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Televizijos laidų vedėja Ugnė Galadauskaitė dalijasi grožio puoselėjimo paslaptimis. 19 p.■

Ar žinome, kokie skysčiai reikalingi mūsų 
organizmui? Kaip tinkamai pasirinkti, pa-
taria dietologė Eglė Šinkevičiūtė. 26 p.

■

Aktorė Eglė Jackaitė, stojusi prie laidos „Sva-
jonių nuotaka“ vedėjos vairo, laidos daly-
vėms padės atsikratyti didžiausių komplek-
sų. O kokie jos pačios kompleksai? 39 p.

■
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atvirai apie savo 
kompleksus

grožio ritualai pagal ugnę galadauskaitę

kokie skysčiai organizmui 
naudingi, o kokie ne?
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„LaisvaLaikio“ interviu

Eimantė Juršėnaitė

- Debiutuoji unikaliame televizijos 
projekte „Delfinai ir žvaigždės“, ko ti-
kiesi iš šio projekto? 

- „Delfinai ir žvaigždės“ - pirmasis toks te-
levizijos projektas pasaulyje, tad jis tikrai nusi-
pelnė unikalaus ir vienintelio vardo. Jaučiu di-
delę atsakomybę ir garbę debiutuoti būtent šia-
me pačių šviesiausių ir gražiausių emocijų pro-
jekte. Delfinai - užburiantys gyvūnai, žmogui 
dovanojantys vidinę harmoniją ir sunkiai paaiš-
kinamą laimės jausmą. Patikėkite manimi, del-
finai sužavėtų ir patį rūsčiausią žmogų. Net 
priverstų jį plačiai nusišypsoti. Šis projektas ne 
tik jo dalyviams, bet ir visiems televizijos žiū-
rovams dovanos neįkainojamą galimybę prisi-
liesti prie stebuklingo delfinų gyvenimo. 

- Ar nenukentės kiti jūsų darbai? 
- Mes, moterys, juk sugebame daryti daug 

darbų vienu metu, o svarbiausia - visus juos 
gerai! Brangiausia ir širdžiai mieliausia veik-
la - darbas radijo stotyje „M-1“. Apie tokį 
darbą galėjau tik pasvajoti. Taip pat jau kiek 
daugiau nei pusmetį savo dėmesį ir energiją 
skiriu odinių aksesuarų ženklui „Oh!Skin“. 
Noriu ir toliau tobulėti bei atrasti save vis 
naujose srityse.

- Išbandei modelio, aktorės, laidų ve-
dėjos, žurnalistės ir kūrėjos amplua. Ar 
tai reiškia, kad dar neradai širdžiai arti-
mos veiklos? 

- Tai reiškia, kad visos šios veiklos yra 
artimos širdžiai ir lengvai suderinamos. (Šyp-
sosi.) Įvairi veikla, nauji išbandymai, tikslai, 
siekiai ir jausmai yra gyvenimo prieskoniai. 
Vieni jų - subtilūs, kiti - išraiškingi ir net at-
imantys žadą, bet tik dėl jų turiu galimybę iš 
tikrųjų gyventi. Be viso to gyvenimas, kaip 
ir maistas, būtų prėskas. 

- Kam turėtum būti dėkinga už tai, 
kad tau taip sekasi? Likimui ar sau - už 
didžiules pastangas?

- Pirmiausia esu dėkinga tėvams, tai jie su-
dėjo mano asmenybės pamatus, į kuriuos atsi-
spirdama einu į priekį. Galėčiau būti dėkinga ir 

likimui, ir žvaigždėms, ir Dievui už tai, kur esu 
šiandien. Neslėpsiu - esu dėkinga ir jiems. Bet 
visuomet stengiausi viską daryti šimtu procen-
tų, nes esu grynų emocijų, jausmų ir net tikslų 
žmogus. Aš moku sunkiai dirbti, ilgai ir kantriai 
mokytis, stipriai mylėti ir, kai reikia, nekęsti. 
Nors man teko įsitikinti, kad vienas telefono 
skambutis gali sujaukti visą gyvenimą ir ateities 
planus, tai nejaugi reikia dėkoti tik likimui? Jei 
taip, dar kartą - ačiū! (Šypsosi.) 

- Nuo to laiko, kai buvai karūnuota, pra-
ėjo jau daug metų. Neerzina, kad vis dar 
esi pristatoma kaip „Mis Lietuva 2008“? 

- Žinoma, neerzina! Juk karūna plačiau 
atvėrė duris į pasaulį ir naujas galimybes. 
Kai jos buvo pravertos, tik nuo manęs prik-
lausė, kas vyks toliau. Tad prie šio titulo pri-
dedu vis naujus savo pasiekimus bei darbus 
ir visiškai nesvarbu tai, kad jie man atrodo 
gerokai reikšmingesni nei pergalė konkurse, 
bet nenoriu išbraukti nė vienos gyvenimo 
minutės. 

- Ar nekyla pagunda kartais pasinau-
doti savo grožiu ir moteriškais kerais? 

- Kerai juk ir suteikti tam, kad kartais ga-
lėtumėme jais pasinaudoti! Gudri ir išmintinga 
moteris mokės jais pasinaudoti taip, kad niekas 
to nepastebėtų, bet tikslas būtų pasiektas. 

- Kas, tavo nuomone, moterį labiau-
siai puošia ir kas jos įvaizdžiui kenkia? 

- Moteris - jausminga būtybė, tad ją puo-
šia šviesios ir teigiamos emocijos. Įsimylėju-
si moteris juk švyti. Iš tolo pamatysite ją, 
einančią gatve. Man liūdna, kad šiandienė 
moteris vis dažniau tampa tik kūnu... O liūd-
niausia tai, kad dažniausiai ji pati pasirenka 
tokia būti. 

Karštai ir stipriai 
mylėti išmoKau iš 
tėčio, o Kad būčiau 
toKia, Kurią verta 
mylėti, moKiausi iš 
mamos

Gabrielė Martirosianaitė - 
Ararato kalno moteris

n Gimė 1991 m. vasario 23 d. Kaune

n 2007 metais pradėjo modelio karjerą

n Konkurso „Mis Lietuva 2008“ 

nugalėtoja, konkurso „Mis pasaulis 

2008“ dalyvė
n 2014 m. baigė lietuvių filologijos 

studijas Vilniaus universitete

n Nuo 2014 rugsėjo mėn. radijo stoties 

„M-1“ laidų vedėja
n Odinių aksesuarų „Oh!Skin“ kūrėja

dosjė

Armėniško kraujo turinti GAbrielė MArtirosiAnAitė (23), kaip tikra Ararato kalno 
moteris, moka ir karštai mylėti, ir, jei reikia, nekęsti. o kad gyvenimas nebūtų prėskas, 
gražuolė jį pagardina įvairia veikla, naujais išbandymais, siekiais ir jausmais. Šiuo metu 
Gabrielė atradimų ieško debiutuodama televizijoje, tapusi unikalaus projekto „Delfinai 
ir žvaigždės“ vedėja.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Makiažas: Beata Eidukaitienė („Bomond“ grožio salonas)
Šukuosena: Olga Kručipovič („Bomond“ grožio salonas)

Stilius: Toma Muznikaitė
Fotografijos: Irmantas Sidarevičius

Fotografuota studijoje „Soul Lounge“ 

Gyvenimo spindesys 
slepiasi visai 
ne fotoaparatų 
blykstėse 
ar žurnalų 
puslapiuose
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DiDžiausia laimė -
išmokti Džiaugtis 
šia Diena, nelaukti 
rytojaus, 
pirmaDienio ar 
pavasario

„LaisvaLaikio“ interviu

�

Gabrielė Martirosianaitė savo svajonių 
vyro portreto nekuria - jos širdį užkariaus 

tas, kuris privers užvirti jos kraują
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- Esi viena stilingiausių Lietuvos mer-
ginų, o neseniai pristatei aksesuarų lini-
ją bei prekės ženklą „Oh!Skin“. Iš kur ta 
kūrėjos gyslelė?

- Su mada pirmą kartą susidūriau šešioli-
kos metų, kai išvykau pradėti modelio karjeros 
Japonijoje. Nuo tos minutės ji visuomet šalia. 
Idėja kurti odinius aksesuarus ir įkurti prekės 
ženklą „Oh!Skin“ kilo iš poreikio paįvairinti 
kasdienybę. Viduje kirbėjo noras kurti apran-
gos detales, kurios dailiosios lyties atstovių 
aprangai suteiktų žaismės, netikėtumo ir leis-
tų joms drąsiai derinti naujas tekstūras, formas 
ir spalvas. Šie odiniai aksesuarai skirti mote-
riai, kuri, nepaisydama kasdienių rūpesčių, 
stovėdama prieš veidrodį gali sau pasakyti: 
„Šiandien velniškai gerai atrodau!“

- Kas tau yra moteriškumas?
- Moteriškumas - tai vaizdas, jausmas, kva-

pas, aistra. Tai gebėjimas žvilgsniu ar prisilie-
timu pasakyti daugiau nei žodžiais. Tai didelė 
moters paslaptis, o jų geriau neatskleisti! (Šyp-
sosi.)

- Yra kokia nors moteris, kuria labai 
žaviesi ar galbūt netgi pavadintum savo-
tišku autoritetu? 

- Tai mano mama! Ji žavi ir įstabi moteris. 
Tikiu, kad žvelgdama į mane ji mato save, nes 

nuo mažų dienų ją stebėjau, mokiausi, gerbiau 
ir žavėjausi. Mama, atrodo, dirba šimtus darbų, 
sugeba atrodyti nepaprastai žavingai kiekvieną 
dieną, vis dar veda iš proto savo mylimą vyrą 
ir išaugino dvi puikias dukras. Dažnai pagalvo-
ju, kad noriu būti kuo panašesnė į ją, bet nema-
žą dalį charakterio ypatybių perėmiau iš tėčio. 
Tad kartais tenka išgirsti jos prašymą: „Gabru-
že, persipilk šiek tiek daugiau mano kraujo.“ 
Šypsausi, kai ji taip sako, ir neprieštarauju, nes 
ji kaip visuomet teisi... Bet! Karštai ir stipriai 
mylėti išmokau iš tėčio, o kad būčiau tokia, ku-
rią verta mylėti, mokiausi iš mamos. 

- Kokiu kredo vadovaujiesi gyvenime?
- Dirbk taip, lyg tau nereikėtų pinigų. My-

lėk taip, lyg niekada nebūtum įskaudintas. 
Šok, lyg niekas tavęs nematytų. 

- Populiarumas tau našta ar malonu-
mas? 

- Ilgainiui tai tampa darbo ar gyvenimo 
dalimi. Daugelis peikia pramogų pasaulį, kiti, 

priešingai, žavisi jo spindesiu, bet man atrodo, 
kad tikras gyvenimo spindesys slepiasi visai 
ne fotoaparatų blykstėse ar žurnalų puslapiuo-
se. Vertingiausi dalykai gyvenime - meilė, pa-
sitikėjimas ir tikėjimas. Vadovaujantis šiais 
jausmais pavyks gyventi ryškiai ir iš tikrųjų!

- Graži, talentinga. Ar sunku vyrui 
užkariauti tavo širdį? 

- Niekada nekūriau svajonių vyro portreto, 
nes buvau tikra - kai pamatysiu jį, žinosiu, kad 
tai Jis! Širdies nereikia užkariauti, ji pati ren-
kasi, kada plakti stipriau. Man telieka klausy-
ti širdies balso, juk žinau, kad jis manęs nie-
kada neapgaus. Mane kartą pavadino Ararato 
kalno moterimi. Matyt, iš tėčio paveldėtas ar-
mėniškas kraujas kartais užverda! Mano jaus-
mai ir emocijos yra ryškios, jausmingos ir stip-
rios, tad ir širdį užkariaus tas, kuris privers 
užvirti tą pasiutusį kraują. (Juokiasi.) 

- Šiuo metu esi laiminga? 
- Didžiausia laimė - išmokti džiaugtis šia 

diena, nelaukti rytojaus, pirmadienio ar pa-
vasario. Aš po truputį suprantu, kad nėra 
kelio į laimę. Pati laimė yra kelias. Noriu 
išmokti branginti kiekvieną minutę. Ar šiuo 
metu esu laiminga? Turbūt... Juk turiu mi-
nučių ir valandų, kai galiu garsiai sušukti 
„Aš laiminga!“

„LaisvaLaikio“ interviu

Radijo laidų vedėjai Gabrielei puikiai 
tinka ir TV laidų vedėjos amplua

Egidijaus Jankausko nuotr.

Televizijos projekte debiutavusios Gabrielės 
partneris - labai patyręs vedėjas Marijus Žiedas

Alfonso Mažūno nuotr. 

Liūdna, kad 
šiandienė  
moteris vis  
dažniau tampa  
tik kūnu...
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Veidai

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Nors pastaraisiais metais apie Vaidotą ži-
niasklaidoje nebuvo jokių naujienų, jo gyve-
nimas nestovėjo vietoje. „Dažnai būna taip, 
kad žmonės įsisuka į tam tikrą ratą, bėga, 
lekia, skuba ir neturi kada sustoti, pagalvoti, 
ar tai daro dėl to, kad tik ką nors darytų, ar 
dėl to, kad tai jiems iš tiesų patinka. Aš su-
radau galimybę stabtelėti ir pagalvoti apie tai, 
ko iš tiesų gyvenime noriu“, - sakė daininin-
kas. Visus šiuos metus jis gyveno Lietuvoje 

ir ruošėsi tam, kas dabar jau yra matoma - 
grupės „The Roop“ pristatymui.

Praėjusių metų lapkritį susibūrusi keturių 
vaikinų grupė dabar jau gali pasidžiaugti kri-
tikų puikių atsiliepimų gavusia daina „Be Mi-
ne“ ir dar 9 įrašytais kūriniais, vasarą planuo-
jamais gyvo garso koncertais ir rudeniop iš-
eisiančiu albumu. „Aš manau, kad nesvarbu, 
ar tau 25-eri, ar 65-eri, visada turi tobulėti 
tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Man ta per-
trauka leido susidėlioti žingsnius į priekį. To-
dėl klausytojai išgirs kitokį - brandesnį - mu-

zikos stilių“, - apie naujos grupės kūrybą pa-
sakojo V.Valiukevičius.

Vaikinai kruopščiai ne tik kuria dainas, bet ir 
atidžiai rinkosi savo grupės pavadinimą. „Išvertus 
iš senosios anglų kalbos „roop“ reiškia „rėkti“, 
„išverkti“, manoma, kad iš čia kilo ir žodis „ru-
poras“. Mes ilgai diskutavome dėl pavadinimo ir 
apsistojome ties šiuo, nes jis parodo tai, ką nori-
me pasakyti, kokią žinią norime skleisti“, - sakė 
dainininkas. Savo muzikos kūriniais naujasis ko-
lektyvas norėtų ne tik džiuginti klausytojų ausis, 
bet ir pajudinti tas socialines temas, kurios visuo-
menei aktualios. Tuom galima įsitikinti jau dabar 
pažiūrėjus dainos „Be Mine“ vaizdo klipą.

Gal galima tikėtis Vaidotą ir vėl išvysti tele-
vizoriaus ekranuose? „Negaliu sakyti, kad manęs 
televizijos projektai nedomina, bet nepasakyčiau, 
kad jiems teikčiau didelę pirmenybę. Viskas pri-
klauso nuo to, koks tai būtų projektas“, - sakė 
naujosios grupės „The Roop“ lyderis.

Veidai

V.Valiukevičius: 
visada turi tobulėti

Prieš keletą metų Vaidoto ValiukeVičiaus (33), dar praeityje žinomo Milanno  
pseudonimu, vardą girdėjo ne tik lietuviškos muzikos gerbėjai, bet ir televizijos  
žiūrovai. Jis savo jėgas išbandė tiek scenoje, tiek filmavimo aikštelėje - vaidino lNk  
seriale „Mano mylimas prieše“. Šiandien jis su grupe „the Roop“ grįžta į muzikos sceną. 
kaip sako pats, grįžta subrendęs ir atradęs savo gyvenimo kelią.

Man ta pertrauka 
leido susidėlioti 
žingsnius į priekį. 
todėl klausytojai 
išgirs kitokį - 
brandesnį - 
Muzikos stilių
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Veidai

10 faktų, 
kurių nežinojote apie 
R.E.Mazurevičiūtę

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Krašto apsaugos savanorė ir „Mis Lietuva 2013“  
Rūta ELžbiEta MazuREvičiūtė (23) per praė-
jusius metus davė ne vieną interviu ir apie save 
papasakojo nemažai įdomių dalykų. Naujas pa-
tirtis ir išbandymus mėgstanti mergina atsklei-
džia keletą faktų, kurių apie tituluotą gražuolę 
galbūt dar nežinojote.

n Rūta Elžbieta turi įprotį kiekvieną rytą nubudus 
sau pasakyti, kad diena bus sėkminga. 
n Tituluota gražuolė mielai išgertų kavos su savo 
bendravardėmis Anglijos karalienėmis Elžbieta I ar 
Elžbieta II. Nors su pirmąja karaliene susitikti jau 
nepavyks, mergina juokauja, kad su Elžbieta II su-
sitikimas dar įmanomas. 
n R.E.Mazurevičiūtė visai mielai tvarkosi namuose, 
šis namų ruošos darbas jos nė kiek neerzina, o štai 
drabužių lyginti ji labai nemėgsta.
n Žinoma mergina juokauja, kad jos šeimos namuo-
se gyvena savotiška gyvūnų ferma. „Mūsų šeimos 
augintinis - Siamo katinas, vardu Litas. Nepagalvo-
kite, kad pavadintas buvusiai valiutai atminti, tiesiog 
kaimynų šarpėjų veislės šuo buvo pavadintas Baksu, 
o lietuviškas pinigas mums buvo prioritetas. Mano 
kambaryje taip pat plaukioja žuvelių gupijų pulkelis. 
Dar turime ir auksinių žuvelių porą. Viena jų turi 
vardą Albinosė, nes yra baltos spalvos ir rytą garsiai 
leidžia burbulus, kol negauna maisto“, - šypsojosi ji.
n Simboliška - R.E.Mazurevičiūtės talismanas yra 
žiedas su rūtos šakele.
n Gražuolė jau 5 metus turi vairuotojo pažymėjimą 
ir šiuo metu vairuoja „Renault Laguna“. 
n „Pirmas mano darbas buvo Kauno botanikos sode. 
Už gautą atlygį išvykau kelionėn į Afriką. Žinoma, 
prie mano atlyginimo teko gerokai prisidėti ir tė-
vams“, - prisiminė mergina.
n Anksčiau Rūta Elžbieta rinko įvairių šalių pinigus, 
tačiau dabar iš aplankytų vietovių dažniausiai parsi-
veža puodelį su tos šalies, regiono simboliu, herbu 
ar miesto vaizdu.
n Gražuolė sako, kad nėra išranki maistui, mėgsta 
įvairius produktus ir patiekalus. Jos šaldytuve vi-
suomet galima rasti pieno produktų ir daržovių.
n Veikli mergina labai mėgsta pasilepinti garinėje 
vonioje ir ilgiau pamiegoti, tačiau ji juokauja, kad 
dėl įtemptos darbotvarkės tai jau tapo prabanga.
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Nežinau, turbūt tai būtų koks nors gra-

žaus dizaino kabrioletas. Būtų labai smagu 
nusileidus stogą vasarą, kai geras oras, su 
tokiu pasivažinėti. Romantiškai. Tiesa, konk-
rečios markės nesu numatęs, tiesiog atosto-
gų metu man yra tekę tokiu automobiliu va-
žinėtis ir labai patiko.

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Tai tikriausiai avarija. Pirmas prisimini-

mas, kuris iškyla prieš akis, kai kitados, užsi-
degus žaliam šviesoforo signalui, važiavau per 
sankryžą ir man į automobilio šoną iš keleivio 
pusės stipriai trenkėsi kitas automobilis. Aš 
važiavau lėtai, saugiu greičiu, tačiau smūgis 
vis tiek buvo labai stiprus. Gerai, kad tuo me-
tu važiavau vienas, nes keleiviui būtų baigęsi 
labai liūdnai. Patyriau didelį šoką ir buvo gaila 
automobilio, buvau neseniai jį nusipirkęs. 

- Mėgstate greitį ar esate ramus vai-
ruotojas? 

- Esu ramus vairuotojas. Žinoma, negaliu 
sakyti, kad niekuomet nesu paspaudęs greičio 

pedalo stipriau. Tačiau, tiesą sakant, man la-
bai nepatinka greitis ir tas ekstremalus va-
žiavimas, vengiu to. Man net nėra aktualu, 
kad, liaudiškai sakant, automobilis „gerai 
trauktų“. (Šypsosi.) Nors vairuoju aš jau daug 
metų ir pasitikiu savo įgūdžiais, bet niekuo-
met negali žinoti, kaip vairuoja kiti ir kokia 
situacija gali pasitaikyti. Aš esu ne vienas 
kelyje, tad greitis nėra mano draugas.

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Viena man gražiausių vietų tikriausiai yra 

daugelio išliaupsintas mano gimtasis Panemu-
nės kraštas. Ten važiuoti tikrai labai malonu 
ir gražu. Taip pat žavi Zarasų rajonas, Ignalinos 
apylinkės. Ta pati mūsų Kuršių nerija yra ne-
pakartojama, kai, važiuojant keliu, vienur kitur 
šmėžteli kopų vaizdas, aplink pušynai. 

- Tolimiausia kelionė automobiliu?
- Tikriausiai tai buvo kelionė į Ukrainą. Ta-

čiau nesu linkęs labai toli keliauti automobiliu. 
Man priimtinesnis variantas - nuskristi iki atos-
togų vietos ir išsinuomoti automobilį ten. Vis 
dėlto manau, kad vairavimas tolimais atstumais 
yra per daug įtemptas, varginantis dalykas.

- Kokius reikalavimus keliate rinkda-
masis naują automobilį?

- Pirmiausiai man aktualu, kiek tas automo-
bilis yra ekonomiškas ir kokios bus degalų sąnau-
dos. Esu tik vieną kartą turėjęs benzinu varomą 
automobilį, paprastai renkuosi dyzelį. Taip pat 
norisi, kad automobilis būtų mielas mano akiai. 

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Šiaip jau vairuodamas vengiu net tele-
fonu kalbėti, jei neturiu laisvųjų rankų įran-
gos. Ir niekuomet nevengiu segėti saugos 
diržo, nes tikriausiai didesnį diskomfortą pa-
tirčiau jo nesegėdamas. (Šypsosi.) 

- Galbūt girdėjote, koks automobilis 
pernai buvo išrinktas geriausiu metų au-
tomobiliu Lietuvoje? Kokį automobilį no-
minuotumėte pats? 

- Negirdėjau. Tiesą sakant, nelabai tuo ir 
domiuosi, tad nepasakyčiau. O jeigu galėčiau 
nominuoti pats, tikriausiai tai būtų kuris nors 
naujesnių „Audi“ modelių. Mano pirmasis au-
tomobilis buvo „Audi“ markės, tad čia iš dalies 
galbūt laimėtų sentimentai. Net manau, kad jei-
gu keisčiau automobilį dabar, turbūt ir norėčiau 
kokio nors iš šios markės gaminamų modelių.

- Rodikliai, pagal kuriuos nuspren-
džiate, kad prieš jus važiuoja prastas vai-
ruotojas?

- Mane be galo erzina tie, kurie nerodo 
posūkių arba per staigiai stabdo, mėtosi po 
eismo juostas, užlindinėja. Negražu ir tada, 
kai nepraleidžia pėsčiųjų perėjose. Bet posū-
kių nerodymas vis dėlto yra svarbiausias ro-
diklis, mano akimis. Nesitiki, kad žmogus 
sugalvoja sukti tik tą paskutinę sekundę. 

- Kurioziškiausias epizodas, susijęs 
su automobiliu?

- Buvau gal jau kokiame antrame studijų 
kurse, kai tėvai pagaliau leido atsivaryti į Vilnių 
savo automobilį ir nuolat jį turėti. Iki tol jis bū-

Eimutis Kvoščiauskas: 
Nesu linkęs labai toli keliauti  automobiliu 

l Šiuo metu vairuoja: „Peugout 208“

l Svajonių automobilis: kabrioletas

l Eismo įvykių skaičius: 3

l Vairavimo stažas: 17 metų

l Dažniausias prietaras: nėra

l Gražiausia automobilio spalva: pirmenybę 

teikia klasikinei juodai spalvai

DosjėLietuvos teatro ir kino aktorius Eimutis KvoščiausKas (34) - vienas tų vairuotojų, kurie 
ne tik sąžiningai paiso Kelių eismo taisyklių, vairuoja ramiai ir atsakingai, bet tuo pat metu 
sugeba pamatyti ir gamtą, gražius vaizdus. tokių mielų širdžiai kelių vien Lietuvoje  
Eimutis gali išvardyti daugybę. tikriausiai dėl to aktorius svajoja vairuoti ir kabrioletą, ku-
riuo galėtų leistis į romantiškas keliones.

Jau 17 metų vairuojantis 
Eimutis Kvoščiauskas prie 
vairo nerizikuoja užsiimti 
pašaline veikla. Net 
telefonu stengiasi kalbėti 
tik su laisvųjų rankų įranga
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davo paliktas gimtinėje. Automobilį statydavau 
šalia bendrabučio ir mano didžiausia baimė buvo 
ne kaip aš važinėsiu didmiesčio gatvėmis, o kad 
jo nepavogtų! Ir baimė ypač suaktyvėdavo nak-
tį. Žodžiu, gili žiemos naktis, prabundu nuo 
variklio užvedimo garso, lygiai tokio pat kaip 
kad mano „dyzeliuko“. Jau širdis kulnuose. Pa-
šoku iš lovos ir iškart bėgu prie lango. Iš trečio 
aukšto žiūrėdamas pamatau, kad mano auto-
mobilio netgi šviesos uždegtos. Man širdis pla-
ka dar stipriau. Aš pradėjau rėkti - „vagia vagia“. 
Pabudo mano kambariokas, nesuprasdamas kas 
vyksta. Aš visas panikoj lakstau po kambarį, 
nes nežinau ar bėgti į lauką taip, kaip stoviu - 
vien su apatiniais, ar mautis kelnes, ar tiesiog 
šaukti pro langą, ar skambinti policijai... 

Prieš išbėgdamas į lauką dar kartą pažiū-
rėjau pro langą, ogi matau, kad priešais ma-
nąjį stovintis automobilis išvažinėja, ir tai jo 
lempos švietė tiesiai į mano automobilio ir 
faktas, kad tai buvo jo „dyzeliukas“ užvestas. 
Tada stojo tyla. Pasijutau be galo idiotiškai. 
Kambariokas tylėjo, nes nenorėjo keiktis, o 
aš džiaugiausi širdyje, kad nespėjau pažadin-
ti viso bendrabučio. (Šypsosi.)

- Kokius išskirtumėte pagrindinius 
vyrų ir moterų vairavimo skirtumus?

- Moterys turbūt labai atsargiai vairuoja. 
Kartais tai galbūt sudaro šiokių tokių nepato-
gumų kitiems, patyrusiems vairuotojams, ta-

čiau nemanau, kad tai yra minusas, jos tiesiog 
yra atsargios. O vyriškas jaunimėlis jau po ke-
lių prisėdimų prie vairo pervertina savo gali-
mybes ir mano, kad yra puikūs vairuotojai, ne-
apskaičiuoja savo jėgų ir pamiršta, kad kelyje 
jie nėra vieni. 

- Gal turite talismaną ar kitą daiktą 
automobilyje, be kurio nepajudėtumėte 
iš vietos? 

- Esu gavęs mielų dovanėlių, kaip gintaro 
gabalėlis ar panašiai, tačiau dalykas, kuris gal-
būt labiausiai vertas talismano vardo, yra ga-
balėlis šv. Agotos duonos. Jį esu gavęs iš ma-
mos, kad saugotų mane kelyje.

- Gal žinote anekdotų, susijusių su 
vairuotojais?

- Sugenda mokyklinis autobusiukas, ve-
žęs vaikus į mokyklą. Vairuotojas išlipęs ban-
do suprasti, kas čia atsitiko. Išlipa vienas vai-
kas ir sako: 

- Aš žinau, kas čia sugedo. 
Vairuotojas: 
- Vaike, eik netrukdyk.
Vairuotojas atsidaro kapotą, bando kažką 

pataisyti. Nepavyksta. Vaikas ir vėl sako:  
- Aš žinau, kas sugedo. 
Vairuotojas: 
- Prašau, eik ir netrukdyk. 
Vėl bando kažką taisyti. Nieko. Autobu-

siukas neužsiveda. Viskas, vairuotojas nebe-
žinodamas ką daryt nuleidžia rankas. Ir vėl 
prie jo prieina vaikas ir sako: 

- Aš žinau, kas sugedo.
Na, vairuotojas neapsikentęs galvoja, gal 

tikrai tas vaikas sumanus ir sako jam:
- Na, sakyk.
O vaikas ir atsako: 
- Autobusiukas sugedo!

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

- Man iki šiol įstrigęs senas holivudinis 
filmas „Vairuotojo pažymėjimas“. Šiame fil-
me pasakojama apie jauną vaikiną, kuris 
bandė išsilaikyti vairavimo egzaminą, tačiau 
nesėkmingai ir sumelavo apie tai tėvams. 
O norėdamas padaryti įspūdį merginai, pa-
siskolino senovišką kolekcinį tėčio automo-
bilį ir, žinoma, grąžino jį sudaužytą, nes pa-
simatymas su mergina jam labai prastai se-
kėsi. (Šypsosi.)

Eimutis Kvoščiauskas: 
Nesu linkęs labai toli keliauti  automobiliu 

nevengiu segėti 
saugos diržo, nes 
tikriausiai didesnį 
diskomfortą 
patirčiau jo 
nesegėdamas

Eimutis Kvoščiauskas mano, jog 
moterys vairuoja kur kas atsargiau nei 

vyrai, o jaunimas, vos atsisėdęs prie 
vairo, stipriai pervertina savo galimybes

Stasio Žumbio nuotr.
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ŽvaigŽdės

Malonus netikėtumas
Šarlizės Teron (Charlize Theron, 39) ir Šono Peno (sean Penn, 54) 

romanas tapo maloniu netikėtumu abiejų aktorių gerbėjams. nepaisant amžiaus 
ir ūgio skirtumo (Penas žemesnis už mylimąją 5 cm), ši sąjunga yra tikras har-
moningų santykių pavyzdys. Įsimylėjėliai beveik visą laisvalaikį leidžia kartu: 
žingsniuoja raudonaisiais kilimais, apsipirkinėja ir t.t. Pora yra pažįstama seniai 
bet, pasak Š.Teron, kažkas pasikeitė ir santykiai tapo romantiški. Pora gyvena 
kartu Š.Peno namuose: aktorius aptvėrė savo valdas nauja tvora, nupirko ke-
letą paveikslų interjerui pagražinti. Šonas puikiai sutaria su aktorės įsūniu 
Džeksonu, o 22 metų Š.Peno duktė gražiai atsiliepia apie Šarlizę. norėdamas 
nesiskirti su mylimąja net darbe, Šonas nutarė antrąją pusę filmuoti naujame 
savo filme. ir nors Šarlizė tvirtina, kad jiedu neketina skubėti tuoktis, spaudo-
je atkakliai sklando gandai, esą jų vestuvės vyks jau šiemet.

Greičiausia pora
susitvarkė Kameron Dias (Came-

ron Diaz, 42), kurią spauda seniai įtrau-
kinėjo į įvairiausius „amžinų nuotakų“ 
sąrašus, asmeninis gyvenimas. aktorės 
išrinktuoju tapo roko muzikantas Ben-
Džis maDenas (Benji madden, 35). Už 
abiejų pečių - daug garsiai nuskambėjusių 
romanų. Kameron spėjo susukti galvą 
metui Dilonui (matt Dillon), Džaredui 
leto (Jared leto) ir Džastinui Timberlei-
kui (Justin Timberlake). B.madenas ilgai 
susitikinėjo su Peris Hilton (Paris Hilton). 
Porą supažindino Kameron draugė niko-
lė riči (nicole richie), kuri yra ištekėju-
si už Bendžio brolio Džoelo madeno (Jo-
el madden). Po trumpos pusmečio drau-
gystės karštoji pora kėlė vestuves.

Kas naujo
meilės fronte?
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Mamos siaubas

Atlikėja MAili SAiruS 
(Miley Cyrus, 22) ir garsios šei-
mos atžala PAtrikAS ŠvAr-
CenegeriS (Patrick Schwar-
zenegger, 21) pradėjo susitiki-
nėti tik prieš keletą mėnesių, ir 
dabar paparacų dėmesys kryps-
ta tik į juos. Sklando gandai, kad 
Patriko mamai Marijai Šraiver 
(Maria Shriver) naujoji sūnaus 
mergina ir jos bjaurus elgesys 
tiesiog kelia siaubą, o štai tėtis 
Arnoldas Švarcenegeris (Arnold 
Schwarzenegger), priešingai, 
sūnaus pasirinkimui pritaria. 
ech, tie vyrai!

ŽvaigŽdės

Greičiausia pora
Susitvarkė kAMeron DiAS (Came-

ron Diaz, 42), kurią spauda seniai įtrau-
kinėjo į įvairiausius „amžinų nuotakų“ 
sąrašus, asmeninis gyvenimas. Aktorės 
išrinktuoju tapo roko muzikantas Ben-
DžiS MADenAS (Benji Madden, 35). už 
abiejų pečių - daug garsiai nuskambėjusių 
romanų. kameron spėjo susukti galvą 
Metui Dilonui (Matt Dillon), Džaredui 
leto (Jared leto) ir Džastinui timberlei-
kui (Justin timberlake). B.Madenas ilgai 
susitikinėjo su Peris Hilton (Paris Hilton). 
Porą supažindino kameron draugė niko-
lė riči (nicole richie), kuri yra ištekėju-
si už Bendžio brolio Džoelo Madeno (Jo-
el Madden). Po trumpos pusmečio drau-
gystės karštoji pora kėlė vestuves.

Nemažai garsenybių 2014 metais rado savo antrąsias puseles, kai  
kurios poros jau sumainė ar žada sumainyti aukso žiedus. Tad natūralu, 
jog naujosios poros sulaukia ypatingo dėmesio ir įvairiausių komentarų.meilės fronte?

Pagaliau
Holivudo gražuolis ro-

BertAS PAtinSonAS 
(robert Pattinson, 28) praė-
jusį rudenį sutiko dainininkę 
tAliJą BArnet (talia 
Barnett, 27) ir galų gale už-
baigė seną romaną su aktore 
kristen Stiuart (kristen Ste-
wart). niekas seniai nematė 
robo tokio laimingo - jis be-
protiškai įsimylėjo taliją ir 
net galvoja apie vestuves. o 
talija, kurios sceninis vardas 
„FkA twigs“, ketina rimtai 
siekti dainininkės karjeros, 
nes nenori būti vien tik „Pa-
tinsono mergina“.
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Karališkas jaunikis
Praėjusių metų birželio 28-ąją Švedijos karaliaus rūmų oficia-

liame tinklalapyje pasirodė informacija, kad karaliaus Karolio Gus-
tavo XVI ir karalienės Silvijos sūnus princas KarlaS FIlIPaS 
(Carl Philip, 35) susižadėjo su buvusiu modeliu SoFIja HelKVISt 
(Sofia Hellqvist, 29). Poros romanas prasidėjo 2010 metais. tiks-
lios vestuvių datos jaunikis ir nuotaka kol kas nepranešė, tačiau 
galima spėti, kad ceremonija įvyks 2015 m. vasarą.

Netikėta pora

BrItnI SPyrS 
(Britney Spears, 33), 
išsiskyrusi su advokatu 
Deividu lukadu (David 
lucado), pradėjo susi-
tikinėti su rašytoju 
ČarlIu eBerSolu 
(Charlie ebersol, 32), 
kuris kadaise buvo Ma-
rijos Šarapovos myli-
masis. romanas užsi-
mezgė visai neseniai, 
lapkritį, tačiau Britni 
savo laimės neslepia, 
jau supažindino Čarlį 
su sūnumis.

ŽvaigŽdės

Lydimi gandų
DžonIS DePaS (johnny Depp, 51) ir eMBer HerD (amber He-

ard, 28) 2014 metų sausio 21 dieną oficialiai paskelbė susižadėję, bet 
bulvarinė spauda porą jau kelis kartus buvo „išskyrusi“. nepaisant gan-
dų, įsimylėjėliai iki šiol kartu. Po Bredo Pito (Bred Pitt) ir andželinos 
Džoli (angelina jolie) vestuvių šios poros vestuvės yra bene laukia-
miausia šių metų iškilmė. Pirmą kartą Dž.Depas ir e.Herd susitiko 
kuriant filmą „romo dienoraštis“ 2010 m. Pagal siužetą Dž.Depo he-
rojus turėjo iš pirmos minutės įsimylėti efektingą blondinę, bet taip 
atsitiko ir pačiam aktoriui. jis tiesiog pametė galvą dėl e.Herd ir pame-
tė savo šeimą - 42 metų Vanesą Paradi (Vanessa Paradis) ir du vaikus.
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Nesislapstantys ir laimingi
Savo meilės neslepia Heidi Klum, radusi artimą sielą - 13 metų jaunesnį Vitą Šna-

belį (Vito Schnabel). Porelę liudytojai mato įvairiausiuose pasaulio kampeliuose - jie tai 
leidžia savaitgalius Paryžiuje, tai gulinėja Jamaikos paplūdimyje, tai vaikštinėja los andže-
le. beje, Heidi jau supažindino Vitą su vaikais, taigi viskas yra gana rimta.

Karališkas jaunikis
Praėjusių metų birželio 28-ąją Švedijos karaliaus rūmų oficia-

liame tinklalapyje pasirodė informacija, kad karaliaus Karolio Gus-
tavo XVi ir karalienės Silvijos sūnus princas KarlaS FiliPaS 
(Carl Philip, 35) susižadėjo su buvusiu modeliu SoFiJa HelKViSt 
(Sofia Hellqvist, 29). Poros romanas prasidėjo 2010 metais. tiks-
lios vestuvių datos jaunikis ir nuotaka kol kas nepranešė, tačiau 
galima spėti, kad ceremonija įvyks 2015 m. vasarą.

