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4-8 IntervIu
Donatas Montvydas

10-15 veIdaI
Monika Dirsytė, 
Raminta Naujanytė,  
Žygis Stakėnas,  
Liucina Rimgailė,  
Simona Brazdžionytė, 
Deimantė Andriuškaitė

18-19 SportaS Su žvaIgžde
Jolanta Leonavičiūtė

20-21 grožIo paletė
Ką reikia žinoti apie  
gelinį nagų lakavimą

22-23 StIlIuS
Vestuvinės suknelės  
Rytų dvelksmu

24-25 podIumaS
Lady Gaga

26-27 ĮdomybėS
Baisiausi pasaulio 
muziejai

29 SkonIo kodaS
„Pizza Hut“

30-31 rIngaS
32-33 Scena

Duetas Titi Robenas  
(Titi Robin) ir Mehdis 
Nasulis (Mehdi Nassouli), 
grupė STIFFER
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36 datoS
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(Daniel Craig)

37-53 eterIo žmonėS, 
tv programa
Giedrė Girnytė

54 muzIka
Andrius Mamontovas, 
Aistė Smilgevičiūtė

55-59 „laISvalaIkIo“ gIdaS
Kinas, teatras, koncertai

60-63 „laISvalaIkIo“ klubaS
64-65 HoroSkopaS, Sudoku
66 beprotIškaS paSaulIS
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 ■ Kas ir kodėl suporavo atlikėją Neringą Šiaudikytę ir reperį bei verslininką Vytautą  
Medinecką-Ironvytą?  39 p. 

 ■ Iš kur ir kaip atsirado „X Faktoriaus“ 
malonia staigmena tapęs Aleksas  
Augaitis, sužavėjęs televizijos pro-
jekto žiūrovų širdis?   16 p.

 ■ Grožio ir jaunystės eliksyro recep-
tai pagal modelį Karoliną Toleikytę 
ir kitas žinomas podiumo ir scenos 
gražuoles. 28 p.
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Sveikatos ir grožio 
kokteiliai

pramogų pasaulyje - dar viena pora

„X Faktoriaus“ atradimas
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n Gimė 1987 m. spalio 22 d. Vilniuje.
n Šešerių metų tapo „Dainų dainelės“ laureatu. 

n 2008 m. su Aiste Petkevičiūte tapo „Iššūkio

žvaigždėms. Lietuvos dainų dešimtuko“ 
nugalėtoju. 
n 2008 m. pelnė Baltarusijoje vykstančio tarp-

tautinio festivalio „Slavianskij bazar“ didįjį prizą. 

n 2010 m. su Akvile Kavaliauskaite „Žvaigždžių 

duetuose 4“ laimėjo „Sidabrinį mikrofoną“ 
(antroji vieta), o su Katerina Voropaj šventė 
pergalę projekte „Šok su manimi“. 
n 2012 m. išleido debiutinį albumą ir atstovavo 

Lietuvai „Eurovizijos“ dainų konkurse. 
n 2013 m. pelnė 4 muzikos apdovanojimų 

M.A.M.A statulėles (geriausias metų atlikėjas, 

metų popmuzikos atlikėjas, grojamiausias 
AGATA atlikėjas, o jo albumas „Donny 
Montell“ tapo metų albumu). 
n Nuo 2013 m. yra vienas televizinio projekto 

„Lietuvos balsas“ mokytojų.
n 2013 m. rugsėjį Donatas susituokė su 
mylimąja šokėja Veronika. Pora augina dvejų 

su puse metų dukrelę Adelę.

Diskografija:
n 2013 m. „Donny Montell/Donatas Montvydas“.

n 2013 m. „Norim dar“.
n 2014 m. „Tik Tau Vienai“.
n 2016 m. #BLCK.

Dosjė

Neprisiimdamas 
atsakomybės 
už tai, ką 
darai, parodai 
Nepagarbą 
klausytojui

„LaisvaLaikio“ interviu
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Eimantė Juršėnaitė

- Kovą prasidės koncertinis turas „Tai 
mūsų laikas“, kurio metu aplankysi 7 
miestus ir drebinsi didžiąsias scenas. Ko-
kių emocijų žadi atėjusiesiems?

- Turo metu į sceną žengsiu su visa ko-
manda - grupe, šokėjais, bus šou elementų, 
tačiau svarbiausia, kad klausytojai išgirs tai, 
ką gerai pažįsta, - Donatą Montvydą. Gali 
keistis vieta, laikas, salėje gali būti 20 tūkst. 
ar tik 500 žmonių, tačiau visi jie išvys mane - 
atlikėją ir savą žmogų, kurio klausosi, ir yra 
tam tikro mano etapo liudininkai. Jie galės 
prisiminti, koks buvau 2007-aisiais, ir pama-
tyti, kaip pasikeičiau, išaugau. Noriu dalintis 
tuo, kam ruošiausi nuo 6 metų. Man svarbu 
parodyti, ką paruošiau, ir realizuoti kūrybines 
idėjas, bet dar svarbiau, kad žmonės iš mano 
koncertų išeitų laimingi. Nesakau, kad nebus 
kokybiško garso, šou ar naujų dainų. Scenoje 
galiu sprogdinti fejerverkus, bet jei tai nepa-
tenkins mano gerbėjų, laimingas nebūsiu. 

- Klausytojams pateiksi romantikos 
ir energijos dozę?

- Scena su gyvenimu eina paraleliai. Šokių 
muzika mano kraujyje, ritmas duotas impul-
są smegenims judinti raumenis, kūną. Tu esi 

tik instrumentas, kuriuo groja pati gamta. 
Tokia išraiška kelia ypatingą galią. Baladės - 
kita mano pusė. Galiu publiką išjudinti, galiu 
ir pravirkdyti. Man muzika yra išraiška, kuri 
pasireiškia įvairių emocijų amplitude. Tai at-
sispindi ir mano muzikoje, su kuria aš galiu 
gyventi gyvenimą scenoje.

- Turo metu pristatysi ir naują albumą 
#BLCK?

- Taip. Visi mano albumai man yra brangūs 
kaip vaikai, tačiau šis - didžiausias ir rimčiau-
sias. Dirbau maždaug pusantrų metų, bendra-
darbiavau su geriausiais muzikos kūrėjais iš 
Lietuvos, Švedijos, Ispanijos. Ne visada savo 
užmojus įgyvendinti leidžia galimybės, finan-
sai, tačiau albume #BLCK techninis darbas, 
kompozicija ir aranžuotės yra labai brandūs, 
atitinkantys pasaulinio lygio standartus. Albu-
me planuojama 20 dainų, tad jis kaip savotiška 
knyga - turinti savo kryptį ir liniją.

- Albumą #BLCK pirmieji galės įsi-
gyti atėjusieji į turo koncertus, tik jiems 
pasibaigus plokštelė atsiras visose pre-
kybos vietose. Kodėl toks sprendimas?

- Taip norėjau pagerbti ištikimiausius 
klausytojus, atėjusius į koncertus, ir suteikti 
jiems tam tikrą privilegiją bei galimybę pasi-
jausti išskirtiniams. Jie ne tik galės pirmieji 
įsigyti plokštelę ir jos pasiklausyti, skirsiu 
laiko ir albumams pasirašyti, šiek tiek pabend-
rauti - tai jau tapo mano tradicija. To parduo-
tuvėje tikrai nenusipirksi. Pamenu, pats vai-
kystėje labai džiaugdavausi gavęs mėgstamo 
atlikėjo plokštelę, tokį patį džiaugsmą norė-
čiau suteikti savo gerbėjams. 

- Savo albumą palyginai su knyga. Ne-
manai, kad kompaktines plokšteles po tru-
putį ištinka popierinės knygos likimas ir 
jos traukiasi į socialinių tinklų ir progra-
mėlių šešėlį? Ateityje plokštelių nebebus?

- Neabejoju, tai neišvengiama. Gyvenu čia 
ir dabar, mąstau apie ateitį. Plokštelė tėra 
materialus daiktas, nereikia prie jo prisirišti. 
Man, kaip atlikėjui, kiekvienas mano albumas 

yra reikšmingas įvykis, savotiškas mano dar-
bo apibendrinimas, tam tikro kūrybinio etapo 
simbolis. Pirmąją kopiją laikydamas rankoje 
jaučiuosi kaip vaikas, gavęs saldainį. Viso pa-
saulio atlikėjai išleidžia albumus ir tai yra tar-
si visus pasaulio muzikantus vienijanti gija. 
Sentimentus kelia ir prisiminimas, kad kita-
dos, būdamas vaikas ar paauglys, svajojau 
turėti mėgstamo atlikėjo plokštelę ar kasetę. 
Dar viena priežastis, kodėl noriu išleisti al-
bumą, - mano klausytojai. Kol yra žmonių, 
kuriems svarbu turėti kompaktinę plokštelę, 
galbūt jau kaip savotišką relikviją ar suveny-
rą, tol noriu suteikti jiems tokią galimybę ir 
džiaugsmą.

- Šiuo metu dalyvauji nacionalinėje 
„Eurovizijos“ atrankoje. Kodėl? Nori pa-
gerinti savo rezultatą ir iškovoti aukš-
tesnę nei 14 vietą?

- Šiuo metu būtent šiam konkursui skiriu 
bene daugiausia laiko. Pagerinti rezultatą bū-
tų gerai, tačiau tai nėra mano pagrindinis 
tikslas. „Eurovizija“ yra projektas, kurį ste-
bi 200 milijonų žiūrovų. Dalyvavimas šiame 
projekte ar laimėjimas gali padėti palikti pėd-
saką Europoje. Noriu bendradarbiauti su ge-
riausiais režisieriais, muzikos inžinieriais, 
naujausiomis technologijomis, būti didžiau-
siose scenose, semtis talentingų žmonių 
energijos ir kolaboruoti su jais. Norėčiau da-
ryti pasauliui tokią įtaką, kokią darė Fredis 
Merkuris (Freddie Mercury) ar Maiklas 
Džeksonas (Michael Jackson). Kalbu apie tai, 
ką galėčiau duoti kitiems turėdamas tai, ko 
dabar siekiu. Pasaulinis žinomumas suteikia 
didelių galimybių būti naudingam žmonėms. 
Galų gale uždirbus milijonus gali paaukoti ir 
likimo nuskriaustiesiems ar panašiai. Pasi-
rinkimų daug. Bet kokiu atveju „Eurovizija“ - 
puiki galimybė pristatyti puikų kūrinį, kurį 
sukūrėme drauge su švedų muzikos indust-
rijos profesionalais, parodyti naują įvaizdį. 
Tačiau netgi laimėjimas būtų ne siekiamybė, 
o tik laiptelis mano karjeroje. Mano tikslas - 
žingsnis į ateitį, o „Eurovizija“ dabar svar-
biausias laiptelis.

Donato MontvyDo 
žingsniai į ateitį

Ir dIrbtI scenoje, 
Ir IlsėtIs reIkIa 
mokėtI

Populiarus atlikėjas Donatas 
MontvyDas (28) vienu rankos mostu 
gali užkurti publiką ir surengti nepamirš-
tamą vakarą visiems vakarėlių liūtams 
arba lyriškomis baladėmis suvirpinti ger-
bėjų širdis. Donatas ir šiemet savo klau-
sytojams žada intensyvius metus: po 
trejų metų pertraukos jis vėl dalyvauja 
„Eurovizijos“ atrankose, iškart po to leisis 
į koncertinį turą, o su pirmuoju koncertu 
bus išleistas ir naujasis albumas.

„LaisvaLaikio“ interviu
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PoPmuzIka yra 
taI, kas yra 
PaPrasta, genIalu 
Ir įsPūdInga

jeI norI Iš 
gyvenImo kažką 
gautI, turI duotI
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- Daugelis sako, kad šiame konkurse 
kaimynai balsuoja už kaimynus, tad Lie-
tuvai laimėti „Euroviziją“ - misija neį-
manoma...

- Problema ne ta, kad šalys neteisingai 
balsuoja. Ar tikrai Lietuva „Eurovizijoje“ su-
rengė pasirodymą, vertą pergalės? Būkime 
realistai, favoritų trejetukas ar penketukas 
visada būdavo aiškus, kaimynų balsai lemda-
vo nedaug, nes visa Europa balsuodavo ten-
dencingai. Nemanau, kad šiame konkurse 
buvo absurdiškų laimėjimų. Juk ne visi nuga-
lėtojai turėjo daug gerbėjų Senajame žemyne, 
tiesiog jiems pavykdavo išsiskirti, nesvarbu, 
ar kokybiškumu, ar originaliomis idėjomis. 
„Eurovizijoje“ reikia pateikti visumą ir koky-
bę, jei visa tai bus, žmonės balsuos, juk jie 
nekvaili. 

- Ar tikrai mūsų atlikėjai turi tokias 
technines ir finansines galimybes kaip 
užsienio dainininkai?

- Neturime didelių studijų. Dirbu su už-
sienio kompanijomis, siunčiu joms medžiagą, 
nes tik taip galiu tikėtis kokybės. Lietuvai 
sudėtinga prisišaukti kompozitorius iš tų ša-
lių, kuriose meno rinka skaičiuoja šimtmečių 
patirtį ir tradicijas. Esame jauna valstybė, tad 
pas mus yra daug saviveiklos, trūksta akade-
mijų, o kartais ir požiūris į menininkus nėra 
itin pagarbus. Šiuo metu jaunimas stengiasi 
sukurti daug meniškos muzikos, tačiau jie ne 
visada suvokia tą „pop“ momentą ir jo genia-
lumą. Popmuzika yra tai, kas yra paprasta, 
genialu, įspūdinga ir turi didžiausią įtaką vi-
sam pasauliui.

- Kaip manai, ar tau ir kitiems atlikė-
jams jau pavyko sugriauti stereotipą, kad 
popmuzika neturi išliekamosios vertės?

- Popmuzika nėra vien tik stilius. Tai gy-
venimo būdas ir kultūra. Visi geriausi pasau-
liniai atlikėjai, priklausantys popmuzikai, yra 
gerbiami dėl kokybės, idėjų ir įtakos, padary-
tos visai industrijai. Popkultūra yra masinis 
judėjimas, todėl jis turi didžiausią įtaką pa-
saulyje. 

Išliekamąją vertę sukuria žmonės, kurių 
atminty ta muzika ir pasilieka, tik jie ir pra-
tęsia tos muzikos gyvavimą. Daugybė stilių 
šiuo laikotarpiu jau yra susimaišę, tai, kas 
atrodė avangardas ar andergraundas, dabar 
yra populiarioji muzika. Tai padeda kartais 
pateisinti absurdiškas idėjas, kurios prieš 10 
metų būtų nesuprastos. Tai reiškia, kad kei-
čiasi ir žmonių mąstymas, pojūčiai. Nuo pat 

vaikystės pajutau, kad priklausau šiai kultū-
rai - popmuzikai.

- Publika žavisi ne tik tavo muzika, 
bet ir pozityvumu bei mandagumu. Yra 
atlikėjų, kurie vidine kultūra nepasižy-
mi. Kaip manai, išsišokimai ir noras su-
kurti scenos maištininko įvaizdį, skan-
dalai gali peržengti kultūros ir etiketo 
ribas?

- Pagarba klausytojui yra mano prioritetų 
piramidės viršūnėje, tačiau tai kiekvieno atli-
kėjo pasirinkimas. Pramogų pasaulyje dar 
„The Beatles“, „The Rolling Stones“ ar Elvio 
Preslio (Elvis Presley) laikais buvo ir skanda-
lų, ir audringų vakarėlių. Tai nė kiek nemen-
kina talento ir netiesa, kad skandalus kuria tik 
tie, kurie neturi ką pasakyti. Dalis garsiausių 
ir geriausių dainininkų gyveno audringą gyve-
nimą, tai susiję su gyvenimo būdu, vertybė-
mis. Reikia suvokti, kad nesvarbu, ar esi ži-
nomas tik Lietuvoje, ar visame pasaulyje. Jei 
esi garsus, esi stebimas, ir gali būti, kad tave 
mėgdžioja. Atlikėjas negali prisiimti tėvų vai-
dmens, bet jis yra žmogus, kuris rodo tam 
tikrą pavyzdį. Jei atlikėjas keikiasi, tai ir jau-
nimas galbūt pradės daryti tą patį. Neprisiim-
damas atsakomybės už tai, ką darai, ir parodai 
nepagarbą klausytojui. Mano pagarba siejasi 
su auklėjimu, pasaulėžiūra, noru vieną dieną 
sau pasakyti, kad buvau geras žmogus, daviau 
kitiems ir negyvenau tik dėl savęs.

- Donatas Montvydas namuose ir sce-
noje labai skiriasi?

- Aš neatskiriu scenos nuo asmeninio gy-
venimo ir stengiuosi išlaikyti balansą. Koks 
būnu su savo šeima, vaiku, toks būnu ir sce-
noje. Jei namuose turiu nuomonę apie tam 
tikrus dalykus, ją turėsiu ir scenoje. Jei užli-
pęs ant scenos sakau, kad kažkaip elgtis nė-
ra gerai, ir namuose tokio pavyzdžio nerodau. 
Man muzika yra daugiau nei šou verslas ir 
daugiau nei savirealizacija. Muziką bandau 
susieti su savo dvasine praktika. Anksčiau 
dainavau dėl aistros ir noro, bet atėjo laikas, 
kai reikia daug dirbti ir viską motyvuoti aukš-
tesniais kriterijais. Pavyzdžiui, kokią įtaką 
muzika darau žmonėms. Tik viso to rezulta-
tas nėra muzikinis. Neturiu vien tik tikslo 
kelti žmonių muzikinį išprusimą, noriu kelti 
jų emocinį stabilumą, jautrumą, pamąstymus. 
Būdamas viešas žmogus, gali daug ką pasa-
kyti, tačiau turi pateisinti savo žodžius, pa-
grįsti juos argumentais ir darbais.

- Esi maksimalistas, perfekcionistas 
ar idealistas? Gal tiesiog išrankus ir reik-
lus sau bei žmonėms, su kuriais dirbi?

Scena ir 
gyvenimaS eina 
paraleliai

„LaisvaLaikio“ interviu

pagarba 
klauSytojui yra 
mano prioritetų 
piramidėS 
viršūnėje

šeima - mano 
religija
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- Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Visi 
tie žodžiai tam tikra prasme tinka. Savęs 
taip nevadinu, nes tiesiog toks esu. Kalbė-
dami galime šias savybes įvardinti, bet gy-
venime tai yra mano savijauta. Atsikeliu 
ryte ir nežinau, kaip gali būti kitaip. Man 
tai taip pat natūralu, kaip kalbėti gimtąja 
kalba. Jei man reikėtų kalbėti kita, tektų 
įdėti daug pastangų, mokytis. Galima keis-
ti įpročius, jei persistengi su tuo maksima-
lizmu, tačiau man jis įgimtas. Taip yra vi-
sur - ir namuose, ir scenoje. Galbūt kitiems 
su manimi ir sudėtinga, nes jei daug reika-
lauju iš savęs, reikalauju ir iš kitų. Žinoma, 
tokiu atveju turi būti pavyzdys ir turi pada-
ryti daugiau, nei reikalauji, turi pateisinti 
savo reiklumą.

- Ar ką nors gyvenime darai atmes-
tinai?

- Veikiausiai humoristiškai pasakyčiau, 
kad atmestinai ilsiuosi. Mano šeima dėl to 
išgyvena, nes jei nesugebi pailsėti, save au-
koji, o artimiesiems tai matyti yra skaudžiau-
sia. Iš tiesų, ir dirbti scenoje, ir ilsėtis reikia 
mokėti. Bet aš negaliu atmestinai daryti kaž-
ko, kas skirta žmonėms. Tarkim, puse kojos 
įrašiau albumą, gerbėjas nusipirko, nežinia, 
ar jam patiko, bet ar tai garbinga? Ne, juk aš 
nenorėčiau, kad mano vaikas atsidurtų to-
kioje situacijoje. Mes daug ką galime pada-
ryti atmestinai, bet ar kiti to nusipelno? Ar 
po mūsų poelgiu nieko nėra? Jei nori iš gy-
venimo kažką gauti, turi duoti. Viskas pa-
remta principais ir vertybėmis. Mane kamuo-
tų sąžinė, jei neatlikčiau savo darbų maksi-
maliai gerai. 

- Juokais sakei, kad atmestinai ilsie-
si, bet baigei krepšinio mokyklą, lankai 
kovos meno niat-nam treniruotes, savo 
laisvalaikio be judesio neįsivaizduoji?

- Gulėti prie televizoriaus ne man. La-
biausiai pavargstu nuo tos pačios erdvės ir 
didelio informacijos kiekio, tad poilsis yra 
viskas, kas mane perjungia ir bent trumpam 
leidžia pamiršti kūrybą, sceną. Tėvai sporta-
vo, tad sportas su manimi nuo vaikystės. Ir 
nors sportuodamas galiu labai pavargti fiziš-
kai, morališkai aš pailsiu. Taip pat man pa-
tinka gamta, stichijos. Mėgstu pasivaikščio-
jimus gryname ore, atlieku kvėpavimo pra-
timus, o karštos pirtys, eketės, grūdinimosi 
pratimai, laužas - tai skirtingos mano medi-
tacijos formos.

„LaisvaLaikio“ interviu

AtlikėjAs negAli 
prisiimti tėvų 
vAidmens, bet jis 
yrA žmogus, kuris 
rodo tAm tikrą 
pAvyzdį
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Sveika mityba tau taip pat svarbi?
- Norėčiau būti sveikas ir kuo ilgiau išgy-

venti savo kūne. To linkiu ir savo šeimai. Gy-
venimo būdas ir mityba - labai svarbūs. Jau 
porą metų su šeima esame vegetarai, galvo-
jame atsisakyti ir jūrų gėrybių bei pieno pro-
duktų. Tapus vegetaru pagerėjo mano savi-
jauta, o tai paranku ir man kaip atlikėjui. 

- Ne kartą spaudoje teko skaityti, kad 
atlikėjai savęs netausoja ir atsiduria ties 
organizmo išsekimo riba...

- Reikia klausyti artimųjų, šeimos. Jie ma-
to, koks grįžti į namus, kaip keitiesi. Svarbu 
būti sąmoningam. Kartais pritrūksta laiko, 
reikia pabaigti pradėtus darbus. Susikaupi ir 
paskiri save darbui, tačiau tai darai savo re-
žimo ir organizmo sąskaita. Reikia save kont-
roliuoti ir disciplinuoti, juk esu sąmoningas 
žmogus. Jei matai, kad organizmas siunčia 
perspėjimo signalus, trūksta vitaminų ar po-
ilsio, reikia į tai atsižvelgti, mažinti krūvį ir 
savimi pasirūpinti.

- Sakoma, kad šalia kiekvieno sėkmę 
pelniusio vyro yra stipri moteris. Jei ne 
Veronika, jos palaikymas ir supratimas, 
tavo karjera būtų tokia, kokia yra šian-
dien? 

- Nežinau, kas būtų, jei neturėčiau šei-
mos, - ar būčiau pasaulinio lygio žvaigždė, ar 
stovėčiau kur nors prie šiukšliadėžės. Bet 
viskas, ką turiu šiandien, yra susiję su mano 
šeima. Tai yra vertybė, kurią noriu puoselėti 
ir tvirtai jausti. Nepaisant gyvenimo suteiktų 
pagundų, galimybių ir kitų pasirinkimų, tikiu, 
kad šeima yra pagrindas, ant kurio noriu lai-
kytis. Tai tie žmonės, kurie viskuo prisidėjo: 
kai man gerai, jie šalia, kai man sunku, jie 
šalia, kai manęs niekas nesupranta, jie su-
pranta. Šeimos nariai - didžiausi mano paties 
liudininkai, o aš - jų. Galbūt šeima ne visada 
daro tiesioginę įtaką mano darbams, tačiau 
mano požiūris į ją lemia, kad turiu tai, ką tu-
riu. Kai man sunku ar reikia motyvacijos, aš 
apie juos galvoju. Šeima yra mano religija. 

- O kas tau yra vyriškumas?
- Jis susideda iš daugelio dalykų. Pirmiau-

sia vyriškumą pamatome akimis - sudėjimas, 
balso tembras, tam tikra poza. Tai duota gam-
tos. Tačiau kartais, kai gražus vyras prabyla, 
tas jo vyriškumas gali ir sugriūti. Kitas dalykas 
yra įgyti dalykai - auklėjimas, vertybės, prin-
cipai. Šį pamatą man suteikė senelis, tėtis. Jie 
yra vyriški, kartais griežti ar kategoriški, kai 
reikia, dominuojantys, džentelmeniški. 

Man Muzika 
yra daugiau 
nei šou verslas 
ir daugiau nei 
savirealizacija

Asmeninio gyvenimo ir scenos Donatas Montvydas 
neatskiria ir stengiasi išlaikyti balansą - koks yra 
namuose su šeima, toks būna ir savo koncertuose Šu
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Veidai

Per dvi „Mados infekcijos“ dienas žiūro-
vai išvys 16 kolekcijų. Ant podiumo bus pri-
statytos ne tik festivalio veidais tapusių di-
zainerių - Lauros Dailidėnienės, Lilijos La-
rionovos, Dianos Paukštytės - kolekcijos, bet 
ir žiemą vykusios „Mados injekcijos“ nuga-
lėtojų bei mados kūrėjų iš kaimyninių šalių 
kūryba. „Paprastai festivalio svečius dėl pro-
gramos įvairovės kviečiame iš kuo skirtin-
gesnių ir tolimesnių šalių. Šįkart dėmesį su-

telkėme į artimiausius kaimynus - latvius, 
estus ir lenkus. Šis intuityvus kvietimas pa-
brėžia kaimynų bendrystės svarbą, kas nū-
dienos geopolitinėje situacijoje įgauna vis 
didesnę prasmę ir jėgą. Tačiau geografinės 
ir istorinės šalių sąsajos visai nereiškia, kad 
galima tikėtis panašių estetinių sprendimų 
ant podiumo“, - patvirtino S.Straukaitė.

Taigi, kas sieja „Mados infekciją“ ir bri-
tų agentą? Organizatorės išdavė, kad kita 

Bondo auka -  mados auka. Žinomas perso-
nažas - aliuzija  į „Mados infekcijos“ tiks-
lus: niekada nedaryti kaip pernai, o taikliai 
ir paveikiai reflektuoti naujausias pasauli-
nes aktualijas, reaguoti aštriai, užčiuopti 
gyvenimo pulsą, rodyti tai, kas yra nauja ir 
vyksta dabar. Renata intrigavo, kad jau ne-
trukus miesto stendus ir televizorių ekra-
nus užkariaus „Mados infekcijos“ slaptasis 
agentas.

„Mados infekcija“ - 
kas kita Džeimso Bondo auka?
Kas bendra tarp legendinio agento 007 ir  festivalio „Mados infekcija“? Atsakymą į šį klausimą pateikė festivalio organizatorės Renata 
Mikailionytė ir Sandra Straukaitė, pakvietusios į Džeimso Bondo pusryčius, kurių metu pristatyta „Mados infekcijos“ programa. Jos žada, 
kad kovo 18-19 dienomis Šiuolaikinio meno centre 18-ąjį kartą rengiamas festivalis pateiks nevaikišką mados, decibelų ir šviesų dozę. 

...ir Lilija Larionova

Dizainerės Diana Paukštytė...

Festivalio „Mados infekcija“ organizatorės ir  
sumanytojos Renata Mikailionytė ir Sandra Straukaitė

Stasio Žumbio nuotr.
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10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Moniką Dirsytę

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

■ Savo dienos Monika neįsivaizduoja be sporto, 
juodos kavos ir prancūziško ragelio - kruasano. 
■ Jos talismanas - močiutės dovanota auksinė 
grandinėlė su kryželiu, kurią mergina labai 
brangina.
■ Menininkei teko ragauti džiovinto tarakono 
iš Meksikos, tačiau šio skonis per daug nesu-
žavėjo. Dažniausiai jos šaldytuve rastumėte 
džiovintų pomidorų, sūrio, daržovių ar įvairių 
užtepėlių. Jos silpnybė - šokoladas.
■ Mėgstamiausi kvepalai - SACREBLEU 
„Intense“.
■ Vieną dieną Monika mielai pabūtų kuo nors 
kitu, nesusijusiu su meno pasauliu, pavyzdžiui, 
verslininke.
■ Žinoma mergina nėra prietaringa, tačiau jei ke-
lią perbėga juoda katė, ji nusispjauna tris kartus.
■ Iš Panevėžio kilusiai Monikai mieliausia šir-
džiai Lietuvos vieta - Nida.
■ Iš Monikos grotuvo skamba labai įvairi mu-
zika, tačiau ji sako, kad labiausiai mėgsta tylą.
■ Drąsi menininkė bijo tik vienatvės ir aukščio.
■ Mėgstamiausia knyga - Fiodoro Dostojevskio 
„Broliai Karamazovai“.

Smulkutė menininkė Monika DirSytė (26) 
savo performansuose gali užsikasti po žemėmis, 
ant galvos užsidėti 15 kg sveriančią dėžę ar  
prosenelės spintoje aštuonias valandas šaukti  
„tikra-netikra“. tokie jos kūrybiniai sprendimai 
sulaukia aukštų meno kritikų vertinimų, o širdies 
draugas režisierius oskaras koršunovas ją vadina 
savo mūza.  tačiau kokia Monika yra kasdienybėje 
ir ko apie ją galbūt dar nežinojote?
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vardas žinomas - grupė nauja

„Nusprendėme nesislėpti po naujais žo-
džiais ir nekvaršinti galvos klausytojams su nau-
ju pavadinimu. Bjelle lieka „Bjelle“, tik skam-
besys visai kitoks. Kai kas nors paklausia, kokio 
stiliaus dainos nuo šiol skamba, labai sunku at-
sakyti tiksliai. Kuriame, statome, garsą po garso, 
gaminame naują, subtilų ir energija pulsuojantį 
skambesį, tarsi plytą po plytos dedame naujas 
idėjas. Garsus keičia ir kuria ne tik mano idėjos, 
bet ir visų grupės narių mintys, - sakė Raminta. 
- Renkamės kitus tembrus ir plečiamės vokalo 
prasme. Mūsų grupė labai harmoninga - trys 
merginos, 4 vaikinai, visi turi be galo skirtingas 
patirtis. Kai susijungiame, pagauname vienodą 
„vaibą“ ir patys stebimės, kur tai nuves.“

Naują grupę „Bjelle“ sudaro net septyni 
muzikos profesionalai: klavišiniais groja Kas-
paras Meginis, gitara - Mantas Zigmantas, būg-
nais - Aleksandras Rogoža, bosine gitara - Er-
nestas Germanovičius, smuikais ir savo nuos-
tabiais balsais dainas spalvina Milda ir Teresė 
Andrijauskaitės, ir, žinoma, dainų kūrimo ir 
vokalo vaidmenis atlieka Raminta Naujanytė. 
Pasak jos, septynių narių grupėje visi turi ką 
pasakyti ir pagroti. „Visi turime ką pasakyti. 
Kalbame garsais, kokius turime, kurie sklei-
džiasi. Mūsų grupę labiausiai jungia idėja kal-
bėtis su klausytojais, pasakyti jiems, nustebin-
ti juos. Nebūtinai tai nutinka atviru tekstu. Bet 
viena iš muzikos paskirčių - budinti ir žadinti. 
Jau greitai kviesime visus į koncertus įvairiuo-
se miestuose, šiuo metu užsiimame įrašais. 

Tad tik truputis kantrybės, ir jau muzikinis 
lazeris (ne sprogimas, ne bomba) nusitaiko į 
visus, susidomėjusius mūsų grupe. Esu be 
galo laiminga dėl grupės narių profesionalumo, 
dirbti su jais vienas malonumas. Grojusi įvai-
rios sudėties grupėse, projektuose, bet į šį 
susibūrimą žiūriu labai rimtai ir su milžinišku 
potencialu. Kodėl? Nes mes, visi grupės nariai, 
tikime, dirbame ir svajojame drąsiai“, - sakė 
dabar grupės vokalistė.

Pakeliui - iššūkiai

Vykstant grupės statyboms, netikėtumai 
neišvengiami. Kai siekiai dideli, išbandymai dar 
didesni. „Šiuo metu išgyvename labai patrioti-
nį klausimą - mūsų būgnininkas šauktinių są-

raše. Negaliu daug komentuoti, nes 
dar emocijos karštos. Bet jei netu-
rėsime būgnininko repeticijų salėje, 
teks išsisukti kūrybiškai. Pildosi 
mano populiariosios dainos tekstas 
„Ir kodėl, kodėl gi, broli?“ - optimiz-
mo neprarado Raminta.

Jei kyla klausimas, ar Raminta 
nuo šiol gros ir dainuos tik grupėje, 
ji užtikrina, kad tikrai bus galima iš-
vysti ir ją vieną, ir su akustiniu gru-
pės variantu. „Net neįsivaizduoju, 
kaip būtų galima apsiriboti. Ir kam 
to reikėtų? Juk kuriu muziką įvai-
riais žanrais - kinui, chorams, įvai-
rios sudėties ansambliams. Daly-
vauju socialiniuose projektuose, 
pristatinėju kartais ir tai, kas gru-
pėje netelpa. Lygiai taip pat ir kiti 
grupės nariai turi savo projektų. 
Tiesiog noriu pabrėžti, kad grupė 
„Bjelle“ įgauna kitokį svorį, nes vi-
si mes susibūrėme dėl bendro in-
tereso, vieno tikslo. O jei tokį turi, 
be abejonės, juo tiki“, - sakė ji. 

