beilio  
nuotykiai:  
Kalėdų didvyris“.

13.15 Pinigai iš nieko.
14.15 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
15.15 „Judriausios 

pasaulio  
vietos“.

16.15 Romantinė 
komedija „Kietos 
mergiotės“.

18.00 „Noriu šio 
automobilio“.

19.00 „Robinzonas Kruzas“ 
(N-7).

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

penktadienis!  
„Ko nori  
moterys“.

23.15 Balticum TV 
žinios.

23.45 Andrea Bocelli 
koncertas  
„One Night in  
Central Park“.  
2011 m.

„DIVERGENTĖ“
Fantastinis nuotykių Filmas. 
JAV. 2014.
Režisierius: Neil Burger.
Vaidina: Shailene Woodley, 
Kate Winslet, Theo James.

Ateities visuomenė išliks tik tuomet, jei 
kiekvienas jos narys priklausys luomui, 
geriausiai atskleidžiančiam asmens 
savybes. Paaugliai turi atlikti testus 
nustatyti kuriam luomui jie tinka... 

„ŠIKŠNOSPARNIAI. 
SUNAIKINIMO OPERACIJA“
siaubo trileris. JAV. 2007.
Režisierius: Jamie Dixon.
Vaidina: Michael Jace, Pollyanna
McIntosh, David Chokachi.

Teksase įvyko kelios šiurpios žmog-
žudystės. Paaiškėjo kaltininkai. Tai 
šikšnosparniai. Vietos valdžia kreipiasi 
į specialistus. Ištyrus kelis atvejus pa-
aiškėjo, kad šikšnosparniai - Indonezi-
joje atliekamų eksperimentų aukos. 

vasario 3 d. 

 23.45  Andrea Bocelli 
   koncertas

 17.00  „Kobra 11“ 21.00  „Nusikaltimo vieta. 
  Komisaras Falkė“

 ANIMAl PlANET
7.25 Šuns gelbėjimo misija. 8.15, 12.50 Veteri-
narų gyvenimas. 9.10, 14.40 Kelionės po Sacha-
rą. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.00 
Šunys. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50 
Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 17.25, 21.05, 
1.40 Pietų Afrika. 18.20, 22.00 Laukiniai Zoltano 
gyvūnai. 20.10 Gepardo pėdsakais. 

 SPORT1
7.40, 17.50 NBA krepšinio lyga. Oklando „War-
riors“ - Los Andželo „Clippers“. 2017-01-29. 
9.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Sarago-
sos „CAI“ - „Barcelona“. 2017-01-02. 11.30 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Vitorijos „Bas-
konia“ - Madrido „Real“. 2017-01-03. 13.15, 
3.10 NBA krepšinio lyga. Sakramento „Kings“ - 
Memfio „Grizzlies“. 2016-12-31. 15.30 KOK 
World Series. Bušido kovos. 20.00 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. Aštuoniolikta laida. 
Premjera. 20.30 KOK World Series. Bušido 
kovos. Talinas 2016. 3 d. Premjera. 22.45 Olan-
dijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 23.30 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Murcia -  
Baskonijos „Saski Baskonia“. 2017-01-22. 
1.10 „Pasaulio rali-kroso čempionatas. 5.20 
Čempio nai LT. Grappling Šakiai 2016. 5 laida. 

 VIASAT SPORT BAlTIC
7.00, 12.40, 19.15 Boksas. Sammy Vazquezas, Jr. - 
Luisas Collazo. 7.40, 13.05, 19.55 Boksas. Yor-
denis Ugas - Levanas Ghvamichava. 8.20, 13.30, 
20.35 Boksas. Ryanas Carlas - Eddie Ramirezas. 
9.00 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Barcelo-
na“. 10.50 Krepšinis. Eurolyga. „Brose“ - „Mac-
cabi“. 13.55 Ledo ritulys. KHL. „Yugra“ - Rygos 
„Dinamo“. 15.55 Ledo ritulys. KHL. „Avtomobi-
list“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 
18.45 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
21.15 Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Real“. 
Tiesioginė transliacija. 23.30 Ledo ritulys. KHL. 
„Avtomobilist“ - Rygos „Dinamo“. 

 EUROSPORT
8.00 Slidžių krosas. Universiada. Kazachstanas. 
8.30 Kalnų slidinėjimas. Universiada. 10.00 Biatlo-
nas. Universiada. 10.45 Dailusis čiuožimas. Uni-
versiada. 11.30 Snieglenčių sportas. Universiada. 
12.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Pietų Korėja. 
13.45 Šiaurės dvikovė. Universiada. 15.15, 0.45 
Dviračių sportas. „Volta a la Comunitat Valenciana“. 
Ispanija. 17.30, 24.00 Dviračių sportas. Dubajaus 
turas. 18.45, 1.30 Šuoliai su slidėmis nuo trampli-
no. Pasaulio taurė. Vokietija. 20.00 Slidžių krosas. 
Pasaulio taurė. Pietų Korėja. 20.55, 23.55 Sporto 
naujienos. 21.00 Angliškasis biliardas. Vokietija. 

„VIENAS TARP GYDYTOJŲ“
Drama. Vokietija. 2014.
Režisierius: Oliver Schmitz.
Vaidina: Dana Golombek, Nina Gummich, Hannes Jaenicke.

Iškylaujant gamtoje dėl neaiškios priežasties staiga susmunka jauna 
mama. Pradiniai apendicito įtarimai nepasitvirtina - ligoninėje paaiškėja, 
kad Marla serga kur kas pavojingesne liga. Jos šansai išgyventi lygūs 
šansams mirti. Palatoje nuo jos nesitraukia tėtis Haroldas - buvęs kari-
ninkas, nepasitikintis nei gydymo sistema, nei daktarais.

„PIKTAS VAIRUOTOJAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Patrick Lussier.
Vaidina: Nicolas Cage, 
Amber Heard, Billy Burke.

Miltonas - užkietėjęs nusikaltėlis, už 
nuodėmes patekęs į pragarą. Kai blo-
gį garbinantis Kultas nužudo Miltono 
dukrą ir pagrobia mažąją anūkę, jo 
nesulaiko net pragaro vartai. Ištrūkęs 
Miltonas leidžiasi į Kulto gaudynes. 

TV3
21.15

lNK
22.00

lNK
24.00

TV8
21.00

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Grožio mėnuo (N-7).
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Komedija „Undinė“.
13.05 Komedija „Išprotėjęs 

profesorius“ (N-7).
15.00 Veiksmo f. „Greitis“ 

(N-7).
17.20 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 Premjera! Aš - 

superhitas. 
Tiesioginė  
transliacija (N-7).

21.30 Kriminalinė komedija 
„Nevykėliai po prie-
danga 2“ (N-14).

23.50 Fantastinis veiksmo f. 
„Abraomas Linkolnas. 
Vampyrų medžioto-
jas“ (N-14).

1.45 Parodijų komedija 
„Liepsnojanti meilė“ 
(N-14).

6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
6.55 Animacinis f. 

„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

7.20 “Nickelodeon“ 
valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.35 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
9.00 „Tomo ir Džerio šou“.
9.30 „Ponas Bynas“.
10.00 Premjera! Nuotykių 

filmas šeimai 
„Stebuklingos letenos“.

11.55 Komedija „Šunelis 
Pingas“.

13.40 Komedija „Žandaras 
Niujorke“ (N-7).

15.35 Romantinė komedija 
„Ostinlendas“ (N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. 

„Batuotas katinas 
Pūkis“.

21.15 Veiksmo komedija 
„Piko valanda 3“ (N-7).

22.55 Komedija „Norbitas“ 
(N-14).

0.50 Veiksmo trileris 
„Piktas vairuotojas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 Lietuvos kolumbai.
7.55 „Tobotai 1“.
8.20 „Tatonka ir mažieji 

draugai“.
8.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
8.45 „Džiunglių knyga 1“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Įdomiausios pasau-

lio keistenybės“. 4 d. 
13.05 „Paslaptingas maša-

lų gyvenimas“.
14.05 „Džesika Flečer“ (N-7).
15.45 Žinios. 
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Eurovizija 2017. 

Nacionalinė atranka. 
22.50 Trumposios žinios. HD.
22.55 Romantinė komedija 

„Bridžitos Džouns 
dienoraštis“ (N-7).

0.30 Trumposios žinios.
0.35 „Įdomiausios pasau-

lio keistenybės“. 4 d.
1.30 „Paslaptingas maša-

lų gyvenimas“.

 22.55  „Bridžitos Džouns 
  dienoraštis“

 17.20  Ekstrasensų 
  mūšis 

ŠeŠtadienis

„ABRAOMAS LINKOLNAS. VAMPYRŲ MEDŽIOTOJAS“
Fantastinis veiksmo Filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Timur Bekmambetov.
Vaidina: Benjamin Walker, Dominic Cooper, Anthony Mackie.

Abraomas Linkolnas buvo šešioliktasis JAV prezidentas, valdęs šalį per 
pilietinį karą, sėkmingai kovojęs su krize ir įėjęs į pasaulio istoriją už 
tai, kad panaikino vergiją. Šio filmo kūrėjai pamatė jį ir kaip aistringą 
medžiotoją, kovojusį su... vampyrais. Ši legenda byloja, kad, būdamas 
devynerių, Abraomas Linkolnas matė, kaip jo mamą nužudė vampyras.

rekomenduoja

„ČEMPIONAS 2“
veiksmo Filmas. JAV. 2006.
Režisierius: Isaac Florentine.
Vaidina: Michael Jai White, 
Ben Cross, Scott Adkins.

Pasaulio sunkiasvorių bokso čem-
pionas Džordžas Čambersas at-
vyksta į Rusiją, kad nusifilmuotų 
reklamoje, ir tampa nesėkmingai 
susiklosčiusių aplinkybių auka. Jis 
apkaltinamas heroino platinimu 
ir įkišamas už grotų. Čia jo laukia 
itin žiaurios kovos kalėjimo bokso 
ringe, kur karaliauja nenugalima-
sis Jurijus Boika.

„VIEŠBUTIS  
„DIDYSIS BUDAPEŠTAS“
komedija. JAV, Vokietija. 2014.
Režisierius: Wes Anderson.
Vaidina: Ralph Fiennes, Murray 
Abraham, Mathieu Amalric.

Filme pasakojami legendinio gar-
saus viešbučio „Didysis Budapeštas“ 
durininko Gustavo H. ir pasiuntinu-
ko Zero Mustafos nuotykiai. Tai isto-
rija apie neįkainojamo Renesanso 
epochos paveikslo vagystę bei at-
gavimą ir kovą dėl didžiulio šeimos 
turto, ji vyksta greitai ir smarkiai besi-
keičiančių aplinkybių Europoje fone.

„NORBITAS“
komedija. JAV. 2007.
Režisierius: Brian Robbins.
Vaidina: Eddie Murphy, 
Thandie Newton, Terry Crews.

Norbitui niekada nesisekė. Vos 
gimusį jį mama paliko ant kinų 
restorano laiptų. Vaiką užaugi-
no restorano savininkas ponas 
Vongas. Sunkią Norbito vaikystę 
praskaidrino įtėvio meilė ir graži 
mergaitė, kuriai jis nesiryžo prisi-
pažinti apie savo jausmus. 

BTV
21.30

 TV8
6.30 Aš - Lietuvos pilietis. Tapatybės akcen-
tai. 7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 Kempas 
ir draugai. 8.30 „Mažosios kerėtojos“. 9.30 
„Linksmieji traukinukai“. 10.00 Senoji anima-
cija. 11.00 „Mano mažasis ponis“. 11.30 Ma-
myčių klubas. 12.00 Penkių žvaigždučių būstas. 
12.30 Svajonių sodai. 13.30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai (N-7). 14.00 „Rezidentai“ 
(N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 
„Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 Didžiosios 
Džeimio šventės. 17.30 Lietuvos talentai (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Svajonių laivas. Kana-
da“ (N-7). 22.50 Drama „Vienas tarp gydytojų“ 
(N-7). 0.40 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 (N-7). 
17.40 Dviračio šou. 19.30 Dokumentinis f. 
„Ekspedicija į Grenlandijos ledo skydą“. 20.25 
Nuo... Iki. 21.20 Vilniečiai. 22.00 Yra, kaip yra 
(N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų k. 0.30 Už vaikystę. 1.00 Yra, kaip yra 
(N-7). 2.00 24 valandos (N-7). 2.55 Bus visko. 
3.40 Valanda su Rūta. 5.05 Ne vienas kelyje. 
5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Grok 
mylimas, akordeone! 7.15 Vaikų klubas. 7.30 
Vaikų klubas. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ga-
nytojo žodis. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Idealus 
remontas. 10.05 Vaikų klubas. 10.25 Skanėstas. 
11.30 „Žmogus iš Kapucinų bulvaro“. 13.30, 
17.00 „Žmogžudystė trims“. 16.50 Vakaro naujie-
nos. 18.05 Izmailovo parkas. 20.00 Laikas. 20.20 
Šlovės minutė. Naujas sezonas. 22.10 Šiandien 
vakare. 23.55 „Klinčas“. 1.30 EURONEWS. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 7.20 Tyrimą atlieka 
žinovai. 8.15 Gyvos istorijos. 9.05 Šeimos albu-
mas. 10.40 Humoras! Humoras! Humoras!. 13.20 
„Mano mylima pabaisa“. 17.00 Šeštadienio vaka-
ras. 20.00 „Uošvė - vadas“. 23.55 Miestiečiai. “. 

 REN
6.30 Vaikų klubas. 6.45 „Kareiviai“. 7.30 Paklydi-
mų teritorija su Igoriu Prokopenka. 13.25 Rusiškas 
vairavimas. 13.50 Mintransas. 14.35 Sąžiningas 
remontas. 15.20 Pati naudingiausia programa. 
16.20 „Jaunystės eliksyras“. 17.20 „Pėdsekiai“. 
19.20 Prajuokink komiką. 20.00 „Praeities vaiky-
masis“. 21.50 „Narvas“. 1.35 Žiūrėti visiems! 

TV6
22.30

TV3
23.50

LNK
22.55

 19.30  „Batuotas katinas 
  Pūkis“
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6.20 TV serialas 
„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

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

šuo!“
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato kvalifika-
cija. Trakai. 2016 m.

12.05 Savaitės kriminalai 
(N-7).

12.35 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

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

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

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

Bynas“ (1) (N-7).
19.30 Muzikinis iššūkis. 

Vedėjai Laisva ir 
T.Rimgaila. 

21.30 Veiksmo f. 
„Čempionas 2“ (N-14).

23.25 Siaubo f. „Balsai iš ana-
pus. Sugrįžimas“ (S).

1.05 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

2.35  Muzikinis iššūkis. 
4.05 Mistinės istorijos (1) 

(N-7).
4.55 TV serialas „Blogas 

šuo!“

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.25 Dokumentinis f. 

„Dykumos“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Dokumentinis f. 

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

dystės“ (N-7).
15.20 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Atsargos pulkinin-

kas tiria. Kvapnus 
suvenyras“ (N-7).

18.00 Žinios. Orai.
18.20 0 laipsnių.
18.25 „Atsargos pulkinin-

kas tiria. Kvapnus 
suvenyras“ (N-7).

20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Atsargos pulkinin-

kas tiria. Kvapnus 
suvenyras“ (N-7).

21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Kartą Rostove...“ 
1.00 „Mafijos kronikos“.
2.00 „Detektyvas Linlis“.
3.30 „Šetlando žmogžu-

dystės“ (N-7).
5.25 „Detektyvas Linlis“.
6.55 Dokumentinis f. 

„Miestai ir žmonės“.

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

kitaip.
11.00 Penktasis tarptauti-

nis menų festivalis 
„Šokio karalienė“. 

12.30 „Šokių akademija 2“.
13.30 Tradicinės respubliki-

nės ristūnų žirgų lenk-
tynės „Sartai 2017“. 

15.15 Kai aš mažas buvau.
16.00 Dokumentinis f. 

„Žmogiškumo kelyje“.
16.40 Sigitas Geda.
17.30 Akacijų alėja 2016.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.00 Karinė drama „Tiltas 

per Kvai upę“.
23.35 Dabar pasaulyje.
0.05 „Šokių akademija 2“.
0.30 ARTS21.
1.00 Elito kinas. Drama 

„Gyvenimo medis“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Laukinė Afrika“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Ar jūsų šuo - 
genijus?“

11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Silvijos itališki 

valgiai.
12.30 Reičelės Alen pyragų 

dienoraštis.
13.00 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
14.00 Pasisvėrę ir laimingi.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
17.10 Vesternas „Vadas 

Baltoji Plunksna“.
19.05 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Bekas 2. 
Atsiskyrėlis“ (N-14).

22.45 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.20 „Kas aprengs 
nuotaką?“

1.20 Drama „Paskutinė 
naktis“ (N-14).

2.50 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Falkė. 
Padegėjas“ (N-7).

4.20 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

5.05 „Sodo gyventojai“.

5.45 Teleparduotuvė.
6.00 Crisso 

Angelo iliuzijų 
pasaulis (N-7).

7.00 Pakartok! (N-7).
8.30 Vienam gale 

kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos 

mokyklų  
žaidynės.

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

nės (N-7).
12.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.00 Pakartok! (N-7).
14.20 Aukščiausia 

pavara Bolivijoje 
(N-7).

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

lygos rungtynės. 
Alytaus „Dzūkija“ -  
Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Komedija 

„Viešbutis „Didysis 
Budapeštas“ (N-14).

0.20 Trileris „Keršto aitva-
ras“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

10.30 „Noriu 
šio automobilio“.

11.30 „Kai šaukia 
širdis“.

12.40 Pinigai iš 
nieko.

13.40 „Dikensiada“ (N-7).
14.20 „Siaubingi 

namai“.
15.20 Romantinė drama 

„Prieskonių  
princesė“.

17.05 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

18.05 „Virtuvė“ (N-7).
18.35 Šeimos 

vakaras.  
„Kelso abatijos 
paslaptis“.

20.00 „Judriausios 
pasaulio  
vietos“ (3).

21.00 Led Zeppelin 
koncertas 
„Celebration Day“. 
2007 m.

23.15 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

23.45 „Į pasaulio kraštą“ 
(N-7).