Netikėta pora

britni SPyrS 
(britney Spears, 33), 
išsiskyrusi su advokatu 
Deividu lukadu (David 
lucado), pradėjo susi-
tikinėti su rašytoju 
Čarliu eberSolu 
(Charlie ebersol, 32), 
kuris kadaise buvo Ma-
rijos Šarapovos myli-
masis. romanas užsi-
mezgė visai neseniai, 
lapkritį, tačiau britni 
savo laimės neslepia, 
jau supažindino Čarlį 
su sūnumis.

ŽvaigŽdės

Paslaptinga pora
beneDiKtaS KaMberbeČaS 

(benedict Cumberbatch, 38) su SoFi 
Hanter (Sophie Hunter, 36) ant rau-
donojo kilimo pirmą kartą pasirodė 2014 
metų lapkritį, nors gandai apie serialo 
„Šerlokas“ žvaigždės romaną sklandė 
jau anksčiau. įsimylėjėliai slėpė savo 
meilę ir pirmą kartą buvo pastebėti drau-
ge 2014 m. vasarą viename iš „roland 
Garros“ turnyro varžybų. Porai paskel-
bus apie savo santykius, įvykiai ėmė 
sparčiai rutuliotis. aktorius sužadėtinei 
padovanojo 400 000 eurų vertės „tiffa-
ni“ žiedą, o neseniai pasklido žinia, kad 
pora laukiasi pirmagimio. Paversti savo 
vestuvių šou aktorius neketina. „Manau, 
kad vestuvės bus tylios ir kuklios“, - 
pareiškė jis interviu.

Operos bendraminčiai
operos žvaigždė gražuolė ana netrebKo (43) 

taip pat rado savo laimę - ji susižadėjo su azerbaidžanie-

čiu tenoru JuSiFu eiVazoVu (33). anos jaunikis - 

ne mažiau garsus už ją žmogus operos pasaulyje, jis 

daug metų gyvena Milane ir pasirodo legendiniame 

teatre „la Scala“. taigi, poros interesai ir aplinka yra 

bendri. įsimylėjėliai zalcburge jau iškilmingai atšven-

tė sužadėtuves, tad vestuvių liko laukti neilgai.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Paryžiuje pirmadienį prasidėjusi Aukštosios mados savaitė į Prancūzijos sostinę sutraukė ma-
dos gerbėjus ir specialistus iš viso pasaulio. Tarp laukiamiausių kolekcijų - vokiečių dizainerio 
Karlo Lagerfeldo (Karl Lagerfeld), kuriančio mados namams „Chanel“, kolekcija 2015 pava-
sariui ir vasarai. Ir šįkart K.Lagerfeldas nenuvylė - ant podiumo jis sukūrė žydintį sodą. Gėlės 
puošė ne tik podiumą - jos žydėjo ant sijonų, palaidinių, kepuraičių. Kolekcijoje buvo ir san-
tūresnių modelių, labiau atspindinčių „Chanel“ ryškiaspalvių vilnos kostiumėlių stilių.

Ir naujausioje kolekcijoje 
neapsieinama be vizitine 
kortele jau tapusių 
ryškiaspalvių kostiumėlių

EPA-Eltos nuotr.
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Kolekcijos išskirtinumas - 
gėlės ant sijonų, palaidinių

Lengvi, plevenantys audiniai kūrė 
vasaros dienos su šiltu vėjeliu įspūdį
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Kai Valentino strėlė pervėrė širdis, aplinkoje 
pasklido meilės dulkės. Jos skleidė ypatin-
gą kvapą, kuris turėjo paslaptį, nes kiekvie-
nam buvo vis kitoks. Kas jautė pievą, kas 
jūrą, kas šokoladą... Svajonė, gal fantazija, 
iliuzija... Bet gal tai meilės kvapas?..

Artėjant Šv. Valentino dienai mylimam 
žmogui galima padovanoti užuominą į kvapą, 
į spalvą, į skonį, į jausmą. Ką pasirinksi? Te-
reikia užsukti į geros savijautos namus „Kū-
no akademija“ ir išsirinkti procedūrą.

kaRŠTa, aisTRiNGa PUTOJaNČiO 
JUODOJO ŠOkOlaDO sPa TERaPiJa

Karšto šokolado kvapas - tai geriausia 
priemonė šaltuoju metų laiku norint pasisem-
ti jėgų, atgaivinti jausmus ir palepinti kūną. 
Meilės ištroškusiai sielai tai puikus afrodizia-
kas, nepakartojama procedūra įsimylėjėliams, 
nes ne tik sušildo ar net įkaitina kūną, bet ir 
sužadina slapčiausias mintis.

Apie procedūrą:
Tai prabangus putojančio karšto šokolado 

įvyniojimas, praturtintas dumbliais ir gvara-

na. Šios procedūros metu atliekamas viso kū-
no šveitimas Negyvosios jūros druska, pra-
turtinta eteriniais aliejais. Paskui kūnas pa-
dengiamas šilta putojančia šokolado kauke ir 
įvyniojamas, kad oda pasisavintų visas šio 

produkto savybes. Įvyniojimo metu atlieka-
mas nepakartojamas antistresinis galvos arba 
karališkas pėdų masažas. Po įvyniojimo lepi-
natės šiltu ir aromatingu viso kūno masažu.

Po procedūros galėsite drauge pasimė-
gauti svaiginančiu šokolado fondiu su vaisiais 
ir kvepiančia egzotiška arbata. Šis laikas į 
procedūros kainą neįtrauktas.

PRaBaNGi kŪNO sPa PROCEDŪRa 
„aUksiNis laikas“

Kas paneigs, kad meilėje praleistas laikas 
nėra auksinis?

Tai prabangi procedūra, suteikianti dau-
giau pasitikėjimo savimi, leidžianti pasinerti 
į neišsenkantį svajonių laiką.

Procedūra pradedama tonizuojančiu kūno 
šveitimu - oda taps švelni ir lygi it šilkas. Kitas 
etapas - kūnas padengiamas auksu tviskančia 
kauke. Ji suteikia nepakartojamą įvyniojimo į 
prabangų mirgantį kokoną pojūtį. Dėl techno-
logiškai naujoviškos švelnios tekstūros prepa-
ratas puikiai pasklinda ant viso kūno odos ir itin 
gerai įsiskverbia. Dėl aukštos šampano eks-
trakto koncentracijos pasižymi galingu atkuria-
muoju ir apsauginiu poveikiu. Šampano ekst-
rakto sudėtyje yra vaisinės rūgšties (AHA), 
atnaujinančios odą, apsauginių ir antioksidacinių 
savybių turinčio polifenolio, daug mikroelemen-
tų. Preparato sudėtyje nėra parabenų, konser-
vantų. Per įvyniojimo procedūrą atliekamas 
veido enziminis šveitimas ir uždedama jauni-
nanti ikrų kaukė. Paskutinis etapas - kvapnus, 
šiltas, atpalaiduojantis kūno masažas, suteik-
siantis jūsų laikui naują prasmę.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Grožio paletė

„Kūno akademija“ - geros  

savijautos namai, Upės g.5, 

Vilniuje, tel. 8 607 92196,  

www.kunoakademija.lt

Su „laisvalaikio” kortele

35%
nuolaida minėtoms procedūroms.  

Šią nuolaidą galima panaudoti ir bet 
kuriam kūno masažui, perkant  

dovaną vyrui Meilės dienos proga!

„Kūno akademijoje“ - 
karščiausios Valentino dovanos

Juodojo šokolado SPA terapija

„Kūno akademijoje“ - gausus grožio 
procedūrų ir masažų pasirinkimas

„Kūno akademijos“ nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  3 0 19

Sugriovusi stereotipą, kad grožis ir protas 
nesuderinami, šviesiaplaukė televizijos 
laidų vedėja Ugnė galadaUSkaitė (24) 
išduoda, jog darbas kiek pakoregavo jos 
gražinimosi įpročius. Paradoksalu, tačiau 
pradėjusi dirbti televizijoje, savo išvaizdai 
ji pradėjo skirti mažiau laiko. Ugnė  
pasakoja,  kodėl taip nutiko ir kaip  
puoselėja savo grožį:

Paradoksas

Vaikystėje lankiau šokius, o mūsų vadovė 
nuolat primindavo, jog scenoje turime atrody-
ti gražiai. Prieš pasirodymus scenoje blakstie-
nas pasiryškindavau dar būdama 12 metų, ta-
čiau dažytis kasdien pradėjau būdama abitu
rientė. Sakau, jei galima pabrėžti pranašumus 
ir kai ką patobulinti kosmetikos priemonėmis, 
kodėl nepasinaudoti šia galimybe? Svarbu jaus-
ti saiką ir makiažo nepadauginti. Tiesa, anks-
čiau buvau labiau įgudusi ir lengvai pasigra-
žindavau pati. Dabar įgūdžius kiek praradau, 
nes kas rytą prieš darbą televizijos eteryje 
mane pagražina profesionalios vizažistės, o 
pati teptukus į rankas paimu retai. 

Gamtos dovana

Gamta mane apdovanojo puikiais genais  
galiu džiaugtis gražia oda ir be pastangų. Kar-
tą nuėjau pasidaryti veido procedūros, kurią 
gavau dovanų.  Pamenu, tada kosmetologė sa-
kė, kad man procedūra visiškai nereikalinga, 
nes mano veidas ir taip yra labai lygus. Mer-
ginos taip pat neretai klausia, kaip rūpinuosi 
savo oda, kad ji tokia graži, tačiau atsakau, kad 
jokių stebuklingų receptų neturiu. Pas kosme-
tologą lankausi tik tada, kai reikia susitvarky-
ti antakius. Po šios procedūros mane palepina 
trumpu veido masažu. Tai maloniausia grožio 
procedūra! Nors ji trunka vos dešimt minučių, 
visuomet atrodo, jog gavau porą valandų poil-
sio, būnu atsigavusi ir švytinti.

Grožio silpnybė

Tiesiog negaliu nuėjusi į kosmetikos par-
duotuvę nieko neįsigyti. Dekoratyvinė kos-
metika nėra mano silpnybė, pakanka įsigyti 
blakstienų tušą, tačiau visuomet išsirenku 
kremą, losjoną, balzamą ar bent jau kaukę 
veidui. Tiesa, nuolat naudojamų priemonių 
neturiu, mieliau išsirenku ką nors naujo. Pa-

stebėjau, kad nuolat naudojant tą pačią prie-
monę veidas prie jos pripranta ir ji tampa 
neveiksminga. Nesirenku vien itin ekologiš-
kos ir natūralios kosmetikos, nes negaliu at-
sispirti skaniai kvepiančioms priemonėms. 
(Juokiasi.) O kaip žinome, tai, kas maloniai 
kvepia, ne visuomet yra ekologiška.  

laiko patikrinta

Vis dėlto kartais grožio puoselėjimui 
imuosi ir labai ekologiškų metodų. Pastebė-

jau, kad oda praranda spindesį, kai netaisyk
lingai maitinuosi ar išgeriu per mažai skysčių. 
Tokiais atvejais pora stiklinių vandens viską 
pataiso. Pastebėjau, kad kartais puikių prie-
monių galima pasidaryti ir namuose. Tarkim, 
joks pirktas kūno šveitiklis neveikia geriau 
nei kavos tirščiai. Naršydama internete at-
randu puikių receptų su aliejais ir panašiai. 
Kad plaukai labiau spindėtų ir būtų sveikesni,  
palepinu juos natūraliais aliejais. Kokių tik 
neišbandžiau.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Grožio paletė

Ugnė Galadauskaitė 
iš parduotuvės tuščiomis neišeina

n Kosmetikos priemonės, 

kurios visuomet rankinėje: lūpų 

balzamas, rankų kremas

n Kosmetikos priemonė nr.1: 

blakstienų tušas
n Kvepalai: Chanel „Madmoiselle“

UGNĖs FavORiTai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Lietuvos atstovei Patricijai Belousovai 
nepavyko patekti į pusfinalį

Gražuolės

„Mis Visatos“ karūna atiteko kolumbietei Paulinai Vegai

Paulina Vega modeliu  
dirba nuo aštuonerių metų

Paulina Vega (Paulina Vega) nuo pat 
konkurso pradžios buvo  

vadinama favorite
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Gražuolės

„Mis Visatos“ karūna atiteko kolumbietei Paulinai Vegai

Majamyje (Floridos valstija, JAV) sekmadienį 
pasibaigusio grožio konkurso „Mis Visata 2014“ 
nugalėtoja tapo 22 metų kolumbietė Paulina Vega 
(Paulina Vega). P.Vega gimė Barankilijos mieste 
Kolumbijos šiaurėje. Jos ūgis - 175 centimetrai. 
Gražuolė kalba ispaniškai ir angliškai, taip pat tru-
putį moka prancūziškai. Ji yra garsaus Kolumbijos 
tenoro Gastono Vegos anūkė, gražuolės močiutė 
1953 m. buvo išrinkta Kolumbijos grožio karaliene. 
P.Vega turi keturias seseris ir tris brolius. Mergina 
nuo aštuonerių metų dirba modeliu, dabar studi-
juoja vadybą Bogotos universitete.

Renginyje iš viso dalyvavo merginos iš 88 
šalių. Penkiolika iš jų pateko į pusfinalį, į kurį, 
deja, Lietuvos atstovei devyniolikmetei Patrici-
jai Belousovai patekti nepavyko.

Pirmąja vicemis tapo gražuolė iš JAV - Nija 
Sančes (Nia Sanchez), trečioji vieta atiteko 
ukrainietei Dianai Harkušai, pavadintai „gražiau-
sia europiete“. Į gražiausiųjų visatos merginų 
penketuką taip pat pateko ketvirtą vietą užėmu-
si olandė Jasmin Verheijen (Yasmin Verheijen) 
ir penktoje vietoje likusi Jamaikos atstovė Kaci 
Fenel (Kaci Fennell).

EPA-Eltos nuotr.

Pirmoji vicemis - Nija Sančes 
(Nia Sanchez) iš JAV

Trečioji vieta atiteko 
ukrainietei Dianai Harkušai

Ketvirtoje vietoje - Olandijos gražuolė 
Jasmin Verheijen (Yasmin Verheijen)

Penktąja vieta  džiaugėsi 
charizmatiškoji gražuolė Kaci Fenel 
(Kaci Fennell) iš Jamaikos

Paulina Vega modeliu  
dirba nuo aštuonerių metų

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Ringailė STULPINAITĖ

- Kartais visi patiriame sunkių gyve-
nimo periodų, kai nieko nesinori. Kaip 
tuomet sužinoti, ko norime?

- Čia tas pats, kaip į klausimą „ką veiki“ atsa-
kytume - „nieko“. Nes kai tu nieko nenori, tai vis 
tiek kažko nori. Kai sutinku žmogų, kuris sako, 
kad nieko gyvenime nebenori, viskas yra negerai, 
bet nežino nei ko nori, nei ką reikėtų keisti, ma-
nau, geriausia su juo yra kalbėtis ir klausinėti vis-
ko iš eilės, skatinant jį susimąstyti. Žmonės visa-
da žino, ko nori, tik jie pamiršta sau skirti laiko, 
kad tuos norus išgrynintų. Galų gale būna situa-
cijų, kai tikrai nieko nesinori, ir tai nebūtinai yra 
blogai. Galbūt nuo veiklos pertekliaus, intensy-
vaus ritmo, problemų žmogus pavargo ir jam tikrai 
reikia pauzės pabūti ramiai, po truputį išgryninant 
savo kitus norus, tikslus. Greičiausiai tai, ko tu 
nori, yra labai giliai. Kartais po tos pauzės tiesiog 
pats sau spiri į užpakalį, nes supranti, kad jau ga-
na sėdėti vietoje. O norint sužinoti, ko norime 
toliau, reikia žiūrėti, kas mums patinka, pagalvoti, 
ko norėtume ilgesniu laikotarpiu - metų, dvejų. 
Ko norime, kad nutiktų, įvyktų mūsų gyvenime. 

- Bet silpnas žmogus toje pauzės būse-
noje gali užtrukti labai ilgai, o psichologiškai 
stiprus greičiau atsirinks, ko nori, ar ne?

- Svarbiausia nebūti vienam. Dėl to ir svar-
bu bendrauti. Vienas negali pats sau atstoti 
viso pasaulio, dėl to būni su žmonėmis, susi-
tinki su draugais, giminėmis, kolegomis. Yra 
teorija, kad nereikia skaityti daug gyvenimo 
vadybos, saviugdos ar kitų knygų, o pasiimti 
vieną ir pagal ją viską daryti. Aš būčiau linkęs 
palaikyti kitą teoriją, sakančią, kad pravartu 
skaityti daug knygų, nes nežinai, kurioje gali 
rasti atsakymų į tau rūpimus klausimus. Taip 
yra ir bendraujant su žmonėmis - bendrauti 
verta tam, kad būtų platesnis pasaulio suvo-
kimas, gautume daugiau žinių. Kas ieško - tas 
randa atsakymus ir išeitis, bet reikia ieškoti.

- O jeigu žmogus neturi draugų ir gy-
vena vienišiaus gyvenimą?

- Draugų neturėjimas jau yra rezultatas to, 
ką žmogus darė ar ko nedarė anksčiau. Galbūt 
jis draugams neskyrė laiko, nenorėjo bendrauti 
ir draugai dingo. Šiaip jau tas pats yra visose 
gyvenimo srityse. Jeigu nepatinka darbas, ner-
vina veikla, aplinka, tai klausimas, ką seniau 

darėte, kad dabar atsidūrėte tokioje pozicijoje. 
Ir dabar jau reikėtų pagalvoti, ar tai jus tenkina, 
o jei netenkina, tai ką reikia keisti, kaip susigrą-
žinti draugus arba susirasti naujų. Jau minėjau, 
kad vienas pats sau viso pasaulio neatstosi.

Psichologijos kodas

Gyventi gerai arba ne.
Renkamės patys

Povilas Petrauskas
Stasio Žumbio nuotr.

Kas iešKo – tas 
randa atsaKymus 
ir išeitis, bet 
reiKia iešKoti

Jausmas, kai viskas nusibosta, darbas nebetenkina, laisvalaikis prastas, 
nuotaikos nėra ir atrodo, kad nieko nebenorime, tikriausiai pažįstamas 
ne vienam. Baisiausia yra taip ir užstrigti, nieko nebenorint. Tačiau ne vi-
suomet tai yra blogai, o galiausiai mes visuomet galime tai pakeisti. Apie 
gyvenimo pokyčius, norus ir geresnį gyvenimą „Laisvalaikis“ kalbėjosi su 
sertifikuotu ugdomojo vadovavimo specialistu PoviLu PeTrAusku.
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- Kartais žmonės sako, kad vis tiek 
jiems niekas nepadės, ypač jei yra viskuo 
nusivylę ir nusiteikę pesimistiškai.

- Žmogui labiau nepakenksi, jeigu jis jau 
pats save nuskriaudė. Žmogus tik pats sau 
gali pakenkt, taip pat pats sau gali ir padėti. 
Tik su kitų pagalba tą padaryti lengviau. Tiesą 
sakant, žmogus, kurio klausiama, kas būtent 
jam nesiseka, dažniausiai atsako, kad absoliu-
čiai viskas. Pažiūrėkime į tai linksmai: kodėl 
jis neužduso dar bešnekėdamas, nes juk tuo-
met jam ir kvėpuoti neturėtų sektis. Tuomet 
žmogus pradeda pats iš savęs juoktis ir su-
pranta, kad nėra jau viskas taip beviltiška. Rei-
kia mėginti atrasti sritį, kurioje esi bent kiek 
geras, o gal net - pats geriausias. Ir jei prade-
di koncentruotis į veiklą, kur tau sekasi gerai, 
vadinasi, yra už ko užsikabinti ir siekti daugiau. 
Klausimas, ar tu pats nori kabintis ir siekti 
daugiau, ar ne. Jeigu žmogus savo gyvenime 
nori surasti tik blogų dalykų, jis tikrai jų ir ras. 
Taip pat ras ir gerų, jei mėgins jų ieškoti. Žmo-
gus gali būti ir laimėtojas, ir nevykėlis. Bet jis 
visuomet laisvas pasirinkti vieną iš kelių. 

- Ką galima patarti tam, kuriam ne-
siseka ir kuris nežino, ko nori?

- Bėda ta, kad mes esame įpratę visada 
dalyti patarimus, bet jie nieko neduoda. Jeigu 

tu man duosi gerą patarimą, ir man gerai su-
siklostys, laurus prisiskirsiu sau ir sakysiu, 
kad „štai koks aš šaunuolis“. Jeigu patarsi ir 
man nepavyks, tu liksi kaltas, kad davei tokį 
prastą patarimą. Žodžiu, nė vienu atveju nėra 
naudinga dalyti patarimus. Gal mes esame 
per daug egoistai ir nagai nukreipti per daug 
į save, nes tą darome per savo patirtį, verti-
nimus. Jau minėjau, kad žmogus pats turi 
rasti atsakymus, negavęs patarimo, o tiesiog 
bendraudamas. Jeigu jam nepatinka darbas, 
gali klausti, ar norėtum čia pat dirbti ir po 
trejų metų. Jeigu sako, kad ne, tai klausi: o 
ką norėtum veikti? Patarimo neduodi, bet la-
bai galimas dalykas, kad žmogus susimąstys. 
Jis pats ras savo atsakymus, tokiam žmogui 
reikia tik postūmio. 

- Ar tai reiškia, kad viską ramiai ap-
mąsčius reikia išsikelti konkrečius tiks-
lus ir jų siekti?

- Kol tikslas nėra aiškiai suformuluotas ir 
užrašytas, tol jis tėra svajonė. Kai norą užra-
šai, kartkartėmis į jį pasižiūri ir prisimeni, 
kad dėl to turi ką nors nuveikti kasdien. Bet 
būna ir taip, kad žmogus lyg ir turi tikslų, o 
vis tiek skundžiasi gyvenimu. Tuomet natū-
raliai kyla klausimas: ar ką nors dėl tų tikslų 
padarei šiandien? Juk jie savaime neišsipil-
dys. Pasvajoti neužteks. Tai yra veiksmų, žo-
džių ir norų nesutapimas. Tam ir reikia žmo-
nių, knygų, naujų žinių, to, kas mus skatintų 
bendrauti ir tobulėti. Manau, kad labai nau-
dinga rašyti dienoraštį. Žmogus, kuriam vis-
kas yra negerai ir kuris nieko nenori, po ku-
rio laiko pervers savo dienoraštį ir pats ant 
savęs supyks, kad nieko nedaro. O kai matys, 
kaip sekasi, kokie pokyčiai vyksta, kokie re-
zultatai - tai motyvuos judėti toliau. Dieno-
raštyje mes matome įprasmintas dienas, ga-
lime pasižiūrėti, ką tuo pat metu veikėme 
pernai ir kaip nuo to laiko viskas pasikeitė. 

- Daugelis žino, kad reikia bendrauti, 
skaityti knygas, o vis tiek niekas nesi-
keičia.

- Čia ir yra pagrindinis dalykas. Mes daug 
ką žinome, bet dažnai to nedarome. Daug kam 
savaime suprantama, kad knygose slypi iš-
mintis, tačiau jų neskaito. Žino, kad bendra-
vimas padeda tobulėti ir plečia suvokimą, bet 
geriau tiesiog žiūri televizorių. Kiek man te-
ko pastebėti, bendraujantys žmonės dažnai 
yra ir skaitantys, nes jiems tiesiog nesmagu 
nuolat nežinoti, ką žino kiti. 

- Ar galima sakyti, kad situacija, kai 
nieko nebenorime, susijusi su nesėkmė-
mis, motyvacijos praradimu?

- Tai yra lyginimosi su kitais problema, 
kai galvojame, kad kitas konkretų darbą pa-
darė geriau už mane arba aš prasčiau už kitą. 
Tai automatiškai kerta per motyvaciją ir pa-
sitikėjimą savimi, todėl nereikia nuolatos sa-
vęs lyginti su kitais žmonėmis. Jiems tikrai 

nerūpi tai, ar jūs geresnis, ar ne. Verčiau yra 
lygintis tik pačiam su savimi. Galime tapti 
geresni, pranašesni, nei buvome vakar. Kad 
ir vienu procentu, bet per metus tai jau bus 
didelė pažanga ir visuomet jausiesi geriau.

- Ar nemanote, kad daugelis dalykų, 
problemų arba sėkmių priklauso nuo mū-
sų pačių požiūrio į tai?

- Žinoma. Mes galime koncentruotis į tai, 
kaip viskas blogai, ir tiesiog rasime patvirti-
nimų, kad būtų dar blogiau. Mūsų mintys ma-
terializuojasi, tai reiškia, kad kaip galvojame, 
taip ir bus. Nežinau, kaip tai išeina, bet tai 
veikia. Galime džiaugtis kasdienėmis smul-
kmenomis, galvoti apie norimus rezultatus ir 
pastebėsime, kad geri dalykai nėra jau taip ir 
toli. Kai įprasime būti pozityvūs, net ir užėjus 
sunkioms akimirkoms, nesikoncentruosime 
į tai, ko negalime, bet ieškosime daugiau va-
riantų. Jų visada yra. Čia tik požiūrio klausi-
mas. Po tokių akimirkų būsime vėl kažką nau-
jo ir vertingo išmokę. 

- Kas trukdo siekti daugiau, gyventi 
geriau? 

- Yra toks žodis „tikėjimas“, tai nėra apie 
religiją. Tiesiog tikėjimas tuo, kas vyksta, ir 
tuo, ką darai. Atidžiau pažiūrėję galime ma-
tyti, kad tai yra du žodžiai „tik ėjimas“. Jeigu 
suvokiame, kad mes tik einame, tai kažkur 
ir nueisime, bet tam reikia tikėti tuo, ką darai, 
ir eiti link to. Didelis noras ir veiksmai nu-
gali visas baimes. Gal viskas pavyks ne iš 
karto, bet pavyks. O labiausiai mus stabdo 
netikėjimas savo jėgomis, galimybėmis. 

- O jeigu pokyčių bijome? 
- O kiek jūs bijote, kad šiandien jau ko-

kiomis penkiomis valandomis pasenote? Tik-
riausiai apie tai nė nesusimąstėte. Pokyčiuo-
se mes gyvename kasdien ir kai kurių iš jų 
nė nepastebime ir nesureikšminame, o jie 
vyksta - norime to ar ne. Bet ateina momen-
tas, kai norime keisti darbą ir bijome. Yra tam 
tikras streso ir pokyčių lygis, kurį dar tole-
ruojame, kurio nejaučiame - kaip artėjančios 
kitos dienos, ir toks, kurio jau bijome - kaip 
darbo keitimo. Stresas yra ne kas kita, kaip 
tavo baimės lygis. O įveikę baimę pamatome 
daug naujų dalykų, kurių seniau nepastebė-
jome. Reikia plačiau suvokti, ką mes gauname 
iš darbo: žinias, patirtį, naujoves ir panašiai. 
Visa tai ir yra tikroji alga, ne tik vienos konk-
rečios užduoties įvykdymas ir atlygis už tai. 
Šiek tiek bijoti yra gerai - tai reiškia, kad 
mums svarbu. O tai, kas svarbiausia, visada 
įveikiama.

Psichologijos kodas

Gyventi gerai arba ne.
Renkamės patys

Jeigu žmogus savo 
gyvenime nori 
surasti tik blogų 
dalykų, Jis tikrai 
Jų ir ras. taip pat 
ras ir gerų, Jei 
mėgins Jų ieškoti
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Šv. kristoforo odontologijos klinikoje siūlomos 3 tipų kapos:

 sveikatos kodas

Dažniausiai į odontologijos kliniką sku-
bame suskaudus dančiui ar kai norime 
gražesnės šypsenos. Tačiau neretai pa-
mirštame, kad gydytojas odontologas 
gali padėti išspręsti ir kitokius sveikatos 
sutrikimus, dažnai erzinančius ir aplin-
kinius, pavyzdžiui, knarkimą ar naktinį 
dantų griežimą. Šių problemų sprendi-
mas kur kas paprastesnis, nei atrodo, ta-
čiau labai efektyvus - dantų kapos.

nuo knarkimo

Tyrimais nustatyta, kad apie 40 proc. 
išsivysčiusių šalių gyventojų knarkia. O 
kaip žinome, knarkimas - tai viena miego 
sutrikimo formų, ypač erzinančių gyvenan-
čius su knarkiančiuoju. Tiesa, turintys šį 
miego sutrikimą turėtų susirūpinti savo 
sveikata, nes garsus nuolatinis knarkimas 
gali būti rimtesnių miego sutrikimų, pa-
vyzdžiui, miego apnėjos (pakartotinis kvė-
pavimo nutrūkimas miego metu), požymis. 
Gera žinia ta, kad knarkimas yra mechani-

nis procesas, kuris gali būti kontroliuoja-
mas pakeitus apatinio žandikaulio padėtį 
miego metu. Tokiai kontrolei gaminamos 
individualios kapos, pastumiančios apatinį 
žandikaulį pirmyn. Knarkimo kapa neblo-
kuoja apatinio žandikaulio judesių, tik su-
mažina amplitudę ir prilaiko apatinį žandi-
kaulį priekinėje padėtyje. Taip neutralizuo-
jamas kvėpavimo takų susiaurėjimas bei 
minkštųjų audinių vibravimas, todėl nesu-
sidaro knarkimo garsas. Klinikiniai tyrimai 
parodė, kad dėl kapų knarkimas žymiai su-
mažėja daugiau nei 80 proc. pacientų. Ta-
čiau verta žinoti, kad obstrukcinės miego 
apnėjos valdymas odontologiniais metodais 
galimas tik tam tikrais atvejais,  todėl labai 
svarbu diagnozuoti ne tik knarkimą, bet ir 
apnėją, kitaip, sumažinus knarkimą, bus 
užmaskuota sveikatai grėsminga būklė. Vis 
dėlto kapos nuo knarkimo padės lengviau 
miegoti knarkiantiems ir jų šeimos na-
riams, dažnai negalintiems užmigti dėl ne-
malonios knarkimo „simfonijos“.

Bruksizmui gydyti

Kartais iš artimųjų galime išgirsti, kad 
naktį griežėme dantimis, nors patys to ne-
jaučiame. Tokiu atveju vertėtų susimąs-
tyti apie konsultaciją odontologijos klini-
koje. Dėl nevalingo spazminio dantų grie-
žimo ar suspaudimo, vadinamo bruksizmu, 
atsiranda nepageidaujami minkštųjų ir kie-
tųjų audinių pokyčiai: nudyla krūminių 
dantų kauburai, iltys, atsiranda dantų kak-
lelių pažeidimai, pradeda traškėti apatinio 
žandikaulio sąnarys ir panašiai. Neretai 
griežiantys dantimis skundžiasi ir rytiniais 
galvos, ausų, žandikaulio sąnario ar net 
kaklo ir pečių skausmais, atsiradusiu gal-

vos svaigimu, spengimu ausyse ar net dep-
resija bei nemiga. Visų nemalonių bruk-
sizmo pasekmių galima atsikratyti specia-
liomis kapomis. Jos neleidžia kontaktuoti 
dantims, apsaugo juos nuo patologinio nu-
sidėvėjimo. Kapos gaminamos taip, kad 
atkartotų natūralių dantų išvedimo kelius, 
todėl pacientai jas gerai toleruoja ir leng-
vai su jomis užmiega.

apsauginės

Krepšinis, futbolas, jodinėjimas, važi-

nėjimas dviračiu ar riedučiais ir panašiai  - 

neatsiejama aktyvų laisvalaikį mėgstančių 

žmonių gyvenimo dalis, neretai lydima 

traumų. Pavyzdžiui, Amerikos odontologų 

asociacijos duomenimis, JAV sportuojant  

netenkama daugiau nei 5 milijonų dantų 

kasmet, bet daugiau nei 200 tūkstančių 

traumų kasmet išvengiama dėl apsauginių 

kapų. Galite įsivaizduoti, kiek daug akty-

viai sportuojančių ar mėgstančių ekstre-

malius potyrius žmonių Lietuvoje galėtų 

džiaugtis gražesne šypsena, jei pasirūpin-

tų dantų apsauga sau ir savo atžaloms. 

Netinkama sportinė kapa gali būti daugiau 

žalojanti nei padedanti. Todėl, renkantis 

tarp standartinės (gamyklinės) ir indivi-

dualiai pagamintos kapų, prioritetą derėtų 

teikti pastarajai. Individualios kapos yra 

pagaminamos pagal kiekvieno dantų są-

kandį ir yra tikslios, todėl nuo traumų ap-

saugo net 10 kartų geriau nei pagamintos 

gamyklose.

Šv. Kristoforo odontologijos klinika
Kęstučio g. 33, LT-08121 Vilnius
Tel. (8-5) 261-71-43
Mob. tel. (8-620) 84-477
Daugiau informacijos: www.kristoforoklinika.lt

su „Laisvalaikio” kortele

100% nuolaida pirmai 

konsultacijai, 

10% terapiniam gydy-
mui ir burnos higienos 
procedūroms, 

5% dantų protezavimui.

Pagalbininkas - kapos

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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 SveikatoS kodaS

Reguliariai sportuokite ir būsite sveikes-
ni - taip patarinėja visi, kas tik netingi. O 
poveikis išties juntamas: jėgos pratimai 
pakaitomis su bėgimu arba pratimais su 
treniruokliais tikrai palankiai veikia orga-
nizmą. Bet kodėl? Kaip fiziniai pratimai 
gerina sveikatą? Neseniai švedų moks-
lininkai iš Stokholmo Karolio instituto 
atliko tyrimus ir rado atsakymus į šiuos 
klausimus. Pasirodo, fizinė kultūra pri-
verčia kitaip dirbti mūsų genus ir juos net 
modifikuoja.

Argumentuotas mokslininkų atsakymas, 
kodėl sportas - sveikata?

Fizinis krūvis suaktyvina genus

Kaip aiškina tyrimo vadovė Malen 
Lindholm (Malene Lindholm), regulia-
rus fizinis krūvis pirmiausia sukelia va-
dinamuosius epigenetinius pakitimus - 
tuos, kurie yra susiję su genų suakty-
vėjimu arba, priešingai, jų perėjimu į 
pasyvią būseną. Tuos pokyčius sukelia 
DNR metiliacija - metilo grupės, kurią 
sudaro vienas anglies ir trys vandenilio 
atomai, prisijungimas prie DNR mole-
kulės. Dėl to DNR seka nesikeičia, ta-
čiau procesas veikia genų darbą, vadi-
namąją ekspresiją. Vieni išsijungia, ki-
ti įsijungia. Taip organizmas reguliuoja 
jų darbo eigą ir trukmę.

Metilo grupės gali prisijungti arba 
atsijungti, o dėl to genai daugiau ar ma-
žiau reaguoja į organizmo biocheminius 
signalus. O kai genai aktyvūs, jie sinte-
tina baltymus, sukeliančius vieną ar ki-
tą fiziologinę viso organizmo reakciją. 
Švedijos mokslininkai iš esmės nustatė, 
kaip susijusi fizinė kultūra ir metiliacija. 
Jų eksperimentuose dalyvavo beveik 
trys dešimtys sveikų vyrų ir moterų, 
kurie tris mėnesius dviračiu-treniruok-
liu mankštino vieną koją - kad būtų aiš-
kiai pastebimi pokyčiai, susiję su prati-
mais. Tyrimų, atliktų iki treniruočių pra-
džios ir po trijų mėnesių, rezultatai rodo: 
daugiau kaip 5 tūkst. raumenų ląstelių 
genų metiliacijos schemos pasikeitė į 
gera. Suaktyvėjo baltymų sintezė, paki-
to metabolizmas, energijos pusiausvyra, 
sumažėjo uždegiminių procesų raume-
nyse. Todėl žmonės ir tapo sveikesni.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Paneigė mitą apie amžių ir mėsą

Atrodo, kad „sveikatinimo metiliacija“, išprovokuojama fiziniu krūviu, įmanoma 

bet kokiame amžiuje. Ir yra naudinga. Tai pademonstravo mokslininkai iš Dikino uni-

versiteto (Australija). Eksperimentuose, kuriems vadovavo Robin Deili (Robin Daly), 

dalyvavo šimtas garbingo amžiaus moterų - nuo 60 iki 90 metų. Jos sportavo, atlikda-

mos jėgos pratimus, o pusė jų laikėsi specialios dietos - valgė daug neriebios raudonos 

mėsos. Vėlesni tyrimai parodė: klysta tie, kurie mano, kad baltymingas maistas seny-

viems žmonėms kenkia, ir dar pataria nepersistengti su fiziniu krūviu, atseit pakanka 

tiesiog vaikščioti. Visos „kultūristės“, dalyvavusios R.Deili eksperimentuose, tapo 

stipresnės ir žvalesnės. Bet tos, kurios dar valgė daug mėsos, raumenų masę ir jėgą 

padidino apie 20 proc. daugiau už mėsos nevalgiusias varžoves. Be to, pagerėjo „mė-

sėdžių“ hormonų pusiausvyra ir smegenų aktyvumas.

EPA-Eltos nuotr.



Sveika gyvenSena

Ringailė Stulpinaitė

- Organizmui naudingi skysčiai, kuriuos 
vartojame. Ką apie juos reikia žinoti? 

- Pirmiausia žmogus turėtų žinoti, kas 
apskritai yra tie skysčiai. Visų pirma tikrieji 
skysčiai yra tik vanduo - grynas, negazuotas, 
be jokių anglies dvideginių ir panašiai - bei 
nesaldinta žalioji arbata. Taip yra dėl to, kad 
organizmui jų nereikia perdirbti, išvalyti, kad 
būtų pasisavinti. Grynas vanduo neturi nė vie-
nos kilokalorijos ir jam nereikia jokio apdir-
bimo. Jeigu skystis yra saldintas ar dar kaip 
nors paveiktas, jis organizmui jau nėra tikra-
sis skystis. Tokį dalyką jau galime vadinti gė-
rimu, nes jis turi kalorijų ir organizmas jau 
privalo jį filtruoti. Jeigu į vandens stiklinę įsi-
spausime citrinos sulčių, tai jau nebebus van-
duo, tai bus gėrimas, nes turės kilokalorijų, 
kurias reikės suvirškinti. Dėl tos pačios prie-
žasties, išgėrus stiklinę vandens, kuris pagar-
dintas citrina, organizmas pirmiausia turės 
atskirti priemaišas nuo gryno produkto ir tai 
pasisavins tik pusę išgerto kiekio. 