„Bjelle“ nuo 
šiol - grupė
Dainininkė Raminta naujanytė (24), po televizijos 
projekto išgarsėjusi kaip solistė Bjelle, savo sceniniu  
vardu nuo šiol nebeprisistatinės, o dalinsis juo su dar  
6 žmonėmis. Drauge jie „stato“ naują grupę ir meloma-
nams ruošia daug muzikinių naujienų. apie naująją gru-
pę „Bjelle“, pasikeitusį skambesį ir iššūkius, su kuriais su-
sidūrė „statybų“ metu, Raminta pasakoja „Laisvalaikiui“.

Eimantė Juršėnaitė

Penki iš septynių grupės „Bjelle“ nariai - Milda Andrijauskaitė, Mantas Zigmantas, 

Kasparas Meginis, Raminta Naujanytė, Teresė Andrijauskaitė
Stasio Žumbio nuotr.

Raminta Naujanytė sceniniu vardu Bjelle nuo šiol nebeprisistatinėja
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NUOMONĖS

Turiu prisipažinti, kad anksčiau, kai buvau vaikas, Kaziuko 
mugėje lankydavausi aktyviau, tekdavo net ir pačiam su broliu 
joje dalyvauti. Ruošdavau įvairias užduotis praeiviams, grojau 
fleita gatvėje. Dabar nesu labai didelis Kaziuko mugės gerbėjas, 
bet nusivedu vaikus, kad parodyčiau, kas tai yra. Tiesa, jie Ka-
ziuko mugėje dalyvauja mokykloje ar darželyje. Ten ruošia įvairius 
dirbinėlius iš keramikos. Šiemet net galvoju, kad gal išnešiu kokį 
staliuką ir prie namų. Tegu vaikai prekiauja savo keramikos dir-
biniais, vis tiek žmonės į Kaziuko mugę eina pro mūsų namus, 
gal kas nors užsikabins, gal ir patiems vaikams bus atrakcija. 
Patys Kaziuko mugėje dažniausiai apsilankome tuomet, kai mu-
gė jau eina į pabaigą, kai būna mažiau žmonių - paskutinę dieną, 
kada kai kurie jau ir daiktus pakuojasi. Nes plaukti su visa žmo-
nių banga nėra labai malonus dalykas. Be to, jokių specialių pir-
kinių Kaziuko mugei neplanuojame, matyt, būtų sunku iki jų 
prisikasti arba tarp milijono daiktų juos rasti. Žinau, kad kiti per 
Kaziuko mugę skundžiasi dėl eismo sutrikimo. Suprantu juos, 
bet, kita vertus, juk ne taip dažnai visa tai vyksta. Manau, kad 
galima susiplanuoti viską taip, kad nesinervintum be reikalo.

Žygis stakėnas

Ką manai? Apie Kaziuko mugę...
Artėjant kasmetei Kaziuko mugei tradiciškai pasigirsta ir nusiskundimų dėl eismo spūsčių senamiestyje ar erzinančio raugintų  
kopūstų kvapo. „Laisvalaikis“ klausė TV laidų vedėjo Žygio STAKėno (34) ir renginių organizatorės LiucinoS RimgAiLėS (27), 
ar jie lankosi Kaziuko mugėje ir kas juos ten džiugina, o kas piktina.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dažniausiai apsilankau Kaziuko mugėje paskutinę jos dieną. 
Tada išeiname su vyru pasivaikščioti, nes būna ramiau, ne toks di-
delis srautas žmonių. Einame dažniausiai be tikslo ką nors įsigyti, 
daugiau dėl to, kad pakeistume aplinką, pabūtume tarp žmonių. 
Įvairių smulkmenų ir taip pilni namai, todėl nesinori jų dar labiau 
apkrauti. Kita vertus, mūsų namų interjeras yra minimalistinis, 
šiuolaikinis, todėl rankų darbo, mediniai dirbiniai nelabai derėtų. 
Akį patraukia nebent kokie nors odiniai dirbiniai. Tiesa, man labai 
patinka mugėje parduodami mediniai žaislai vaikams. Dažnai su 
vyru ką nors nuperkame savo krikštasūniui. Maisto dažniausiai 
neperkame, nebent kokį sausainį. Apskritai tokios mugės manęs ne-
erzina. Man labai patinka, kad Vilnius tuomet atgyja, žmonės išeina 
į gatves. O jei erzina spūstys, galima eiti sekmadienį. Be to, Kaziuko 
mugėje įvairiais rankdarbiais visą gyvenimą prekiavo ir vis dar pre-
kiauja mano močiutė, bet aš į tai niekada neįsitraukiau. Tiesa, ma-
žiau man priimtina - raugintų ir troškintų kopūstų kvapas. Nors 
kopūstų sriubą labai mėgstu, tas kvapas mane erzina. Visa kita - eis-
mo sutrikimus, spūstis - galima pakentėti. Be abejo, gal senamiesčio 
gyventojams sudėtingiau, bet Kaziuko mugė jau tokia sena tradicija, 
kad žmonės gali iš anksto susiplanuoti savo dienotvarkę. Tai ne koks 
nors bėgimo maratonas atsiradęs visiškai netikėtai.

liucina Rimgailė
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„Su draugėmis esame sukūrusios aprangos prekių ženklą, ruošiame naują 
kolekciją. Supratau, kad noriu šioje srityje pagilinti savo žinias, profesionaliau 
daryti tai, kas pradžioje buvo tik pomėgis. Negaliu sau leisti dar ketverių me-
tų studijų, todėl ėmiau ieškoti kursų, kur galėčiau išmokti tam tikrų praktinių 
ir teorinių dalykų, susijusių su mados dizainu. Deja, to, ko man reikėjo, Lietu-
voje rasti nepavyko. Taip kilo mokyklos idėja, ja pasidalijau su tinkamais žmo-
nėmis ir štai šiandien džiaugiuosi galėdama visus besidominčius mada pakvies-
ti į pirmą kursą“, – „Vilniaus Fashion Hub“ atsiradimo istoriją pasakojo direk-
torė Akvilė Meškauskaitė. Jai antrino ir viena iš mokyklos įkūrėjų žinoma 
vestuvių planuotoja Laura Vagonė - ji pažadėjo, kad kovo 1 dieną prasidėsian-
tys kursai „Kaip gimsta mada“ nuobodūs nebus.At
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Duris atvėrė neformalaus ugdymo mados  
mokykla - „Vilnius Fashion Hub“ (VFH).  
Mokyklos įkūrėjos į atidarymo šventę pakvietė 
gausų būrį mados gerbėjų ir naujos mokyk los 
dėstytojas - dizainerę Aušrą Haglund ir mados 
analitikę bei prognozuotoją Mariją Palaikytę. 
Jos jau nuo kovo 1 dienos kibs į darbus ir  
studentams atskleis mados subtilybes.   

Laidų vedėja  
Indrė StonkuvienėDizainerė Aušra Haglund

Atlikėja Baiba 
Skurstene-Serdiukė

Mokyklos įkūrėjos -  
Laura Vagonė ir  
Akvilė Meškauskaitė

Stasio Žumbio nuotr.

Mados analitikė  
ir prognozuotoja 
Marija Palaikytė

Veidai
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Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Pavasaris 
S.Brazdžionytės kolekcijoje
Išskirtinių papuošalų kūrėja SImona BrazdžIonytė jau 
gyvena pavasario nuojautomis. Ji pristatė romantišką ko-
lekciją „Limited edition ‘16“, kurioje papuošalai su natū-
raliais akmenimis, rožiniu kvarcu, „Swarovski“ kristalais, 
perlais. Šioje kolekcijoje netrūksta nei spalvų, nei šilumos, 
nei Simonos kūryboje dažno drugelio sparnų plazdenimo. 
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„Kai už lango siautėja vė-
jai ir lietus, norisi tik šiltai su-
sisupti lovoje ir skanauti ne-
tikėčiausius aromatus, stebė-
ti ir jausti. Bet kad saulėtos 
nuotaikos atskrietų greičiau, 
skleidžiu sparnus su žavinga, 
šiluma spinduliuojančia Dei-
mante, kuri nuostabiai at-
skleidė „Limited edition ‘16“ 
papuošalų kolekciją. Kūryba 
prasideda širdyje, kuri susi-
deda iš beprotiškai daug jaus-
mų. Kurioje prisijaukinau šių 
metų populiariausius rožinio 
kvarco ir „Serenity“ spalvyno 
natūralius akmenis, „Swa-
rovski“ kristalus, perlus. 

Tikiu, kad drugelio plaz-
dėjimas pasiekė ir suvirpino 
ne vieną širdį, nes švelnu-
mas, meilė ir aistra gyveni-
mui yra plačiausias skry-
dis“, - apie naująją kolekciją 
pasakojo Simona. 

Šios kolekcijos veidu tapo 
modelis Deimantė Andriuškai-
tė, neseniai susižadėjusi su ži-
nomu aktoriumi Marijumi Si-
maru (Mario Cimarro). Origi-
nalūs ir stilingi S.Brazdžiony-
tės papuošalai, kaip ir pavasa-
riškas įvaizdis, jai puikiai tiko.
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Ringailė Stulpinaitė

- Kartais sakoma, kad geriau likti tre-
čioje ar ketvirtoje vietoje nei antroje. Ką 
apie tai manai? Kaip vertini savo pasie-
kimą?

- Tikriausiai taip sakoma dėl to, kad likti 
antroje vietoje yra apmaudžiausia. Kuo arčiau 
tikslo esi, tuo labiau skauda, kai jo nepasieki. 
Tačiau ši istorija tikrai ne tik apie pirmas ir ant-
ras vietas. Dar projekto pradžioje daug disku-
tavome su mama apie mano lūkesčius ir siekius 
„X Faktoriuje“, nuostatas, kuriomis jame turiu 
vadovautis. Ir ji man sakė: „Aleksai, tai nebus 
lenktynės dėl pirmos vietos, tai bus jūsų visų 
bendra kelionė, bendras nuotykis. Konkurentų 
nebus, turėsi tik bendražygius ir bendrakelei-
vius. Varžovas bus tik vienas - tai tu pats. Su 
kitais keliausi, su savimi - varžysies, kovosi. 
Pergalė bus, jei nugalėsi save.“ Ir ji buvo teisi. 
Savo pasiekimą - antrą vietą - vertinu netgi la-
bai gerai, vien tik todėl, kad manau, jog save 
nugalėjau ir tapau geresne Alekso versija. 

- Ar pritari minčiai, kad svarbiau da-
lyvauti, o ne laimėti?

- Galima pasiekimus vertinti tik rezultatais, 
tačiau, manau, tikslesnis būtų pažangos verti-
nimas. Todėl, žvelgiant šiuo kampu, žinoma, 
kad svarbiau dalyvauti. Gal, tarkime, kažkam 
nepavyks ir pusiaukelės projekte pasiekti, ta-
čiau jo asmeninė pažanga bus kur kas didesnė 
nei to, kuris patobulėjo mažiau, bet pasiekė pir-
mą vietą. Nenorėčiau pasiekti pirmos vietos nė 
kiek nepatobulėjęs ar regresavęs.

- Ką tau davė dalyvavimas šiame pro-
jekte? 

- Gavau daug neįkainojamos ir prasmin-
gos patirties, kuri, manau, labai prisidės prie 
ateities planų įgyvendinimo. Supratau, kad 
svarbiausia ant scenos yra skleisti daug geros 
energijos. Nugalėjau scenos baimę, o tai bu-
vo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl atė-
jau į „X Faktorių“. 

Pasitikrinau, kaip sugebu atlaikyti krūvį 
sudėtingose situacijose. Paskutines dvi pro-

jekto savaites sirgau gripu. Ir per pirmą sir-
gimo savaitę teko dainuoti paeiliui ant trijų 
skirtingų scenų. Viena jų buvo „X Faktoriaus“ 
scena. Temperatūra ir galvos skausmai labai 
trukdė įsiminti netrumpus dainų tekstus. Bet 
didesnė problema buvo „atsikimšti“ nosį per 

parą. (Šypsosi.) Pavyko su tuo visu susidoro-
ti, tai galvoju, kad esu laimės kūdikis. Pro-
jektas man padėjo išsiaiškinti dalykus, ku-
riuos turiu įvaldyti ar patobulinti, jei noriu 
tapti tikru scenos žmogumi. Galiu didžiuoda-
masis savimi pasakyti, kad nuo pirmadienio 

Pažintis

Didžiausia pergalė - nugalėti save

n Gimimo data: 1996 10 24.

n Didžiausia svajonė: dainuoti ant 

scenos milijoninei miniai.

n Gyvenimo kredo: „Galimybė 

įgyvendinti svajonę - štai kas daro 

gyvenimą įdomų“ (P.Coehlo).

n Autoritetas: mano gitaros 

mokytojas Erikas.

Dosjė

Šių metų TV3 televizijos projekte  
„X Faktorius“ garbingą antrąją vietą  
užėmęs ir daugelio žiūrovų širdis savo 
charizma ir puikiais pasirodymais paver-
gęs devyniolikmetis AleksAs AugAiTis 
sako, kad projekto metu pagrindinis  
varžovas jis buvo pats sau. Juk yra tam 
tikras iššūkis įveikti aukštus tikslus, ypač 
kai save vertini griežčiau nei žiūrovai.

imanto Boiko nuotr.

Pažintis

pradėjau lankyti šokių pamokas. Na, o svar-
biausia - šis projektas išpildė mano svajonę 
dainuoti daugiatūkstantinei miniai didelėje 
arenoje. Ir tai buvo „Žalgirio“ arena Kaune 
per M.A.M.A. apdovanojimus. Kol kas tai yra 
geriausia, kas man galėjo nutikti gyvenime.

- Bene dažniausiai scenoje repavai. 
Ar repas, hiphopo muzika yra tavo mėgs-
tamiausia?

- Repavau, nes žinojau, kad tik su šiuo mu-
zikos stiliumi turėsiu galimybę kuo ilgiau iš-
likti projekte. Iš visų dalyvių buvau mažiausiai 
projekte susijęs su muzikos mokslais, dainų 
kūrimu, dalyvavimu muzikos konkursuose. O 
tiksliau - buvau visai su tuo nesusijęs. Vienu 
žodžiu, buvau balta varna tarp visų labai stiprių 
dalyvių. Galima sakyti, su Eminemo dainomis 
susipažinau tik „X Faktoriuje“. Gyvenime man 
arčiausiai širdies yra rokas. 

- Galbūt esi iš tų žmonių, kurie ieško 
ne tik gero muzikos skambėjimo, bet ir 
tekstų, minties gilumo?

- Tai žinoma. Todėl ir neklausau elektro-
ninės ir popmuzikos stilių, nes ten vien skam-
besys ir nėra gilios minties, reikšmių. 

- Tai kokių dainininkų ar grupių muzika 
tavo fonotekoje užima daugiausiai vietos?

- Nėra taip, kad vienos grupės ar atlikėjo 
dainų klausyčiau daugiausiai. Viskas pasiskirs-
to gana tolygiai. Vieni mano muzikos favoritų 
yra „Rehab“, „Metallica“, „Voltaire“, „Rage 
Against The Machine“, „The Offspring“, „Red 
Hot Chili Peppers“ ir dar daug kitų. 

- Pats kuri muziką, tekstus?
- Kartais paimprovizuoju su gitara, bet 

taip, kad atsisėsčiau su gitara ir pieštuku prie 
lapo popieriaus ir parašyčiau dainą pats, buvo 
nutikę tik vieną kartą.

- Koks yra Aleksas, kai aplinkui nėra 
kamerų, žurnalistų ir tave stebinčios mi-
nios?

- Aš esu tiesiog Aleksas ir toks, koks esu, 
būnu visur ir visada. Prieš minią ar vienas - 

nesvarbu. Kartais tai būna ir problema. Daž-
niau kitiems nei man. (Šypsosi.)

- Ką veiki gyvenime, kokie tavo sie-
kiai, tikslai?

- Šiais metais pradėjau studijuoti kulinari-
ją. Taip pat lankau vokalo pamokas. Na ir, ži-
noma, draugai, karaokės vakarėliai, kompiute-
ris. Laisvu laiku man patinka išmėginti įvairias 
kūno stiprinimo programas, pavyzdžiui, „Pilvo 
preso iššūkį“ ir panašiai. Mano gyvenimo pla-
nas A yra daugiau pasiekti muzikos industri-
joje, kad tai taptų gyvenimo dalimi ir pragyve-
nimo šaltiniu. O planas B, kadangi studijuoju 
kulinariją, - nuosavas restoranas, kuriame bū-
čiau ir šefas, ir maestro. Tiesa, sakoma, kad 
žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Bet kodėl 
gi jo nepalinksminus - juk jam tikriausiai labai 
nuobodu nuo nuolatinio rūpinimosi mumis.

- Ne vienas projekto dalyvis sakė, kad 
čia susirado daug draugų. Tu taip pat ra-
dai draugų?

- Na, man tikras draugas yra šiek tiek 
daugiau nei žmogus, su kuriuo teko pasikal-
bėti, kurio vardą žinau ar ką jis veikia gyve-
nime. Bet manau, kad vis dėlto keletą bičiu-
lių tikrai susiradau.

- Gyvenime esi perfekcionistas? 
- Manau, kad perfekcionizmo siekiu tik 

muzikos srityje. Man nesinori apvilti žiūrovų 
ir klausytojų, norisi jiems suteikti kuo dau-
giau džiaugsmo ir pozityvumo.

- Kada vėl tave pamatysime ant sce-
nos repuojant iš visos širdies? 

- Tik laikas žino atsakymą į šį klausimą. 
Labai norėjau „X Faktoriaus“ finale dainuoti 
Eminemo dainą „Rap God“, tačiau negavau 
šios galimybės. Bet manau, gal likimas su-
teiks tą progą dar šiais metais.

l Alekso AugAičio pastangos 
ir drąsa dalyvauti muzikiniame pro-
jekte „X Faktorius“ turint kalbos su-
trikimą neliko nepastebėtos. lietuvos 
Respublikos prezidentė Dalia gry-
bauskaitė Aleksui įteikė konkurso 
„Herojai tarp mūsų“ apdovanojimą, 
skatinantį įkvėpti ir kitus kalbos ar 
sveikatos sutrikimų turinčius žmones 
siekti savo svajonių.
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SportaS Su žvaigžde

Tapusi profesionalia trenere ir kalanetikos 
užsiėmimus pradėjusi vesti JolanTa 
leonavičiūTė (33) sako, kad sportas 
turėtų tapti kiekvieno žmogaus gyvenimo 
dalimi. Pasak jos, sportas mūsų gyvenimui 
suteikia daugiau naudos, nei gali atrodyti iš 
pirmo žvilgsnio. Taigi „laisvalaikis“ pasido-
mėjo, kiek laiko sportui skiria Jolanta ir  
kokios sporto šakos jai patinka labiausiai. 

Ringailė Stulpinaitė

- Kuo, jūsų manymu, sportas yra nau-
dingas ir svarbus kiekvienam žmogui?

- Sportas yra naudingas absoliučiai visomis 
prasmėmis. Visų pirma sportuojant gerėja sa-
vijauta, sveikata. Be abejonės, sportas padeda 
gerinti ir išvaizdą. Šiais laikais, kai dauguma 

dirba sėdimą darbą, visą dieną susilenkę sėdi 
prie kompiuterių, ypač reikėtų susirūpinti ir 
užsiimti sportu ar bent jau aktyvesne gyvense-
na, kad būtų daugiau judėjimo, o ne sėdėjimo. 
Juk ilgą laiką sėdint krypsta pečių juosta, stu-
buras, jis darosi nepaslankus, atsiranda skaus-
mai. O sportas visa tai gydo, tad judėjimui, 
mankštai ar raumenų tempimui, pasivaikščio-
jimui reikia skirti mažiausiai pusę valandos kas-
dien. Juk kiek yra jaunų žmonių, nesirūpinančių 
savimi, jų kūnai suglebę, laikysena kreiva, jie 
turi antsvorio problemų, jų menkas raumenų 
tonusas ir panašiai. Visa tai dėl sporto stokos. 
Beje, sportą prisijaukinti reikia po truputį, kad 
jis teiktų malonumą, o ne taptų kančia.

- Kokias sporto šakas kultivuojate pati?
- Aš labai mėgstu važinėtis dviračiu, ta-

čiau ne užterštose miesto gatvėse, bet kokia-
me parke, gamtoje, kur daugiau gryno oro. 
Sportuojant juk kvėpavimas dažnėja, gilėja, 

tad reikia pagalvoti ir apie tai, kokiu oru tuo-
met kvėpuojame. Važiuodama dviračiu pa-
prastai įveikiu apie 30 kilometrų. Kartą teko 
dviračiu nuvažiuoti iki Trakų ir grįžti atgal. 
Viena mano mėgstamų sporto rūšių vasarą - 
irklenčių irklavimas, populiariai tai dar vadi-
nama supų sportu. Šis sportas labai gerina 
raumenų tonusą, padeda išjudinti ir stiprinti 
giliuosius raumenis. Tiesą sakant, neturiu 
vienos mėgstamiausios sporto šakos, mėgs-
tu sportuoti labai įvairiai. Vieną dieną galiu 
važinėtis dviračiu, kitą plaukioti, irkluoti, tre-
čią mankštintis kalanetikos treniruotėje ar 
išsikrauti bokso treniruotėje ir panašiai.  

- Vasarą įgijote trenerės kvalifikaciją. 
Kodėl to siekėte?

- Taip, vasarą įgijau profesionalios trene-
rės kvalifikaciją, leidžiančią man vesti treni-
ruotes. Man sportas yra neatsiejama gyveni-
mo dalis nuo darželio, mokyklos laikų ir ne-

J.Leonavičiūtė: 
Sportas yra įpročio reikalas
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įsivaizduoju, kad galėtų būti kitaip, tad norė-
josi ir kitus išmokyti mylėti sportą. Ilgainiui 
apie įvairias sporto šakas ir jų poveikį kūnui 
įgijau daug žinių, žmonės pradėjo manęs vis 
dažniau klausti patarimų, kaip sportuoti ar 
maitintis. O neturėdama licencijos tokių pa-
tarimų dalyti ir treniruočių vesti negalėčiau. 
Teko įgyti trenerės kvalifikaciją ir pradėti 
vesti kalanetikos užsiėmimus.

- Rengiate kalanetikos užsiėmimus. 
Kuo ši sporto šaka naudinga? 

- Kalanetika pirmiausia yra labai saugus 
sportas, maža traumų rizika, tad jis tinka dau-
geliui žmonių. Čia nėra staigių judesių, ir 
kiek vieną judesį, pratimą žmogus daro pagal 
savo galimybes, be jokios prievartos ar kaž-
kieno sukurtų normatyvų. Pratimai kalaneti-
kos treniruotėje daromi labai lėtai, tačiau 
jiems reikia ištvermės ir jėgos. Paprastai pir-
moji treniruotė daugeliui atrodo sunki, tačiau 
taip yra dėl to, kad kalanetika išjudina giliuo-
sius raumenis, apie kurių egzistavimą gal nė 
neįtarėte. Tarkim, tam tikrą judesį reikia iš-
laikyti minutę, tad ištvermės tikrai reikia, 
ypač tiems, kurie tą daro pirmą kartą. O jau 
po antros ar trečios treniruotės kūnas adap-
tuojasi. Ilgiau sportuojant gerėja raumenų to-
nusas, atsiranda daugiau energijos, pastebi-
mai gerėja laikysena, koordinacija. Daugeliui 

kalanetika patinka ir dėl to, kad joje, nors ir 
intensyviai sportuojama, nesuprakaituojama 
tiek, kiek bėgiojant ar aerobikos treniruotėje.    

- Kiek laiko sportui per savaitę ski-
riate pati?

- Šaltuoju metų laiku sportuoju kokius 
keturis kartus per savaitę bent po porą va-
landų. O vasarą, kai atšyla ir pasitaiso orai, 
sportuoju dar daugiau ir dažniau. Tuomet vien 
bėgiojimui skiriu apie 45 minutes, paskui da-
rau mankštą, tempimo pratimus. Su dviračiu 
galiu važinėtis kad ir visą dieną.

- Kaip rasti motyvacijos šaltinį ir nu-
vyti tingulį?

- Reikia tik apsivilkti sportinę aprangą ir 
kuo greičiau išeiti iš namų. Jokių ilgų svars-
tymų ir galvojimų, nes tik dar labiau būsite 
linkę tingėti. Apsirengi, išeini į lauką ir tin-
gulio lyg nebūta. Man irgi būna dienų, kai 
tingisi, tuomet kuo greičiau veju save į lau-
ką, o po treniruotės tik džiaugiuosi, kad pa-
siryžau ir diena nepraėjo veltui. Sportas yra 
įpročio reikalas. Jei įprasite sportuoti, tin-
gėjimas aplankys vis rečiau. Jei apsileisite, 
bus vis sunkiau sportuoti, nes įprasite tin-
gėti. Ugdyti valią ir sportuoti tikrai verta. Ir 
tik nereikia pasakoti, kad tam nėra laiko. 
Laiko visada yra, tiesiog tingulio ir pasitei-
sinimų yra daugiau.

- Kokias sporto šakas dar norėtumė-
te išmėginti?

- Gali nuskambėti keistai, bet man dar nė-
ra tekę žaisti teniso. (Šypsosi.) Tai šį sportą 
tikrai norėčiau išmėginti ir pažaisti aktyviau. 

- Kaip manote, ką geriau rinktis - bė-
gimą ar vaikščiojimą?

- Manau, kad jei žmogus turi nemenką 
antsvorį, jam verčiau rinktis ėjimą - taip ne-
bus stipriai apkraunami sąnariai, mažesnė 
traumų tikimybė. O jeigu žmogus yra regu-
liariai sportuojantis, širdis sveika ir gydytojai 
leidžia bėgioti, tuomet galima ir bėgioti. Tie-
sa, vis tiek reikėtų įvertinti savo jėgas ren-
kantis distanciją ir be pasiruošimo nekankin-
ti savęs bėgant dešimt kilometrų. 

n Sportuoti bent kelis kartus per savaitę, mažiausiai po 

pusę valandos.

n Jei dar tik pradedate sportuoti, rinkitės tas sporto šakas, 

kur yra kuo mažesnė traumų tikimybė.

n Sportuokite gamtoje, parkuose, o ne užterštose miesto 

gatvėse.
n Jei turite antsvorio problemų, rinkitės vaikščiojimą, o 

ne bėgimą.

n Ugdykite įprotį sportuoti ir pamirškite tingėjimą.

Top 5 JolanTos sporTo paTarimai 

SportaS Su žvaigžde

Jolanta sportuoja bent keturis kartus per savaitę
Jolantos Leonavičiūtės asmeninio albumo nuotr.

Jolanta Leonavičiūtė tikina, kad irklenčių sportas itin naudingas 
tiems, kurie nori treniruoti giliuosius raumenis ir pusiausvyrą

Vidmanto Balkūno nuotr.
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GROŽIO PALETĖ

Ką reikia žinoti apie gelinį nagų lakavimą

1Nagus nusikirpkite trumpai. Kuo trumpesnė 
nago plokštelė, tuo mažiau ji sluoksniuojasi ir 

lūžinėja.

2 Nupoliruokite. Paprasta poliravimo dildė pašalins 
sužaloto sluoksnio likučius ir oras pasieks sveikus 

nago plokštelės sluoksnius. Leiskite nagams kvėpuoti!

3    Nusipirkite pirštines... ir 2-3 savaites visus 
namų ruošos darbus dirbkite su pirštinėmis. 

4 Pasirūpinkite nagų odele. Ryte ir vakare 
masažuokite odelę (kartu ir nagą), naudodami 

simondsijų, abrikosų arba alyvuogių aliejų. Aliejus 
atkurs nagų struktūrą ir sumažins trapumą.

5   Naudokite stiprinančius gydomuosius lakus. 
Ypač naudingi lakai su proteinų kompleksais.

6  Pasidarykite želatinos kaukę. Šaukštą 
želatinos ištirpinkite stiklinėje karšto vandens ir, 

jai atvėsus iki malonios temperatūros, įmerkite nagus. 
Palaikykite 20 min., nušluostykite servetėle.

Šelakas, gelinis lakas ir kitos  
tvarios nagų dangos, džiovinamos 
naudojant ultravioletinių spindulių 
lempą, sukėlė tikrą furorą:  
pagaliau atsirado 2-3 savaites  
išliekantis manikiūras!  
Bet daugelis pastebi, kad  
nuvalyti nagai atrodo baisiai - 
sluoksniuojasi, lūžinėja, plonėja...  
Kodėl tai vyksta ir kaip  
susigrąžinti nagų sveikatą?

O dabar ką daryti, kai lakas nuvalytas
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Gelis, kuriuo lakuojami nagai, - sudėtin-
gas cheminis junginys, pagamintas hidroli-
zuoto kolageno pagrindu, veikiant ultraviole-
tiniams spinduliams „įsilydantis“ į viršutinį 
nago plokštelės sluoksnį. Jį valant nuimamas 
ir minėtasis viršutinis nago plokštelės sluoks-
nis. Todėl sukūrus naują manikiūro būdą tarp 
specialistų kilo audringų diskusijų, kiek ši 
metodika yra saugi. Iš tiesų ginčijamasi iki 
šiol, todėl svarbiausias žinomų manikiūro 
specialistų patarimas: negalima nagų nuolatos 
lakuoti ilgai išliekančiu laku. Rekomenduoja-
mas režimas - du manikiūrai su geliniu laka-
vimu, trijų mėnesių pertrauka (nelakuojant 
arba lakuojant paprastu laku). Bet yra dar 
keletas dalykų, kuriuos reikėtų žinoti.

✓ Ultravioletiniai spinduliai, naudojami 
procedūros metu, yra labai agresyvūs 

odos ląstelių atžvilgiu. Jei ant rankų yra ap-
gamų, būkite itin atsargios. O jei jūsų oda 
labai jautri, UV lempa gali net nudeginti!

✓ Po ilgai išliekančia danga nago plokštelė 
visiškai negauna deguonies ir drėgmės, tai 

yra papildomas veiksnys, prisidedantis prie na-
go išsausėjimo, jo trapumo ir sluoksniavimosi.

✓ Valant laką naudojamos agresyvios me-
džiagos, kurios tepamos ant nagų ir pa-

liekamos mažiausia 20 minučių, pridengus 
folija arba specialia nelaidžia medžiaga. Tai 
taip pat kenkia nagams.

Jei vis dėlto manote, kad ilgalaikis mani-
kiūras to vertas, pasirūpinkite tinkama nagų 
priežiūra laką nuvalius.

1. Mityba

Nustebsite, bet būtent ji yra svarbiausia, 
o ne gydomieji lakai ir kaukės. Dar prieš nu-
valant atsparų laką valgykite daugiau riebių 
žuvų, kiaušinių ir sūrių. Kalcis, kurio gausu 
šiuose produktuose, - nagų statybinė medžia-
ga, o kuo storesnė nago plokštelė, tuo mažiau 
pastebima atsparaus lako padaryta žala.

2. MikroeleMentai

Maisto papildai arba vitaminų kompleksai 
su geležimi ir cinku - puiki pagalba nagams, 
šie elementai didina jų elastingumą, lygumą 
ir grąžina sveiką rausvą atspalvį.

3. vitaMinai

Vitaminas C garsėja balinamuoju povei-
kiu, taigi pora citrusinių vaisių per dieną bus 
naudingi nagų būklei. Ne, ne į vidų, o kaip 
kaukė. Citrinos, apelsino arba greipfruto 
minkštimą sutrinkite, kad išeitų košelė, už-
tepkite ant nagų ir palaikykite pusvalandį už-
simovusios pirštines.

GROŽIO PALETĖ

Ką reikia žinoti apie gelinį nagų lakavimą

Parengė Milda KUNSKAITĖ

o dabar ką daryti, kai lakas nuvalytas

7  Išmėginkite jodo vonelę. Nesibaiminkite: 
pasidarius ją vakare, iki ryto jodas išgaruos  

ir nagų spalva nenukentės. Taigi 200 ml vandens 
ištirpinkite 2 šaukštus paprastos druskos ir  
pusę šaukšto jodo. Rankas įmerkite ir  
palaikykite 15 min., paskui nuplaukite jas  
vandens srove, išsitepkite kremu ir eikite miegoti.  

Ši vonelė skatina nagų augimą ir gerina jų 
struktūrą.

8  Palepinkite nagus parafinu. Ištirpdykite 
parafino žvakę, leiskite parafinui atvėsti, įkiškite 

nagus į klampią masę ir leiskite jai visiškai atšalti 
ant rankų.

 Nagų lakavimo tradicija siekia 3000 m.
pr. Kr. - Kinijoje lako spalvos nurody-
davo žmogaus socialinį statusą. Pasak 
Mingų dinastijos manuskriptų, karališ-
kosios kilmės asmenų nagai būdavo da-
žomi juodai ir raudonai.
 Egiptiečiai taip pat dažydavo nagus, 
o raudona spalva nurodydavo aukščiau-
sią socialinę klasę. Sakoma, kad Kleo-
patros nagai buvo dažomi tamsiai rau-
donai, karalienės Nefertitės - prašmat-
niu rubino atspalviu.
 Senovės Indijoje merginai pirmąsyk 
prasidėjus menstruacijoms (tai buvo 
ženklas, kad ji jau subrendusi santuo-
kai), jos lūpos bei nagai būdavo dažomi 
šviesiai raudonai.
 XX a. pradžioje atsirado pirmieji na-
gų lakai, jie buvo gaminami naudojant 
dažus, kuriais buvo dažomos automo-
bilių važiuoklės. Pirmieji nagų lakai 
dažniausiai buvo raudoni ir atrodė kaip 
pasta, ja ilgai reikėjo trinti nago pavir-
šių.
 Už nagų lako atsiradimą moterys tu-
rėtų būti dėkingos vyrams. Čarlzas 
Revsonas (Charles Revson) su broliu 
Džozefu (Joseph) ir chemiku Čarlzu 
Lachmanu (Charles Lachman) sukūrė 
modernią nagų lako formulę ir 1932 m. 
įkūrė pasaulyje žinomą kosmetikos 
kompaniją „Revlon“. Jie naudojo įvai-
rius pigmentus, tad buvo galima išgau-
ti daugybę įvairių lako atspalvių.
 1934 m. odontologas Maksvelas La-
po (Maxwell Lappo) sukūrė dirbtinius 
priklijuojamus nagus.

ar žinojote, kad...
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STILIUS
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u Jau penkiasdešimt metų visa-
me pasaulyje nuotakas puo-
šianti japonų dizainerė Jumi 
Kacura (Yumi Katsura) neseniai 
Tokijuje pristatė naujausią, ju-
biliejinę, vestuvinių suknelių 
kolekciją. Joje - ne tik baltos, 
bet ir auksinės, mėlynos sukne-
lės su tradiciniais japonų pieši-
niais ir ornamentais. Tiesa, no-
rinčiosioms pasipuošti tokiomis 
suknelėmis tektų gerokai pa-
tuštinti kišenes. Viena iš anks-
čiau kurtų J.Kacuros suknelių 
neseniai užėmė antrą vietą 
brangiausių vestuvinių sukne-
lių dešimtuke. Baltu auksu, 
perlais ir deimantais dekoruota 
suknelė įvertinta 8,5 mln. do-
lerių (7,65 mln. eurų).
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STILIUS

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Išskirtinis 
akcentas -  
originalūs 
galvos 
apdangalai

EPA-Eltos nuotr.