0.45 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

 13.30  „Sartai 2017“ 11.00  „Detektyvas 
  Linlis“

 19.30  Muzikinis iššūkis  15.20  „Prieskonių 
  princesė“

 12.00  Silvijos itališki 
  valgiai

TV PROGRAMAvasario 4 d. 

 NTV Mir
6.40 Jų papročiai. 7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 
7.20 Ir vėl sveiki! 7.50 Gaminame su A.Zyminu. 
8.15 Kūdikio lūpomis. 9.25 Pagrindinis kelias. 
10.05 Gyvas ir negyvas maistas. 11.00 Buto 
klausimas. 12.05 Dvigubi standartai. 13.05 
Važiuosime, pavalgysime! 14.00 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 15.20 Kartą. 16.00 Milijono 
verta paslaptis. 18.00 Centrinė televizija. 19.00 
Tu nepatikėsi. 20.00 „Įsilaužimas“. 22.10 „Iš 
kapitono Černiajevo gyvenimo“. 2.05 Tarptau-
tinė pjūklorama su T.Koesajanu. 3.00 „Nusikal-
timas bus atskleistas“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Polonijos 
pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.05 
Koncertas. 16.05 Okrasa laužo taisykles. 16.30 
Šokantis su gamta. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50, 6.45 
Sakyk man, Maestro. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 
„Ugniagesiai“. 22.40, 4.35 „Nepažįstamos“. 
0.20 Karnavalo ritmu. 1.50 „M, kaip meilė“. 
6.15 Pegasas. Alternatyvioji scena. 

 TV1000
7.00 „Poseidonas“. 8.50 „Druska“. 10.45 „Protas 
ir jausmai“. 13.10 „Pražūtingas rūkas“. 15.25 
„Vandens ieškotojas“. 17.25 „Belaukiant amži-
nybės“. 19.10 „Vėl septyniolikos“. 21.10 „Veidai 
minioje“. 23.10 „Atleisk man, kad tave myliu“. 

 DiscoVery 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25, 16.20 Aukso karštinė. 
8.15 Įšalusio aukso prakeiksmas. 9.10 Aliaska. 
Paskutinė riba. 10.05 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 10.55 Dalaso automobilių rykliai. 
11.50 Sandoriai, ratai ir vagystės. 12.40 Senie-
nų medžiotojai. Didžioji Britanija. 13.35 Mir-
tinas laimikis. 18.10 Įšalusio aukso prakeiks-
mas. 19.05 Pragaro kelias Rusijoje. 21.00, 2.50 
Greiti ir triukšmingi. 22.00, 3.40 Automobilių 
perpardavinėtojai. 23.00, 4.30 Gatvių lenktynės. 
24.00, 5.20 Kryžminė ugnis. 1.00 Perdirbimas. 

 TraVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00, 16.00 Neįprastas maistas. 
10.00 Viešbučių verslas. 12.00, 20.00 Kelionės 
Amazone. 18.00, 1.00 Ginčai. 21.00 Sunki kelio-
nė traukiniais. 22.00 Nežinoma ekspedicija. 23.00 
Everestas. 24.00 Endriu Zimernas Našvilyje. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 19.15 Pietų Afrika. Mirtinas gyvatės įkan-
dimas. 8.15, 18.20, 22.00 Pavojaus akivaizdoje. 
9.10, 20.10 Australija nenori tavęs užmušti. 10.05 
Veterinarų gyvenimas. 11.00, 21.05 Namai me-
džiuose. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 
0.45 Į drakono irštvą. 13.45 Džefo Korvino patirtis. 
14.40 Kelionės po Sacharą. 15.35 Banginių karai. 
16.30 Kraugeriškų krokodilų irštva. 17.25 Kroko-
dilų šėrimo manija. 22.55 Aligatorių tramdytojai.

 sPorT1
6.50 NBA krepšinio lyga. Denverio „Nuggets“ - 
Indianos „Pacers“. 2017-01-12. 9.00 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 9.30 „Vienas prie eglu-
tės“. A.Palšytė. 10.00 KOK World Series. Bušido 
kovos. 12.00 NBA krepšinio lyga. Dalaso „Mave-
ricks“ - Los Andželo „Lakers“. 2017-01-22. 14.10, 
23.55 NBA krepšinio lyga. Bostono „Celtics“ - Port-
lando „Trail Blazers“. 2017-01-21. 16.20 Pasau-
lio rali-kroso čempionatas. 18.20 Europos taurė. 
II etapas. Panevėžio „Lietkabelis“ - Miuncheno 
„Bayern“. 2017-01-25. 20.00, 2.40 Olandijos „Ere-
divisie“ futbolo lygos apžvalga. 20.45 Tiesiogiai. 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. AZ Alkmaar -  
PSV Eindhoven. 22.45 „Penktasis kėlinys“. Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 23.30 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. 

 ViasaT sPorT BalTic
8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Barcelona“. 
10.40 Ledo ritulys. KHL. „Avtomobilist“ - Rygos 
„Dinamo“. 12.40 Boksas. Carlas Framptonas - 
Leo Santa Cruzas. 13.55 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 14.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Chelsea“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 
16.30 Boksas. 16.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Hull“ - „Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 
18.55 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. Ang-
lija - Prancūzija. Tiesioginė transliacija. 20.50 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ -  
„Middlesbrough“. 22.40 Regbis. Šešių nacijų 
čempionatas. Škotija - Italija. 0.30 Boksas. Carlas 
Framptonas - Leo Santa Cruzas. 

 eurosPorT
7.00, 9.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. 8.30 
Biatlonas. Universiada. Kazachstanas. 10.00 
Kalnų slidinėjimas. Universiada. 11.00, 1.30 
Dviračių sportas. Dubajaus turas. 13.30 Šiaurės 
dvikovė. Pasaulio taurė. 14.30 Šuoliai su slidė-
mis nuo tramplino. Universiada. 15.30 Dviračių 
sportas. 17.00, 0.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Vokietija. 18.45 Ro-
gučių sportas. Pasaulio taurė. Vokietija. 19.25, 
0.25 Sporto naujienos. 19.30 Lengvoji atletika. 
Vokietija. 21.30 Angliškasis biliardas. Vokietija. 

 6.00  Crisso Angelo 
  iliuzijų pasaulis
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 13.15  Sveikinimų 
  koncertas

 17.00  Vakaras Regimanto 
Adomaičio 80-mečiui

 13.45  „Prielipa“ 19.30  Lietuvos talentai 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Filmas šeimai 

„Šoklusis bičiulis“ 
(N-7).

12.45 Komedija „Išprotėjęs 
profesorius 2. Klampų 
šeimynėlė“ (N-7).

14.50 Fantastinis f. 
„Mėnulio princesė“ 
(N-7).

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

16.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Lietuvos talentai 

(N-7).
22.00 Veiksmo trileris 

„Non-Stop“ (N-14).
0.10 Trileris „Neįmanoma 

misija“ (N-7).

6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
6.55 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
7.20 „“Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Linksmieji detektyvai“.
8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
10.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
11.35 Veiksmo komedija 

„Partneriai“ (N-7).
13.45 Komedija „Prielipa“ 

(N-7).
15.40 Pričiupom! (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Premjera! Merūno 

koncertas „Muzika 
Lietuvai“. 2016 m.

21.50 Premjera! Fantastinis 
nuotykių f. 
„Gravitacija“ (N-7).

23.35 Veiksmo trileris 
„Sukrečiantis skry-
dis“ (N-7).

1.30 Veiksmo komedija 
„Piko valanda 3“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų 

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

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

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Erdvės. Pasaulio 

žavesys“. 12 d. 
13.00 „Pumos. Kova už 

būvį“ (subtitruota).
14.00 TV serialas „Puaro“.
15.45 Žinios. 
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.30 Karinės paslaptys.
17.15 Auksinis protas.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 TV serialas „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi 3“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Komedija „Prakeiktas 

telefonas“ (N-7).
23.30 Trumposios žinios.
23.35 Karinė drama „Tiltas 

per Kvai upę“ (N-7).

6.35 Lietuvos galiūnų 
čempionato kvalifika-
cija. Trakai. 2016 m.

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

visus“ (N-7).
10.10 TV serialas „Blogas 

šuo!“
11.15 Dokumentinis f. 

„Džekas Hana kviečia 
į gamtą“.

13.15 Sveikinimų koncertas.
15.50 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

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

17.55 TV serialas „Paskutinis 
faras“ (N-7).

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

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(1) (N-7).

21.00 Veiksmo trileris 
„Bejėgis teisingu-
mas“ (N-14).

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

1.05 Veiksmo f. 
„Čempionas 2“ 
(N-14).

2.45 Siaubo f. „Balsai 
iš anapus. 
Sugrįžimas“ (S).

4.15 Ekstrasensų mūšis 
(1) (N-7).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.25 Dokumentinis f. 

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

(N-7).
12.45 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
14.55 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio 

pasaulyje su 
V.Mačiuliu.

17.00 Tobulas meniu.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Vera“ (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 24/7.
24.00 „Pėdsakas“ (N-7).
1.50 „Vera“ (N-7).
3.20 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
5.00 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 
6.55 ARTi.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“. 
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 Muzikos festivalis 

„Gaida“.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
13.30 L.A.Minkus. Baletas 

„Don Kichotas“. 
16.00 „Keliaukime kartu. 

Mykolajivas“.
17.00 Vakaras, skirtas 

aktoriaus Regimanto 
Adomaičio 80-mečiui.

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

Amerikietiškas  
portretas“.

20.20 Parodos „Nikolajus 
Rerichas ir Latvija“ 
atidarymas.

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

 20.30  „Vera“

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 „Mano mažasis 
ponis“. 9.00 „Mažosios kerėtojos“. 9.30 „Links-
mieji traukinukai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 
Aš - Lietuvos pilietis. Tapatybės akcentai. 11.30 
Virtuvės istorijos. 12.00 Grožio mėnuo. 12.30 
Pasaulis pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 
13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
14.00 „Rezidentai“. 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“. 
16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“. 17.00 Didžiosios 
Džeimio šventės. 17.30 Džeimio Oliverio pa-
tiekalai per pusvalandį. 18.00 „Bruto ir Neto“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Jei vyras gali, moteris 
juo labiau“. 23.00 Romantinė drama „Svajonių 
laivas. Kanada“. 0.50 „Kurt Sejitas ir Šura“. 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Sar-
gybinis. 7.05 Vaikų klubas. 7.35 Kinijos atra-
dimas. 8.05 Sveikata. 9.00, 11.00 Naujienos. 
9.15 Kol visi namie. 10.00 Vaikų klubas. 10.25 
Fazenda. 11.35 „Bakterijos. Pasaulių karas“. 
12.50 Izmailovo parkas. 14.55 Ech, pasilinks-
minkime! 16.55 Kas nori tapti milijonieriumi? 
17.55 „Sodybos romansas“. 20.25 „Visų ge-
riausias!“ 22.00 Laikas. 23.35 „Majoras“. 1.15 
Levo Leščenkos jubiliejinis koncertas. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 „Uošvė - vadas“. 7.20 Pats sau režisierius. 
8.10 J.Petrosiano humoro laida. 8.40 Rytinis 
paštas. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 
19.00 Žinios. 10.20 Juoktis leidžiama. 13.20 
„Kas aš“. 17.00 „Piktas pokštas“. 21.00 Sekma-
dienio vakaras su V.Solovjovu. 23.00 Šalies 
budėtojas. 23.55 Moterys ties riba. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.05 Pažink mūsiškius! 7.55 
Rusiškas vairavimas. 9.35 „Kiekvienam po katinė-
lį“. 10.30 Prajuokink komiką. 11.05 „Narvas“. 15.05 
„Tikrieji“. 22.30 Druska. Muzikinis Zacharo Prilepi-
no šou. 0.20 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 
7.55 Ypatingas įvykis. 8.25 Valgome namie! 
9.20 Pirmoji pavara. 10.00 Technikos stebu-
klai. 10.55 Sodininkų atsakas. 12.00 Vartotojų 
priežiūra. 13.05 Ramzanas Kadyrovas „Taip 
pat žmonės“. 14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
15.25 Prisiekusiųjų teismas. Pagrindinė byla. 
Milijonas vienam. 17.00 Tyrimą atliko. 18.00 
Savaitės apžvalga. 19.30 Naujos rusiškos sen-
sacijos. 20.30 „Petrovičius“. 22.30 „Barsai“. 

 TV PolonIa
8.40 Giminės saga. 9.10 1200 muziejų. 9.40 
Lenkų valgiai. 10.05 Laisvasis ekranas. 10.20, 
18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 10.30 Grūdas. 
11.00, 20.25, 2.25 Laukinių gyvūnų paslaptys. 
11.15 Petersburskio muzikinis šou. 11.45 „Bra-
konierius“. 12.45, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 
13.00 Viešpaties Angelas. 13.45 Žiemos kelionė. 
14.00 Šv.Mišios. 15.40 „Privatus dangus“. 17.00 
38-asis Sopoto festivalis 2001: G.Bregovičius 
or K.Kravčykas. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50, 
4.40 Akis į akį. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Ranča“. 
22.40, 5.20 „C.K. dezertyrai“. 0.10 Rokas Opolė-
je. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 1.35 „M, kaip meilė“. 

 TV1000
7.20 „Veidai minioje“. 9.10 „Atleisk man, kad 
tave myliu“. 11.20 „Vėl septyniolikos“. 13.10 
„Paranoja“. 15.10 „Gerbėja“. 17.05 „Hičas“. 
19.10 „Pėdsakai“. 21.15 „Iliuzionistas“. 23.15 
„Įsimylėjęs Šekspyras“. 1.20 „Pirmoji nuodėmė“.  

 DIscoVeRy 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Automobilių perpar-
davinėtojai. 10.05 Superautomobiliai. 10.55 Aukso 
karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 
Paskui klasikinius automobilius. 16.20 Miestas. 
17.15 Akropolio istorija. 18.10 Svajonių automo-
biliai. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 20.00 
Aliaska. 22.00 Aukso karštinė. 23.00 Išgyventi 
drauge. 24.00 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 

 TRaVel
6.00, 24.00 Nežinoma ekspedicija. 7.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00 Neįprastas maistas. 10.00, 
18.00 Viešbučių verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 
12.00, 20.00 Everestas. 13.00 Statybos Aliaskoje. 
15.00 Namų medžiuose gyventojai. 16.00, 1.00 
Turto gelbėtojai. 17.00 Pamiršta ir palaidota. 19.00, 
23.00 Aliaska. 21.00 Muziejų paslaptys. 22.00 
Kelionės Amazone. 

 13.00  „Pumos. 
  Kova už būvį“
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vasario 5 d. 

 21.00  „Greisės 
  belaukiant“

 17.00  Lietuvos krepšinio 
  lygos rungtynės

 21.00  „Bekas 2. Siuntėjas 
  nežinomas“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ar jūsų šuo - 

genijus?“
7.40 „Būrėja“.
8.40 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Ar jūsų šuo - 
genijus?“

11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Silvijos itališki val-

giai.
12.30 Reičelės Alen pyragų 

dienoraštis.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

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

paslaptis“.
18.55 Nemarus kinas. 

Komedija „Mirtina 
žmogžudystė“ (N-7).

21.00 „Bekas 2. Siuntėjas 
nežinomas“ (N-14).

22.45 Trileris „Paskutinės 
dienos Marse“ 
(N-14).

0.35 „Kas aprengs nuotaką?“
1.35 „Karalienė Izabelė“ 

(N-14).
2.55 „Bekas 2. 

Atsiskyrėlis“ (N-14).
4.25 Trileris „Paskutinės 

dienos Marse“ 
(N-14).

5.45 Teleparduotuvė.
6.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.00 Pakartok! (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale 

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

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 Gyvenimas iš naujo 

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

lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 Aš - superhitas 
(N-7).

21.00 Nakties TOP (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 „Nuodėmių daktaras“ 

(N-14).
23.30 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

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

pasaulio  
vietos“.

10.30 „Elajus 
Stounas“  
(N-7).

11.30 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

12.30 Kaip 
susigrąžinti  
seksualumą.

13.30 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

14.00 Biografinis 
dokumentinis f. 
„Cukrinio  
žmogaus  
beieškant“.

15.35 „Kai šaukia 
širdis“.

16.35 Nuotykių drama 
„Grafas 
Montekristas“.

19.00 „Siaubingi 
namai“.

20.00 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Greisės  
belaukiant“.

22.35 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

23.35 Pinigai iš nieko.
0.35 „Noriu 

šio automobilio“.

„NON-STOP“
Veiksmo trileris. Jungtinė Karalystė, JAV, Prancūzija. 2014.
Režisierius: Jaume Collet-Serra.
Vaidina: Liam Neeson, Julianne Moore, Michelle Dockery.

Transatlantinio skrydžio metu JAV oro pajėgų maršalas Bilas Marksas 
gauna seriją šifruotų tekstinių pranešimų, reikalaujančių, kad jis nurody-
tų vyriausybei į slaptą banko sąskaitą pervesti 150 milijonų dolerių. Kol 
pinigai nebus pervesti, kas 20 minučių bus nužudytas vienas skrydžio 
keleivis. Tačiau tai, pasirodo, tik pradžia. Lėktuve aptinkama bomba.

TV3
22.00

rekomenduoja

„BEJĖGIS TEISINGUMAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Timothy Woodward Jr.
Vaidina: Timothy Woodward Jr., 
Mischa Barton, Vinnie Jones.

Nusikalstamai grupuotei vadovau-
jantis niekšelis jaunajam advokatui 
pagrasina nesiimti žmogžudystės 
bylos. Istorija atskleidžia painų 
Jungtines Valstijas apraizgiusį pre-
kybos žmonėmis tinklą. 

„SUKREČIANTIS SKRYDIS“
Veiksmo trileris. JAV. 1997.
Režisierius: Robert Butler.
Vaidina: Ray Liotta, Lauren 
Holly, Brendan Gleeson.