- Kiek per dieną reikia išgerti van-
dens?

- Normos, galiojančios kiekvienam žmo-
gui, nėra. Bet labai lengva apskaičiuoti, kiek 
reikia jūsų organizmui. Formulė paprasta: 
kiekvienam kūno kilogramui reikia 60 ml gry-

no vandens. Tad žinodami savo svorį galite 
pasiskaičiuoti tą normą sau. Tiek reikėtų iš-
gerti gryno vandens. O jei dar geriate ir kavą, 
kuri geruosius kūno skysčius varo lauk, van-
dens reikėtų išgerti dar bent dviem stiklinė-
mis daugiau. Taigi jei žmogus geria kelis puo-
delius kavos per dieną, sulčių ir jau džiaugia-
si, kad išgeria labai daug skysčių kasdien, taip 
nėra. Išgeria gėrimų, tačiau tai nėra tie orga-
nizmui naudingi skysčiai. Kartais žmonės su-
siduria su tam tikrais sunkumais išgerti rei-
kiamą skysčių kiekį  per dieną. Šaltuoju me-
tų laiku vandens kartais visai nesinori, nes ir 
taip šalta, o jis dar turi gaivinimo funkciją. Tai 
tokiu atveju ypač gerai gelbėja žalioji arbata, 
nes ją galima gerti šiltą ir tai vis tiek bus or-
ganizmui naudingas skystis. 

- O tiesa ar mitas, kad vanduo jaunina, 
malšina galvos skausmą ir panašiai?

- Tai nėra mitas. Mūsų oda greičiau sensta 
ir subliūkšta būtent dėl to, kad nepalaikomas 
vandens balansas organizme. Geriant pakanka-
mai vandens oda tampa elastingesnė, ne taip 
greitai sensta ir raukšlėjasi. Dėl galvos skausmo 
taip pat yra tiesa. Galvos skausmas, jei tai nėra 
kažkokie rimti susirgimai, yra pirmas rodiklis, 
kad organizmui trūksta skysčių, nes vanduo į 
smegenis perneša deguonį. Tačiau skaudant 
galvą geriausiai tai daro šaltas vanduo, nes jis 
turi daugiau deguonies. Juk pagrindinis smege-

nų maistas yra vanduo ir deguonis. Tad jei skau-
da galvą, pirmas vaistas būtų išvėdinti patalpas 
arba išeiti į lauką pakvėpuoti oru ir išgerti stik-
linę šalto vandens, tai praplės kraujagysles. 

- Gazuoti gėrimai, limonadai, sultys - 
gėris ar blogis? Kodėl?

- Gazuoti gėrimai nėra gerai dėl anglies 
dioksido. Moterims būtų aktualu žinoti, kad 
tai yra pagrindinė celiulito atsiradimo prie-
žastis, taip pat tokie gėrimai sukelia ir pilvo 

Skysčiai.
Kurie organizmui naudingi, o kurie - ne?
Tikriausiai visi esame girdėję rekomendacijų per parą išgerti tam tikrą kiekį skysčių, 
mat tai yra naudinga organizmui. Tad neabejoju, kad neretas vieną po kito geria  
kelis puodelius arbatų, sulčių ar mineralinio vandens. O ar žinome, kokie skysčiai  
mūsų organizmui yra naudingi ir kokie - ne? Kaip teisingai pasirinkti ir nepasiduoti  
gerai susuktų reklamų pagundoms? Apie tai „Laisvalaikis“ kalbėjosi su dietologe  
EgLE ŠinKEvičiūTE.

Eglė Šinkevičiūtė
Stasio Žumbio nuotr. 
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Geriant pakankamai vandens oda 

tampa elastingesnė, ne taip greitai 

sensta ir raukšlėjasi

FaktaS

Sveika gyvenSena
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Kurie organizmui naudingi, o kurie - ne?
pūtimą, virškinimo sutrikimus. O dėl visokių 
limonadų, ypač kolos, tai joje tokia didelė cu-
kraus ir kitų saldiklių koncentracija, kad jei 
vienu metu išgertumėte stiklinę paprasto cuk
raus, tai būtų kone tas pats. Gazuoti gėrimai 
ir saldikliai juose labai apsunkina organizmą, 
apkrauna ir lėtina virškinimą. O juk, atrodo, 
kas čia tokio, išgėrėme vos vieną stiklinę ko-
kio nors gėrimo. Parduotuvėse parduodamo-
se sultyse yra tik uogienės koncentratas, ku-
ris viso labo neturi anglies dvideginio. O nau-
dos iš jų absoliučiai jokios. Tai tikrai nėra 
vaisių sultys. Iš kur natūraliose sultyse cuk
rus? Vaisių cukrus yra fruktozė, o ant pakelių 
nurodomas gryno cukraus kiekis, tai reiškia, 
kad jos papildomai saldintos.

- Tačiau kartais sakoma, kad sustojus 
skrandžiui kaip tik reikia atsigerti kokio 
nors gazuoto gėrimo.

 Gerti kasdien tai tikrai nesveika, nes 
anglies dioksidas ypač kenkia skrandžio glei-
vinei, ilgainiui pažeidžia ją ir iš to atsiranda 
visokių erozijų, gastritų ir opų. Bet jei netu-
rite nieko panašaus iš minėtų problemų, o 
kaip tik suvalgėte kažko sunkiai virškinamo, 
užuot bėgus į vaistinę, pakaktų godžiau iš-
gerti pusę stiklinės gazuoto vandens, ir jis 
tikrai paspartintų virškinimo procesą. Bet tuo 
nereikia piktnaudžiauti. Tai turi būti kraštu-
tinis atvejis.

Jei tai yra sunkiai virškinamas maistas ar 
skrandžio apsinuodijimas, anglies dioksido 
turintys gėrimai kažką skrandyje „pašiaušia” 
ir paskatina virškinimą, nes cukrus ir anglies 
dvideginis patenka į skrandžio rūgštinę terpę 
ir ta užsistovėjusi rūgštis dar labiau „pasi-
šiaušia“. Taip skrandis pradeda vėl veikti, 

dirbti. Juk jei atsigeriate esant tuščiam skran-
džiui, iš karto norisi atsirūgti. Tikra tiesa, kad 
neturint vaistų, kurie pagerintų skrandžio ar 
virškinimo veiklą, tiks ir stiklinė gazuoto gė-
rimo, tačiau tuo nereikia piktnaudžiauti. Tai 
turi būti kraštutinis atvejis.

- Kas varo skysčius iš organizmo ir 
kenkia labiausiai?

 Iš tų gėrimų, kuriuos vartojame kasdien, 
kava tikrai yra vienas labiausiai varančių geruo-
sius skysčius iš organizmo. Antras dalykas  
arbatos, kuriose gausu taurino. Jis, kaip ir ko-
feinas, turi savybę varyti skysčius. Aš nema-
tau reikalo gerti tas visas arbatas vien dėl 
gėrimo, nes tai vis tiek nėra tas skystis, kuris 
mums priklausytų pagal dienos normą. 

- Ar pienas taip pat nėra kalcio šalti-
nis? Jis naudingas organizmui?

 Kalcio, kurio lyg ir turėtume gauti ger-
dami pieną, ne tiek mes ir gauname. Nors čia 
pagrindinis dalykas, kodėl jis turėtų būti ge-
riamas. Taip, žinoma, jis galbūt skanus ir jo 
išgėrus kurį laiką juntamas pilnumas, sotu-
mas. Tačiau tam, kad skrandis pradėtų jį virš-
kinti, pirmiausia turi jį sušildyti iki tam tikros 
temperatūros. Pienas  šarminis produktas, 
o skrandžio terpė yra rūgštinė. Tai pagalvo-
kite, kas išeina, kai į rūgštinę terpę įpilame 
pieno? Jeigu norite pamatyti vaizdą, kaip iš-
gėrus pieno atrodo mūsų skrandis, į stiklinę 
pieno išspauskite citrinos sulčių. Vaizdas ti-
krai nesužavės. Taigi pienas skrandyje nusė-
da į varškę panašiomis gličiomis nuosėdomis 
ir aplipdo sieneles, o tai beprotiškai ilgam 
stabdo virškinimą ir medžiagų apykaitą. Dėl 
paties kalcio, tai naudingas ne pienas, o pieno 
produktai  varškė arba pasukos. Jeigu norite 
pagerinti virškinimą, tuomet tiks kefyras. Be-
je, jis puikiai tinka ir tais atvejais, kai orga-
nizmui reikia gerųjų bakterijų. 

- Nauja mada - dieną pradėti šviežiai 
spaustomis sultimis. Ką apie tai manote?

 Jeigu jau labai yra poreikis atsigerti sul-
čių, tuomet, žinoma, jas geriau spausti pa-

tiems. Tik nederėtų pamiršti, kad tai nėra tie 
organizmui naudingi skysčiai ir sultys priski-
riamos prie maisto, nes jas reikia virškinti. 
Ir tas pačias sultis dar reikia mokėti gerti, 
nes, tarkim, morkų sultis mes geriame dėl 
vitamino A. O šis vitaminas gaminasi ir yra 
organizmui lengviau pasisavinamas tik tada, 
kai sultys sumaišomos su šlakeliu riebalo, 
pavyzdžiui, alyvuogių aliejaus. Jeigu geriame 
morkų sultis be jokio riebalo, tai mes tiesiog 
atsigaiviname, nes jokio vitamino A ten dar 
ir su žiburiu nerastume. Svarbu žinoti dar 
vieną dalyką. Jei jau norime spausti sultis, tai 
geriau jas spausti iš daržovių, o ne iš vaisių, 
nes daržovių sultyse nėra fruktozės ir sulty-
se bus visos reikalingos medžiagos. O nau-
dingiausia vaisių dalis yra būtent minkštime, 
kurį mes išspaudę sultis išmetame su visais 
ten esančiais vitaminais, skaidulomis ir pa-
našiai. Norint gauti daugiausia vitaminų, vai-
sių naudingiau suvalgyti.

Jeigu į vandens stiklinę įsispausime 

citrinos sulčių, tai jau nebebus 

vanduo, tai bus gėrimas, nes turės 

kilokalorijų, kurias reikės suvirškinti

FaktaS

Formulė paprasta: kiekvienam 

kūno kilogramui reikia 60 ml gryno 

vandens

FaktaS

kuo naudingas organizmui

Vanduo mums svarbus gyvybiškai  
dėl labai daugelio dalykų. 

1. Būtų labai gerai, kad mūsų seilės būtų 
tokios skystos ir visas naudingas maistines 

medžiagas galėtų dar ir išnešioti po organizmą. 
Bet taip tikrai nėra. Taigi vanduo gali ir išnešioja 
maistines medžiagas iš to, ką valgome, po visą 
organizmą: tą patį kalcį, geležį, magnį, cinką ir t.t. 

2. Vanduo perneša  
deguonį į smegenis. 

3. Malšina nuovargį  
ir teikia energijos. 

4. Vanduo slopina alkį. Jei mes išgersime 
stiklinę vandens, kurį laiką nejausime stipraus 

alkio arba suvalgysime mažiau. 

5. Vanduo reikalingas sąnariams ir stiprina 
raumenis. 

6. Vanduo labai naudingas širdies ir kraujagyslių 
veiklai. 

7. Vanduo taip pat reikalingas termoreguliaci
niams organizmo procesams, nes saugo nuo 

perkaitimo arba peršilimo. Juk kai karšta ir daug 
prakaituojame, mus gelbėja šaltas, gaivus vanduo, 
o kai šalta  šiltas (žalioji arbata).
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nebespausdins pusnuogių 
gražuolių nuotraukų

Britų  bulvarinis laikraštis „The 
Sun“ nebespausdins pusnuogių gražuo-
lių nuotraukų. Penktadienio numeris 
bus paskutinis, kurio trečiajame pusla-
pyje bus galima išvysti nuogakrūtę, pra-
nešė laikraštis „Times“, kuris, kaip ir 
„Sun“, priklauso Ruperto Merdoko (Ru-
pert Murdoch) žiniasklaidos imperijai.

Aktyvistai ilgai kritikavo jau keturis 
dešimtmečius gyvuojančią „tradiciją“. 
Kritiką pastaruoju metu išsakė iš pats 
R.Merdokas. Jis trečiajame laikraščio 
puslapyje spausdinamas pusnuogių mer-
ginų nuotraukas pavadino „senamadiš-
komis“. Peticiją, kurioje raginama ne-
bespausdinti tokių nuotraukų, pasirašė 
217 000 žmonių. 

„Sun“ yra vienas skaitomiausių Di-
džiosios Britanijos laikraščių.

patvirtinta vyrų teisė 
šlapintis stačiomis

Vokietijos miesto Diuseldorfo teismas 
patvirtino vyrų teisę šlapintis stačiomis. 
Toks sprendimas priimtas byloje, kurioje 
namo savininkas reikalavo išskaičiuoti iš 
nuomininko dalį 3 tūkstančių eurų užsta-
to už tai, kad esą jis savo šlapimu padarė 
žalos marmurinėms grindims tualete.

Ginčai dėl to, kaip vyrai turi šlapin-
tis - stovėdami ar sėdėdami, Vokietijoje 
nėra juokinga tema - šia tema itin rimtai 
ne kartą diskutuota. Diuseldorfo teisėjas 
Štefanas Hankas (Stefan Hank) nu-
sprendė, kad pirmąjį šlapinimosi vari-
antą ginantys vyrai pagrįstai gali tikėtis 
neigiamos kaimynų, ypač moterų, reak-
cijos, bet jie negali būti traukiami atsa-
komybėn už šitaip padaromą žalą. „Nors 
vyrai šiuo požiūriu darosi kultūringesni, 
vis dėlto šlapinimasis stačiomis tebėra 
plačiai paplitęs“, - pridūrė teisėjas.

Įdomu

Ieškodami rašytojo Migelio de Servante-
so (Miguel de Cervantes, 1547-1616) pa-
laikų, ispanų mokslininkai aptiko karstą 
su „Don Kichoto“ autoriaus inicialais.

Medinės karsto liekanos rastos laidojimo 
nišoje vieno Madrido vienuolyno požemiuo-
se. Nišoje buvo kelių karstų fragmentai.

Ekspertai mano, kad kapavietėje rasti 
kaulai priskirtini keliems asmenims. Anot 

laikraščio „E Pais“, mokslininkai labai ti-
kėtinu dalyku laiko tai, kad karste su ini-
cialais „M.C.“ buvo M.de Servanteso pa-
laikai. Tačiau ar tarp kaulų liekanų yra ir 
literato kaulų, dar bus tiriama.

M.de Servantesas mirė skurde ir buvo 
palaidotas vienuolyno teritorijoje Literatų 
kvartale Madrido senamiestyje. Vienuoly-
nas kelis kartus buvo perstatytas ir išplės-
tas. Todėl šiandien nėra žinoma  
M.de Servanteso kapavietės vieta.

Ar rastas karstas tikrai yra  
ispanų rašytojo M.de Servanteso?

EPA-Eltos nuotr.
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Egipto muziejaus Kaire valytojai apgadino legendinę 
faraono Tutanchamono pomirtinę kaukę. Spėjama, kad 
valant visame pasaulyje žinomą meno kūrinį jis nukri-
to - dėl to nulūžo kaukės barzda.

Užuot pranešę apie incidentą, valytojai gana negrabiai 
epoksidiniais klijais priklijavo barzdą. „Jie norėjo kaukę 
vėl greitai pastatyti į ekspoziciją ir, deja, panaudojo šiuos 
greitai džiūstančius klijus“, - teigė kultūros paminklų 
saugotojas, nenorėjęs sakyti savo pavardės. Gelsvi klijai 
dabar matomi tarp pomirtinės kaukės barzdos ir smakro. 
Be to, klijai nulašėjo ant faraono veido. Mėginant juos 
mentele pašalinti, ant paviršiaus liko subraižymų.

1922 metais britų archeologas Hovardas Karteris (Ho-
ward Carter) Karalių slėnyje aptiko beveik nepažeistą 
prieš 3300 metų mirusio faraono kapą. Jo pomirtinė kau-
kė yra svarbiausias eksponatas Kairo muziejuje.

Apgadinta Tutanchamono 
pomirtinė kaukė

Karališka praeitis
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Airijos 
karalystės karaliaus Viljamo IV (William IV, 
1765-1837) karieta kovo 7 dieną bus par-
duodama aukcione Oksforde. Aukcioną or-
ganizuoja „Bonhams“ aukcionų namai.

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga Drungilaitė
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Vietoj išVadų

Šiandien ne apie reklamas, o apie pa-
saulį keičiančias technologijas. Trumpai 
apžvelgsiu naują išmaniųjų akinių ban-
gą, pirštines, kurios žino, ar jūsų liečiamu 
objektu teka elektros srovė, ir mobiliąją 
programėlę, padedančią autizmu sergan-
tiems vaikams.

išmaniosios pirštinės 

Kas?
„Intel“.

Ką padarė?
Apie šį įrankį pirmiausia turėtų svajoti ne 

privatūs asmenys, o fabrikų, automobilių remon-
to dirbtuvių ir panašių vietų savininkai. „Intel“ 
jiems siūlo pagreitinti darbą ir išvengti traumų 
darbe su išmaniąja pirštine „ProGlove“.

Kas tai?
Įrenginys iš pirmo žvilgsnio nieko nesiskiria 

nuo to, ką jūs naudojate savo sode ar remontuo-
dami namus, tačiau pažiūrėjus detaliau viskas 
paaiškėja. Iš tvirtos medžiagos pagamintos piršti-
nės turi sensorius, kurie aktyvuojami vos tik pri-
lietus reikiamą objektą. Tuomet visa informacija 
siunčiama į ekraną, o jis informuoja dirbantįjį 
apie situaciją. Tarkim, jūsų paliestas objektas yra 
karštas - būsite įspėtas ir žinosite tikslią tempera-
tūrą. Lygiai tas pats su elektra. Dar vienas įdomus 
dalykas - pirštinė gali veikti kaip brūkšninio kodo 
skaitytuvas. Darbuotojas visada žinos, kas ir ko-
kiose dėžėse sudėta net jų neatidaręs.

rezultatai?
„ProGlove“ pasauliui gyvai pristatyta 2014 

metų lapkričio 3 dieną, o pristatomasis vaizdo kli-
pas jau dabar peržiūrėtas 150 tūkst. kartų. Belieka 
laukti, kada jos bus pradėtos naudoti pramonėje.

http://goo.gl/n8v6gm
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Programėlė, kuri gydo

Kas?
„Samsung“.

Ką padarė?
Paviršutiniškai lygindami šį egzempliorių 

su kitais čia aptartais sakytumėte, kad inova-
cija daug mažesnė. Tačiau tai priklauso nuo 
požiūrio. „Samsung“ pristato aplikaciją, pade-
dančią autizmu sergantiems vaikams.

Kas tai?
Kartu su medikais ir universitetų mokslinin-

kais buvo atliktas didžiulis darbas. Programėlėje 
integruoti žaidimai ir vadinamosios misijos, pa-
dedančios sergantiems vaikams atpažinti savo 
artimųjų veidus, skaityti jų nuotaikas, netgi reikš-
ti savo emocijas ar mokytis žiūrėti tėvams į akis. 
Sveikiems žmonėms tai natūralūs dalykai, tačiau 
turintiems šią ligą - vieni sunkiausių.

rezultatai?
„Samsung“ ir toliau plėtoja projektą, tačiau 

jau dabar džiaugiasi, kad 60 proc. programėle 
besinaudojančių vaikų rezultatai akivaizdūs.

http://goo.gl/Ce7toF

kompiuteris akinių pavidalu

Kas?
„Microsoft“.

Ką padarė?
Metų pradžioje „Google“ paskelbė nutraukian-

tys išmaniųjų akinių plėtros projektą ir pardavimą. 

Tačiau technologijų entuziastams nukabinti nosies 

neverta - estafetę perima „Microsoft“, turinti ilgus 

metus slapta plėtotą inovaciją „HoloLens“.

Kas tai?
Projekto pagrindas - ganėtinai gremėzdiški 

akiniai. Su jais žmogus mato papildytos realybės 

vaizdą. Dirbate su 3D modeliavimo programa ir 

prieš save regite objektą, kurį pirštų mostais ga-

lite pernešti į kitą vietą, judinti, didinti ar ma-

žinti, keisti formą, spalvą bei kitus parametrus. 

Mėgstate strateginius žaidimus? Tuomet visas 

kambarys gali prisipildyti miniatiūrinių tankų ir 

įtvirtinimo bokštelių. Kompanija pasakoja, kad 

vaizdo skambučiai įdiegus šią inovaciją dar pa-

togesni - remontuojate pratrūkusį vamzdį, o tuo 

metu kitame pasaulio gale sėdintis žmogus gali 

pirštu baksnoti, kur ir ką sujungti.

rezultatai?
Prezentaciniai vaizdo klipai visada atrodo 

įspūdingai, tačiau įdomu, kaip tai bus pritaikyta 

realybėje. Tuo įsitikinsime netrukus - prelimina-

ri pristatymo data jau kitais metais.

http://goo.gl/wbzJ3Y
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Finikse (JAV, Arizonos valstija), „Tesla“ 
markės elektromobilio savininkas pasiūlė 
turistams už 85 dolerius pernakvoti jo au-
tomobilyje. Tokį skelbimą vyras įdėjo Sty-
vo vardu „Airbnb“ svetainėje.

„Siūlau pernakvoti pirmajame pasauly-
je „Tesla-viešbutyje“, - parašė automobilio 
savininkas. Pasak jo, sedane yra visi būtini 
patogumai - dvivietis čiužinys, patalynė, 
taip pat šviestuvai su distancinio valdymo 
pulteliu, - kaip pastebi šeimininkas, atmos-
ferai sukurti. „Viešbučio svečiai gali žiūrėti 
televizorių ir naudotis virtuve bei vonia ša-
lia esančiame gyvenamajame būste.

„Tesla-viešbutis“ turistų laukia Finikse, 
Arizonos valstijos sostinėje. Naktį automo-
bilis-viešbutis stovi garaže. Kaip televizijos 
kanalui CBS5 sakė automobilio šeimininkas, 
jo „Tesla S“ kaina siekia apie 119 tūkst. do-
lerių. „Aš pats keletą kartų esu nakvojęs 

šiame automobilyje, kodėl gi nepasiūlius to 
kitiems“, - svarstė vyras.

„Tesla Model S“ - penkių durelių „Tesla 
Motors“ bendrovės gamybos elektromobilis. 
Pirmieji elektromobilio modeliai JAV pasirodė 
2012 metais. Tarp „Tesla Motors“ investuo-
tojų yra „Google“ steigėjai Laris Peidžas (Lar-
ry Page) bei Sergejus Brinas (Sergey Brin).

Britų laikraštis „Huffington Post“ savo 
straipsnyje keliautojams, besidairantiems 
naujų įspūdžių, siūlo 2015-aisiais būtinai 
apsilankyti tokiose egzotiškose šalyse kaip 
Singapūras, Namibija, Nikaragva, Filipinai ir... 
Lietuva! Anot reporterių, čia galima rasti ir 
dūzgiančių didmiesčių ir žmogaus nepaliestų 
smėlėtų paplūdimių.

„Huffington Post“ rekomendacija - 
būtinai aplankyti Lietuvą

Indijos pareigūnai praneša, kad šalyje 
beveik trečdaliu daugiau tigrų nei buvo 
prieš ketverius metus.

Aplinkosaugos ministro duomenimis, 
2011 metais buvo suskaičiuoti 1706 tigrai, o 
2014 metais - jau 2226. Jo manymu, prie to 
labiausiai prisidėjo valdžios atstovų vykdytos 
kampanijos, skirtos tigrų išsaugojimui. Re-
zultatai yra puikūs ir jais galima didžiuotis.

Apskaičiuota, kad Indijoje gyvena apie 
70 procentų pasaulio tigrų. Ministras tei-
gė, kad visur kitur tigrų skaičius smarkiai 
mažėja, tačiau Indijoje - jis auga. Manoma, 
kad strategija, kuri buvo taikyta Indijoje, 
gali būti efektyvi ir kitose šalyse.

Jis taip pat pridūrė, kad Indija mielai 
atiduos tigrų jauniklius tarptautinei bend-
ruomenei ir tokiu būdu prisidės prie tigrų 
išsaugojimo visame pasaulyje.

Indijoje daugėja tigrų

EPA-Eltos nuotr.

„Tesla“ savininkas siūlo 
nakvynę jo automobilyje
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„Huffington Post“ rekomendacija - 
būtinai aplankyti Lietuvą

„Huffington Post“ teigia, kad Lietuva 
pagaliau nusikratė sovietinės okupacijos 
liekanų ir šiemet prisijungė prie euro zonos, 
todėl šis Baltijos regiono perlas dabar 
turistams tapo prieinamas labiau nei bet 
kada. 

Laikraštis turistus tikina, kad pakitusi 
situacija džiugina Lietuvą, o užsienio 

keliautojams tai puiki proga aplankyti 
Vilnių.

„Huffington Post“ rašo, jog šalies sostinė 
labiausiai žinoma dėl senamiesčio, laikomo 
didžiausiu Europoje. Nemaža jo dalis - gotikos 
stiliaus pastatai, o dėl savo unikalumo 
senamiestis įtrauktas į UNESCO Pasaulio 
paveldo sąrašus. Vilnius yra nuostabus Rytų 

Europos miestas, kuriame turistai tikrai 
nenusivils pasiklydę.

Jei nesate miestų mėgėjas, pataria 
leidinys, visada galite persikelti į kitą turistų 
traukos centrą ir Pasaulio paveldo sąrašo 
objektą - Kuršių neriją. 98 km ilgio ruožas, 
sudarytas iš paplūdimių ir kopų, pietine savo 
dalimi panyra į Rusijos Kaliningrado sritį.

Pasak leidinio „Huffington Post“, Vilniaus 
senamiestis - vienas didžiausių Europoje

Redakcijos archyvo nuotr.

Parengta pagal užsienio spaudą
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Kas? „Bus sunku...“

„Domino“ teatras pristato neįtikėtinų 
intrigų kupiną premjerą - komediją 
„Bus sunku...“. Adolfo Večerskio reži-
suotas ir iki ašarų juokingas spektaklis 
nepaliks nė vieno abejingo. Spektaklyje 
vaidina Saulius Siparis, Ramunė Kurie-
nė, Sakalas Uždavinys ir kiti. Jam - 50, 
jai - 25, buvusi žmona beldžia į duris, o 
vonioje elektrikas iš Kaukazo. Bus sun-
ku... Jų dukrai - 25, o ji į namus parve-
da draugą, kuriam... 50. Bus sunku…
Žiūrovai scenoje pamatys susipinančius 
penkių suaugusių žmonių gyvenimus. Į 
šeštą dešimtį įkopęs vyras, jauna meilu-
žė, buvusi jo žmona, jųdviejų dukra ir 
dukros sužadėtinis. Komedija „Bus sun-
ku...“ yra tiesiog persisunkusi prancū-
ziškos painiavos ir subtilaus humoro. 
Puiki aktorių komanda, pretenzingi cha-
rakteriai ir intriguojantis siužetas - tai, 
kas neabejotinai neleis pamiršti spektak-
lio ir paskatins ieškoti turinio atitikme-
nų kiekvieno iš mūsų aplinkoje. 

Kur? „Domino“ teatras (Savanorių 
pr.7, Vilnius).
Kada? sausio 31 d. 15.00 ir 19.00 val. 
Už kiek?  Suaugusiesiems 9-17 eur  - 
31,08-58,70 Lt, studentams 10% nuo-
laida (Bilietai.lt bei kasos punktuose, 
teatro kasoje). 

Kas? Balkanaktis.

Vakaras su „Tropical Soundclash“ ir „Baltic 
Balkan“. Jau nebe pirmus metus skaičiuo-
jantis draugiškos muzikinės dvikovos projek-
tas, kuriam muzikiniai-stilistiniai rėmai ne-
galioja. Muzikinės įtakos - nuo Afrikos iki 
Šiaurės ašigalio, nuo Tolimųjų Rytų iki Lo-
tynų Amerikos, o laikotarpiai - nuo 40-ųjų 
iki ateities. „Tropical Soundclash“ laida ve-
dama pagal Jamaikoje kilusį muzikinės dvi-
kovos formatą, kuriame diskžokėjai pasikeis-
dami varžosi dėl klausytojų simpatijų parink-
tai dainai. Pasakojama apie tolimųjų kraštų 
muzikines tradicijas ir šiandienos aktualijas, 
o taip pat pristatomi pasaulio muzikos ren-
giniai ir svečiai. Vakarėlio aprangos kodas: 
skrybėlės, ūsai, sijonai ir auksiniai dantys.

Kur? Plum Bum Bar (a. smetonos g. 2, 
Vilnius).
Kada? sausio 30 d. 22.00 val.
Už kiek? Suaugusiam: 3 eur - 10,36 Lt.

Ką veikti savaitgalį?

TeaTro mylėTojams

melomanams

Kas? Amatininkų turgus.

Turguje prekiaujama natūralios odos, 
vilnos ir lino gaminiais, molio kera-
mika, stiklo ir medžio gaminiais, dro-
žiniais, juvelyrika iš gintaro, vario, 
sidabro, pintais gaminiais, dailės dar-
bais. Čia galite įsigyti darbų, sukurtų 
amatininkų ir tautodailininkų ne tik 
iš Vilniaus ir aplinkinių rajonų, bet 
ir Klaipėdos, Biržų, Kauno.

Kur? Prekybos ir pramogų centras 
„akropolis“ (Ozo g.25, Vilnius). 
Kada? sausio 30 d. 8.00 val.
Už kiek? renginys nemokamas.

Stasio Žumbio nuotr. IeškanTIems 
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Parengė Ringailė Stulpinaitė

Kas?  Diskgolfo Vilniaus HCP lyga.

Diskgolfas - tai viena sparčiausiai populia-
rėjančių sporto šakų pasaulyje, turinti tvirtas 
tradicijas Jungtinėse amerikos Valstijose ir 
daugelyje Europos šalių (ypač Skandinavi-
joje). Diskgolfas labai demokratiškas ir atvi-
ras sportas, varžybos dažniausiai vyksta par-
kų erdvėse. išbandyti savo jėgas čia gali kiek-
vienas! VšĮ Vilniaus Diskgolfo klubas kviečia 
visus į pavilnių parką prie pūčkorių pilia-
kalnio žaisti diskgolfą Vilniaus HCp lygoje - 
svaidant specialius diskus ir per kuo mažiau 
metimų įveikti 11 krepšių trasą. Žaidimo 
trukmė apie 2,5 val.

Kur? Pūčkorių piliakalnis (Vilnius). 
Kada? Vasario 1 d. 10.00 val. (kiekvieną 
sekmadienį).
Už kiek? Suaugusiesiems 2 eur - 6,91 Lt, 
moksleiviams 1 eur - 3,45 Lt.

Kas? Aktoriaus Rolando Kazlo 
poetinė-muzikinė pramonė  
„Darbai ir dyvai“.

Dedikacija Kristijonui Donelaičiui. Skam-
bės fragmentai iš Kristijono Donelaičio 
poemos „Metai“, J.S.Bacho, J.Gudavi-
čiaus, J.naujalio muzikiniai kūriniai. Ką 
bendro turi vokiečių kompozitorius Joha-
nas Sebastianas Bachas, aktorius ir reži-
sierius Rolandas Kazlas bei lietuvių gro-
žinės literatūros pradininkas Kristijonas 
Donelaitis? Šiuos meno kūrėjus ir jų dar-
bus savo poetinėje muzikinėje pramonėje 
„Darbai ir dyvai“ sujungė aktorius R.Kaz-
las. netikėta kompozicija, kurioje Done-
laičio „Metų“ fragmentus skaito R.Kazlas, 
o varinių pučiamųjų kvintetas „Dūduva“ 
groja ne tik J.S.Bacho, bet ir garsių lie-
tuvos kompozitorių - J.Gudavičiaus bei 
J.naujalio kūrinius nukelia į fantazijų 
pasaulį, kurį iki galo suprasti ne taip jau 
ir paprasta. R.Kazlas yra pasakęs, kad 
Donelaitį suprasti galima tik sulaukus 
dvidešimties, tada žmogus ima kelti klau-
simus sau apie save ir gyvenimą, siekia 
suprasti, kaip ir kodėl reikia ieškoti jėgų 
gyventi toliau.

n Atlikėjai: aktorius ROlanDaS KaZ-
laS, varinių pučiamųjų kvintetas „DŪ-
DuVa“.

Kur? Šv.kotrynos bažnyčia (Vilniaus 
g.30, Vilnius). 
Kada? Sausio 31 d. 18.00 val. 
Už kiek? Suaugusiesiems 7,82-15,35 eur - 
27-53 Lt (Bilietai.lt bei kasos punktuose, 
renginio vietoje likus 1 val. iki pasirodymo).

Ką veikti savaitgalį?
IntelektualIems

aktyvIems

Redakcijos archyvo nuotr.

Irmanto  Sidarevičiaus nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Šakiros karjera prasidėjo prieš dvidešimt 
penkerius metus, kai jai buvo vos 13 metų. 
Dabar ji - ne tik viena turtingiausių daininin-
kių, bet ir tūkstančio vaikų gelbėtoja, turinti 
savo labdaros kampaniją. Šakira drąsiai griau-

na visus mitus, susijusius su stereotipine blon-
dine. Panašu, kad grožis ir aukštas intelekto 
koeficientas yra suderinami. „Aš jaučiu, kad 
turiu išnaudoti savo balsą. Turiu padaryti vis-
ką, kad parodyčiau savo šalies kultūrą, mūsų 

moteris ir šalį - kas mes esam ir ką mes my-
lime“, - apie savo kūrybą sakė dainininkė.

Iš tiesų jos gyvenimas ne visada buvo ro-
žėmis klotas. Kai jai buvo devyneri, jos tėvo 
verslas sužlugo ir Šakirai teko pačiai galvoti, 
kaip pragyventi. Būdama 13-os ji pasirašė pir-
mąją sutartį su įrašų kompanija, persikėlė į Ko-
lumbijos sostinę, o sulaukusi 15-os tapo muilo 
operų aktore. Būdama 20 metų kartu su visa 
šeima ji persikėlė į Majamį ir ten toliau sėkmin-
gai lipo muzikos karjeros laiptais. Ir jai pavyko. 
Galbūt dėl to dabar Šakira kovoja už tuos, kurių 
gyvenimas nelepino: kuria mokyklas, kad vaikai 
galėtų gauti nemokamą išsilavinimą.

Tiesa, dabar, augindama vieną ir laukda-
masi dar vieno vaikelio, savo karjerą ji kiek 
pristabdė. „Vaikai yra tai, kas mane šiek tiek 
pristabdo. Anksčiau galėjau visą naktį būti 
įrašų studijoje ir dirbti. Dabar daugiau laiko 
būnu namuose“, - sakė dainininkė.

Gimtadienis pažymėtas  
laukimo džiaugsmais
Vasario 2 d. žinoma dainininkė Šakira (Shakira) minės savo 38-ąjį gimtadienį. Šiuo 
metu ji gyvena laukimo akimirkomis. kartu su širdies draugu futbolininku Žeraru Pikė 
(Gerard Pique) atlikėja laukiasi antrojo vaiko. Panašu, kad žinoma pora dviem vaikais 
apsiriboti neketina. Viename interviu Šakira sakė, kad norėtų 8 ar 9. Vienintelis daly-
kas, kuris ją sustabdytų, - karjera.

- Kas jums padeda siekti tikslų darbe?
- Mano šeima, o ypač mano sūnaus šypsena.

- Kas jums sukelia didžiausią pasitenkinimą?
- Naujos dainos rašymas.

- Kas yra ant jūsų knygos lentynos?
- Poezijos, istorijos ir meno knygos.

- Kas jus prajuokina?
- Kai juokiasi mano sūnus ir jo tėtis.

- Kas jus veda iš proto?
- Faktas, kad daugybė vaikų šiame pasaulyje neturi 
galimybės gauti gero išsilavinimo.

- Kokia daina jums pakelia nuotaiką?
- „Nirvanos“ „Smells Like Teen Spirit“.

- Kokia jūsų didžiausia silpnybė?
- Šokoladas.

- Ko būna ant jūsų virtuvės stalo?
- Vaisių ir šokoladinio kremo.

- Vienas faktas apie jus, kurį sužinoję kiti 
labai nustebtų?
- Esu moksliukė. Man patinka studijuoti istoriją ir 
lankytis muziejuose.

- Kas yra ant jūsų naktinio staliuko?
- Mano „Ipad“ ir vienas ar du gabalėliai šokolado.

- Jūsų grožio paslaptis?
- Mažiau yra daugiau, nuolat drėkinti odą, ilsėtis ir 
daug vitamino C.

- Ar turite slaptą talentą?
- Galiu kojas užkelti ant savo galvos, tai žmones 
gąsdina.

- Kokius drabužius dėvite dažniausiai?
- Baltus marškinėlius ir džinsus.

- Dėl kurios vienos iš septynių nuodėmių 
dažniausiai atgailaujate?
- Dėl persivalgymo. Aš mėgstu maistą ir restoranuose 
dažniausiai jo užsisakau daugiau, negu galiu suvalgyti.

- Kokiais prietarais tikite?
- Kad negalima dėti kepurės ant lovos. Tai neša 
nesėkmę - tą žino bet kuris kolumbietis.

- Kokį vieną dalyką būtumėte norėjusi 
žinoti, kai buvote jaunesnė?
- Kad nereikia taip stipriai savęs spausti, verčiau 
daugiau linksmintis.

- Ką kiekviena moteris turėtų bent kartą 
pabandyti gyvenime?
- Įsimylėti negalvodama apie pasekmes.