Kolekcijoje dizainerė neatsisakė 
tradicinių japonų akcentų
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Podiumas

Ekscentriškoji atlikėja  
Lady GaGa (29) neseniai 
išbandė ir modelio karjerą - 
garsusis dizaineris Markas 
džeikobsas (Marc Jacobs)  
ją pakvietė pristatyti vieną 
jo naujosios kolekcijos  
2016 metų žiemai modelį. 

dar vienas Lady 
Gaga debiutas

Prancūzija uždraudė  
labai lieknus modelius

Prancūzijos įstatymų leidėjai priėmė 
įstatymą, pagal kurį bus draudžiama sam-
dyti labai lieknus modelius.

Modeliai turės gauti gydytojo patvirti-
nimą, įrodantį, kad jų sveikata atitinka ke-
liamus profesinius reikalavimus.

Įstatymą pažeidę darbdaviai gali būti nu-
bausti šešiais mėnesiais kalėjimo ir 75 tūkst. 
eurų bauda. Ankstesnėje įstatymo versijoje 
buvo nustatytas minimalus modelių kūno ma-
sės indeksas (KMI), sukėlęs Prancūzijos mo-
delių agentūrų nepasitenkinimą. Tačiau pagal 
neseniai patvirtintą įstatymą, tokį sprendimą 
priims gydytojai, atsižvelgę į modelių svorį, 
ūgį, amžių ir kūno formas.

Įstatyme taip pat teigiama, kad ant nuot
raukų, kuriose skaitmeninėmis technologijo-
mis bus „paplatinti ar pasiaurinti“ modelių 
kūnai, turės būti tai nurodantis prierašas.

Prancūzija nėra pirmoji šalis, uždrau-
dusi pernelyg liesus modelius. Tokie įstaty-
mai jau kurį laiką galioja Italijoje, Ispani-
joje ir Izraelyje.

Prancūzijoje anoreksija serga apie 3040 
tūkst. žmonių, 90 proc. jų  moterys.
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Podiumas

Lady Gaga žygiavo podiumu per Marko Džeikobso 
(Marc Jacobs) kolekcijos pristatymą Niujorke

EPA-Eltos nuotr.

Lady Gaga per „Grammy“ 
apdovanojimų ceremoniją 

pasipuošė Marko Džeikobso 

(Marc Jacobs) kurtais drabužiais

Dar vienas Lady 
Gaga debiutas

Per kolekcijos pristatymą Niujorke atlikėja vil-
kėjo masyvų paltą su kailio detalėmis ir įspūdingus 
platforminius batus. Lady Gaga prisipažino itin 
mėgstanti šį amerikiečių dizainerį, tad demonstruo-
ti jo kūrybą jai esą buvo itin malonu. Kad atlikėjai 
patinka M.Džeikobso darbai, galima buvo įsitikinti 
ir per neseniai Los Andžele vykusią „Grammy“ 
apdovanojimų ceremoniją - Lady Gaga buvo pasi-
puošusi Marko Džeikobso kurtais drabužiais. Prieš 
kurį laiką garsioji atlikėja jėgas išbandė kine - nu-
sifilmavo mini seriale „Amerikietiška siaubo isto-
rija: viešbutis“ („American Horror Story: Hotel“). 
Debiutas buvo sėkmingas - jos vaid muo  buvo įver-
tintas „Auksinio gaublio“ apdovanojimu.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Viduramžių kankinimų muziejus (san džiminjanas, italija) yra įsikūręs 
Velnio bokšte, pastatytame Xiii a. Lankytojams siūloma pamatyti daugiau kaip 
šimto kankinimų įnagių kolekciją. Tarp jų, suprantama, giljotina, specialūs stovai 
kūnams ištempti, „ispaniškas voras“, kuriuo būdavo nuplėšiamos krūtys neištiki-
moms žmonoms, taip pat „eretiko šakutė“ - įrenginys su aštriais spygliais, tvirti-
namas po smakru, kad auka neužmigtų. Yra čia ir garsioji niurnbergo mergelė - 
sarkofagas, prie kurio durų pritvirtinti ašmenys, perveriantys į vidų uždarytą auką.

ĮDOMYBĖS

Baisiausi 
pasaulio muziejai

GLoro psichiaTrijos muziejus (sent džozefas, misurio valstija, jaV). 
kadaise čia buvo psichiatrijos ligoninė, kurios pacientams buvo taikomos rafinuo-
čiausios ir žiauriausios medicinos procedūros. pavyzdžiui, jie būdavo verčiami dvi 
paras iš eilės kaip voverės bėgti milžiniškame rate, nardinami į ledinį vandenį, 
specialioje „raminamojoje kėdėje“ jiems būdavo nuleidžiamas kraujas. Be tų „kan-
kinimo įnagių“, čia galima pamatyti kitus instrumentus ir gydymo įrangą, pacien-
tų kūrybos pavyzdžių, taip pat daiktų, ištrauktų iš vieno paciento skrandžio: šim-
tus vinių, varžtų, smeigtukų, kabliukų, adatų, sagų ir kitų nelaimingojo prarytų 
objektų.

Išgirdę žodį „muziejus“, paprastai įsivaizduojame vietą, kur galima susipažinti su meno kūriniais arba kokiais nors  istoriniais  
eksponatais. O juk esama muziejų, kurie su menu susiję menkai arba nesusiję visiškai.  Užtat aštrių įspūdžių ten patirsite  
garantuotai!

paraziToLoGijos muziejuje (meguras, japonija) eksponuojama uni-kali daugiau kaip 45 tūkst. įvairių para-zitų kolekcija. Vabalai, kirminai ir vikš-rai, užkonservuoti stikliniuose induose, kelia pasibjaurėjimą ir baimę. Tarp eks-ponatų - žmonių ir gyvūnų vidaus orga-nų, sužalotų parazitų nuotraukos. pri-bloškia 8,8 m ilgio kaspinuotis, ištrauk-tas iš gyvo žmogaus kūno.
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Kapucinų KataKombos (palermas, italija) - tai daugiau kaip 8 tūkstančių mumi-
fikuotų XVii-XViii a. mirusių žmonių kūnų. Jie guli tiesiai ant žemės, taip pat kabo ant 
požemio sienų, aprengti geriausiais savo drabužiais, suskirstyti pagal lytį ir luomą. Dau-
gybė išsižiojusių burnų ir tarsi į jus spoksančių tuščių akiduobių kelia siaubą. beje, daug 
kas dėl to čia ir ateina.

mirties muzieJuJe (Los andželas, 
Kalifornija) galima pamatyti nuotraukų, 
kuriose įamžinti nusikaltimų, eismo įvy-
kių ir įvairių egzekucijų aukų skrodimo 
epizodai, laidotuvių atributika, eksponatai, 
susiję su žmogžudystėmis ir savižudybė-
mis, žudikų maniakų nupiešti paveikslai 
ir filmukai su tikromis mirtimis. tarp eks-
ponatų - nukirsta paties Žilio de re, pra-
minto mėlynbarzdžiu, galva, atgabenta iš 
paryžiaus...

ĮDOMYBĖS

Diupiuitreno muzieJus (pary-

žius, prancūzija) - sankt peterburgo 

kunstkameros analogas, kurį 1835 m. 

įsteigė garsus paryžiaus chirurgas ir ana-

tomas Gijomas Diupiuitrenas (Guillaume 

Dupuytren). Čia sukaupti eksponatai, su-

siję su įvairiomis medicininėmis patolo-

gijomis. tarp jų - negimę kūdikiai su įvai-

riais apsigimimais, deformuotos žmonių 

kūnų dalys, galvų su įgimtomis ydomis 

vaškiniai modeliai.

mumiJų muzieJuJe (Guanachu-
atas, meksika) galite pasigėrėti 111 
mumifikuotų kūnų. Vieni yra aprengti, 
kiti nuogi. Daugelio burnos yra pražio-
tos, tarsi rėktų. Jie buvo palaidoti gyvi 
per choleros epidemiją 1833 m. tie, 
kurie susirgdavo, kartais būdavo laido-
jami gyvi drauge su mirusiais šeimos 
nariais, nes baimintasi, kad užkrės 
sveikuosius.

Lombrozo KriminaLinės antropoLoGiJos muzieJus (turinas, italija) 
buvo įkurtas 1898 m., jo steigėjas - Čezarė Lombrozas (cesare Lombroso), išgarsėjęs 
teorija apie kaukolės formos ir dydžio ryšį su nusikalstamu elgesiu. Čia eksponuojama 
didelė jo tyrinėtų kaukolių, skeletų ir smegenų, taip pat antikvarinių daiktų ir ginklų, 
naudotų darant įvairiausius nusikaltimus, kolekcija. projekto „vinis“ - paties Č.Lom-
brozo galva stiklo kameroje.

taigi jei norite pakutenti sau nervus, trau-
kite tiesiai į tuos „lobynus“. bet jei esate 
įspūdžiams pernelyg imlus ir jautrus žmogus, 
geriau nerizikuoti...

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Dainininkė 
URTĖ 
ŠILAGALYTĖ

Pats skaniausias 
kokteilis, kuris mane 
pradžiugina kas rytą 
ir vakarais, - 
tai vaisių kokteilis. 

Reikia
 bananų
 mango
 braškių
 kivio

Viską sutrinkite, 
sumaišykite 
ir mėgaukitės 
doze vitaminų ir 
energijos. Nors, 
prisipažinsiu, 
neatsispiriu ir 
braškiniam pieno ir 
ledų kokteiliui! Tokį 
kokteilį irgi sveika 
kartkartėmis išgerti.

Vitaminų šaltinis -
sveikuolių kokteiliai
Jaunystės ir žavesio eliksyrą išrasti galima iš vos kelių ingredientų sumaišius sveikuoliškus kokteilius. Gerdami juos kiekvieną dieną, 
atsikratysite nereikalingo antsvorio, oda taps skaisti ir stangri, o svarbiausia - tapsite žvalesni, gyvybingesni ir jausitės įsikrovę ge-
ros nuotaikos kiekvieną dieną. Žinomos moterys atskleidė, kokius savijautai ir grožiui naudingus kokteilius gaminasi namuose.

Skonio kodaS

Modelis 
SOLVEIGA 
MYKOLAITYTĖ

Esu ananasų 
gerbėja, tad vienas 
iš mėgstamų 
kokteiliukų. 

Reikia
 200 ml ananasų 
sulčių (skaniau būtų 
gryno ananaso, o ne 
iš sulčių pakelio)
 60 ml kokosų 
pieno
 keleto ledo 
kubelių

Ledukus reikia 
sutraiškyti, supilti į 
maišytuvą, suplakti 
visus ingredientus ir 
viskas!

Modelis 
KAROLINA 
TOLEIKYTĖ 

Šauniausias 
vitaminų užtaisas
 
Reikia
 bananų
 aviečių
 obuolio
 apelsinų sulčių

Viską sutrynus  
į vieną masę - 
palaima. 
Rekomenduoju.

Renginių 
organizatorė 
KRISTINA 
KAIKARIENĖ

Man skaniausias 
ir sveikiausias  
šis kokteilis.

Reikia
 buroko
 saliero
 obuolio
 kivio
 morkos

Viską suplakite ir 
paragaukite. Tai 
tikras energijos 
pliūpsnis.
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KoKybė, KoKybė ir dar Kartą KoKybė
Pasiruoškite naujiems skonio potyriams ir mėgaukitės 
kiekvienu kąsniu, nes aukšta ingredientų kokybe 
pasirūpina „Pizza Hut“ restoranai. Čia daug dėmesio 
teikiama produktų kokybei, tad tam, kad jie atsidurtų 
jūsų lėkštėje, turi atitikti visus aukščiausius standartus. 
todėl nenuostabu, kad iš kokybiškų produktų ir pagal 
specialų receptą pagamintos picos yra tokios gardžios.

StebuKlingaS Sūrio KraštaS
nei jūs, nei jūsų draugai neliksite abejingi ir 
amerikietiškos virtuvės stebuklui - picai su sūrio, o 
tiksliau, mocarelos įdaru kraštuose. tokia pica ne tik 
privers ištarti malonų „mmm...“ su kiekvienu kąsniu, 
bet ir suteiks gerokai daugiau sotumo jau ir taip sočiai 
picai. Vargu ar reikia atsispirti pagundai užsisakyti ypa-
tin gos picos, verčiau palepinkite save ir savo skrandį.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Dviračio išradinėti nereikia, tačiau jį visuomet galima patobulinti. Tą patį galima  
pasakyti ir apie picą, kuri veikiausiai yra viena mėgstamiausių ir populiariausių  
patiekalų pasaulyje. Ir nors daugeliui ji asocijuojasi su kilmės šalimi Italija,  
mėgstantys sočiai pavalgyti greičiau pagalvos apie Ameriką, picą storu pagrindu  
ir jau legenda tapusį restoranų tinklą „Pizza Hut“. Tiesa, kad paragautumėte tikros 
amerikietiškos picos, niekur skristi nereikės - šio tinklo restoranų yra ir Lietuvoje. 

Su „Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida sąskaitai. Nuolaida negalioja 
akcijoms ir dienos pietų pasiūlymams. 

SkoNio kodaS

ar žinote, Kad...
Pica kilo iš italijos, o JaV labai išpopuliarėjo po 
antrojo pasaulinio karo. iš europos grįžę kariai, italijoje 
paragavę ir pamėgę picą, ėmė jos ieškoti ir gimtinėje. 
Kiek vėliau prekybos centruose pradėti pardavinėti 
paruošti picų padažai ir miltiniai pagrindai. o XX a. 
antroje pusėje susikūrę picerijų tinklai, tokie kaip 
„Pizza Hut“, išgarsino picą visame pasaulyje.

ameriKietišKa tradiciJa
Jei manote, kad pica negali nustebinti, - klystate. net ir 
didžiausi skeptikai, kurie mano, kad pica tėra bevertis 
greitasis maistas, pakeičia savo nuomonę, kai „Pizza 
Hut“ restoranuose paragauja tikros amerikietiškos 
picos, keptos specialioje gilioje keptuvėje. Picos ne tik 
yra sočios dėl storo pagrindo, pagaminto pagal specialų 
receptą, bet ir stebina ingredientų gausa. nesvarbu, 
kuriame „Pizza Hut“ restorane apsilankysite, pamatę taip 
trokštamą picą tikrai nenusivilsite. tiesa, nepamirškite 
draugų, nes vienos picos turėtų užtekti net 3 asmenims.

legendinė SėKmėS iStoriJa:
1958 m. du broliai - denas ir Frenkas Karniai (dan 
ir Frank carney) - nusprendė išpildyti savo svajonę: 
Vičitos mieste, Kanzase, atidaryti savo picos restoraną. 
Pasiskolinę 600 dolerių iš mamos, broliai įsigijo 
naudotą restorano įrangą ir 1958 m. gegužės 31 d. 
pradėjo kepti pirmąsias picas mažame pastate, pavadin-
tame „Pizza Hut“ („Picos pastogė“). lygiai po dešimties 
metų „Pizza Hut“ aptarnavo daugiau nei milijoną savo 
310 restoranų lankytojų. dabar tai yra didžiausias 
picerijų tinklas pasaulyje, apimantis daugiau nei 100 
šalių ir turintis apie 15 tūkst. restoranų. „Pizza Hut“ 
restoranas lietuvoje atidarytas 2007 m. rudenį.

Skani tradicija su 
„Pizza Hut“

Restoranai „Pizza Hut“
ozo g. 18, Vilnius  

(prekybos ir pramogų centras „ozas“, 3 aukštas)

+370 5 259 6128

 Savitiškio g. 61, Panevėžys

+370 45 509316

daugiau informacijos www.pizzahut.lt
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Nors gimė ir augo Visagine, Julija šiuo me-
tu savo kasdienybės nebeįsivaizduoja be Kau-
no. Čia jos visas gyvenimas. Tiksliau - sporto 
klubas „Fighter House/Roger Gracie Acade-
my“, treneris Donatas Uktveris ir kolegos, 
geriausiai suprantantys merginos tikslus ir 
svajones. „Be jų aš tiesiog netobulėčiau“, - 
teigia sportininkė, kovos menais užsiimanti 
daugiau nei 10 metų. Per šį laiką ji spėjo tapti 
šindokai kan karatė, kiokušin budokai kan ka-
ratė, K-1, muai tai ir brazilų džiudžitso Lietu-
vos, Europos ir pasaulio čempione.

- Kodėl pasirinkote kovos menus? 
Šeima neprieštaravo tokiam žingsniui?

- Tėtis pats atvedė mane į karatė, nes tuo 
domėjosi jaunystėje. Turbūt, galvojo, paspor-
tuosiu šiek tiek, kol baigsiu mokyklą, ir viskas, 
bet, kaip matote, laikotarpį pratęsiau. (Juokiasi.)

- Kas labiausiai žavi kovos menuose?
- Man kovos menai pirmiausia yra menas, o 

ne sportas. Judėjimo, kūno kontrolės, savo min-
čių kontroliavimo menas. Menas pajausti savo 
priešininką ir apgauti jį! Man patinka tai, kad čia 
fizinės kūno galimybės nėra pagrindinis veiks-
nys, labai svarbu, kas vyksta tavo galvoje, - tavo 
technika ir kaip tu ją pateiki, kiek jėgų esi pasi-
ryžęs atiduoti! Šiame pasaulyje iš tiesų nėra 
smurto, kaip daugelis galvoja. Du žmonės išeina 
vienas prieš kitą visų pirma ne daužytis, kaip 
atrodo, o parodyti savęs, tai, ką jie išmoko, dėl 
ko buvo išlieta tiek daug prakaito ir paaukota 
gyvenimo. Tai yra nuostabu!

- Ką atsakote tiems, kurie teigia, kad 
kovos menai ne moterims?

- Pirmiausia mes gyvename XXI amžiuje, 
o šie stereotipai likę iš senų laikų. Jie absur-
diški. Žmogus turi daryti tai, ką mėgsta, tai, 
kas daro jį laimingą! Jeigu vaikinui patinka 
šokti baletą ar megzti, kodėl gi ne? Jeigu mer-
ginai patinka žaisti futbolą arba boksuotis, ko-
dėl nedaryti to? Gyvenimas yra duotas vienas 
ir jį reikia išnaudoti tinkamai. Aš mėgstu ko-
vos menus, tad kodėl turėčiau neiti šiuo keliu?

- Ar šiuo metu treniruojatės tik MMA?
- Į MMA (mišrieji kovos menai - red. past.)

įeina labai daug kovos menų. Norėdamas čia ką 
nors pasiekti, kovotojas turi būti universalus ir 
bandyti gauti kuo daugiau patirties iš skirtingų 
kovos menų. Taigi iš esmės pasakyti, kad aš 
sportuoju vien MMA, būtų nesąžininga, nes per 
savaitę tenka pasitreniruoti ir smūgiavimo, ir 

Jau aiškėja kovo 19 dieną „KOK World Series 2016“ turnyre planuojamos staigmenos, 
viena iš jų - moterų dvikova, kurioje Lietuvai atstovaus JuLiJa StOLiarenKO. 
Vilniaus „Siemens“ arenoje 22 metų mergina kovos pirmą kartą, tad šis įvykis jai  
ypatingas. „Buvo sunku rasti man priešininkę, todėl teko palaukti, bet dabar esu  
laiminga. Pagaliau mane sups savos sienos“, - džiaugsmo neslėpė kovotoja.
Meda Piečytė

Į bušido turnyro ringą žengsianti Julija Stoliarenko: 
„Beprotiškai laukiu šios dienos“

Į ringą Lietuvoje bušido turnyre  
Julija Stoliarenko žengs pirmą kartą

Gintaro Labučio nuotr.
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laisvųjų imtynių, ir brazilų džiudžitso. Dėl da-
lyvavimo varžybose ir kovose, šiuo metu mano 
prioritetas yra MMA ir kartais aš vis dar daly-
vauju brazilų džiudžitso varžybose, dėl to, kad 
įsimylėjau šią sritį!

- Jūsų aplinkoje yra nesportuojančių 
žmonių? Ar draugauti pavyksta tik su 
bendraminčiais?

- Be abejo, yra! Mano aplinkoje dar likę 
draugų iš vaikystės, universiteto, kuriuos aš 
labai vertinu.

- Kada pastarąjį kartą žengėte į ringą?
- Pagal MMA taisykles kovojau prieš me-

tus. Buvo sunku rasti man priešininkę, todėl 
teko palaukti, bet dabar esu laiminga. Pagaliau 
mane sups savos sienos!

- Didžiausiame bušido turnyre Vilniu-
je pasirodysite pirmą kartą, kodėl būtent 
dabar?

- Nes noriu kovoti! Tiesiog tik šį kartą 
pavyko viską suderinti iki galo.

- Kokie jausmai apėmė sužinojus, kad 
žengsite į ringą Lietuvos vyrų metų ren-
ginyje?

- Negalėjau patikėti, kad jau kovo mėnesį 
aš kovosiu gimtosios šalies arenoje, prieš sa-
vų žmonių akis! Tai didelė garbė. Pasisteng-
siu įrodyti Lietuvai tai, kas pasaulyje žinoma 
jau seniai... Merginos gali parodyti ne mažiau 
įdomių ir ne mažiau kvapą gniaužiančių kovų.

- Kaip sekasi ruoštis turnyrui?
- Sportuoju du kartus per dieną. Su tre-

neriu Donatu Uktveriu parenkame taktiką, 
ruošiame kombinacijas priešininkei.

- Kiek laiko skiriate pasiruošimui?
- Nuo patvirtinimo, kad kova vyks, iki 

kovo 19-osios bus pusantro mėnesio.

- Kas prie jo prisideda (treneriai, ko-
manda, draugai)?

- Visuomet sakiau ir sakysiu: be trenerių ir 
be savo „Fighter House/Roger Gracie Acade-
my“ šeimos aš esu niekas, be jų tiesiog neto-
bulėčiau. Žinoma, didelę įtaką man, kaip kovo-
tojai, daro treneris Donatas, kuris yra ištaisęs 
visą mano smūgiavimą, padarė imtynes parte-
ryje ir, apibendrinant, padaręs iš manęs MMA 

kovotoją. Dar norėčiau paminėti Eriką Petraitį, 
jis jau kurį laiką padeda tobulinti imtynes sto-
vėsenoje. Ir, žinoma, komandos draugai yra la-
bai svarbūs ruošiantis kovai, nes be jų aš tiesiog 
neturėčiau su kuo treniruotis. (Juokiasi.)

- Ar domėjotės būsima priešininke 
(Lenkijos atstove Martyna Čech (Marty-
na Czech)?

- Taip, ji daug aukštesnė už mane ir, svar-
biausia, ji turi brazilų džiudžitso rudąjį diržą, 
kuris šiame kovos mene parodo žmogaus 
technikos lygį. Martyna bus labai pavojinga 
ant žemės, o dar ji savo istorijoje turi perga-
lę prieš dabartinę UFC kovotoją!

- Koks nusiteikimas prieš kovą?
- Žengsiu į ringą tik dėl pergalės!

- Ar jau laukiate kovo 19-osios?
- Beprotiškai. Labai pasiilgau visų tų jaus-

mų, kurie užvaldo ringe, bet dar laukia daug 
darbo ruošiantis.

- Kodėl verta atvykti į „Siemens“ 
areną palaikyti jūsų ir kitų Lietuvos ko-
votojų?

- Kovotojo kelias nėra pats lengviausias 
ir žmonių palaikymas jame labai svarbus. O 
mes pasistengsime padovanoti jums gražių 
kovų ir nepamirštamų emocijų.

Į bušido turnyro ringą žengsianti Julija Stoliarenko: 
„Beprotiškai laukiu šios dienos“
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Prancūzų gitaristo ir buzukio profesiona-
lo T.Robeno naujausias projektas kartu su 
M.Nasuliu yra kone patraukliausias, lyriš-
kiausias ir švelniausias, palyginti su ankstes-
niais darbais. Bendra atlikėjų kūryba varijuo-
ja tarp šiuolaikinės „world“, liaudies muzikos 
ir bliuzui būdingo jausmingumo.

T.Robenas drauge su M.Nasuliu, kilusiu 
iš turtingos pietų Maroko berberų kultūros, 
2015 m. balandį išleido pirmąjį bendrą albumą 
„Taziri“. Charizmatiškojo M.Nasulio kūryba 
remiasi berberų ir „gnawa“ muzikos paveldu. 
Jo minkštas, lyriškas balsas, hipnotizuojantys 
gimbrio (bosinis styginis „gnawa“ muzikos 

instrumentas) ir bendiro (tradicinis Šiaurės 
Afrikos rėminis būgnas) instrumentų garsai 
užlieja egzotiškų „gnawa“ ceremonijų dvelks-
mu. „Gnawa“ yra transinė afrikietiška muzi-
ka, kilusi iš Sudano ir Malio. Ji yra išsaugo-
jusi turtingą senovinį Afrikos islamo religinių 
dainų ir ritmų repertuarą. „Gnawa“ paveldas 
sujungia ritualinę poeziją su tradicine afrikie-
tiška muzika ir šokiais.

Meistriškas T.Robeno darbas, užburiantys 
bosiniai „gnawa“ muzikos motyvai, neįprasta 
marokietiškų perkusinių instrumentų, euro-
pietiško akordeono sintezė įtraukia klausyto-
jus į sinkopinį ritmą, o M.Nasulis švelniai 

aštriu balsu kviečia pakeliauti po šiaurės va-
karų Afriką. Šioje kūryboje atpažįstamas 
šimt mečius skaičiuojantis palikimas - Afrikos 
muzika, iš kurios kilo bliuzas.

Projekto sielos Titi (Thiery) Robeno kūry-
bai, trunkančiai daugiau nei trisdešimt metų, 
daugiausia įtakos padarė turtingos romų ir ara-
bų kultūros, šalia kurių įsiterpia indų muzikos 
instrumentuotė ir gilios andalūziškos dainos. 
T.Robenas yra savamokslis muzikantas, gimęs 
Vakarų Prancūzijoje šeštojo dešimtmečio pabai-
goje. 9-ajame dešimtmetyje T.Robenas pradėjo 
kurti labai asmeniško stiliaus muziką, apibrėžia-
mą Viduržemio jūros bliuzo vardu, nuo kurios 
jis iki šiol nenutolo. T.Robenas yra tituluojamas 
vienu įdomiausių šiandienos Prancūzijos romų 
gitaristų. Jo muzikoje vyrauja grojimas gitara 
flamenko stiliumi, perteikiantis stiprią romų ir 
Balkanų muzikos įtaką. T.Robenas yra išleidęs 
daugiau nei dvidešimt albumų, jo muzika skam-
ba kelių filmų garso takeliuose, yra prisidėjęs 
prie daugybės kitų atlikėjų albumų išleidimo. 
Apie T.Robeno ir jo kūrybos partnerių muzikinį 
gyvenimą yra išleisti trys dokumentiniai filmai, 
jis yra parašęs seriją poetinių tekstų.

Artistiškas T.Robeno ir M.Nasulio duetas - 
tai originalus dainų ir instrumentų repertuaras 
bei dar vienas neeilinis išradingojo T.Robeno 
projektas, neturintis nieko bendra su įprasto-
mis normomis, pasižymintis neribota fantazi-
ja. Estetiška „Taziri“ albumo alchemija, kvie-
čianti tiek šokiams, tiek švelniai nostalgijai, 
gerokai viršija klausytojų lūkesčius. Tai yra 
teigiama, turtinga muzika, atskleidžianti pa-
saulio grožį ir žmonijos šaknų vienovę.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ 

Scena

Vilniuje - pasaulio muzikos žvaigždės
l Kovo 15 d. - Lietuvos rusų dramos teatre Vilniuje

l Kovo 16 d. - VDU Didžiojoje salėje Kaune

l Bilietai - TIKETA
l Organizatorius - „GM Gyvai“

kONCERTai

Vienas stipriausių muzikos vizionierių TiTi Robenas (Titi Robin) iš Prancūzijos, prieš 
porą metų lankęsis su „world“ žanro ribas peržengiančiu „Titi Robin Trio“ projektu, 
šiemet atvyksta su jaunu ir labai talentingu „gnawa“ muzikantu Mehdžiu nasuliu 
(Mehdi nassouli) iš Maroko.

Titi Robenas (Titi Robin) ir 
Mehdžias Nasulis (Mehdi Nassouli)

Organizatorių nuotr.
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Šeštus metus skaičiuojantis kolektyvas 
STIFFER savo kūryboje nubrėžia ribą tarp 
modernaus metalo ir sunkiojo roko, pateik-
dami abiejų stilių geriausias puses. Kolek-
tyvas yra bent po kartą pasirodęs bene vi-
suose didžiausiuose Lietuvos roko muzikos 
festivaliuose, apšildęs greičiausiu pasaulio 
gitaristu tituluojamą Maiklą Andželą Bati-
jų (Michael Angelo Batio) per jo pasirody-
mą Vilniuje ir 2012 metais išleidęs savo 
debiutinį EP („Extended Play“) albumą 

„Nothing To Lose“. Be to, grupė praėjusių 
metų pavasarį atstovavo Lietuvai tarptau-
tiniame muzikos grupių konkurse „Global 
Battle of the Bands“ ir, patekusi į konkur-
so finalą, kartu su kitų šalių atstovais gyvai 
pasirodė vienoje iš geriausių Norvegijos 
scenų „Rockafeller music hall/John dee“, 
esančioje Osle.

„Naujasis mūsų albumas iš tiesų stilis-
tiškai ryškiai skiriasi nuo pirmojo. Galima 
sakyti, su šiuo albumu subrendome kaip 
grupė ir supratome, kas mums iš tiesų ge-
riausiai skamba ir kur geriausiai jaučia-
mės“, - teigia STIFFER gitaristas Justas 
Grigaravičius.

„Jei kalbėtume apie patį albumą, nenoriu 
išduoti jo apipavidalinimo ir visų koncepcijos 
smulkmenų, tačiau galiu pasakyti, kad šis al-
bumas ir jame esančios dainos yra vienos 
idėjos fragmentai, - komentavo vokalistas 

Paulius Sartatavičius. - Albumo koncepcijos 
centre yra 7 žmogaus ydos/nuodėmės, kurio-
mis žmogus įtiki ir kurias priima kaip duoty-
bę bei jose pasiklysta tarsi labirinte be išėji-
mo. Albumo dainomis ir visa koncepcija no-
rime parodyti, kad tų ydų neišvengiamumas 
yra tik iliuzija - melas - ir kad išėjimas iš la-
birinto yra paties žmogaus sąmonėje. Būtent 
dėl to albumo pavadinimas ir yra „7 Lies“ - 
septyni melai.“

„Laisvalaikio“ inf.

Roko grupė STIFFER 
pristato naująjį savo albumą „7 Lies“
Netrukus dienos šviesą išvys jau antrasis 
vilniečių kolektyvo albumas. Šis grupės 
STIFFER kūrinys buvo brandintas trejus 
metus ir gerbėjams taps prieinamas iš 
karto po albumo išleidimą lydinčių prista-
tymo koncertų kovo mėnesį.

l Kovo 4 d. - „Punto Jazz palėpė“, 

Kaunas;
l Kovo 18 d. - „Fenix bar“, Alytus;

l Kovo 25 d. - muzikinis klubas 

„Tamsta“, Vilnius.

Grupės sTiFFEr koncErTai

Vilniuje - pasaulio muzikos žvaigždės Grupė STIFFER naujojo albumo pristatymui 
kovo mėnesį rengia koncertų turą

Tomo Gorbačo nuotr.
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Ankstesniame numeryje pristačiau tris dė-
mesio vertas Nacionalinės futbolo lygos fina-
lo „Super Bowl“ reklamas. Šiandien eilė dar 
keletui. Primenu, kuo jos tokios ypatingos, - 
žaidynių metu prie televizoriaus ekranų susi-
renka kone visa Amerika, o 30 sek. reklamos 
transliacijos kaina siekia milijonus dolerių.

Vietoj IšVadų
n Pasirink garsų vardą, ir pusė darbo padaryta.

Dėl gėrimo skardinės 
kovojantys superherojai 

Kas?
„Coca-Cola“.

Kokia situacija?
Kai dauguma prekės ženklų dar 

prieš didžiąsias rungtynes viešina savo 
reklamos kampanijas ir traukia visus 
kozirius, „Coca-Cola“ pasielgė kiek ki-
taip. Susuko vaizdo klipą ir laikė jį iki 
paskutinės minutės.