Žiema, artėjančios šventės - visi 
gyvena kalėdinėmis nuotaikomis, 
o lėktuvo įgulai beliko paskutinis 
reisas. Nuotaika kiek sugenda, kai į 
pustuštį lėktuvą įlipa FTB agentai, 
gabenantys du antrankiais sura-
kintus nusikaltėlius. 

„PASKUTINĖS DIENOS MARSE“
trileris. Didžioji Britanija, 
Airija. 2013.
Režisierius: Ruairi Robinson.
Vaidina: Liev Schreiber, 
Elias Koteas, Romola Garai.

Astronautų grupei bebaigiant tyri-
mus Marso bazėje, likus vos 20 va-
landų iki sėkmingos šešių mėnesių 
misijos pabaigos, vienas iš moks-
lininkų aptinka šį tą sukrečiančio. 

BTV
21.00

TV1
22.45

LNK
23.35

 ANIMAL PLANET
7.25, 21.05 Daktarė Dy. 8.15, 18.20, 22.00 
Namai medžiuose. 9.10, 20.10 Veterinarų gyve-
nimas. 10.05 Pavojaus akivaizdoje. 11.00 Pietų 
Afrika. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 
0.45, 5.02 Gepardo pėdsakais. 13.45, 1.40 
Kelionės po Sacharą. 17.25 Gepardo pėdsakais. 
19.15 Dr. Džefas. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
8.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 9.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. AZ Alkmaar - PSV Eindhoven. Vakar. 11.20 
NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - Kliv-
lando „Cavaliers“. Šiandien. 13.30 Tiesiogiai. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. BC Andorra -  
Vitorijos Saski Baskonia. 15.30 Tiesiogiai. Olan-
dijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Enschedės 
„Twente“ - Roterdamo „Feyenoord“. 17.30 
„Vienas prie eglutės“. D.Česnauskis. 17.45 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo  
„Feyenoord“ - Tilburgo „Willem II“. 2017-01-21. 
19.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Murcia - Madrido Real. 21.30 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. Aštuoniolikta laida. 
22.00 Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. Oklahoma 
Sičio „Thunder“ - Portlando „Trail Blazers“. 0.40 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 

 VIASAT SPORT BALTIc
8.50 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. Anglija - 
Prancūzija. 10.40 Boksas. Sammy Vazquezas, Jr. - 
Luisas Collazo. 11.05 Boksas. Yordenis Ugas - 
Levanas Ghvamichava. 11.30 Boksas. Ryanas 
Carlas - Eddie Ramirezas. 11.55 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 12.55 Ledo ritulys. KHL. „Barys“ - 
Rygos „Dinamo“. 15.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester City“ - „Swansea“. 
17.30 Futbolas. Anglijos Premier lygos žur-
nalas. 17.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Leicester“ - „Manchester United“. 20.00 Reg-
bis. Šešių nacijų čempionatas. Italija - Velsas. 
21.50 Ledo ritulys. KHL. „Barys“ - Rygos „Di-
namo“. 23.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Leicester“ - „Manchester United“. 

 EUROSPORT
7.00, 13.30 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. 
Pietų Korėja. 7.45, 12.15 Slidžių krosas. Pasau-
lio taurė. 8.30, 16.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Vokietija. 9.30, 10.00 
Rogučių sportas. Pasaulio taurė. 14.15 Dviračių 
sportas. „Volta a la Comunitat Valenciana“. 
17.45 Lengvoji atletika. Prancūzija. 19.30 Rogu-
čių sportas. Pasaulio taurė. 19.55, 23.55 Sporto 
naujienos. 20.00 Žiemos sporto apžvalga. 21.00 
Angliškasis biliardas. Vokietija. 24.00 Jojimas. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensų mūšis.
11.05 Komedija „Išprotėjęs 

profesorius“ (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 Animacinis f. 
„Simpsonai“ N-7.

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 „Apie mus ir 

Kazlauskus“ (N-7).
21.00 TV serialas „Bruto ir 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Kriminalinė komedija 

„Mafija“ (N-7).
0.15 TV serialas „Raitelis 

be galvos“ (N-7).
1.15 TV serialas „Kerštas“ 

(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. 

„Robomobilis  
Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

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

9.45 24 valandos (N-7).
10.30 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Bus visko.
13.30 Būk mano meile 

(N-7).
14.25 TV serialas „Nakties 

karalienė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Nuotykių f. „Vertikali 

riba“ (N-7).
0.40 TV serialas 

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

„Strėlė“ (N-7).
2.25 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 2“.
10.45 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.15 Keliai. Mašinos. 

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

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

„Ukrainiečiai“.
23.40 Trumposios žinios.
23.45 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

 19.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 20.00  „Apie mus ir 
  Kazlauskus“

 19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.30 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.00 Senoji animacija. 10.00 Romantinė 
drama „Jei vyras gali, moteris juo labiau“ (N-7). 
12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 13.00 „Žiemos 
saulė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Džeimio Oliverio patiekalai per pusvalan-
dį. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Žie-
mos saulė“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Premjera! Drama „Kai 
svajonės skrenda“ (N-7). 22.50 „Žiemos saulė“ 
(N-7). 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 
7.00 Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės 
kriminalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki. 11.25 Savaitės kriminalai 
(N-7). 11.50 Ne vienas kelyje. 12.20 „Alfa“ 
savaitė. 12.50 Apie žūklę. 13.25 24 valandos 
(N-7). 14.10 Pasienio sargyba (N-7). 14.40 
Bus visko. 15.30 „Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 10.50 
Gyvenk sveikai! 11.45, 12.20 „Žmogžudystė 
trims“. 12.00 Naujienos. 16.15, 4.15 Mados 
nuosprendis. 17.15 Vyriška/Moteriška. 18.10 
Susituokime. 19.05 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.45 „Lietuvos laikas. 21.05 „Eurologija: Bal-
tijos kelias“. 21.30 „Graikė“. 23.25 Vakaras su 
Urgantu. 24.00 Pozneris. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 10.55 
„Vasilisa“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 
„Statūs krantai“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 
60 minučių. 20.00 „Širšių lizdas“. 22.15 Vakaras 
su V.Solovjovu. 1.00 „Brigada“. 2.05 „Dovana“. 

 Ren
6.55 Vaikų klubas. 6.55 Afro-maskvietis. 7.45 
Kviestinė vakarienė. 8.40 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.20 Mums net nesisapnavo. 
14.10 Geriausias šefas. 16.30 „Atspindžiai“. 17.30 
Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 „Izmailovo parkas“. 
23.10 „Praeities vaikymasis“. 0.40 „Atspindžiai“. 

„PaŠĖlĘ VYRUKaI 2“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Michael Bay.
Vaidina: Will Smith, Martin Lawrence, Peter Stormare.

Maikas Loris ir Markas Bernetas Majamio gatvėse kovoja su narkotikų 
prekeiviais. Šįkart jie turi sustabdyti neseniai atsiradusių narkotikų srautą. 
Detektyvai pamažu atskleidžia didžiulį sąmokslą, susijusį su stambiau-
siu narkotikų baronu. Viską apsunkina tai, kad Maikas yra neabejingas 
gražuolei Marko seseriai.

BTV
21.30

„KaI SVajonĖS SKRenDa“
Drama. Vokietija. 2008.
Režisierius: Peter Weissflog.
Vaidina: Karin Thaler, 
Michael Fitz, Alma Leiberg.

Bavarijos kalnuose gyvenančios 
seserys Sara ir Juliana yra neišskiria-
mos. Vyresnioji Juliana iki šiol jaučia 
pareigą rūpintis jaunėle Sara, kuri 
vaikystėje labai sirgo. Tačiau jų ry-
šys patirs išbandymą, kai į miestelį 
atvyks žavingasis Filipas - naujas 
Saros vadovas. Ši akimirksniu įsi-
mylės atvykėlį, bet nė nenutuoks, 
kad apie jį svajoja ir vyresnė sesuo.

„VeRTIKalI RIBa“
Nuotykių filmas. JAV, Vokietija. 
2000.
Režisierius: Martin Campbell.
Vaidina: Chris O’Donnell, 
Robin Tunney, Stuart Wilson.

Alpinistų ekspedicijai kelią pastoja 
pūga. Jos sukelta lavina priverčia 
slėptis ledo oloje. Likę tik trys dar 
gyvi žmonės atsiduria giliame snie-
go ir ledo kalėjime. Čia jie galės iš-
gyventi ne ilgiau kaip parą. Išsikaps-
tyti neįmanoma be prietaisų, kokių 
jie neturi, o dėl didelio aukščio vis 
labiau stinga deguonies. 

„MafIja“
krimiNaliNė komeDija. JAV. 1998.
Režisierius: Jim Abrahams.
Vaidina: Jay Mohr, Billy Burke, 
Christina Applegate.

Jaunasis Vincentas Kortinas privers-
tas palikti gimtąją Siciliją ir plaukti į 
Ameriką, kur po daugelio metų jis 
taps įtakingu mafijos karaliumi. Su-
laukęs senatvės Vincentas privers-
tas perduoti valdžią vienam iš savo 
sūnų - psichiškai nestabiliam Džo-
jui arba karo veteranui Entoniui...

TV8
21.00

TV3
22.30

rekomenduoja

lnK
22.15
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6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

6.40 TV serialas „Ponas 
Bynas“ (N-7).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nematomos gijos. I d.“ 
19.30 TV serialas „Farų 

karai. Baudėjas. I d.“
20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Veiksmo f. „Pašėlę 

vyrukai 2“ (N-7).
0.25 Veiksmo trileris 

„Bejėgis teisingumas“.
2.05 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N-14).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Pasaulis nuostabus.
8.20 Moterų balsas.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 Girių takais.
13.05 Dokumentinis f. 

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

(N-14).
0.45 „Miškinis“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Chiromantas“ (N-7).
3.40 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.30 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.25 „Bitininkas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Mažesnieji broliai. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 Nacionalinis turtas.
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasauliai 

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

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

„Bridžitos Džouns 
dienoraštis“ (N-7).

22.35 Poezija. 
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 Auginantiems savo 
kraštą.

8.05 Silvijos itališki 
valgiai.

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

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

Paslapčių biuras“.
15.05 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

Kolambas. Bausmė 
bendram meilužiui“ 
(N-7).

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.00 Aukščiausia pavara. 

Top 41.
12.05 „6 kadrai“ (N-7).
13.00 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Premjera! Aš - 

superhitas (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

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

„Kapų  
išniekintojai“ (S).

1.05 Aš - superhitas 
(N-7).

1.55 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

10.30 „Judriausios 
pasaulio  
vietos“.

11.30 Pinigai iš 
nieko.

12.30 „Siaubingi 
namai“.

13.30 Nuotykių 
drama  
„Sofi ir Šiba“.

15.25 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

16.25 Nuotykių f. 
„Artefaktų  
medžiotojai“  
(N-7).

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

21.10 Kino akademija. 
„Tranzitas“  
(N-14).

23.10 Balticum TV 
žinios.

23.40 Kriminalinis 
veiksmo trileris 
„13-tasis rajonas“ 
(N-14).

 14.30  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 18.40  Lietuva tiesiogiai 13.20  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 23.40  „13-tasis rajonas“ 10.30  „Moderni šeima“  16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

TV PROGRAMAvasario 6 d.

 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05 Dalykiškas 
rytas. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Bitinin-
kas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.45 
Kalbame ir rodome. 17.05 „Daiktinis įrodymas“. 
18.50 „Parakas ir šratai“. 20.40 „Kazokai“. 22.45 
Dienos apžvalga. 23.15 Pozdniakovas. 23.25 
„Valstybinė apsauga 3“. 1.25 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.50, 20.25 Prie Ne-
muno. 8.15 Knygų kandys. 8.30, 17.55, 2.15 
Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00 Gyvoji istorija. Rekonstruktoriai pagal 
pasirinkimą. 12.35 Sakyk man, Maestro. 13.25, 
18.20, 4.40 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ranča“. 
15.20 Akis į akį. 15.50 1200 muziejų. 16.20 
Lenkų valgiai. 16.40, 6.50 Medicina ir tu. 16.55 
Zondas 2. 17.30, 1.45 „Galerija“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.50, 5.20 
Polonija 24. 23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 
23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 0.15 „Negalima 
nutraukti spektaklio“. 1.15 Šokantis su gamta.  

 TV1000
6.55 „Iliuzionistas“. 9.00 „Įsimylėjęs Šekspy-
ras“. 11.20 „Pėdsakai“. 13.25 „Pirmoji nuo-
dėmė“. 15.35 „Koralaina ir slaptas pasaulis“. 
17.25 „Aidas“. 19.10 „Paštininkas“. 22.25 „Pra-
džia“. 1.15 „Druska“. 3.25 „Poseidonas“. 

 DiscoVery 
6.10, 22.00, 3.40 Aliaska: šeima iš miško. 7.00, 
13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Per-
dirbimas. 8.15, 17.15 Svajonių automobiliai. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Nekilno-
jamojo turto karai. 10.05, 23.00, 1.55, 4.30 Aukso 
karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 14.30 Nemėginkite pakartoti. 20.30 Kaip 
tai pagaminta. 21.00, 2.50 Lobių ieškotojai. 24.00 
Jukono vyrai. 1.00 Įšalusio aukso prakeiksmas. 

 TraVel
6.00 Aliaska. 7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto 
paieška. 9.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 10.00, 
15.00 Viešbučių verslas. 11.00, 1.00 Pilies pa-
slaptys. 12.00, 2.00 Didžiosios paslaptys. 17.00, 
24.00 Neįprastas maistas. 22.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. 23.00 Muziejų paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Šunys. 8.15, 12.50 Pietų Afrika. 
9.10, 14.40 Gepardo pėdsakais. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tram-
dytojai. 16.30, 23.50 Pasiplaukiojimas su pa-
baisomis. 17.25, 21.05 Dr.Džefas. 18.20, 22.00 
Daktarė Dy. 20.10 Žymiausi pabėgę gyvūnai. 

 sPorT1
7.50 NBA krepšinio lyga. Oklahoma Sičio „Thun-
der“ - Portlando „Trail Blazers“. Vakar. 10.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
10.55 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 12.55 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Saski Bas-
konia - FC Barcelona. 2017-01-29. 14.40 NBA 
krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Oklahoma 
Sičio „Thunder“. 2017-01-29. 16.50 KOK World 
Series. Moldova 2016. 18.50 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 19.30 Road to Glory. 
Kovinio sporto žurnalas. 20.00 Pasaulio galiūnų 
čempionatas. 20.30 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 21.00 NBA krepšinio lyga. Oklahoma 
Sičio „Thunder“ - Portlando „Trail Blazers“. Vakar. 
23.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madri-
do „Real“ - Andoros „Morabanc“. 2016-01-08. 
0.55 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. „Az 
Alkmaar“ - Roterdamo „Feyenoord“. 2016-12-11. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 21.00 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. 
Škotija - Italija. 8.50, 22.50 Regbis. Šešių 
nacijų čempionatas. Anglija - Prancūzija. 10.40 
Regbis. Šešių nacijų čempionatas. Italija - Vel-
sas. 12.30 Ledo ritulys. KHL. „Barys“ - Rygos 
„Dinamo“. 14.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester City“ - „Swansea“. 16.25 
Boksas. Carlas Framptonas - Leo Santa Cru-
zas. 17.25 Premier lygos apžvalga. 18.25 Ledo 
ritulys. KHL. „HC Sochi“ - „Torpedo“. Tiesio-
ginė transliacija. 0.40 Ledo ritulys. KHL. „HC 
Sochi“ - „Torpedo“. 

 eurosPorT
6.00 Rogučių sportas. Pasaulio taurė. Vokietija. 
6.45, 13.45 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. 
Pietų Korėja. 7.30, 11.45, 19.00, 1.00, 5.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Vokietija. 8.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Universiada. Kazachstanas. 9.30, 
14.15, 18.00, 3.15 Slidžių krosas. Universia-
da. Kazachstanas. 13.15, 20.15, 2.30 Slidžių 
krosas. Pasaulio taurė. Pietų Korėja. 15.45, 
17.00, Žiemos sporto apžvalga. 16.00 Šuo-
liai su slidėmis nuo tramplino. Universiada. 
Kazachstanas. 20.55, 0.55 Sporto naujienos. 
21.00 Angliškasis biliardas. Didysis prizas.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

18.00 Info diena  18.00  Reporteris  16.25  „Kaip atsiranda 
  daiktai 6“

 22.30  Istorijos 
  detektyvai

 0.30  „Mentalistas“ 20.00  Prieš srovę

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažosios ke-
rėtojos“. 9.10 Senoji animacija. 10.05 Drama 
„Kai svajonės skrenda“ (N-7). 12.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 13.00 „Žiemos saulė“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džei-
mio Oliverio patiekalai per pusvalandį. 17.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Žiemos saulė“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Premjera! Drama „Mano geriausios 
draugės sužadėtinis“ (N-7). 22.50 „Žiemos 
saulė“ (N-7). 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Tauro ragas 
(N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.50 Auto-
pilotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.50 Dviračio 
šou. 15.15 Pagalbos skambutis (N-7). 16.00 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 Gy-
venk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 Tegul kalba. 
13.20 „Graikė“. 15.15 Kartu su visais. 16.10, 3.55 
Mados nuosprendis. 17.10 Vyriška/Moteriška. 
18.10 Susituokime. 19.05 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.40 Lietuvos laikas.  21.05 „Graikė“. 23.00 
„Pelėdos klyksmas“. 24.00 Vakaras su Urgantu. 
0.35 Nakties naujienos. 0.50 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 
10.55 „Vasilisa“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 „Statūs krantai“. 16.40 Tiesioginis eteris. 
17.50 60 minučių. 20.00 „Širšių lizdas“. 22.15 
Vakaras su V.Solovjovu. 1.00 „Brigada“. 

 Ren
6.45 Vaikų klubas. 6.50 Afro-maskvietis. 7.35 
Kviestinė vakarienė. 8.25 Tinkama priemonė. 9.20 
„Šeimos dramos“. 11.10 Mums net nesisapnavo. 
13.55 Pati naudingiausia programa. 14.50 Gobšu-
mas. 15.45 „Atspindžiai“. 17.35 Tinkama priemo-
nė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.25 Geriausias šefas. 23.40 „Atspindžiai“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05 Dalykiškas 
rytas. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Bi-
tininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.45 Kalbame ir rodome. 17.05 „Daikti-
nis įrodymas“. 18.50 „Parakas ir šratai“. 20.40 
„Kazokai“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 „Vals-
tybinė apsauga 3“. 1.05 „Susitikimo vieta“. 3.10 
Buto klausimas. 4.10 Jų papročiai. 