Mini interviu

Antrojo vaiko besilaukiantys Šakira (Shakira) ir jos 
širdies draugas futbolininkas Žeraras Pikė (Gerard 

Pique) puikiai suderina ir šeimą, ir  karjerą
EPA-Eltos nuotr.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

l Šakira gimė 1977 m. vasario 2 d.
l Jos tikrasis vardas Šakira Izabelė Mebarak Ripol 
(Shakira Isabel Mebarak Ripoll)
l Šakira yra kolumbietė
l 2010 m. ji pradėjo susitikinėti su futbolininku 
Žeraru Pikė (Gerard Pique)
l 2013 m. jiedu susilaukė sūnaus Milano

DOsJĖ

Eglės Pinikienės nuotr.

Eglė Jackaitė:
     Myliu save tokią, kokia esu

2015 m. sausio 30 - vasario 5 d.

Interviu su aktore Egle Jackaite - 39 p.



38 laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  3 0

informacinės laidos 

Labai jas mėgstu. Turiu pripažinti, kad 
mūsų TV kanaluose yra gan platus žinių lai-
dų pasirinkimo spektras. Kiekviena televizi-
ja turi ne po vieną informacinę laidą, o tai 
džiugina.

Galimybė pasižvalGyti  
po pasaulį 

Televizija yra viena iš tų sąlyginai nemo-
kamų pramogų, kurias žmonės dar gali sau 
leisti. Tad pasidžiaukime, kad pasaulį galime 
pamatyti bent jau per tą ekranėlį.

Humoro laidos 

Juokingiausios laidos yra politinės laidos, 
nes jas žiūrėdamas negali suprasti, ar žmonės 
ten kalba rimtai, ar juokauja. O dėl tikrų humo-
ro laidų - liūdnokas vaizdas. Turime jų, bet reikia 
pripažinti, kad mūsų tie juokeliai yra arba vers-
ti iš rusų estrados, arba kur nors jau matyti. 

filmų pasirinkimas 

Labai retai juos žiūriu per televizorių. Er-
zina tai, kad filmą, kuris realiai trunka pusan-
tros valandos, dėl reklamos intarpų reikia 
žiūrėti tris valandas. Be to, televiziją filmai 
pasiekia gerokai pavėlavę, o ir to paties filmo 
kartojimai atsibosta.

pokalbių laidų  
anonsavimas 

Mane dažniausiai liūdina tai, kad anon-
suose iškerpama tokia pokalbio dalis, kuri 
tarsi turėtų intriguoti, bet ji neatskleidžia lai-
dos esmės. Todėl laukdamas vienokio pokal-
bio, išgirsti visai kitokį. Vis dėlto pokalbio 
laidų reikia, bet mūsų televizijose jos daž-
niausiai būna kupinos tokio dramatizmo, liūd-
nų istorijų, paverkšlenimų... Tuomet visi ir 
galvoja, kaip blogai čia gyventi.

muzikinių pramoGinių  
laidų komisija 

Dažniausiai ten dalyvauja vis tie patys 
žmonės. Kai kurie komisijos nariai net neaiš-
ku kam ten pasodinti, nes neturi nieko bendro 
nei su muzika, nei su šokiais, o gali tik kokį 
aštresnį žodį pasakyti. Tapo įprasta, kad ko-
misijos nariai komentuodami pasirodymą ne-
pateikia motyvuotos kritikos, o tik patyčių 
pliūpsnį, šitaip bandydami sukelti skandalą.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS
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TV6 4,8 %
Lietuvos rytas TV 3,9 %
TV1 3,8 %
TV8 3,5 %
PBK 3,1 %

Info TV 1,6 %
REN Lietuva 1 %
LRT Kultūra 1 %
Liuks! 0,4 %
Video ir DVD 0,4 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

TV6 4,2 %
Lietuvos rytas TV 4,1 %
PBK 3,5 %
TV1 3,1 %
TV8 2,9 %

Info TV 2,5 %
REN Lietuva 1,6 %
LRT Kultūra 1,3 %
Video ir DVD 0,7 %
Liuks! 0,6 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 17,2 %

trumpai

 

Antroje LNK laidoje „Lietuvos supermiestas“ nuga-
lėjo Telšiai, vadovaujami DeivyDo Zvonkaus. 
Žemaičiams kovoje nedaug nusileido ir antroje vieto-
je liko Alytaus komanda su Asta Pilypaite, trečioje - 
Kaunas su Natalija Bunke, o ketvirtoje - Katažinos 
Zvonkuvienės vedamas Vilnijos kraštas. Nuo šiol 
žaidimo kovos taps dar labiau įtemptos, kadangi jau 
šį sekmadienį mažiausiai širdžių gavusi komanda 
turės palikti žaidimą. Tarpusavyje susirungs Vilnius, 
Marijampolė, Klaipėda ir Plungė.

Praėjusią savaitę Lietuvos nacionalinis radijas 
ir televizija jau 14-ąjį kartą „Auksinių bičių“ sta-
tulėlėmis įvertino savo geriausius darbuotojus. 
Geriausia LRT televizijų laidų vedėja tapo eterio 
senbuvė eDita MilDažytė. Geriausia LRT laida - 
„Panorama“. Geriausia LRT radijų laidų vedėja - 
Raminta Jonykaitė. Už nuopelnus ir ilgametį darbą 
LRT pagerbtas pirmasis Lietuvos televizijos diktorius 
Juozas Baranauskas.

TV3 16,9 %

LRT Televizija 
9,3 %

BTV 7,3 %

NTV Mir Lietuva 
4,7 %

Kiti  
kanalai 20,2 %

LNK 21,3 %

TV3 18,6 %

LRT Televizija 
8,9 %

BTV 6,3 %

NTV Mir Lietuva 
4,9 %

Kiti  
kanalai 16,5 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 11,2

2 KK2 LNK 11,0

3 KK2 PENKTADIENIS LNK 10,9

4 NUO...IKI LNK 10,3

5 TV3 ŽINIOS TV3 10,2

6 LIETUVOS SUPERMIESTAS LNK 10,1

7 LNK ŽINIOS LNK 9,6

8 ŠEŠIOS DIENOS,  

 SEPTYNIOS NAKTYS TV3 9,4

9 LEDYNMETIS 3 TV3 9,3

10 SAVAITĖS KOMENTARAI TV3 9,1

Duomenys: TNS LT, 2015 m. sausio 19-25 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS
Televizijos pliusai ir minusai pagal

Laimą Tamulytę-Stončę
Dainininkė ir humoristė LAIMA TAMULY-
TĖ-STONčĖ (35) prisipažįsta: televizijos 
laidas ji dažniau stebi iš vidaus - jose da-
lyvaudama - negu prie televizoriaus ekra-
no. Moteris apgailestauja, kad televizijoje 
trūksta gerų humoro laidų, įvairovės ir 
įdomių žmonių.
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- Netrukus stosite prie naujos TV3 
laidos „Svajonių nuotaka“ vairo. Kas pa-
skatino grįžti į televiziją?

- Buvau viena iš kandidačių vesti šią laidą. 
Man patiko jos idėja, todėl kai galiausiai pro-
diuseriai pasiūlė, sutikau. Nebuvo jokių gilių 
apmąstymų. Matyt, taip ir turėjo būti.

- Tai ne pirmas kartas, kai vesite tele-
vizijos laidą. Nors projektą televizijos žiū-
rovai išvys tik vasario pabaigoje, filmavi-
mai jau prasidėjo. Kokius įgūdžius teko 
prisiminti?

- Televizijos laidų vedėjo darbas kaip važia-
vimas dviračiu: kartą išmokęs - nebepamirši. Be 
to, kiekvienoje laidoje tobulėji, išmoksti ko nors 
naujo. Kita vertus, nesu tokia jauna, turiu pa-
kankamai gyvenimiškos patirties, o šioje laido-
je reikia tiesiog būti atviram ir nuoširdžiam. Nė-
ra taip, kad paimu kažkieno surašytą tekstą ir 
perskaitau. Ne. Su visomis dalyvėmis nuošir-
džiai bendrauju. Juk joms tikrai nėra paprasta, 
jas reikia psichologiškai palaikyti. Todėl svar-
biausia čia yra žmogiškumas.

- Į projektą kreipiasi merginos ir mo-
terys, norinčios prieš pagrindinę gyveni-
mo dieną - vestuves atsikratyti kokių nors 
fiziologinių kompleksų. Su kokiomis bė-
domis dažniausiai moterys susiduria?

- Gavome daugybę anketų. Merginos ir 
moterys kreipiasi dėl įvairių priežasčių - dėl 
labai silpno regėjimo, dantų, gimdžiusios - dėl 
po gimdymo pakitusios krūtinės, veido patem-
pimo procedūros, trečios kompleksuoja dėl 
atlėpusių ausų.

- Manote, kad plastinė operacija gali 
padaryti žmogų laimingesnį?

- Jei kam nors labai trukdo atlėpusios au-
sys, kodėl gi nepakoregavus, jei yra toks noras 
ir galimybės. Kita vertus, man patinka šis pro-
jektas tuo, kad su visomis dalyvėmis pasikal-
bu „iš dūšios“. Dažnai klausiu, ar joms tikrai 
to reikia. Einame pas psichologus, žiūrime, ar 
tai nėra tik psichologinis kompleksas. Bet daž-
niausiai merginos nepersigalvoja. Jos nieko 
nebijo - nei viešumo, nei apkalbų. O jų juk bus. 
Reikės apnuoginti save tiek fiziškai, tiek dva-
siškai, bet visos žino, ko nori, ir eina to link.

- Populiaru didinti krūtinę, lūpas...

- Esu prieš kraštutinumus. Nemanau, kad 
reikia didžiausios krūtinės ar pripūstų ančiuko 
lūpų. Pripažinkime - tai maksimali beskonybė, o 
ir atrodo prastai. Šioje laidoje tokių kraštutinumų 
nebus. Reikia prisiminti seną gerą posakį - sutin-
kama pagal išvaizdą, išlydima pagal protą. Visada 
sakau - ištrink žmogaus vaizdą, kurį matai, ir pa-
žiūrėk, ar myli tai, kas lieka. Juk mylime ne lūpas, 
ne ausis, ne akis, o patį žmogų - jo visumą, sielą. 
Tačiau nereikia pamiršti, kad gyvename grožio 
kulto suklestėjimo laikotarpiu ir vaidinti superna-
tūralistų nėra reikalo. Visos depiliuojamės, dažo-
mės plaukus, tvarkomės nagus. Kai tik yra kokia 
galimybė pasigražinti, mes tą ir darome - ir anta-
kius paišome, ir blakstienas prisiauginame. Tačiau 
kai žmonės dievagojasi, kad neva dabar pamiršime 
sielą ir vergausime kūnui, man atrodo juokinga. 
Žmogus visomis prasmėmis turi būti gražus. Jis 
turi rūpintis tiek išore, tiek vidumi, turtinti savo 
sielą, skaityti, domėtis, nebūti abejingas kito 
skausmui, nelaimei. Svarbiausia yra meilė artimui. 
O jei toms moterims, kurios dalyvauja šiame pro-
jekte, po procedūrų gyventi bus lengviau, jos la-
biau pasitikės savimi ir taps laimingesnės ne tik 
tą svarbiausią - vestuvių - dieną, bet ir likusį gy-
venimą, kodėl gi neprisidėjus prie tos laimės?

- Kokiu atveju pati gultumėtės ant 
plastinės operacijos stalo?

- Nežinau. Jei kažkas manyje ims nepa-
tikti, gal ir pasikoreguosiu, arba, neduok Die-
ve, atsitiktų kokia avarija ar liktų kokie nu-
degimų randai. Jei tai man ypač trukdytų, 
gulčiausi net nesvarstydama.

- Ar vaikystėje turėjote kokių nors 
kompleksų?

- Turėjau. Visada buvau labai plona. Klasėje 
buvau smulkiausia, mažiausia. Mano kojos buvo 
labai plonos, todėl mūvėdavau baltas pėdkelnes, 
kad pastorinčiau. Be to, plaukai mano ploni, tad 
mažytei man juos nuolat kirpdavo trumpai. Ma-
no lūpos niekada nebuvo putlios, bet aš nebe-
būčiau aš, jei jas be saiko prisipumpuočiau. My-
liu save tokią, kokia esu, ir už tai dėkoju genams, 
tėvams bei seneliams. Net ir įžengus į penktąjį 
dešimtmetį man nereikia daug pastangų, kad 
atrodyčiau jaunatviškai. Iki šiol nereikėjo imtis 
nei jokių drastiškų priemonių, nei jokių dietų 
laikytis. Pasižiūrėjusi į veidrodį sau nusišypsau 
ir pagalvoju - esu visai daili moteris. Kas mane 
myli, tas mane priima tokią, kokia esu.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

E.Jackaitei - nauji iššūkiai
Aktorė Eglė JAckAitė (40) grįžta į televizijos eterį. Jai patikėta ne tik naujo projekto „Sva-
jonių nuotaka“ vedėjos vairas, bet ir savotiškos psichologės pareigos. Vasario 28 d. tV3 ete-
ryje startuosiančioje laidoje merginos ir moterys bus gražinamos svarbiausiai savo gyveni-
mo dienai - vestuvėms. E.Jackaitei teks jas lydėti ne prie altoriaus, bet prie operacijų stalo, 
kur profesionali medikų komanda laidos dalyvėms padės atsikratyti didžiausių kompleksų.

Aktorė Eglė Jackaitė įsitikinusi - TV laidų 
vedėjo darbas kaip važiavimas dviračiu: 

kartą išmokęs - nebepamirši
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 23.10   „Spartakas. 
  Prakeiktųjų karas“

 18.45  „Merdoko 
  paslaptys“

 22.30  Koncertas. 
  „Atostogos“

 11.30  Stilius 13.40  „Keista 
  šeimynėlė“

 22.30   Pasiutę šunys

 TV8
8.10, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 9.00 „Mis Marpl“. 
10.00 „Šunyčiai patruliai“. 11.00 „Tokia kaip ir tu“. 
12.40, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 
19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk 
mane“. 17.00, 23.40 Martos Stiuart kulinarijos 
mokykla (1). 18.00, 22.45 „Meilė gyventi“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 Komedija „Direktorė 
dviem savaitėm“. 0.40 Gydytojai. 

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 
13.50, 16.30 Dviračio šou. 11.05 Mes pačios. 
11.30 Apie žūklę. 12.00, 14.45 24 valandos. 13.00 
Tauro ragas. 13.25 Autopilotas. 14.15 Padėkime 
augti. 15.40 Pagalbos skambutis. 21.00 Ne vienas 
kelyje. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
5.50 Lietuvos laikas. 6.00, 1.10 „EURONEWS“. 6.30, 
9.00 Naujienos. 6.35 „Čimos legendos“. 7.00, 9.20 
Labas rytas. 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 11.35 
Gyvenk sveikai! 12.35 „Bučinys 2“. 13.35 Kartu 
su visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 15.55 Mados 
nuosprendis. 17.45 „Jūrmala 2013“. 20.00 Laikas. 
20.45 Lietuvos laikas. 21.15 Stebuklų laukas. 22.20 
Trys akordai. 0.25 „Vakaras su Urgantu“.

 REn
7.25 „Mano tiesa“. 8.15 „Žvaigždžių gyvenimas“. 
9.05 „Bučinys“. 10.40 „Teisėta Maša“. 12.30 Pa-
sverti ir laimingi 2. 16.00 „Žvaigždžių gyvenimas“. 
17.35 „Bučinys“. 19.25 „Staigmena“. 21.15 „Mano 
merginos nuotrauka“. 22.55 Pasverti ir laimingi 2. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.35 Gydytojų byla. 8.30 „Bet kada“. 
8.45, 9.35 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šiandien. 10.20 „Gyvena gi žmonės!“ 
10.55 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Prisiekusiųjų 
teismas. Galutinis sprendimas. 13.30 Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 15.25 
„Lekiam užkąsti!“ 16.05 „Bombila“. 17.05 Kalbame 
ir rodome. 18.45 „Garbės kodeksas 7“. 20.45 „Pia-
tnickis“. 22.35 „Brangioji“. 2.15 „Sutuoktiniai“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Ninel Myškova. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 16.10, 
18.35 Žinios. Maskva. 11.00 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 „Žvaigž-
dės širdis“. 15.00, 4.10 „Kol stanica miega“. 16.30 
„Vargšai giminaičiai“. 17.30, 1.55 Tiesioginis ete-
ris. 20.00 „Pagrindinė scena“. 22.20 Vakaras su V. 
Solovjovu. 24.00 „Virnių virvę veja“. 

 TV PolonIja 
7.05, 17.20 „A la show“: Rafalas Rutkovkis. 7.40 
Sveikatos ir grožio alchemija. 8.00, 19.25 Ku-
cinAlina. 8.30 Animacinis f. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.00 Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 
1.45 Šios dienos užduotys. 13.05, 19.55, 4.45 
„Pagalbos signalas“. 13.25, 18.50, 21.50, 2.10 Gal-
vosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 
14.50 „Paradoksas“. 15.40 Klajūno užrašai. 15.55 
„Janas Novak Jezioravskis - įvykių užkulisiai“. 
16.30 Tyrėjų TV. 17.05 „Ex Libris“. 18.20, 5.10 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 
XX amžiaus sensacijos. 20.25 Cafe Historia. 20.45 
Labanaktukas. 21.05 Žinios. 21.55, 3.45 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 23.00, 5.20 „Isos slėnis“. 0.55 Karnava-
lo ritmu. 2.45 Animacinis f. 7.05 Žvaigždžių reviu. 

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 7.30, 10.50, 11.40, 18.45, 20.25, 22.30, 
23.45 Išskirtiniai. 5.25, 11.15, 18.20 Erikas ir 
Džesė. 5.50, 12.30, 17.30, 4.15 Kardašianų 
šeimos aukštuomenės gyvenimas. 6.40, 13.20, 
22.55 Nuotaka milijonieriui. 8.20, 15.50, 20.50 
Kortnė ir Kim užkariauja Majamį. 9.10 Tikroji 
Holivudo istorija. 10.00, 16.40, 2.40 Auksinis 
jaunimas. 14.10, 1.50 Marija Menunos. 15.00, 
19.10 Mados projektas. 20.0, 1.25 Vakarėliai 
aplink pasaulį. 21.40 Naujienos. 

 TV1000
5.00 „Tai, kas tikra“. 7.10 „Žmogus be šešėlio“. 
9.05 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. 10.55 
„Gatvės tango“. 12.55 „Tai, kas tikra“. 15.00 
„Žmogus be šešėlio“. 17.00 „Tamsos baikeris“. 
19.00 „Išeities kodas“. 20.45 „Neliečiamieji“. 
22.45 „Oušeno vienuoliktukas“. 0.45 „Tamsos 
baikeris“. 3.00 „Kalėdos pagal Kranksus“. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Madrido gidas. 8.00, 
13.30 Turto gelbėtojai. Kvadratinis namas. 8.30 
Naujo būsto paieška. Antrasis šansas Amster-
dame; Dublinas. 9.30, 17.00 Statybos Aliaskoje. 
10.30, 15.00, 24.00 Didžiosios pasaulio pa-
slaptys. 11.30 Neįtikėtinos istorijos. Vatikanas. 
12.30 Pamesto bagažo aukcionai. 14.00 Naujo 
būsto paieška. Antrasis šansas Amsterdame; 
Dublinas. 16.00 Neįtikėtinos istorijos. Vatika-
nas. 18.00 Išgelbėkite mano verslą! Naujasis 
Džersis, JAV - „Periwinkle Inn“. 19.00 Amerikos 
maistas. Naujasis Džersis. 20.00 Naujo būsto 
paieška. Ispanija; Belizas. 21.00 Indiška virtuvė 
Niujorke. 22.00 Adamas Ričmanas. 21-ojo am-
žiaus Vudstokas. 22.30 Kulinarinės dvikovos. 
23.00 Akmeniniai labirintai. Braitonas. 1.00 
Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“  

(N-7).
7.55 TV serialas  

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas  
„Meilės sūkuryje“.

10.00 TV serialas „Aistros 
spalvos“ (N-7).

11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
13.30 Animacinis f. 

„Legenda apie Korą“ 
(N-7).

14.00 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

15.30 TV serialas 
„Nemylima“ (N-7).

16.30 TV Pagalba (N-7).
17.15 Laidos pertraukoje 

- Kaip ant delno.
18.15 Euras 2015.
18.30 TV3 žinios.
19.30 M.A.M.A. apdovanoji-

mai. 2015. Tiesioginė 
transliacija.

22.30 Pasiutę šunys (N-14).
23.50 Siaubo f. 

„Penktadienis,  
13-oji“ (S).

1.45 Veiksmo f. „Jūrų 
pėstininkas“ (N-14).

6.35 Animacinis f. 
„Žuviukai  
burbuliukai“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 Animacinis f.  

„Keista šeimynėlė“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Pagalbos  
skambutis (N-7).

9.50 Yra kaip yra (N-7).
10.50 K11: Komisarai tiria. 

Įtariamas komisaras 
(N-7).

11.20 K11: Komisarai tiria. 
Rusiška ruletė (N-7).

11.55 KK2 (N-7).
12.45 Oplia! (N-7).
13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.40 Animacinis f.  

„Keista šeimynėlė“.
14.05 Animacinis f.  

„Na, palauk!“
14.20 TV serialas „Ugnis ir 

Ledas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.25 Šventę švęsti.
22.55 Veiksmo trileris 

„Įkalinti laike“ (N-7).
1.05 Siaubo trileris 

„Bepročiai“ (S).

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

(N-7).
9.50 „Miestelio  

ligoninė 3“.
10.40 Bėdų turgus.
11.30 Stilius.
12.20 Ryto suktinis su  

Zita Kelmickaite.
13.10 „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 „Hartlando  

užuovėja 7“.
17.00 „Akis už akį 3“  

(N-7).
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.45 Delfinai ir žvaigždės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Siaubo trileris „Avinė-

lių tylėjimas“ (N-14).
0.35 „Senis“ (N-7).
1.35 Laba diena, Lietuva.
3.30 Tautos balsas.
4.00 Duokim garo!
5.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).

7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“  
(N-7).

9.00 Nuotykių f. „Vaikai 
Lobių saloje. Salos 
paslaptis“ (N-7).

11.00 Kalbame ir  
rodome (N-7).

11.55 „Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

13.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

14.00 „Komisaras  
Aleksas“ (N-7).

15.00 Amerikos talentai.
16.00 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi  

vaikų“ (N-7).
19.00 Amerikietiškos  

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės  

kriminalai (N-7).
21.30 Veiksmo f.  

„Drakono akys“ 
(N-14).

23.10 „Spartakas. 
Prakeiktųjų karas“ 
(N-14).

1.20 „Prokurorų  
patikrinimas“  
(N-7).

2.25 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.55 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
9.00 „Albanas“ (N-7).
10.05 „Magda M.“.
11.10 Reporteris.
12.00 Kitoks pokalbis 

(N-7).
13.00 „Pasaulis  

nuostabus“.
13.30 Sąmokslo teorija  

(N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.15, 17.15  

Šeima - jėga! 2.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
19.50 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose Irena 
Marozienė (N-7).

20.50 Pasaulis X. „XXI a. 
nužiūrėjimai ir juodo-
sios magijos pražū-
tingi ritualai“ (N-7).

21.50, 2.00 „Seržantas 
Džekas“ (N-7).

23.40, 3.30 Komedija 
„Veltėdžiai“ (N-14).

1.15, 6.25 „Merdoko 
paslaptys“ (N-7).

4.50 Spąstai tėčiui.
7.10 „Mikropasauliai“ (N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Laiko ženklai.
12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Šarūno Barto filmų 

retrospektyva. Drama 
„Trys dienos“ (N-7).

14.00 „Laiškas Evai“ (N-7).
15.30 Lagerių moterys. 

Anastazija Kanovers-
kytė. Adelė Dirsytė.

16.30 ...formatas. Poetas 
Vytautas Kaziela.

16.50 Mokslo sriuba.
17.05 Vienas eilėraštis.
17.15 Pagauk kampą.
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Šiaurietiškas būdas“.
18.40 ... Aš negaliu sugrįžti.
19.00 Teatras.
19.45 Kanklininkė Ona 

Mikulskienė.
20.00 Gustavo enciklopedija.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Durys atsidaro.
21.30 Arūnas Žebriūnas. 

„Naktibalda“.
22.30 Koncertas. „Atos-

togos“. 1986 m.
23.00 Lietuvių kinas trum-

pai. „Pietys“.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.30 Mokslo sriuba.
0.50 Legendos.
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sausio 30 d.

 12.15  „Laukinės gamtos 
  ginklai“

 12.05  „Pelkė“ 22.45  „Teisė žudyti“

6.50 „Mano puikioji 
auklė“.

7.45 „Burbulų šou“.
8.45 „Benas Tenas  

prieš ateivius“.
9.10 „Avataras“.
9.30 „Žmogus juodu 

apsiaustu“ (N-7).
10.15 „Stulbinamas  

gyvūnijos pasaulis“.
10.45 „Karadajus“  

(N-7).
11.40 Griežčiausi tėvai.
12.40 „Audra“ (N-7).
13.35 „Pavogtas  

gyvenimas“ (N-7).
14.30 Būrėja.
15.00 Natūralioji  

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

15.30 Griežčiausi tėvai.
16.40 „Burbulų šou“.
17.10 „Mano puikioji 

auklė“.
18.10 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.05 „Karadajus“ (N-7).
21.00 Detektyvas 

„Nusikaltimo vieta. 
komisaras Borovskis 
ir pasiutęs šuo“  
(N-7).

22.45 Kriminalinis trileris 
„Teisė žudyti“  
(N-14).

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

9.30 Teleparduotuvė.
9.45 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

10.15 „Porininkai“  
(N-7).

11.10 „Viskas teisėta“  
(N-7).

12.05 „Pelkė“ (N-7).
13.00 „Fizrukas“ (N-7).
13.30 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Viskas teisėta“  

(N-7).
17.00 „Pavojus rojuje“ (1) 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
20.00 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 Farai (N-7).
21.30 Ugniagesiai  

gelbėtojai (N-7).
22.00 Kriminalinė drama 

„Aukštasis žmogus“ 
(N-14).

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

1.40 „Dvasių medžiotojai“ 
(S).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 Karštos senos  
sėdynės.

9.45 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

10.45 „Komanda Č“  
(N-7).

11.45 Pamiršti vardai. 
Stanislovas Bonifacas 
Jundzilas.

12.15 „Laukinės gamtos 
ginklai“ (1).

13.15 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

13.45 „Departamentas“  
(N-7).

14.45 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

15.45 „Bobis užaugs!“
17.30 Reidas. Eismo  

įvykių kronika.
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Komanda Č“  

(N-7).
20.00 Balticum TV  

žinios.
20.20 „Tėvai už borto“.
21.00 Pagaliau  

penktadienis!  
„Tekėk už manęs!“

22.50 Balticum TV  
žinios.

23.05 „Bernvakaris 
Australijoje“  
(N-14).

„BEPROČIAI“
Siaubo trileriS. JAV. 2010. 
Režisierius B.Eisneris. 
Vaidina R.Mičel, T.Olifantas, D.Panabeiker.

Mažame Ogden Maršo miestelyje gyvenimas teka įprastai ir paprastai, 
kaip ir tūkstančiuose kitų nedidelių Amerikos miestelių. Tačiau vieną 
dieną tyliame, ramiame miestelyje ima dėtis keisti dalykai: į mokyklines 
krepšinio varžybas atsvirduliuoja vietinis girtuoklis su ginklu rankoje. 
Deja, netrukus paaiškėja, kad jo kraujyje visiškai nebuvo alkoholio.

LNK
1.05

rekomenduoja

„PAVOJUS ROJUJE“
KriminaliniS SerialaS. Vokietija. 
2013. 
Režisierius Dž.M.Šarfas. 
Vaidina T.Ortelis, E.M.Grein, U.Bomas.

Kai atostogos svečioje šalyje Vokie-
tijos turistams virsta pragaru, jiems 
padėti gali tik federalinio saugumo 
komanda. Vienam geriausių agentų 
Florianui vadovybė paskiria naują 
porininkę - psichologę Nadją.

„AUKŠTASIS ŽMOGUS“
Kriminalinė drama. JAV, Kanada,
Prancūzija. 2012. 
Režisierius P.Logjė. 
Vaidina Dž.Bjel, Ž.Ferlan, 
V.B.Deivisas.

Tai Koldroko miestelio, kuriame 
dingsta vaikai, legenda. Visi gyvento-
jai kalba, kad su mažamečių pagro-
bimais susijęs vadinamasis Aukštasis 
Žmogus. Į siaubingų įvykių verpetą 
įtraukiama seselė Džulija Dening...

„DIREKTORĖ DVIEM 
SAVAITĖM“
Komedija. Vokietija. 2007.
Režisierė A.Ernst. 
Vaidina T.Librechtas, 
T.Aleksander, I.Gerškė.

Siekdama įtikinti valdžią, kad jos va-
dovaujama parduotuvė neturėtų būti 
uždaryta, Sara kreipiasi tiesiai į kompa-
nijos valdybą. Čia dalykiška mergina 
palaikoma nauja valdybos nare...

TV6
17.00

TV8
21.00

TV6
22.00

 ANIMAL PLANET
8.15 Blogas šuo. 9.10 Iškviečiamas tramdytojas. 
10.05 Namai medžiuose. 11.00 Gyvūnų policija. 
11.55 Mieliausi augintiniai. 12.50 Pragariška katė. 
13.45 Pražūtingos salos. 14.40 Akvariumų verslas. 
15.35 Gyvenimas laisvėje. 16.30 Ieškant anakon-
dos. 17.25, 21.05, 4.15 Namai medžiuose. 19.15, 
1.40 Akvariumų verslas. 20.10, 2.35 Laukinės 
gamtos gangsteriai. 22.00, 0.45, 3.25 Laukinės bū-
tybės. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 23.50 Rykliai.

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos Turo apžvalga. 
8.00 NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - 
Oklahomos „Thunder“. 10.10 „Eurocup“ krepšinio 
lyga. Stambulo „Bešiktaš“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 
12.15 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 13.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Laboral Kutxa“ - 
„Barcelona“. 15.00 WTA Hobart. Moterų tenisas. 
Madison Brengle - Heather Watson. Finalas. 17.00 
NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Detroi-
to „Pistons“. 19.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos Turo apžvalga. Premjera. 20.00, 21.10 NBA 
krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Oklahomos 
„Thunder“. 2014/2015 m. sezonas. 22.10, 23.15 
ATP 250 Apia International Sydney. Vyrų tenisas. 
Mikhail Kukushkin - Viktor Troicki. Finalas.

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Futbolas. Anglijos FA taurės apžvalga. 
7.30 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - 
„Emporio Armani“. 9.20 Krepšinis. Eurolyga. 
„Maccabi“ - „Real“. 11.10 Krepšinis. Eurolyga. 
CSKA - „Nizhny Novgorod“. 13.00 Ledo ritu-
lys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Atlant“. 15.10 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ 
- „Manchester United“. 17.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 17.30 Golfas. PGA turo 
apžvalga. 18.00 Krepšinis. Eurolyga. CSKA - 
„Nizhny Novgorod“. 19.50 Krepšinis. Eurolyga. 
„Maccabi“ - „Real“. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Barcelona“ - „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - 
„Galatasaray“. 1.35 Ledo ritulys. KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Medveščak“. 3.35 Futbolas. Pre-
mier lygos apžvalga. 4.55 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Medveščak“. 

 EUROSPORT
7.00, 20.45 Tenisas. „Australian Open“. 14.15, 
18.15 Žiemos universiada. 16.45, 18.45, 23.15 
Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė. 0.30 
Motosportas. GT akademija. 0.45 Tenisas. 
„Australian Open“. 



42 laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  3 0

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Redakajus“  

(N-7).
7.25 „Bidamanų  

turnyras“  
(N-7).

8.00 „Mažylių nuotykiai“.
8.30 Fantastinis  

nuotykių f.  
„Būrys“ (N-7).

9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.30 „Kapitono Granto 

beieškant“.
12.00 Komedija visai 

šeimai „Šuniškas 
gyvenimas“.

13.50 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.15 „Kurt Sejitas  
ir Šura“ (N-7).

17.20 Ekstrasensai  
detektyvai  
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Šok su manimi  
(N-7).

19.30 Konkurso  
pertraukoje - 
Eurojackpot  
Loterija.

22.30 Mistinė drama 
„Pirmoji nuodėmė“ 
(N-14).

0.50 Drama „Biutiful“  
(N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Superdidvyrių 
komanda“.

7.20 „Kaukė“.
7.45 „Kas naujo,  

Skūbi-Dū?“
8.10 Katinas Leopoldas 

sapne ir tikrovėje.
8.25 Katino Leopoldo 

poliklinika.
8.35 „Tomo ir Džerio  

nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Na, palauk!“
10.00 Komedija šeimai 

„Skraiduolis“.
11.40 Nuotykių komedija 

„Džiunglių karalius“.
13.25 „Mano puikioji 

auklė“.
14.55 „Didingasis  

amžius“ (N-7).
16.55 Šventę švęsti.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 Veiksmo komedija 

„Keistuolis Deivas“.
20.45 Veiksmo f.  

„Bloga kompanija“ 
(N-7).

23.00 Veiksmo f.  
„Tikras teisingumas. 
Gatvės karai“  
(N-14).

0.45 Veiksmo trileris 
„Įkalinti laike“  
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

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

marsupilamiai“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Džeronimas“.
10.15 Ryto suktinis su  

Zita Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro.
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Didžiosios migracijos“. 

„Poreikis daugintis“.
13.00 „Inspektorius  

Luisas 2“ (N-7).
14.30 Popietė su  

Algimantu Čekuoliu.
15.00 Mūsų laisvės metai. 

1991 m. 2 d.
16.00 Žinios.
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Eurovizija 2015“. 

Nacionalinė atranka.
22.40 Romantinė komedija 

„Mistinė pica“.
0.30 „Senis“ (N-7).
1.30 Mūsų laisvės metai. 

1991 m. 2 d.
2.25 „Inspektorius  

Luisas 2“ (N-7).

 22.40  „Mistinė pica“ 13.50  „Gyvenimo  
 bangos“

ŠeŠtadienis

„FENIKSO SKRYDIS“
Veiksmo filmas. JAV. 2004.
Režisierius Dž.Monras.
Vaidina D.Kveidas, T.Gibson, M.Oto.

Mongolijos dykumoje sudužus lėktuvui, likę gyvi žmonės nusprendžia 
padaryti tai, kas neįmanoma - iš nuolaužų pastatyti naują lėktuvą. Jiems 
pradeda vadovauti tokios patirties turintis inžinierius. Tiesa, jo kurti lėktuvai 
- tik maži radijo bangomis valdomi modeliai... Nelaimėliai greitai pastebi, 
kad dykumoje jie ne vieni. Šalia jų įsitaisę ir kontrabandininkai.

rekomenduoja

„PIRMOJI NUODĖMĖ“
mistinė drama. JAV. 2001.
Režisierius M.Kristoferis.
Vaidina A.Banderasas, A.Džoli,
T.Džeinas.

Egzotiškoji Kuba, XIX amžius. Luisas 
Antonijus Vargasas - turtingas kavos 
pirklys, neįprastu būdu susiradęs 
antrąją pusę Amerikoje. Kubietis 
pažįsta šią moterį tik iš laiškų. Ne-
paisant to, jųdviejų vedybos jau su-
planuotos. Atvykęs į prieplauką pa-
sitikti išrinktosios, Luisas Antonijus 
maloniai nustemba. Ji anaiptol ne 
paprasta moteris, kaip jis tikėjosi.

„SAUGYKLA“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius E.Rodrigesas.
Vaidina D.Lundgrenas, 
B.Evigan, Dž.Huertas.

Deivas Nešas norėjo padovanoti 
savo žmonai Emai tobulą dovaną. 
Suradęs nuostabų namą saugiame 
rajone, Deivas iš karto supranta, kad 
tai jų svajonių namas. Bet greitai įsi-
kėlę Deivas ir Ema padaro šokiruo-
jantį atradimą. Jų namų sienose pa-
slėpta gausybė heroino, o negailes-
tingų narkotikų prekeivių grupuotė 
sugrįžta narkotikų pasiimti.

 „PELENĖ VIENAM VAKARUI“
romantinė komedija. Vokietija. 
2008.
Režisierė A.Jakobs.
Vaidina R.Šmit, E.Švains, P.Aleardis.

Marija ryžtasi perimti tėvo kepyklą, 
nors jai gresia bankrotas. Tėvo pra-
šo jokiais būdais neparduoti įmo-
nės Piteriui, kuriam puikiai sekasi 
verslas. Vieną dieną skubėdama į li-
goninę pas sūnų Marija išnyra kaip 
tik po Piterio mašinos ratais. Tarp jų 
iškart įsiplieskia simpatija.

TV3
22.30

TV8
21.00

 TV8
9.30 Mitybos balansas. 10.00 Menų sala. 10.30 
Statybų TV. 11.00 VIP. 11.30 Virtuvės istorijos. 
12.00 „Šunyčiai patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 
15.00 „Tėvas Braunas“. 16.00 „Frosto prisilieti-
mas“. 18.00 „Mis Marpl“. 19.05 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Pelenė 
vienam vakarui“. 22.50 Komedija „Direktorė dviem 
savaitėm“. 0.30 „Frosto prisilietimas“. 

 INFO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Nuo... 
Iki. 15.20, 16.30, 17.40 Dviračio šou. 15.50, 17.00 
KK2. 18.10 Sekmadienio rytas. 19.00, 1.15 24 va-
landos. 20.00 Pasivaikščiojimai su Irena Veisaite. 
20.30 Autopilotas. 21.00 „Miesto skoniai“. 22.00 
„Eksperimentai“. 23.00 Pagalbos skambutis. 23.50 
Valanda su Rūta. 2.10 Yra kaip yra. 