Ką padarė?
Kaip ir dauguma kitų, reklamai 

panaudojo sunkiąją artileriją, tačiau 
personažų ieškojo ne Holivudo akto-
rių gretose, o... komiksuose. Ir štai 
prieš jus mizanscena, kurioje dėl mi-
niatiūrinės gėrimo skardinės kovoja 
du superherojai - Žmogus Skruzdė-
liukas ir Nerealusis Halkas. Vienas 
vos įžiūrimas, o kitas milžiniškas, bet 
abu vienodai pakvaišę dėl naujojo 
produkto.

rezultatai?
9 mln. peržiūrų ir ūžiantys so-

cialiniai tinklai, mat papildomai iš-
leista skardinių serija su personažų 
veidais.

https://goo.gl/vUqu7i

rUbriką pristato „GaUmina“

   El. reklama: garsaus vardo svarba
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Per daug akivaizdi  
reklama 

Kas?
„TurboTax“.

Kokia situacija?
Dauguma kompanijų stengiasi savo 

produktus pateikti maksimaliai atsar-
giai, be jokio brukimo ar priverstinio 
reikalavimo pirkti. „TurboTax“ žengia 
ironijos keliu - savo produktą rodo kone 
kiekvieną sekundę. Tam į pagalbą pasi-
telkė dėl Hanibalo Lekterio vaidmens ge-
riausiai žinomą aktorių Entonį Hopkin-
są (Anthony Hopkins).

Ką padarė?
Žurnalistas E.Hopkinso teiraujasi, 

ar jis kada nors yra pardavęs savo veidą 
reklamos tikslais. Šis sau būdingu ra-
miu tonu atsako, kad niekada, tačiau 
viso vaizdo klipo metu jo rankose šmė-
žuoja „TurboTax“ atributika - puodelis, 
šlepetės, net šuns liemenė.

rezultatai?
Vaizdo klipo peržiūrų skaičius ne-

prilygsta kitoms minėtoms rekla-
moms, tačiau „TurboTax“ tvirtina, 
kad apsilankymų svetainėje gerokai 
padaugėjo.

https://goo.gl/ZDjkq8

   El. reklama: garsaus vardo svarba svarbiausia išlikti savimi 

Kas? 
„Mini“.

Kokia situacija?
BMW automobilis „Mini“ nuo pat pirmo 

viešo pasirodymo gavo galybę pravardžių ir 

etikečių. Vieni jį vadino nykštukų transporto 

priemone, kiti abejojo galingumu ir pan. Kū-

rybininkai įsivardijo šį minusą, jį išryškino 

ir iškėlė kaip reklamos kampanijos pagrindi-

nę ašį.

Ką padarė?
Pirmiausia prisiviliojo tokius garsius 

žmones kaip futbolininkė Ebi Vambach (Abby 

Wambach), tenisininkė Serena Viljams (Sere-

na Williams), riedlentininkas Tonis Houkas 

(Tony Hawk), aktorius Harvis Keitelis (Harvey 

Keitel) ir daug kitų. Trumpuose vaizdo klipuo-

se kiekvienas jų pasakoja, kokių užgaulių pra-

vardžių yra turėję. Galiausiai viskas suveda-

ma į „Mini“ ir primenama, kad „nesvarbu, 

ką žmonės sako, išlik savimi, rinkis tai, kas 

tau patinka“.

rezultatai?
Reklama tapo savotišku manifestu ir vos 

per mėnesį vien tik „Youtube“ kanale prisuko 

21 mln. peržiūrų.

https://goo.gl/CkfxJm
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DATOS

apie Džeimsą Bondą

„Smagiausia ir geriausia vaidinti tuomet, 
kai nereikia rūpintis dėl to, kaip atrodai, kokia 
tavo išvaizda, ką apie tave mano kiti. Tačiau 
vaidinant agentą Bondą viskas yra priešingai - 
esi priverstas galvoti, kaip atrodai, kaip vaikštai, 
kaip atrodai su kostiumu, kokį įvaizdį kuri, ir tai 
yra savotiška kančia. Tačiau manau, kad vaidi-
nant Bondą man pavyko viską suderinti. Agen-
tas Bondas atrodo puikiai, net pritrenkiančiai ir 
jam visai nesvarbu, ką apie jį mano kiti. Ir vis 
tiek, dabar metus ar dvejus norėčiau tiesiog 
galvoti, ką veiksiu toliau. Kol kas atsikandau 
šio vaidmens ir su niekuo nenoriu to aptarinė-
ti. Jei kada ir sutiksiu vėl įkūnyti Džeimsą Bon-
dą, tą darysiu tik dėl pinigų“, - sakė D.Kreigas. 

apie gerbėjų komentarus

D.Kreigas yra įsitikinęs, kad jis kaip ak-
torius visai nepatiko filmų serijos apie agen-
tą Bondą gerbėjams: „Jei pradėčiau skaityti 
filmo gerbėjų komentarus, jie išvarytų mane 
iš proto. Deja, aš juos skaičiau ir supratau, 
kad nemažai žmonių mano, jog aš esu visai netinkamas šiam vaidmeniui. Jie manęs ne-

kenčia.“ Aktorius mano, jog puiku, kai filmas 
ar pagrindiniai aktoriai sukelia tiek aistrų, 
tačiau kartais kritikos galėtų būti ir mažiau. 

apie privatumą

Apie savo gyvenimą ir privatumą aktorius 
D.Kreigas turi gana griežtą nuomonę. Pasak 
jo, nėra nieko baisaus rodyti savo emocijas 
ar išreikšti požiūrį tam tikrais klausimais. 
Blogiausia tada, kai parduodi kiekvieną savo 
gyvenimo akimirką dėl viešumo ir žinomumo: 
„Jei pardavei savo privatumą, tu jau niekad 
jo nebeatpirksi. Ir vėliau tokie garsių žmonių 
pasakymai kaip „Oi, noriu privatumo, noriu 
pabūti vienas“ yra nieko verti, nes visi jau 
matė, kaip vyko tavo žmonos gimdymas, ku-

rį kažkas filmavo, kaip jūs leidžiate kiekvieną 
dieną ir t.t. Ir po viso to norėti privatumo - 
nesąmonė. Pažiūrėkite į tą Kardašianų klaną, 
jie užsidirba milijonus parduodami savo pri-
vatumą. Paskui daugelis mano, kad užtenka 
kvailai elgtis, „parduoti save“ ir išgarsės, su-
sikraus milijonus. Aš jų neteisiu ir nesmer-
kiu. Nors ne, vis dėlto smerkiu.“ 

apie aktorystę

„Visada norėjau būti aktorius, vaidinti. Tu-
riu arogancijos manyti, kad negalėčiau būti 
niekuo kitu. Ir aktorystė yra mano gyvenimo 
bei pragyvenimo šaltinis. Jei nepriimčiau tam 
tikrų vaidybos iššūkių, tuomet visa tai netek-
tų jokios prasmės“, - pasakojo D.Kreigas.

Parengė Ringailė StulPinaitė

Neparduodantis privatumo
slaptasis agentas

l Danielis Kreigas gimė 1968 metų kovo 2-ąją 

Jungtinėje Karalystėje.

l Jo vaidybos talentą mama pastebėjo dar anksty-

voje vaikystėje. Nuo šešerių metų Danielis vis vaidin-

davo mokyklinėse pjesėse ir spektakliuose.

l Jaunystėje buvo neprastas atletas ir regbio žaidėjas.

l Jis yra karštas Liverpulio futbolo klubo gerbėjas.

l D.Kreigas jau keturiuose iš 24 serijų apie slaptąjį 

agentą 007 filmų atliko pagrindinį - Džeimso Bondo - 

vaidmenį. Filmų serija apie Bondą kuriama nuo 1962 

metų, taigi dar prieš gimstant pačiam D.Kreigui. 

l Taip pat Danielis vaidino tokiuose garsiuose 

filmuose kaip „Mergina su drakono tatuiruote“ („The 

Girl with the Dragon Tattoo“), „Kapų plėšikė Lara 

Kroft“ („Lara Croft: Tomb Raider“).

l Jo ūgis yra 178 cm ir tai reiškia, kad jis buvo 

mažiausio ūgio aktorius, įkūnijęs Džeimsą Bondą.

FakTai

Jam nesuvokiama, kaip galima afišuoti  
kiekvieną savo gyvenimo minutę, net jei esi 
puikiai pasauliui žinomas žmogus. Jis  
skaito komentarus internete apie savo vai-
dybą ir jaudinasi, kad ne visiems patinka. 
Jis yra tas, kuris keturiskart įkūnijo slaptąjį 
agentą Džeimsą Bondą ir penktam kartui 
ryžtųsi tik dėl pinigų. Tai kovo antrąją 48-ąjį 
gimtadieni švęsiantis legendinis aktorius 
Danielis Kreigas (Daniel Craig).
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Neringa ir Ironvytas - 
nauja „Žvaigždžių duetų“ pora

2016 m. vasario 26 - kovo 3 d.

Stasio Žumbio nuotr. 

Interviu su Neringa ir Ironvytu - 39 p.
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TRUMPai

Žinomas aktorius Ridas Jasiulionis per „Info 
TV“ kanalą pradėjo vesti naują laidą „Raudona 
linija“. Tai - unikalus televizijos projektas, kuriame 
bus analizuojami trapūs Lietuvos valstybės egzis-
tenciniai klausimai. Laidos metu bus nagrinėjamos 
ir istorinės Lietuvos politinio elito klaidos. Žiūrovas 
turės unikalią galimybę sužinoti negirdėtų faktų 
apie Lietuvos valstybės padalijimo užkulisius ir 
kitas paslaptis.

Praėjusi LNK „Žvaigždžių duetų“ laida pateikė ne 
vieną staigmeną. Susumavus komisijos ir žiūrovų 
balsus paaiškėjo, kad pirmą vietą pasiekė dar 
niekada taip aukštai nekilusi kulinarė Beata 
nicholson su grupe „Du Donatai“. Tiesa, žiūrovai 
pirmąją vietą skyrė ne jiems. Daugiausiai balsų gavo 
su komisija susipykęs Radžis ir jo partnerė Donata 
Gutauskienė-Laisva - jie sulaukė beveik 1700 
skambučių.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Giedrę 
Girnytę

Televizijos pliusai ir minusai pagal

TV
 TO

P1
0

TV6  4,8 %
Lietuvos rytas TV  4,4 %
TV1  4,1 %
NTV Mir Lietuva  3,6 %
TV8  3%

PBK  2,8 %
Info TV  1,7 %
REN Lietuva  0,9 %
LRT Kultūra  0,7 %
Liuks!  0,2 %

TV6  4,7 %
Lietuvos rytas TV  4,3 %
NTV Mir Lietuva  3,9 %
TV1  3,5 %
Info TV  2,7 %

PBK  2,6 %
TV8  2,6 %
REN Lietuva  1,4 %
LRT Kultūra  1,2 %
Liuks!  0,4%

TV3 15,7%

LNK 14,7%

BTV 6,1 %

LNK 19,9 %

TV3 17,1 %

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI  LNK 13,6

2 SEKMADIENIO ŽINIOS SU ALFA  LNK 10,1

3 TV3 ŽINIOS   TV3 9,8

4 NUO...IKI   LNK 9,7

5 KK2 PENKTADIENIS  LNK 9,6

6 VALANDA SU RŪTA  LNK 9,4

7 KK2    LNK 9,3

8 FARAI    TV3 8,9

9 LNK ŽINIOS   LNK 8,9

10 ŠREKAS II   TV3 8,4

Duomenys: TNS LT, 2016 m. vasario 15-21 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti 
kanalai 22,7 %

Kiti 
kanalai 26,7 % BTV 5,3 %

LRT Televizija 
9,4%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
8,7 %

Tos Pačios TEMos  
iR PašNEkovai 

Pasižiūriu įvairius pokalbių šou, bet pa-
stebiu, kad juose kartojasi ne tik temos, bet 
ir pašnekovai. Gal būtų galima rasti naujų 
žmonių? Bet, matyt, ką turime, tą turime.

„MUilo oPERos“ 

Nelabai jų žiūriu, nes dažniausiai tuo me-
tu, kai esu namuose, rodo meksikietiškus, 
turkiškus ar indiškus serialus. Anksčiau, kai 
buvau vaikas, žiūrėjau, dabar jie man atrodo 
juokingi, todėl perjungiu kanalą. Įsijungiu ko-
kį nors užsienio kanalą ar muziką.

NEiGiaMų NaUjiENų kiEkis 

Žinios yra gerai, kad sužinotum, kas vyks-
ta Lietuvoje ir pasaulyje, bet turiu pasakyti, 
kad ten labai daug neigiamų naujienų. Labai 
mažai turime teigiamų žinių. Kas nenori liū-
dėti, geriau tegu nesiklauso ir praleidžia.

MUzikiNiai TalENTų šoU 

Kadangi sukuosi šioje srityje, pasižiūriu 
juos. Gal kai kada nuvilia, bet pasidomiu. Bū-
tinai pasižiūriu tuos pasirodymus, kurie su-
žavėjo mano draugus.

sENi filMai 

Mėgstu filmus. Man patinka pasižiūrėti ir 
tuos senus, jau šimtą kartų matytus filmus. 
Taip pailsiu ir atsipalaiduoju.

kUliNaRiNės laidos 

Patinka Džeimio Oliverio (Jamie Oliver) 
laidos, kai kurios lietuviškos. Pati mėgstu 
pasisukti virtuvėje, pagaminti ką nors naujo, 
įdomaus, todėl jose pasisemiu idėjų.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Merginų grupės „4 Roses“ narė GIEDRė 
GIRNyTė prisipažįsta, kad televizorius 
jos namuose dažniausiai skamba kaip fo-
nas, išsklaidantis erzinančią tylą. Mergina 
mėgsta dėl profesinio smalsumo užmesti 
akį į muzikinius projektus, o dėl malonu-
mo - kulinarines ar kelionių laidas.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

TELEVIZIJAeterio žmonės
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Atlikėja NeriNgA ŠiAudikytė ir reperis, 
sportininkas bei verslininkas VytAutAs 
MediNeckAs, scenoje žinomas kaip 
iroNVytAs, šį sekmadienį debiutuos 
grandioziniame LNk projekte „Žvaigždžių 
duetai“. Jie pakeitė praėjusią savaitę  
iškritusią inetos stasiulytės ir Valdo  
Burnio porą. Atrodo, kad ši pora stebins 
originaliais muzikiniais sprendimais ir  
sau nebūdinga muzikine stilistika -  
reperis mokysis vokalo, o džiazuoti  
mėgstanti Neringa galbūt užrepuos.

„Man? Dainuot? Juokaujate? Tokios buvo 
mano pirmos mintys“, - juokėsi pats Ironvy-
tas, kuris dalyvauti visgi sutiko ilgai negalvo-
jęs. Dar labiau jo apsisprendimą paspartino 
naujienos, kad jo partnere taps N.Šiaudikytė. 
„Galima sakyti, tik dėl jos ir ėjau. Neringos 
plakatai jau ant sienos kabo, bet kai sužinojau, 
kad turi sužadėtinį, nuliūdau ir jau norėjau 
atsisakyti... Dabar širdį skauda su ja dainuo-
jant, nes žinau, kad namuose kitas laukia“, - 
toliau juokavo pastaruoju metu sparčiai po-
puliarėjantis reperis.

Tokios pat geros nuotaikos buvo ir pati  
N.Šiaudikytė. „Dalyvauti sutikau tą pačią se-
kundę. Tai yra projektas, kuriame konkuruo-
ji ne tik daina ir ne tik balsu, - čia svarbūs ir 
vaidybiniai sprendimai, tenka įsikūnyti į įvai-
riausius personažus. Man patinka, kai galiu 
perlipti per save ir būti visokia: ir juokinga, 
ir kvaila“, - kalbėjo atlikėja.

Ir „Žvaigždžių duetuose“, ir „Eurovizijos“ 
atrankoje dalyvaujanti N.Šiaudikytė abiejuose 
projektuose stebina elegancija, tačiau neretas 
jai vis dar klijuoja seksualiosios „pupytės“ 
etiketę, tad žavi šviesiaplaukė neslepia, kad 
„Žvaigždžių duetuose“ nori sugriauti ir apie 
save nusistovėjusius stereotipus. „Tikiuosi, 
kad išmušiu tą nusistovėjusį stereotipą apie 
save, jog esu tiesiog kažkokia popatlikėja, 
kuri gali dėvėti tik seksualius drabužius ir 
būti tik linksma, graži ir vienoda kaip milijo-
nai kitų. Aš turiu tikslą parodyti save iš visų 
pusių - vieną dieną galiu būti reperė, kitą - 
klounas, trečią - begemotas, dinozauras, mi-
kimauzas ir bet kas kitas“, - kalbėjo naujoji 
„Žvaigždžių duetų“ dalyvė. 

Apie „pupyčių“ įvaizdį nieko blogo nega-
lėjo pasakyti ir Ironvytas. „O kuo blogai pupy-
tė? Gerai, merginos prisižiūri, turi gerą sce-
ninę išvaizdą, vienos moka geriau dainuoti, 
kitos - blogiau. O Neringa yra būtent ta pupy-
tė, kuri dainuoja, ji tikrai yra ir vokalas“, - už-
tikrintai atsakė reperis. Pats Ironvytas žada, 
kad dės visas pastangas mokydamasis vokalo, 

o Neringa scenoje užrepuos. Neringa taip pat 
patikino, jog ateityje gerbėjai išvys daugybę 
netikėtų įvaizdžių, nes šis projektas reikalau-
ja įsijausti į skirtingus vaidmenis, o jei reikės, 

ji nė kiek nesibaimina scenoje atrodyti net ir 
juokingai. Taigi mėgstamus atlikėjus tikrai iš-
vysite nematytais amplua.

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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kas vienija NeriNgą ir iroNvytą?
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 1.15  „Liežuvautoja“  20.25  Muzikinis 
  gimtadienis

 22.45   „Oliveris ir 
  vaiduoklis“

 16.30  Labas vakaras, 
  Lietuva

 15.30   „Aistra ir valdžia“

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 Oliverio tvistas. 
9.40 „Linksmieji traukinukai“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.10 „Nuotakos dvejonės“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pasmerkti 2“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Oliverio tvistas. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Tai nutiko 
Jemene“ (N-7). 23.05 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 1.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Diagnozė. Valdžia. 12.00 Raudona linija. 
12.50 Nuo... Iki. 13.40 Pagalbos skambutis 
(N-7). 14.30 24 valandos (N-7). 15.30 Auto-
pilotas. 16.00 „Paramos verslas“. 17.00 Info 
diena. Info verslas. Info interviu. Info krimina-
lai. Info pasaulis. 21.00 Raudona linija. 22.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 2.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas 
rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.20 „Padriki užrašai“ 
su D.Krylovu. 10.35 „Šeimos albumas“. 13.25 
„Tabletė“. 14.05 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/
Moteriška. 16.45 Mados nuosprendis. 17.55 Lauk 
manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 21.00 „Geriausias šefas“. 
23.35 „Taigos romanas“. 1.45 Vakaras su Urgan-
tu. 3.00 „1 in City“. Konkursas „Baltijos balsas“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia.
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 „Cha  -
barovo principas“. 14.00 „Samara“. 17.15 Tie   sio-
ginis eteris. 20.00 „Auksinis narvelis“. 22.55 „Lem-
tingas palikimas“. 0.40 „Blogas gerasis žmogus“.

 Ren
7.30 Šeimos dramos. 9.25 Tinkama priemonė. 
10.25 Keista byla. 11.25, 19.20 Pasaulio paslap-
tys su A.Čapman. 12.20 Mūsų planetos paslap-
tys. 13.20 „Gobšumas“. 14.20 Gyva tema. 15.20 
Šeimos dramos. 17.20 Tinkama priemonė. 18.20 
Keista byla. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 
Mums net nesisapnavo. 0.20 „Kariai 3“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas 
su Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.00 „Sėbrai 4“. 15.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 
14“. 17.00 Kalbame ir rodome. 19.00 „Kitas ma-
joras Sokolovas“. 22.55 Dauguma. 0.05 Prisieku-
siųjų teismas. Pagrindinė byla. Likimo nesėkmė. 
1.50 „Viskas įskaičiuota“. 3.40 „Volkovo valanda“. 

 TV PolonIa
6.40 Giminės saga. 7.00 Pasaulis sukasi. 7.55 
Istorijos ratas. 8.30 Tarp mūsų gandrų. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05, 23.05, 5.15 
Polonija 24. 12.35, 23.35, 5.45 Sveika, Polonija. 
13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos 
signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Pro-
kuroras“. 16.20 „Mano kitas gyvenimas“. 17.15 
Myliu kiną. 17.50 Pogodziakų rūpesčiai. 18.05 
Povandeninė ABC. 18.10 Atostogos Lenkijoje. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Gyvenimo menas. 
19.25 Istorijos ratas. 20.25 „Drakono Polo nuo-
tykiai“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 22.45 
Pramoginė laida. 0.40 Grojantis lėkštėmis. 2.30 
„Spalvingas Ramiojo vandenyno pasaulis“. 

 TV1000
6.50 „Gimęs liepos ketvirtąją“. 9.15 „Jausmų van-
denynas“. 11.10 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 
13.10 „Keitės Makkol bylos“. 14.40 „Zoro kaukė“. 
17.00 „Versalio romanas“. 19.00 „Maksas ir Mak-
simonstrai“. 20.50 „Įbroliai“. 22.30 „28 dienos“. 
0.30 „Zoro kaukė“. 3.00 „Pėdsakai“. 

 DIscoVeRy 
6.35, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Grei-
ti ir triukšmingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius 
automobilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių 
rykliai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 
18.35 Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Ledy-
ninio ežero maištininkai. 14.30 Traukiniu į Aliaską. 
21.00, 2.50 Pasaulio blogiausieji. 23.00, 4.30 
Nemėginkite pakartoti. 24.00, 5.20 Greiti ir triukš-
mingi. griovimo teatras. 1.00 Mirtina dilema.

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00, 3.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 
Pamiršta ir palaidota. 11.00, 24.00 Istorinių vietovių 
paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00, 
22.00, 4.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 2.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 23.00, 5.00 Vyrų irštvos. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 „Nuovada“ 

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Du tėvai 

ir du sūnūs“  
(N-7).

11.00 „Paskutinis 
iš vyrų“  
(N-7).

12.00 Farai 
(N-7).

13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Šrekas  
Trečiasis“.

21.15 Istorinė drama 
„Pompėja“  
(N-14).

23.25 Komedija 
„Išleistuvės“  
(N-7).

1.25 Komedija 
„Kelionė į Ameriką“ 
(N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis 

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.50 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
10.50 Pagalbos skambutis 

(N-7).
11.40 Lietuvos superšefas. 

Žvaigždžių iššūkis.
13.00 Pričiupom! 

(N-7).
13.30 „Denis 

Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 „Eskimų mergaitė“.
14.30 „Ištark sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Komedija 

„Didysis  
pasivaikščiojimas“.

23.20 Veiksmo f. 
„Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena“ 
(N-14).

1.15 Veiksmo f. 
„Kerštas“ (N-14).

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

(N-7).
10.05 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
11.30 Specialus tyrimas.
12.25 Karinės paslaptys.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
18.50 Brolių Grimų pasa-

kos. „Snieguolė“.
19.55 Klausimėlis.lt.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Fantastinis f. 

„Oliveris ir  
vaiduoklis“ (N-7).

0.10 Trumposios žinios.
0.15 Pinigų karta.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Kvapų detektyvas“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.30 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 Pričiupom! (N-7).
19.00 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Tiksintis laikrodis“ 
(N-14).

23.20 TV serialas 
„Tikras kraujas“ 
(N-14).

1.15 „Liežuvautoja“
(N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
11.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Pasaulis 

nuostabus 2.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 Muzikinis 

gimtadienis.
23.00, 3.40 

„Gyvųjų numirėlių 
naktis. Atgijimas“ 
(S).

1.00 „Nuostabioji“ (N-7).
2.50, 6.15 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

5.05 „Genijai iš 
prigimties“.

5.35 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 

Pabiržė. 1 d.
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 ...formatas. Poetas 

Eugenijus Ališanka.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Los Andželo gitarų 

kvartetas.
14.10 „Stebimi“.
15.25 Sustingęs tvermės

metas. Balys Gajauskas.
15.45 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
16.15 Gustavo enciklopedija.
16.45 Legendos.
17.30 Linija, spalva, forma.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Misija. Vilnija.
19.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016.
20.00 „Amžių aidas. 

Aleksandrija“.
20.30 „Maidanas. Gimimas“.
21.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Drama „Ieškojimai“ 

(N-14).
0.10 Muzikos savaitė.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.05 Koncertuojanti Europa.

 18.30    Misija. Vilnija
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vasario 26 d.

 21.00  „Mis nevykėlės“ 22.30  Nakties TOP 18.50  „Nebylus liudijimas.
 Dingęs vaikas“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyvenimas“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
13.50 Keksiukų karai.
14.50 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Žmogžudystės pagal 
freską“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Nebylus liudijimas. 
Dingęs vaikas“ (N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Ginklo sūnus“ (N-7).

22.45 Snobo kinas. 
„Anglas ligonis“ 
(N-14).

1.40 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Robinzonas Kruzas“ 

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

(N-14).
20.00 „Saša ir Tania“ 

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

(N-14).
23.00 Bušido. KOK 

Pasaulio didžiojo 
prizo turnyras.  
Estija, 2015  
(N-14).

1.00 „Sakalo akis“ 
(N-7).

3.05 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

11.00 „Linksmuolis 
Baris ir disko  
kirminai“.

12.30 „Virtuvės 
karaliai“.

13.05 „Į Vakarus“ 
(N-7).

14.45 „Dingęs“ 
(N-7).

15.50 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

16.50 „Arkadija“.
18.30 Reidas.
19.00 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Mis nevykėlės“ 
(N-14).

22.35 Balticum TV 
žinios.

23.05 „Kulkos virš 
Brodvėjaus“  
(N-7).

„TIKSINTIS LAIKRODIS“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Ernie Barbarash.
Vaidina: Cuba Gooding Jr., Neal McDonough, Nicki Aycox.

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

BTV
21.30

rekomenduoja

„TAI NUTIKO JEMENE“
komedija. Jungtinė Karalystė. 
2011.
Režisierius: Lasse Hallstrom.
Vaidina: Amr Waked, Emily 
Blunt, Catherine Steadman.

Vienas šeichas mano, kad lašišų 
žvejyba praturtintų jo žmonių gy-
venimą. Nors dykumoje lašišų nėra, 
šeichas siekia įgyvendinti savo sva-
jonę ir kreipiasi į žvejybos specialistą.

„UNIVERSALUS KARYS. 
ATSISKAITYMO DIENA“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: John Hyams.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Dolph Lundgren, Scott Adkins.

Vietnamo karo veteranams - An-
dui Skotui ir Lukui Deverui - lemta 
susitikti dar kartą, kad tęstų nie-
kada nesibaigiančią kovą. Tačiau 
nauji pavojai priverčia du kareivius 
susivienyti prieš bendrą priešą.

„POMPĖJA“
istorinė drama. JAV. 2014.
Režisierius: Paul W.S.Anderson.
Vaidina: Kit Harington, Kiefer 
Sutherland, Carrie-Anne Moss.

79 metai prieš Kristų. Pompėjoje ver-
gas Milas, paverstas gladiatoriumi, 
įsimyli turtingo pirklio dukrą, kuriai 
jis tikrai per prastas vyras. Mergina 
yra seniai pažadėta korumpuotam, 
bet įtakingam Romos senatoriui.

TV8
21.00

TV3
21.15

LNK
23.20

 ANIMAL PLANET
6.36, 0.45 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Blogas 
šuo. 8.15, 12.50 Daktarė Dy. 9.10, 14.40, 21.05 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veteri-
naras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30 Tigražuvė. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Žvejyba Amazonėje. 
20.10, 3.25 Neištirtos salos. 

 SPORT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Ouklendo „War-
riors“ - Los Andželo „Clippers“. 8.00 Čempionai 
LT.Grappling. Vilnius 2016. 3 dalis. 8.30 „NBA 
pasaulis“. 9.00 „NBA Action“. 18 laida. 9.30, 
21.30 KOK World Series. Bušido kovos. Len-
kija. 12.00, 2.00 Snieglentės. „Burton European 
Open“. Greitasis nusileidimas. Moterys. 13.30, 
3.30 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempi-
onatas. 14.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Fey-
enoord“ - „Roda JC“. 16.00 Ispanijos „Copa del 
Rey“ taurė. Finalo rungtynės. 20.00 Čempionai 
LT.Grappling. Vilnius 2016. 4 dalis. Premjera. 
20.30 „NBA pasaulis“. 21.00 „NBA Action“. 19 
laida. Premjera. 24.00 „M1 Iššūkis“. Olandija - 
Rusijos „Russian Legion“. 1.00 „M1 Iššūkis“. 
Prancūzija - Suomija. 4.00 NBA krepšinio lyga. 
Toronto „Raptors“ - Čikagos „Bulls“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Žalgiris“. 
8.50 Eurolyga. „Brose Baskets“ - „Real“. 10.40 
UEFA Europos lyga. „Porto“ - „Borussia“. 12.30 
Boksas. Felixas Sturmas - Fedoras Chudinovas. 
14.05 KHL. Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. 
16.05 UEFA Europos lyga. „Porto“ - „Borussia“. 
17.55 Eurolyga. CSKA - „Chimki“. 20.00 Ranki-
nis. Europos čempionato pusfinalis. 21.40 Eu-
rolyga. „Barcelona“ - „Olympiacos“. 23.45, 4.40 
KHL. Rytų konferencijos ketvirtfinalis. 1.45 UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 2.15 Premier lygos 
apžvalga. 2.45 Eurolyga. CSKA - „Chimki“. 

 EUROSPORT
6.00, 6.55, 17.30, 18.25 Pasaulio futbolo apžvalga. 
6.05, 17.35 Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 6.30, 
18.00, 3.30, 3.55 Futbolo apžvalga. 7.00, 9.30, 
13.15 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasau-
lio taurė. Suomija. 8.15, 12.30, 0.20 Biatlonas. 
Europos čempionatas. Rusija. 9.15, 0.05, 2.15 
Sporto linksmybės. 10.15, 16.00 Kalnų slidinėji-
mas. Pasaulio taurė. Austrija. 11.30, 15.00, 2.30, 
5.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. Italija. 13.45, 
16.45, 1.15, 4.00 Šuoliai su slidėmis nuo trampli-
no. Pasaulio taurė. Kazachstanas. 18.30, 21.05 An-
gliškasis biliardas. Europos turas. Lenkija. 21.00, 
24.00 Sporto naujienos. 1.00 Motosportas. TBA.
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“ 
(N-7).

7.25 „Vėžliukai nindzės“.
7.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 „Ančiukų istorijos“.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Skonio lenktynės.
11.00 Komedija 

„Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo“.

12.45 „101 dalmatinas“.
14.20 Romantinė drama 

„Meilė ir šokiai“ 
(N-7).

16.15 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija 

„Sunkus vaikas“ 
(N-7).

21.05 Veiksmo f. 
„Džekas Ryčeris“ 
(N-14).

23.45 Trileris 
„Hanibalas. Pradžia“ 
(N-14).

2.00 „Nepasitikėk 
bjaurybe iš 23 buto“ 
(N-7).

2.25 „Lyga“ (N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.45 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Nauji papūgos 

Kešos nuotykiai“.
10.00 Veiksmo ir nuo-

tykių komedija 
„Beprotiškiausios 
melodijos.  
Nuotykiai tęsiasi“.

11.45 Nuotykių filmas 
šeimai „Peliuko 
Perio nuotykiai 2“.

13.30 Pričiupom! (N-7).
14.00 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas. 

Žvaigždžių iššūkis.
18.30 Žinios. 
19.30 Nuotykių komedija

„Viena diena 
Niujorke“.

21.10 Romantinė komedija 
„Nuotakų karai“ 
(N-7).

22.55 Komedija 
„Išbadėjusių  
žaidynės“ (N-14).

0.25 Komedija „Didysis 
pasivaikščiojimas“.

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.45 Specialus tyrimas.
7.40 Karinės paslaptys.
8.30 Misija. Vilnija.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Gėlių odisėjos“. 1 d. 

„Vilkdalgiai ir tulpės“.
13.00 „Akistatos“. „Džobsas 

prieš Geitsą. Hipis ir 
moksliukas“.

14.00 „Daktaro Bleiko 
paslaptys“ (N-7).

16.00 Žinios.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Eurovizija 2016. 

Nacionalinė atranka. 
22.50 Trumposios žinios.
22.55 Melodrama „Dvi gu-

bos vestuvės“ (N-7).
0.25 Trumposios žinios.
0.30 „Gėlių odisėjos“. 1 d. 

„Vilkdalgiai ir tulpės“.
1.25 „Akistatos“. „Džobsas 

prieš Geitsą. Hipis ir 
moksliukas“.

2.20 „Daktaro Bleiko 
paslaptys“ (N-7).

 21.00   Eurovizija 2016 18.30  TV3 žinios

ŠeŠtadienis

„DŽEKAS RYČERIS“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Christopher McQuarrie.
Vaidina: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins.

Ramiame Pensilvanijos mieste nuaidi 6 šūviai, 5 žmonės nužudyti. Poli-
cija greitai aptinka įtariamąjį - buvusį armijos snaiperį Džeimsą Barą. Jo 
namuose pareigūnai randa nusikaltimo vietoje pastebėtą autobusiuką, 
kulkų gaminimo įrangą, be to, sutampa ir pirštų atspaudai. Tik ar šis pa-
tyręs snaiperis galėjo vieną šūvį prašauti? Policija pateikia ultimatumą: 
jei prisipažins, gaus kalėti, jei ne - gaus mirties bausmę.

rekomenduoja

„DRAKONO BUČINYS“
Veiksmo filmas. JAV, Prancūzija.
2001. 
Režisierius: Chris Nahon. 
Vaidina: Jet Li, Bridget Fonda, 
Tcheky Karyo.