 TV PolonIa
7.55 Įsimylėk Lenkijoje. 8.30, 17.55, 2.15 Ma-
žieji pasauliečiai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 
5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 
Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa 
istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Ugniagesiai“. 15.25 „Negalima 
nutraukti spektaklio“. 16.25 Įsimylėk Lenkijoje. 
16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Galerija“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50, 2.10, 5.10 Lenkija su Miodeku. 
18.55 Sekmadienis su... 19.40 Prie Tatrų. 20.25 
Istorijos aktualijos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 0.15 Pegasas. 
Alternatyvioji scena. 0.45 Kažkas matė, kažkas 
žino. 1.15 1200 muziejų. 3.45 „Tėvas Mateušas“. 

 TV1000
8.05 „Pradžia“. 11.00 „Paštininkas“. 14.20 
„Druska“. 16.25 „Protas ir jausmai“. 19.10 „Ilgos 
sužadėtuvės“. 21.35 „Džekas ir Džilė“. 23.20 „Di-
delės akys“. 1.20 „Atleisk man, kad tave myliu“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 
Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Perdirbi-
mas. 8.15, 17.15 Svajonių automobiliai. 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Ne-
kilnojamojo turto karai. 10.05, 21.00 Aukso 
karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 14.30 Turto gelbėtojai. 22.00 Lobių 
ieškotojai. Gyvačių sala. 23.00 Vis dar gyvas. 
24.00 Novatoriai. 1.00 Jukono vyrai. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Staty-
bos Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 
12.00, 2.00 Didžiosios paslaptys. 17.00 Neį-
prastas maistas. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Endriu Zimernas 
Nešvilyje. 23.00, 4.00 Ginčai. Itališka jautiena. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensų mūšis.
11.00 „Apie mus ir 

Kazlauskus“ (N-7).
12.00 Aš - superhitas.
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Romantinė drama 

„Ana ir karalius“.
1.30 TV serialas „Kerštas“.

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
7.30 Animacinis f. 

„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir  
Svirplys“.

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

9.45 24 valandos (N-7).
10.30 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 KK2 (N-7).
13.30 Būk mano meile 

(N-7).
14.25 TV serialas „Nakties 

karalienė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Romeo 

turi mirti“ (N-14).
0.30 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).
1.25 TV serialas „Strėlė“ 

(N-7).
2.15 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 3“.
10.55 Klausimėlis.lt.
11.10 Dokumentinis f. 

„Ukrainiečiai“.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai 3“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos kolumbai.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Da 

Vinčio demonai 2“.
0.15 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nematomos gijos. II d.“ 
19.30 TV serialas „Farų 

karai. Baudėjas. II d.“
20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Komedija „Valstybės 

galva“ (N-7).
23.30 Veiksmo f. „Pašėlę 

vyrukai 2“ (N-7).
2.05 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.55 „Dalasas“ (N-7).

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.10 Dokumentinis f. 
„Gamtos magija“.

7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Chiromantas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Moterų balsas.
0.45 „Miškinis“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Chiromantas“ (N-7).
3.40 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.30 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.25 „Bitininkas“ (N-7).

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

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai. 
13.00 Muzikos festivalis 

„Gaida“. 
14.45 ARTi.
15.05 Kino legendos. 
15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.10 Poezija. 
18.15 Dainuoja Aušra 

Stasiūnaitė.
18.30 „Jungtinių Amerikos 

Valstijų prezidentai“. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Komedija „Prakeiktas 

telefonas“ (N-7).
22.35 Poezija. 
22.45 Lietuva mūsų lūpose.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje 
24.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
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 17.30  Pinigai iš nieko 9.00  Tavo augintinis 1.30  „CSI. Niujorkas“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Šunys. Konkursas. 8.15, 12.50 
Daktarė Dy. 9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Žymiau-
si pabėgę gyvūnai. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tram-
dytojai. 16.30, 23.50, 5.02 Pasiplaukiojimas su 
pabaisomis. 17.25, 21.05 Kova su brakonieriais. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Pavojaus akivaizdoje. 

 SPort1
7.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Murcia - 
Madrido „Real“. 2017-02-05. 9.30 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. 10.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlando 
„Cavaliers“ - Oklando „Warriors“. 2016-12-25. 
12.10 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 14.10, 
24.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amster-
damo „Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 2016-12-18. 
16.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Mad rido 
„Real“ - Valencia. 2017-01-22. 17.50 NBA krep-
šinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Toronto „Raptors“. 
2017-01-08. 20.00 Čempionai LT. Grapplingas. 
20.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Mur-
cia - Madrido „Real“. 2017-02-05. 22.15 Olan-
dijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 23.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 2.00 
KOK World Series. Bušido kovos. Vilnius 2016. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Hull“ - 
„Liverpool“. 8.50 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Tottenham“ - „Middlesbrough“. 10.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Barcelona“. 
12.30 Krepšinis. Eurolyga. „Brose“ - „Maccabi“. 
14.20 Ledo ritulys. KHL. „HC Sochi“ - „Torpedo“. 
16.20 Boksas. Sammy Vazquezas, Jr. - Luisas 
Collazo. 16.45 Boksas. Yordenis Ugas - Levanas 
Ghvamichava. 17.10 Boksas. Ryanas Carlas - 
Eddie Ramirezas. 17.35 Krepšinis. Eurolyga. 
„Baskonia“ - „Real“. 19.25 Futbolas. Vokietijos 
taurė. „Hamburger“ - „KŠln“. Tiesioginė translia-
cija. 21.40 Futbolas. Vokietijos taurė. „Bayern“ - 
„Wolfsburg“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Fut-
bolas. Vokietijos taurė. „Hamburger“ - „KŠln“.  

 euroSPort
7.00, 9.45 Slidžių krosas. Universiada. Kazach-
stanas. 7.30 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Pietų 
Korėja. 8.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pa-
saulio taurė. Vokietija. 9.30, 11.45, 19.45, 1.30 Žie-
mos sporto apžvalga. 11.00 Biatlonas. Universiada. 
12.45, 18.00, 19.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
čempionatas. Šveicarija. 14.30 Ledo ritulys. Uni-
versiada. 18.45 Snieglenčių sportas. Universiada. 
20.25, 0.55 Sporto naujienos. 20.35 Angliškasis 
biliardas. Didysis prizas. 1.05 Buriavimas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

Paslapčių biuras“.
15.05 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

Žmogžudystė  
telefonu“ (N-7).

22.50 „Paslaptys“ (N-14).
0.40 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.10 „Mentalistė“ (N-7).
3.05 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.50 „Detektyvas Kolambas. 
Bausmė bendram 
meilužiui“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
10.55 Aukščiausia pavara. 

Top 41.
12.05 „6 kadrai“ (N-7).
13.00 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Komedija 

„Apsimeskime farais“ 
(N-14).

0.10 Aš - superhitas 
(N-7).

1.10 „Nematoma riba“ 
(N-14).

2.05 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

10.10 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

11.10 „Virtuvė“ (N-7).
11.40 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
12.40 „Judriausios 

pasaulio  
vietos“.

13.40 Nuotykių 
drama  
„Grafas 
Montekristas“.

16.00 Animacinis f. 
„Kūlverstukas“.

17.30 Pinigai iš 
nieko.

18.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

19.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Noriu šio 
automobilio“.

21.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Kai šaukia 
širdis“.

24.00 „Virtuvė“ (N-7).
0.30 „Dikensiada“ 

(N-7).

„VAlStYBĖS GAlVA“
Komedija. JAV. 2003.
Režisierius: Chris Rock.
Vaidina: Chris Rock, Bernie Mac, Dylan Baker.

JAV nutinka nelaimė - miršta vienas kandidatas į prezidentus. Tačiau 
jo atstovaujamos partijos nariai visai nesutrinka ir tuoj suranda naują 
kandidatą į valstybės vadovo postą. Paprastas vyrukas drąsiai imasi 
naujo darbo ir aktyviai dalyvauja rinkimų kampanijoje. Jis ne tik žada 
laimėti rinkimus, bet sugeba susigrąžinti kadaise jį pametusią draugę.

BtV
21.30

„romeo turi mirti“
VeiKsmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius: Andrzej Bartkowiak.
Vaidina: Russell Wong, 
Isaiah Washington, Jet Li.

Šiame moderniame Romeo ir Džul-
jetos pasakojime Hanas yra buvęs 
policininkas. Jis tiria savo brolio, kuris 
turėjo ryšių su kinų mafija JAV, žmog-
žudystę. Tyrimas nuveda pas ameri-
kietį mafijos bosą ir jo dukterį Triš.lnK

22.15

„AnA ir KArAliuS“
Romantinė dRama. JAV. 1999.
Režisierius: Andy Tennant.
Vaidina: Jodie Foster, 
Chow Yun-Fat, Ling Bai.

Drama nukels į XIX a. pabaigos Piet-
ryčių Aziją ir papasakos apie jauną 
britų našlę Aną, atvykstančią į Siamą 
mokyti penkiasdešimt aštuonių kara-
liaus vaikų. Anglė iš anksto buvo nu-
siteikusi, kad Siamas - atsilikusi šalis...tV3

22.30

„APSimeSKime FArAiS“
Komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Luke Greenfield.
Vaidina: Jake Johnson, 
Damon Wayans Jr., Rob Riggle.

Du bičiuliai kostiumų vakarėliui apsi-
rengia policijos pareigūnais ir tampa 
apylinkės sensacija. Tačiau, kai šie 
naujai iškepti „didvyriai“ įsivelia į tikrą 
banditų ir korumpuotų policininkų 
tinklą, jie iš tikrųjų turi panaudoti 
savo netikrus policininkų ženklelius.tV6

22.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

(N-7).
10.00 Ekstrasensų mūšis 

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba 

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

(N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Bruto ir Neto“

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

„Taikdarys“  
(N-14).

1.00 „Raitelis be galvos“ 
(N-7).

1.55 „Kerštas“ (N-7).

6.30 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.00 Animacinis f. 
„Robomobilis Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

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

9.45 24 valandos 
(N-7).

10.30 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.35 KK2 (N-7).
13.30 Būk mano meile 

(N-7).
14.25 „Nakties karalienė“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra 

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

vairuotojas 2  
(N-7).

21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo trileris 

„Mirties prabudimas“ 
(N-14).

24.00 „Mentalistas“ 
(N-7).

0.55 „Strėlė“ (N-7).
1.50 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Ten, kur namai 3“ 

(N-7).
10.50 Emigrantai.
11.45 Lietuvos kolumbai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Ten, kur namai 3“ 

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

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

„Aš esu Dina“ 
(N-14).

1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

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

trečiadienis

„SVEIKI ATVYKĘ Į DŽIUNGLES“
Komedija. Puerto Rikas, JAV, Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius: Rob Meltzer.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, Adam Brody, Rob Huebel.

Grupė biuro darbuotojų nusiunčiama į mokymus tolimoje saloje. Dar 
nespėjus prisitaikyti prie gyvenimo saloje, per nelaimingą atsitikimą 
nužudomas jų pilotas, todėl jie lieka likimo valiai. Po to seka pragariškų 
ir juokingų nutikimų virtinė, ir kelionė tampa dar labiau nenuspėjama. 
Krisas yra vienintelis, kuris ir vėl gali grąžinti ramybę.

rekomenduoja

TV6
22.00

„NEPADORUS PASIŪLYMAS“
drama. JAV. 1993.
Režisierius: Adrian Lyne.
Vaidina: Robert Redford, 
Demi Moore, Woody Harrelson.

Jauna sutuoktinių pora turi puikius 
darbus. Jie randa puikią vietelę savo 
svajonių namui ir paima paskolą jo 
statybai. Porelė įklimpsta į skolas ir 
gali netekti viso savo turto. Jaunas 
milijonierius pasiūlo milijoną dole-
rių už vieną naktį su vyro žmona. 
Jaunuoliai suvokia, kad taip išspręs-
tų savo finansines problemas. Ta-
čiau dėl to gali sugriūti jų santykiai.

„MIRTIES PRABUDIMAS“
VeiKsmo trileris. Prancūzija, Pietų
Afrika, JAV, Vokietija. 2004.
Režisierius: Philippe Martinez.
Vaidina: Jean-Claude Van 
Damme, Simon Yam, Philip Tan.

Benas Arčeris - gangsteris. Jis su 
žmona ir mažu sūneliu gyvena Los 
Andžele. Kai jo žmona, socialinė 
darbuotoja, sutinka globoti kinų 
mergaitę, rastą laive, pilname nele-
galių imigrantų, ją žiauriai nužudo 
mergaitės tėvas, nuožmus triadų 
lyderis. Dabar Benas pradeda kru-
viną kerštą dėl žmonos mirties.

 „TAIKDARYS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1997.
Režisierė: Mimi Leder.
Vaidina: George Clooney, 
Nicole Kidman, Marcel Iures.

Rusų traukinys, kuris veža sunaikinti 
branduolines raketas, iš dalies pa-
žeistas sprogus raketai. Atitinkami 
signalai pasiekia Baltuosius rūmus, 
kur situaciją kontroliuoja atominės 
fizikos specialistė ir JAV armijos pul-
kininkas. Jie išsiaiškina, kad branduo-
linis ginklas yra teroristų rankose.

BTV
21.30

LNK
22.15

TV3
22.30

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažosios ke-
rėtojos“. 9.10 Senoji animacija. 10.05 Drama 
„Mano geriausios draugės sužadėtinis“ (N-7). 
12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 13.00 „Žiemos 
saulė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Džeimio Oliverio patiekalai per pusvalan-
dį. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Žie-
mos saulė“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Premjera! Drama „Vera. 
Slaugė iš Berlyno“ (N-7). 22.50 „Žiemos saulė“ 
(N-7). 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Doku-
mentinis f. „Ekspedicija į Pietų Ramųjį vandeny-
ną“. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Ne vienas kelyje. 
13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Beatos virtuvė. 
14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.45 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 0.30 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Tegul kalba. 13.20 
„Graikė“. 15.10 Kartu su visais. 16.05, 4.10 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.05 Susi-
tuokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lie-
tuvos laikas. 21.05 „Graikė“. 22.55 „Pelėdos klyks-
mas“. 24.00 Vakaras su Urgantu. 1.15 „Aukštis“.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 10.55 
„Vasilisa“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 
„Statūs krantai“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 
60 minučių. 20.00 „Širšių lizdas“. 22.15 Vakaras 
su V.Solovjovu. 1.00 „Brigada“. 2.05 „Dovana“. 

 REN
6.40 Vaikų klubas. 6.45 Afro-maskvietis. 7.35 
Kviestinė vakarienė. 8.25 Tinkama priemonė. 
9.20 „Šeimos dramos“. 11.15 Mums net nesi-
sapnavo. 13.55 Pati naudingiausia programa. 
14.50 Gobšumas. 15.45 „Atspindžiai“. 17.35 
Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Slaptosios te-
ritorijos“. 23.15 „Atspindžiai“. 0.55 „Pagunda“. 
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6.15 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (1) (N-7).

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

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

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

Nematomos gijos.  
III d.“ (N-7).

19.30 „Farų karai. 
Baudėjas. III d.“ 
(N-7).

20.30 Savaitės kriminalai 
(N-7).

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

21.30 Drama „Nepadorus 
pasiūlymas“ (N-7).

23.50 Komedija „Valstybės 
galva“ (N-7).

1.40 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (1) (N-7).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.10 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.
7.20 Moterų balsas.
8.20 „Kartą Rostove...“ 

(1) (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

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

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 Gyvenk krepšiniu!
19.00 Europos taurė 

2016/17. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - 
Sankt Peterburgo 
„Zenit“.

21.00 Žinios. 
21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 „Miškinis“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Chiromantas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai. 
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
8.00 IQ presingas.
8.45 „Kaip atsiranda 

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

Valstijų prezidentai“. 
„Statuso įtvirtinimas“.

13.00 Septynios Kauno 
dienos.

13.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.

14.05 Pranciškonų kelias 
Lietuvoje.

14.35 „Keliaukime kartu. 
Mykolajivas“.

15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.25 „Kraujo kaina“.
18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čem-

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

21.00 Elito kinas. Drama 
„Groja Liuvinas 
Deivisas“ (N-14).

22.45 Stambiu planu.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas.  

(N-7).
7.40 Pasisvėrę ir laimingi.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie 

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

Paslapčių biuras“.
15.05 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Detektyvas 

Kolambas.  
Kolambas keičia 
kailį“ (N-7).

22.50 „Paslaptys“ (N-14).
0.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.25 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.10 „Mentalistė“ (N-7).
3.05 Daktaras Ozas. 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

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

žaidynės. Lietuva, 
2016.

9.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

10.30 „Moderni šeima“ 
(N-7).

10.55 Aukščiausia pavara. 
Top 41.

12.05 „6 kadrai“ (N-7).
13.00 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai (N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Komedija „Sveiki 

atvykę į džiungles“ 
(N-14).

23.55 Aš - superhitas 
(N-7).

0.55 „Nematoma riba“ 
(N-14).

1.55 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Noriu šio 
automobilio“.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 Romantinė drama 
„Prieskonių  
princesė“.

13.15 „Kai šaukia širdis“.
14.15 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
15.15 Veiksmo 

nuotykių f. 
„Nibelungų  
lobio medžioklė“  
(N-7).

17.30 „Siaubingi namai“.
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Judriausios 

pasaulio vietos“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Klaipėdos 

patruliai  
(N-7).

21.00 Pinigai 
iš nieko.

22.00 „Į pasaulio kraštą“ 
(N-7).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

0.30 „Robinzonas Kruzas“ 
(N-7).