 PBK
6.10, 1.00 „EURONEWS“. 6.40 Naujienos. 7.40 Vaikų 
klubas. 8.15 „Gudručiai ir gudrutės“. 9.00, 11.00, 
17.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 
10.15 „Jūrmala 2013“. 11.15 Idealus remontas. 12.05 
„Gražuolė“. 16.05 Kas nori tapti milijonieriumi? 17.20 
Atspėk melodiją. 18.05 Estrados teatras. 20.00 Laikas. 
20.40 Pasverti ir laimingi. 23.30 Šiandien vakare.

 REN
7.25 Tėtis turi rūpesčių. 8.20 Gyvenimo taisyklės. 
9.10 „Staigmena“. 11.05 „Mano merginos nuotrau-
ka“. 12.50 „Mano tiesa“. 15.35 „Svetimas norų sū-
kurys“. 19.00 Tėtis turi rūpesčių. 20.00 Ekstrasensai 
detektyvai. 22.35 Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 

 NTV MIR
6.05 Akistata. 7.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.50 Eksliu-
zyvas. 8.25 Medicinos paslaptys. 9.00, 12.00 Šiandien. 
9.25 „Gaminame su A.Ziminu“. 9.55 „Valgis: gyvas ir 
miręs“. 10.55 Buto klausimas. 12.25 A.Žurbino melo-
dijos. 13.10 Važiuosime, pavalgysime! 13.55 Rusiškas 
įdaras. 14.30 Pagrindinis kelias. 15.15 Mūsiškiai. 
16.05 Kontrolinis skambutis. 17.00 Tyrimą atliko... 
18.00 Centrinė televizija. 19.00 Naujos rusiškos sen-
sacijos. 21.00 Tu nepatikėsi. 21.55 Kriminalinė Rusija. 
23.00 Vyriškas pasididžiavimas. 23.30 „Musė“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.00, 10.00, 13.00 Žinios. 8.40 Šunų planeta. 9.15 
Šeštadienio talka. 10.10, 13.20 Žinios. Maskva. 
10.25 Mano planeta. 10.55 „Jūra iki kelių“. 13.30 
Neišsimiegojusių žmonių pasaulis. 14.35, 3.00 
Šeštadienio vakaras. 16.30 Petrosiano šou. 19.00 
Šeštadienio žinios. 19.45 „Gordijaus mazgas“. 
23.30 „Maša ir lokys“. 1.20 „Ieškau tavęs“. 

BTV
21.00

 11.40  „Džiunglių 
  karalius“

TV6
19.00
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7.00 Amerikos talentai.
9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas rekomenduoja.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
etapas Lietuvoje. 
2014 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Patrulis (N-7).
13.00 „Melagių žaidimas“ 

(N-7).
14.00 „Šeimynėlė“  

(N-7).
16.00 „Muchtaro  

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

(N-7).
19.00 Dainuok mano dainą. 

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

21.00 Veiksmo f. 
„Saugykla“  
(N-14).

22.55 Siaubo f.  
„Baimės įlanka“ 
(N-14).

0.30 „Mano tėtis  
kalba „š...“

2.10 Bamba TV (S).

7.44 TV parduotuvė.
8.00 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.00 Kitoks pokalbis. 
Svečiuose Irena 
Marozienė  
(N-7).

10.00 Taip gyvena  
žvaigždės!

11.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.

12.00 Spąstai tėčiui.
13.50 „Jermolovai. 

Giminės  
prakeiksmas“ (N-7).

16.00, 17.00  
Žinios. Orai.

16.20 Dokumentinis f. 
„Genijai iš  
prigimties“.

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

„Laukinis pasaulis“.
19.00, 21.00 Žinios. Orai.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30 „Mis Visata“. Grožio 

konkursas. 2014 m.
23.15, 4.30  

Muzikinis f.  
„Šokių kovos“ (N-7).

1.10 Muzikinis f. 
„Pašokime!“ (N-7).

2.55 Spąstai tėčiui.
6.05 Šeima - jėga! 2.

8.05 Visu garsu.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 Keliaukim!
11.00 Posūkiai su  

Viktoru Gerulaičiu.
11.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.00 Talentų ringas. 2008 m.
13.15 Būtovės slėpiniai. Te-

beieškant Žalgirio. 2 d.
14.00 Kultūra +.
14.30 Vilniaus mažojo 

teatro spektaklis. 
„Madagaskaras“.

17.10 H.Šablevičius. „Didžio-
ji iliuzija“, „Barnabas 
Stipruolis“, „Aš paži-
nau karalių tavyje“.

18.00 Žinios.
18.15 Legendos.
19.00 Kamerinės muzikos 

koncertas „Muzikiniai 
dialogai“.

20.20 ARTi. Oda.
20.50 Vienas eilėraštis.
21.00 Siaubo trileris „Avinė-

lių tylėjimas“ (N-14).
23.00 Panorama.
23.30 Šarūno Barto filmų 

retrospektyva. Drama 
„Laisvė“ (N-7).

1.05 Groja Rūta ir Zbig-
nevas Ibelhauptai.

6.50 „Gepardų  
dienoraščiai“.

7.50 „Stulbinamas  
gyvūnijos pasaulis“ 
(1).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Korio gyvūnijos 
pasaulis“.

11.30 „Gyvūnai. Faktai  
ir įdomybės“.

12.00 Natūralioji  
kulinarija su  
Anabele Lengbein.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 Bučiuotis,  

vesti, vengti?  
(N-7).

14.00 „Superauklė“  
(N-7).

15.00 Magijos meistrai  
(N-7).

16.00 Būrėja.
16.30 Magiškasis Rio.
17.05 Drama „Dvidešimt 

minučių“  
(N-7).

19.05 Romantinė drama 
„Tebūnie meilė“  
(N-7).

21.00 Nuotykių f.  
„Zoro“ (N-7).

23.10 „Atpildas“ (N-7).
1.15 „Agentai“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale  

kablys.
9.30 Universitetai.lt.
10.00 Pragaro kelias  

(N-7).
11.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
12.00 „Po pasaulį  

su Anthony 
Bourdainu“  
(N-7).

13.00 Džeimis Oliveris 
gelbsti kiaules.

14.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

15.00 Ledo kelias  
(N-7).

16.00 Gamtos jėgos  
(N-7).

17.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

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

„Fenikso skrydis“ 
(N-7).

21.05 „6 kadrai“  
(N-7).

21.30 „Byvis ir  
Tešlagalvis“  
(N-14).

22.00 „Po kupolu“  
(N-14).

22.55 Trileris  
„Tornado grėsmė“ 
(N-14).

0.35 „Da Vinčis“ (S).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 „Laukinės  
gamtos ginklai“.

10.15 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

11.15 Pamiršti vardai. 
Andrius Sniadeckis.

11.45 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

12.45 „80 traukinių  
aplink pasaulį“.

13.15 „Niagaros magija“ 
(N-7).

14.15 „Trauma“  
(N-7).

15.15 „Mėlynasis  
tigras“.

16.55 „Meilė yra  
viskas, ko reikia“ 
(N-7).

19.00 „Priedangoje“  
(1) (N-7).

20.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Lelijos“  
(1) (N-7).

21.30 „Moljeras:  
teprasideda  
komedija“.

23.40 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika.

0.10 „Raudonoji  
aušra“ (N-14).

 10.30  Keliaukim! 21.30  „Mis Visata“ 13.00  „Melagių 
  žaidimas“

 21.30  „Moljeras: 
teprasideda komedija“

 19.00  „Fenikso skrydis“ 13.00  Bučiuotis, vesti,  
 vengti?

TV PROGRAMAsausio 31 d.

 TV Polonija 
7.35 „Laimės spalvos“. 9.20 „Pagalbos si-
gnalas“. 9.50 Miško bičiuliai. 10.05 Kultūros 
laida. 10.35 ABC viską žino. 10.55 Lenkų 
kalbos kursas. 11.25 Tyrėjų TV. 12.00 „Juodi 
debesys“. 12.55 Regionų istorija. 13.10, 18.25, 
1.45 Galvosūkis. 13.20, 22.35, 4.25 Sveikini-
mų koncertas. 13.40 „Tėvas Mateušas“. 14.30 
KucinAlina. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 
„Merginos iš Aušvico“. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00 Lenkų-lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 
Pramoginė laida. 20.40 Labanaktukas. 21.00 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.45, 3.40 
„Garbės laikas. Sukilimas“. 23.00, 4.45 Lenkai 
čia ir ten. 23.40, 5.20 Komedija. 1.25 Polonijos 
reportažas. 2.40 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 DiVa UniVersal TV
5.00, 13.20, 20.50, 22.05, 3.05 Išskirtiniai. 5.25 
Erikas ir Džesė. 5.50, 7.30 Mados projektas. 
6.40, 21.15, 3.30 Nuotaka milijonieriui. 8.20 
Marija Menunos. 9.10, 1.30 Kardašianų šei-
mos aukštuomenės gyvenimas. 10.50 Svajonių 
namai. 15.00 D. fon Fiurstenberg namai. 23.40 
Amerikietiškas pyragas. 

 TV1000
5.00 „Meilė ant lagaminų“. 6.30 „Kivirčas“. 7.55 
„Kalėdos pagal Kranksus“. 9.40 „Saugumas 
nėra garantuotas“. 11.10 „Gyvenimas yra gra-
žus“. 12.45 „Tamsos baikeris“. 14.45 „Nemir-
tingųjų kronikos: nuostabūs sutvėrimai“. 17.00 
„Oušeno vienuoliktukas“. 19.00 „Nekaltybės 
amžius“. 21.15 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. 
23.15 „Oušeno dvyliktukas“. 1.25 „Draugai su 
vaikais“. 3.10 „Auksinis kompasas“. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Beždžionių planeta. 
8.00 Naujo būsto paieška. Romantiškas namelis 
Meksikoje; Ekvadroas; Londonas. 9.30 Namas 
pasaulio pakraštyje. 10.30 Kelionė po priesko-
nių pasaulį. Teheranas; Kaspijos jūra; Turkija. 
12.00 Nuostabūs užmiesčio namai. Malibu, 
Tailandas, Majamis; Maliba, Jamaika, Barba-
dosas ir Honkongas. 13.00, 22.00 Išgelbėkite 
mano verslą! 14.00 Namas pasaulio pakrašty-
je. 15.00 Gelbėtojai. 16.00 Statybos Aliaskoje. 
17.00 Įdomiausios kelionės motociklu. Kelionė 
po Škotiją. 18.00 Mano namelis ant ratų. Ve-
lingtonas. 19.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
21.00 Gelbėtojai. 23.00 Įdomiausios kelionės 
motociklu. Kelionė po Škotiją. 24.00 Didžiosios 
pasaulio paslaptys. 1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.00 Liūno broliai. 7.25, 11.00, 21.05, 3.25 Akva-
riumų verslas. 11.55, 22.55 Dinozaurų kautynės. 
12.50, 17.25, 1.40, 5.00 Gyvenimas laisvėje. 
13.45, 18.20 Laukinės gamtos gangsteriai. 14.40, 
19.15 Afrikoje. 15.35 Šeimos safaris. 16.30 
Drambliai. 20.10 Rykliai žmogėdros. 22.00, 4.15 
Namai medžiuose. 23.50 Pavojingiausios gyva-
tės. 0.45 Plaukimas su pabaisomis. 2.35, 5.50 
Laukinis gyvenimas. 6.35 Liūno broliai. 

 sPorT1
9.00 „Sportas“. Dienos naujienos 9.15 NBA Ac-
tion. Krepšinio lygos apžvalga. 10.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Barcelona“ - „Unica-
ja“. 11.50 NBA krepšinio lyga. Bruklino „Nets“ - 
Toronto „Raptors“. 2014/2015 m. sezonas. 
13.50 ATP 250 Apia International Sydney. Vyrų 
tenisas. Mikhail Kukushkin - Viktor Troicki. 
Finalas. 15.30 KOK World series. Bušido kovos. 
19.30 Tiesioginė transliacija. Olandijos „Eredivi-
sie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „Willem II“. 21.30 
NBA krepšinio lyga. Bruklino „Nets“ - Toronto 
„Raptors“. 2014/2015 m. sezonas. 23.30 WTA 
Hobart. Moterų tenisas. Madison Brengle - 
Heather Watson. Finalas. 1.30 NBA krepšinio 
lyga. Čikagos „Bulls“ - Indianos „Pacers“. 3.30 
KOK World series. Bušido kovos. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 Boksas. Timothy Bradley - Juanas Manuelis 
Marquezas. 8.10 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - 
„Žalgiris“. 10.00 Krepšinis. Eurolyga. „Panathinai-
kos“ - „Galatasaray“. 11.50 Dviračių treko lenkty-
nės. Pasaulio čempionatas. Tiesioginė transliacija. 
13.10 „Formulė-1“. 2014 m. sezono apžvalga. 
14.10 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 14.40 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Hull“ - „Newcastle“. 
Tiesioginė transliacija. 16.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester United“ - „Leicester“. 
Tiesioginė transliacija. 19.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 19.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Manchester City“. Tie-
sioginė transliacija. 21.30 Dviračių treko lenktynės. 
Pasaulio čempionatas. 23.00 Boksas. Anthony 
Joshua - Kevinas Johnsonas. Tiesioginė translia-
cija. 1.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Hull“ - 
„Newcastle“. 3.20 Golfas. PGA turo apžvalga. 3.50 
Golfas. Europos turo savaitės apžvalga.

 eUrosPorT
9.30, 16.45, 23.00, 1.30 Tenisas. „Australian Open“. 
12.45 Žiemos universiada. 15.30 Rogučių sportas. 
Pasaulio taurė. 17.45, 20.45 Futbolas. Afrikos tautų 
taurė. Ketvirtfinalis. 20.00 Futbolo apžvalga. 23.30 
Lengvoji atletika. „Indoor Meeting“ serijos varžybos. 
0.30 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Bordžijos“  0.30  Rūta Ščiogolevaitė 
 ir draugai

 18.30  Lietuvos tūkstant-
 mečio vaikai

 19.00  „Alfa“ savaitė 16.15  „Kurt Sejitas ir
 Šura“ 

 TV8
9.40 Žvagulio klanas. 10.10 Svajonių sodai. 11.00 
Mamyčių klubas. 11.30 Mankštinkitės. 12.00 „Šu-
nyčiai patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 „Tėvas 
Braunas“. 16.00 „Frosto prisilietimas“. 18.00 „Mis 
Marpl“. 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 Vesternas „Tvirtas mei-
lės pažadas“. 22.35 Romantinė komedija „Pelenė 
vienam vakarui“. 0.25 „Frosto prisilietimas“. 

 Info TV
5.15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 5.45 
Apie žūklę. 6.15 Autopilotas. 6.45 Valanda su Rūta. 
8.20 KK2. 9.05 Dviračio šou. 9.35 KK2. 10.15 
Šefas rekomenduoja. 10.45 Pasivaikščiojimai su 
Irena Veisaite. VDU karta. 2014 m. 11.15 KK2. 
12.00 Yra kaip yra. 13.00 Ne vienas kelyje. 13.30 
Dviračio šou. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Yra 
kaip yra. 15.35 24 valandos. 16.40 Retrospektyva. 
Menininkų portretai. „Dailininkė Galina Petrova -  
Džiaugštienė. 2014 m. Autoriai Juozas Matonis 
ir Vytautas Damaševičius. 17.15 Arčiau mūsų. 
17.45 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 18.15 
Nuo... Iki. 19.10 Mes pačios. 19.40 „Alfa“ savaitė. 
20.10 Pagalbos skambutis). 21.00 „Pasaulis iš 
skrydžio oro balionu“ (1). 22.00 „Eksperimentai“. 
22.30 „Žiedų ritmai“. 23.00 Tauro ragas. 23.25 Ne 
vienas kelyje. 23.50 24 valandos. 0.50 KK2. 

 PBK
8.05 Sveikata. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.20 Padriki 
užrašai. 9.40 Kol visi namie. 10.30 Fazenda. 11.20 
„Sąmokslo teorija“. 12.15 „Jeralašas“. 12.45 
„Gražuolė“. 16.35 „Respublikos pasididžiavimas. 
Igoris Matvijenko“. 18.20 „Išpirka“. 20.00 Laikas. 
21.40 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“. Aukš-
čiausioji lyga. Finalas. 23.55 „Igoris Matvijenko. 
Gerai, tu papuolei...“ 

 REn
8.50 Gyvenimo taisyklės. 9.45 „Milijonierius“. 
11.35 „Žvaigždžių gyvenimas“. 14.20 Ekstrasen-
sai detektyvai. 16.55 Ekstrasensų mūšis. Apoka-
lipsė. 19.00 Tėtis turi rūpesčių. 20.00 „Kreivas 
sielos veidrodis“. 23.25 Gyvenimo taisyklės. 

 nTV MIR
9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.25 Jų papročiai. 
9.25 „Valgome namie!“ 10.00 „Technikos ste-
buklas“. 10.55 Sodininkų atsakas. 12.25 „Aukso 
dulkės“. 13.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.00 
Paslaptingoji Rusija. 15.55 „Negrįžimo taškas“. 
16.55 Ypatingas įvykis. 19.00 Norkino sąrašas. 
20.15 „Tigro pėdsakai“. 22.05 „Paskui tigro pėd-
sakus. Filmas apie filmą“. 23.00 „Aleksandras 
Malininas. Sielos balsas“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
8.30 Pats sau režisierius. 9.20 Žinios. Maskva. 
10.00, 13.00 Žinios. 10.15 Humoro laida. 10.45 
Rytinis paštas. 11.25 Gyvūnijos pasaulyje. 12.00 
Kulinarijos žvaigždė. 13.20 Žinios. Maskva. 13.30 
„Lenktynininkai“. 15.00 Humoro laida. 16.55 „Iš-
eiti, kad pasiliktum“. 19.00 Savaitės žinios. 21.00 
Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 22.50 
„Privati detektyvė“. 0.35 „Gražuolė ir Pabaisa“. 

  TV PolonIja 
9.20 Lenkai čia ir ten. 9.50 Klajūno užrašai. 10.00 
Galvosūkis. 10.05 Laida vaikams. 10.40 Grūdas. 
11.10 „Komediantė“. 12.15, 22.40 Sveikinimų 
koncertas. 12.30 Didžiosios Lenkijos gamtos 
rezervatai. 12.45 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.10 Tarp žemės ir dangaus. 
13.45 Prie Tatrų. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.25 
Tegyvuoja puota - geriausios M.Rodovič dainos. 
16.20 Okrasa laužo taisykles. 16.50 Sveikatos ir 
grožio alchemija. 17.05 Provincijos lobiai. 17.25 
„Natūralieji miškai“. 17.55 „Made in Poland“. 
18.25, 1.45 Galvosūkis. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.45 Pramoginė 
laida. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas 
ir orų prognozė. 21.45 „Likimo pokštas“. 23.00 
Savaitraštis.pl. 24.00 „Komediantė“. 1.05 Laida 
vaikams. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 DIVa UnIVERsal TV
8.50, 12.55, 18.20, 20.25, 2.00 Tikroji Holivudo 
istorija. 9.35, 13.40 Mados pasaulyje. 9.55, 
10.40 Nuotaka milijonieriui. 12.10, 21.15, 1.10 
Išskirtiniai. 14.05, 19.10 Mados kontrolė. 14.30 
Mados projektas. 15.15 Hanos auksas. 16.45, 
4.15, 2.45 Kortnė ir Kim užkariauja Majamį. 
19.35 Svajonių namai. 23.45 Ji nori manęs. 

 TV1000
9.30 „Geri vyrukai“. 12.00 „Nekaltybės amžius“. 
14.35 „Mirties įrankiai: kaulų miestas“. 16.50, 
22.50 „Oušeno dvyliktukas“. 19.00 „Romo 
dienoraštis“. 21.00 „Labai geros mergaitės“. 
1.00 „Tarp dviejų pasaulių“. 3.00 „Raudonasis 
drakonas“. 

 TRaVEl
9.00, 16.00 Amerikos paslaptys ir mįslės. 10.00, 
24.00 Didžiosios pasaulio paslaptys. 12.00 
Gelbėtojai. 13.00 Brangenybių pasaulyje. Ma-
dagaskaro akvamarinas. 14.00 Amerikos mais-
tas. Pitsburgas; Naujasis Džersis. 17.00, 22.00 
Muziejų paslaptys. 18.00 Gardi kelionė. Aštrus 
maistas. 18.30 Kelionė po prieskonių pasaulį. 
19.30 Pamesto bagažo aukcionai. 21.00 Prezi-
dento kelionės. 23.00 Legendiniai viešbučiai. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Redakajus“ (N-7).
7.25 „Bidamanų  

turnyras“ (N-7).
8.00 „Mažylių  

nuotykiai“.
8.30 „Būrys“ (N-7).
9.00 Svajonių sodai.
10.00 Virtuvės  

istorijos.
10.30 „Barbė ir  

deimantinė pilis“.
12.05 Komedija  

„Mano boso  
dukra“ (N-7).

13.45 „Gyvenimo  
bangos“ (N-7).

16.15 „Kurt Sejitas ir  
Šura“ (N-7).

17.20 Ekstrasensai  
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Savaitės  
komentarai.  
Politinių įvykių  
apžvalga.

19.30 Nuotykių f.  
„Trys muškietinin-
kai“ (N-7).

21.45 Veiksmo trileris 
„Profas“ (N-14).

23.35 Komedija  
„Noriu jos, nenoriu 
tos!“ (N-7).

1.20 Pasiutę šunys  
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai  

burbuliukai“.
6.55 „Superdidvyrių 

komanda“.
7.20 „Kaukė“.
7.45 „Kas naujo,  

Skūbi-Dū?“
8.10 „Ogis ir  

tarakonai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC  

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Komedija  

„Mažieji  
genijai“.

11.45 Romantinė  
drama „Gatvės 
tango“.

14.00 „Mano puikioji 
auklė“.

15.00 „Didingasis  
amžius“ (N-7).

17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas.  

Orai.
19.00 „Alfa“ savaitė.
19.30 Lietuvos  

supermiestas.
22.00 Kriminalinis  

trileris „International“ 
(N-14).

0.15 „Mėnesio  
darbuotojas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Durys atsidaro.
6.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
8.30 Girių horizontai.
9.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
9.25 „Vakavilis“.
9.50 „Džeronimas“.
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Leonardas 1“.
12.00 „Didysis Kanjonas. 

Amerikos gamtos 
šedevras“.

13.00 „Puaro 12“. 
14.30 „Nykstančios bitės“. 
15.30 Tautos balsas.
16.00 Žinios. 
16.15 Krepšinis. Vilniaus 

„Lietuvos rytas“ -  
Utenos „Juventus“. 

18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.

18.30 Lietuvos  
tūkstantmečio vaikai.

19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi“.
21.50 „Sprogstanti Saulė“.
0.50 Auksinis protas.
2.05 „Puaro 12“. 

7.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde (N-7).

8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio  

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Sekmadienio  
rytas.

11.00 Sveikatos kodas.
11.52 Nacionalinė  

loterija.
12.00 Arčiau namų.
13.00 Mistinė drama 

„Melagių  
žaidimas“ (N-7).

14.00 Sveikinimai. 
Sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 Romantinė drama 

„Svajonių laivas. 
Balis“ (N-7).

21.00 „Bordžijos“ (N-14).
23.00 Veiksmo  

trileris „Matrica. 
Revoliucijos“ (N-7).

1.20 „Mano tėtis  
kalba „š...“

3.00 Bamba TV (S).

7.14 TV parduotuvė.
7.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Girių takais.
9.35 Namų daktaras.
10.10 Vantos lapas (N-7).
10.40 Šiandien kimba.
11.10 „Laukinis pasaulis“.
12.00 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Širvintų 
rajono taryba.

13.20 Savivaldybių rinki-
mai 2015. Vilniaus 
miesto taryba.

14.40 Savivaldybių rinki-
mai 2015. Vilniaus 
rajono taryba.

16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.30 Šeima - jėga! 2.
19.00 Žinios. Orai.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X. „XXI a.  

nužiūrėjimai ir 
juodosios magijos 
pražūtingi ritualai“.

21.00 Žinios. Orai.
21.30, 1.35, 4.55 24/7.
22.30 „Nebylus liudijimas“ 

(N-14).
23.30, 3.10 Siaubo f. „Nevai-

kiški žaidimai“ (S).
2.15 „Nebylus liudijimas“ 

(N-14).
5.35 „Išgyventi Afrikoje“.
6.00 Šeima - jėga! 2.

8.05 Dainų sūpynės.  
Mes - pasaulis. 

9.45 Teatras.
10.30 Benediktinų kelias 

Lietuvoje.
11.00 Kasdienybės aitvarai.
11.45 Žinios. Ukraina).
12.00 Talentų ringas. 2008 m.
13.15 Mūsų miesteliai. 
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Baletas „Raudonoji 

Žizel“.
16.00 Poetas Antanas 

Miškinis.
17.00 Kultūros savanoriai.
17.30 Septynios Kauno 

dienos.
18.00 Žinios. Orai.
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 Nacionalinės kultū-

ros ir meno premijos 
laureatai. Aktorė Nelė 
Savičenko. Laiko 
portretai.

19.30 „Dviese sūpuoklėse“. 
1, 2 d. 

21.40 Visu garsu.
22.30 Panorama. 
23.00 Džiazo muzikos 

vakaras. Festivalis 
„Vilnius Mama Jazz 
2014“. 

24.00 „Šiaurietiškas 
būdas“.

0.30 Koncertas. Rūta 
Ščiogolevaitė ir 
draugai. 2005 m.

 22.30  „Nebylus 
 liudijimas“
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vasario 1 d.

 19.00  „Komisaras 
 Manara“

 12.30  „Simpsonai“ 12.00  Natūralioji kulina-
rija su Anabele Lengbein

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 22.00 Namai medžiuose. 11.55, 
22.55 Dinozaurų era. 12.50, 17.25 Šiaurės Ame-
rikos džiunglės. 13.45 Pražūtingos salos. 14.40, 
19.15 Pavojingiausios gyvatės. 15.35 Artimųjų 
Rytų gamta. 16.30 Iškviečiamas tramdytojas. 
18.20 Pražūtingos salos. 20.10 Rykliai. 21.05 
Akvariumų verslas. 23.50 Aligatorių tramdyto-
jai. 0.45 Ieškant anakondos. 

 SPort1
9.30 „Eurocup“ krepšinio lyga. Stambulo „Be-
šiktaš“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 11.15 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „Willem II“. 
13.15 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ - Tenerifės „Ibe-
rostar“. 15.05 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
Turo apžvalga. 15.30 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Vitesse“ - „AFC Ajax“. 17.20 KOK World series. 
Bušido kovos. Premjera. 21.00  NBA krepšinio 
lyga. New Yorko „Knicks“ - Los Andželo 
„Lakers“. 23.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Saragosos „CAI“ - Tenerifės „Iberostar“. 
1.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Vitesse“ -  
„AFC Ajax“. 2014/2015 m. sezonas. 3.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - 
„Willem II“.  5.00 NBA krepšinio lyga. Klivlando 
„Cavaliers“ - Oklahomos „Thunder“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 8.20 Dviračių treko lenktynės. Pasaulio 
čempionatas. 9.50 Ledo ritulys. KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Medveščak“. 11.50 Dviračių treko 
lenktynės. Pasaulio čempionatas. Tiesioginė 
transliacija. 13.10 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 13.35 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Manchester City“. 15.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ -  
„Aston Villa“. Tiesioginė transliacija. 17.30 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 17.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Southampton“ -  
„Swansea“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Slovan“. 
22.00 Dviračių treko lenktynės. Pasaulio 
čempionatas. 23.40 Dviračių treko lenktynės. 
Pasaulio čempionatas. 1.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Southampton“ - „Swansea“. 2.50 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
United“ - „Leicester“.  

 euroSPort
7.00, 23.00, 2.15 Tenisas. „Australian Open“. 
13.45, 51.30 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. 14.45 Šiaurės trikovė. Pasaulio taurė. 
17.45, 20.45 Futbolas. Afrikos tautų taurė. 
Ketvirtfinalis. 20.00 Futbolo apžvalga. 1.00 
Sporto linksmybės. 

6.40 Dienos programa.
6.45 Bučiuotis, vesti, 

vengti? (N-7).
7.50 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos  
gydytojo patarimai 
(N-7).

10.30 „Korio gyvūnijos 
pasaulis“.

11.30 „Gyvūnai.  
Faktai ir įdomybės“.

12.00 Natūralioji  
kulinarija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Svajonių sodai“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 Magijos  

meistrai (N-7).
16.00 Būrėja.
17.05 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
18.05 Geriausias  

Britanijos kirpėjas 
(N-7).

19.05 „Nustebink mane“.
21.00 „Niro Vulfo mįslės. 

Šampano  
taurė“ (N-14).

22.55 Romantinė  
komedija „Dar palau-
kite...“ (N-14).

0.30 „Agentai“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale  

kablys.
10.00 Ledo kelias (N-7).
11.00 Kovotojas  

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

(N-7).
13.00 Džeimio ir  

Džimio maisto  
kovos klubas.

14.00 Jokių kliūčių!  
(N-7).

15.00 Pragaro kelias  
(N-7).

16.00 Gamtos jėgos  
(N-7).

17.00 Jokių  
kliūčių! (N-7).

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

„Transporteris“  
(N-7).

21.00 „Byvis ir  
Tešlagalvis“  
(N-14).

22.00 „Po kupolu“  
(N-14).

23.00 Kriminalinė  
drama 
„Neliečiamieji“  
(N-14).

1.10 „Lujis“ (N-7).
2.30 „Gatvės  

vaikai“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

10.00 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

11.00 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

11.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

12.30 „Lelijos“ (1) (N-7).
13.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.00 Karštos senos  
sėdynės.

14.30 „Priedangoje“ (1)  
(N-7).

15.30 „Tėvai už borto“.
16.10 „Tekėk už manęs!“
18.00 „Detektyvas  

Džo“ (N-7).
19.00 „Komisaras Manara“ 

(N-7).
20.00 „Niagaros magija“ 

(N-7).
21.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių apž-
valga.

21.30 „Edeno muziejus“ 
(N-7).

22.30 VIP seansas. 
„Mergina, kuri 
užkliudė širšių lizdą“ 
(N-14).

1.10 „Lelijos“ (1) (N-7).

„DAr PAlAuKite...“
Romantinė komedija. JAV. 2009.
Režisierius Dž.Balisas.
Vaidina Dž.M.Higinsas, S.Houis, E.Milonakis.

Du prabangūs restoranai varžosi dėl lankytojų palankumo, o jų vady-
bininkai - dėl perkėlimo į aukštesnes pareigas. Virėjams ir padavėjams 
skiriamos neįmanomos užduotys, kasdien didėja spaudimas surinkti 
labai įspūdingas pinigų sumas. Personalas griebiasi net radikaliausių 
priemonių.

tV1
22.55

rekomenduoja

„ProFAS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2012.
Režisierius B.Jakinas.
Vaidina Dž.Stathamas, K.Čan,
K.Sarandonas.

Mei, jauną mergaitę, kurios atmin-
tyje įrašytas neįkainojamas skaičių 
kodas, persekioja Triados, Rusijos 
gangsteriai ir korumpuoti Niujorko 
policininkai. Jai į pagalbą ateina bu-
vęs kovų be taisyklių meistras...

„nelieČiAmieJi“
kRiminalinė dRama. JAV. 1987.
Režisierius B.de Palma.
Vaidina K.Kostneris, Š.Koneris, 
E.Garsija.

Sąžiningas, bet naivus federalinis 
agentas Elijotas Nesas dažnai klys-
ta bandydamas sutramdyti įžūlius 
gangsterius ir jų vadeivą Alą Kaponę. 
Į pagalbą ateina vienas sąžiningas 
policininkas ir jiedu tampa nepaper-
kamais kovotojais su mafija.

„mAtricA. reVoliuciJoS“
Veiksmo tRileRis. JAV, Australija. 
2003.
Režisieriai E. ir L.Vachovskiai.
Vaidina K.Ryvzas, K.A.Mos.

Paskutinėje „Matricos“ trilogijos 
dalyje karas tarp žmonijos ir ma-
šinų pasiekia kulminaciją: Ziono 
armija, padedama drąsių civilių 
savanorių, desperatiškai bando at-
silaikyti prieš sentinelų invaziją. 

tV3
21.45

BtV
23.00

tV6
23.00



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

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“.
10.55 „Trys muškietininkai“.
12.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
13.30 „Legenda apie Korą“.
14.00 „Kempiniukas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 VIRAL’as (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 TV serialas „Kerštas“.
23.10 TV serialas „Privati 

praktika“ (N-7).
0.10 TV serialas 

„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

1.10 TV serialas „Daugiau 
nei draugai“ (N-7).

1.35 TV serialas 
„Naujokė“ (N-7).

2.00 „Skandalas“ (N-14).
2.55 „Nepasitikėk bjaury-

be iš 23 buto“ (N-7).
3.40 TV serialas „Choras“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai  

burbuliukai“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Keista šeimynėlė“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Nuotykių komedija 

„Džiunglių karalius“.
10.30 Veiksmo komedija 

„Keistuolis Deivas“.
12.15 Oplia! (N-7).
12.45 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio nuotykiai“.
13.15 Animacinis f. „Tomas 

ir Džeris“.
13.40 Animacinis f. „Keista 

šeimynėlė“.
14.05 Animacinis f. „Na, 

palauk!“
14.20 TV serialas „Ugnis ir 

Ledas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

Sportas. Orai.
22.10 Veiksmo trileris 

„Paskutinis kartas“.
24.00 TV serialas „Ties 

riba“ (N-14).
0.55 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Pasaulio panorama.
11.10 Savaitė.
11.40 „Nykstančios bitės“.
12.35 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
13.05 Istorijos detektyvai.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Hartlando užuovėja“.
17.00 „Akis už akį“.
17.45 „Naisių vasara“.
18.15 Šiandien. 
18.45 „Ten, kur namai“ (N-7).
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 Pinigų karta.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Ten, kur namai“ (N-7).
0.30 „Akis už akį“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
4.05 Teisė žinoti.
4.55 Mūsų laisvės metai. 

1991 m. 2 d.

 11.40  „Nykstančios 
 bitės“

 22.10  „Kerštas“  12.15  Oplia!

Pirmadienis

 TV8
10.00 „Šunyčiai patruliai“. 10.30 Senoji animaci-
ja. 11.05 „Tvirtas meilės pažadas“. 12.40 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“. 
14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Martos 
Stiuart kulinarijos mokykla. 18.00 „Meilė gyven-
ti“. 19.00 „Laukinis angelas“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 20.35 „Pamiršk mane“. 21.00 Drama 
„Meilė rudenį“. 22.40 „Meilė gyventi“. 

 Info TV
9.00, 13.50 Mes pačios. 9.30 Žinios. 10.00, 
16.30 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 
10.25 Sekmadienio rytas. 11.20 24 valandos. 
12.20 Valanda su Rūta. 14.15 Autopilotas. 14.45 
Yra kaip yra. 15.45 KK2. 17.00, 22.00 Info diena. 
21.00 Dviračio šou. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.30, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 6.50, 
9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 
Gyvenk sveikai! 12.35, 14.20 „Šiandien vaka-
re“. 15.00 Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.05 Mados 
nuosprendis. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  21.10 
„Nėštumo testas“. 23.15 Lietuvos laikas. 

 REn
7.00 „Bernardas“. 7.25 „Ninjago“. 7.50 „Mano 
tiesa“. 8.35 „Žvaigždžių gyvenimas“. 9.35 „Bu-
činys“. 11.20 Tėtis turi rūpesčių. 13.10 Gyveni-
mo taisyklės. 14.00 „Kreivas sielos veidrodis“. 
17.25 „Bučinys“. 19.15 Žinios. 19.25 „Maša 
įstatyme“. 21.20 „Pasverti ir laimingi 3“. 22.25 
„Šeima“. 24.00 „Gyvenimo taisyklės“. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 „Gy-
vena gi žmonės!“ 8.45, 9.25 „Muchtaro su-
grįžimas 2“. 9.00 Šiandien. 10.10 „Rusiškas 
įdaras!“. 10.45 „Bet kada“. 10.55 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 12.25 
Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 
13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 Proku-
rorų patikrinimas. 15.25 „Aleksandras Žurbinas. 
Melodijos atminimui“. 16.05 Aštraus siužeto 
filmas „Bombila“. 17.05 Kalbame ir rodome. 
18.50 „Garbės kodeksas 7“. 20.45 „Piatnickis“. 
22.40 Dienos anatomija. 23.35 „Pėdsekys“. 1.30 
DNR. 2.25 „Sutuoktiniai“. 3.30 „Aš pakeičiau 
lytį. Pavojingo žmogaus prisipažinimas“. 4.10 
„Dienos anatomija“. 

„PELKĖ“
Kriminalinis serialas. JAV. 2011.
Režisierius K.Kembelas.
Vaidina M.Pesmoras, K.Sančes, K.Gomesas.

Kriminalinė veiksmo drama pateiks ne tik kvapą gniaužiančius detek-
tyvų ir policijos vykdomų procedūrų vaizdus, įtrauks į paslaptingomis 
detalėmis apipintų bylų tyrimą saulėtosios Floridos pakrantėje, bet ir 
privers nusišypsoti. Kandaus, ironiško, o kartais net juodojo humoro 
perliukų čia tikrai netrūks! Pagrindinis „Pelkės“ herojus - puikus, darbą 
išmanantis detektyvas Džimas Longvortas.

TV6
18.00

„MEILĖ RUDEnĮ“
Drama. Vokietija. 2009.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina M.Rionebek, J.Šropas, 
B.Vusou.

Po daugelio metų Pietų Afrikoje 
gydytoja Eimė Miler grįžta į Angli-
ją. Oficiali priežastis - mamos gim-
tadienis, o tikroji - ji išėjo iš darbo 
po nenusisekusio romano ir tikisi 
namie viską pradėti nuo nulio. Pa-
keliui iš Londono oro uosto Eimė 
sukelia eismo įvykį. Kitos transporto 
priemonės vairuotojas - jos sesers 
sužadėtinis Maiklas. 

„LEMTInGAS PoSŪKIS 3. 
PALIKTI MIRČIAI“
siaubo trileris. JAV. 2009.
Režisierius D.Obrajenas.
Vaidina T.Hasanas, B.Ilijevas.