Liu Juanis - kinų agentas, taip atsi-
davęs darbui, kad neturi nei drau-
gų, nei šeimos, nei svajonių. Jis 
išsiunčiamas į Paryžių padėti pran-
cūzų policijai sugauti kinų gangs-
terį, tačiau geriausias prancūzų 
policininkas Žanas Pjeras Rišaras 
apkaltina Liu žmogžudyste, kurią 
pats įvykdė. Liu priverstas slapstytis.

„VIENA DIENA NIUJORKE“
Nuotykių komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Dennie Gordon.
Vaidina: Mary-Kate Olsen, 
Ashley Olsen, Eugene Levy.

Įstabaus grožio seserys dvynės išsi-
ruošia į Niujorką. Džein tikisi laimėti 
stipendiją ir išsikovoti vietą presti-
žiniame koledže, o Roksi svajoja 
pateikti savo dainą žinomai įrašų 
kompanijai ir tapti roko grupės 
nare. Tačiau merginų kelyje laukia 
daug kliūčių, netikėtumų ir piktų 
žmonių, kuriems būtinai reikės 
įrodyti savo tikrąją vertę.

„SENI VILKAI“
komedija. JAV. 2009.
Režisierius: Walt Becker.
Vaidina: Robin Williams, 
John Travolta, Seth Green.

Čarlis - užkietėjęs senbernis, besi-
naudojantis visais tokio gyvenimo 
būdo teikiamais privalumais. Denas 
buvo vedęs, tačiau veikiai žmona jį 
paliko. Šie vyrukai yra geriausi drau-
gai, kurių gyvenimai, nepaisant skir-
tingų požiūrių, norų ir istorijų, galų 
gale tampa gana panašūs.

BTV
21.30

TV6
19.00

 TV8
6.30 Skonio lenktynės. 7.00 Senoji animacija. 
8.00 „Puolusių angelų miestas“ (N-7). 9.00 
„Rezidentai“ (N-7). 11.00 „Padėkime augti. 
11.30 Mankštinkitės. 12.00 „Linksmieji trau-
kinukai“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 
Aš tikrai myliu Lietuvą. 18.00 „Agatos teisė“ 
(N-7). 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Australija“ (N-7). 0.10 „Tai nutiko Jemene“ 
(N-7). 2.10 „Agatos teisė“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.30 KK2 (N-7). 17.40 Dvi-
račio šou. 18.30 Raudona linija. 19.30 „Baltaru-
sija. Pogrindinis mokslas“. 20.00 „Gražuoliams 
pirmenybė“. 20.30 Diagnozė. Valdžia. 21.30 Ne 
vienas kelyje. 22.00 Dabar pasaulyje. Išvados. 
Žinios rusų kalba. 22.30 Autopilotas. 23.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 1.00 24 valandos (N-7). 3.00 
Bus visko. 3.50 Valanda su Rūta. 

 PBK
6.00, 1.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 17.00 
Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 7.30 
Animacija. 8.00 „Gudrutės ir gudručiai“. 8.45 
Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.10 
„Mašos pasakos“. 10.25 Skanėstas. 11.25 „Ju-
morina“. 12.55 Kas nori tapti milijonieriumi? 
13.55 „Pelenė“. 15.45, 17.10 „Vėjas į veidą“. 
20.00 Laikas. 20.20 Pasverti ir laimingi 4. 0.05 
Šiandien vakare. 2.00 „Geriausias šefas“. 4.05 
„Jumorina“. 5.35 Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.10, 7.10 „Tyrimą atlieka žinovai“. 6.40, 10.10, 
13.20 Žinios. Maskva. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Žinios. 8.10 Eismo taisyklės. 9.05 Aleksejus 
Batalovas. 10.25 „Mano planeta“. 11.00 „Žie-
mos vyšnia“. 13.30 „Lemtingas palikimas“. 
15.15 „Rimti santykiai“. 20.00 „Sausainiai su 
pranašyste“. 23.50 „Ilga kelionė į save“. 1.25 
„Milijonierius“. 3.30 Juoko kambarys. 

 REN
7.00 „Fiksikai“. 7.10 Kviestinė vakarienė. 11.50 
Ateities maistas. 12.45 Čapman paslaptys. 
14.30 „Titanikas. Reportažas iš anapus“. 16.25-
20.40 „Glorijos auksas“. 0.30 „Jumorina“. 

LNK
19.30

 14.00   „Gyvenimo šukės“

TV3
21.05
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7.10 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji pavara“.
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato I etapas. 
2015 m.

12.00 „Viena už visus“ 
(N-7).

14.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

16.00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „Kvapų detektyvas“ 
(1) (N-7).

19.00 Labai juokinga laida.
19.30 Dainuok mano 

dainą 3. Dalyvauja: 
Č.Gabalis, 
S.Januška, Mia, 
K.Krysko-Skambinė, 
V.Mauručaitė, 
L.Mondeikaitė, 
A.Pilypaitė, T.Augulis, 
A.Vilčinskas, 
L.Pačkauskas.

21.30 Veiksmo f. 
„Drakono bučinys“ 
(N-14).

23.20 Veiksmo trileris 
„Bebaimis  
vairuotojas Dekeris“ 
(N-7).

1.10 „Melagių žaidimas“ 
(N-7).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Šiandien kimba.
8.00 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“  
(N-7).

9.00 „Viskas apie 
gyvūnus“.

10.00 Vaivos pranašystės 
(N-7).

11.00 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

13.00 Muzikinis 
gimtadienis.

15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Žinios. Orai.

15.20, 16.20 
„80-ieji“ (N-7).

17.30 Nuoga tiesa 
(N-7).

18.30 „Miestai ir žmonės“.
18.40 „Kaip užauginti 

planetą. Gyvybė  
iš šviesos“  
(N-7).

19.50 „Įspūdingiausi 
gamtos reiškiniai“ 
(N-7).

21.30, 3.05 
„Mirtininkų sąrašas“ 
(N-14).

23.35, 4.30 
„Kruvina žinutė“ 
(N-14).

1.35 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

6.00 „Laukinis pasaulis“.
6.40 Gamink sveikiau!

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
6.50 Rytas su... 

Andriumi Žebrausku.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 „Amžių aidas. 

Aleksandrija“.
11.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016.
11.50 „Dainų dainelė 2016“.
13.30 Komedija „Vasarvi-

džio nakties sapnas“.
16.20 „Ištesėtas pažadas. 

Vilniaus paslaptys“.
17.20 „Vakavilis“.
17.45 Žinios.
18.00 Koncertas, skirtas 

Vytauto Laurušo 
85-mečiui.

19.30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.

20.20 ARTS21.
21.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016.
21.50 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuojanti Europa.
23.45 Sabaka.
23.55 Sustingęs tvermės 

metas. B.Gajauskas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Didingojo amžiaus 
paslaptys. Istoriją 
pakeitusi meilė I“.

9.35 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Kalahario dykumos 
surikatos“.

11.05 „Tai bent žvėrynėlis!“
11.30 „Gelbėkim 

pingvinus“.
12.00 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
12.30 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
13.00 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
19.00 „Meilė fiorduose. 

Vasaros audra“ 
(N-7).

21.00 „Detektyvas 
Kolambas.  
Keista partnerystė“ 
(N-7).

22.45 „Žavūs pamišėliai“ 
(N-14).

0.20 Magai.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Topmodeliai 

(N-7).
7.29 Gražiausi žemės 

kampeliai.
8.00 Ledo kelias (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Sunkiausios 

profesijos pasaulyje 
(N-7).

11.30 Adrenalinas (N-7).
12.00 Topmodeliai (N-7).
13.00 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.00 Aukščiausia pavara.
15.05 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

15.30 Sunkiausios 
profesijos pasaulyje 
(N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungty-
nės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - 
Vilniaus“Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė 
transliacija iš 
Klaipėdos.

19.00 „Seni vilkai“ (N-7).
21.00 Be stabdžių 

(N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Rokis 4“ (N-7).
0.15 „Artimi priešai“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Lelijos“ (N-7).
11.35 Kas paleido 

šunis?
12.05 „Aukščiausios 

klasės  
automobiliai“.

13.05 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.35 „Dingęs“ 
(N-7).

14.40 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

15.40 „Virtuvė“ (N-7).
16.10 80 traukinių 

aplink pasaulį.
16.40 „Nedrįsk 

bučiuoti nuotakos!“ 
(N-7).

18.25 „Kelionė į Vakarus: 
Laimingojo  
Luko nuotykiai“.

20.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

21.35 „Vaiduoklis“ (N-7).
23.50 Reidas.
0.20 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

 22.30  Panorama 11.00  „Detektyvas Linlis“ 19.30  Dainuok mano 
  dainą 3

 16.40  „Nedrįsk bučiuoti
  nuotakos!“

 12.00  Topmodeliai 12.30   Paprastai ir greitai  
  su Reičele Alen

TV PROGRAMAvasario 27 d.

 NTV Mir
6.30 Ir vėl sveiki! 7.00, 9.00, 12.00, 15.00 Šian-
dien. 7.20 Apžiūra. 7.50 Gaminame su A.Ziminu. 
8.20 Kulinarinė dvikova su D.Nazarovu. 9.25 
Pagrindinis kelias. 10.00 „Kiaušiniai“. Iš ciklo 
populiarus mokslas „Gyvas ir negyvas maistas“. 
10.55 Buto klausimas. 12.20 Vartotojų priežiū-
ra. Nesileisk apgaunamas. 13.20 Važiuosime, 
pavalgysime! 14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
15.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 17.00 
Tyrimą atliko... 18.00 „Centrinė televizija“ su 
V.Takmenevu. 19.00 Naujos rusiškos sensaci-
jos. 20.00 Tu nepatikėsi! 21.00 „UGRO“. 1.00 
„Viskas įskaičiuota“.

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per pus-
ryčius. 12.20 Polonija 24. 12.50 Sveika, Poloni-
ja. 13.50 Atostogos Lenkijoje. 14.10 „Tėvas Ma-
teušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 Drau-
gai 33 apsisukimams (R.Šaybo ir S.Zagurskis). 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.50 Savaitraštis.pl. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 XII 
pasaulio polonijos žiemos žaidynės 2016. 23.10, 
5.05 „Gelbėtojai“. 24.00 Lenkijos dainų festivalis 
Opolėje. 0.55 Medžiotojas.pl. 5.55 Opolė bisui. 

 TV1000
9.00 „Spindesys“. 11.00 „Versalio romanas“. 13.00 
„Maksas ir Maksimonstrai“. 15.00 „Despero nuoty-
kiai“. 17.00 „Karalienės sesuo“. 19.00 „Siuntėjas“. 
20.40 „Keitės Makkol bylos“. 22.10 „Pėdsakai“. 
0.10 „Loftas“. 2.10 „Valgyk, melskis, mylėk“. 

 DiscoVery 
7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penktoji pavara. 
9.10 Fantom Works dirbtuvės. 10.05 Aukcionai. 
10.55 Sandėlių karai. Kanada. 11.50 Karai dėl 
bagažo. 12.40 Nemėginkite pakartoti. 15.25 Aukso 
karštinė. 17.15 Išgyvenk! 18.10 Vyras, moteris, 
gamta. 19.05 Išgyventi su Edu Stafordu. 20.00 Da-
laso automobilių rykliai. 21.00, 2.50 Ieškant gin-
klo. 22.00, 3.40 Sprogimai. 23.00, 4.30 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 24.00, 5.20 Likvidatorius. 
1.00 Blogiausias scenarijus.

 TraVel
7.00, 13.00, 18.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 
Karai dėl bagažo. 12.00 Amerika. Grožis. 16.00 
Neįprastos vilos. 20.00 Šeino Delio prieskonių 
kelionė. 22.00, 2.00 Neįprastas maistas. 23.00, 
3.00 Įkaušęs keliautojas. 24.00 Motociklininko die-
noraščiai Afrikoje. 1.00 Pramogų parkų užkulisiai.

 aNiMal PlaNeT
7.25 Namai medžiuose. 11.55, 22.55 Ostinas 
Styvensas. 12.50, 1.40 Afrikos didysis septyne-
tas. 13.45, 2.35 Grobuonių teritorija. 14.40, 3.25 
Gorilų gydytojai. 15.35, 4.15 Tigražuvė. 16.30, 
5.02 Drambliai kambaryje. 17.25, 5.49 Neištir-
tos salos. 18.20, 22.00 Kova su brakonieriais. 
19.15 Laukinių gyvūnų priežiūros mokykla. 
20.10 Katės gelbėjimas. 21.05 Daktarė Dy. 23.50 
Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.00 ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. Adrian Man-
narino - Bernard Tomic. 2015 m. 8.00 Snieglen-
tės. „Burto US Open“. Greitasis nusileidimas. 
Moterys. 9.15 Snieglentės. „Burto US Open“. 
Greitasis nusileidimas. Vyrai. 11.30 „NBA Action“. 
12.00 NBA visų žvaigždžių savaitgalis. 15.00 
Ispanijos „Copa del Rey“ taurė. Finalo rungtynės. 
17.00 KOK World Series. Bušido kovos. Mol-
dova. 20.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 24 turo 
apžvalga. 20.45 Tiesioginė transliacija. Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „ADO Den 
Haag“. 22.45 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 23.15 NBA visų žvaigždžių savaitgalis. 2.30 
„NBA pasaulis“. 3.00 „NBA Action“. 19 laida. 
3.30 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. 
Oklahomos „Thunder“ - Ouklendo „Warriors“. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.40 Eurolyga. „Barcelona“ - „Olympiacos“. 
8.30 Eurolyga. CSKA - „Chimki“. 10.20. KHL. 
Rytų konferencijos ketvirtfinalis. 12.20 Euroly-
ga. „Laboral Kutxa“ - „Žalgiris“. 14.10 Premier 
lygos apžvalga. 14.40 Anglijos Premier lyga. 
„West Ham“ - „Sunderland“. 16.55 Anglijos 
Premier lyga. „Leicester“ - „Norwich“. 19.00 
UEFA Čempionų lygos apžvalg. 19.25 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „West Bromwich“ - 
„Crystal Palace“. 21.30 Boksas. Carlas Framp-
tonas - Scottas Quiggas. 1.30 Boksas. Marco 
Huckas - Ola Afolabi. 2.40 KHL. Vakarų kon-
ferencijos ketvirtfinalis. 5.10 Anglijos Premier 
lyga. „West Ham“ - „Sunderland“. 

eurosPorT
6.00, 4.30 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 
Australija. 7.00, 8.30, 17.45, 20.15, 22.15, 
4.00 Biatlonas. Europos čempionatas. Rusija. 
7.30, 10.30, 13.15, 21.05, 0.05, 2.30 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Kazachstanas. 9.30, 12.45, 15.45, 1.00 Šiaurės 
dvikovė. Pasaulio taurė. Italija. 11.15, 1.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Andora. 
16.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Aus-
trija. 19.15, 23.00 Žiemos sporto apžvalga. 
21.00, 24.00 Sporto naujienos.
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 21.00  „Įkaitai“  15.30  Durys atsidaro 21.00  „Karaliaus kalba“ 9.00  Sveikatos ABC 
 televitrina

 9.00  Padėkime augti

 TV8
7.00 Senoji animacija. 8.00 „Puolusių angelų 
miestas“. 9.00 „Nuovada“. 11.00 Mamyčių klubas. 
11.30 Mankštinkitės. 12.00 „Linksmieji traukinu-
kai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 14.00, 19.00 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 15.05 Aš tikrai myliu Lietuvą. 
18.00 „Agatos teisė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 „Nepamiršk manęs“. 22.50 „Australija“. 

 Info TV
7.00, 19.30, 0.25 Diagnozė. Valdžia. 7.50, 1.55 
KK2. 10.05, 4.10 Dviračio šou. 12.00 Statyk! 
12.30 Raudona linija. 13.30 Beatos virtuvė. 
14.30 24 valandos. 16.30 Yra, kaip yra. 20.30 
A.Ramanauskas Plius. 21.00 „Alfa“ savaitė. 
21.30 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 „Baltarusija. Pogrindinis mokslas“. 23.00 
„Gražuoliams pirmenybė“. 23.35 Nuo... Iki.

 PBK
7.45 „Juokingi kamuoliukai. Pin-kodas“. 8.00 
Sveikata. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Kol visi 
namie. 10.00 „Mašos pasakos“. 10.25 Fazenda. 
11.20 Sąmokslo teorija. 12.15 „Kinijos atradi-
mas“. 12.50 Šventinis koncertas. 14.40 „Mama 
bus prieš!“ 19.05 „Juoda - balta“. 21.00 Laikas. 
21.20 Šiandien vakare. 22.40 „Klimas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.45 „Sausainiai su pranašyste“. 8.00 Pats sau 
režisierius. 8.50 J.Petrosiano humoro laida. 
9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Ži-
nios. 10.15 Rytinis paštas. 11.05, 13.15 „Ji 
negalėjo kitaip“. 21.00 Sekmadienio vakaras su 
V.Solovjovu. 23.30 „Karštais pėdsakais“. 1.15 
„Iš kriminalinės paieškos viršininko gyvenimo“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 Žiūrėti visiems! 8.05 „V ir 
M“. 9.05 Rusiškas vairavimas. 9.50 Paskutinę 
akimirką. 10.15-19.30 „Enigma“. 23.55 Žiūrėti 
visiems! 0.45 Druska. 

 nTV MIR
6.50 Bet kuriuo metu. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Šiandien. 7.20 Jų papročiai. 7.55 „Centrinė 
televizija“ su V.Takmėnevu. 9.25 Pirmoji pavara. 
10.05 Technikos stebuklai. 10.55 Buto klau-
simas. 12.25 Valgome namie! 13.00 Vartotojų 
priežiūra. Nesileisk apgaunamas. 14.00 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 15.20 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 14“. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 Savaitės 
akcentai. 18.48 Pozdniakovas. 19.00 „Keršyto-
jas“. 22.50 „Vilko sala“. 0.45 „Nugalėję mirtį“. 
1.20 „Viskas įskaičiuota“. 3.10 „Tėvų diena“. 

 TV PolonIa
6.35 Savaitraštis.pl. 7.25 Draugai 33 apsisuki-
mams. 8.30 V.Mlynarskio jubiliejinis rečitalis. 
9.20, 18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 9.30 As-
tronariumas. 10.00 Pogodziakų rūpesčiai. 10.15 
Povandeninė ABC. 10.30 Drakono Polo nuotykiai. 
10.50 Grūdas. 11.20 Persirengėliai. 12.20 Žvaigž-
džių hitai ir istorijos. 12.35 Prie Tatrų. 12.50 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.55 Laukiame 
Pasaulio jaunimo dienų. Kronika. 14.00 Šv.Mišių 
transliacija. 15.40 XII pasaulio polonijos žiemos 
žaidynės 2016. 17.05 Okrasa laužo taisykles. 
17.40 A la show. 18.10 Atostogos Lenkijoje. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 19.50, 
0.55 Valstybės interesai 20.25, 2.25 „Drakono 
Polo nuotykiai“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.40, 3.40 „Aukštesnioji jėga“. 22.35 
TV teatras: spektaklis „Tariamai sergantis“. 23.55 
Grupės „Contra Mundum“ koncertas. 

 TV1000
5.00 „Spindesys“. 7.00 „Despero nuotykiai“. 
9.00 „Matilda“. 11.00 „Karalienės sesuo“. 13.10 
„Sesers sergėtoja“. 15.10 „Siuntėjas“. 17.10 
„Auklė Makfi“. 19.00 „Nežinomas“. 21.00 „Val-
gyk, melskis, mylėk“. 23.15 „Flash of Genius“. 
1.15 „Kur nuneša sapnai“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 7.00 
Kaip tai veikia? 7.25 Nesėkmių garažas. 8.15, 
19.05 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovėjai. 
10.05 Kubos chromas. 10.55 Mašinų sukili-
mas. 11.50 Troja. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 
13.35 Nekilnojamojo turto karai. 14.30 Likvi-
datorius. 16.20 Automobilių kolekcionieriai. 
17.15 Kubos chromas. 18.10 Automobilių 
perpardavinėtojai. 20.00 Edas Stafordas. Į ne-
žinomybę. 21.00, 2.50 Narsūs Ramiojo vande-
nyno kariai. 22.00, 3.40 Deimantų medžiotojai. 
23.00, 4.30 Žmogžudystė Norvegijoje. 24.00, 
5.20 Gaudant monstrus. 1.00 Didysis žvejys. 
1.55 Mirtinos salos. 

 TRaVel
6.00, 22.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Turto gelbė-
tojai. 10.00, 15.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
11.00 Karai dėl bagažo. 12.00, 16.00 Pamiršta 
ir palaidota. 13.00, 18.00, 23.00 Statybos Alias-
koje. 14.00, 24.00 Vyrų irštvos. 20.00, 1.00 
Nežinoma ekspedicija. 21.00 Istorinių vietovių 
paslaptys. 2.00 Įkaušęs keliautojas. 3.00 Neį-
prastas maistas. 4.00 Azijos maistas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“ 
(N-7).

7.25 „Vėžliukai 
nindzės“.

7.55 „Ančiukas Donaldas 
ir draugai“.

8.30 „Legenda apie Korą“ 
(N-7).

9.00 Padėkime augti.
9.30 Virtuvės istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Ilgakojis 

Džekas atvyksta į 
Ameriką“.

12.30 Romantinė 
komedija  
„Jaunosios  
verslininkės  
dienoraštis“ (N-7).

14.20 Komedija „Šėlionės 
už kadro“ (N-7).

16.10 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 „Kadagys“. Lietuva, 
tautinių šokių kovos, 
2016.

22.30 Biografinė drama 
„Vaizduotės  
žaidimas“ (N-14).

0.45 Vesternas „Priesaika“ 
(N-7).

2.20 „Lyga“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 „Lydekai paliepus, 

man panorėjus“.
10.00 Nuotykių filmas šei-

mai „Šuo vampyras“.
11.55 Komedija šeimai 

„Kam atiteks namai?“ 
(N-7).

14.00 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Žvaigždžių duetai. 

2016 m.
22.10 Veiksmo trileris 

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

„Palata“ (S).
1.40 Veiksmo f. 

„Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų 

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

Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.15 „Pasakininkas. Hanso 

Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika“.

9.45 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 „Dainų dainelė 2016“. 
12.40 „Nuostabieji Japonijos 

gamtos kampeliai“. 
13.40 „Nesibaigianti naktis“.
15.15 Stilius.
16.00 Žinios. 
16.15 Istorijos detektyvai.
17.00 Tėvų susirinkimas.
17.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.30 Šiandien. 
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Karaliaus kalba“.
23.00 Trumposios žinios.
23.05 „Pavojingi jausmai“.
23.55 Trumposios žinios.

7.00 Statyk!
7.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato I etapas. 
2015 m.

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

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Sveikatos 
kodas.

11.00 „FAILAI X. 
Kriminalistikos  
istorija“.

12.00 „BBC dokumentika. 
Australijos  
kaubojus“ (1).

13.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

13.30 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 Išgyvenk, 
jei gali.

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Kvapų detektyvas“ 
(N-7).

19.05 Komedija 
„Sniego diena“.

21.00 „Įkaitai“ 
(N-14).

23.00 Kriminalinė drama 
„Velnio ašara“ 
(N-14).

0.40 „Melagių žaidimas“ 
(N-7).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Gamink sveikiau!
10.30 Ekovizija.
10.40 „Laukinis pasaulis“.
11.10 „Didysis barjerinis 

rifas“ (N-7).
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
13.15 „Genijai iš 

prigimties“.
13.55 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 „80-ieji“ (N-7).
17.30, 1.50, 5.00 24/7.
18.30 Patriotai (N-7).
19.30 Viskas. Aišku (N-7).
21.30 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
23.50 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
2.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.20, 5.45 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
4.10 „Kaip užauginti 

planetą. Gyvybė iš 
šviesos“ (N-7).

6.35 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
6.50 Nacionalinei 

M.K.Čiurlionio menų 
mokyklai - 70. 

8.45 ...formatas. Poetas 
Gintaras Patackas.

9.00 Pažvelk į profesiją 
kitaip.

9.30 ARTS21.
10.00 „Gyvenimas salose“. 
10.30 „Maidanas. Gimimas“.
11.00, 14.00, 19.15, 21.00 

LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.

11.50 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.20 Legendos.
13.05 Mūsų miesteliai. 
14.45 Šventadienio mintys.
15.15 Mokslo ekspresas.
15.30 Durys atsidaro.
16.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
16.50 „Mažasis princas“.
17.20 „Vakavilis“.
17.45 Žinios. 
18.00 Metai be Romualdo 

Ozolo.
20.10 Visu garsu.
22.35 Panorama. Sportas. 

Orai.
23.05 LRT OPUS ORE. 
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Akacijų alėja 2013.
1.45 Arbatvakaris „Lig 

Tave sulauksim“.

 10.40  „Laukinis 
 pasaulis“

45laisvalaikis 2 0 1 6  v a s a r i o  2 6

vasario 28 d. 

 9.30  „Kai šaukia 
 širdis“

 13.00  Jokių kliūčių!  19.00  „Tebūnie meilė“

 AnimAl PlAnet
7.25, 21.05 Katės gelbėjimas. 8.15, 12.50, 18.20, 
22.00 Laukinių gyvūnų priežiūros mokykla. 9.10, 
19.15 Kova su brakonieriais. 10.05, 20.10 Dak-
tarė Dy. 11.00 Žvejyba Amazonėje. 11.55, 22.55 
Ostinas Styvensas. 13.45 Lotynų Amerikos pla-
tybėse. 14.40 Laukiniai Havajai. 15.35 Turkija, 
kontrastų šalis. 16.30 Neištirtos salos. 17.25 
Ryklių medžioklė. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.00 ATP 250 Atlanda. Vyrų tenisas. John Isner - 
Ričardas Berankis. 2015 m. 7.30 Šiuolaikinės 
penkiakovės pasaulio čempionatas. 8.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „ADO Den 
Haag“. 10.00 Čempionai LT.Grappling. Vilnius 
2016. 10.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 10.55 „NBA pasaulis“. 11.15 NBA krepšinio 
lyga. Oklahomos „Thunder“ - Ouklendo „War-
riors“. 13.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Unicaja“ - „UCAM“. 15.30 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „FC Utrecht“ - „Feyenoord“. 17.30 „NBA pa-
saulis“. 18.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 18.30 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Copa 
del Rey“ apžvalga. 19.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. „Valencia Basket“ - Madrido „Real“. 
20.50 NBA krepšinio lyga. Oklahomos „Thunder“ 
- Ouklendo „Warriors“. 22.30 „Unicaja“ - „UCAM“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - 
„Norwich“. 8.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„West Bromwich“ - „Crystal Palace“. 10.40 Bok-
sas. Marco Huckas - Ola Afolabi. 12.40 Boksas. 
Carlas Framptonas - Scottas Quiggas. 15.00 Pre-
mier lygos apžvalga. 16.00, 24.00 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Manchester United“ - „Arsenal“. 
18.25, 1.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Li-
verpool“ - „Manchester City“. 20.40 Motosportas. 
Nascar 500 mylių lenktynės. 3.50 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 5.10 Krepšinis. 
Eurolyga. „Barcelona“ - „Olympiacos“. 

 euroSPort
6.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. Aus-
tralija. 7.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. 
Italija. 7.30, 19.30 Biatlonas. Europos čem-
pionatas. Rusija. 8.30, 18.00, 23.00 Žiemos 
sporto apžvalga. 9.30, 12.45, 19.00, 1.00 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Kazachstanas. 10.15 Kalnų slidinėjimas. Pa-
saulio taurė. Austrija. 11.30 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Andora. 16.00 Dviračių sportas. 
Nyderlandai - Belgija. 21.00 Sporto naujienos. 
21.05 Angliškasis biliardas. Europos turas. 
Lenkija. 24.00 Sporto apžvalga. 0.05 Dviračių 
sportas. Nyderlandai - Belgija. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Didingojo amžiaus 
paslaptys. Istoriją 
pakeitusi meilė II“.

9.35 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Kalahario dykumos 
surikatos“.

11.30 „Gelbėkim 
pingvinus“.

12.00 Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.

12.30 Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen.

13.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

14.00 „Superauklė“ (N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 Nemarus kinas. 

„Angelai sargai“ 
(N-7).

19.00 Rosamunde Pilcher. 
„Tebūnie meilė“ 
(N-7).

21.00 „Detektyvas 
Kolambas. Meilė - 
ne amžina“ (N-7).

22.45 „Netark nė žodžio“ 
(N-14).

0.45 „Šeštasis pojūtis“ 
(N-7).

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Topmodeliai 

(N-7).
7.50 Aukščiausia 

pavara.
9.00 Tavo 

augintinis.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 Sunkiausios 

profesijos pasaulyje 
(N-7).

11.30 Adrenalinas (N-7).
12.00 Topmodeliai 

(N-7).
13.00 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
14.30 Ledo kelias (N-7).
15.30 Sunkiausios 

profesijos pasaulyje 
(N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Pasvalio „Pieno 
žvaigdžės“ - 
Kauno „Žalgiris“ . 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Pasvalio.

19.00 „Transformeriai“ 
(N-7).

21.55 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.55 „Neliečiamieji“ 
(N-14).

1.20 „Rokis 4“ (N-7).

9.00  Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

10.30 „Virtuvės 
karaliai“.

11.00 Senoji knyga: 
rankraštinė  
knyga LDK  
teritorijoje.

11.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Reidas.
13.30 Kas paleido 

šunis?
14.00 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
15.05 „Arnas: riteris 

tamplierius“ (N-7).
17.30 „Lorna Diun“ 

(N-7).
18.55 „Lelijos“ (N-7).
20.00 „Aukščiausios 

klasės  
automobiliai“.

21.00 „Drakono garbė 2“ 
(N-14).

22.50 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.20 „Virtuvė“ (N-7).
23.50 „Beorė erdvė“ (N-7).

„SnieGo DienA“
Komedija. JAV. 2000.
Režisierius: Chris Koch.
Vaidina: Mark Webber, Chris Elliott, Jean Smart.

Nuotykių komedija visai šeimai, kuri jūsų namuose pažers daug geros 
nuotaikos ir sniego. Kai visas Niujorko priemiestis yra uždaromas dėl 
netikėtai iškritusio sniego, „sniego dienos“ prasideda grupei vienos 
mokyklos vaikų. Jie, vadovaujami Natali Brandston, sugalvoja nuvaryti 
sniego valymo mašiną, kad mokykla kuo ilgiau būtų užrakinta. Bet ką 
apie tai mano mokyklos direktorius?

BtV
19.05

rekomenduoja

„PrieŠPrieŠA“
VeiKsmo trileris. JAV, Kanada. 2007.
Režisierius: Philip G.Atwell.
Vaidina: Jet Li, Jason Statham, 
John Lone.

FTB agentą Džeką Kaufordą sukre-
čia kolegos žmogžudystė. Džekas 
neabejoja, kad už tai atsakingas 
samdomas žudikas, pravarde Niek-
šas. Bet įkalčių nėra - iki pamatų 
sudeginamas visas namas. 

„PAlAtA“
siaubo trileris. JAV. 2010.
Režisierius: John Carpenter.
Vaidina: Amber Heard, Mamie 
Gummer, Danielle Panabaker.

Po tyčinio padegimo jauną mote-
rį sulaiko policija ir po apklausos 
uždaro psichiatrijos klinikoje. Čia 
Kristen susidraugauja su dar ke-
liomis merginomis. Netrukus ją 
ima persekioti klinikoje dingusios 
moters vaiduoklis. 

„netArK nĖ ŽoDŽio“
Kriminalinis trileris. Australija, 
JAV. 2001.
Režisierius: Gary Fleder.
Vaidina: Michael Douglas, 
Sean Bean, Britanny Murphy.

Daktaras Konradas - garsus psichiat-
ras. Kolegos gerbia jo nuomonę, 
todėl jis nenustemba, kai vienas 
bičiulis paprašo pasikalbėti su ypač 
sunkia ligone. 

lnK
22.10

tV1
22.45

lnK
0.05



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“ (N-7).
11.00 Komedija „Sunkus 

vaikas“ (N-7).
12.40 „Vėžliukai nindzės“.
13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7.)
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Aistra ir 

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

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

Kazlauskus“ (N-7).
21.00 TV serialas 

„Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kerštas“.
23.30 Kriminalinė drama 

„Kaip išsisukt įvyk-
džius žmogžudystę“.

0.30 TV serialas „Detektyvas 
Bekstriomas“ (N-14).

1.25 TV serialas 
„Naujokė“ (N-7).

2.15 TV serialas „Nepasitikėk 
bjaurybe iš 23 buto“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis 

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Romantinė komedija 

„Nuotakų karai“ (N-7).
12.20 Nuotykių komedija 

„Viena diena 
Niujorke“.