 15.30  „Meilė kaip 
    mėnulis“

 10.25  „Albanas“ 1.40   „Džeikas, 
   Storulis ir šuo“

 13.15  „Kai šaukia širdis“ 19.00   „CSI kriminalistai“ 6.50  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAvasario 8 d.

 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05 Dalykiškas 
rytas. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Bitinin-
kas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.45 
Kalbame ir rodome. 17.05 „Daiktinis įrodymas“. 
18.50 „Parakas ir šratai“. 20.40 „Kazokai“. 22.45 
Dienos apžvalga. 23.15 „Valstybinė apsauga 3“. 

 TV PoloNia
8.45, 18.05, 2.30 Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.25, 23.10 Polonijos pokalbis. 
12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 
4.35 Trumpa istorija. 13.35, 21.00, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi 
nesirūpink“. 15.25 „Pulkininkas Kuklinskis“. 16.25 
Šokantis su gamta. 16.55 Astronariumas. 17.30, 1.45 
„Galerija“. 17.55 Knygų kandys. 18.55 Zaolzė. 19.25, 
1.10 Rytų studija. 20.25 Vilnoteka. 21.50, 3.45 „Gy-
venimo egzaminas“. 0.15 „Pulkininkas Kuklinskis“. 

 TV1000
8.50 „Didelės akys“. 10.50 „Ilgos sužadėtuvės“. 
13.20 „Veidai minioje“. 15.15 „Atleisk man, kad 
tave myliu“. 17.20 „Vėl septyniolikos“. 19.10 „Kiti“. 
21.10 „Hercogienė“. 23.15 „Kelias į žvaigždes“. 

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

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 10.00, 15.00, 22.00 Viešbučių verslas. 
12.00, 2.00 Didžiosios paslaptys. 17.00 Neįpras-
tas maistas. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Ame-
rikos maistas. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Pavojaus akivaizdoje. 9.10, 14.40, 20.10 
Žymiausi pabėgę gyvūnai. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo vete-
rinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 
23.50 Upių pabaisos. 17.25, 21.05, 1.40 Australija 
nenori tavęs užmušti. 18.20, 22.00 Baseinų meistras. 

 sPorT1
6.40, 23.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Andoros „Morabanc“. 
2017-01-08. 8.20, 18.30 Olandijos „Eredi-
visie“ futbolo lyga. Enschedės „Twente“ - 
Roterdamo „Feyenoord“. 2017-02-05. 10.20 
NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ - 
Vašingono „Wizards“. 2017-01-08. 12.30 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos apžvalga. 13.10 Europos taurė.
II etapas. Panevėžio „Lietkabelis“ - BC Khim-
ki. 2017-02-01. 14.55 Road to Glory. Kovinio 
sporto žurnalas. 15.25 NBA krepšinio lyga. 
Atlantos „Hawks“ - San Antonijo „Spurs“. 
2017-01-02. 17.35 „Penktasis kėlinys“. Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
20.30 Tiesiogiai. Europos taurė. II etapas. 
Ulmo „Ratiopharm“ - Panevėžio „Lietka-
belis“. 22.30 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. Aštuoniolikta laida. 0.40 NBA krep-
šinio lyga. Vašingtono „Wizards“ - Los An-
dželo „Clippers“. 2016-12-18. 2.50 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Las Palmo „Gran 
Kanarijos Herbalife“ - Saragosos „Tecnycon-
ta“. 2016-12-11. 4.30 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“ - Eindhove-
no „PSV“. 2016-12-18. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.40 Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Arsenal“. 
8.50 Eurolyga. „Žalgiris“ - „Barcelona“. 10.40 Vokie-
tijos taurė. „Hamburger“ - „KŠln“. 12.30 Vokietijos 
taurė. „Bayern“ - „Wolfsburg“. 14.20 Regbis. Šešių 
nacijų čempionatas. Škotija - Italija. 16.10 Regbis. 
Šešių nacijų čempionatas. Anglija - Prancūzija. 
18.00, 5.00 Boksas. Sammy Vazquezas, Jr. - Luisas 
Collazo. 18.30, 5.45 Boksas. Yordenis Ugas - Le-
vanas Ghvamichava. 19.00, 6.30 Boksas. Ryanas 
Carlas - Eddie Ramirezas. 19.25 Futbolas. Vokietijos 
taurė. „Sandhausen“ - „Schalke“. Tiesioginė trans-
liacija. 21.40 Futbolas. Vokietijos taurė. „Borussia“ -
„Hertha“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. 
Vokietijos taurė. „Sandhausen“ - „Schalke“. 1.35 
Futbolas. Vokietijos taurė. „Borussia“ - „Hertha“. 

 eurosPorT
6.15 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Vokietija. 7.30, 12.00, 18.00, 19.30, 1.00, 
4.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. 
Šveicarija. 8.30, 11.15 Slidinėjimas. Universiada. 
Kazachstanas. 9.00 Biatlonas. Universiada. Kazach-
stanas. 9.30, 1.45, 2.00, 5.00 Žiemos sporto apžval-
ga. 10.15, 16.30, 19.00, 3.30, 5.30 Slidžių krosas. 
Universiada. Kazachstanas. 17.00, 2.30 Ledo ritulys. 
Universiada. Kazachstanas. 20.10, 0.55 Sporto nau-
jienos. 20.15 Angliškasis biliardas. Didysis prizas. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 16.55   „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 18.00  Reporteris  23.25   Dabar pasaulyje 21.30  Lietuvos patriotai 19.30  Valanda su Rūta 21.00  „Bruto ir Neto“

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Linksmieji trau-
kinukai“. 9.10 Senoji animacija. 10.05 Drama 
„Vera. Slaugė iš Berlyno“ (N-7). 12.00 „Apka-
bink mane“ (N-7). 13.00 „Žiemos saulė“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džei-
mio Oliverio patiekalai per pusvalandį. 17.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Žiemos saulė“ 
(N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 20.15 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Premjera! Drama „Atsitiktinė meilė“ (N-7). 
22.40 „Žiemos saulė“ (N-7). 0.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 12.40 
Autopilotas. 13.10 24 valandos (N-7). 14.00 Do-
kumentinis f. „Ekspedicija į Pietų Ramųjį van-
denyną“. 14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7).
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00 Naujie-
nos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.20 Tegul kalba. 13.20 „Grai-
kė“. 15.15 Kartu su visais. 16.05, 4.20 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.05 Brangi laida. 21.20 
„Graikė“. 23.10 „Pelėdos klyksmas“. 0.10 Vakaras 
su Urgantu. 1.10 „Dėdė Vania“. 2.50 „Aukštis“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Žinios. 10.55 „Vasili-
sa“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 „Statūs krantai“. 
16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 
„Širšių lizdas“. 22.15 „Dvikova“. 0.35 „Brigada“.

 Ren
6.50 Vaikų klubas. „Bernardas“. 6.55 Afro-mas-
kvietis. 7.45 Kviestinė vakarienė. 8.35 Tinkama 
priemonė. 9.25 „Šeimos dramos“. 11.20 Mums 
net nesisapnavo. 14.00 Pati naudingiausia pro-
grama. 14.55 Gobšumas. 15.45 „Atspindžiai“. 
17.35 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 A.Čapman 
paslaptys. 23.20 „Atspindžiai“. 0.55 „Pagunda“. 

 nTV MIR
 5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05 Dalykiškas 
rytas. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Bitinin-
kas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. 
13.00 „Susitikimo vieta“. 15.45 Kalbame ir rodome. 
17.05 „Daiktinis įrodymas“. 18.50 „Parakas ir šra-
tai“. 20.40 „Kazokai“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 
„Valstybinė apsauga 3“. 1.05 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Namas prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Rytų studija. 8.30 Lenkijos gyvūnai pavojuje. 
8.50 Animacinis f. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 
Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, 
Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
13.35, 21.00, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 
„Gyvenimo egzaminas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 
Miškas arčiau mūsų. 17.00 Kaip tai veikia. 17.30, 
1.45 „Galerija“. 17.55, 2.15 Lenkijos gyvūnai pa-
vojuje. 18.10, 20.45, 2.30 Animacinis f. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50, 2.10, 5.15 Lenkija su Miodeku. 
18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 Gyvoji istorija. Re-
konstruktoriai pagal pasirinkimą. 20.25 Kultūros 
informacija. 21.50, 3.45 „Komisaras Aleksas“. 
0.10 Humoras serijomis. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
7.15 „Hercogienė“. 9.15 „Kiti“. 11.10 „Planeta 
51“. 12.50 „Iliuzionistas“. 14.50 „Įsimylėjęs 
Šekspyras“. 17.05 „Pėdsakai“. 19.10 „Rašalo 
širdis“. 21.10 „Istviko raganos“. 23.25 „Hipno-
tizuotojas“. 1.35 „Pradžia“. 4.05 „Paštininkas“. 

 DIscoVeRy
6.10, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 Sun-
kvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Perdirbimas. 
8.15, 17.15 Svajonių automobiliai. 8.40, 17.40, 
23.00, 4.30 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10, 24.00 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 
18.40, 21.00, 2.50 Nekilnojamojo turto karai. 
10.05 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Lobių ieš-
kotojai. Gyvačių sala. 22.00, 3.40 Likviduotojas. 
1.00 Gatvių lenktynės. 1.55 Nesėkmių garažas. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Statybos Aliasko-
je. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00, 2.00 Di-
džiosios paslaptys. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 
24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00, 
3.00 Everestas. 23.00, 4.00 Kelionės Amazone. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

(N-7).
8.25 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
11.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Fantastinė drama 

„Užtemimas“  
(N-14).

1.00 „Skandalas“ 
(1) (N-7).

1.50 „Kerštas“ (N-7).

6.30 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.00 Animacinis f. 
„Robomobilis  
Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

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

9.45 24 valandos 
(N-7).

10.30 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.35 KK2 
(N-7).

13.30 Būk mano meile 
(N-7).

14.25 „Nakties karalienė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo trileris 

„Invazija“  
(N-14).

0.15 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.10 „Strėlė“ 
(N-7).

2.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Ten, kur namai 3“ 

(N-7).
10.50 Gyvenimas.
11.45 Istorijos detektyvai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Ten, kur namai 3“ 

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

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

Bendruomenių  
turnyras.

22.45 Trumposios žinios.
22.50 Biografinė drama 

„Geležinė ledi“ 
(N-7).

0.35 Trumposios žinios.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).

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

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

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

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

Nematomos gijos.  
IV d.“ (N-7).

19.30 „Farų karai. 
Baudėjas. IV d.“ 
(N-7).

20.30 Gyvenimiškos 
istorijos.

21.30 Veiksmo ir nuotykių f.
„Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias“ 
(N-7).

0.05 Drama „Nepadorus 
pasiūlymas“ (N-7).

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

6.14 TV parduotuvė.
6.30  „Mikropasauliai“ 

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

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

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

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

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.45 0 laipsnių.
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Chiromantas“ 

(N-7).
3.40 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.30 „Neišsižadėk“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
8.00 Istorijos detektyvai. 
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Kraujo kaina“.
13.15 Džiazo muzikos 

vakaras. „Electro 
Deluxe Big Band“ 
(Prancūzija).

14.55 „Žmogiškumo kelyje“.
15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 LRT Kultūros 

akademija.
18.10 Poezija. 
18.15 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Kriminalinis trileris 

„Blogas auklėjimas“ 
(N-14).

22.45 Nacionalinis turtas.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.25 Dabar pasaulyje.
23.55 Koncertas „Klasikos 

garsų alchemija“.
1.30 Kelias į namus.
2.00 Laba diena, Lietuva.
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 13.35   „Noriu šio 
   automobilio“

 18.00  „Kaulai“ 16.30  „Mano gyvenimo 
    šviesa“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas.  

(N-7).
7.40 Silvijos itališki 

valgiai.
8.10 Reičelės Alen 

pyragų dienoraštis.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie 

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

Paslapčių biuras“.
15.05 „Neramūs 

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Įtariamieji“ (N-14).
22.30 „Paslaptys“ (N-14).
0.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.20 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.05 „Mentalistė“ (N-7).
3.00 Daktaras Ozas. 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė (13).
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai 

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

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
10.55 Aukščiausia pavara. 

Top 41.
12.05 „6 kadrai“ (N-7).
13.00 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai (N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Premjera! Fantastinis 

veiksmo f.  
„Tamsos baikeris. 
Keršto demonas“ 
(N-14).

23.55 Aš - superhitas 
(N-7).

0.55 „Nematoma riba“ 
(N-14).

1.55 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai 
iš nieko.

10.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

11.00 Biografinis 
dokumentinis f. 
„Cukrinio  
žmogaus  
beieškant“.

12.35 „Siaubingi namai“.
13.35 „Noriu šio 

automobilio“.
14.35 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
15.35 Komiška drama 

„Švelnus  
ir šiurkštus“  
(N-7).

17.20 „Beorė erdvė“
(N-7).

18.20 „Dikensiada“
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

21.30 „Ema“.
22.40 Balticum TV 

žinios.
23.10 „Į pasaulio kraštą“ 

(N-7).
0.10 „Beorė erdvė“ 

(N-7).

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Šunys. 8.15, 12.50 Australija nenori 
tavęs užmušti. 9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Žymiausi 
pabėgę gyvūnai. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvari-
umų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 
23.50, 5.02 Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Liūtė ka-
ralienė. 18.20, 22.00, 1.40 Veterinarų gyvenimas. 

 SPort1
6.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Argentina. 
Finalas. 8.30 Europos taurė. II etapas. Ulmo „Ra-
tiopharm“ - Panevėžio „Lietkabelis“. Vakar. 10.10 
„Vienas prie eglutės“. M.Griškonis. 10.40 Olandi-
jos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo „Feyeno-
ord“ - Arnhemo „Vitesse“. 12.30, 0.40 Europos 
taurė. II etapas. Panevėžio „Lietkabelis“ - Ulmo 
„Ratiopharm“. 14.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. FC Zwolle - Amsterdamo „Ajax“. 16.10 NBA 
krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - San Antonijo 
„Spurs“. 18.20 Europos taurė. II etapas. Ulmo „Ra-
tiopharm“ - Panevėžio „Lietkabelis“. Vakar. 20.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
21.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžval-
ga. 22.00 „Vienas prie eglutės“. D.Lavrinovičius. 
22.30 NBA krepšinio lyga. Denverio „Nuggets“ 
- Indianos „Pacers“. 2.35 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. 4.35 „Penktasis kėlinys“. 

 ViASAt SPort BAltic
 7.00 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. Škotija -
Italija. 8.50 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. 
Anglija - Prancūzija. 10.40 Regbis. Šešių nacijų 
čempionatas. Italija - Velsas. 12.30 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 13.30 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 14.00, 5.05 Futbolas. 
Vokietijos taurė. „Sandhausen“ - „Schalke“. 
15.50 Futbolas. Vokietijos taurė. „Borussia“ -
„Hertha“. 17.40 Boksas. Carlas Framptonas -
Leo Santa Cruzas. 18.25 Boksas. Dejanas 
Zlaticaninas - Mikey Garcia. 19.10 Krepšinis. 
Eurolyga. „Brose“ - „Maccabi“. 21.00 Krepšinis. 
Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Brose“. Tiesioginė 
transliacija. 23.15 Smiginis. Premier lyga. 2.15 
Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Brose“. 

 euroSPort
6.00, 7.30, 10.30, 17.00, 2.30 Kalnų slidinėji-
mas. Pasaulio čempionatas. Šveicarija. 7.00, 
1.00, 5.45 Slidinėjimas. Universiada. Kazach-
stanas. 9.30, 20.00, 1.00, 5.00 Žiemos sporto 
apžvalga. 15.00, 3.30 Biatlonas. Universiada. 
Kazachstanas. 15.30, 19.00, 1.45, 4.00 Biatlo-
nas. Pasaulio čempionatas. Austrija. 19.55, 
0.55 Sporto naujienos. 20.45 Angliškasis bi-
liardas. Didysis prizas. 

 

„uŽtemimAS“
Fantastinė drama. JAV. 2010.
Režisierius: David Slade.
Vaidina: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

Sena vampyrų ir vilkolakių nesantaika, laikinai prigesinta netvirtomis 
paliaubomis, netrukus gali vėl įsiliepsnoti. Bela suvokia, kad nuo jos 
pasirinkimo priklauso dviejų klanų - vampyrų ir vilkolakių - likimas. Be-
la nepasiruošusi tokiam sprendimui. Jai brangūs abu - tiek Edvardas, 
tiek Džeikobas. Mergina stengiasi sutaikyti juos ir išvengti skausmingo 
ir nieko gero nežadančio pasirinkimo.

tV3
22.30

rekomenduoja

„tolYn Į tAmSĄ. 
ŽVAiGŽDŽiŲ KeliAS“
Veiksmo ir nuotykių Filmas. JAV. 
2013.
Režisierius: Jeffrey Jacob Abrams.
Vaidina: Chris Pine, Zachary
Quinto, Zoe Saldana.

Nepaaiškinamo siaubo kaustoma 
komanda „Enterprise“ kyla į pa-
skutinę kovą bandydama įveikti 
pasaulį krečiantį chaosą...

„inVAZiJA“
Veiksmo trileris. Australija, JAV.
2007.
Režisierius: Oliver Hirschbiegel.
Vaidina: Nicole Kidman, 
Daniel Craig, Jeremy Northam.

Psichiatrė Kerol bando atrasti raktą 
nuo ligos, kuria užsikrėtę žmonės 
naktimis tampa viskam apatiškos 
būtybės. Kai jos sūnus užsikrečia šia 
infekcija, ji su kolegomis stengiasi 
kuo greičiau surasti priešnuodžių.

„tAmSoS BAiKeriS.  
KerŠto DemonAS“
Fantastinis Veiksmo trileris. 
JAV. 2011.
Režisieriai: Mark Neveldine, 
Brian Taylor.
Vaidina: Nicolas Cage, 
Violante Placido, Ciaran Hinds.