Fonda su draugų grupele išvažiuoja 
stovyklauti į miškus. Deja, visi jau-
nuoliai nužudomi laukinių mutantų 
tripirščių, o jų kūnai atsiduria ant pa-
baisų pietų stalo... Fonda lieka vie-
nui viena, tačiau neilgai. Tuo pačiu 
metu pavojingų kalinių grupelė yra 
pervežama į kitą įkalinimo įstaigą 
ir kalėjimo prižiūrėtojo vairuojamą 
automobilį užpuola tripirščiai.

„PRIVATI PRAKTIKA“
tV serialas. JAV. 2008.
Režisierius Š.Raimzas.
Vaidina K.Volš, P.Adelsteinas, 
K.Strikland.

Gydytoja Edison tikrai neliks be 
dėmesio. Pirmiausia ją bandys už-
kariauti policininkas Kevinas, o vė-
liau - chirurgas Nojus. Deja, šis ją 
labai nuvils nuslėpdamas tam tikrus 
faktus apie savo gyvenimą. Žiūrovai 
pamatys ir vėjavaikį Edison brolį Ar-
čerį, kuriam iškils didelis pavojus. 

TV8
21.00

TV3
23.10

rekomenduoja

TV6
23.00
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

8.00 Mistinės istorijos.
9.00 TV serialas „Bosas“.
11.00 Kalbame ir rodome.
11.55 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

13.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

14.00 „Komisaras Aleksas“.
15.00 Amerikos talentai.
16.00 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
17.00 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Vedęs ir 

turi vaikų“ (N-7).
19.00 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.00 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Sąmokslo 

teorija“ (N-7).
0.10 TV serialas 

„Persekiotojai“ (N-7).
1.05 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
2.00 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

3.05 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Namų daktaras.
8.00 Vantos lapas (N-7).
8.30 Girių takais.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Kitoks pokalbis (N-7).
10.30 Nuoga tiesa (N-7).
11.30 Pasaulis X (N-7).
12.30 24/7.
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.15 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Anykščių 
rajono taryba.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Anykščių 
rajono taryba.

19.20 „Albanas“ (N-7).
20.25 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Pasaulis X (N-7).
0.20 „Albanas“ (N-7).
1.20, 3.30, 5.40 Reporteris.
1.55, 4.05 „Praeities šešėliai“.
2.40, 4.50, 6.15 „Laukinis 

pasaulis“.
3.00, 5.10  „Genijai iš pri-

gimties“.
6.35 „Gamtos pasaulis“.

8.05 „Leonardas“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Laiko ženklai. 

Lietuviškos spaudos 
draudimo laikotarpis.

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
13.30 Koncertas. Rūta 

Ščiogolevaitė ir 
draugai. 2005 m.

15.00 Gimtoji žemė.
15.30 Girių horizontai.
16.00 „Džeronimas“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Laiko ženklai. 

Lietuviškos spaudos 
draudimo laikotarpis.

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.25 LKL čempionatas. 

Kauno „Žalgiris“ -  
Alytaus „Dzūkija“. 

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultūra +.
21.30 Romantinė komedija 

„Mistinė pica“.
23.15 Mokslo sriuba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
0.35 Dėmesio centre. 
1.00 Kultūros savanoriai.
1.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Groja 
Petras Geniušas.

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

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

prieš ateivius“.
9.10 „Avataras“.
9.30 „Melagių žaidimas“ 

(N-7).
10.15 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

10.45 „Karadajus“ (N-7).
11.40 Griežčiausi tėvai.
12.40 „Audra“ (N-7).
13.35 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
14.30 Magiškasis Rio.
15.00 Natūralioji  

kulinarija su Anabele 
Lengbein.

15.30 Griežčiausi tėvai.
16.40 „Burbulų šou“.
17.10 „Mano puikioji 

auklė“.
18.10 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.05 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 Parodijų komedija 

„Pasimatymo  
filmas“ (N-7).

22.30 „Mafijos  
daktarė“ (N-7).

23.25 „Begėdis“ (N-14).
0.30 „Arti namų“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt.
10.00 „Pavojus  

rojuje“ (N-7).
12.00 „Viskas  

teisėta“ (N-7).
13.00 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

13.30 „Univeras.  
Naujas  
bendrikas“ (N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
17.00 „Pavojus  

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

(N-7).
20.00 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Fizrukas“  
(N-7).

21.30 Nepaprasti  
rusiški kadrai  
(N-7).

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

„Lemtingas  
posūkis 3. Palikti 
mirčiai“ (S).

0.50 Kriminalinė drama 
„Aukštasis žmogus“ 
(N-14).

2.30 „Klyvlendo  
šou“ (N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Trauma“ (N-7).
10.30 „Laukinės gamtos 

ginklai“.
11.30 „Komanda Ž“ (N-7).
12.30 Pasaulis pro trauki-

nio langą.
13.30 Karštos senos  

sėdynės.
14.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.30 „Tėvai už borto“.
15.10 „Tekėk už manęs!“
17.00 Keisčiausi  

pasaulio  
restoranai.

17.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

19.00 „Komanda Ž“ (N-7).
20.00, 23.25 Balticum TV 

žinios.
20.20 80 traukinių aplink 

pasaulį.
20.50 Kinomano  

užrašai.
21.05 „Gainsbourg’as: 

didvyriškas gyveni-
mas“ (N-14).

23.40 „Trauma“ (N-7).
0.40 „Detektyvas  

Džo“ (N-7).

 9.00  Labas rytas, 
 Lietuva

 7.25  Namų daktaras 15.00  Amerikos talentai  0.40  „Detektyvas Džo“ 20.00  „Univeras. Naujas 
 bendrikas“

 9.30  „Melagių 
 žaidimas“ 
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 RTR PlaneTa (BalTija)
9.05 Pergalės aušra. 10.00, 13.00, 16.00, 16.30, 
19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. 
Maskva. 10.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 
3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 „Žvaigždės širdis“. 
15.00, 4.10 „Kol stanica miega“. 17.15 Tiesiogi-
nis eteris. 19.55 „Slaptosios kanceliarijos eks-
peditoriaus užrašai“. 23.35 Šalies budėtojas. 

 TV Polonia
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.50 „Cafe His-
toria“ - Aušvico išvadavimo 70-metis. 12.10 
Made in Poland. 12.40, 17.55 „Baronas24“. 
13.05, 19.55 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 
21.40Galvosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 „Likimo 
pokštas“. 14.45 Savaitraštis.pl. 15.40 Kultūringie-
ji PL. 16.50 „Notacijos. Lechas Ordonas. Nesto-
vėjau scenoje su alebarda“. 17.05 Kolbergo keliu. 
„Kšesimiras Dembskis“. 17.35 Libera - meno 
gidas: V.Stšeminskis. 18.20, 22.45 Polonija už-
sienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 XX amžiaus 
sensacijos. 19.25 Rytų studija. 20.25 Abipus 
Oderio. Kaimynai po lupa. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios. 21.50 „Meilė prie užliejamos pie-
vos“. 22.55 Buvo, nepraėjo - žvalgų istorijos kro-
nika. Sulaužyta strėlė. 23.25 Istorijos aktualijos. 
23.45 T.Lisas gyvai. 0.45 „Naszaarmia.pl“. 1.10 Ir 
gauruoti, ir margi. 1.25 Kodėl? Kam? Kaip? 

 DiVa UniVeRsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 12.10, 
23.55 Tikroji Holivudo istorija. 6.30, 12.55 Kor-
tnė ir Kim Niujorke. 7.15, 19.10 Erikas ir Džesė. 
7.40, 14.25, 21.35 Mados kontrolė. 8.00, 20.00, 
1.05 Kortnė ir Kim užkariauja Majamį. 8.45, 
14.50, 20.50, 22.20, 0.40 Išskirtiniai. 9.55, 
15.10 Džuliana ir Bilas. 10.40, 16.00 Nuotaka 
milijonieriui. 17.30 Naujienos. 18.20 Kortnė ir 
Kim Niujorke. 19.35 Ištekėjusi už Džonaso. 

 TV1000
9.00 „Susiliejimas“. 10.45 „Kosmopolis“. 12.45 
„Tarp dviejų mylimųjų“. 14.45 „Raudonasis dra-
konas“. 17.00 „Oušeno tryliktukas“. 19.00 „Tarp 
dviejų pasaulių“. 21.00 „Mes tikime meile“. 
23.00 „Haris Poteris ir išminties akmuo“. 

 TRaVel
8.00, 13.30 Turto gelbėtojai. Medinis namas. 8.30, 
14.00 Naujo būsto paieška. 9.30, 17.00 Staty-
bos Aliaskoje. 10.30, 15.00 Didžiosios paslaptys. 
11.30, 16.00 Neįtikėtinos istorijos. 12.30 Pamesto 
bagažo aukcionai. 18.00 Išgelbėkite mano vers-
lą!  19.00 Amerikos maistas. 20.00 Naujo būsto 
paieška. Barselona; Austrija. 21.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. 22.00 Kelionių aistra. Aliaska. 

 animal PlaneT
7.00, 18.20, 22.00, 0.45, 3.25, 6.35 Laukinis 
gyvenimas. 7.25, 11.00 Mieliausi augintiniai. 
8.15, 11.55 Laukinės gamtos gangsteriai. 9.10, 
5.00 Iškviečiamas tramdytojas. 10.05, 16.30 
Aligatorių tramdytojai. 12.50, 17.25, 21.05, 4.15 
Namai medžiuose. 13.45 Laukinės būtybės. 
14.40, 19.15, 1.40 Akvariumų verslas. 15.35 
Laukinės gamtos gangsteriai. 18.20 Laukinis 
gyvenimas. 20.10, 2.35 Šeimos safaris. 22.55 
Gamta su D.Salmoniu. 23.50 Po užpuolimo. 
5.50 Šeimos safaris. 

 sPoRT1
8.00, 20.00, 21.10 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Los Andželo „Lakers“. 10.15 NBA 
krepšinio lyga. Bruklino „Nets“ - Bostono „Cel-
tics“. 2014/2015 m. sezonas. 12.15 Olandijos 
„Eredivisie“ 2014/2015 lyga. Turo apžvalga. 
13.00, 2.30 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV 
Eindhoven“ - „Willem II“. 15.00 NBA krepšinio 
lyga. Detroito „Pistons“ - Ouklendo „Warriors“. 
17.00, 24.00 KOK World series. Bušido kovos. 
19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 
19.15 Pasaulio galiūnų čempionatas. 22.10, 
23.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Sara-
gosos „CAI“ - Tenerifės „Iberostar“. 4.30 Rusijos 
„Premier League“. „Zenit“ - „Mordovia“. 

 ViasaT sPoRT BalTic
9.50 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ -  
„Slovan“. 11.50 Dviračių treko lenktynės. 
Pasaulio čempionatas. 13.10 Dviračių treko 
lenktynės. Pasaulio čempionatas. 14.50 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - „Aston 
Villa“. 16.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Southampton“ - „Swansea“. 18.30 Ledo ritu-
lys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Slovan“. 20.30 
Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Žalgiris“. 
22.20 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ -  
„Emporio Armani“. 0.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Manchester City“. 
2.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester United“ - „Leicester“. 3.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas.  

 eURosPoRT
9.30 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. 10.00, 
15.30, 23.00 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. 10.30 Slidinėjimo maratonas. Klasikinis 
stilius. 13.30, 1.15 Dailusis čiuožimas. Euro-
pos čempionatas. 16.30, 20.30 Tenisas. „Aus-
tralian Open“. 17.30 Lengvoji atletika. „Indoor 
Meeting“ serijos varžybos. 18.45, 0.30 Futbolo 
apžvalga. 19.30  Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
čempionatas. 22.15  Teniso šou su Matsu 
Wilanderiu. 22.45  Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 20.00  „Visa menanti“  12.00  Drąsūs. Stiprūs. 
 Vikrūs

 8.05  „Namelis 
 prerijose“

 17.45  „Naisių vasara“ 17.15  Yra kaip yra 19.30  Prieš srovę

 TV8
10.00 „Šunyčiai patruliai“. 10.25 Senoji anima-
cija. 11.00 „Meilė rudenį“. 12.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“. 14.30 
„Pamiršk mane“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Martos Stiu-
art kulinarijos mokykla. 18.00 „Meilė gyventi“. 
19.00 „Laukinis angelas“. 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. 20.35 „Pamiršk mane“. 21.00 Drama 
„Jausmų gelmėse“. 22.40 „Meilė gyventi“. 
23.35 Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 13.50, 
16.30, 21.00 Dviračio šou. 11.05 Nuo... Iki. 
12.00, 14.45 Yra kaip yra. 13.05, 15.45 KK2. 
14.15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00, 
17.00 Naujienos. 11.35 Gyvenk sveikai! 12.40 
„Bučinys 2“. 13.35, 14.20 Kartu su visais. 14.55 
Vyriška/Moteriška. 15.55, 3.20 Mados nuosprendis. 
17.50 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.45 Lietuvos laikas.  21.15 „Nėštumo testas“. 
23.25 Lietuvos laikas.  23.35 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
7.00 „Bernardas“. 7.05 „Ninjago“. 7.25 „Mano 
tiesa“. 8.15 „Žvaigždžių gyvenimas“. 10.05 „Bu-
činys“. 11.45 „Maša įstatyme“. 13.35 Pasverti 
ir laimingi 2. 17.30 „Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 
19.25 „Maša įstatyme“. 21.15 „Mano tiesa“. 
23.00 Pasverti ir laimingi 2. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 
„Gyvena gi žmonės!“ 8.45, 9.25 „Muchta-
ro sugrįžimas 2“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šiandien. 10.10 „Medicinos paslaptys“. 10.45 
„Bet kada“. 10.55 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 
13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 Pro-
kurorų patikrinimas. 15.25 Pagrindinis kelias. 
16.05 „Bombila“ . 17.05 Kalbame ir rodome. 
18.50 „Garbės kodeksas 7“. 20.45 „Piatnickis“. 
22.40 Dienos anatomija. 23.35 „Pėdsekys“. 
1.30 Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kroni-
kos. 2.35 Prisiekusiųjų teismas. Svarbiausias 
dalykas. 4.10 Dienos anatomija. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Siela. 10.00, 13.00, 
16.00, 16.30, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 16.10, 
18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Apie tai, kas svar-
biausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 
„Žvaigždės širdis“. 15.00, 4.10 „Kol stanica 
miega“. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.55 „Slap-
tosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 
23.35 Šnipų medžioklė. 0.30 „Kamenskaja“. 
1.20 „Tonio Vendiso klaida“ (2). 

 TV PolonIa
8.20 „Padaužos iš Malūnų slėnio“. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 12.05 Buvo, nepraėjo - žvalgų 
istorijos kronika. Sulaužyta strėlė. 12.40 Šios 
dienos užduotys. 13.05, 19.55 „Laimės spalvos“. 
13.30, 18.50, 21.45 Galvosūkis. 13.35 Žinios. 
13.50 „Garbės laikas. Sukilimas“. 14.50 „Natūra-
lūs miškai“. 15.30 T.Lisas gyvai. 16.30 „Širdies 
dovana“. 17.05 Kultūros savaitraštis. 17.55, 1.45 
Šios dienos užduotys. 18.20,22.45 Polonija už-
sienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, XX amžiaus 
sensacijos. 19.25 Petersburski Music Show. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50 
„Tėvas Mateušas“. 23.00 Sveika, Polonija. 23.45 
„Hey“ koncertas. 0.40 „Janas Novakas Jeziorans-
kis - įvykių užkulisiai“. 1.10 Made in Poland. 

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 12.10 Nau-
jienos. 6.30, 12.55, 18.20 Kortnė ir Kim Niujorke. 
7.15, 19.10 Erikas ir Džesė. 7.40, 19.35 Ištekėjusi 
už Džonaso. 8.00, 13.40, 20.50 Kortnė ir Kim užka-
riauja Majamį. 8.45, 17.30, 21.35, 23.10 Išskirtiniai. 
9.55, 15.10 Džuliana ir Bilas. 10.40, 16.00 Nuotaka 
milijonieriui. 14.25 Tikroji Holivudo istorija. 20.00 
Mados pasaulyje. 22.20, 23.55 Mados kontrolė. 

 TV1000
10.45 „Tarp dviejų pasaulių“. 12.45 „Haris Pote-
ris ir išminties akmuo“. 15.15 „Romo dienoraš-
tis“. 17.15 „Vaikinams tai patinka“. 19.00 „Do-
rianas Grėjus“. 21.00 „Muzika, suradusi mus“. 
23.00 „Haris Poteris ir paslapčių kambarys“. 

 TRaVEl
8.00, 13.30 Turto gelbėtojai. 8.30, 14.00 Naujo 
būsto paieška. Barselona; Austrija. 9.30, 17.00 
Statybos Aliaskoje. 10.30, 15.00, 24.00 Didžio-
sios paslaptys. 11.30, 16.00 Neįtikėtinos isto-
rijos. 12.30, 21.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
18.00 Išgelbėkite mano verslą!  19.00 Amerikos 
maistas. 20.00 Naujo būsto paieška. Naujas 
gyvenimas Belfaste; Prancūzija. 22.00 Lobių 
karalius. 23.00 Akmeniniai labirintai. Liverpulis. 

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

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“).
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
13.30 „Legenda apie Korą“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Prieš srovę (N-7).
20.30 VIP (N-7).
21.00 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.10 TV serialas 

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

kriminalistai“ (N-14).
1.10 TV serialas 

„Naujokė“ (N-7).
2.00 TV serialas 

„Skandalas“ (N-14).
2.55 „Nepasitikėk bjaury-

be iš 23 buto“ (N-7).
3.40 TV serialas „Choras“.

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Žuviukai 

burbuliukai“.
7.00 Animacinis f. 

„Tomas ir Džeris“.
7.25 Animacinis f. „Keista 

šeimynėlė“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Romantinė drama 
„Gatvės tango“ (N-7).

11.00 Komedija „Mažieji 
genijai“.

12.45 Oplia! (N-7).
13.15 Animacinis f. 

„Tomas ir Džeris“.
13.40 Animacinis f. „Keista 

šeimynėlė“.
14.05 „Na, palauk!“
14.20 TV serialas „Ugnis ir 

Ledas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis.
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Veiksmo trileris 

„Baimės kaina“ (N-14).
0.30 TV serialas „Ties 

riba“ (N-14).
1.25 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.

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

tarnyba.
11.30 Eurovizija 2015. 

Nacionalinė atranka.
13.05 Pinigų karta.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Hartlando užuovėja“.
17.00 „Akis už akį“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara“.
18.15 Šiandien.
18.45 TV serialas „Ten, kur 

namai“ (N-7).
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 

Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 Istorijos detektyvai.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 TV serialas „Ten, kur 

namai“ (N-7).
0.30 „Akis už akį“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Emigrantai.
4.05 Specialus tyrimas.
4.55 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.

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

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

9.00 „Brolis už brolį“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome.
11.55 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

14.00 TV serialas 
„Komisaras Aleksas“.

15.00 Amerikos talentai.
16.00 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Vedęs ir 

turi vaikų“ (N-7).
19.00 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.00 TV serialas „Visa 

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

„Vedybų planuotoja“.
23.30 TV serialas 

„Persekiotojai“ (N-7).
0.25 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.20 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.25 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.55 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
9.00 „Albanas“ (N-7).
10.05 „Magda M.“ (N-7).
11.10 Reporteris.
12.00 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
13.00 Patriotai (N-7).
14.00 Gamink sveikiau!
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“ .
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.15 Savivaldybių rin-

kimai 2015. Biržų 
rajono taryba.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rin-

kimai 2015. Biržų 
rajono taryba.

19.20 „Albanas“ (N-7).
20.25 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.12 Pažangi Lietuva. Orai.
23.20 Taip gyvena žvaigždės! 
0.20 „Albanas“ (N-7).
1.20, 3.30, 5.40 Reporteris.
1.55, 4.05 „Praeities šešėliai“.
2.40, 4.50, 6.15 „Laukinis 

pasaulis“.
m. 3.00, 5.10 „Genijai iš 

prigimties“.
6.35 „Gamtos pasaulis“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Laiko ženklai. 
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Kultūra +.
12.45 Baletas „Raudonoji 

Žizel“.
14.15 Lietuvių doku-

mentikos meistrai. 
Henrikas Šablevičius. 

15.10 Būtovės slėpiniai. 
16.00 „Džeronimas“.
16.25 Žurnalistės Inos 

Drąsutienės kūry-
bos retrospektyva. 
Kelionė į būtąjį laiką. 

17.10 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūry-
bos retrospektyva. 
Tūkstantmečio aki-
mirkos. Aistrų valdo-
ma Salomėja Nėris. 

17.45 Žinios. 
18.00 Vilniaus albumas.
18.15 „Saulės dovanos“.
18.45 Mokslo sriuba.
19.00 Prof. Daumantas 

Matulis. 
19.45 Linija, spalva, forma.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 „Sprogstanti Saulė“. 1 s. 
23.00 Dabar pasaulyje.
23.30 „Sprogstanti  

Saulė“. 2 s. 
1.00 Panorama. Verslas. 
1.35 Dėmesio centre. 
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 22.20  „Komisaras 
 Manara 2“

 13.00  „Fizrukas“ 23.25  „Farų šeima“

 AnimAl PlAnet
7.00, 13.45 Laukinis gyvenimas. 7.25, 11.00 
Mieliausi augintiniai. 8.15, 11.55 Šeimos safaris. 
9.10, 18.20, 22.00, 0.45 Iškviečiamas tramdyto-
jas. 10.05 Aligatorių tramdytojai. 12.50, 17.25, 
21.05 Namai medžiuose. 14.40 19.15, Akvariumų 
verslas. 15.35 Šeimos safaris. 16.30 Gamta su 
D.Salmoniu. 20.10 Drambliai. 22.55 Pavojingiau-
sios gyvatės. 23.50 Havajai: prarastas rojus. 

 SPort1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 7.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 20 
turo apžvalga. 8.00, 10.00, 19.45, 21.10 NBA krep-
šinio lyga. Bruklino „Nets“ - Toronto „Raptors“. 
12.15 Rusijos „Premier League“. Turo apžvalga. 
13.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindho-
ven“ - „Feyenoord“. 15.00 NBA krepšinio lyga. Či-
kagos „Bulls“ - Klivlando „Cavaliers“. 17.00, 0.45 
KOK World series. Bušido kovos. 19.15 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. 20 turo apžvalga. 21.45 Olandi-
jos „Eredivisie“ lyga. „NAC Breda“ - „PSV Eind-
hoven“ (pertraukoje „Sportas“. Dienos naujienos). 
23.35, 23.15 „Eurocup“ krepšinio lyga. Stambulo 
„Bešiktaš“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 2.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Laboral Kutxa“ - „FC 
Barcelona“. 4.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „SC 
Cambuur“ - „PSV Eindhoven“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“ - „Real“. 
8.50 Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Nizhny 
Novgorod“. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. „Pa-
nathinaikos“ - „Galatasaray“. 12.30 Dviračių 
treko lenktynės. Pasaulio čempionatas. 13.55 
„Formulė-1“. 2014 m. sezono apžvalga. 14.55 
Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ - SKA. Tiesiogi-
nė transliacija. 17.30 Golfas. PGA turo apžvalga. 
17.55 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ 
- „Medveščak“. Tiesioginė transliacija. 20.30 
Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ - SKA. 22.30 
Futbolas. Anglijos taurė. „Chelsea“ - „Liver-
pool“. 0.20 Futbolas. Anglijos taurė. „Sheffield 
United“ - „Tottenham“. 2.10 Ledo ritulys. KHL. 
Minsko „Dinamo“ - „Medveščak“. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Avangard“ - SKA. 

 euroSPort
9.30 Lengvoji atletika. „Indoor Meeting“ serijos 
varžybos. 10.45, 15.45 Kalnų slidinėjimas. Pa-
saulio čempionato apžvalga. 11.00, 16.45 Spor-
to linksmybės. 12.00 Kalnų slidinėjimas. Pa-
saulio taurė. 13.15, 17.30 Tenisas. „Australian 
Open“. 15.15 Teniso šou su Matsu Wilanderiu. 
16.00 Futbolo apžvalga. 18.30, 21.45, 1.15 Šuo-
liai nuo tramplino. Pasaulio taurė. 19.45, 22.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

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

ateivius“.
9.10 „Avataras“.
9.30 „Melagių  

žaidimas“ (N-7).
10.15 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

10.45 „Karadajus“  
(N-7).

11.40 Griežčiausi  
tėvai.

12.40 „Audra“ (N-7).
13.35 „Pavogtas  

gyvenimas“ (N-7).
14.30 Būrėja.
15.00 Natūralioji  

kulinarija su Anabele 
Lengbein.

15.30 Griežčiausi tėvai.
16.40 „Burbulų šou“.
17.10 „Mano puikioji 

auklė“.
18.10 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.05 „Karadajus“ (N-7).
21.00 „Laiko gijos“ (N-7).
22.30 „Mafijos  

aktarė“ (N-7).
23.25 „Farų šeima“  

(N-7).
0.15 „Arti namų“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis  

Laida apie gyvūnus.
10.00 „Pavojus  

rojuje“ (N-7).
11.00 „Viskas  

teisėta“ (N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-7).
13.00 „Fizrukas“ (N-7).
13.30 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Viskas  

teisėta“ (N-7).
17.00 „Pavojus  

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

(N-7).
20.00 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Fizrukas“ (N-7).
21.30 Kriminalinis  

trileris „Blicas“  
(N-14).

23.25 Crisso Angelo  
iliuzijų pasaulis 
(N-7).

23.55 „Dirbtinis intelektas“ 
(N-14).

0.45 Trileris „Tornado 
grėsmė“ (N-7).

2.15 „Klyvlendo šou“  
(N-7).

9.00 Balticum  
TV žinios.

9.15 80 traukinių aplink 
pasaulį.

9.45 „Niagaros magija“ 
(N-7).

10.45 „Komanda Ž“  
(N-7).

11.45 „Tėvai už borto“.
12.30 Kinomano  

užrašai.
12.45 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
13.15 „Detektyvas  

Džo“ (N-7).
14.15 „Lelijos“ (1) (N-7).
15.15 „Trauma“ (N-7).
16.15 Kinomano užrašai.
16.30 Karštos senos  

sėdynės.
17.00 Pasaulis pro trauki-

nio langą.
18.00 „Priedangoje“ (1)  

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

žinios.
20.20 Reidas. Eismo įvykių 

kronika.
20.50 „Edeno muziejus“ 

(N-7).
21.50 Balticum TV žinios.
22.05 Kinomano užrašai.
22.20 „Komisaras  

Manara 2“ (N-7).
23.20 „Niagaros magija“ 

(N-7).

„KriZĖ“
Veiksmo serialas. JAV. 2014.
Režisierius R.Reivikas.
Vaidina D.Malrounis, R.Teiloras, Dž.Lefertis.

Aukščiausi Amerikos pareigūnai turi didžiulę galią, valdo svarbiausią 
informaciją ir turi nuolatinę apsaugą, tačiau jie turi vieną silpną vietą - 
savo vaikus. Kai autobusas, kuriame yra Vašingtono elito vaikai, įskaitant 
ir prezidento sūnų, patenka į pas alą, prasideda nacionalinė krizė. Ką tik 
slaptosiose tarnybose dirbti pradėjęs Markas Finlis tikrai nesitikėjo, kad 
jau pirmąją darbo dieną teks slopinti tarptautinį skandalą.

tV3
23.10

„JAuSmŲ GelmĖSe“
Drama.  Vokietija. 2004.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina N.Ohara, P.Fichtė

Jauna jūrų biologė ir aistringa 
nardytoja Kristina keliauja į Korn-
valį pas savo vienišą tetą Holi. Vos 
atvykusi Kristina sutinka paslaptin-
gą ir žavingą Jonataną. Po nesenų 
nusivylimų ji nesiryžta nerti į nau-
jus santykius. 

„tornADo GrĖSmĖ“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius Dž.Baras.
Vaidina S.Asaras, M.L.Braunas.

Pasaulį drebina neregėto stiprumo 
tornadai. Gyventojai susirūpinę to-
kiais gamtos pokštais, tačiau tik keli 
žmonės suvokia, kad tai ne klimato 
reiškiniai, o ateivių kėslai. Pasirodo, 
jie naudoja elektromagnetines ban-
gas, kad sukeltų siaubingas audras, 
ir taip siekia sunaikinti Žemę. 

„BlicAS“
kriminalinis Trileris. Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV. 2011.
Režisierius E.Lesteris.
Vaidina Dž.Stathamas, L.Evansas.

Seržantui Tomui Brentui patikima 
ypatinga užduotis - sugauti žudi-
ką maniaką, kuris įsisuko į Tomo 
kolegų gretas. Vieną po kito poli-
cijos pareigūnus žudantis Blicas vis 
prasprūsta pro Brento akis. 

tV8
21.00

tV6
21.30

tV6
0.45

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas  

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas  
„Meilės sūkuryje“.

10.00 TV serialas „Aistros 
spalvos“ (N-7).

11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
13.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
14.00 „Kempiniukas 

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

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

dešimtukas (N-7).
21.00 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.05 Vikingų loto.
22.10 Kriminalinis trileris 

„12 galimybių“ (N-14).
0.25 TV serialas 

„Elementaru“ (N-7).
1.20 TV serialas 

„Naujokė“ (N-7).
2.10 „Aferistas“ (N-7).
3.00 TV serialas „Moderni 

šeima“ (N-7).
3.50 „Choras“ (N-7).

6.30 Animacinis f. „Žuviu-
kai burbuliukai“.

7.00 Animacinis f.  
„Tomas ir Džeris“.

7.25 Animacinis f.  
„Keista šeimynėlė“.

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

8.50 24 valandos (N-7).
9.50 Yra kaip yra (N-7).
11.00 Nuo... Iki.
11.55 KK2 (N-7).
12.45 Oplia! (N-7).
13.15 Animacinis f.  

„Tomas ir Džeris“.
13.40 Animacinis f.  

„Keista šeimynėlė“.
14.05 Animacinis f.  

„Na, palauk!“
14.20 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (1) (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 TV serialas „Gyveni-

mo receptai 2“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Gyvatės lėktuve“  
(N-14).

0.15 TV serialas „Ties 
riba“ (N-14).

1.10 TV serialas „Detektyvė 
Džonson“ (N-7).

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

(N-7).
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Emigrantai.
11.30 Delfinai ir žvaigždės.
13.05 Specialus tyrimas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Hartlando užuovėja“.
17.00 „Akis už akį“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara“.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų k.).
18.45 „Ten, kur namai“  

(N-7).
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
23.10 Vakaro žinios.
23.40 „Ten, kur namai“ 

(N-7).
0.30 TV serialas „Akis  

už akį“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Gyvenimas.
4.05 Auksinis protas.
5.15 Durys atsidaro.

   

Trečiadienis

„DAUNTONO ABATIJA“
SerialaS. Jungtinė Karalystė. 2014.
Režisierius Dž.Felouzas.
Vaidina H.Bounvilis, F.Loganas, E.Magovern.

Elegantiškasis serialas apie Britanijos aukštuomenės gyvenimą. Ilgai 
slėptoms paslaptims bus lemta išnirti į dienos šviesą. Rinkimuose 
ministro pirmininko postą laimės darbininkų klasės atstovas. Daug 
dalykų nuo šiol bus kitaip. Vis dar jausis ir karo atgarsiai, intrigos kils 
dėl planuojamo statyti memorialo karo aukoms. Žinoma, virs ir mei-
lės aistros.

rekomenduoja

TV8
21.00

„AMERIKOS NINDZĖ“
VeikSmo filmaS. JAV. 1985.
Režisierius S.Ferstenbergas.
Vaidina M.Dudikovas, 
S.Džeimsas, Dž.Fudžioka.

Apkaltintasis Džojus Armstrongas 
turi pasirinkimą: arba sėsti į kalėjimą, 
arba eiti tarnauti JAV kariuomenėje 
Filipinuose. Pasirinkęs kariuomenę, 
jis atsiskleidžia kaip kovos menų 
meistras. Džojui vykdant pirmąją 
užduotį, jo vairuojamą furgoną už-
puola grupė sukilėlių. Jie grobia ka-
riuomenės ginklus ir kartu pasiima 
pulkininko dukterį Patriciją.

„12 GALIMYBIŲ“
kriminaliniS trileriS. JAV. 2009.
Režisierius R.Harlinas.
Vaidina Dž.Sena, E.Džilenas, 
E.Skot.

Stropus ir savo darbą mylintis Nau-
jojo Orleano detektyvas Denis Fi-
šeris užkerta kelią puikiai parengtai 
ir suplanuotai grandiozinei vagys-
tei. Fišeriui pavyksta sučiupti ir patį 
vagystės organizatorių - Mailsą 
Džeksoną. Tačiau operacijos metu 
atsitiktinai žūva Mailso sužadėtinė. 
Keršydamas už žuvusią mylimąją, 
Mailsas pabėga iš kalėjimo.

„GYVATĖS LĖKTUVE“
VeikSmo trileriS. JAV, Kanada, 
Vokietija. 2006.
Režisieriai D.R.Elisas, L.Helebis.
Vaidina S.L.Džeksonas, 
Dž.Margulis, N.Filipsas.

FTB agentas Nevilas Flinas lydi žiau-
rios žmogžudystės liudininką. Tuo pa-
čiu lėktuvu skrenda ir samdomas žu-
dikas, turintis nužudyti liudininką. Jis 
paleidžia šimtus mirtinai nuodingų 
gyvačių ir priverčia FTB agentą, įgulą 
ir keleivius kovoti už išgyvenimą.

TV6
21.30

TV3
22.10

LNK
22.10

 TV8
8.10 „Žavūs ir drąsūs“. 9.00 Senoji animacija. 10.00 
„Šunyčiai patruliai“. 11.00 „Jausmų gelmėse“. 12.40, 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 
„Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 
15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 17.00 Martos Stiuart kuli-
narijos mokykla. 18.00, 22.20 „Meilė gyventi“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Dauntono abatija“. 23.10 
Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 0.10 Gydytojai. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 13.50, 16.30, 
21.00 Dviračio šou. 11.05 Pagalbos skambutis. 
12.00, 14.45 Yra kaip yra. 13.05, 15.45 KK2. 
14.15 Šefas rekomenduoja. 17.00, 22.00 Info 
diena. 21.30 Dabar pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
5.50 Lietuvos laikas. 6.00 „EURONEWS“. 6.30, 
9.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 6.55, 9.20 Labas 
rytas. 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 11.35 Gyvenk 
sveikai! 12.40 „Bučinys 2“. 13.35, 14.20 Kartu su 
visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 15.55, 3.25 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.20 
„Nėštumo testas“. 23.25 Lietuvos laikas.23.40 Va-
karas su Urgantu. 0.15 Vakarinės naujienos.

 REN
7.00 „Bernardas“. 7.05 „Ninjago“. 7.25 „Mano tiesa“. 
8.15 „Žvaigždžių gyvenimas“. 9.55 „Bučinys 2“. 
11.35 „Maša įstatyme“. 13.25 Pasverti ir laimingi 2. 
16.35 „Mano tiesa“. 17.30 „Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 
19.25 „Maša įstatyme“. 23.15 Pasverti ir laimingi 2. 

 NTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 „Gyvena gi 
žmonės!“ 8.45, 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 10.10 Gaminame su 
A.Zyminu. 10.45 „Bet kada“. 10.55 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.30 Ypatingas įvykis. 14.00 Prokurorų 
patikrinimas. 15.25 „Technikos stebuklai“. 16.05 
„Bombila“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.50 „Garbės 
kodeksas 7“. 20.45 „Piatnickis“. 22.40 Dienos anato-
mija. 23.35 „Pėdsekys“. 1.30 „Buto klausimas“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Dvikova su virusu. 10.00, 
13.00, 16.00, 16.30, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 
16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Apie tai, kas 
svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 
„Būrimas žvakių šviesoje“. 15.00, 4.10 „Kol stani-
ca miega“. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.55 „Atleisk 
man, mama“. 21.50 Specialusis korespondentas. 
23.30 Pokeris 45. 0.20 „Kamenskaja“. 

 11.30  Delfinai ir  
 žvaigždės

 18.30  TV3 žinios  0.15  „Ties riba“

laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  3 0 51

7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

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

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

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.55 „Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

13.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

14.00 TV serialas 
„Komisaras Aleksas“ 
(N-7).

15.00 Amerikos talentai.
16.00 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro  

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

turi vaikų“ (N-7).
19.00 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.00 TV serialas „Visa 

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

„Viki, Kristina, 
Barselona“ (N-14).

23.20 „Persekiotojai“ (N-7).
0.15 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.10 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
2.15 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.55 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
9.00 „Albanas“ (N-7).
10.05 „Magda M.“ (N-7).
11.10 Reporteris.
12.00 Nuoga tiesa (N-7).
13.00 Vantos lapas (N-7).
13.30 Taip gyvena žvaigždės!
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Gamink sveikiau!“
17.00 Žinios. Orai.
17.15 Savivaldybių rinkimai 

2015. Pagėgių taryba.
18.00 Reporteris. Orai.
18.30 Keliauk! Pažink! Pasi-

dalink! Ištisus metus.
18.35 Savivaldybių rinkimai 

2015. Pagėgių taryba.
19.20 „Laukinis pasaulis“.
19.50 Laikas krepšiniui.
20.00 Europos taurė 2014/ 

2015. Zgoželeco 
„Turow“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Lenkijos.

21.45 Sąmokslo teorija (N-7).
22.45 Reporteris. Orai.
23.20 Patriotai (N-7).
0.20 „Albanas“ (N-7).
1.20, 3.30, 5.40 Reporteris.
1.55, 4.05 „Praeities  

šešėliai“ (N-14).

8.05 Žurnalistės I.Drąsutienės 
kūrybos retrospektyva.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Laiko ženklai.  

Kauno fortai.
12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 LRT Kultūros akade-

mija. Prof. D.Matulis. 
Vaistų kūrimo iššūkiai.