14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.25 „Eskimų mergaitė“.
14.30 TV serialas „Ištark 

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

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

Sportas. Orai.
22.15 Trileris „Kaulų kolek-

cininkas“ (N-7).
0.25 TV serialas „Kultas“ 

(N-14).
1.15 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

2.00 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 TV serialas „Kaip 

atsiranda daiktai 8“.
11.30 Bėdų turgus.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 „Ebolos protrūkis“.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 Durys atsidaro.
23.55 Istorijos detektyvai.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

 17.10  Klauskite daktaro 21.00  „Nuovada“  19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 16.00 Oliverio tvistas. 9.40 
„Linksmieji traukinukai“. 10.10 Senoji animacija. 
11.10 „Nepamiršk manęs“. 13.00, 17.00 „Lauki-
nukė“. 14.00 „Pasmerkti 2“. 15.00, 0.50 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai.18.00 „Tai - mano gyvenimas“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Mano sesers 
vaikai“. 22.50 „Tai - mano gyvenimas“. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje. 6.30 Tauro ragas. 7.00 
Raudona linija. 8.00, 12.45 „Alfa“ savaitė. 8.30 Di-
agnozė. valdžia. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.15 
Valanda su Rūta. 13.15 „Baltarusija. Pogrindinis 
mokslas“. 13.45 „Gražuoliams pirmenybė“. 14.20 
Yra, kaip yra. 15.20, 21.30 Dviračio šou. 15.50 KK2. 
16.30 A.Užkalnis Plius. 17.00, 22.30 Info diena. 
21.00 A.Ramanauskas Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.20 Irina 
Muravjova. 11.20, 12.20 Šiandien vakare. 12.00, 
13.45, 16.00 Naujienos. 13.15 Tabletė. 14.00 „Sve-
tlana Allilueva. Pasmerktoji“. 15.00 Vyriška/Moteriš-
ka. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas.. 21.00 „Italė“. 23.05 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 „Chaba-
rovo principas“. 14.00 „Samara“. 17.15 Tiesioginis 
eteris. 20.00 „Meilės tinklas“. 22.50 „Sąžiningas 
detektyvas“. 23.50 „Grupė A. Šnipų medžioklė“

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.20, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.10 Šeimos dramos. 10.00 Tinkama priemo-
nė. 10.55 „Keista byla“. 11.50, 19.25 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 12.45 „Mūsų planetos 
paslaptys“. 13.40 „Gobšumas“. 14.35 Gyva 
tema. 15.35 Šeimos dramos. 17.30 Tinkama 
priemonė. 18.25 Keista byla. 21.25 Slaptosios 
teritorijos. 23.15 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
„Naujas rytas“. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 12.55 
„Susitikimo vieta“. 14.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 
14“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.50 „Sudie, Ma-
karovai!“ 20.45 „Kitas majoras Sokolovas“. 22.45 
Dienos apžvalga. 23.10 „Kurtinys. Tęsinys“. 

„Mano SeSeRS VaIKaI“
Drama. Vokietija. 2014.
Režisierius: Marco Serafini.
Vaidina: Paula Schramm, Joscha Kiefer, Susanne Uhlen.

Gyvenimo netikėtumai užkraus Hanai didžiulę atsakomybę. Jauna mo-
teris seniai svajojo tapti pilote, netrukus turėtų prasidėti kursai. Tačiau 
netikėtai avarijoje žūsta mylima sesuo, išsakiusi paskutinį norą, kad Ha-
na pasirūpintų jos dukterimis - šešiolikmete Tina ir dešimtmete Karen. 
Hanos svajonių karjera pakimba ant plauko. Ką pasirinks filmo herojė?

TV8
21.00

„PaSKUTInĖS DIenoS MaRSe“
Trileris. Didžioji Britanija, 
Airija. 2013.
Režisierius: Ruairi Robinson.
Vaidina: Liev Schreiber, Elias 
Koteas, Romola Garai.

Aštuonių astronautų grupei bebai-
giant tyrimus Marso bazėje, likus 
vos 20 valandų iki sėkmingos misi-
jos pabaigos, vienas iš mokslininkų 
aptinka šį tą sukrečiančio. Užkratas 
pasiglemžia vis daugiau komandos 
narių. Išgyvenę astronautai turi ne tik 
kovoti dėl savo gyvybių, bet ir užkirs-
ti kelią grėsmės išplitimui į Žemę.

„KaUlŲ KoleKCInInKaS“
Trileris. JAV. 1999.
Režisierius: Phillip Noyce.
Vaidina: Denzel Washington, 
Angelina Jolie, Queen Latifah.

Niujorko detektyvas Linkolnas - vie-
nas garsiausių visoje šalyje. Vieno 
tyrimo metu jis buvo sunkiai sužeis-
tas, paralyžiuotas, tačiau ir prikaus-
tytas prie patalo tęsė darbą - visa 
kompiuterinė aparatūra, reikalingi 
žmonės tilpo jo namuose. Juolab 
kad Niujorką pribloškė brutalus su-
sidorojimas su inteligentiška pora, 
kuri sėdo į taksi ir dingo. 

„TRanSfoRMeRIaI“
FanTasTinis veiksmo Filmas. JAV. 
2007.
Režisierius: Michael Bay.
Vaidina: Shia LaBeouf, 
Megan Fox, Josh Duhamel.

Tolimoje kosmoso platybėje, Ki-
bertrono planetoje, egzistuoja 
mechaninė gyvybės forma. Tai ro-
botai, pasižymintys savybe trans-
formuotis į įvairius mechanizmus. 
Transformeriai persiskirstė į dvi 
priešiškas stovyklas. 

BTV
21.30

TV6
0.45

rekomenduoja

lnK
22.15
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 TV serialas 

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
19.00 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

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

23.25 Veiksmo f. „Drakono 
bučinys“ (N-14).

1.10 TV serialas „Sunkių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

1.55 TV serialas 
„Liežuvautoja“ (N-7).

6.55 Programa.
6.59 TV parduotuvė.
7.15 Kaimo akademija.
7.45 Vantos lapas.
8.15 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Kulinaras“ (N-7).
11.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.30 24/7.
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Vaivos pranašystės 

(N-7).
0.20 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
1.20 Reporteris.
2.05, 3.55 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.55, 4.45, 6.05 „Genijai iš 

prigimties“.
3.25, 5.35 „Jaunikliai“ (N-7).
5.15 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Durys atsidaro.
6.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 ...formatas. Poetas 

Julius Keleras.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.45 Komedija „Vasarvidžio 

nakties sapnas“.
15.35 IQ presingas.
16.05 „Gyvenimas salose“. 
16.35 Anapus čia ir dabar.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ponas Selfridžas 3“.
21.00 Francas Šubertas. 

Kvintetas A - dur 
D667 fortepijonui, 
smuikui, altui, violon-
čelei ir kontrabosui. 

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Euromaxx.
22.30 „Dvigubos vestuvės“.
24.00 ...formatas. Poetas 

Julius Keleras.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Dvarų ir rūmų salo-

ninė muzika ir šokiai.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 „Lituanika 2015“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Keksiukų karai.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“.
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
13.50 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

14.50 „Nebylus liudijimas. 
Dingęs vaikas“ 
(N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

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

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Velvet“ (N-7).
22.30 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
0.40 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.25 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-14).
20.00 „Univeras“

 (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

23.00 Paranormalūs 
reiškiniai 2 (S).

0.45 „Transformeriai“ 
(N-7).

3.15 „Bobo 
užkandinė“  
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

11.30 „Lelijos“ (N-7).
12.35 „Ypatingas 

dienos meniu“.
14.20 Kas paleido 

šunis?
14.50 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

15.50 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.20 „Virtuvė“ (N-7).
16.20 „(Ne) svajonių 

princas“ (N-7).
17.55 „Virtuvės karaliai“.
18.30 Klaipėdos 

savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga.

19.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

20.00, 23.10 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

21.30 „Smulkūs 
sukčiai“.

23.40 „Lorna Diun“ 
(N-7).

 22.00  Euromaxx 21.30  Nuoga tiesa 16.55  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 14.50  Įspūdingiausių 
 interjerų dešimtukas

 17.00  „Kobra 11“ 21.00  „Velvet“
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 TV Polonia
6.40 Laukinė Lenkija. 7.15 Valstybės interesai. 
7.45 Atostogos Lenkijoje. 8.05 Drakono Polo 
nuotykiai. 8.25 „Šeši milijonai sekundžių“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.50 Galantiškas žmo-
gus. 12.05 Geriausia Lenkijoje. 12.35 Savaitraštis.
pl. 13.25 Lenkija su Miodeku. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Aukštesnioji 
jėga“. 15.25 „Slaptas bendradarbis“. 16.40 Gru-
pės „Contra Mundum“ koncertas. 17.25 Kapučino 
su knyga. 17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 
18.20, 4.35 „O, tai istorija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Kultūringieji PL. 20.25 Atostogos Lenkijoje. 
20.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.50, 
5.20 Polonija 24. 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
0.05 XII pasaulio polonijos žiemos žaidynės 2016. 
0.25 „Kankinimų kambarys Očkos g. - čia žudyta 
Lenkija“. 0.55 Žemės pilietis. 2.15 „Šeši milijonai 
sekundžių“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
5.00 „Matilda“. 7.00 „Kur nuneša sapnai“. 9.00 
„Sesers sergėtoja“. 11.00 „Flash of Genius“. 
13.00 „Auklė Makfi“. 15.00 „Nežinomas“. 17.00 
„Geras melas“. 19.00 „Socialinis tinklapis“. 
21.00 „Siuntėjas“. 22.40 „Kitas pasaulis. Vil-
kolakių prisikėlimas“. 0.20 „Laumės vaikas“. 

 DiscoVery 
6.10 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 
8.15, 17.15 Paskui klasikinius automobilius. 
8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 9.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidato-
rius. 10.05 Aukso karštinė. 12.40, 19.05 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 13.35 Pasprukti nuo 
persekiotojų. 14.30 Upių pabaisos. 18.10 San-
dėlių karai. Kanada. 20.30 Kaip tai pagaminta? 
21.00, 2.50 Aliaskos pakraštys. 22.00, 3.40 
Aliaska. Šeima iš miško. 23.00, 4.30 B.Grilsas. 
Sala. 24.00, 5.20 Greiti ir triukšmingi. Griovimo 
teatras. 1.00 Traukiniu į Aliaską. 1.55 Aliaska. 
Paskutinė riba. 

 TraVel
6.00, 11.00, 24.00 Istorinių vietovių paslap-
tys. 7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 
9.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Pamiršta ir 
palaidota. 12.00 Muziejų paslaptys. 16.00 Sta-
tybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 
2.00 Neįprastas maistas. 21.00, 3.00 Nežinoma 
ekspedicija. 22.00, 4.00 Neįprastos žemės. 
23.00, 5.00 Motociklu po Kiniją. 1.00 Viešbučių 
paslaptys ir legendos. 

 animal PlaneT
6.36, 0.45 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Blogas 
šuo. 8.15, 12.50 Žvejyba Amazonėje. 9.10, 
14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Neištirtos salos. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Katės gelbėjimas. 20.10, 3.25 Mutantų 
planeta. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.30 NBA krepšinio lyga. Atlantos 
„Hawks“ - Šarlotės „Hornets“. Šiandien. 9.00, 
20.00, 1.30 Pasaulio galiūnų čempionatas su 
Žydrūnu Savicku. 10.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Madrido 
„Real“. Vakar. 12.00, 2.00 Olandijos „Eredivi-
sie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „ADO Den Haag“. 
2016-02-27. 16.00, 4.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „FC Utrecht“ - „Feyenoord“. Vakar. 18.00 
NBA krepšinio lyga. Oklahomos „Thunder“ 
- Ouklendo „Warriors“. Vakar. 20.30 „Road 
to glory“ su Mantu Stonkum. Kovinio sporto 
žurnalas. Premjera. 21.00 „NBA pasaulis“. Spe-
ciali krepšinio laida. Premjera. 23.45 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - 
Madrido „Real“. Vakar. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
11.30, 21.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Manchester United“ - „Arsenal“. 13.20, 22.50 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ -  
„Manchester City“. 15.20 Boksas. Carlas Framp-
tonas - Scottas Quiggas. 16.25 Boksas. Marco 
Huckas - Ola Afolabi. 17.25 Premier lygos apž-
valga. 18.25 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferen-
cijos ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. 0.50 
Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos ketvirt-
finalis. 2.50 Dviračių sportas. „Down Under“ 
lenktynių apžvalga.  

 eurosPorT
6.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. Aus-
tralija. 7.00, 13.00, 18.00, 3.00 Dviračių sportas. 
8.00, 12.00, 16.45, 20.05, 23.00, 0.35, 5.00 Šuo-
liai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
9.30 Šaudymas iš lanko. Pasaulio taurė. 10.00, 
14.00, 19.00, 21.00 Žiemos sporto apžvalga. 
11.00, 15.00, 22.00, 2.30, 4.00 Motosportas. 
Pasaulio čempionatas. Australija. 12.00 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 16.00 
Biatlonas. Europos čempionatas. Rusija. 19.55, 
23.55 Sporto naujienos. 20.00 Sporto apžval-
ga. 23.45 Sporto linksmybės. 24.00, 0.30, 1.55 
Futbolo apžvalga. 0.05, 2.00 Futbolo žvaigždės. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 20.00  Ant liežuvio galo  13.30  „Neprilygstamieji 
 gyvūnai“

 17.30  Istorijos 
 detektyvai

 21.30  Atspėk dainą 16.30  Labas vakaras, 
 Lietuva

 19.30  „Rezidentai“

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 16.00 Oliverio tvistas. 
9.40 „Linksmieji traukinukai“. 10.10 Senoji ani-
macija. 11.10 „Mano sesers vaikai“. 13.00, 17.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti 2“. 15.00, 0.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00 „Tai - mano 
gyvenimas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Pa-
vogta disertacija“. 22.50 „Tai - mano gyvenimas“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00, 21.30 Dviračio šou. 11.30, 15.25 KK2. 
12.15 Diagnozė. Valdžia. 13.15 Yra, kaip yra. 
16.10 24 valandos. 17.00, 22.30 Info diena. 
21.00 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00 
Labas rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.20 „Padriki 
užrašai“ su D.Krylovu. 10.35, 12.20 „Italė“. 
12.00, 13.50, 16.00 Naujienos. 13.10 „Jumori-
na“. 13.20 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 15.00 
Vyriška/Moteriška. 16.45 Mados nuosprendis. 
17.45 „Jumorina“. Juoko festivalis. 17.55 Susi-
tuokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.00 „Italė“. 23.00 Vakaras su 
Urgantu. 23.40 Užkalbėjimo teorija. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 „Chabarovo principas“. 14.00 „Samara“. 
17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Meilės tinklas“. 
22.50 M. Gorbačiovas. Šiandien ir tada. 0.35 
„Didžioji DNR paslaptis“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.20, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.15 Šeimos dramos. 10.00 Tinkama priemonė. 
10.55, 18.25 Keista byla. 11.50, 19.25 Pasaulio 
pas laptys su A.Čapman. 12.50 Mūsų planetos pa-
slaptys. 13.45 „Gobšumas“. 14.40 Gyva tema. 15.35 
Šeimos dramos. 17.30 Tinkama priemonė. 21.20 
„Gamta skelbia karą“. 23.15 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
„Naujas rytas“. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 12.55 
„Susitikimo vieta“. 14.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 
14“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.50 „Sudie, Ma-
karovai!“ 20.45 „Kitas majoras Sokolovas“. 22.45 
Dienos apžvalga. 23.10 „Kurtinys. Tęsinys“. 

 TV PolonIa
6.30, 13.20, 0.05 XII pasaulio Polonijos žiemos 
žaidynės 2016. 6.45 Atostogos Lenkijoje. 7.05 
Pasaulis sukasi. 8.00 „Cafe Historia“. 8.25 „Tik 
Kasia“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 
4.35 „O, tai istorija“. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 
13.50, 20.20, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Gel-
bėtojai“. 15.20 Astronariumas. 15.45 „Kankinimų 
kambarys Očkos g. - čia žudyta Lenkija“. 16.20 
Žemės pilietis. 16.50, 5.10 Lenkija su Miodeku. 
17.00 Kultūros studija. Sekmadienis su... 17.55 
„Codziennos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Lenkijos nacionalinės „Prakeiktųjų karių“ 
dienos iškilmių transliacija. 20.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 0.25, 3.45 
„Nepalaužtiesiems - šlovė“. Nacionalinės Prakeik-
tųjų karių dienos minėjimas. 1.15 Verta kalbėti. 
2.20 „Codziennos gatvė 2-3“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
5.00 „Siuntėjas“. 7.00 „Socialinis tinklapis“. 
9.10 „Auklė Makfi“. 11.10 „Geras melas“. 
13.05 „Country Strong“. 15.10 „Matilda“. 
17.00 „Kur nuneša sapnai“. 19.00 „Planketas 
ir Makleinas“. 21.10 „Mergina su trūkumais“. 
23.20 „Nepaprasta kelionė“. 1.10 „Socialinis 
tinklapis“. 3.10 „Auklė Makfi“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05, 22.00 Aukso karštinė. 
10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Kubos 
chromas. 14.30 Turto gelbėtojai. 21.00, 2.50 
Deimantų medžiotojai. 23.00, 4.30 B.Grilsas. 
Sala. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.00 
Narsūs Ramiojo vandenyno kariai. 1.55 Gau-
dant monstrus. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00 Numesti ir atsikratyti. 11.00, 
24.00 Paminklų paslaptys. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 
Š.Delijos kelionė po prieskonių šalį. 22.00, 
4.00 Viešbučių verslas. 23.00, 5.00 Keistas 
maistas su Endru Cimernu. 1.00 Viešbučių 
paslaptys ir legendos. 

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

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“ (N-7).
11.00 TV serialas „Paskutinis 

iš vyrų“ (N-7).
12.00 „Apie mus ir 

Kazlauskus“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Aistra ir 

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

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

„Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas 

„Bibliotekininkai“.
23.30 TV serialas 

„Legendos“ (N-14).
0.30 TV serialas „Gražuolė 

ir pabaisa“.
1.25 TV serialas „Paskutinis 

iš vyrų“ (N-7).
2.15 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Komedija šeimai 

„Kam atiteks namai?“ 
12.40 Pričiupom! (N-7).
13.05 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
13.30 „Denis 

Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 „Eskimų mergaitė“.
14.30 TV serialas „Ištark 

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 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.
22.15 Veiksmo f. „Moteris-

Katė“ (N-7).
0.15 TV serialas „Kultas“ 

(N-14).
1.05 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
1.50 TV serialas „Strėlė“.

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.20 „Ebolos protrūkis“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Atspėk dainą.
23.15 Trumposios žinios.
23.20 TV serialas 

„Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija 3“.

0.15 Trumposios žinios.
0.20 Bėdų turgus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

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

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

8.15 Mistinės istorijos.
9.15 TV serialas „Viena už 

visus“ (N-7).
10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
19.00 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“.
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
21.30 Romantinė komedija 

„Blondinė ieško 
vyro“ (N-14).

23.30 Kriminalinė drama 
„Velnio ašara“ (N-14).

1.05 TV serialas „Sunkių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

1.50 TV serialas 
„Liežuvautoja“ (N-7).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Kulinaras“ 

(N-7).
11.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.30 Nuoga tiesa 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. 

Orai.
16.25 „Magda M.“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Patriotai.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.20 Reporteris.
2.05, 3.55 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.55, 4.45, 6.05 „Genijai iš 

prigimties“.
3.25, 5.35 „Jaunikliai“ 

(N-7).
5.15 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Atspindžiai.
6.35 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 IQ presingas.
12.45 Euromaxx.
13.20 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
14.15 „Ponas Selfridžas 3“.
15.55 Visu garsu.
16.45 Francas Šubertas. 

Kvintetas A-dur D667 
fortepijonui, smuikui, 
altui, violončelei ir 
kontrabosui. 

17.30 Istorijos detektyvai.
18.15 Vilniaus albumas.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ten, kur namai 1“.
21.00 „Visata. Senovės 

mįslės įmintos“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 „Karaliaus kalba“.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Dainuoja Gražina 

Apanavičiūtė.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 Metai be Romualdo 

Ozolo.
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kovo 1 d.

 19.00  „Aukščiausios 
klasės automobiliai“

 18.00  „Kaulai“ 22.50  „Bėgantis laikas“

 AnimAl PlAnet
6.13, 8.15, 12.50 Katės gelbėjimas. 6.36 Liūno 
broliai. 7.25, 11.00 Blogas šuo. 9.10, 14.40, 
21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30 Mutantų planeta. 17.25, 23.50 
Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Laukinių 
gyvūnų priežiūros mokykla. 20.10, 3.25 Krokodi-
lų šėrimo manija. 0.45 Man įkando. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Valencia Basket“ - Madrido „Real“. 2016-02-28.  
8.00 Šventinis ledo karnavalas. Dailusis čiuo-
žimas. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 24 
turo apžvalga. 10.00, 22.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Unicaja“ - „UCAM“. 2016-
02-28. 12.00 NBA visų žvaigždžių savaitgalis. 
Rungtynės. 14.45, 2.30 „NBA pasaulis“. Speciali 
krepšinio laida. 15.00 Šiuolaikinės penkiakovės 
pasaulio čempionatas. 16.00 Olandijos „Eredivi-
sie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „ADO Den Haag“. 
2016-02-27. 20.00 Šventinis ledo karnavalas. 
Dailusis čiuožimas. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lygos 25 turo apžvalga. Premjera. 24.00 NBA visų 
žvaigždžių savaitgalis. Rungtynės. 2016-02-14. 
3.00 Žiemos pasaka ant ledo. Dailusis čiuožimas.  

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Boksas. Carlas Framptonas - Scottas Quig-
gas. 10.00 Boksas. Marco Huckas - Ola Afolabi. 
11.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
ketvirtfinalis. 13.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 
13.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liver-
pool“ - „Manchester City“. 15.55 Ledo ritulys. 
KHL. Rytų konferencijos ketvirtfinalis. 18.30 Mo-
tosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 
19.30 Rankinis. Europos čempionato pusfinalis. 
21.10 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
21.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leices-
ter“ - „West Bromwich“. 23.45 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Bournemouth“ - „Southampton“.  

 euroSPort
6.30, 20.05 Biatlonas. Europos čempionatas. 
Rusija. 7.30 Žiemos sporto apžvalga. 8.30, 19.00, 
0.05 Dviračių sportas. Nyderlandai. Belgija. 9.30 
Motosportas. Pasaulio čempionatas. Australija. 
11.00, 15.00, 23.00Dviračių sporto klasika. 12.00 
Žiemos sporto apžvalga. 13.00  Sporto links-
mybės. 14.00 Biatlonas. Pasaulio čempionatas. 
Suomija. 16.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Aus-
trija. 17.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Slovėnija. 
18.00, 22.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
20.00, 24.00 Sporto naujienos. 20.30, 1.15 Dvi-
račių krosas. Pasaulio taurė. Kanada. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Keksiukų karai.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“.
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Šeštasis pojūtis“.
13.50 „Judantis objektas“ 

(N-7).
14.50 „Detektyvas 

Kolambas. Keista 
partnerystė“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

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

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės XVI. 
Laukinė puota“ (N-7).

22.50 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.00 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.45 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Tavo 

augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni 

šeima“ (N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties 

(N-7).
16.00 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-14).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Ties riba“ 

(N-14).
0.05 „Atpildas“ 

(N-14).
1.45 „Po kupolu“ 

(N-14).
2.35 „Salemas“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Virtuvės 
karaliai“.

12.00 „Vaiduoklis“ 
(N-7).

14.15 „Lelijos“ 
(N-7).

15.20 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7).

16.20 „Meilės 
pabaiga“  
(N-7).

18.00 Senoji knyga: 
rankraštinė  
knyga LDK  
teritorijoje.

18.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

19.00 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

20.00, 22.05 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas.
21.00 „Dingęs“ (N-7).
22.35 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
23.35 „Virtuvė“ (N-7).
0.05 „Lelijos“ (N-7).

„tieS riBA“
Kriminalinė drama. JAV. 2012.
Režisierius: Asger Leth.
Vaidina: Elizabeth Banks, Sam Worthington, Jamie Bell.

Plėšikai pavagia neįkainojamą deimantą ir kaip atpirkimo ožį pakiša buvusį 
policininką Niką Kesidį. Nikas jau yra nusižengęs įstatymui, todėl jo žodžiais 
nieks nepatikės. Tai suvokdamas jis imasi ekstremalių priemonių. Nikas atsistoja 
ant aukšto dangoraižio lango atbrailos ir patraukia žiniasklaidos dėmesį. Tuo 
metu jam padeda brolis, norintis užtikrinti, kad bus nubausti tikrieji kaltininkai.

tV6
22.00

„BlonDinĖ ieŠKo VYro“
romantinė Komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Mark Mylod.
Vaidina: Anna Faris, 
Chris Evans, Ari Graynor.

Gražuolės blondinės Elės gyveni-
mas - visiškas nesusipratimas. Drau-
gavusi su dešimtimis įvairių vaikinų, 
mergina taip ir nerado to vienintelio. 
Ir kai visi aplinkui tik ir čirškia apie ve-
dybas, Elė ryžtasi griebti jautį už ragų.BtV

21.30

„moteriS-KAtĖ“
VeiKsmo filmas. JAV, Australija. 2004.
Režisierius: Jean-Christophe 
Comar.
Vaidina: Halle Berry, Sharon Stone.

Po Moters-katės kauke slepiasi bu-
vusi kosmetikos firmos konsultantė 
Patiencė Filips, kuri išsiaiškino savo 
darbdavių paslaptis. Grožio imperijos 
vadovai Laurel ir Džordžas pasmerkė 
per daug žinojusią merginą mirčiai....lnK

22.15

„PAVoGtA DiSertAciJA“
drama. Vokietija. 2014.
Režisierius: Stefan Bartmann.
Vaidina: Jeanette Biedermann, 
Patrik Fichte, Angela Roy.

Ouvenas retai pameta galvą, tačiau 
kai sužino, kad jo mylimoji išdavė jį 
su konkurentu Biliu, Ouvenas visa 
savo esybe trokšta keršto. Zoja yra 
tikra romantikė, tad naujiena apie 
jos mylimojo neištikimybę supurto 
merginą iki širdies gelmių...tV8

21.00

rekomenduoja



50 laisvalaikis 2 0 1 6  v a s a r i o  2 6

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 „Nuovada“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Du tėvai 

ir du sūnūs“  
(N-7).

11.00 „Paskutinis iš vyrų“ 
(N-7).

12.00 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

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

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

„Aligatorių alėja“ 
(N-14).

0.15 „Elementaru“ 
(N-7).

1.15 „Paskutinis iš vyrų 
(N-7).

2.05 „Du tėvai 
ir du sūnūs“  
(N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis 

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.55 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.00 Pričiupom! 
(N-7).

13.30 „Denis 
Vaiduokliukas“.

14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.25 „Eskimų mergaitė“.
14.30 „Ištark sudie“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Su cinkeliu

(N-7).
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Snaiperis 2“  
(N-14).

24.00 „Kultas“ (N-14).
0.50 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.35 „Strėlė“ (N-7).

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

(N-7).
10.05 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
11.30 Emigrantai.
12.25 Istorijos detektyvai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Pinigų karta.
23.20 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 3“ 
(N-7).

0.15 Trumposios žinios.
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

Trečiadienis

„SNAIPERIS 2“
Veiksmo filmas. JAV. 2002.
Režisierius: Craig R.Baxley.
Vaidina: Tom Berenger, Bokeem
Woodbine, Erika Marozsan.

Buvusiam laivyno snaiperiui Tomui 
Beketui pasiūloma pašalinti Serbi-
jos generolą, Balkanuose vykdantį 
etninį genocidą. Operacijoje daly-
vauja ir nuteistasis, kuriam sėkmin-
ga užduoties baigtis reikštų laisvę. 
Tomas netrukus sužino esąs tik 
mažas sraigtelis didelėje ir neskai-
drioje operacijoje. Jis nusprendžia 
veikti ne pagal padiktuotą planą.

„ALIGATORIŲ ALĖJA“
Trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Griff Furst.
Vaidina: Michael Baird, Nicoye
Banks, Christopher Berry.

Iš koledžo pas storžievius šeimy-
nykščius Luizianoje grįžusią mergi-
ną pasitinka ne šeima, o būrys prie-
šiškai nusiteikusių mutavusių aliga-
torių. Jie kelia grėsmę ne tik Dusetų 
šeimai, bet ir jų konkurentams. Šios 
dvi šeimos kariauja tarpusavyje, ta-
čiau šį kartą visus nesutarimus turės 
atidėti į šalį, kad įveiktų nuožmius ir 
pavojingus padarus.

„PAGROBTAS GYVENIMAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: John Singleton.
Vaidina: Taylor Lautner, Sigourney
Weaver, Antonique Smith.

Neitonas, radęs savo nuotrauką din-
gusių ir pagrobtų vaikų portale, labai 
susikremta. Negi ir jis buvo pagrob-
tas? Paauglys paskambina nuotrauką 
paviešinusiam žmogui, ir šis pradeda 
Neitoną kamantinėti. Netrukus į jo 
namus pasibeldžia du vyrai, prisistato 
policininkais ir išsitraukia ginklus...

LNK
22.15

TV3
22.30

TV6
22.00

 TV8
7.10 TV Pagalba (N-7). 8.50 Oliverio tvistas. 
9.50 „Linksmieji traukinukai“. 10.15 Senoji 
animacija. 11.10 „Pavogta disertacija“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pasmerkti 2“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Oliverio tvistas. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Dingę laiš-
kai“ (N-7). 22.50 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
0.45 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00, 
21.30 Dviračio šou. 11.30, 15.25 KK2 (N-7). 
12.20 Nuo... Iki. 13.15 Yra, kaip yra (N-7). 
16.10 24 valandos (N-7). 17.00, 22.30 Info 
diena. 19.00 Info verslas. 19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 21.00 
A.Ramanauskas Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 

 PBK
6.00, 0.35 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.20 Gyvenk sveikai! 10.15 „Padriki užrašai“. 10.30, 
13.10 „Jumorina“. 10.45, 12.20, 21.05 „Italė“. 13.15 
Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/
Moteriška. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 23.00 Vakaras su Urgantu. 23.35 
„M.Gorbačiovas. Pirmas ir paskutinis“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
„Chabarovo principas“. 14.00 „Samara“. 17.15 Tie-
sioginis eteris. 20.00 „Meilės tinklas“. 21.55 Speci-
alusis korespondentas. 23.40 „Dvikova su virusu“. 
1.35 „Skubiai į numerį!“ 2.50 Tiesioginis eteris. 

 REN
8.05 Šeimos dramos. 9.50 Tinkama priemonė. 
10.45 Keista byla. 11.40, 19.25 Pasaulio paslap-
tys su A.Čapman. 12.35 Mūsų planetos paslap-
tys. 13.35 „Gobšumas“. 14.30 Gyva tema. 15.25 
Šeimos dramos. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 
Keista byla. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Ekstrasensų mūšis. 23.25 Pažink mūsiškius.  

 10.05  „Komisaras
  Štolbergas“

 13.30   „Simpsonai“  9.50   24 valandos

„BE ĮSIPAREIGOJIMŲ“
romanTinė komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Ivan Reitman.
Vaidina: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline.

Mokyklos bičiulių Adamo ir Emos keliai vis susikirsdavo, ir kai Adamą 
paliko mergina, išėjusi gyventi pas jo tėvą, vaikinas skambino visoms 
pažįstamoms iš eilės ir atsibudo Emos namuose. Po mokyklos jie abu 
šiek tiek pasikeitę: ji dabar - Los Andželo ligoninės gydytoja, o Adamas 
dirba televizijos seriale ir tikisi kada nors tapti rimtu rašytoju.

rekomenduoja

BTV
21.30
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Viena už visus“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.30 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Labai juokinga laida.
19.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Romantinė komedija 

„Be įsipareigojimų“ 
(N-14).

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

1.15 „Sunkių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

2.00 „Liežuvautoja“ (N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Kulinaras“ 

(N-7).
11.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.30 Patriotai (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Magda M.“ (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ 

(N-7).
21.30 Ginčas (N-7).
23.20 Patriotai (N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.20 Reporteris.
2.05, 3.55 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55, 4.45, 6.05 
„Genijai iš  
prigimties“.

3.25, 5.35 
„Jaunikliai“  
(N-7).

5.15 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 J.Bramsas. Trio.
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
8.35 „Vakavilis“.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Muzikos savaitė.
13.15 Grupė „Makchu 

Pikchu“.
14.15 „Ten, kur namai 1“.
15.45 Septynios Kauno 

dienos.
16.15 Gustavo enciklopedija.
16.45 „Visata. Senovės 

mįslės įmintos“.
17.30 Visu garsu.
18.15 Trembita.
18.30 Tėvų susirinkimas.
19.00 Labanaktukas.
19.25 Kelias į namus.
20.00 LRT Kultūros aka-

demija. Prof. Tomas 
Kačerauskas.

20.45 ...formatas. Poetas 
Romas Daugirdas.

21.00 „Pasauliniai karai“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Mokslo sriuba.
22.30 Trileris „Metro 

Manila“ (N-14).
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Iš atminties ežerų.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 Keksiukų karai.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.15 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
13.50 „Judantis objektas“ 

(N-7).
14.50 „Detektyvas 

Kolambas. Meilė - 
ne amžina“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

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

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės XVI. 
Aeroklubas“ (N-7).

22.50 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.50 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.35 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Adrenalinas 

(N-7).
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Robinzonas Kruzas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 Lietuvos futbolo 

A lygos rungtynės. 
Vilniaus „Žalgiris“ - 
Trakų „Trakai“. 
Tiesioginė 
 transliacija.

20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Pagrobtas 

gyvenimas“  
(N-14).

0.05 „Meteorų audra“ 
(N-14).

1.55 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.45 „Salemas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV
 žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Dingęs“ 

(N-7).
11.05 Senoji knyga: 

rankraštinė knyga 
LDK teritorijoje.

11.35 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

12.05 „Nedrįsk bučiuoti 
nuotakos!“  
(N-7).

13.50 „Muzikinės kovos“.
15.50 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

16.50 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

18.00 Kas paleido šunis?
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Virtuvės 

karaliai“.
21.00 „Po žaliuojančiu 

medžiu“.
22.50 Balticum TV 

žinios.
23.20 „Dingęs“ 

(N-7).
0.25 „Kai šaukia širdis“ 

(N-7).

TV PROGRAMAkovo 2 d.