Praėjo penkeri metai, kai Džonas Blei-
zas sudarė sandėrį su velniu ir tapo 
keršto ištroškusiu Tamsos baikeriu...tV6

22.00

lnK
22.15

BtV
21.30
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 „Tyla“
„Silence“

Filmas „Tyla“ pasta-
tytas pagal 1966 metų ja-
ponų rašytojo Shusaku Endo to paties pava-
dinimo šedevrą, 2007 m. išleistą ir lietuviš-
kai. Holivudo legenda Martinas Skorsezė 
(Martin Scorsese) prisipažino, kad tai yra jo 
svajonių projektas, kuriam jis ruošėsi beveik 
trisdešimt metų.

XVII-asis amžius. Europoje jau įsigalė-
jusi krikščionybė pamažu plinta po atokiau-
sius pasaulio kampelius. Iš Portugalijos iš-
keliavęs jėzuitas, tėvas Fereira be pėdsakų 
dingsta Japonijoje. Po kelerių metų jėzuitų 
vyresniesiems žinią apie tėvą Fereirą par-
neša keliaujantis olandų pirklys. Pasak jo, 
misionierius pateko į samurajų nelaisvę ir 

išsižadėjo krikščionybės. Du tėvo Fereiros 
mokiniai - tėvas Rodrigesas ir tėvas Ga-
rupė - atsisako patikėti, kad jų mokytojas 

išsižadėjo savo tikėjimo ir pasišauna ke-
liauti į Japoniją ieškoti tėvo Fereiros.

„Forum Cinemas“ inf.

        

Kinas 

Vilnius
FORuM CinEMAs AKROPOlis

„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, N-16) - 3-7, 9 d. 11, 12.35, 16.10, 21.10, 
23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 3-4 d.; 4-5 d. 12.35 val. 
seansas nevyks).
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, 3D, N-16) - 3-7, 9 d. 13.40, 18.40 val.
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, N-13) - 
3-7, 9 d. val. 11.30, 13, 16.30, 19.10, 21.50, 23.30 val. (4-5 d. 
11.30, 13 val. seansai nevyks; 23.30 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
3-7, 9 d. 14.50, 18, 20.50 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D) - 5 d. 12.10 val. (TV3 premjera).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 3-7, 9 d. 10.10, 11.30, 12.20, 
13.20, 15, 17.20 val. (11.30, 13.20 val. seansai vyks 4-5 d.; 
5 d. 12.20 val. seansas nevyks).
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 3-7, 9 d. 10.40, 
12.40, 14.30, 16.40, 18.50, 19.30, 21, 21.40, 23.20 val. 
(23.20 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, N-7) - 4-5 d. 11.10, 12.50 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., originalo 
k., Rusija, N-7) - 3-7, 9 d. 10.20, 12.10 val. (10.20 val. 
seansas vyks 4-5 d.).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
3-7, 9 d. 10.30, 13, 14.10 val. (13 val. seansas vyks 4-5 d.).
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Rusija, V) - 3-7, 9 d. 10.50, 13 val. (10.50 val. seansas 
vyks 4-5 d.).
„skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 3-7, 9 d. 10.05, 15.30, 
18.30 val. (4-5 d. 10.05 val. seansas nevyks).
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
3-7, 9 d. 10.20, 15.20, 18.10, 21.30 val.  
(4-5 d. 10.20 val. seansas nevyks).
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
3-7, 9 d. 15.10 val. 4, 6 d. 18.20 val.
„Mančesteris prie jūros“ (drama, JAV, N-13) - 3, 5, 7, 
9 d. 18.20, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 3-4 d. 23.50 val.
„nakties įstatymai“ (kriminalinis trileris, JAV, N-13) - 
3, 5, 7, 9 d. 21.10 val.
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 4, 6 d. 21.10 val.

„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 3, 5, 7, 9 d. 
21.20 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 3D, 
N-13) - 4, 6 d. 21.20 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
3-7, 9 d. 11, 15.25, 18.15, 21.20 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, N-16) - 3-7, 9 d. 14.20, 18.20 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir siau-
bo f., JAV, 3D, N-16) - 3-7, 9 d. 16.15, 20.50, 21.50 val. (7 d. 
20.50 val. seansas nevyks; 21.50 val. seansas vyks 7 d.).
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, N-13) - 
3-7, 9 d. 11.10, 16.30, 19.10, 21.45 val. (4-5 d. 11.10 val. 
seansas nevyks).
„Francas“ (karinė drama, Prancūzija, Vokietija, N-13) - 
3-7, 9 d. 18.55 val.
„Gulbių ežeras“ (baletas) - 5 d. 17 val. (Tiesioginės 
transliacijos iš Maskvos Didžiojo teatro įrašas).
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D) - 5 d. 13.10 val. (TV3 premjera).
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (drama, JAV, 
N-18) - 7 d. 21 val.
Japonijos kino festivalis 2017 - 3-7 d. 18.30 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 3-7, 9 d. 11, 13.10, 
13.50, 15.20, 17.30, 18.30, 19.40, 20.40, 21.45 val. (5 d. 
13.10, 15.20 val. seansai nevyks; 13.50 val. seansas vyks 5 d.; 
5 d. 17.30 val. seansas nevyks; 6 d. 18.30 val. seansas nevyks; 
19.40 val. seansas nevyks 5, 7 d.).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 3-7, 9 d. 11.30, 12, 13.40, 14.10, 
16.10 val. (11.30, 12 val. seansai vyks 4-5 d.; 7 d.  
16.10 val. seansas nevyks).
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
originalo k., Rusija, N-7) - 3-7, 9 d. 11.10, 12.20, 14.15, 
16.20 val. (11.10, 12.20 val. seansai vyks 4-5 d.).
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, N-7) - 3-7, 9 d. 13.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
3-7, 9 d. 11.20, 13.50, 15.50 val. (11.20 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
3-7, 9 d. 11.30, 13, 18.45 val. (4-5 d. 11.30 val. seansas 
nevyks).
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija, N-13) - 
3-7, 9 d. 11.20, 16.45 val. (4-5 d. 11.20 val. seansas nevyks).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
3-7, 9 d. 11.20 val.

„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Rusija, V) - 4-5 d. 11.10 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 3D, 
N-13) - 3-6, 9 d. 18.45 val.
„Mančesteris prie jūros“ (drama, JAV, N-13) - 
3-7, 9 d. 21.30 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 3, 5, 7, 9 d. 15.40 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., JAV, 
N-13) - 4, 6 d. 15.40 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 3, 5, 7, 9 d. 
21.30 val.
„skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 4, 6 d. 21.30 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
3, 7, 9 d. 13.50 val. 4, 6 d. 21.40 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 4, 6 d. 13.50 val.
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 3, 5, 9 d. 21.40 val.
„nakties įstatymai“ (kriminalinis trileris, JAV, N-13) - 
4, 6 d. 21.40 val. 9 d. 18.30 val.
„užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 3, 5, 7, 9 d. 
21.40 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Pomirtiniai įspūdžiai“ (drama, Prancūzija, Šveicarija) - 
3 d. 17 val.
„Apnėja“ (komedija, Prancūzija) - 3 d. 18.45 val.
„Artemidė, artišoko širdis“ (nuotykių komedija, 
Prancūzija) - 3 d. 20.30 val.
„Karalius ir paukštis“ (animacinis f., Prancūzija) - 
4 d. 13 val.
„Gražioji gegužė“ (dokumentinis f., Prancūzija) - 
4 d. 14.40 val.
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija) - 
4 d. 17.10 val. 5 d. 17.40 val.
„Poros ekonomika“ (drama, Prancūzija, Belgija) - 
4 d. 19 val.
„Tėvas“ (komedija, Prancūzija) - 4 d. 21 val.
„Belvilio trynukės“ (animacinis f., Prancūzija) - 5 d. 13 val.
„Van Gogas“ (biografinė drama, Prancūzija) - 
5 d. 14.45 val.
„Polina ištrūksta“ (dokumentinis f., Prancūzija) - 5 d. 
19.30 val.
„2 rudenys, 3 žiemos“ (komedija, Prancūzija) - 5 d. 
21.15 val.
„Francas“ (drama, Prancūzija, Vokietija) - 6 d. 14.50, 
20.50 val. 7 d. 16.50 val. 8 d. 19 val. 9 d. 21 val.

Premjera

Kino teatruose - nuo vasario 3 d.

n istorinė drama, JAV, 2016

n Režisierius: Martin Scorsese

n Vaidina: Andrew Garfield, Adam 

Driver, Liam Neeson ir kiti

n iMDB:7,6/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Ateitis“ (drama, Prancūzija) - 6, 8 d. 17 val. 9 d. 19 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV) - 6 d. 19 val. 
7 d. 21 val. 8 d. 21.10 val. 9 d. 17 val.
„Suaugusių žmonių žaidimai (Antras žaidimas)“ 
(drama, Lietuva) - 7 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, 3D, N-16) - 3-9 d. 14.15, 16.45, 19.15, 
21.45 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, N-16) - 3-9 d. 11.45 val.
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, N-13) - 
3-8 d. 13, 16.15, 18.45, 21.15 val. 9 d. 13, 16.15, 19, 21.30 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
3-9 d. 17.15, 20.30 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (drama, JAV, 
N-18) - 9 d. 19 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 3, 5-7 d. 11, 12.30, 
14.30, 16.45, 19, 20, 21.15, 22.15 val. 4 d. 10.45, 12.30, 
14.30, 16.45, 19, 20, 21.15, 22.15 val. 8 d. 11, 12.30, 
14.30, 16.45, 19, 21.15, 22 val. 9 d. 11, 12.30, 14.30, 
16.45, 18.45, 20, 21.15, 22.15 val.
„Mančesteris prie jūros“ (drama, JAV, N-13) - 
3, 5, 7, 9 d. 21 val. 4, 6, 8 d. 19 val.
„Nakties įstatymai“ (kriminalinis trileris, JAV, N-13) - 
3, 5, 7 d. 21.30 val. 4, 6 d. 21.45 val.
„Skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 3, 5, 7 d. 19 val. 
4, 6, 8 d. 21 val. 9 d. 21.30 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, N-7) - 3-9 d. 10.30 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., originalo 
k., Rusija, N-7) - 3-9 d. 12.30 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 3, 5-7, 9 d. 10.45, 12, 13, 14.15, 
15.30, 17.45 val. 4 d. 12, 13, 14.15, 15.30, 17.45 val. 8 d. 
12, 14, 14.45, 16.45 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
3-9 d. 14.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
3-9 d. 10.15, 11.15, 13.45, 16.15 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
3-9 d. 15.30, 18.15 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 4 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, N-13) - 
8 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS
FORUM CINEMAS

„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, 3D, N-16) - 3-7, 9 d. 15.40, 20.20 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, N-16) - 3-7, 9 d. 18, 22.50 val.
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, N-13) - 
3-7, 9 d. 13, 18.10, 19.50, 22.35 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
3-7, 9 d. 16.45, 20.45 val.
„Gulbių ežeras“ (baletas) - 5 d. 17 val. (Tiesioginės 
transliacijos iš Maskvos Didžiojo teatro įrašas).
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D) - 5 d. 12.40 val. (TV3 premjera).
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 3-7, 9 d. 10.40, 
12.50, 15, 17.10, 18.20, 19.20, 20.30, 21.30, 22.40,  
23.40 val. (5 d. 12.50, 20.30, 22.40 val. seansai nevyks; 5 d. 
18.20 val. seansas nevyks; 23.40 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 
Kanada, V) - 3-7, 9 d. 10.20, 11.40, 14, 14.40, 16.10 val.  
(10.20 val. seansas vyks 4-5 d.; 5 d. 16.10 val. seansas nevyks).
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Rusija, V) - 3-4 d. 11, 13.10 val.
„Skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 3-7, 9 d. 14.50, 20 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
3-7, 9 d. 10.30, 12.20 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, N-7) - 3-7, 9 d. 10.10 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., JAV, 
N-13) - 3-7, 9 d. 11.55 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
3-7, 9 d. 11.15 val.
„Mančesteris prie jūros“ (drama, JAV, N-13) - 
3-7, 9 d. 16.30 val.
„Nakties įstatymai“ (kriminalinis trileris, JAV, N-13) - 3, 
5, 7, 9 d. 19.30 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 3-7, 9 d. 
22.20 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
3-7, 9 d. 15.20, 19.30 val. (19.30 val. seansas vyks 4, 6 d.).
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 3-4 d. 
23.55 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 3, 5, 7, 9 d. 
17.30 val.
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 4, 6 d. 17.30 val.

„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija, N-13) - 
3, 5, 7, 9 d. 13.45 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 4, 6 d. 13.45 val. 3, 7, 9 d. 12.30 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 3D, 
N-13) - 3, 5, 7, 9 d. 22.25 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 4, 6 d. 22.25 val. 
6 d. 12.30 val.

CINAMON
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (drama, JAV, 
N-18) - 9 d. 19, 19.30 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, N-16) - 3-9 d. 15 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis veiksmo ir 
siaubo f., JAV, 3D, N-16) - 3-8 d. 21 val. 9 d. 22 val.
„Auksas“ (nuotykių trileris, Vokietija, Kanada, N-13) - 
3-8 d. 21.30 val. 9 d. 21 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
3-9 d. 21.15 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 3-6, 8 d. 11, 13.15, 
14.30, 15.30, 17.45, 19, 20, 22.10 val. 7 d. 12.15, 14.30, 
15.30, 17.45, 19, 20, 22.10 val. 9 d. 12, 14.15, 14.30, 
16.40, 18.45, 19.45, 22.10 val.
„Mančesteris prie jūros“ (drama, JAV, N-13) - 3-9 d. 
18.35 val.
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., 
JAV, N-13) - 3-9 d. 16.30 val.
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., 
JAV, 3D, N-13) - 3-8 d. 17.15 val.
„Skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 3-8 d. 22 val. 9 d. 21.45 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 3D, 
N-13) - 3-8 d. 19.30 val. 9 d. 17.15 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 3-9 d. 14 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
3-9 d. 16 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
3-8 d. 18.45 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Rusija, V) - 3-6, 8-9 d. 10.20, 12.15 val. 7 d. 10.20 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 3-9 d. 10.40, 11.45, 12.35, 14.45, 
17 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
3-9 d. 10.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 3-9 d. 12.45 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Auksas“
„Gold“

Tikros „Bre-X Minerals“ kompanijos is-
torijos pagrindu režisierius Stefanas Gehe-
mas (Stephen Gaghan) sukūrė nutrūktgalviš-
kų nuotykių, pavojų ir įžūlumo kupiną juostą. 
Bjaurokai praplikęs ir 20 papildomų kilogra-
mų užsiauginęs aktorius Metju Makonahis 
(Matthew McConaughey) vaidina Kenį Vel-
są - naudingųjų iškasenų ieškotoją, patekusį 

į absoliutų nesėkmių ruožą. Nuo Kenio vienas 
po kito nusisuka visi jo investuotojai.

Griebdamasis paskutinio šiaudo, Vel-

sas išvyksta į Indonezijos džiungles, ku-
riose jam pagaliau nusišypso sėkmė. 

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo vasario 3 d.

n Nuotykių trileris, JAV, 2016

n Režisierius: Stephen Gaghan

n Vaidina: Matthew McConaughey, Bryce 

Dallas Howard, Edgar Ramirez, Corey Stoll ir kiti

n IMDB: 6,3/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Dėl šio vaidmens gražuolis 
Metju Makonahis (Matthew 
McConaughey) specialiai 
prisiaugino 20 kilogramų

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras

Aušra Pociūtė

- Kuo sudomino pasiūlymas vaidinti 
spektaklyje „Tartiufas“?

- Kai režisierius pasiūlo pagrindinį vaid-
menį, labiausiai „užkabina“ jo pasitikėjimas. 
Kad galvodamas apie naują spektaklį, jis pa-
galvojo apie tave, kad pasitiki. Tai labai pa-
glosto širdį. Šiaip nemėgstu pagrindinių vaid-
menų. Vaidinau pagrindinį veikėją spektakly-
je „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos 
istorija“, žinau, kaip tai sunku. Ypač gastro-
lėse. Pagrindiniai vaidmenys man neatrodo 
įdomūs. Labai puikūs yra mažiukai vaidme-
nys. Tartiufas šiame spektaklyje irgi nėra pa-
grindinis veikėjas. Jis yra direktorius, o Or-
gonas - savininkas. Kaip ir visoje Lietuvoje - 
oficialiai viską daro, kalbas sako direktorius, 
o savininkas sprendžia reikalus. Kas Moljero 
pjesėje - tas pat ir Lietuvoje. Svarbiausia ir 
baisiausia yra tai, kad suprantame, jog mums 
į akis pučiama migla. Tartiufizmas - tai ta mig-
la, apėmusi viską. Atsikeli ryte, įsijungi tele-
vizorių - kalba tartiufas, pasiimi laikraštį, 
skaitai apie tartiufą straipsnį, kurį parašė tar-
tiufas. Nueini į parduotuvę, perki iš tartiufo. 
Mus visur apgauna. Vos atsikeli, ir jau apgau-
na. Kol repetavom „Tartiufą“, pakėlė mokes-
čius autoriams 30 proc., o mes tik juokiamės. 
Baisiausia, kad gyvename toje komedijoje ir 
juokiamės. Bet tai nebejuokinga.

Juk jei normaliai pažiūrėtume į Tartiufo 
istoriją - žmogus apgavo žmogų, prisidengda-
mas šventais reikalais. Kur čia komedija? Tei-
sybę sakančių Kleantų labai nedaug, per tą 
miglą jų žodžių nesigirdi. Jei jie kažką ir kriti-
kuoja, gauna atsaką: „Ai seni, ką tu pakeisi, 
gyvenk savo gyvenimėlį, ir tiek“. Kleantai mū-
sų visuomenėje būtų kaip a.a. Kunigaikštis 
Vilgaudas, viską rėžęs tiesiai šviesiai. Kažko-
dėl sakyti tiesą dažnai laikoma prasčiokiškumo 
ženklu.