13.30 Benediktinų kelias 
Lietuvoje.

14.05 Festivalis „Vilnius Ma-
ma Jazz 2014“. Greg 
Osby (Šveicarija, JAV).

15.10 Mūsų miesteliai. 
Senoji Varėna. 3 d.

16.00 „Mūsų kaimynai 
marsupilamiai“.

16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Laiko ženklai.
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Trembita.
18.15 „Lagerių moterys. 

Stefanija Ladigienė“, 
„Lagerių moterys. 
Nijolė Sadūnaitė“.

19.15 Istorijos detektyvai. 
20.00 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Elito kinas. Biografinė 

drama „Komediantas“.
23.30 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).
24.00 Panorama.
0.35 Dėmesio centre.

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

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

prieš ateivius“.
9.10 „Avataras“.
9.30 „Melagių žaidimas“ 

(N-7).
10.15 „Stulbinamas  

gyvūnijos pasaulis“.
10.45 „Karadajus“  

(N-7).
11.40 „Laiko gijos“  

(N-7).
13.05 Būrėja.
13.35 „Pavogtas  

gyvenimas“ (N-7).
14.30 Būrėja.
15.00 Natūralioji  

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

15.30 Griežčiausi tėvai.
16.40 „Burbulų šou“.
17.10 „Mano puikioji 

auklė“.
18.10 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.05 „Karadajus“ (N-7).
21.00 Veiksmo f.  

„Elektra“ (N-7).
22.45 „Mafijos daktarė“  

(N-7).
23.35 „Farų šeima“  

(N-7).
0.25 „Arti namų“  

(N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas (N-7).
10.00 „Pavojus rojuje“  

(N-7).
11.00 „Viskas teisėta“  

(N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-7).
13.00 „Fizrukas“ (N-7).
13.30 „Univeras.  

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Viskas teisėta“  

(N-7).
17.00 „Pavojus rojuje“  

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Fizrukas“ (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Amerikos nindzė“ 
(N-7).

23.20 „Crisso Angelo  
iliuzijų pasaulis“ 
(N-7).

23.55 „Dirbtinis  
intelektas“ (N-14).

0.45 Siaubo trileris 
„Lemtingas  
posūkis 3.  
Palikti mirčiai“ (S).

2.00 „Klyvlendo šou“  
(N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 Reidas.
9.45 „Priedangoje“  

(1) (N-7).
10.45 „Komanda Ž“  

(N-7).
11.45 80 traukinių  

aplink pasaulį.
12.15 „Niagaros magija“ 

(N-7).
13.15 „Komisaras  

Manara 2“  
(N-7).

14.15 „Meilė yra  
viskas, ko  
reikia“ (N-7).

16.20 „Detektyvas  
Džo“ (N-7).

17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 „Lelijos“ (1)  

(N-7).
19.00 „Komanda Ž“  

(N-7).
20.00 Balticum TV  

žinios.
20.20 Keisčiausi  

pasaulio  
restoranai.

20.50 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

22.45 Balticum TV  
žinios.

23.00 „Edeno muziejus“ 
(N-7).

24.00 „Priedangoje“ (1).

TV PROGRAMAvasario 4 d. 

 TV Polonia
7.05 Laukimo salė. 8.00 Didžiosios Lenkijos 
gamtos rezervatai. 8.25 „Storulis“. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.00 Sveika, Polonija. 
12.40 Šios dienos užduotys. 13.05, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 
Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Meilė prie 
užliejamos pievos“. 14.50 TV teatras: spektaklis 
„Nuotykis“. 16.10, 7.00 Gyvenimo menas. 16.35 
1200 muziejų. 17.05 Laukimo salė. 17.55, 1.45 
Šios dienos užduotys. 18.20, 23.40, 4.35 Poloni-
ja užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 Ir gauruoti, ir margi. 
19.35 Kodėl? Kam? Kaip? 20.25 „Vilnoteka“. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 5.20 
TV teatras: spektaklis „Nuotykis“. 23.50, 3.45 
„Gyvenimo egzaminas“. 0.45 „Archimandritas“. 

 DiVa UniVersal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 8.25, 12.10, 
14.50, 17.30, 19.35, 21.40, 24.00, 2.40 Išskirti-
niai. 6.30, 12.55, 18.20 Kortnė ir Kim Niujorke. 
7.15, 19.10, 4.10 Erikas ir Džesė. 7.40 Ištekėjusi 
už Džonaso. 8.00, 13.40, 20.50, 4.35 Mados pa-
saulyje. 9.55, 15.10, 3.25 Džuliana ir Bilas. 10.40, 
16.00 Nuotaka milijonieriui. 14.05, 21.15, 2.15 
Mados kontrolė. 14.25 Vaikantis šlovės. 20.00 
Mados projektas. 22.25 Tikroji Holivudo istorija. 

 TV1000
5.30 „Susiliejimas“. 7.05 „Vaikinams tai patin-
ka“. 8.40 „Paslaptingas langas“. 10.20 „Mes 
tikime meile“. 12.20 „Haris Poteris ir paslapčių 
kambarys“. 15.05 „Muzika, suradusi mus“. 
17.05 „Varnas“. 19.00 „Advokatas iš Linkol-
no“. 21.00 „Draugai su vaikais“. 22.50 „Haris 
Poteris ir Azkabano kalinys“. 1.20 „Raudona-
sis drakonas“. 3.25 „Holivudo žmogžudysčių 
skyrius“. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Antarktida. 8.00, 
13.30 Turto gelbėtojai. 8.30, 14.00 Naujo būsto 
paieška. Naujas gyvenimas Belfaste; Pran-
cūzija. 9.30, 17.00 Statybos Aliaskoje. 10.30, 
15.00, 24.00 Didžiosios paslaptys. 11.30, 16.00 
Neįtikėtinos istorijos. 12.30 Pamesto baga-
žo aukcionai. 18.00 Išgelbėkite mano verslą! 
Jamaika. Viešbutis „Gardenia Resort“. 19.00 
Amerikos maistas. Klivlandas. 20.00 Naujo 
būsto paieška. Osaka; Švedija. 21.00 Brange-
nybių pasaulyje. Kambodža: žydrasis safyras 
ir cirkonis. 22.00 Išlikti bet kokia kaina. 23.00 
Akmeniniai labirintai. Londonas. 1.00 Nakties 
programa. 

 animal PlaneT
7.00, 6.35 Laukinis gyvenimas. 7.25 Mieliausi au-
gintiniai. 8.15, 11.55, 15.35 Drambliai. 9.10, 13.45, 
5.00 Iškviečiamas tramdytojas. 10.05 Aligatorių 
tramdytojai. 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 12.50, 17.25, 
21.05, 4.15 Namai medžiuose. 14.40, 19.15, 1.40 
Akvariumų verslas. 16.30 Pavojingiausios gyvatės. 
18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Artimųjų Rytų gamta. 20.10, 
2.35, 5.50 Afrikoje. 22.55 Povandeninis pėdsekys. 

 sPorT1
7.00, 12.00, 19.00, 23.20 „Sportas“. 7.15 Rusijos 
„Premier League“. Turo apžvalga. 8.00 „Eurocup“ 
krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - „Paris - 
Levallois“. 9.45 NBA krepšinio lyga. San Antonijo 
„Spurs“ - Majamio „Heat“. 2013/2014 sezono Fi-
nalas. 12.15 WTA Korea Open. Moretų tenisas. Var-
vara Lepchenko - Karolina Pliskova. Finalas. 15.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „NAC Breda“ - „PSV 
Eindhoven“. 2014/2015 m. sezonas. 17.00 KOK 
World series. Bušido kovos. 19.15, 1.15 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 19.30 Tiesioginė translia-
cija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „SC Heerenveen“ 
- „Feyenoord“ (pertraukoje „Sportas“. Dienos naujie-
nos). 21.25 Tiesioginė transliacija. „Eurocup“ krepši-
nio lyga. „Paris - Levallois“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 
23.30 ATP250 BRD Nastase Tiriac Trophy. Vyrų 
tenisas. Grigor Dimitrov - Lukas Rosol. Finalas.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Eurolyga. „Barcelona“ - „Žalgiris“. 8.50 Krep-
šinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Galatasaray“. 
10.40 Anglijos Premier lyga. „Hull“ - „Newcastle“. 
12.30 Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Man-
chester City“. 14.25 Dviračių treko lenktynės. 
Pasaulio čempionatas. 15.55 Ledo ritulys. KHL. 
„Salavat Yulaev“ - „Jokerit“. Tiesioginė transliacija. 
18.25 Ledo ritulys. KHL. „HK Sochi“ - „Barys“. Tie-
sioginė transliacija. 21.00 Eurolyga. „Barcelona“ 
- „Žalgiris“. 22.50 Ledo ritulys. KHL. „HK Sochi“ 
- „Barys“. 0.50 „Trans World Sport“ žurnalas. 1.50 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 2.20 
Golfas. PGA turo apžvalga (5). 2.50 Golfas. Euro-
pos turo savaitės apžvalga. 3.20 Boksas. Timothy 
Bradley - Juanas Manuelis Marquezas. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Salavat Yulaev“ - „Jokerit“. 

 eUrosPorT
9.30, 14.00, 0.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čem-
pionatas. 10.45, 15.00 Kalų slidinėjimas. Pasaulio 
čempionato apžvalga. 11.00, 15.15 Futbolas. Afri-
kos tautų taurė. Ketvirtfinalis. 12.15 Tenisas. „Aus-
tralian Open“. 13.15 Šuoliai nuo tramplino. Pasau-
lio taurė. 16.00 Angliškas biliardas. „World Main 
Tour“. 19.00, 23.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
čempionatas. 21.15 Futbolas. Afrikos tautų taurė. 
Pusfinalis. 23.45 Teniso šou su M.Wilanderiu. 

 21.30  „Komediantas“ 18.30  Keliauk! Pažink! 
  Pasidalink!

 16.00  „Prokurorų 
  patikrinimas“

 24.00  „Priedangoje“ 23.20  „Crisso Angelo  
 iliuzijų pasaulis“

 0.25  „Arti namų“
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 13.00   „Muchtaro  
  sugrįžimas“

 19.20  „Albanas“  18.30  Pagauk kampą 21.30  „Degantis 
  krūmas“

 17.15  24 valandos 20.30   Opiumas 
  liaudžiai

 TV8
8.10, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 9.00 „Mis Marpl“. 
10.10 „Šunyčiai patruliai“. 10.40 Senoji animacija. 
11.15 „Dauntono abatija“. 12.40, 16.00 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis ange-
las“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.30 
Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 18.00, 22.35 
„Meilė gyventi“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Drama „Filderio pasirinkimas“. 0.30 Gydytojai. 

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 
13.50, 16.30, 21.00 Dviračio šou. 11.05 Šefas re-
komenduoja. 11.30 Padėkime augti. 12.00 Yra kaip 
yra. 13.05 KK2. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.45 24 
valandos. 15.40 Nuo... Iki. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.50 Lietuvos laikas. 6.00 „EURONEWS“. 6.30, 
9.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 6.50, 9.20 Labas 
rytas. 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 11.35 
Gyvenk sveikai! 12.35 „Bučinys 2“. 13.35, 14.20 
Kartus su visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 15.55, 
3.05 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.15 „Nėštumo testas“. 23.20 Lietuvos 
laikas. 23.35 Vakaras su Urgantu.

 REn
7.30 „Mano tiesa“. 8.20 „Bučinys 2“. 10.00 „Maša 
įstatyme“. 11.50 Pasverti ir laimingi 2. 15.30 Ekstra-
sensų mūšis. Jie sugrįžo. 17.30 „Bučinys 2“. 19.15 
Žinios. 19.25 „Maša įstatyme“. 22.10 „Žvaigždžių 
gyvenimas“. 23.00 Pasverti ir laimingi 2. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 „Gyvena 
gi žmonės!“ 8.45, 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 10.10 Valgome 
namie! 10.45 „Bet kada“. 10.55 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.30 Ypatingas įvykis. 14.00 Prokurorų pati-
krinimas. 15.25 „Pirmoji pavara“. 16.05 „Bombila“ 
. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.50 „Garbės kodek-
sas 7“. 20.45 „Piatnickis“. 22.40 Dienos anatomija. 
23.35 „Pėdsekys“. 1.30 „Sodininkų atsakas“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Penktoji grafa. Emigracija. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.30, 19.00 Žinios. 10.55 Apie 
tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 
14.05 „Būrimas žvakių šviesoje“. 15.00, 4.10 „Kol 
stanica miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis ete-
ris. 19.55 „Atleisk man, mama“. 21.50 Vakaras su 
V.Solovjovu. 23.30 Pokeris 45. 0.20 „Kamenskaja“. 
1.15 „Skandalingas atsitikimas Brikmile“ (2). 

 TV PolonIa
7.25 Klajūno užrašai. 7.40 Provincijos lobiai. 
8.00 Ekumeninė laida. 8.25 „Saulės ietis“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05 „Laukinė Len-
kija“. 12.40, 17.55, 1.45 Šios dienos užduotys. 
13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 
18.45, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Ži-
nios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.45 „Gyvenimo 
egzaminas“. 15.35, 6.55 „Vilnoteka“. 16.00 „Ar-
chimandritas“. 17.00 Kūrybos slėnis, arba Ko 
ieško jaunas menas. 17.35 Istorijos aktualijos. 
18.20, 22.45, 4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 2.15 XX amžiaus sensacijos. 
19.25 Kultūros laida. 20.25 Kultūros informa-
cija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 
3.45 „Paradoksas“. 23.00, 5.15 Sveika, Polonija. 
23.45 „Instinktas“. 0.40, 5.55 „Reisas 1989“.

 DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 8.00, 12.10, 
14.50, 17.30, 21.40, 2.40 Išskirtiniai. 6.30, 12.55, 
18.20 Kortnė ir Kim Niujorke. 7.15, 19.10, 4.10 
Erikas ir Džesė. 7.40, 1.10 Mados kontrolė. 9.30, 
0.45 Mados pasaulyje. 9.55, 15.10, 3.25 Džuliana 
ir Bilas. 10.40, 16.00 Nuotaka milijonieriui. 13.40, 
19.35, 4.35 Naujienos. 14.25 Vaikantis šlovės. 
20.00, 22.25, 1.55 Tikroji Holivudo istorija. 20.50 
Svajonių namai. 23.15 Garsenybių nuotykiai. 

 TV1000
5.30 „Geras vyrukas“. 7.10 „Tarp dviejų my-
limųjų“. 9.10 „Raudonasis drakonas“. 11.25 
„Neįtariamasis“. 13.05 „Haris Poteris ir Azka-
bano kalinys“. 15.35 „Holivudo žmogžudysčių 
skyrius“. 17.30 „Pokalbiai su kitomis mote-
rimis“. 19.00, 3.30 „8 MM“. 21.00 „Dorianas 
Grėjus“. 22.55 „Haris Poteris ir ugnies taurė“. 
1.35 „Reičel išteka“. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Nigerija. 8.00, 13.30 
Turto gelbėtojai. 8.30, 14.00 Naujo būsto paieš-
ka. Osaka; Švedija. 9.30, 17.00 Statybos Alias-
koje. 10.30, 15.00, 24.00 Didžiosios pasaulio 
paslaptys. 11.30, 16.00 Amerikos paslaptys ir 
mįslės. Bunkeris Denverio oro uoste. 12.30, 
17.30 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Iš-
gelbėkite mano verslą! Kalifornija. Viešbutis 
„Alpenhof Lodge“. 19.00 Amerikos maistas. 
Neįprastas Niujorkas. 20.00 Naujo būsto paieš-
ka. Atsitiktiniai kaimynai; sena prieš nauja 
Surėjaus grafystėje. 21.00 Neįtikėtinos istorijos. 
Luvras. 22.00 Muziejų mįslės. 23.00 Akme-
niniai labirintai. Niukaslas: atgal į ateitį. 1.00 
Nakties programa. 

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

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

(N-7).
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
13.30 „Legenda apie  

Korą“ (N-7).
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“ (N-7).
15.30 „Nemylima“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Ginčas be  

taisyklių (N-7).
20.30 Opiumas  

liaudžiai (N-7).
21.00 TV serialas 

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

„Bibliotekininkai“ 
(N-7).

0.10 TV serialas „Kaulai“ 
(N-14).

1.10 TV serialas 
„Naujokė“ (N-7).

2.25 TV serialas 
„Aferistas“ (N-7).

3.15 TV serialas „Moderni 
šeima“ (N-7).

4.05 „Choras“ (N-7).

6.30 „Žuviukai  
burbuliukai“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 Animacinis f.  

„Keista šeimynėlė“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 24 valandos (N-7).
9.50 Yra kaip yra (N-7).
11.00 TV serialas 

„Gyvenimo receptai 
2“ (N-7).

11.55 KK2 (N-7).
12.45 Oplia! (N-7).
13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.40 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

14.05 Animacinis f.  
„Na, palauk!“

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. „Įstatymo 

tarnai“ (N-7).
0.45 TV serialas „Ties 

riba“ (N-14).
1.40 „Nikita“ (1) (N-7).
2.35 Sveikatos ABC  

televitrina.

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

(N-7).
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Gyvenimas.
11.30 Auksinis protas.
12.45 Mokslo ekspresas.
13.05 Mūsų laisvės metai. 

1991 m. 2 d.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Hartlando  

užuovėja“ (N-7).
17.00 „Akis už akį 3“  

(N-7).
17.45 „Naisių vasara 6“.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų k.).
18.45 Savivaldybių tarybų 

rinkimai 2015.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Drama „Degantis 

krūmas“ (N-7).
23.10 Vakaro žinios.
23.40 Gyvenimas.
0.30 „Akis už akį“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Delfinai ir žvaigždės.
4.55 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.

7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
9.00 Dainuok mano dainą. 

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

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.55 „Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

13.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

14.00 „Komisaras  
Aleksas“ (N-7).

15.00 Amerikos talentai.
16.00 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi  

vaikų“ (N-7).
19.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
20.00 Visa menanti“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija šeimai 

„Krikštašunis“ (N-7).
23.15 „Persekiotojai“ (N-7).
0.10 „Visa menanti“ (N-7).
1.05 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
2.10 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.55 Keliauk! Pažink! Pasi-

dalink! Ištisus metus.
8.00 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
9.00 „Albanas“ (N-7).
10.05 „Magda M.“
11.10 Reporteris.
12.00 Šeima - jėga! 2.
13.30 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios.
16.20 Gamink sveikiau!
17.15 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Raseinių 
rajono taryba.

18.00 Reporteris.
18.35 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Raseinių 
rajono taryba.

19.20 „Albanas“.
20.25 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“.
21.30 Taip gyvena  

žvaigždės! (N-7).
22.30 Reporteris.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Albanas“ (N-7).
1.20, 3.30, 5.40 Reporteris.
1.55, 4.05 „Praeities  

šešėliai“ (N-14).
2.40, 4.50, 6.15  

„Laukinis pasaulis“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Kauno Vytauto Didžiojo 

karo muziejaus istorija.
12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Laiko portretai. Aktorė 

Nelė Savičenko.
13.30 „Dviese sūpuoklėse“.
15.40 Mokslo sriuba.
16.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
16.25 Žurnalistės I.Drąsutienės 

kūrybos retrospektyva.
17.10 Žurnalistės I.Drąsutienės 

kūrybos retrospektyva.
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Menora.
18.15 ...formatas.
18.30 Pagauk kampą.
19.00 Legendos.
19.45 Visu garsu.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 „Petras Kurmelis“.
22.40 Koncertai provinci-

joje. Gintarė Skėrytė. 
1998 m.

23.15 Prisiminkime. Šoka 
Maja Pliseckaja.

23.30 Dabar pasaulyje 
(rusų kalba iš 
Prahos).

24.00 Panorama.
0.35 Dėmesio centre.
1.00 Elito kinas. „Kome-

diantas“ (N-7).
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 24.00  „Tėvai už borto“ 23.45  Eurolygos 
  rungtynės

 10.15  „Stulbinamas  
 gyvūnijos pasaulis“

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

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

prieš ateivius“.
9.10 „Avataras“.
9.30 „Melagių žaidimas“ 

(N-7).
10.15 „Stulbinamas  

gyvūnijos pasaulis“.
10.45 „Karadajus“ (N-7).
11.40 „Griežčiausi tėvai“.
12.40 „Audra“ (N-7).
13.35 „Pavogtas  

gyvenimas“ (N-7).
14.30 Būrėja.
15.00 Natūralioji  

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

15.30 Griežčiausi tėvai.
16.40 „Burbulų šou“.
17.10 „Mano puikioji 

auklė“.
18.10 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.05 „Karadajus“ (N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės VIII. 
Lemtingoji  
orchidėja“ (N-14).

22.55 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

23.45 „Deksteris“  
(N-14).

0.45 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Pavojus rojuje“  

(N-7).
11.00 „Viskas teisėta“  

(N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-7).
13.00 „Fizrukas“ (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“ (N-7).
16.00 „Viskas teisėta“  

(N-7).
17.00 „Pavojus rojuje“  

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Fizrukas“ (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Ultra-

violetas“ (N-14).
23.15 „Crisso Angelo  

iliuzijų pasaulis“ 
(N-7).

23.45 Eurolygos rungtynės. 
TOP 16. Belgrado 
„Crvena Zvezda 
Telekom“ - Kauno 
„Žalgiris“. Vaizdo 
įrašas.

1.25 Kriminalinis trileris 
„Blicas“ (N-14).

3.00 „Klyvlendo šou“  
(N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

9.45 „Lelijos“  
(1) (N-7).

10.45 „Komanda Ž“  
(N-7).

11.45 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

13.40 Reidas.
14.10 Pamiršti vardai. 

Andrius Sniadeckis.
14.40 „Man per brangu...“ 

(N-7).
16.30 80 traukinių  

aplink pasaulį.
17.00 „Laukinės  

gamtos ginklai“.
18.00 „Komisaras  

Manara 2“  
(N-7).

19.00 „Komanda Ž“  
(N-7).

20.00 Balticum TV  
žinios.

20.20 Karštos senos  
sėdynės.

20.50 „Trauma“ (N-7).
21.50 Balticum TV  

žinios.
22.05 „Rosso San 

Valentino“  
(N-7).

24.00 „Tėvai už borto“.

„ĮSTATYMO TARNAI“
Veiksmo filmas. JAV. 1998.
Režisierius S.Berdas.
Vaidina R.Daunis jaunesn., T.L.Džounsas, V.Snaipsas.

Paprastas vairuotojas Markas patenka į autoavariją, o jo automobilyje 
policija „netyčia“ suranda ginklą, kuriuo buvo įvykdyta keletas žiaurių 
žmogžudysčių. Nieko nesuvokiantis žmogus apkaltinamas nusikaltimu, 
kurio nepadarė. Jis turėtų būti pervežtas iš Čikagos į Niujorko kalėjimą 
lėktuvu, tačiau ši transporto priemonė patiria neplanuotą avariją.

LNK
22.10

rekomenduoja

„FILDERIO PASIRINKIMAS“
Drama. JAV. 2005.
Režisierius K.Konoras.
Vaidina Č.Lou, K.Loderis, M.Hinklas.

Filderio gyvenimo prasmė - darbas 
ir karjera. Jo vertybių skalę sudre-
bins sesuo, palikusi herojui prižiūrėti 
aštuonerių metų autizmu sergantį 
sūnų... Iš pradžių Filderiui nesuvo-
kiamai sunku, tačiau jis atranda tik-
rąją gyvenimo prasmę ir laimę.

„BIBLIOTEKININKAI“
TV serialas. JAV. 2014.
Režisieriai Dž.Freiksas, D.Devlinas. 
Vaidina R.Romein,  K.Keinas.

Flinas Karsenas dešimt metų dirba 
vienoje gražiausių pasaulio biblio-
tekų. Tačiau niekas neįsivaizduoja, 
kokius nuotykius jis patiria už knygų 
lentynų, nes Flinas turi reikiamas sa-
vybes, kad apsaugotų senovinius ar-
tefaktus. Jo darbas sudėtingas, todėl 
nusamdomi keturi pagalbininkai.

„ULTRAVIOLETAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius K.Vimeris.
Vaidina M.Jovovič, K.Brait.

XXI a. pabaigoje užklupusi pavo-
jinga liga genetiškai modifikavo 
žmonių savybes. Naujosios kartos 
atstovai pasižymi išskirtiniu greitu-
mu, fizine jėga ir intelektu. Tokia 
bruožų kombinacija daro juos itin 
panašius į vampyrus...

TV8
21.00

TV6
21.30

TV3
22.10

 ANIMAL PLANET
7.00, 6.35 Laukinis gyvenimas. 7.25, 11.00 Ka-
čiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55 Afrikoje. 9.10, 5.00 
Iškviečiamas tramdytojas. 10.05 Aligatorių tram-
dytojai. 12.50, 17.25, 21.05, 4.15 Namai medžiuo-
se. 13.45 Artimųjų Rytų gamta. 14.40, 19.15, 1.40 
Akvariumų verslas. 15.35 Povandeninis pėdsekys. 
18.20 Pražūtingos salos. 20.10, 2.35, 5.50 Gyveni-
mas laisvėje. 22.00, 0.45, 3.25 Pražūtingos salos. 
22.55 Liūno broliai. 23.50 Kalnų pabaisos. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00 „Sportas“. Dienos nau-
jienos. 7.15 NBA Action. Krepšinio lygos apžval-
ga. 8.00, 21.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Saragosos „CAI“ - Tenerifės „Iberostar“. 10.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Vitesse“ - „AFC Ajax“. 
2014/2015 m. sezonas. 12.15 Olandijos „Eredi-
visie“ lyga. Turo apžvalga. 13.00, 5.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „SC Heerenveen“ - „Feyenoord“. 
2014/2015 m. sezonas. 15.15 „Eurocup“ krepšinio 
lyga. „Paris - Levallois“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 
17.00 KOK World series. Bušido kovos. 19.15 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. Premjera. 20.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ 
- Tenerifės „Iberostar“. 21.45 Tiesioginė transliacija. 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „AZ Al-
kmaar“ (pertraukoje „Sportas“. Dienos naujienos). 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Ledo ritulys. KHL. „HK Sochi“ - „Barys“. 
9.00, 10.10 Ledo ritulys. KHL visų žvaigždžių 
rungtynės. 11.05 Ledo ritulys. KHL visų žvaigž-
džių rungtynės. 13.05, 14.25 Dviračių treko 
lenktynės. Pasaulio čempionatas. 16.05 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lygos finalas. „Real“ - 
„Atletico“. 18.55 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „AS Roma“ - „Dynamo Kyiv“. 19.50 
Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Žalgiris“. 
21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Crvena Zvezda“ 
- „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Krep-
šinis. Eurolyga. „Real“ - „Barcelona“. 1.35 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Avtomobilist“. 
3.35 „Trans World Sport“ žurnalas. 5.00 Krep-
šinis. Eurolyga. „Real“ - „Barcelona“. 

 EUROSPORT
9.30 Teniso šou su Matsu Wilanderiu. 10.00, 
14.00, 19.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
čempionatas. 10.45, 15.00 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio čempionato apžvalga. 11.00 Žiemos 
universiada. 12.00, 16.00, 23.00 Angliškas bi-
liardas. „World Main Tour“. 15.15, 20.45, 24.00, 
1.00 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Pusfinalis. 
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KINAS

Savo apdovanojimus 21-ąjį kartą Los An-
džele surengė ir Aktorių gildija, paskelb-
dama geriausius metų filmus ir aktorius.

Aktorių gildija rinko geriausius

n GERIAUSIAS FILMAS. Daugiausiai aplodismentų 
apdovanojimų ceremonijoje sulaukė filmas „Žmogus- 
paukštis“ („Birdman“). Už geriausią aktorių kolektyvą 
apdovanojimą laimėjęs filmas nurungė tokius kon-
kurentus kaip „Vaikystė“ („Boyhood“), „Viešbutis 
„Didysis Budapeštas“ („The Grand Budapest Hotel“), 
„Imitacijos žaidimas“ („The Imitation Game“) ir „Visko 
teorija“ („The Theory of Everything“).

n GERIAUSIOS AKTORĖS apdovanojimą laimėjo 
Džulijana Mur (Julianne Moore) už vaidmenį filme 
„Vis dar Elis“ („Still Alice“). Į šį apdovanojimą taip 
pat pretendavo Dženifer Eniston (Jennifer Aniston) už 
filmą „Tortas“ („Cake“), Felisiti Džouns (Felicity Jones) 
už „Visko teoriją“, Rozamunda Paik (Rosamund Pike) 
už „Dingusi“ („Gone Girl“) ir Rys Viterspun (Reece 
Witherspoon) už vaidmenį filme „Laukinė“ („Wild“).

n GERIAUSIO AKTORIAUS titulas atiteko Edžiui 
Redmeinui (Eddie Redmayne) už fiziko vaidmenį 
filme „Visko teorija“. Aktorius dėl šio apdovano-
jimo rungėsi su Benediktu Kamberbeču (Benedict 
Cumberbatch) iš „Imitacijos žaidimas“, Stivu Kareliu 
(Steve Carell) „Lapių medžiotojas“ („Foxcatcher“) 
ir Džeiku Gylenhalu (Jake Gyllenhaal) iš „Nakties 
klajūnas“ („Nightcrawler“).

n GERIAUSI ANTRAPLANIAI AKTORIAI. Jais 
išrinkti Patricija Arket (Patricia Arquette) už vaidmenį 
filme „Vaikystė“ ir Džei Kei Saimonsas  
(J.K. Simmons) už „Atkirtis“ („Whiplash“).

n GERIAUSI KOLEKTYVAI. Už geriausią aktorių 
kolektyvą draminio serialo kategorijoje buvo apdo-
vanota „Dauntono abatija“ („Downtown Abbey“). 
„Oranžinė - tai nauja juoda“ („Orange is the New 
Black“) gavo apdovanojimą už geriausią aktorių 
kolektyvą komiškame seriale.

Eltos inf.

Geriausia aktorė - Džulijana 
Mur (Julianne Moore)

EPA-Eltos nuotr.

Geriausias aktorius - Edis 
Redmeinas (Eddie Redmayne)

Geriausia antraplanė aktorė - 
Patricija Arket (Patricia Arquette)

Geriausias antraplanis aktorius  
Džei Kei Saimonsas (J.K.Simmons)

Geriausias draminio serialo kolektyvas - 
„Dauntono abatijos“ komanda
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 30-5 d. 10.10, 
11.10, 12.30, 14.45, 17, 18 val.
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) -  
30-5 d. 11.50, 16.30, 18.30, 21 val. (2 d. 11.50 val. sean-
sas nevyks).
„8 nauji pasimatymai“� (komedija, Rusija, N-13) -  
30-5 d. 12.15, 14.20, 19 val.
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 30-5 d. 13, 15.55, 18.40, 20.40 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 5 d. 21.30 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f.,  
JAV, 3D, N-13) - 3 d. 21.20 val. (POWER HIT RADIO 
seansas).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 30-5 d. 10.50, 
13.10, 16.05, 19.20, 21.40 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 30-5 d. 15.45, 18.10, 20.50 val.
„Programišiai“� (kriminalinė veiksmo drama f., JAV,  
N-16) - 30-5 d. 14.30, 17.30, 20.30 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 30-5 d. 
15.15, 21.10 val. (1 d. 15.15 val. seansas nevyks).
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 30-5 d. 
12.20, 17.40 val. (1, 3 d. 17.40 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-5 d. 10.40, 15.30 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-5 d. 13.20 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 30-2, 4-5 d. 20.20 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 30-5 d. 11 val.

„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 30-5 d. 13.30 val.
„Ką išdarinėja vyrai! 2“� (komedija, Rusija, N-18) -  
30-4 d. 21.30 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 31-1 d. 10.20 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 30-5 d. 11.30, 
13.40, 16.10, 18.30, 21.40 val. (14 d. 18.30 val. seansas 
nevyks).
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) - 30-5 d. 
11.30, 14, 16.30, 19, 21.45 val.
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 30-5 d. 12, 15, 18, 20.45 val.
„8 nauji pasimatymai“� (komedija, Rusija, N-13) -  
30-5 d. 11.50, 15.40, 19.30 val. (11.50 val. seansas  
vyks 31-1 d.).
„Metų pilietis“� (kriminalinė veiksmo komedija, 
Norvegija, Švedija, Danija, subtitruota) - 30-5 d. 15.30, 
20.30 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 3 d. 19 val. 5 d. 18 val.
Kino apdovanojimai 2015
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 4 d. 19 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 3 d. 18 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 30-5 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.30 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 30-5 d. 11.40, 
14, 16.20, 18.45, 21.30 val. (11.40 val. seansas vyks  
31-1 d.; 5 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Programišiai“� (kriminalinė veiksmo drama f., JAV,  
N-16) - 30-5 d. 15.20, 18.15, 21.15 val.

„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“� 
(komiška drama, Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija) - 
30-5 d. 13.10, 18.15 val. (4 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-5 d. 11, 16 val. (4 d. 16 val. seansas  
nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-5 d. 13.30, 18.30 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) -  
30-5 d. 13.50, 21 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 30-5 d. 11.40, 20.45 val. (4 d. 20.45 val. seansas 
nevyks).
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 30-5 d. 
12.40, 18 val. (12.40 val. seansas vyks 31-1 d.; 31, 3, 5 d. 
18 val. seansas nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 31-1 d. 11.15 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 30-5 d. 17.10 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 30-5 d. 
15.45 val.
„Atkirtis“� (muzikinė drama, JAV, N-16) - 30, 1-5 d. 
21.10 val.
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-13) - 31-1 d. 
13.20 val.
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 30-2, 4-5 d. 17.50 val.
„Ką išdarinėja vyrai! 2“� (komedija, Rusija, N-18) -  
30-5 d. 21.15 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Dievo kabinetai“� (komiška drama, Prancūzija) - 30 d. 
17 val.
„Nejudėti“� (drama, Prancūzija) - 30 d. 19.20 val.
„Metamorfozės“� (komiška drama, Prancūzija) - 30 d. 
21 val.

„Bukas ir 
bukesnis 2“

„Dumb and Dumber to“

Praėjus dvidešimčiai metų nuo legendinės 
komedijos pasirodymo, „Bukas ir bukesnis“ 
grįžta! Ekranuose seniai matytas Džimas Ke-
ris (Jim Carrey) ir jo kolega Džefas Danielsas 
(Jeff Daniels) vėl vaidina ne visai sumanius, 
ne visai kultūringus ir toli gražu ne pačius 
intelektualiausius personažus Loidą ir Harį.

Filmo „Bukas ir bukesnis 2“ veiksmas 
vyksta mūsų dienomis. Pastaruosius du de-
šimtmečius Loido ir Hario gyvenimas klos-
tėsi išskirtinai kvailai. Daug metų Loidas 
durstė savo draugelį apsimesdamas sunkiu 
psichikos ligoniu, bet siauraprotis Haris tokį 
bičiulio pokštą įskaito visais įmanomais „pa-

tinka“, ir jie su dviguba jėga leidžiasi į naujas 
linksmybes. Daugeliui ramybės neduodantis 
klausimas, kuris jų yra bukas, o kuris bukes-
nis, bus atsakytas filmo tęsinyje.

Draugeliai išsiruošia ieškoti Hario duk
ros, apie kurios egzistavimą nerūpestingas 
tėvukas sužino tik dabar. Rasti dingusią at-
žalą Haris su Loidu turi rimtų priežasčių (ne, 
tai ne prabudęs Hario tėvystės instinktas). 

Pamatęs merginos nuotrauką Loidas iš kar-
to įsimyli, be to, jiems žūtbūt reikia inksto 
transplantacijai. Tokios aplinkybės yra svari 
priežastis dar vienai beprotiškai kelionei.

Broliai Fareliai (Farrelly), kurie režisavo 
ir pirmąją komedijos dalį, į filmą „Bukas ir 
bukesnis 2“ įtraukė nemažai priminimų apie 
didingus Loido ir Hario praeities nuotykius.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf. 

PremjeraAktorių gildija rinko geriausius

Kino teatruose nuo sausio 30 d.

n Komedija, JAV, 2014

n Režisieriai: Bobby Farrelly, Peter Farrelly

n Vaidina: Jim Carrey, Jeff Daniels, Laurie 

Holden, Angela Kerecz ir kiti.

n IMDB 6.2/10

Legendinės komedijos „Bukas ir 
bukesnis“ herojai grįžta į ekranus

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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KINAS/TeATrAS

„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija) - 31 d. 14 val.
„Pakeliui į mokyklą“� (dokumentinis f., Prancūzija) -  
31 d. 15.40 val. 2 d. 17.30 val.
„Nauja draugė“� (drama, Prancūzija) - 31 d. 17 val. 2 d. 
21.15 val. 3 d. 17 val. 4 d. 19.10 val.
„Baltas Dievas“� (drama, Vengrija, Vokietija, Švedija) - 
31 d. 19 val. 1 d. 20.40 val. 2 d. 19.10 val. 3 d. 19 val.  
4-5 d. 21.10 val.
„Atkirtis“� (muzikinė drama, JAV) - 31 d. 21.15 val. 1 d. 
16 val. 3 d. 21.15 val. 4 d. 17 val. 5 d. 19 val.
„Mėlynas aksomas“� (drama, JAV) - 1 d. 18 val.
„Force Majeure“� (drama, Švedija, Danija, Prancūzija, 
Norvegija) - 2 d. 14.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 30, 3, 5 d. 10, 11, 
12.15, 13.30, 14.45, 16, 17, 18.30 val. 31 d. 10, 12.15, 
13.30, 14.45, 16, 17, 18.30 val. 1 d. 10.05, 11, 12.15, 13.30, 
14.45, 16, 17, 18.30 val. 2 d. 10, 11, 12.15, 13.30, 14.45, 
16, 17 val. 4 d. 10, 11, 13.30, 14.45, 16, 17, 18.30 val.
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) - 30-4 d. 
13.30, 16, 19.15, 21.45 val. 5 d. 13.30, 16, 19.15, 22 val.
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 30-3, 5 d. 10.45, 13.45, 16.30, 18.45, 21.30 val.  
4 d. 13.45, 16.30, 18.45, 21.30 val.
„8 nauji pasimatymai“� (komedija, Rusija, N-13) -  
30-5 d. 17, 19 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 5 d. 19 val.
„Foxcather“� (biografinė drama, JAV, N-16) -  
30-4 d. 21 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 30-4 d. 19.15, 21.30 val. 5 d. 18.30, 21.45 val.
„Programišiai“� (kriminalinė veiksmo drama f., JAV,  
N-16) - 30-4 d. 14.15, 18.30 val. 5 d. 14.15, 21 val.