 NTV Mir
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
„Naujas rytas“. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisieku-
siųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 12.55 „Susitikimo 
vieta“. 14.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 
17.00 Kalbame ir rodome. 18.50 „Sudie, Maka-
rovai!“ 20.45 „Kitas majoras Sokolovas“. 22.45 
Dienos apžvalga. 23.10 „Kurtinys. Tęsinys“. 1.10 
„Viskas įskaičiuota“. 3.05 Buto klausimas.  

 TV PoloNia
6.30 XII pasaulio polonijos žiemos žaidynės 
2016. 6.40 „Nepalaužtiesiems - šlovė“. Nacio-
nalinės Prakeiktųjų karių dienos minėjimas. 7.30 
Gyvenimo menas. 8.00 Varšuvos kupolai. 8.25 
„Maikos Skovron išdaigos“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 „O, tai istorija“. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.20, 0.05 XII pasaulio poloni-
jos žiemos žaidynės 2016. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi 
nesirūpink“. 15.25 Verta kalbėti. 16.30 Kaip tai 
veikia? 17.00 Kultūros savaitraštis. 17.55, 1.45 
„Codziennos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Okrasa laužo taisykles. 19.25 Rytų studija. 
20.25 „Vilnoteka“. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 
„Gyvenimo egzaminas“. 0.25 „Prakeiktieji kariai“.

 TV1000
5.00 „Country Strong“. 7.10 „Bebras“. 9.10 „Plan-
ketas ir Makleinas“. 11.05 „Nepaprasta kelionė“. 
12.55 „Socialinis tinklapis“. 15.00 „Geras melas“. 
16.55 „Country Strong“. 19.00 „Third Person“. 
21.25 „Mobilusis“. 23.10 „Šilkas“. 1.05 „Planke-
tas ir Makleinas“. 2.50 „Mergina su trūkumais“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip tai 
pagaminta? 7.00, 11.50, 22.00, 3.40 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Aukso 
karštinė. 10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 12.40, 
19.05, 2.50 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35, 
1.00 Ieškant ginklo. 14.30 Mitų griovėjai. 23.00, 4.30 
Gatvių lenktynės. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti.

 TraVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 22.00, 4.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 23.00, 5.00 Numesti ir atsikratyti. 
11.00, 24.00 Paminklų paslaptys. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 Kovos dėl 
bagažo. 1.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 

 aNiMal PlaNeT
6.13, 8.15, 12.50 Laukinių gyvūnų priežiūros mo-
kykla. 6.36 Liūno broliai. 7.00 Beždžionių gyveni-
mas. 7.25, 11.00 Blogas šuo. 9.10, 14.40, 21.05, 
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 
Krokodilų šėrimo manija. 17.25, 23.50 Upių pa-
baisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Šunų gelbėtojai. 
20.10, 3.25 Čarlis ir Džesika. 0.45 Kalnų pabaisos. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Atlantos 
„Hawks“ - Šarlotės „Hornets“. 2016-02-28. 8.00, 
20.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempi-
onatas. 9.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Copa 
del Rey“ apžvalga. 9.30, 21.30 NBA krepšinio 
lyga. Oklahomos „Thunder“ - Ouklendo „War-
riors“. 2016-02-28. 11.30, 23.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 12.00, 24.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „FC Utrecht“ - „Feyenoord“. 
2016-02-28. 14.00 ATP 250 Chennai. Vyrų te-
nisas. Stan Wawrinka - Borna Coric. Finalas. 
2016 m. 16.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Norvegija. 21.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ lygos 21 turo apžvalga. Premjera. 2.00 
„Sportinio pokerio Premier lyga“. Pramoginis TV 
šou. 4.00 Žiemos pasaka ant ledo. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - „West 
Bromwich“. 8.50, 16.30 Anglijos Premier lyga. 
„Bournemouth“ - „Southampton“. 10.40 KHL. 
Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. 12.40 KHL. 
Rytų konferencijos ketvirtfinalis. 14.40 Anglijos 
Premier lyga. „Leicester“ - „West Bromwich“. 
18.20 Boksas. Carlas Framptonas - Scottas 
Quiggas. 19.50 Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Žal-
giris“. 21.40 Eurolyga. „Real“ - CSKA. Tiesio-
ginė transliacija. 23.45 Anglijos Premier lyga. 
„Liverpool“ - „Manchester City“. 1.35 Dviračiai. 
Pasaulio treko čempionatas. 3.35 Motosportas.

 eurosPorT
7.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 8.30 Dvi-
račių sporto klasika. 9.30 Dviračių krosas. Pasaulio 
taurė. 12.00 Biatlonas. Pasaulio čempionatas. 13.45 
Dviračių krosas. Pasaulio taurė. Kanada. 15.00, 
23.00, 2.30 Dviračių sportas. Italijos turas. 16.00 
TBA. 16.05 Biatlonas. Pasaulio taurė. Vokietija. 
16.45 Biatlonas. Pasaulio taurė. Italija. 17.15 Bi-
atlonas. Pasaulio taurė. Kanada. 18.00 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. JAV. 18.45, 21.15 Slidžių krosas. Pa-
saulio taurė. Kanada. 20.15, 24.00 Sporto naujienos. 
20.20 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Kazachstanas. 22.45, 3.30 Sporto linksmybės. 
0.05, 4.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Kanada. 

 0.20  Dabar pasaulyje 17.30  Lietuva tiesiogiai 18.30   Labai juokinga 
   laida

 18.00   Kas paleido 
   šunis?

 18.00   Lietuvos futbolo
   A lygos rungtynės

 13.50   „Judantis 
   objektas“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00   Info diena  11.30  „Moterų daktaras“  16.00   Gustavo 
   enciklopedija

 21.00  LRT forumas 19.30  Valanda su Rūta 16.30  TV Pagalba

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.45 Oliverio tvistas. 
9.50 „Linksmieji traukinukai“. 10.15 Senoji 
animacija. 11.10 „Dingę laiškai“ (N-7). 13.00 
„Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pasmerkti 2“ (N-
7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Oliverio tvistas. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Monako 
princesė“ (N-7). 22.55 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00, 21.30 Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 
12.15 Ne vienas kelyje. 12.45 Valanda su Rūta. 
14.20, 16.10 24 valandos (N-7). 15.25 Bus 
visko. 17.00, 22.30 Info diena. 19.00 Info vers-
las. 19.30 Info interviu. 20.00 Info kriminalai. 
20.30 Info pasaulis. 21.00 A.Užkalnis Plius. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
6.00, 0.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas 
rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.20 „Padriki užra-
šai“. 10.45, 12.20, 21.05 „Italė“. 13.10 Tabletė. 
14.05 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 
16.25 „Jumorina“. 16.50 Mados nuosprendis. 
17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 23.05 Vakaras su 
Urgantu. 23.35 „Žvelgiant į naktį“. 0.55 Nakties 
naujienos. 1.10 „Pavienis plaukiojimas“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
„Chabarovo principas“. 14.00 „Jo meilė“. 17.15 Tie-
sioginis eteris. 20.00 „Bendrininkai“. 21.55 „Dviko-
va“. 23.40 „A.Pachmutova“. 1.30 „Skubiai į numerį!“

 Ren
8.00 Šeimos dramos. 9.50 Tinkama priemo-
nė. 10.50 „Keista byla“. 11.50, 19.25 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 12.45 Mūsų planetos 
paslaptys. 13.40 „Gobšumas“. 14.35 Gyva tema. 
15.35 Šeimos dramos. 17.30 Tinkama priemonė. 
18.25 Keista byla. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 A.Čapman paslaptys. 23.20 „V ir M“.

 nTV MIR
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
„Naujas rytas“. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisieku-
siųjų teismas. 12.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
12.55 „Susitikimo vieta“. 14.00 „Sudaužytų žibin-
tų gatvės 12“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.50 
„Sudie, Makarovai!“ 20.45 „Kitas majoras Soko-
lovas“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.10 „Kurtinys. 
Tęsinys“. 1.10 „Viskas įskaičiuota“. 3.05 Sodi-
ninkų atsakas. 4.10 „Nugalėtojų nugalėtojas“. 

 TV PolonIa
 6.30, 13.20, 0.05 XII pasaulio polonijos žiemos 
žaidynės 2016. 6.40, 16.15 „Vilnoteka“. 6.55 
Klajūno užrašai. 7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 Is-
torijos aktualijos. 8.25 „Namai aukštyn kojom“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 
„O, tai istorija“. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Ži-
nios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 
16.35 „Prakeiktieji kariai“. 17.35 Iki pasimatymo 
Krokuvoje. 17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 5.10 Lenkija 
su Miodeku. 18.55 Pegasas. 20.25 Nepaprastų 
vietų keliais. 20.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.50, 3.45 „Prokuroras“. 0.25 Paprastai. 

 TV1000
7.05 „Third Person“. 9.30 „Mobilusis“. 11.10 „Šil-
kas“. 13.10 „Bebras“. 15.10 „Planketas ir Maklei-
nas“. 17.10 „Nepaprasta kelionė“. 19.00 „Ir čia pri-
ėjo Poli“. 20.40 „Vėlyvas kvartetas“. 22.35 „Šiaurės 
šalis“. 0.50 „Mobilusis“. 2.30 „Third Person“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35, 22.00, 3.40 Likvidatorius. 10.05 Aukso 
karštinė. 10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Kas 
dedasi Žemėje? 14.30, 16.20 Troja. 15.25 Fokusų 
magija. 21.00, 2.50 Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 
Laukinių kalnų karaliai. 24.00, 5.20 Nemėginkite 
pakartoti. 1.00 Gatvių lenktynės.

 TRaVel
6.00, 12.00, 23.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00 Numesti ir atsikratyti. 11.00, 21.00, 
24.00, 3.00 Paminklų paslaptys. 16.00 Statybos Alias-
koje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 4.00 Vaikantis brangenybių.

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 „Nuovada“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Du tėvai 

ir du sūnūs“  
(N-7).

11.00 „Paskutinis iš vyrų“ 
(N-7).

12.00 Svogūnų Lietuva 
(N-7).

13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba 

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

(N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo f. 

„Patruliai“  
(N-14).

0.50 „Kaulai“ (N-14).
1.40 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
2.30 „Du tėvai 

ir du sūnūs“  
(N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis 

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.55 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.00 Pričiupom! (N-7).
13.30 „Denis 

Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 „Eskimų mergaitė“.
14.30 „Ištark sudie“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Keršto valanda. 
Teisingumas“ 
(N-14).

0.05 „Kultas“ 
(N-14).

0.55 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.40 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.05 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
11.30 Gyvenimas.
12.25 Stilius.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 LRT forumas.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Drama 

„Klounas ir fiureris“ 
(N-14).

23.40 Trumposios žinios.
23.45 Emigrantai.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

6.15 „Policija ir Ko“ 
(1) (N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Kvapų detektyvas“ 
(1) (N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.30 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Labai juokinga laida.
19.00 Dainuok mano 

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

21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo f. 

„Trintukas“ (N-7).
23.45 Romantinė komedija 

„Be įsipareigojimų“ 
(N-14).

1.35 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.25 „Liežuvautoja“ (N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
11.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.30 Ginčas (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 

Žinios. Orai.
16.25 „Magda M.“ (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris.
18.50 Kuriame ateičiai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
23.20 Ginčas (N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.20 Reporteris.
2.05, 3.55 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55, 4.45, 6.05 
„Genijai iš  
prigimties“.

3.25, 5.35 „Jaunikliai“ 
(N-7).

5.15 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Septynios Kauno 

dienos.
6.35 S.Prokofjevas. „Sūnus 

palaidūnas“ fragmentai.
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Mokslo sriuba.
12.45 Koncertas, skirtas 

V.Laurušo 85-mečiui.
14.15 Metai be Romualdo 

Ozolo.
15.30 Atspindžiai.
16.00 Gustavo enciklopedija.
16.30 Pasaulio biatlono 

čempionatas. Mišri 
estafetė. Tiesioginė 
transliacija iš Oslo.

17.45 Rusų gatvė.
18.15 Menora.
18.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
19.00 Labanaktukas.
19.20 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 3“ (N-7).
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Anapus čia ir dabar.
23.30 IQ presingas.
24.00 Geriausias skyriuj.
0.25 Dabar pasaulyje.
1.00 S.Prokofjevas. „Sūnus 

palaidūnas“ fragmentai.
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 9.30  „Virtuvės karaliai“ 9.00  Vienam gale kablys 10.00  „Vedęs ir turi
  vaikų“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 Keksiukų karai.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
13.50 „Judantis objektas“ 

(N-7).
14.50 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Laukinė puota“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

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

20.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Foilo karas. 

Prancūziškas triukas 
(N-7).

22.50 „Begėdis“ (N-14).
23.50 „Ties riba“ (N-14).
0.40 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.25 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-14).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.50 „Nesunaikinamieji“ 

(N-14).
23.50 „Vienišius“ 

(N-14).
1.30 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.20 „Salemas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės karaliai“.
10.00 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
11.05 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.05 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

13.05 Reidas.
13.35 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
14.35 „Skrebutis“ 

(N-7).
16.20 „Gelbstint Kalėdų 

Senelį“.
17.50 „Lelijos“ (N-7).
18.55 Kriminalinė drama 

„Dingęs“ (N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

22.30 „Didžiausi pasaulio 
uostamiesčiai“.

22.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

0.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

„KERŠTO VALANDA. TEISINGUMAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Tripp Reed.
Vaidina: Kevin Sorbo, Yvette Nipar, Haley Ramm.

Slėptuvėje Dalase nužudomi du pagrindiniai liudininkai, galintys išlai-
kyti už grotų narkotikų baroną Otavijų Peresą. Liko tik FTB agentė Keitė 
Jensen ir trys jos kolegos. Iki teismo jie buvo apgyvendinti naujoje slėp-
tuvėje, tačiau ir ši buvo užpulta, o agentai nužudyti. Visgi Keitė buvo tik 
sužeista, o jos vaikinas Nikas mano, kad biure yra išdavikas.

rekomenduoja

„TRINTUKAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius: Chuck Russell.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger,
James Caan, Vanessa Williams.

Liudininkų apsaugos programoje 
dirbančio Džono Krugerio užduotis - 
garantuoti liudytojui visišką slaptu-
mą. Li Kulen, ginklų gamybos tinklo 
darbuotoja, liudija prieš savo bosą, 
kaltindama jį stambiomis aferomis.

„VIENIŠIUS“
Drama. JAV. 2009.
Režisieriai: Brian Koppelman, 
David Levien.
Vaidina: Michael Douglas, 
Susan Sarandon, Danny DeVito.

Benas Kalmanas turi bėdų su širdimi, 
byra jo santuoka ir jis neteko krūvos 
pinigų pažeisdamas įstatymą. Jis 
randa merginą Džordan, kurios tė-
vas gali padėti jo verslui. Šis prašo 
nuvežti jos dukrą į studentų miestelį.

„PATRULIAI“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: David Ayer.
Vaidina: Jake Gyllenhaal, 
Michael Pena, Anna Kendrick.

Pietų Los Andželo patruliai Brainas ir 
Maikas kovoja didelio miesto gatvėse 
su įvairaus plauko nusikaltėliais ir ma-
niakais. Konfiskavę meksikiečių mafi-
jos pinigus bei ginklus, jie užsitraukia 
nusikalstamos grupuotės rūstybę.

BTV
21.30

TV3
22.30

TV6
23.50

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15, 12.50 Šunų gelbė-
tojai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Čarlis ir Dže-
sika. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 
1.40, 5.49 Daktarė Dy. 20.10, 3.25 Gyvūnų ins-
pektoriai Pietų Afrikoje. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPORT1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Unicaja“ - „UCAM“. 2016-02-28. 8.00, 20.00 
Snieglentės. „Burton US Open“. Greitasis nu-
sileidimas. Moterys. 9.15, 21.30 KOK World 
Series. Bušido kovos. Latvija. 1 dalis. 11.30 
„Road to glory“ su Mantu Stonkum. Kovinio 
sporto žurnalas. 12.00, 2.00 NBA krepšinio lyga. 
Klyvlando „Cavaliers“ - Čikagos „Bulls“. 2016-
01-24. 14.00 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. 
Roger Federer - Milos Raonic. Finalas. 2016 
m. 16.00, 4.00 Ispanijos „Copa del Rey“ taurė. 
Madrido „Real“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 
2016-02-21. 21.00 „Inside the Boardroom“. 
NBA žurnalas. Premjera. 24.00 „M1 Iššūkis“. 
Olandija - Rusijos „Russian Legion“. Kovinis 
sportas. 1.00 „M1 Iššūkis“. Prancūzija - Suomi-
ja. Kovinis sportas. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Eurolyga. „Real“ - CSKA. 8.50 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 9.50, 21.10 Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 10.20 Golfas. Europos turo savai-
tės apžvalga. 10.50 Anglijos Premier lyga. „Liver-
pool“ - „Manchester City“. 12.40 Anglijos Premier 
lyga. „West Ham“ - „Tottenham“. 14.30 UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 14.55 Eurolyga. „Real“ 
- CSKA. 16.55, 23.45 Dviračiai. Pasaulio treko 
čempionatas. 18.55 Eurolyga. „Chimki“ - „Bar-
celona“. Tiesioginė transliacija. 21.40 Eurolyga. 
„Unicaja“ - „Panathinaikos“. Tiesioginė transliaci-
ja. 1.45 Eurolyga. „Chimki“ - „Barcelona“.

 EUROSPORT
6.00, 9.30 Dviračių sportas. Italijos turas. 7.00, 13.00 
Biatlonas. Pasaulio čempionatas. Suomija. 8.00, 
10.30, 14.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Kanada. 
11.00, 15.00, 23.00, 2.30 Dviračių sportas. Pasau-
lio turas. 12.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
16.00, 20.05, 1.05, 4.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Norvegija. 17.45 Pasaulio futbolo apžvalga. 17.50 
Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 18.15 FIFA futbolo 
apžvalga. 18.40 Pasaulio futbolo apžvalga. 18.45, 
0.05, 3.30, 5.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Lenkija. 20.00, 24.00 Sporto naujie-
nos. 21.00 Greitasis čiuožimas. Pasaulio studentų 
čempionatas. 22.30 JAV futbolo lyga.

LNK
22.15
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muzika

Vaikiškų dainelių rinkinys „Tilidūda“- tai de-
šimt specialiai ikimokyklinuko ir pradinuko 
ausiai aranžuotų žinomų ir šiek tiek primirštų, 
tačiau smagių lietuvių liaudies dainelių. 

Šis leidinys - animuotų dainelių rinkinio 
„Tilidūda“, kurį galima rasti tokio pat pava-
dinimo kanale Youtube svetainėje, garso ta-
kelis. Prieš porą mėnesių startavęs, šis ka-
nalas sulaukė didelio dėmesio - peržiūros 
seniai perkopė pusės milijono ribą.

„Animuotų dainelių garso takelį nu-
sprendėme išleisti atskiru disku galvodami, 
kad kartais mažyliams taip bus patogiau - 
tėveliai galės leisti kompaktinę plokštelę 
kelionių automobiliu metu ar namuose, vai-
kui žaidžiant,“ - pasakojo projekto dalyvė at-
likėja AisTė smilgevičiūTė (38). „Be 
to, diske išgirsite ir tų pačių dainelių fono-
gramas, tad mažieji su tėveliais patys galės 
dainuoti ir mokytis,“ - pridūrė Aistė. Dainų 
aranžuotes kūrė grupės „skylė“ lyderis Ro-
kas Radzevičius, o įrašė jas pasitelkęs savo 
šeimos narius - žmoną atlikėją Aistę smil-
gevičiūtę bei keturmetį sūnų eivyduką. „Įra-

šinėti ir perteikinėti vaikiškų dainelių per-
sonažus buvo labai smagu - ypač visai mūsų 
šeimai patiko įgarsinti naminių gyvūnų gar-
sus dainoje „Aš turėjau gaidį“. Kriuksėjome, 
žvengėme ir mekenome,“ - linksmomis aki-
mirkomis dalijosi Aistė. „instrumentus aran-
žuodamas rinkausi tokius, kurių skambesys 
būtų mielas vaiko ausiai - skaidrių, šiltų, ty-
rų spalvų,“- pasakojo R.Radzevičius.

Į rinkinį „Tilidūda“ įtraukta dešimt dai-
nelių: „Du gaideliai“, „Plaukė žąselė“, „Tin-
di rindi riuška“, „O tai arklys“, „Tili tili dū-
da“, „Žvirbli žvirbli“, „Šarkele varnele“, 
„vai, ir atbėgo baikštusis elnias“, „Aš turė-
jau gaidį“ ir „iškėlė žvirblelis didelę puotą“. 
Daineles atrinkti padėjo lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja 
Aušra Žičkienė, kuri kartu su savo anūkėlės 
mama evelina Žičkiene yra ir viso „Tilidū-
dos“ projekto sumanytoja.

l Kompaktinio disko autoriai jį pristatys 
ir Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje sek
madienį , 02 28, Muzikos salėje 11 val. Ten 
pat diską bus galima ir įsigyti.

„Laisvalaikio“ inf.

Andrius MAMonToVAs (48) ketina nudžiuginti vinilinio 

muzikos skambesio mėgėjus. Vasario 27 d. Vilniaus knygų 

mugėje įsikursiančioje Muzikos salėje jis pristatys naujausio 

savo albumo „degančios akys“ vinilinę plokštelę.

„Į muzikos salę pernai buvau tik užėjęs pasižiūrėti, kaip 

ji atrodo, ir buvau nustebintas, koks buvo joje apsilankiusių 

žmonių susidomėjimas. Kitas dalykas - labai smagu pama-

tyti muzikos pasaulio žmones. Tai - ne kažkoks koncertas, 

čia turi laiko apsilankyti kiekvieno stende, pažiūrėti, kas 

ką pristato, pabendrauti, su kai kuriais susipažinti. liko 

labai geras įspūdis, - kalbėjo A. mamontovas. - Tad šiemet 

pagalvojau, kad ir aš noriu būti tos salės dalyvis. Tokių 

renginių lietuvos muzikos pasaulyje labai trūksta“.

Paskutinį kartą vinilo plokštelę dar su grupe „Foje“ 

A. mamontovas išleido prieš 22 metus - 1994-aisiais. Kaip 

sakė atlikėjas, plokštelė kelia nostalgiškus jausmus se-

niems laikams. „Naująją plokštelę jau išbandžiau, ji puikiai 

skamba. lietuvos muzikos mėgėjams, kurie serga ta „li-

ga“ - klauso muzikos iš vinilo plokštelių, bus dar vienas 

įrašas į jų kolekciją“, - sakė A.mamontovas.

„litexpo“ pagrindinių rūmų didžiojoje salėje savo 

stendus įrengs per pusė šimto muzikos leidėjų ir koncer-

tų organizatorių. Juose savo įrašus ir veiklą pristatys dau-

giau nei 200 lietuvos muzikos atlikėjų. Per keturias die-

nas įvyks per 40 gyvų pasirodymų, pristatysiančių nau-

jausius pastarųjų metų muzikinius darbus.
„Laisvalaikio“ inf.

Andriaus Mamontovo 
staigmena gerbėjams

Aistės smilgevičiūtės plokštelė vaikams „Tilidūda“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Aistė Smilgevičiūtė daineles  
įrašė su šeimos nariais

Asmeninio Aistės Smilgevičiūtės albumo nuotr.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Kaip žydėjimas 
vyšnios“

„An“

„An“ -  tai  ypatingas  raudonųjų  pupelių 
džemas, dedamas į tradicinius dorajakių bly-
nelius, kuriuos vienišas, liūdnais prisiminimais 
gyvenantis virėjas Sentaras pardavinėja savo 
maisto kioskelyje nedideliam klientų ratui.
Kai  jo darbo vietoje pasirodo Tokujė, 

76-erių moteris,  ir  pasisiūlo  dirbti  ilgas 
valandas už itin mažą atlygį, Sentaras žiū-
ri nepatikliai, bet visgi ryžtasi ją priimti. 
Dėl neprilygstamų Tokujės kulinarinių su-
gebėjimų,  glaudžiai  susijusių  su  gamtos 
pasauliu, Sentaro verslas pradeda klestė-
ti. Deja, sėkmė atsuka nugarą - išaiškėju-
si  skausminga  ir  visuomenę  atstumianti 
Tokujės liga vėl izoliuoja ją nuo viso liku-
sio pasaulio.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo vasario 26 d.

n Drama, 2015

n Režisierė: Naomi Kawase

n Vaidina: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase ir kiti

„Forum Cinemas“ nuotr.

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 26-3 d. 10.20, 14.20, 18.10 val.
„sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, 3D, V) - 26-3 d. 12.25, 16.30 val.
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 26-3 d. 13.20, 19, 21.40 val. (3 d. 19, 21.40 
val. seansai nevyks).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
N-13) - 26-3 d. 10.40, 16.10, 19, 21.40 val. (19, 21.40 val. 
seansai vyks 3 d.).
„Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“ (doku-
mentinis f., Lietuva, N-7) - 26-3 d. 17.15 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 26-3 d. 11.20, 
13.50, 16.20, 18.50, 21.20 val.
„Rinkimų diena 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 26-3 d. 
11.10, 13.40, 16, 18.40, 21.10 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 3 d. 19, 21.30 val. (TV3.LT premjera).
imagine Dragons: smoke + Mirrors live
(koncertas) - 2 d. 18 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
26-3 d. 13.10, 15.40, 18.30, 21 val.
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 26-3 d. 11, 13, 15.15 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-3 d. 10.30, 
12.45, 15 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
26-3 d. 17.25, 20.10 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 26-3 d. 10.50 val.
„Šlovė Cezariui!“ (juodoji komedija, D.Britanija, JAV, 
N-13) - 26-3 d. 20.40 val.

„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 26-3 d. 10.10, 12.15 val.  
(10.10 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, 3D, V) - 26-3 d. 14.30 val.
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
26-1, 3 d. 16.40 val.
„sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 26-2 d. 19.10 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
3 d. 21.50 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 26-1 d. 19.20 val.
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
26-2 d. 21.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 26-3 d. 11.10, 14.10, 15.10 val.
„sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, 3D, V) - 26-3 d. 13.10, 17.20 val.
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 26-3 d. 11.20, 13.15, 18.45, 21.40 val.  
(11.20 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
N-13) - 26-3 d. 16 val.
„Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“ 
(dokumentinis f., Lietuva, N-7) - 26-3 d. 11, 19.20 val.  
(11 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 26-3 d. 11.20, 
13.45, 16.10, 18.30, 21 val.
„Rinkimų diena 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 26-3 d. 
11.30, 13.50, 16.20, 19, 21.30 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija, N-7) - 26-3 d. 13, 18.20 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 3 d. 19 val. (TV3.LT premjera).

„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
26-3 d. 11.40, 14.10, 16.40, 19.20, 21.45 val.
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 26-3 d. 11.45, 13.20, 16.30 val. 
(11.45 val. seansas vyks 27-28 d.; 26, 29, 3 d. 16.30 val. 
seansas nevyks).
„Šlovė Cezariui!“ (juodoji komedija, D.Britanija, JAV, 
N-13) - 26-3 d. 14, 19.10, 21.10 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Belgija, V) - 26-3 d. 11.10, 12, 16 val.  
(12 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, 3D, V) - 26-3 d. 14 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
26-3 d. 11, 13.25, 15.40 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
26-3 d. 15.40, 18, 21.15 val. (3 d. 18 val. seansas nevyks).
„sensacija“ (biografinė drama, JAV) - 26-3 d. 18.30, 
21.20, 21.40 val. (26, 29, 3 d. 18.30, 21.20 val. seansai 
nevyks; 21.40 val. seansas vyks 26, 29, 3 d.).
„Danų mergina“ (biografinė drama, D.Britanija, JAV, 
Vokietija, N-16) - 26-3 d. 16.20, 21 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
26-3 d. 18.45, 21.40 val.
„sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 26-3 d. 21.20 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 27-28 d. 11 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 26-3 d. 
15.30 val.
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
26-3 d. 18 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
26-3 d. 20.30 val.
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Kinas 

2001-aisiais garsiausiam planetos mode-
liui Derekui Zūlanderiui (aktorius Benas Sti-
leris (Ben Stiller) po kojomis buvo visas pa-
saulis. Ir ne tik dėl darbo mados srityje. Kar-
tu su bičiuliu, taip pat modeliu Hanzeliu Mak-
donaldu (akt. Ouvenas Vilsonas (Owen Wil-
son) Derekas užkirto kelią piktadario Muga-
tu planui nužudyti Malaizijos premjerą.

Praėjo daugiau nei dešimtmetis ir pasau-
lis užmiršo Dereką ir Hanzelį. Niekas nebe-

samdo jų dirbti modeliais, jų niekas netgi 
nebeatpažįsta gatvėje. Vieną dieną vyrukai 
nutaria, kad ilgiau taip tęstis negali. Jie sugrįš 
į šlovės viršūnę, nesvarbu, kiek tai kainuotų.

Žingsnis po žingsnio Zūlanderis ir Mak-

donaldas pradeda savo kelionę atgal į mados 
pasaulio sostą. Apie tai sužinojusios kon-
kuruojančios kompanijos sunerimsta ir nu-
taria bet kokia kaina jiems sutrukdyti.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo vasario 26 d.

n Komedija, 2016 m.

n Režisierius: Ben Stiller

n Vaidina: Ben Stiller, Will Ferrell, Macaulay 

Culkin, Penelope Cruz, Owen Wilson, Benedict 

Cumberbatch, Ariana Grande, Justin Bieber, 

Kristen Wiig ir kiti

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Zūlanderis 2“
„Zoolander 2“

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė karalystė, JAV) - 26 d. 
16.40 val. 27 d. 20.50 val. 28 d. 21.10 val. 29 d. 16.30 val. 
1 d. 21 val.
„Išsaugok mano kalbą amžiams“ (dokumentinis f., 
Rusija) - 26 d. 19 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 26 d. 21.10 val. 27 d. 14.10 val.  
28 d. 16.20 val. 29 d. 18.50 val. 1, 2 d. 16.50 val.  
3 d. 21 val.
„Nono, berniukas Zigzagiukas“ (nuotykių f., 
Nyderlandai, Belgija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, 
Prancūzija) - 27 d. 12.20 val.
„Sensacija“ (biografinė drama, JAV) - 27 d. 16.20 val. 
28 d. 14 val. 29 d. 21 val.
„Tyli širdis“ (drama, Danija) - 27 d. 18.50 val.
„Keliaujantys paukščiai“ (drama, Belgija, 
Prancūzija) - 28 d. 12.20 val.
„Žmogus, kuris nukrito į žemę“ (fantastinė drama, 
Jungtinė Karalystė) - 28 d. 18.30 val.
„Laukimas“ (drama, Italija, Prancūzija) - 29 d. 
14.30 val.
„Dievų dovana“ (komedija, Vokietija) - 2 d. 19 val.
„Who am I - saugių sistemų nėra“ (trileris, 
Vokietija) - 3 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 26-28, 1, 3 d. 11, 13.30, 16.15, 19, 21.45 val. 
29 d. 10.45, 13.45, 16.30, 19, 21.45 val. 2 d. 11, 13.30, 
16.15, 19 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija, N-7) - 26-3 d. 15.45,  
18.30 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, 3D, V) - 26-1, 3 d. 11, 13, 15.30 val. 2 d. 10.30, 
14.30, 16.30 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 26-1, 3 d. 10, 12, 14.15, 17.30 val. 2 d. 10, 
12, 14 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 26-2, 3 d. 
10.30, 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45 val. 2 d. 12.30, 
14.45, 17, 19.15, 21.45 val.
„Sensacija“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
26, 28, 1, 3 d. 19 val. 27, 29 d. 21.45 val. 2 d. 21.30 val.

„Šlovė Cezariui!“ (juodoji komedija, D.Britanija, 
JAV, N-13) - 26-1, 3 d. 17.45, 19.30, 21 val.  
2 d. 19.30, 21 val.
„Sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 26, 28-1, 3 d. 21.45 val.  
27 d. 16.30 val. 2 d. 16.30, 21.45 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
26-28, 1, 3 d. 13.45, 16.15, 18.45, 21.30 val. 29 d. 16.15, 
18.45, 21.30 val. 2 d. 14.30, 17, 19.15, 21.45 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 26, 28-3 d. 10.45, 13.15 val. 27 d. 
10.30, 13.15 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
26, 28, 1, 3 d. 16.30, 22 val. 27 d. 19.15, 22 val. 29 d. 
19.15 val. 2 d. 22 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
26, 28-1, 3 d. 10.30, 12.45, 15 val.  
27 d. 12.45, 15 val. 2 d. 10, 12.15, 14 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
26-1, 3 d. 20.30 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 26-28, 1-3 d. 11.15 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
27 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija, N-7) - 2 d. 12 val.  
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 26 d. 18 val. 27 d. 15.30 val.  
2 d. 19.3 0val.
„Feniksas“ (drama, Vokietija) - 26 d. 20 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
27 d. 14 val. 2 d. 18 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
27 d. 17.30 val. 3 d. 17.30 val.
„Antra mama“ (drama, Brazilija) - 27 d. 18.50 val.
„Deminas: dvi tvirtovės“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
1 d. 17.30 val.
„Meilės sala“ (komedija, Kroatija, Vokietija, Bosnija ir 
Hercegovina, Šveicarija) - 1 d. 18.30 val.
Ekskursija po kino archyvą - 3 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 26-3 d. 10.35, 14.30, 17.20 val.   
(2 d. 17.20 val. seansas nevyks).
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, 3D, V) - 26-3 d. 12.30, 16.30 val. (2 d. 16.30 val. 
seansas nevyks).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 26-3 d. 13.30, 16.15, 19 val.
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
N-13) - 26-3 d. 10.45, 21.45, 23.40 val. (27-28 d. 10.45 
val. seansas nevyks; 27-28 d. 21.45 val. seansas nevyks; 
23.40 val. seansas vyks 26-27 d.).
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 26-3 d. 11.20, 
13.40, 16, 18.50, 21.10, 23.50 val. (3 d. 18.50, 21.10 val. 
seansai nevyks; 23.50 val. seansas vyks 26-27 d.).
„Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“ (doku-
mentinis f., Lietuva, N-7) - 26-3 d. 16.40 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 3 d. 19, 21 val. (TV3.LT premjera).
Imagine Dragons: Smoke + Mirrors Live (koncer-
tas) - 2 d. 18 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV) - 26-3 d. 
11.30, 13.15, 15.45, 18.30, 21, 23.30 val. (27-28 d. 11.30 val.  
seansas nevyks; 3 d. 18.30 val. seansas nevyks; 3 d. 21 val. 
seansas nevyks; 23.30 val. seansas vyks 26-27 d.).
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 26-3 d. 10.15, 12.45, 14.45 val. 
(12.45, 14.45 val. seansai vyks 27-28 d.).
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-3 d. 10.25, 
12.10, 14.20 val. (10.25 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 26-3 d. 11.10, 
16.35 val. (27-28 d. 11.10 val. seansas nevyks).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 26-3 d. 10.55, 13 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, 3D, V) - 26-3 d. 15.10 val.
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
26-1 d. 19.15 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
26-1 d. 21.20 val.
„Šlovė Cezariui!“ (juodoji komedija, D.Britanija, JAV, 
N-13) - 26-2 d. 19.10 val.
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Negailestingam tamsos dievui Setui (ak-
torius Džerardas Batleris (Gerard Butler) už-
grobus Egipto sostą, kažkada klestėjusi šalis 
paniro į chaosą. Žiauriam tironui priešinasi 
tik atskiros grupelės sukilėlių. Naudodamasis 
savo beribe valdžia, Setas pagrobia nuosta-
baus grožio merginą Zają (akt. Kortni Yton 
(Courtney Eaton). Ją įsimylėjęs paprastas vai-
kinas Bekas (akt. Brentonas Tvaitas (Brenton 
Thwaites) pasiryžta išlaisvinti Zają. Sugebė-

jęs į pagalbą pasitelkti galingąjį dangaus dievą 
Horusą, Bekas iškeliauja vaduoti savo meilės.