Premjera

Giedrius Savickas: mus apgauna vos atsikėlusius 
Naujausioje Lietuvos nacionalinio dra-
mos teatro komedijoje - Moljero (Moliere) 
„Tartiufe“, kurią režisuoja Oskaras Koršu-
novas, pagrindinį Tartiufo vaidmenį pa-
kaitomis kuria du seniai didžiosiose teatro 
scenose matyti aktoriai Dainius  
Kazlauskas ir Giedrius Savickas.
Artėjant komedijos premjerai Giedrius 
sAvickAs (36) pasakoja apie savo ir 
vaidinamo apgaviko bei manipuliatoriaus 
Tartiufo panašumus bei savo ir dainiaus 
kazlausko skirtumus.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASteatras

- Pastaruoju metu su OKT/Vilniaus 
miesto teatru vykote į gastroles, o Lietu-
voje vaidinote kameriniuose spektakliuo-
se. Ar pasiilgote didžiosios teatro scenos?

- Taip, pastaruoju metu nebuvau visai ati-
trūkęs nuo teatro, vaidinau O.Koršunovo 
spektakliuose, bet visgi Nacionalinis dramos 
teatras turi savo aurą, savo kvapą, kurį atsi-
menu iš studentiškų laikų. Didelis pastatas, 
trupė, repeticijos, teatro rutina - savotiškai 
to pasiilgau, to seniai nebuvo mano gyvenime. 
Tačiau prieš premjerą, kai taip trūksta laiko, 
apėmęs ir nerimas. Ilgesys visuomet virsta 
nerimu. Nauja pjesė yra nežinomybė, pilna 
„x“ ir „y“, repetuodami ieškome, kaip tuos 
tekstuose užslėptus „x“ ir „y“ įvardyti žiū-
rovams. Esame lyg tam tikra mokslininkų 
komanda, sprendžianti pjesės vingrybes.

- Esate tikintis, tačiau vaidinsite 
šventvagį, žmogų, kaip sako veikėjas 
Kleantas, preke pavertusį net maldą. Ar 
nėra sunku rasti bendrumų su Tartiufu?

- Kuo daugiau žmogus demonstruoja savo 
tikėjimą, tuo labiau man tai rodosi netikra. Ti-
kėjimas - paprastas dalykas. Jis yra, ir viskas, 
bet matau žmonių, kurie tik prisidengia amži-
nosiomis vertybėmis. Tikėjimas - vienas sti-
priausių dalykų pasaulyje, ir žmonės, kurie mel-
džiasi, man atrodo labai stiprūs, aš pats nebijau 
sakyti, kad sekmadieniais vaikštau į bažnyčią. 
O Tartiufas yra tik vaidmuo, aš negyvenu jo 
gyvenimo. Kartais ir aš padarau dalykų, priešin-
gų savo tikėjimui. Esu jaunas žmogus, turiu vi-
sokių minčių. Prisipažinsiu, kartais esu labai 
nuodėmingas. O jergutėliau! Tartiufų yra ir Va-
tikane, ir Tibeto vienuolyne, ten, kiek žinau, 
vienuoliai daugiau laiko praleidžia ne melsda-
miesi, o sėdėdami prie kompiuterio - susiraši-
nėja su savo sekėjais Amerikoje, šie jiems siun-
čia pinigus. Jei koks amerikietis, tarkim, išsiski-
ria, vienuolis pasikviečia jį. Atvažiavusį mokinį 
vienuolis išsiveda pasivaikščioti, prieina kalną, 
amerikietis skubindamasis lipa į kalną ir tada 
vienuolis jam sako: n e s k u b ė k. Amerikietis - 
tiksliai! Neskubėti... Koks išmintingas vienuolis, 
kokį gerą patarimą jis davė, ir visai negaila jam 
sumokėtų tūkstančių dolerių. Tai čia ir yra tar-
tiufizmas! Visokių herojų pilna ir dabar: tartiufų, 

robinų hudų, na, gal dabar greičiau yra „half Ro-
bin Hood“ (pusiau robinai hudai - A.P.) - jau pri-
plėšė... bet dar nedalina! Aš visą laiką vaidmenis 
atskiriu nuo gyvenimo. Panašumų tarp manęs 
ir Tartiufo yra, aš irgi nuodėmingas, bet niekada 
nesiekiu naudos kito žmogaus sąskaita. Tai vie-
nas iš esminių dalykų.

- Ar konkretūs asmenys, visuomenė-
je besiklostančios situacijos jus įkvepia 
kuriant šį vaidmenį? Gal dabartinis „dži-
po skandalas“?

- Taip, vyksta skandalas, bet mes vėl apsi-
gaunam! Kol mes žiūrime istoriją apie neišsi-
lavinusią blondinę ir Karbauskį, kol šnekam 
apie tą džipą, kažkas daro kitus reikalus. Gal-
vojame, kad aiškinamės, kaip viena moteris 
gavo džipą, o kažkas tuo metu gauna visą džipų 
gamyklą. Štai tartiufas šneka žiniose, aiškinasi 
žurnalistams, bet Orgonas daro savo reikalus. 
Gal jis net specialiai pamėtėjo tą džipą, tai leng-
vas grobis liaudžiai. Mes visi diskutuojame, 
teisiame, aiškinamės, o tuo metu... Apie em-
brionus irgi visa Lietuva skambėjo, o tuo metu 
mokesčiai buvo pakelti tyliai ir ramiai.

- Dainius Kazlauskas, kaip ne kartą 
sakėte, yra žmogus, paskatinęs jus stu-
dijuoti aktorystę. Susipažinote su juo 
„Žilvičio“ jaunimo stovykloje Karklėje. 
Kokį atsimenate D.Kazlauską?

- Kai susipažinome, jis buvo lygiai toks 
pat kaip dabar. Pirmoji pažintis greičiausiai 
įvyko, kai man buvo treji, o Dainiui - dvylika. 
Tada stovyklos vadovas buvo a.a. Leonidas 
Donskis. Vėliau vadovai buvo jau jie abu, aš 
buvau būryje, dar vėliau, kai Leonidas išva-
žiavo, mes su Dainiumi vadovavome stovyk-
lautojų būriams. Dainius nuo tų laikų visai 
nepasikeitė. Jis visad buvo aštrus, ambicingas, 
protingas. Jis man labai daug padėjo. Iš jo sto-
to gali pasirodyti, kad yra arogantiškas, bet jis 
visuomet nuoširdžiai padeda. Dainius labai 
žmogiškas, tik tai reikia pamatyti. Jis labai 
talentingas, jis - aukščiausios klasės aktorius.

- Ar galėjote vaikystėje pagalvoti, kad 
su Dainiumi vaidinsite vienoje scenoje, 
kursite tą patį vaidmenį?

- Tai buvo seniai suplanuota. „Žilvičio“ 
stovykla buvo mano didžioji aktorinė mokyk-
la. Mus mokęs a.a. L.Donskis labai domėjosi 
teatru. Atsimenant jį, visad norisi dėkoti Die-
vui, kad vienu metu leidžia gyventi su nuos-
tabiais žmonėmis, ir tokių žmonių mano gy-
venime yra daug. Trylika metų dirbu su 
O.Koršunovu. Aktoriai Darius Gumauskas, 
Saulius Mykolaitis - kartu labai daug išgyve-
nome. Vaikystę praleidau su L.Donskiu ir su 

D.Kazlausku - tai juk aukščiausia klasė, pen-
kios žvaigždutės! Jie neišmokė manęs vaidin-
ti (apskritai manau, kad neįmanoma išmoky-
ti žmogų vaidinti), bet išmokė suvokti, turė-
ti skonį ir pasikliauti savo intuicija.

- Jūs tas skolas atiduodate? Daug 
bendraujate ir bendradarbiaujate su jau-
nimu?

- Taip, labai stengiuosi, kiek galiu. Aišku, 
kai kam ir neatrašau, nespėju. Nepykite. Pa-
dėkoti noriu ir televizijai, nes joje užsidirb-
damas prie kitų projektų ar iniciatyvų galiu 
prisidėti ir negaudamas atlygio. Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijos studentai prašo 
nemokamai pavaidinti jų spektakliuose ar ki-
ne - prašau, mielai jiems padedu.

- Grįžtant prie spektaklio, kuo skirsis 
jūsų ir D.Kazlausko kuriami Tartiufai? 
Ar jaučiama konkurencija, kai turite su-
kurti tą patį vaidmenį?

- Aš pripratęs. Spektaklyje „Romeo ir 
Džuljeta“ keičiausi su Gyčiu Ivanausku. Aš 
pasitikiu Dainiumi, mes visiškai skirtingi, tu-
rime visai skirtingą organiką, bet džiaugiuosi, 
kad galiu iš jo kuriamo vaidmens paimti gerų 
dalykų, jis gali paimti kai ką iš manęs. Kiti ak-
toriai iš principo nepriima kolegos pasiūlytos 
idėjos, matyt, atmesdami nori parodyti, kad ji 
nėra gera. O mes su Dainiumi to nebijome.

- Daugeliui jūs geriausiai žinomas 
kaip komikas, tačiau kai kurie aktoriai 
labai vengia komiko etiketės, nenori bū-
ti taip vadinami, priima taip kaip žemi-
nantį epitetą. Koks jūsų požiūris? 

- Aš toks gimiau, ir nieko nepadarysiu. 
Nemeluosiu sau, neslėpsiu savęs ir negniau-
šiu savyje juoko. Man patinka, kai žmonės 
juokiasi, man patinka juoktis ir juokinti kitus. 
Niekad specialiai nesistengsiu nejuokinti. Tai 
būtų absurdas. Vieni gimsta linksmesni, kiti 
liūdnesni. Mes visi skirtingi ir visų reikia. 
Aišku, jeigu negali, bet stengiesi būti juokin-
gas, tai labai graudu. Tik, žinoma, juokinti už 
pinigus yra daug sunkiau. Draugų kompani-
joje visai kitaip - labai daug prisijuokiam ir tai 
yra pats geriausias juokas, kai dėl nieko ne-
sistengi.

Giedrius Savickas: mus apgauna vos atsikėlusius 

Apie embrionus 
irgi visA LietuvA 
skAmbėjo, o tuo 
metu mokesčiAi 
buvo pAkeLti tyLiAi 
ir rAmiAi

gALvojAme, kAd 
AiškinAmės, kAip 
vienA moteris 
gAvo džipą, o 
kAžkAs tuo metu 
gAunA visą džipų 
gAmykLą
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TeaTras/KoncerTai

Prisistatys  
ryškiausios žvaigždės

„Džiaugiamės, kad per tokį trumpą laiką 
„Muzikos salė“ tapo vienu svarbiausių mu-
zikinių renginių Lietuvoje, kuris suvienijo 
muzikos bendruomenę ir suaktyvino muzi-
kos leidybą. Visi AGATA nariai nekantriai 
laukia šio susitikimo ir galimybės nuoširdžiai 
pabendrauti tiek tarpusavyje, tiek su savo 
gerbėjais“, - teigia AGATA asociacijos direk-
torė Agnė Masalskytė.

Šiemet „Muzikos salėje“ naujausius dar-
bus pristatys Merūnas, Beissoul & Einius, 
GJan, Saulius Prūsaitis, Veronikos Povilio-
nienės ir Dainiaus Pulausko duetas, multi-

instrumentalistas Saulius Petreikis ir scenos 
chuliganas Tomas Sinickis. Po penkerių me-
tų pertraukos septintuoju studijiniu albumu 
nudžiugins ir „Lemon Joy“, o „G&G Sindi-
kato“ galėsime ne tik klausytis ausimis, bet 
ir skaityti akimis - drauge su nauju albumu 
pasirodys ir grupės dainų natų leidinys. Ne-
ringa Čereškevičienė vaikams pristatys nau-
jausią savo knygą „Namelio medyje istorija. 
Kamino nepraeinamumas“.

Itin turtingas šiemet „Muzikos salės“ 
alternatyviosios muzikos legionas: Aistė 
Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“ supažindins 
su muzikine-mitologine drama „Dūšelės“, 
aktorius Rolandas Kazlas su „Pakeleiviais“ 
pristatys autorinių dainų albumą „Toks“, kul-
tinė grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dan-
tys“ dalysis „Problematika“ - dvylikos dainų, 
sugrąžinančių ironiją, sveiką protą ir gyve-
nimo džiaugsmą, užtaisu. Malonių staigme-
nų dovanos Kazimieras Likša, Gytis Ambra-
zevičius, Andrius Kaniava, grupės „Arbata“, 
„Deeper Upper“, „Kamanių šilelis“, „Sisters 
on Wire“, „Happyendless“, „Wolfsome“, 
„The Station“ ir daugelis kitų.

„Muzikos salė“ melomanams rengia pre mjerų gausą
Vasario 23-26 dienomis „Muzikos salė-
je“ Vilniaus knygų mugėje naujausius 
darbus pristatys ryškiausi Lietuvos mu-
zikos atlikėjai, leidėjai, festivalių orga-
nizatoriai, muzikinių įrašų pardavėjai. 
Trečius metus Lietuvos gretutinių teisių 
asociacijos AGATA organizuojamas ren-
ginys dovanos kelias dešimtis muzikinių 
premjerų ir išskirtinių susitikimų.

Saulius Prūsaitis
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
3 d. 18.30 val. - „Carmen“. 2 v. baletas. Dir. M.Barkauskas.
4, 5 d. 12 val. Kamerinėje salėje - S.Mickis „Zuikis 
Puikis“. Kamerinė opera. Dir. J.M.Jauniškis.
4 d. 18.30 val. - G.Puccini „Madam Baterflai“. 
3 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.
8 d. 18.30 val. - „Barbora Radvilaitė“. 2 v. baletas. 
Dir. R.Šervenikas.
9 d. 18.30 val. - G.F.Handel „Aleksandro puota“. 
2 v. odės inscenizacija (anglų k.). Dir. R.Beck (Vokietija).

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
3 d. 19 val. Mažojoje salėje - I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. G.Kriaučionytė.
4 d. 16 ir 19 val. - Pojūčių spektaklis pagal C.G.Jungo 
biografiją ir idėjas „Pirmapradis“. Rež. K.Žernytė.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! Moliere 
„Tartiufas“. Rež. O.Koršunovas.
5 d. 12 ir 15 val. Mažojoje salėje - J.Pommerat 
„Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
5 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! Moliere 
„Tartiufas“. Rež. O.Koršunovas.
7 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas 
„Pašaliniams draudžiama“. Rež. O.Koršunovas (Klaipėdos 
dramos teatras).
9 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - P.Claudel 
„Apreiškimas Marijai“. Rež. J.Vaitkus.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
3 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Mistras“. Rež. R.Tuminas.
4 d. 14 ir 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
4 d. 18 val. - Durys. Teatras „Kitas kampas“.
4 d. 20.30 val. - Gero humoro dozė. Teatras „Kitas 
kampas“.
5 d. 12 val. - „Brangusis atrakcionų parko dėde!“ 
Rež. O.Lapina.

7 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
8 d. 18.30 val. - A.Čechovas „Trys seserys“. Rež. R.Tuminas.
9 d. 18.30 val. - Premjera! „Europiečiai“. Rež. P.Ignatavičius.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
salė 99

4 d. 12 ir 14 val. - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
paveikslėlių knygas). Rež. V.Kuklytė.
5 d. 12 ir 14 val. - „Kakė Makė ir pavogtas laikas“ 
(pagal L.Žutautės paveikslėlių knygą). Rež. V.Kuklytė.
7 d. 18 val. - Marius von Mayenburg „Perplex“. 
Rež. M.Klimaitė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
4 d. 16 val. Mažojoje salėje - V.Nabokov „Camera 
obscura“. Rež. S.Varnas.
4 d. 18.30 val. - A.Vvedenskij „Eglutė pas Ivanovus“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
5 d. 12 val. - A.Puškin „Pasaka apie carą Saltaną“. 
Rež. P.Vasiljev.
5 d. 18.30 val. - J.M.Chevret „Sveiki, emigrantai! 
(SQUAT)“. Rež. M.Poliščiuk.
8 d. 19 val. - Gitaros garsų burtininkas Romanas 
Miroshnichenko.

RAGAniuKĖs TEATRAs
4 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Pifo nuotykiai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
5 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Mažylis ir Karlsonas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

4 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“. Rež. R.Driežis.
5 d. 12 val. - „Grybų karas“ (pagal Justino 
Marcinkevičiaus poemą). Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
4 d. 14 val. - „Baltos pasakos“ (pagal Hansą Christianą 
Anderseną). Rež. N.Indriūnaitė.
5 d. 14 val. - „Pasaka apie vėžliuką“. Rež. A.Mikutis.

„DOMinO“ TEATRAs
4 d. 15 ir 19 val. - Premjera! V.Sigarevas „Loto“. 
Rež. O.Šapošnikovas.
9 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.

MEnŲ sPAusTuVĖ
3 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Spektaklis-koncertas 
„Kryptis“. Rež. ir balsas Marius Meilūnas.
5 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje - STALO TEATRAS: 
Stebuklingas sodas Rež. S.Degutytė.
8 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Brangioji mokytoja“ (N-16). Rež. I.Stundžytė.
8 d. 19 val. Juodojoje salėje - VANDENYNO 
DIRBTUVĖS: „Sielos virtuvė“. Rež. A.Storpirštis.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
3 d. 19 val. - M.Ravenhill „Baseinas (be vandens)“. 
Rež. M.Klimaitė.
5 d. 12 val. - „Strakaliukas ir Makaliukas“. R.Boravskis.

KEisTuOliŲ TEATRAs
3 d. 18 val. Ukmergės kultūros centre - „Heraklis“ 
(N-18). Rež. G.Aleksa.
3 d. 19 val. - Koncertas. GM Gyvai pristato „Violons 
Barbares“ (Mongolija, Bulgarija, Prancūzija).
4 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir gaidelis“. Rež. 
R.Skrebūnaitė.
4 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose - Šv. Kormorano 
šešėlinio humoro klubas su programa „Paskalos ir padavi-
mai“. Kūrybinė grupė: A.Giniotis, A.Kaniava, D.Miniotas, 
R.Aleksaitis, D.Auželis.
4 d. 19 val. - M.Schisgalo „Mašininkai“. Rež. A.Giniotis.
5 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams „Pyp Pyp“. 
Rež. A.Giniotis.
7 d. 18 val. Plungės kultūros centre - „Edis Agregatas, 
arba Nemirštančio optimisto gyvenimas ir mirtis“.  
Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
3, 4 d. 19 val. - J.Thompson „Žudikas manyje“. 
Rež. N.Walker.
9 d. 19 val. - „Vaikystė“. Rež. K.Vilkas.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASTeaTras/KoncerTai

„Muzikos salė“ melomanams rengia pre mjerų gausą
Duoklė plokštelių entuziastams

Plati naujienų gama lauks ir plokštelių 
entuziastų: dvigubas Vytauto Kernagio 
„Akustinis“ su anksčiau nepublikuota vaiz-
dine medžiaga, „Freaks on Floor“, „Keymo-
no“, „Sheep got waxed“, „Ir visa tai kas yra 
gražu yra gražu“, „Lemon Joy“, Beno Alek-
sandravičiaus ir grupės „ba.“ vinilai. Lietu-
vos muzikos popmuzijos ir roko archyvą pa-
pildys kompozitoriaus ir pedagogo Teisučio 
Makačino ir roko pionierių „Saulės laikro-
dis“ naujai perleistos vinilo plokštelės.