„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-1, 3-5 d. 11.30, 13.45 val. 2 d. 11.30, 
13.40 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-5 d. 10.30, 12.45, 15.15 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 30-1, 3-5 d. 
21.15 val. 2 d. 21.30 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 30-1, 3-5 d. 
16.15, 19.45, 22 val. 2 d. 15.50, 19.45, 22 val.
„Atkirtis“� (drama, JAV, N-16) - 30-5 d. 17.30 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) -  
30-1, 3-5 d. 20.45 val. 2 d. 21.15 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 30-5 d. 11.15 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 10, 12 val.
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 4 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su 
mažyliais).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 31 d. 11 val. 
(Multikinuko seansas mažiukams).

OZO KINO SALĖ
„Ida“� (drama, Lenkija) - 31 d. 15 val.
„Nėra laiko gerumui“� (dokumentinis f., Lietuva) - 31 d. 
16.40 val. 5 d. 16.30 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva) - 31 d. 18 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 3 d. 16 val.
„Užstrigusi paauglystėje“� (romantinė drama, JAV) -  
3 d. 18.10 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 4 d. 16.30 val.
„Avinėlio vartai“� (dokumentinis f., Lietuva) - 4 d. 18.10 val.
„Trečias žmogus“� (romantinė drama, D.Britanija, JAV, 
Belgija) - 4 d. 19 val. 5 d. 17.40 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 30-5 d. 10.20, 
11.30, 12.30, 13.40, 14.45, 17 val.
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) -  
30-5 d. 12.15, 16.10, 18.20, 20.50, 21.50 val.  
(5 d. 20.50 val. seansas nevyks; 21.50 val. seansas vyks 5 d.).
„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 30-5 d. 11, 15, 18, 21 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 30-5 d. 19 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 3 d. 18.40 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Marie istorija“� (istorinė drama, Prancūzija, N-16) -  
5 d. 19 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“� (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 30-5 d. 10.50, 13.20, 18.50, 21.20 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 30-5 d. 13.50, 
15.30, 19.15, 21.40 val.
„Programišiai“� (kriminalinė veiksmo drama f., JAV, N-16) -  
30-5 d. 16, 20.30 val. (31 d. 16 val. seansas nevyks).
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 30-5 d. 
12.45, 18.40 val. (3 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 30-5 d. 15.50 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 31-1 d. 10.45 val.
„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“� 
(komiška drama, Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija) - 
30-5 d. 15.40 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 30-4 d. 18.10 val.
„Amerikietiškas apiplėšimas“� (veiksmo f., Kanada, 
Liuksemburgas, N-16) - 30, 1-4 d. 19 val.

Vilniaus mažasis teatras rengiasi 25-mečio jubiliejui ir kviečia savo žiūrovus į prem-
jerą, koncertus, literatūros vakarus. Bilietų į jubiliejinius renginius „Rytoj - diena ir 
šventė!“ jau galima įsigyti Vilniaus mažojo teatro kasoje ir internetu www.bilietai.lt .

Vilniaus mažojo teatro jubiliejui - renginiai   „Rytoj - diena ir šventė!“

vasaRiO MĖNEsiO 
sUsiTikiMai

l Vasario 14 d. 20 val. 
gražiausias meilės eiles skaito 
aktoriai Agnė Kiškytė ir Man-
tas Vaitiekūnas. Renginys 
„Pasaulio meilės lyrika“ vyks 
Vilniaus mažojo teatro kavinė-
je. Įėjimas nemokamas.

l Vasario 23 d. 17.30 val. 
T.Bernhardo pjesės „Minetis“ 
pristatymas visuomenei, kurį 
organizuoja Austrų literatū-
ros skaitykla ir Vilniaus ma-
žasis teatras. Renginys vyks 
A.Mickevičiaus bibliotekoje, 
Austrų literatūros skaityklo-
je. Įėjimas nemokamas.

kOvO MĖNEsiO  
PREMJEROs iR kONCERTai

l Kovo 4, 5, 6, 27 dienomis - premje-
ra „Minetis“. Vienas iškiliausių Lietuvos 
teatro kūrėjų, režisierius Rimas Tuminas nau-
jausiam savo pastatymui pasirinkdamas iki 
šiol Lietuvos teatre nestatytą Tomo Bernhar-
do (Thom Bernhard) pjesę „Minetis“ akcen-
tuoja išskirtinį autoriaus meninio žvilgsnio 
skvarbumą, unikalų gebėjimą tragikomiško-
mis priemonėmis, sugestyviu žodžiu tyrinėti 
mus supantį pasaulį, mūsų laikų visuomenę. 
Ši pjesė atveria keistą gyvenimo tikrovę, de-
formuotus žmonių santykius, susvetimėjimą, 
frustraciją, vidinį žmogaus pragarą. Ypač svar-
bus šios pjesės pagrindinis herojus - aktorius 
maestro Minetis, kurį Mažojo teatro scenoje 
įkūnys aktoriai Vladas Bagdonas ir Arvydas 
Dapšys. Jiems patikėtas personažas sukrečia 
savo minčių srauto galia, jo skelbiamos tiesos 
žiūrovui teikia išlaisvinančios galios.

Būsimasis maestro R.Tumino pastaty-
mas apeliuoja į intelektualų, teatro meną 
ypač vertinantį žiūrovą. Spektaklis sieks 

Teatro siela -  
Rimas Tuminas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„Galingasis 6“  (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-5 d. 10.30 val.
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-5 d. 13 val.
„Pabrolių nuoma“ (komedija, JAV, N-16) - 30-5 d. 
21.30 val.
„Tarp žvaigždžių“ (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 30, 1-5 d. 21.10 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Meškiukas Padingtonas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 30-5 d. 10.20, 
12.35, 14.50, 17.10 val.
„Bukas ir bukesnis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 30-5 d. 
14.20, 16.50, 18.50, 21.20 val.
„Visko teorija“ (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 30-5 d. 12, 15, 18, 20.50 val.
„8 nauji pasimatymai“ (komedija, Rusija, N-13) -  
30-5 d. 16.10, 21.40 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“ (komedija, Lietuva, N-13) - 5 d. 18.30 val.
„Hofmano pasakos“ (originalo k.) - 31 d. 19.55 val.  
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)
„Jupiterė. Pabudimas“ (mokslinės fantastikos f., JAV, 
N-13) - 3 d. 18 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Nepatyręs“ (komedija, Lietuva, N-16) - 30-5 d. 12.05, 
16.30, 19.30, 21.50 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“ (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 30-5 d. 15.30, 18.10, 21.30 val.  
(31 d. 21.30 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-5 d. 11.30, 14 val.
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-5 d. 10.30, 13 val.

„Sniego karalienė 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 30-5 d. 10.10, 14 val.
„Programišiai“ (kriminalinė veiksmo drama f., JAV,  
N-16) - 30-5 d. 20.40 val.
„Pabrolių nuoma“ (komedija, JAV, N-16) - 30-5 d. 
19.20 val.
„Madagaskaro pingvinai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 31-1 d. 11.45 val.
„Nepalūžęs“ (veiksmo drama, JAV, N-13) -  
30, 1-2, 4 d. 18.30 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Meškiukas Padingtonas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 30-5 d. 10.10, 
11.20, 12.25, 14.40, 17 val. (11.20 val. seansas vyks  
31-1 d.).
„Bukas ir bukesnis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 30-5 d. 
12, 18, 20.45 val.
„Visko teorija“ (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 30-5 d. 13, 16.10, 21.30 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“ (komedija, Lietuva, N-13) - 5 d. 21.15 val.
„Jupiterė. Pabudimas“ (mokslinės fantastikos f., JAV, 
N-13) - 3 d. 19 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Nepatyręs“ (komedija, Lietuva, N-16) - 30-5 d.  
10.40, 15.30, 19.20, 21.45 val. (10.40 val. seansas vyks 
31-1 d.).
„Ūsuotasis ponas Mortdecai“ (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 30-5 d. 15, 19 val. (3 d. 19 val. seansas 
nevyks).
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-5 d. 10.30, 15.50 val. (10.30 val. seansas 
vyks 31-1 d.).
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-5 d. 13.40 val.

„Programišiai“ (kriminalinė veiksmo drama f., JAV,  
N-16) - 30-5 d. 18.20 val.
„Pabrolių nuoma“ (komedija, JAV, N-16) - 30-4 d. 
21.15 val.
„Mes dainuosim“ (drama, Lietuva, N-13) - 30-5 d. 
13.10 val.
„Arvydas Sabonis. 11“ (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 30-5 d. 17.50 val.
„Nepalūžęs“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 30-5 d. 
20.30 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Meškiukas Padingtonas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 30-5 d. 10.10, 
12.25, 14.40, 16.55 val. (10.10 val. seansas vyks 31-1 d.).
„Bukas ir bukesnis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 30-5 d. 
18.15, 21 val.
„Visko teorija“ (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 30-5 d. 15.10, 18 val. (3 d. 18 val. seansas 
nevyks).
„8 nauji pasimatymai“ (komedija, Rusija, N-13) -  
30-5 d. 20.45 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“ (komedija, Lietuva, N-13) - 5 d. 15.40 val.
„Jupiterė. Pabudimas“ (mokslinės fantastikos f., JAV, 
N-13) - 3 d. 18 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Nepatyręs“ (komedija, Lietuva, N-16) - 30-5 d. 10.20, 
12.40, 15.40, 19.10, 21.30 val. (10.20 val. seansas vyks 
31-1 d.; 5 d. 15.40 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 31-1 d. 10.30 val.
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-5 d. 13 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Vilniaus mažojo teatro jubiliejui - renginiai   „Rytoj - diena ir šventė!“
kreiptis į kalbinę adresato sąmonę: pjesė 
„Minetis“ yra pabrėžtinai kalbinės prigim-
ties, veikėjams yra svarbu išreikšti save ne 
per išorinį veiksmą, o per tam tikrą gestiką, 
retoriką ir vidinę tiesą - kiekvienas pjesės 
personažas tarsi nešioja kalbinę kaukę.

Pasak pjesės vertėjos Jurgitos Mikuty-
tės, „tai - jautri pjesė apie 30 metų scenoje 
nestovėjusį ir paskutinį kartą karalių Lyrą 
svajojantį suvaidinti seną aktorių, kuris iš-
lieja savo mintis apie menininko egzistenci-
ją, vaidybos meną, tobulumo siekimą, san-
tykį su publika, sustabarėjusią ir pramogų 
bei patogumų trokštančią visuomenę, gyve-
nimo paradoksalumą“.

l Kovo 7 d. - Fausto Latėno autorinis 
koncertas. Styginių kvartetas „Art Vio“ at-
liks kompozitoriaus pjesę styginių kvarte-
tui, sonatas smuikui ir fortepijonui, forte-
pijoninį trio. Koncerto vedėjas - Viktoras 
Gerulaitis.

l Kovo 8 d. - teatralizuotas Davido Ge-
ringo koncertas „Bach Plus“.

Su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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l Vilniaus mažasis teatras įkurtas 1990-ųjų kovo 2 d. 

Jis vos devyniomis dienomis vyresnis už kovo 11 d. 

atkurtą nepriklausomą ir laisvą Lietuvos Respubliką. 

Savo dabartiniuose namuose (Gedimino pr.22) teat-

ras įsikūrė prieš dešimt metų - 2005 m.

l Per 25 metus Vilniaus mažasis teatras savo žiūro-

vus pakvietė į 63 premjeras.

TeaTro isTorija
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO  
TEATRAS

30 d. 18.30 val. - L.A.Minkus „Bajaderė“. 4 v. baletas.  
Dir. M.Staškus.
31 d. 18.30 val. - „Carmen“. 2 v. baletas.  
Dir. M.Barkauskas.
1 d. 12 val. - S.Prokofjevo „Pelenė“. 3 v. baletas.  
Dir. A.Šulčys.
4, 5 d. 18.30 val. - „Sniego karalienė“ (pagal 
S.Prokofjevo muz.). 3 v. baletas. Dir. M.Staškus.

NACIONALINIS DRAMOS  
TEATRAS

30 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Sperr „Medžioklės 
scenos“. Rež. R.Atkočiūnas.
30 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Sapnas“.  
Rež. K.Gudmonaitė.
31 d. 16 val. Mažojoje salėje - Vytauto V.Landsbergio 
„Bunkeris“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.
31 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičiaus 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
1 d. 12 val. Mažojoje salėje - J.Marcinkevičiaus „Grybų 
karas“. Rež. V.Masalskis.
3 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Unė“ (aktorės Unės 
Babickaitės dienoraščių motyvais). Rež. B.Mar.
4 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“. 
Rež. Y.Ross.
5 d. 19 val. Mažojoje salėje - Marius von Mayenburgo 
„Akmuo“. Rež. A.Jankevičius.
5 d. 19 val. Studijoje - „Poetė“ (Salomėjos Nėries dieno-
raščių ir eilėraščių motyvais). Rež. R.Garuolytė.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
30 d. 18.30 val. - Premjera! N.Erdmano „Savižudis“.  
Rež. G.Tuminaitė.

31 d. 18.30 val. - A.Strindberg „Freken Julija“.  
Rež. A.Areima.
1 d. 16 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“. Idėjos 
autorė V.Bičkutė.
4 d. 18.30 val. - B.Clark „Palaukit, kieno čia gyveni-
mas?“ Rež. J.Vaitkus.
5 d. 18.30 val. - Juozo Erlicko programa - ne visi namie.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
30 d. 18 val. - „Pabaigos pradžia“. Rež. A.Lebeliūnas.
31 d. 12 val. 99 salėje - J.Erlicko „Bilietas iš dangaus“. 
Rež. D.Jokubauskaitė.
31 d. 18 val. - „Ledi Makbet“. Rež. A.Latėnas.
1 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
1 d. 15 val. - „Raganiukė“ (pagal O.Preusslerio pasaką). 
Rež. E.Jaras.
3 d. 18 val. - P.Vaičiūno „Patriotai“. Rež. J.Vaitkus.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
30, 31 d. 18.30 val. - Premjera! V.Gavrilin „Rusiškas 
sąsiuvinis“. Rež. O.Lapina.
1 d. 12 val. - Z.Hopp „Junas ir Sofus, arba Auksinis 
riteris“. (rusų k.). Rež. O.Lapina.
1 d. 18.30 val. - J.M.Chevret „Sveiki, emigrantai! 
(SQUAT)“. Rež. M.Poliščiuk (Prancūzija).
5 d. 18.30 val. - M.Bulgakov „Zoikos butas“ (su lietu-
viškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžiojoje salėje

30 d. 18 val. - Premjera! „Maršrutas“.  
Rež. A.Jankevičius.
31 d. 12 val. - „Bitė Maja“. Rež. V.Mazūras.
Mažojoje salėje
31 d. 14 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.

„DOMINO“� TEATRAS
30 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
31 d. 15 ir 19 val. - J.Isler „Bus sunku“.  
Rež. A.Večerskis.

2 d. 19 val. - R.Cooney „Meilė pagal grafiką“.  
Rež. A.Večerskis.
3 d. 19 val. - R.Kūnio „Šeimyninis įvykis“.  
Rež. A.Slawinskis.

MENŲ SPAUSTUVĖ
31 d. 12 ir 15 val. Kišeninėje salėje - Premjera! 
„Stebuklingas sodas“. Rež. S.Degutytė („Stalo“ teatras).
1 d. 19 val. Juodojoje salėje - W.Shakespeare 
„Hamletas“. Rež. O.Koršunovas.
1 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Premjera! „Stebuklingas 
sodas“. Rež. S.Degutytė („Stalo“ teatras).
3 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Muzikinis koliažų  
spektaklis „59’Online“.
3 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Dr. Faustas“  
(pagal Ch.Marlowe „Tragiška daktaro Fausto istorija“).  
Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
4 d. 19 val. Juodojoje salėje - Šokio spektakliai 
„ID:D&G“ / „K.ID“. (M.Stabašinskas ir M.Pinigis, 
E.Vizabaraitė).
5 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Brangioji mokytoja“ 
(pagal L.Razumovskajos pjesę, N-16). Rež. I.Stundžytė 
(teatras „Atviras ratas“).
5 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Dar viena meilės  
staigmena“. Rež. C.Graužinis (cezario grupė).

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
31 d. 13 val. - „Kelionė į Afriką arba Dar kur Nors“.  
Rež. Ž.Ramanauskas.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
30 ir 3 d. 18 val. Rūtos salėje - A.Sunklodaitės „Aušros 
pažadas“. Rež. A.Sunklodaitė.
31 d. 14 val.; 1 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - 
Premjera! „Mechaninė širdis“. Rež. A.Areima.
4 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“. Rež. R.Kazlas.
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! M.Frisch 
„Biografija: vaidinimas“. Rež. G.Varnas.

Palies slapčiausias  
moters sielos kerteles

Režisierė ėmėsi nelengvos užduoties - 
dramos scenoje atgaivinti iškilaus rusų kom-
pozitoriaus ir folkloristo Valerijaus Gavrilino 
to paties pavadinimo vokalinį ciklą. Šis kūri-
nys autoriui pelnė garsiąją Michailo Glinkos 
premiją ir tarptautinį pripažinimą.

Muzikinis spektaklis pasakos apie slap-
čiausias moters sielos subtilybes, dvasinius 
atsivėrimus, ilgesį, gyvenimo įprasminimą 
per kančią ir praregėjimą. Kūrinio pagrindas - 
aštuonios šiuolaikiškai skambančios rusų 
liaudies tekstus cituojančios dainos. „Jos yra 
tarsi aštuoni paveikslai, kurie atspindi tam 
tikras moters emocines būsenas arba aštuo-
nias moters sielos briaunas. Kančios moty-
vas, lydintis visą kūrinį, atveda į vidinį moters 

išsilaisvinimą ir dvasinį apsivalymą, susijusį 
su gilesniu savęs pažinimu bei emocine bran-
da. Kompozitorius į moters dvasinį pasaulį 
žvelgia su didžiule pagarba ir meile“, - sako 
O.Lapina ir nusišypso: „Taip galėjo parašyti 
tik vyras, kuris turi drąsos ir smalsumo pa-
žinti moterį.“

Natos interpretuojamos laisvai

Sumanę perkelti V.Gavrilino kūrinį į dra-
mos sceną, kūrėjai nuėjo neįprastu keliu. 
Spektaklio muzikos vadovo Artiomo Tulčins-
kio teigimu, ši kompozicija įkvėpė sukurti 
muzikinį ansamblinį skambesį ir vieną balsą 
padalyti keturiolikai LRDT artisčių. „Šis 
rimtas kūrinys mecosopranui ir fortepijonui 
tapo pagrindu mūsų fantazijai. Paprastai jį, 
akompanuojant fortepijonui, atlieka viena 

O.Lapina: tokį kūrinį galėjo parašyti  tik moterį pažinti nebijantis vyras
Žengti į moters pasaulį ir išlaisvinti sielą nuo emocinės naštos. Tokiam ritualui kvies reži-
sierė Olga Lapina. Dviejų „Auksinių scenos kryžių“ laureatė ruošiasi muzikinio spektaklio 
„Rusiškas sąsiuvinis“ premjerai sausio 30 ir 31 dienomis Lietuvos rusų dramos teatre.

Spektaklio „Rusiškas sąsiuvinis“  
režisierė Olga Lapina per repeticiją

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
30 d. 18 val. - N.Rimskio-Korsakovo „Caro sužadėtinė“. 
2 d. opera. Rež. T.Kask (Estija). Dir. J.Janulevičius.
31 d. 18 val. - I.Kalmanas „Bajaderė“. 3 v. operetė.  
Rež. A.Pociūnas. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS  
TEATRAS

30 d. 18 val. - E.Radzinskij „Koba“.  
Rež. S.Rubinovas.
31 d. 18 val. - V.Klimaček „Supermarketas“ (N-14).  
Rež. A.Veverskis.
1 d. 18 val. - Dž.Bokačas „Dekameronas“ (N-16).  
Rež. A.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
30 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“.  
Rež. R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
31 ir 1 d. 12 val. - Premjera! „Paslaptinga naktis“.  
Rež. J.Jukonytė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
31 d. 12 val. - „Nykštukas Nosis“. Rež. A.Stankevičius.
1 d. 12 val. - „Šeimynėlė iš didžiosios girios“.  
Rež. O.Žiugžda.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
4 d. 18 val. - „Bučiuoju, Oskaras“. Rež. C.Graužinis 
(„Domino“ teatras).
5 d. 18 val. - Mono spektaklis „Seneliukas“.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
30 d. 18.30 val. - „Velnio nuotaka“. 2 v. miuziklas.  
Rež. K.S.Jakštas. Dir. D.Pavilionis.

KONCERTŲ SALĖ
31 d. 19 val. - F.Lėliušo „Diena be melo“.  
Rež. K.Smoriginas („Domino“ teatras).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
31 d. 12 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
1 d. 12 val. - „Arbatėlė“. Rež. K.Jurkštaitė.

ŽVEJŲ RŪMAI
30 d. 19 val. Teatro salėje - T.Bartaja „Žaislinis pistole-
tas“. Rež. A.Vizgirda (Klaipėdos „Pilies“ teatras).
31 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Y.Reza „Po atsisveikini-
mo“. Rež. A.Vizgirda (Klaipėdos „Pilies“ teatras).
1 d. 17 val. Teatro salėje - VIII šalies teatrų festivalis 
vaikams ir jaunimui „Jaunatis“. Festivalio atidarymas. 
„Sveikas, tai aš...“ Rež. J.Januškevičiūtė (lėlių teatro trupė 
„459“).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
30 d. 18 val. - E.Rostand „Sirano de Beržerakas“.  
Rež. A.Pociūnas.
31 d. 18 val. - B.Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas“.  
Rež. A.Pociūnas.
1 d. 12 val. - „Bebenčiukas ir Laumė“ (K.Kubilinsko ir 
P.Cvirkos pasakų motyvais). Rež. I.Norkutė.

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
30 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! D.Gyzelmanas 
„Ponas Kolpertas“. Rež. Velta ir V.Anužiai.
31 d. 18 val. Didžiojoje salėje - K.Saja „Devynbėdžiai. 
Rež. M.Meilūnas.
1 d. 18 val. Mažojoje salėje - L.M.Montgomery „Anė iš 
Žaliastogių“. Rež. A.Gluskinas.
3 d. 18 val. Didžiojoje salėje - N.Saimonas „Basomis 
parke“. Rež. P.Stoiševas.
4 ir 5 d. 18 val. Didžiojoje salėje - G.Morkūno „Iš nuom-
šiko gyvenimo“. Rež. A.Gluskinas.

KITI MIESTAI

3 d. 18 val. Kupiškio kultūros centre - A.Čechovo 
„Rotšildo smuikas“. Rež. M.Cemnickas (J.Miltinio dramos 
teatro gastrolės).

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
31 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Orkestro muzikos koncer-
tas. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas K.Kuljus (obojus).
1 d. 12 val. - Koncertas visai šeimai „Pykšt, paukšt, šmaukšt!“ 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. M.Barkauskas. 
Muzikologas V.Gerulaitis. Aktoriai: S.Mikalauskaitė, R.Saladžius.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
1 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Žiemos pei-
zažai“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistė B.Vainiūnaitė 
(fortepijonas).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
31 d. 18 val. - Muzikinė pramonė „Darbai ir dyvai“. 
Atlikėjai: aktorius R.Kazlas, varinių pučiamųjų kvintetas 
„Dūdūva“: L.Lapė, V.Sokolnikas (trimitai), I.Kuleševičienė 
(valtorna), A.Gražulis (trombonas), S.Kirsenka (tūba).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
31 d. 17 val. - Pasaulinė premjera - du fortepijono  
virtuozai vienoje scenoje! Evgeni Bozhanov ir Kasparas 
Uinskas (fortepijonas).
1 d. 17 val. Mažojoje salėje - Eglė Andrejevaitė (fortepijonas).
3 d. 18 val. - Petras Geniušas (fortepijonas).
4 d. 18 val. - VII Tarptautinio Stasio Vainiūno pianistų 
ir kamerinių ansamblių konkurso nugalėtojų, pianistų 
J.Čeponio ir T.Lebrun (Prancūzija) koncertas-rečitalis.
5 d. 18 val. - Kauno miesto simfoninio orkestro 10-ojo 
gimtadienio koncertas. Kauno miesto simfoninis orkestras 
(vyr. dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija), vadovas A.Treikauskas. 
Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dir. 
P.Bingelis). Solistai: K.Smoriginas (bosas), P.Berman 
(smuikas, Italija). Dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

dainininkė, o čia turime didesnę kūrybos 
paletę. Kiekviena aktorė - o jos labai skir-
tingos ne tik balsais, bet ir amžiumi, teatro 
mokyklomis ir psichologinėmis faktūro-
mis - suteikia tik jai būdingos savasties. 
Kamerinėms dainininkėms šis kūrinys - 
aukštasis pilotažas, bet mums vokalas nėra 
pats svarbiausias. Mūsų užduotis - sukurti 
tam tikrą atmosferą ir įvaizdžius, pasitel-
kiant artisčių balsus. Viskas čia paklūsta 
tam, ką sumanė V.Gavrilinas emocine ir idė-
jine prasme. O į tai, kas parašyta natose, 
žiūrime gana laisvai. Pavyzdžiui, jei aktorei 
nepatogu dainuoti tokiu aukštu balsu, mes 
ramiai pereiname į žemesnę oktavą“, - sa-
kė A.Tulčinskis.

Daug dėmesio spektaklyje skiriama ir 
vizualinei estetikai. Ją kuria žymūs šalies 
menininkai. Scenografija ir kostiumais rūpi-
nasi Renata Valčik, mistišką atmosferą sce-
noje kuria šviesų dailininkas Eugenijus Sa-
baliauskas, išraiškingus artisčių charakte-
rius išryškins stilistė Karina Leontjeva.

LRDT inf.

O.Lapina: tokį kūrinį galėjo parašyti  tik moterį pažinti nebijantis vyras

Muzikinio spektaklio premjera -  

sausio 30 ir 31 dienomis 

 Lietuvos rusų dramos teatre.

Su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Spektaklio kūrybinė grupė:  
Eugenijus Sabaliauskas,  

Olga Lapina ir Renata Valčik
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur - 100 Lt   
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums  
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526,  
www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356,  
www.nautilusclub.lt  
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina -  
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 41) 524 963, www.sdt.lt  
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“  
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams  
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,03 Eur - 10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa -  
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Smuikininkė  
Saulė Rinkevičiūtė
1986 01 31

Lenktynininkas  
Dominykas Butvilas
1989 01 31

Astrologė viDa
Tel.: +37067569583

El.p.: vegoskonsultacija@gmail.com

Reperis  
Andrius Glušakovas-Pushaz
1981 02 04

Atlikėja Natalija Bunkė
1983 02 05

„Ištikimybe nepermokėsi.“ 
Merkurijus jūsų gyvenimą pagyvins 
ir suteiks jam įvairovės. Beveik visas 
jūsų idėjas, planus palaikys artimieji. 
Tinkamas metas naudingoms pažintims, 
naujo verslo pradžiai. Tačiau su meile 
susijusius sprendimus patartina atidėti.

AVINAS

„Kantrybė dangų atidaro.“ 
Plutonas padės išvengti rizikingų ir 
neapgalvotų poelgių. Nerizikuokite savo 
gyvenimo stabilumu dėl iliuzinės sėkmės, 
antraip galite daugiau prarasti, nei gauti. 
Norintiems pokyčių žvaigždės pataria 
nepraleisti likimo siūlomos progos.

VĖŽIUI

„Koks liežuvis, tokia 
kalba.“ Merkurijus harmoningas, tad 
bendravimo netrūks. Stenkitės atsirinkti, 
su kuo bendrausite. Karjeros užmačios 
bus sėkmingos, dalykinis pokalbis - 
produktyvus. Lengvai apsuksite galvą bet 
kuriam priešingos lyties atstovui.

SVARSTYKLĖMS

„Ant liežuvio gali varlę 
iškepti.“ Harmoninga Venera skatins 
gerą nuotaiką, tad trauksite priešingą 
lytį. Pasinaudokite šia galimybe ne tik 
asmeninėje, bet ir dalykinėje sferoje, kad 
padarytumėte įspūdį naujiems partne-
riams. Būkite atsargūs investuodami.

OŽIARAGIUI

„Nemylėjęs mylimas nebūsi.“ 
Įtemptas Jupiteris skatins visuomeninį 
jūsų gyvenimą ir trauką vakarėliams. 
Stebėkite, kad neišleistumėte visų pinigų 
ir neprarastumėte pernelyg daug brangaus 
laiko. Būsite patrauklūs ir šmaikštūs, todėl 
asmeniniame gyvenime lydės sėkmė.

JAUČIUI

„Sėkmė yra pasekmė, bet 
tai neturi būti tikslas.“ Jupiteris lems 
išskirtinai palankias sąlygas ir galimybes. 
Tinkamas metas viešiems pasirody-
mams, socialiniam aktyvumui, naujoms 
pažintims. Tikėtinas dalykinis pasiūlymas, 
atnešiantis finansinės naudos.

LIŪTUI

„Viena bėda - ne bėda, o 
kelios - žmogų suėda.“ Įtemptas 
Merkurijus skatins chaosą ir daugybę 
smulkių problemėlių, kurios iš pažiūros 
gali atrodyti nereikšmingos, tačiau, 
greitai jų neišsprendus, pridarys bėdos. 
Jokiu būdu nepalikite reikalų savieigai.

SKORPIONUI

„Kokia išmintis, toks 
ir darbas.“ Merkurijus jūsų ženkle, 
tad naujų įdomių pažinčių ir draugų 
netrūks. Stenkitės būti organizuoti ir 
nesileiskite į tuščias kalbas. Meilės 
srityje kol kas - tik lengvas flirtas, ne 
daugiau.

VANDENIUI

„Gerumo pirštu nepa-
kabinsi.“ Neharmoningas Saturnas 
skatins įtampą tarp šeimos narių. Jausitės 
sukaustyti ir nepasitikintys savimi, todėl 
artimiesiems atrodysite nenuoširdūs ir abe-
jingi. Tad stenkitės kuo dažniau rodyti savo 
tikrus jausmus, jei ne žodžiais, tai darbais.

DVYNIAMS

„Liežuviu apmes ir ataus.“ 
Merkurijus harmoningas, tad seksis tose 
gyvenimo sferose, kur reikia iškalbingumo 
ir komunikabilumo. Asmeninis gyvenimas 
ir dalykinė veikla bus glaudžiai susiję. 
Galima nauja dalykinė pažintis, kuri vėliau 
peraugs į meilę.

MERGELEI

„Už vieną mokytą dešimt 
nemokytų duoda.“ Dėl palankaus Merku-
rijaus gausite įdomios ir svarbios informa-
cijos, kuri darys įtaką jūsų pasaulėžiūrai ir 
bus naudinga kasdienėje veikloje. Šiuo metu 
svarbi bendravimo kokybė. Svarbiausia - 
atskirti teisybę nuo dezinformacijos.

ŠAULIUI

„Darbui - laikas, malonumui - 
valanda.“ Venera dosniai apdovanos 
jus meilės malonumais. Nestigs 
linksmybių, nuotykių, tik stenkitės per 
daug neįsijausti, kad dar liktų laiko ir 
darbui. Vienišių laukia nauja romantiška 
pažintis, ji tikriausiai bus lemtinga. 

ŽUVIMS

AsTrologinė prognozė

prognozė savaitgaliui (sausio 30 - vasario 1 d.)
Savaitgalį išsipildys daugumos Avinų troškimai ir materialinės svajonės. Džiugins sutuoktinio finansinė padėtis, o patiems jums žvaigždės atveria 
naujas galimybes. Pakiliai jausis Jaučiai, įkvėpti rožinių svajonių apie keliones. Tikėtini įdomūs ir naudingi susitikimai, svarbūs pokalbiai telefonu. 
Vakarėliai - būtent tai, ko jums dabar reikia. Socialinio aktyvumo laikotarpis vers Dvynius dalyvauti ten, kur reikia ir kur nebūtina, imtis spręsti aplinkinių 
problemas. Jei suspėsite padėti ir namiškiams - puiku. Vėžiai laimės turėtų ieškoti medicinos įstaigose - tokioje neįprastoje vietoje jums žvaigždės 
paskyrusios pažinties vietą. Savaitgalį tikėtinas susitikimas, apversiantis gyvenimą aukštyn kojomis. Liūtai išsiskirs subtilumu ir jaus brolybę su kiekvienu 
aplinkiniu. Tinkamas metas mokytis, sėkmingos trumpos kelionės ir sandoriai. Žvaigždės pataria pasimėgauti mylimo žmogaus draugija. Gerai uždirbti 
gali Mergelės, tačiau gautus pinigus teks tuojau pat panaudoti. Svarbu atiduoti visas skolas. Svarstyklės gali būti ir sentimentalios, ir uždaros, ir 
lengvabūdiškos. Žvaigždės pataria nesižavėti žemiškos gerovės miražais. Skorpionams rūpės klausimai, susiję su tolimomis kelionėmis, bendradar-
biavimu, užsienio partneriais. Tikriausiai sulauksite tolimų giminaičių vizito. Tinkamas laikas teisiniams klausimams spręsti. Šauliams bus sėkmingi visi 
susitikimai. Galima pasikonsultuoti su patyrusiais žmonėmis: jų patarimai būtų tikrai naudingi. Ožiaragiams žvaigždės žada naujas įdomias pažintis, 
greitą ir netikėtą sprendimą sužadėtuvių ar vedybų klausimu. Bus lengva išsiaiškinti savo nesėkmių priežastis. Vandeniai turės galimybę patikrinti savo 
šeimyninių ir meilės santykių tvirtumą. Kol kas dar būsite susikaustę ir nepasitikintys savimi. Partneriams žvaigždės pataria pailsėti vienam nuo kito. Atšalę 
jausmai, nusivylimas ir nepasitenkinimas temdys Žuvų savaitgalį. Kad užsimirštumėte, žvaigždės pataria pasinerti į darbo veiklą.

astrologinė prognozė vasario 2- 5 d.

Asmeninė ASTROLOGO konsultacija telefonu: konsultacija telefonu: konsultacija telefonu: 
Kodėl šiuo metu įvykiai klostosi ne taip, kaip Jūs norėtumėte?
Partnerių suderinamumas ir sėkmė versle.
Kada keltis į naują gyvenamąją vietą?

ATSAKYMAI Į VISUS KLAUSIMUS skambučio kaina 1,45 Eur - 5 Lt (už min.)
16 60
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Sindikatas. Ūkanotas. 
Augo. Ala. Madera. Misa. Linkis. 
Maišu. Dygo. Vestas. Sus. Gė. Pantis. 
Pelės. Elitas. Gagos. Kupidonas. 
Dožas. SR. Betos. Labas. Ia. Abelis. 
Vinis. BNS. Ris. Bukas. Būta. Pas. 
Medus. Rasit. Grei. Tritis. Anodija. 
Boba. Siūlė. Omas.

Horizontaliai: Ego. Mygtukas. 
Snaigė. Per. Duso. Iberai. Liga. 
Edelis. Ko. Plotis. To. Vainos. Rb. 
Talentas. Mia. Ralistas. Bet. Santis. 
Vudis. Kas. Likusi. Šūkis. Danas. 
Gobis. Al. Am. Pažas. Nė. Namiegas. 
RO. Oda. Los. Bado. Teisės. Būsim. 
Aršus. Sinti ja. Saus. Trasatas.

Pažymėtuose langeliuose: 
Vairaratis.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo salono 
„Equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį iki vasario 3 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 Eur - 1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtojas rimantas Dovydėnas iš 
Trakų. Jam bus įteikta stilinga peteliškė.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

Kalbasi du draugai:
- Ko toks nuliūdęs?
- Išsiskyriau su žmona.
- O kaip jūs turtą pasidalinot? Pas jus 

jo buvo kaip iš gausybės rago!
- Pasidalinom. Jai gausybė, o man ragai.

l

Butas. Vyras ir moteris vieni. Vyras 
pradeda meilintis, bet moteris nesileidžia 
ir sako:

- Geriau likime draugais!
- Sutarta, tada tu sulakstyk alaus, o aš 

tuo metu mergų pakviesiu!

l

Vyrukas nori skirtis. Draugas bando jį 
atvesti į protą:

- Graži, protinga, miela... Kiekvienas 
tokios norėtų.

Vyrukas:
- Mano batus matai?
- Na..?
- Nauji, brangūs, madingi... Kiekvienas 

tokių norėtų, bet aš vienas žinau, kaip jie 
man spaudžia.

l

Visa įniršusi žmona įlekia į namus:
- Aha! Aš viską žinau!

Vyras:
- Taip? Na, ir kiek gi intakų turi Ne-

munas?
l

Tikras vadybininkas, perskaitęs 3 kny-
gas, moka parašyti tokią pat ketvirtą, dar ir 
taip, kad niekas nesuprastų, kokias knygas 
jis skaitė.

l

- Ach, nereikėjo nepažįstamai kirpėjai 
sakyti: „Nustebinkite mane…“

l

Nuo meilės iki neapykantos - vienas 
žingsnis... į kairę.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

EPA-Eltos nuotr.

VARVEKLIAI. Įspūdingos ledo 
skulptūros, kurios atsirado 
purškiant vandenį ir dirbtinai 
jį šaldant į varveklius, pri-
traukia daugybę lankytojų, 
atvykusių į Stratono kalnų 
vietovę (Vermontas, JAV).

RITUALAS. Tailande 
turistus ypač traukia 
teatralizuota arba-
tos gėrimo ceremo-
nija ir kiti ritualai.

PASIPUOŠĖ. Sausio 26-ąją šven-
čiant Indijos Respublikos dieną 
buvo papuošti ir parade dalyva-
vę kupranugariai, priklausantys 

pasienio apsaugos pajėgoms.