Tačiau mirtingojo ir dievo kelionė nebus 
paprasta. Jie pabuvos pomirtiniame pasaulyje, 
o Bekas susidurs su daugybe išbandymų. Ir tik 

įrodęs, kad yra drąsus, gali aukotis ir išties my-
li žaviąją Zają, vaikinas galės mesti iššūkį Egip-
to tironui. Grandioziniame mūšyje bus nulem-
tas ne tik Zajos, bet ir visos šalies likimas.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo vasario 26 d.

n Nuotykių, fantastinis, 2016

n Režisierius: Alex Proyas

n Vaidina: Gerard Butler, Geoffrey Rush, 

Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau, Emilia 

Clarke ir kiti

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Egipto dievai“
„Gods of Egypt“

„Sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 26-2 d. 21.30 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 27-28 d. 11.10 val.
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
26-2 d. 18.10 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
26-2 d. 20.40 val.
„Šėtono vaikas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 26-27 d. 23.45 val.
„Sensacija“ (biografinė drama, JAV) - 26, 28, 1 d. 21.45 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 27, 
29, 2 d. 21.45 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
26-2 d. 18.40 val.
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
26, 29-3 d. 14.10 val.

CINAMON
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D) - 26-3 d. 13.10, 17.45, 20.30 val. (26 d. 13.10 val. 
seansas nevyks; 26, 1, 3 d. 17.45 val. seansas nevyks).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija) - 
26-3 d. 18.45, 21.30 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, 3D, V) - 26-3 d. 11.15, 15.50, 18 val. (26 d. 11.15, 
15.50 val. seansai nevyks; 18 val. seansas vyks 26, 1, 3 d.).
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 26-3 d. 12.45, 14.45, 16.45 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 26-3 d. 11.45, 
18.15, 19.45 val. (19.45 val. seansas vyks 26-28 d.).
„Šlovė Cezariui!“ (juodoji komedija, D.Britanija, JAV, 
N-13) - 26-28 d. 17.30 val.
„Sukrėtimas“ (biografinė drama, JAV, Australija, 
D.Britanija, N-13) - 26, 28, 3 d. 20.45 val.
„Sensacija“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 26-28 d. 22 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV) - 26-3 d. 
17, 19.30, 22.05 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Belgija, V) - 26-29, 2-3 d. 11, 13, 15 val.
„Alvinas ir burundukai 4“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 26-3 d. 10.45, 14, 16.15 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 26-28 d. 15.30 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
26-3 d. 12.15, 20.45 val. (12.15 val. seansas vyks  
26-28 d.; 26, 28, 3 d. 20.45 val. seansas nevyks).

KlAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 26-3 d. 10.15, 14.30 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, 3D, V) - 26-3 d. 12.20, 16.40 val. (2 d. 16.40 val. 
seansas nevyks).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 26-3 d. 10.40, 13.20, 18.40, 21.35 val.
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
N-13) - 26-3 d. 16.05 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 26-3 d. 16.30, 
19, 21.25 val.
„Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“ (doku-
mentinis f., Lietuva, N-7) - 26-3 d. 14.55 val.
„Rinkimų diena 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 
26-3 d. 16.55, 19.20, 21.50 val. (3 d. 19.20 val.  
seansas nevyks).
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 3 d. 19 val. (TV3.LT premjera).
Imagine Dragons: Smoke + Mirrors live
(koncertas) - 2 d. 18 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
26-3 d. 13.20, 15.50, 18.50, 19.20, 21.20 val.  
(3 d. 18.50 val. seansas nevyks; 19.20 val. seansas  
vyks 3 d.).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 26-3 d. 10.30, 12.40, 14.50 val. 
(10.30 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-3 d. 10.10, 
12.10, 14.20 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
26-3 d. 19.15, 21.45 val. (2-3 d. 19.15 val. seansas 
nevyks).
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 26-3 d. 10.50, 12.50 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 26-3 d. 11 val.
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
26-3 d. 18.20 val.
„Tarp mūsų, berniukų...“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
26-3 d. 20.50 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 26-3 d. 17 val.

ŠIAUlIAI

FORUM CINEMAS
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 26-3 d. 10.30, 14.50 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, 3D, V) - 26-3 d. 12.20, 16.35 val.  
(28 d. 16.35 val. seansas nevyks).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 26-3 d. 13.30, 18.40, 21.30 val.  
(3 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
N-13) - 26-3 d. 16.20 val.
„Zūlanderis 2“ (komedija, JAV, N-13) - 26-3 d. 17, 
19.25, 21.50 val.
„Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“ (doku-
mentinis f., Lietuva, N-7) - 26-3 d. 15, 16.50 val. (15 val. 
seansas vyks 28 d.; 2 d. 16.50 val. seansas nevyks).
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 3 d. 19 val. (TV3.LT premjera).
Imagine Dragons: Smoke + Mirrors live  
(koncertas) - 2 d. 18 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-3 d. 10.10, 
11.10, 12.30, 14.20, 16.50 val. (11.10 val. seansas vyks 
27-28 d.; 28 d. 14.20 val. seansas nevyks; 16.50 val. sean-
sas vyks 28 d.).
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Belgija, V) - 26-3 d. 10.20, 13, 14.40 val.  
(10.20 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
26-3 d. 15.15, 19.10, 21.40 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 27-28 d. 10.40 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 26-3 d. 17.45 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
26-3 d. 20 val.
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 26-3 d. 12.40 val.
„Klausyk širdies“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
26-3 d. 18.50 val. (2 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
26-3 d. 21.20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Visame pasaulyje sėkmės sulaukęs „Ro-
drigo y Gabriela“ duetas koncertus rengia ne 
tik kamerinėse salėse. Muzikantai yra dažni 
didžiausių muzikos festivalių svečiai. Nese-
niai jie buvo išrinkti į simbolinį geriausiai 
festivaliuose grojančių grupių dešimtuką. Per 
savo karjerą pardavę daugiau nei 1,5 mln. 
įrašų „Rodrigo y Gabriela“ drąsiai gali vadin-
tis viena sėkmingiausių Meksikos grupių.

Rodrigas Sančesas (Rodrigo Sanchez) ir 
Gabriela Kvintero (Gabriela Quintero) susi-
tiko vėlyvoje paauglystėje, kai abu grojo to-

je pačioje Mechiko mieste muzikavusio-
je thrash metal muzikos grupėje „Tierra 
Acida“. 1999 m. romantiškus santykius 
puoselėjusi pora paliko ne tik grupę, bet 
ir gimtąją Meksiką. Tapę gatvės muzi-
kantais, jaunuoliai išmaišė visą Europą, 
jų atliekamos flamenko melodijos buvo 
persunktos roko rifų, džiazo atspalvių ir 
funk ritmų. Jie grojo visur, kur tik rado 
klausytojų, - restoranuose, baruose, ga-
tvių koncertuose, meno galerijose ir net 
vestuvėse.

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
27 ir 28 d. 12 val. - S.Mickis „Zuikis Puikis“. Kamerinė 
opera vaikams. Dir. J.M.Jauniškis.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Bernhard „Didvyrių 
aikštė“. Rež. K.Lupa.
26 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
27 d. 16 val. Mažojoje salėje - I.Bergman „Intymūs 
pokalbiai“. Rež. V.Rumšas.
28 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Antoine 
de Saint-Exupery „Mažasis princas“. Rež. S.Mykolaitis.
28 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičius 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
1 d. 18 val. Mažojoje salėje - „Baltas sodininkas“ 
(VšĮ Vytauto Kernagio fondo spektaklis). Rež. Vytautas 
V.Landsbergis.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
26 d. 18.30 val. - Premjera! P.Pukytė „Bedalis ir 
Labdarys“. Rež. G.Tuminaitė.
27 d. 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
27 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
28 d. 12 val. - „Septyni nykštukai ieško snieguolės“. 
Rež. E.Jaras.
1 d. 18.30 val. - F.Durrenmatt „Damos vizitas“. 
Rež. E.Jaras.
2 d. 18.30 val. - N.Erdman „Savižudis“. Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
26 d. 18 val. 99 salėje - „Jis ir Ji“ (pagal J.Biliūno ir 
J.Janulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą). Rež. B.Mar.
27 d. 12 ir 14 val. 99 salėje - „Kakė Makė ir pavogtas 
laikas“ (pagal L.Žutautės knygą). Rež. V.Kuklytė.
27 d. 18 val. - P.Zelenka „Nykstančios rūšys“. 
Rež. R.A.Atkočiūnas.
28 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė ir pavogtas laikas“ 
(pagal L.Žutautės knygą). Rež. V.Kuklytė.
28 d. 15 val. - „Karlsonas, kuris gyvena ant stogo...“ 
(pagal A.Lindgren apysaką). Rež. E.Jaras.
1 ir 2 d. 18 val. - P.Vaičiūnas „Patriotai“. Rež. J.Vaitkus.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
27 d. 18.30 val. - Premjera! I.Vyrypajev „Dreamworks“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. G.Surkov.
28 d. 12 val. - Hans Christian Andersen „Undinėlė“. 
Rež. J.Ščiuckij.
28 d. 18.30 val. - L.Tolstoj „Ana Karenina“. 
Rež. E.Mitnickij (Ukraina).

RAGAniuKĖs TEATRAs
27 d. 12 val. Didžiojoje salėje -  Premjera! „Katino 
Finduso staigmena“.
27 d. 17 val. Mažojoje salėje - „Nykštukas ir septynios 
snieguolės“. Spektaklis - nemokamas.
28 d. 10.30 val. - Teatralizuoti pasakų skaitymai.
28 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Lokys ir mergaitė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
28 d. 17 val. Mažojoje salėje - „Princesė ir laimė“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

26 d. 18.30 val. - „Atrask mane“. Rež. R.Kazlas.
27 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“. Rež. R.Driežis.
28 d. 12 val. - „Apie tai, kaip Kolka Pankinas skrido 
į Braziliją, o Marčius Nepankinas niekuo netikėjo, arba 
Ga-ra-rar“. Rež. O.Lapina.

Mažojoje salėje
27 d. 14 val. - „Coliukė“ (pagal H.Ch.Anderseno pasa-
ką). Rež. R.Driežis.
28 d. 14 val. - „Evoliucija“. Rež. Š.Datenis.

„DOMinO“ TEATRAs
26 d. 19 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. A.Gricius.
27 d. 15 ir 19 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
28 d. 12 val. - „Bučiuoju, Oskaras“. Rež. C.Graužinis.
28 d. 18 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
29 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.

MEnŲ sPAusTuVĖ
26 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Lietaus žemė“ 
(N-14). Rež. A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“).
26 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Contemporary?“ 
Idėjos autoriai ir atlikėjai: A.Ramanauskaitė, P.Tamolė ir 
M.Stabačinskas (Atvira erdvė’13).
27 d. 11 val. Juodojoje salėje - „Maži stebuklai“. Kūrybinė 
grupė: B.Banevičiūtė, G.Subotinaitė, A.Ramanauskaitė, 
M.Stabačinskas (šokio teatras „Dansema“).

27 d. 15 val. Kišeninėje salėje - Premjera! „Dvi sesutės 
per lieptelį“. Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).
28 d. 11 ir 17 val. Kišeninėje salėje - „Spalvoti žaidi-
mai“. Choreogr. B.Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“).
28 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Užsėdimas“. 
Idėjos autoriai ir atlikėjai: A.Ramanauskaitė, D.Vaitiekūnas, 
P.Tamolė ir M.Stabačinskas.
29 d. 11 val. Studijoje III - Šokio pirmadieniai mažyliams 
(šokio teatras „Dansema“).
3 d. 19 val. - Šokio teatras AIROS: „Chimeros karoliai“. 
Choreogr. A.Naginevičiūtė.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
28 d. 12 val. - „Kelionė į Afriką arba dar kur nors“. 
Rež. Ž.Ramanauskas.
28 d. 16 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.

KEisTuOliŲ TEATRAs
27 d. 12 val. - „Grybų karas ir taika“. Rež. A.Giniotis.
27 d. 19 val. - „Luošys iš Ainišmano salos“. 
Rež. V.Bagdonas.
28 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Mano senelis buvo 
vyšnia“. Rež. A.Gluskinas.
28 d. 15 val. - „Mykolas Žvejas“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
26 d. 19 val. - „Antišou. Likučiai po dievo“. 
Rež.: G.Kazlauskaitė ir E.Kazickaitė (Apeirono teatras).

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! 
W.Shakespeare „Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Ansamblis „Lietuva“. 
Jubiliejinis 75-mečio koncertas.
28 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
1 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
1 d. 19 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
2 d. 18 val. Didžiojoje salėje - I.Bergman „Intymūs 
pokalbiai“. Rež. V.Rumšas (Lietuvos nacionalinis dramos 
teatras).
3 d. 18 val. Rūtos salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.

Į Lietuvą atvyksta akustinės gitaros virtuozai iš Meksikos
Akustinės gitaros virtuozų duetas „Rodrigo y Gabriela“ pirmą kartą surengs pasiro-
dymą Lietuvoje. Uraganišką aistrą ir ekstremalią grojimo techniką demonstruojan-
čių gitaristų kolektyvo koncertas įvyks balandžio 5 d. Vilniaus kongresų rūmuose. 
Pirmąkart mūsų šalyje viešėsiantys „Rodrigo y Gabriela“ atliks ne tik garsiausius 
savo hitus, bet ir pristatys kūrinius iš naujausio studijinio albumo „9 Dead Alive“.
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KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
26 d. 18 val. - J.Štrausas „Šikšnosparnis“. 
3 v. operetė. Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
27 d. 18 val. - I.Kalmanas „Grafaitė Marica“. 
2 v. operetė. Rež. A.Stepaniuk. Dir. V.Visockis.
28 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. 2 d. baletas. 
Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
28 d. 18 val. - I.Kalmanas „Monmartro žibuoklė“. 
3 v. operetė. Rež. Kęstutis S.Jakštas. Dir. V.Visockis.
2 d. 17 val. - R.Rodžersas „Muzikos garsai“. 
2 v. miuziklas visai šeimai. Rež. N.Petrokas. Dir. J.Vilnonis.
3 d. 18 val. - L.Adomaitis „Dulkių spindesys“. 
2 d. šokio spektaklis. Choreogr. ir libreto autoriai: 
D.Bervingis, G.Visockis.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
28 d. 18 val. - M.Walczak „Pirmasis kartas“. 
Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
28 d. 12 val. - A.Dilytė „Aguonos šokis“. 
Rež. A.Baniūnas.
28 d. 15 val. - Premjera! I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. D.Rabašauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
27 ir 28 d. 12 val. - Premjera! „Baltas žvėriūkštis“. 
Rež. A.Dilytė.

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“

27 d. 18.30 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
28 d. 14 ir 18.30 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavo-
jingos“. Rež. O.Šapošnikov.
29 d. 18.30 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“ 
Rež. O.Šapošnikov.
3 d. 18.30 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS dRAMOS TEATRAS
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Juozaitis 
„Karalienė Luizė“. Rež. G.Padegimas.
28 d. 12 val. Didžiojoje salėje - K.Macijauskas 
„Nutikimai Smaližių šalyje“. Rež. K.Macijauskas.
28 d. 17 val. Mažojoje salėje - M.Duras 
„Savanos įlanka“. Rež. S.Jačėnas.
3 d. 18 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsenas „Laukinė antis“. 
Rež. R.Rimeikis.

KLAIpĖdOS MUZIKINIS  
TEATRAS

26 d. 18.30 val. - „Misteris X (Cirko princesė)“. 
2 v. operetė. Rež. R.Bunikytė. Dir. S.Domarkas.
27 d. 18.30 val. - „Šounuolynas“. 2 v. muzikinė kome-
dija. Rež. J.Staniunas (JAV). Dir. V.Konstantinovas.
28 d. 13 val. - A.Kučinskas „Makaronų opera“. 
2 v. opera vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Pavilionis.

KONCERTŲ SALĖ
27 d. 18 val. - Premjera! „Buvusių moterų reikalai. Mano 
geriausias bernvakaris“.
1 d. 18 val. - „(Ne) Galiu tylėti (Ne) Galiu mylėti“ (N-18). 
Rež. R.Vitkaitis.

ŽVEJŲ RŪMAI
26 d. 18 val. Teatro salėje - „Marti“. Rež. G.Aleksa 
(„Teatronas“).
27 d. 18 val. - „Alesiutė“. Rež. L.Zubė (teatras „Lino 
lėlės“).
28 d. 12 val. - „Pelenė“. Rež. S.Vasičkina (jaunimo 
teatras „Otrada“).

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
27 d. 12 val. - Premjera! „Kas tu?“ Rež. J.Trimakaitė.
28 d. 12 val. - „Coliukė“. Rež. D.Savickis.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS  
TEATRAS

26 d. 18 val. - „Po 20 metų“. Rež. D.Kazlauskas („IDIO“ 
teatras).
27 d. 18 val. - „Kova“. Rež. P.Ignatavičius.
28 d. 12 val. - S.Kozlovas „Ežiukas rūke“. 
Rež. P.Ignatavičius.

pANEVĖŽyS

J.MILTINIO dRAMOS  
TEATRAS

26 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! M.Camoletti 
„Prancūziškos skyrybos“. Rež. D.Kazlauskas.
27 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Rūkas virš slėnių“. 
Rež. R.Banionis.
28 d. 18 val. Didžiojoje salėje - T.Jones, H.Schmidt 
„Fantazuotojai“. Rež. J.Staniunas.
1 d. 18 val. Mažojoje salėje - A.Čechovas „Rotšildo 
smuikas“. Rež. M.Cemnickas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ  
FILHARMONIJA

27 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos 
koncertas „Julius Juzeliūnas ir pasaulis“. Skiriama kompo-
zitoriaus Juliaus Juzeliūno gimimo 100-mečiui. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai: M.Bačkus  
(violončelė), R.Mataitytė (smuikas). Dir. M.Barkauskas.

TAIKOMOSIOS dAILĖS MUZIEJUS
28 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Klasicizmo 
genijai“. Ansamblis „Musica humana“. Solistai: S.Liamo 
(sopranas), V.Mikštaitė (mecosopranas), E.Davidovičius 
(tenoras), S.Skjervold (baritonas), A.Vizgirda (fleita), 
R.Beinaris (obojus), V.Milieška (trimitas), I.Girdžiūnaitė.

ŠV.KOTRyNOS BAŽNyČIA
26 d. 19 val. - Neda „Apie mus“. N.Malūnavičiūtė (voka-
las, fleita), F.Zakrevskij (fortepijonas), B.Bagdonienė (altas), 
K.Žebrauskaitė (akordeonas), D.Bagurskas (kontrabosas).

MOKyTOJŲ NAMAI
26 d. 18 val. VMN Didžiojoje salėje - Vakaras-koncertas 
Zitos Gaižauskaitės eilėraščiai muzikoje „Žodžiai ir 
dainelės“. Dalyvauja: Vilniaus chorinio dainavimo 
mokyklos „Liepaitės“: (vad.: N.Timofejeva, J.Dirgėlaitė, 
D.Mickevičiūtė). Koncertmeisterės: J.Danienė, G.Rimkutė. 
Vilniaus kultūros centro teatro studija „Elementorius“  
(vad. E.Storpirštienė). Poetė Z.Gaižauskaitė.

KAUNAS

KAUNO VALSTyBINĖ FILHARMONIJA
26 d. 18 val. - Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. 
dir. C.Orbelian, (JAV-Armėnija), vadovas A.Treikauskas. 
Solistas ir dir. Domenico Nordio (smuikas, Italija).
28 d. 14 val. - Muzikinė popietė visai šeimai. Miuziklas 
„Paršiukų kelionės“. Rež. A.Armonas.
29 d. 18.30 val. - Ovidijus Vyšniauskas „Išdalinau“.
2 d. 18 val. - Naujų idėjų kamerinis orkestras „Niko“ 
(meno vadovas ir dir. G.Gelgotas). A.Jusionytė, D.Simaška, 
J.Ivanova (smuikai), J.Kulikauskas, D.Dumčius (violonče-
lės), A.Galvelis (kontrabosas). Solistas A.Botyrius  
(fortepijonas, Lietuva-Didžioji Britanija). Dir. G.Gelgotas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Būtent gatvėje Rodrigas ir Gabriela su-
sipažino su kitu praeityje buvusiu gatvės 
muzikantu - dabar žinomu dainininku ir dai-
nų autoriumi Demjenu Raisu (Damien Rice). 
Šis susižavėjo jų grojimo technika ir netru-
kus duetas jau grojo D.Raiso koncertuose. 
Muzikos mėgėjus žavi, kad Rodrigo ir Ga-
brielos šaknys - metalo muzika. Dueto kon-
certuose atliekamos „Led Zeppelin“ klasi-
kinės dainos „Stairway To Heaven“ ir „Me-
tallica“ kūrinio „Orion“ versijos tiesiog at-
imdavo žadą. Airijoje apsistojęs duetas išlei-
do debiutinį albumą, kurį prodiusavo su 
„Muse“, „Radiohead“ ir „Stone Roses“ dir-
bęs Džonas Leckis (John Leckie). Kritikų ir 
publikos palankiai sutiktas įrašas pasiekė 
perkamiausių albumų topus daugelyje Eu-
ropos šalių.

„Laisvalaikio“ inf.

Į Lietuvą atvyksta akustinės gitaros virtuozai iš Meksikos „LiveNation“ nuotr.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
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 „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111,  
www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000,  
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901,  
www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

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

    
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 nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur 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 nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „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 „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

Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt

naujienos

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
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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
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184

Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms 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, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
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 „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

     
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

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5. Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS



62 laisvalaikis 2 0 1 6  v a s a r i o  2 6

 
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
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 
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  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.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

Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 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 „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
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
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. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
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
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

     
Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

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

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

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. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
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“ kLubo partneriai

teatras

    
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
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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 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333,  
www.smglimo.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 - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381,  
www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

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, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„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     
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
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     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

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 valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

      
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

Nuo 2016 m. sausio mėn. 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
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
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SVEIKINA

             

Su antrąja puse nesiginčykite 
dėl išlaidų, nemokėjimo gyventi eko
nomiškai. Netinkamas metas išlaidauti, 
jeigu tvarkote finansinius reikalus, 
būkite atidūs, kontroliuokite finansi
nius srautus. Savaitę praleiskite ramiai, 
klausykitės vidinio balso ir širdies 
poreikių.

JAUČIUI

Seksis tiek imantis veiklos, 
tiek nieko neveikiant, intuicija jus ves 
painiais gyvenimo keliais. Gal ne visada 
sprendimai ateis lengvai, bet verta papra
kaituoti, kad ateityje gyventumėte leng
viau. Daug energijos prireiks darbui su 
žmonėmis. Galite sutikti žmogų, susijusį 
su jūsų karmine praeitimi. Galbūt tai leis 
išspręsti seniai įsišaknijusias problemas.

DVYNIAMS

Asmeniniame gyvenime šiokia 
tokia renovacija jums tikrai būtų nepro
šal. Galite sužinoti mylimo žmogaus 
praeities paslapčių, tačiau jų nereikėtų 
sureikšminti. Jeigu esate vieniši, ne 
pats tinkamiausias laikas ieškoti antro
sios pusės. Puikus laikas valstybės tar
nautojams. Sveikatą stiprinkite daugiau 
laiko leisdami bundančioje gamtoje.

AVINUI

Prognozė vasario 26 - kovo 3 d.

Sprendimus priimkite atsakingai, 
nesivelkite į avantiūras. Tai laikas, kai bet 
koks veiksmas turės pasekmių. Net jeigu 
ir prispaus finansiniai rūpesčiai, nepra
raskite optimizmo, viskas priklausys nuo 
vidinio nusiteikimo, todėl tikėkite, kad 
viskas bus gerai. Susikoncentruokite 
į veiksmo kokybę, nesvarbu, tai būtų 
darbas, bendravimas ar poilsis.

ŠAULIUI

Dėmesys kryps į jūsų 
aplinkoje esantį širdžiai artimą žmogų, 
kurio pagalba jums reikalinga kaip 
oras. Užimantiems aukštus postus 
gyvenimas kels naujų išbandymų, 
todėl skirkite dėmesio kolektyvui, kad 
prireikus galėtumėte juo pasitikėti. 
Sveikatą stiprinkite saunoje, SPA 
procedūromis.

SKORPIONUI

Asmeniniame gyvenime vyks 
svarbus apsisprendimo procesas. 
Kai kas gali būti nuspręsta už jus. 
Tarpusavio santykiuose šeimininkaus 
ponas likimas. Tvarkydami piniginius 
reikalus būkite ypač atsargūs, 
nes galite priimti neadekvačius 
sprendimus, už kuriuos vėliau teks 
brangiai sumokėti.

SVARSTYKLĖMS

Asmeniniame gyvenime būsite 
linkę viską dramatizuoti, atminkite, 
jūsų kategoriškumas gali sugadinti 
pirmą įspūdį. Bendraujant vertėtų 
prisiminti, kad tyla  gera byla. Antroje 
savaitės pusėje galite sulaukti labai 
svarbių žinių  dėl naujo darbo pasiū
lymo. Neskubėkite, šią savaitę patarti
na nesiimti nieko naujo.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime vis dar 
skaitomas tas pat knygos puslapis, vis
kas po senovei. Savo darbo vietoje jausi
tės puikiai, nors norėdami įveikti užduotis 
turėsite paplušėti iš peties, tik taip jūsų 
darbo rezultatai bus puikūs. Būsite imlūs 
ir stropūs mokiniai. Pravartu pasirūpinti 
savo sveikata, išsitirkite echoskopu ar 
pasidarykite plaučių rentgeno nuotrauką.

LIŪTUI

Asmeniniame gyvenime vis
kas stabilu. Palankus metas užmegzti 
naujus santykius arba žengti pirmą 
žingsnį patinkančio žmogaus link. 
Geras laikas valstybės struktūrų dar
buotojams, politikams. Bent kelias die
nas skirkite sveikatai ir sveikatingumo 
procedūroms.

MERGELEI

Romantiškas tarpusavio santykių 
atspalvis išnyks. Jūsų antroji pusė 
nebus linkusi ieškoti kompromisų. 
Darbus stenkitės atlikti kruopščiai ir 
laiku. Rimtesnių problemų jūsų sveikata 
nekels. Galite jausti sumažėjusį pasiti
kėjimą savimi. Domins istoriniai filmai 
ir knygos.

OŽIARAGIUI

Jausitės pakylėti, esami 
santykiai spindės naujais atspalviais, 
nauja pažintis tik patvirtins, kad 
egzistuoja meilė. Finansinius reikalus 
tvarkykite, klausydamiesi intuicijos, tai 
padės išvengti klaidingų sprendimų. 
Pasilepinkite SPA procedūromis.

ŽUVIMS

Laukia kardinalūs gyvenimo 
pokyčiai, jeigu jaučiate, kad dabartinis 
jūsų netenkina, išdrįskite apie tai 
pasikalbėti su savo antrąja puse, 
galbūt ji jaučiasi taip pat, tad jūsų 
išsiskyrimas išeis abiem į naudą. 
Galite gauti kelis naujus pasiūlymus. 
Laikotarpis itin tinkamas pradėti naujus 
darbus.

VANDENIUI

TV laidų vedėja ir kūrėja 
Edita Mildažytė
1966 02 28

TV laidų vedėja  
Ieva Stasiulevičiūtė
1989 03 03

Aktorius Andrius Žebrauskas
1959 02 27

TV ir radijo laidų vedėja 
Lavija Šurnaitė
1979 02 27

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

GEROS DIENOS: vasario 28, 29 d., kovo 3, 4 d. BLOGOS DIENOS: vasario 26 d., kovo 2 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto praėjusiame 
numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Pakvietimas. Liko. Grinda. 
Alachas. RTL. Rieda. Tibo. Vos. Kasti. Tonas. 
Omleta. Stagarynas. Nuogas. Ti. „Emilis“. 
Stabas. Namus. Eteris. Sakalas. Kranas. GE. 
Otas. Kuoras. Rn. Mekas. Iritas. Gei. Nidos. 
Omulis. Eris. Gal. Nesakyk. Palata. Sartras. 
Sausainis.
Horizontaliai: Agrastas. MIG. Kristi. Edas. 
Vieta. Kokola. Indigenatas. Geda. Amalas. 
NT. Ta. Rimas. Er. Tylus. Osa. Matonis. 
Imas. Talinas. Kruk. Sabas. Kuilys. Cos. 
Erotika. Staras. Lafontenas. PS. Šis. Muaras. 
AA. Lobis. Eli. Norvegas. Gran. Totas. Gr eiti. 
Valsas. Tenisas.
Pažymėtuose langeliuose: Teflonas. 

SU
DO

KU

PASUK GALVĄ

Teisingai išsprendę kryžiažodį  
galite laimėti pakvietimą  

į galvosūkių kambarį

„Decode Room“ 
Vilniuje!

l Šiame Pabėgimo kambaryje gali 
dalyvauti komanda nuo 2 iki 6 žai-
dėjų. Rekomenduojamas optimalus 
skaičius  keturi asmenys. Pramogos 
aprašymą bei daugiau informacijos 
rasite: www. decoderoom.lt
l Prizo laimėtojų prašome susisiekti 
tel. + 370 666 01603 arba el. paštu: 
labas@decoderomm.lt ir rezervuotis 
apsilankymo laiką.
l Kvietimo galiojimas  - 1 mėnuo.

Atsakymą į kryžiažodį iki kovo 1 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. Praeito  
kryžiažodžio laimėtoja Ieva Tamutytė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas  
pakvietimas į „Decode Room“.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

- Gydytojau, man depresija.
- Geriausias vaistas nuo depresijos - vi-

sa galva pasinerti į darbą.
- Bet aš maišau betoną!

l

Vidury nakties mažame miestelyje kilo 
gaisras. Ugniagesių ekipažas vyksta jo ge-
sinti.

- Velniškai tamsu, nematau, kur važiuo-
ti, - skundžiasi vairuotojas ugniagesys.

- Neskubėk, palaukime, kol geriau įsi-
liepsnos.

l

Žmona klausia iš darbo grįžusio vyro:
- Buvai viršininko kabinete?
- Buvau.

- Reikalavai padidinti algą?
- Reikalavau.
- Į stalą kumščiu daužei?
- Daužiau.
- Na ir ką viršininkas sakė?
- Nieko, jis dar negrįžo iš komandiruotės.

l

- Jūs vėl vėluojate. Negi nežinote, kada 
prasideda darbas?

- Ne. Visada, kai ateinu, kitus randu jau 
dirbančius.

l

Šefas darbuotojui:
- Jūs atleidžiamas, nes darbo metu mie-

gojote.
- Tačiau direktoriau, juk aš ne vieninte-

lis taip darau.

- Žinau, bet jūs vienintelis tai darėte su 
mano žmona.

l

Mergina ir vaikinas vaikšto parke. Su 
jais prasilenkia solidžiai atrodantis versli-
ninkas. Vaikinas su juo pasisveikina, o 
draugė klausia:

- Tu jį pažįsti?
- Taip. Mes kartu dirbame.
- Kokios jo pareigos?
- Nieko svarbaus. Jis - mano asistentas. 

Pasirašinėja ant laiškų, kuriuos aš į paštą 
nešu.

l

- Galvojau, kur čia man išvykti pailsėti... 
Paskaičiavau pinigus... Ir supratau, kad ne-
pavargęs...

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

CITRINOS. Prancūzijos Mentono mieste 

iki pat kovo 2 d. vyks jau 83-iasis Citrinų 

festivalis. Šis įvykis kasmet pritraukia dau-

giau nei 160 tūkst. lankytojų. Įvairioms 

instaliacijoms čia išnaudojama daugiau 

nei 140 tonų apelsinų ir citrinų. Meno  

šedevrus iš citrusinių vaisių kuria daugiau 

nei 300 menininkų iš viso pasaulio.