„Muzikos salėje“ išankstinių bilietų į festi-
valius įsigyti kvies „Roko naktys“, „Galapagai“, 
„Kaunas Jazz“, bilietais su nuolaida prekiaus ir 
platintoja „Tiketa“. Brandaus amžiaus sulaukę 
festivaliai „Mėnuo Juodaragis“, „Bliuzo naktys“, 
„Purpurinis vakaras“ pristatys išskirtines jubi-
liejinių metų programas. Andrius Mamontovas 
taip pat kvies į neeilinį koncertą „AM50“.

„Muzikos salėje“ savo stendus įrengs 
daugiau kaip 30 atlikėjų, muzikos leidėjų, mu-
zikos įrašų pardavėjų ir koncertų organiza-
torių. Juose savo veiklą pristatys daugiau 

kaip 200 muzikantų. Bus galima įsigyti apie 
kelis tūkstančius naujų ir senų muzikos įra-
šų. Projektą „Muzikos salė“ organizuoja aso-
ciacija AGATA. Projektas iš dalies finansuo-

jamas LR Kultūros ministerijos Kūrybinės 
veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių ap-
saugos programos lėšomis.

„Laisvalaikio“ inf.

„Lemon Joy“
Algio Krikščiūno nuotr.

Kaunas

KaunO DRaMOs TEaTRas
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Malzieu „Mechaninė 
širdis“ (N-10). Rež. A.Areima.
3 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
4 d. 18 val. Rūtos salėje - J.Dell ir G.Sibleyr „Tegyvuoja 
Bušonas!“ Rež. R.Vitkaitis.
5 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
5 d. 18 val.; 7 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - 
W.Shakespeare „Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
7, 8 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal 
A.Čechov). Rež. R.Kazlas.

KaunO MuZIKInIs TEaTRas
3 d. 18 val. - R.Planquette „Kornevilio varpai“. 
2 v. operetė. Dir. V.Visockis. Rež. H.Keckeis (Austrija).
4 d. 18 val. - „Zygfrydo Vernerio kabaretas“. 
2 d. muzikinis reviu. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
5 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. 2 d. baletas. 
Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
5 d. 18 val. - I.Kalman „Monmartro žibuoklė“. 
3 v. operetė. Rež. Kęstutis S.Jakštas. Dir. V.Visockis.

KaunO KaMERInIs TEaTRas
3 d. 18 val. - J.Cariani „Nesamas miestas“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
4 d. 12 val. - „Megztinis“ (pagal D.Bisset pasakas). 
Rež. G.Aleksa.
4 d. 18 val. - I.Vyrypajev „Dreamworks“. 
Rež. A.Jankevičius.
5 d. 18 val. - T.Wilder „Upės po žeme“. 
Rež. G.Padegimas.
8 d. 18 val. - KMKT rezidentai: P.Suskind „Kontrabosas“. 
Rež. V.Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras).

KaunO MaŽasIs TEaTRas
5 d. 12 val. - A.Dilytė „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.

KaunO LĖLIŲ TEaTRas
4 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Gulbė - karaliaus pati“. 
Rež. N.Indriūnaitė.
5 d. 12 val. - „Zuikio kaprizai“. Rež. A.Stankevičius.

KuLTŪROs CEnTRas „GIRsTuTIs“
3 d. 18.30 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.
5 d. 18.30 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
8 d. 18.30 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.

KLaIpĖDa

KLaIpĖDOs DRaMOs TEaTRas
3 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - N.Simon „Saugokite 
florą“. Rež. A.Lebeliūnas.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Paskutinį kartą! 
P.Gladilin „Iš miglos išniro angelas“. Rež. R.Rimeikis.
5 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Premjera! K.Grahame 
„Vėjas gluosniuose“. Rež. A.Gluskinas.
9 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - I.Vyrypajev „Girti“. 
Rež. L.Vaskova.

KLaIpĖDOs MuZIKInIs TEaTRas
3 d. 18.30 val. - F.Loesser, A.Burrows „Kaip prasisukti 
versle be didelio vargo“. 2 v. miuziklas.  
Rež. V.Malinauskas. Dir. T.Ambrozaitis.
4 d. 18.30 val. - „Altorių šešėly“. Rež. R.Kaubrys. 
Choreogr. A.Liškauskas.
5 d. 13 val. - A.Kučinskas „Makaronų opera“. 
2 v. opera vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Zlotnikas.

KLaIpĖDOs LĖLIŲ TEaTRas
4 d. 12 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
5 d. 11 ir 12 val. - „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė.

ŽVEJŲ RŪMaI
4 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Paskolos ir padavimai“ 
(Keistuolių teatras).
5 d. 12 val. Teatro salėje - „Žalia gyva“. Rež. 
A.Sunklodaitė (Teatras vaikams „Teatriukas“).

Koncertai
VILnIus

LIETuVOs naCIOnaLInĖ FILHaRMOnIJa
3 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Didieji kinų Naujieji metai“. 
Zhejiang tradicinis orkestras, Shaanxi televizijos kinų orkestras, 
solistai: Fan Cong (guanzi), Lv Tingting (erhu). Dir. Z.Lie.
4 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Pelėjas ir Melisanda“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, solistė 
Aleksandra Žvirblytė (fortepijonas). Dir. R.Šervenikas.

s.VaInIŪnO naMaI
3 d. 18.30 val. - Koncertuoja jaunieji vilniečiai - 
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos fortepijono 
specialybės moksleivių koncertas „Muzikinės miniatiūros“.

LDK VaLDOVŲ RŪMŲ MuZIEJus
3 d. 18 val. - Barokinės muzikos vakaras su Porpora. 
Atlikėjai: R.Vosyliūtė (vokalas), V.Eidukaitytė-Storastienė 
(klavesinas), R.Jaraminaitė (violončelė), J.Martinkėnaitė 
(smuikas), I.Baublytė (išilginė fleita).

Kaunas

KaunO VaLsTYBInĖ FILHaRMOnIJa
3 d. 18 val. - Orkestro gimtadienio koncertas. Kauno miesto 
simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian, vadovas A.Treikauskas). 
Solistas K.Uinskas (fortepijonas). Dir. M.Pitrėnas.

VDu TEaTRas
4 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Violons Barbares“ - barbariški 
mongolų ir bulgarų smuikai (Mongolija, Bulgarija, Prancūzija).

KLaIpĖDa

KOnCERTŲ saLĖ
8 d. 18.30 val. - „Tai žavinga!“ D.Kazonaitė (sopranas), 
Š.Šapalas (baritonas), T.Motiečius (akordeonas), 
R.Mikelaitytė-Kašubienė (fortepijonas), B.Mar (aktorė).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Daugiau informacijos  

www.muzikossale.lt
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai  
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179,  
www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 

Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 

Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt

Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt

Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 

„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com

Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt

Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslauGOsGROžiO PaslauGOs 

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 

Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt

Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt

Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradedamos gaminti NauJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kuRsai

sveikaTiNGuMO PaslauGOs
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SVEIKINA

             

Jus kamuos ypač dideli troškimai 
pradėti ką nors svarbaus, reikšmingo. 
Norėsite iš esmės atnaujinti savo gyvenimą,  
todėl nutraukti ryšius su senais partneriais 
neskubėkite, nes užmegzti ilgalaikius mei
lės ryšius šiuo metu  nėra palankus perio
das.  Stenkitės neišlaidauti. Profesinėje 
srityje laukia įvertinimas. Jei ieškote darbo, 
galite būti pakviesti į seniai svajotą vietą.                                                                                                                                           
Daugiau judėkite.

JAUČIUI

Asmeniniai santykiai patirs 
lūžį. Jei taip nutiko, nebandykite sulai
kyti antrosios pusės. Palanku vykti į 
keliones, sudaryti verslo sutartis. Labai 
geras metas žiniasklaidos darbuotojams. 
Antroje savaitės pusėje saugokitės rankų 
ir pirštų traumų, daugiau laiko skirkite 
sau ir savo poilsiui.

DVYNIAMS

Ši savaitė jums atneš sėkmę 
meilės reikaluose. Dalykite gerumą 
aplinkiniams netaupydami ir negailėdami 
vidinės šilumos. Grąža bus milžiniška. 
Nesivelkite į ginčus, daugiau ilsėkitės. 
Būkite atidūs tvarkydami finansinius 
dokumentus. Jeigu planuojate apie 
paaukštinimą, galite drąsiai kreiptis į 
vyresnybę. Daugiau laiko praleiskite gry
name ore, stenkitės gerai išsimiegoti. 

AVINUI

Prognozė vasario 3-9 d.

Būsite energingi, kūrybingi, 
sulauksite daug naudingų užsienio par
tnerių pasiūlymų, pajamos bus stabilios, 
drąsiai galite investuoti. Meilė, santykiai 
su vaikais, grožis ir džiaugsmas dabar 
ypač svarbūs. Vienišiai savo antrąją 
pusę sutiks trumpose kelionėse. Dažniau 
būkite gamtoje. Saugokitės kojų traumų. 
Labai palankios šiuo metu vandens 
procedūros.

ŠAULIUI

Rezultatai priklausys nuo 
jūsų. Daugiau dėmesio teks skirti 
smulkioms, bet būtinoms pareigoms. 
Neturintiesiems antrosios pusės ši 
savaitė atneš  daug romantikos ir neti
kėtumų meilės fronte, būkite pasiruošę. 
Dažniau būkite gryname ore, daugiau 
laiko skirkite dvasiniam tobulėjimui, 
pašaukimo suvokimui, tam padės medi
tacija ir vidinė ramybė.

SKORPIONUI

Asmeniniame gyvenime susi
kurkite šventę. Jei mylimas žmogus 
pasyvus, nebijokite imtis iniciatyvos. 
Svarbiausia, kad abiem būtų gera. Gana 
sudėtingai formuosis ryšiai su užsieniu 
ir tik tinkama kolektyvinio darbo kryptis, 
idėjinis šio darbo atnaujinimas padės 
pasirūpinti savimi. Saugokite inkstus, 
venkite kaloringo, kepenų veiklą apkrau
nančio maisto.

SVARSTYKLĖMS

Gali lydėti baimė, nerimas, vis 
dėlto imsite atsigauti. Tai palankus 
mėnuo meilei, šiuo laikotarpiu sutiktas 
žmogus jums žada tvirtus ir gražius 
jausmus. Išradingumas, sumanumas 
dabar padės, o ir Fortūna bus jūsų 
pusėje. Pasirūpinkite sveikata, palankus 
laikas vandens ir SPA procedūroms, 
tačiau neužmirškite, kad tik  teigiamos 
emocijos yra jūsų sveikatos pagrindas.

VĖŽIUI

Gana neramus fonas lydės ne 
tik bendraujant su antrąja puse, bet ir 
darbe, ypač susijusiame su finansais 
ir finansinių dokumentų tvarkymu. 
Neaštrinkite situacijos naujais konflik
tais, verčiau įdėkite daugiau jėgų, kad 
rastumėte su pasauliu taikesnį, nuošir
desnį santykį. Gal ir nepulsite aktyviai 
sportuoti, bet daugiau laiko praleisite 
gryname ore, užsukite į baseiną. 

LIŪTUI

Sulauksite nemažo draugų palai
kymo, lengvai seksis užmegzti naudingas 
pažintis,  malonių staigmenų pažers ir  
jūsų antroji pusė. Atminkite, kad būtent 
šiuo periodu jums svarbu pasitikėti ir 
vystyti jums rodomus jausmus. Profesinėje 
srityje laukia įvertinimas. Jei ieškote darbo, 
būsite pakviesti į seniai svajotą vietą. 
Meditacija, joga, pasivaikščiojimai gamtoje 
sustiprins pasitikėjimą savo jėgomis.

MERGELEI

Daug ką galite pasiekti ne tik 
sunkiu kryptingu darbu, bet ir pasitelk
dami naują požiūrį į darbą. Venkite žmo
nių, gyvenančių liūdesio ir nesėkmės 
vizijomis. Galimos pažintys ir internetu, 
bet jus labiau žavės gyvas bendravimas. 
Palankus periodas atlikti vandens grūdi
nimosi, sveikatinimo procedūras, leiskite 
sau atsipalaiduoti per jogą. 

OŽIARAGIUI

Jausitės ypač kūrybingi, nes 
tai gilaus dvasinio atsinaujinimo metas 
jums. Finansinė situacija išliks stabili, 
jeigu neinvestuosite į nekilnojamąjį 
turtą. Jums tikrai seksis meilės reikalai. 
Pastebėsite, kad atsiveria galimybių  
užmegzti naujus santykius. Pasistenkite 
daugiau judėti, juk sportas ir gera nuo
taika yra jūsų sveikatos pagrindas.

ŽUVIMS

Asmeninis gyvenimas tekės įpras
ta vaga, šiuo metu užmegzti nauji santykiai 
bus ilgalaikiai. Tinkamas metas naujos 
veiklos pradžiai. Gali atsirasti naujas pajamų 
šaltinis. Nenustebkite, jeigu pradėsite ruoštis 
naujam virsmui. Šiuo metu pokyčiai jums 
labai reikalingi. Gera nuotaika ir teigiamas 
požiūris į aplinką padės neprarasti pusiaus
vyros ir apsaugos nuo emocinio išsekimo.

VANDENIUI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Aktorius Sigitas Račkys
1951 02 07

Trišuolininkė  
Jolanta Verseckaitė
1988 02 09

GEROS DIENOS: vasario 6, 9 d. BLOGOS DIENOS: vasario 8 d.

Futbolininkas Krištianas 
Ronaldas (Cristiano Ronaldo)
1985 02 05

Pianistas Petras Geniušas
1961 02 06
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Trūkumas. Žaluma. 
Roka. Alenas. Sol. Ana. Romos. Kora. 
Ūkas. Danas. Pulas. Molas. Lapė. 
Jemenas. Malė. „Ji“. Aralas. Rada. 
Kad. „Iris“. Vata. Tina. Bakas. Lima. 
Vanas. Pasatas. Soldas.

Horizontaliai: Trakija. AP. 
Rona. Erika. Pūkas. Maras. „Ka“.  
Melisa. Donas. Maralas. La.  
Salonas. Vis. Semas. RAM. Nos. 
Matas. Ižas. „Lada“. AS. Pala. VL. 
Kupė. Tad. Usolė. Kina. Mora. Janas. 
Talasoidas.

Pažymėtuose langeliuose: 
NaiKiNtojas. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą iki vasario 7 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Viltė armonaitė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“ 
abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

 Du politikai vaikšto Klaipėdos gat
vėmis. Vienas sako:

 Pažvelk į šias kainas: kelnės  10 
eurų, švarkas  12, o kostiumas  19. Štai 
kaip sėkmingai mūsų Lietuva juda į 
priekį.

 Klausyk, čia juk cheminės valyklos 
vitrina,  sako kitas.

l

 Girdėjai, naujoji valstiečių valdžia 
sako, kad dabar ne tik kovos su korup
cija, bet net paskelbs jai karą. Įdomu, 
kuo tai skiriasi?

 Beveik niekuo, išskyrus tai, kad 
karo trofėjus priimta pasilikti sau.

l

Motina sako dukrai:
 Matai, aš jau 25 metai kaip ištekė

jusi ir vis myliu tą patį vyrą.
 Na, va, tai bus gražu, kai tėtė su

žinos...
l

 O aš uošvei gimimo dienos proga 
padovanojau skalbimo mašiną ir džio
vyklę!

 Tikriausiai krūvą pinigų išleidai?
 Visai ne, 12 eurų viso labo.
 Kas čia per technika tokia?
 Dubuo ir rankšluostis!

l

Vokiškai „nach“ reiškia judėjimo 
kryptį. Rusiškai  taip pat, tik konkre
čiau...

l

 Alio, laba diena. Čia anoniminis 
saugumo departamento pasitikėjimo te
lefonas?

 Taip, gerbiamas Antanai, klausome 
jūsų...

l

Kalbasi du arabų šeichai.
 Aš pirmenybę teikiu sportiško tipo 

merginoms,  sako vienas.
 Ir aš,  pritarė kitas.  Neseniai ve

džiau visą moterų tinklinio komandą.
l

Pas traumatologą ateina subintuota 
ranka ir koja moteris.

 Kas jums atsitiko?  klausia gydy
tojas.

 Įjungiau grindų poliruoklį, o jis 
man trenkė per ranką.

 O kas kojai?
 Aš jam atsilyginau.

l

Kalbasi mama su dukra:
 Mama, turiu tau naujieną...
 Gal gavai 10 iš matematikos kont

rolinio?
 Mam, sakiau naujieną, o ne stebuklą.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

PIEŠINIAI II. Japonų menininkė Miki Jokojama (Miki Yokoyama) Los Andžele pristatė savo 
darbus - piešinius ant kūno. Performansas pavadintas „Gyvenimas ir mirtis“.

PIEŠINIAI. Gatvės menininkas Pegasus, garsėjantis savo kontroversiškais darbais, ant vienos 

Londono gatvės sienos nupiešė britų princo Hario (Harry) mylimąją JAV aktorę Megan Markl 

(Meghan Markle), dėvinčią JAV vėliavos motyvais puoštą suknelę ir pasipuošusią princesės tiara.

EPA-Eltos nuotr.


