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ką saulius Prūsaitis veikė 
los andžele?

eglės namuose - gausi legendinių plokštelių kolekcija

genų loterija - ką galime 
paveldėti?
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Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Prieš pusmetį įgyvendinai idėją ir 
sukūrei savo tinklaraštį. Tai dar viena 
saviraiškos forma?

- Iš tiesų mėgėjiškai tinklaraštį rašau jau 
pusantrų metų, tačiau profesionalus ir koky-
biškas tinklaraštis simonaburbaite.com atsi-
rado tik praėjusių metų spalį. Džiaugiuosi, 
nes visą tinklaraštį ir jo dizainą sukūriau pa-
ti, niekas man nepadėjo ir nenurodinėjo, kaip 
jis turi atrodyti. Pradėjusi rašyti nežinojau, 
kur mane tai nuves, ar mano svetainė bus 
lankoma ir įdomi, tačiau per pusmetį pasie-
kiau daugiau, nei tikėjausi. Nors Lietuvoje 
yra nemažai tinklaraštininkų, tik nedaugelis 
pateikia kokybišką turinį, o ir patys tinklaraš-
čiai žmonėms dar yra savotiška naujovė, ne 
visi suvokia, kas apskritai tai yra. Tinklaraš-
tis - puiki platforma, kurioje galima pasida-
linti savo mintimis, patirtimis ir patarimais. 
Man tai labai prasmingas būdas save išreikš-
ti - norėjau sukurti tokią virtualią erdvę, kur 
galėčiau padėti merginoms ir moterims tobu-
lėti, kad atrastų kažką naudingo. Rašau apie 
grožį, madą ir sveiką mitybą. Tai sritys, ku-
riomis aš gyvenu kiekvieną dieną, domiuosi, 
daug skaitau, vaikštau į renginius, pristaty-
mus, išbandau skirtingus produktus. Be to, 
mano modelio profesija leidžia atskleisti ma-
dos pasaulio užkulisius, kurie ne visiems ma-
tomi. Nors iš pradžių tikėjausi, kad tinklaraš-
tis bus tik mano hobis, nepastebėjau, kaip tai 
tapo nuolatiniu darbu. Tačiau kai veikla pa-
tinka, darbo valandų neskaičiuoji.

- Sakai, tinklaraštis tapo darbu, bet 
ar įmanoma iš jo uždirbti?

- Kol kas modelio darbas - pagrindinis 
mano pragyvenimo šaltinis. Galvoju, kad vis 
tik sėkmė matuojama ne pinigais, o gauta 
pagarba ir žmonių atsaku. Galiausiai ši veikla 
man teikia daug gerų emocijų. Galbūt ateity-
je tinklaraštis ir taps didesniu projektu. Tie-
sa, užsienyje tinklaraštininkai tikrai gali už-
dirbti, nes tai puikus reklamos kanalas, tačiau 
pas mus tokio suvokimo kol kas dar nėra, 
nors tikiu, kad su laiku tai pasikeis. Juk tink-
laraščiai padeda taupyti brangų laiką ir for-
muoti žmonių nuomonę. Savajame aprašau 
tik pačios išbandytus produktus, aptariu jų 
pranašumus ir trūkumus, rekomenduoju tik 
tai, kas, mano galva, verta dėmesio. Jaučiu 
atsakomybę skaitytojams ir stengiuosi nusi-
pelnyti jų pasitikėjimą. Manau, kad Lietuvo-
je kokybiško ir gero tokio tipo produkto tikrai 
trūksta, todėl mano nuoširdus darbas neliko 
nepastebėtas - balandžio pradžioje vykstu į 
Nicą. Esu pakviesta į žinomo kosmetikos ga-
mintojo „Bioderma“ laboratoriją, tai jau taip 
pat didelis įvertinimas man, kaip tinklarašti-
ninkei, tad matau dideles savo darbo pers-
pektyvas. Matyt, tinkamu metu atsidūriau 
tinkamoje vietoje. 

- Kaip manai, grožio konkursuose iš-
kovoti titulai ir žinomumas prisidėjo ir 
prie tinklaraščio populiarumo?

- Žinau, kad yra merginų, kurios rašo sa-
vo tinklaraščius jau 2-3 metus, tačiau nepel-
no tokio skaitytojų susidomėjimo, kaip ma-
nasis per kelis mėnesius. Tačiau jei neturė-
čiau tokios unikalios gyvenimo istorijos ir 
nemokėčiau tinkamai pateikti savo požiūrio 
bei patirties, vargu ar žmonės nuolat skaity-
tų mano įrašus. Grožio konkursai, modelio 
darbas ir netgi tai, kad prieš 6 metus turėjau 
12 kg antsvorį, daugumai yra įdomu. Be to, 
stengiuosi bent kelis kartus per savaitę pa-
sidalinti savo įžvalgomis, susijusiomis su gro-
žiu, sveikata ir mada bei atskleisti lietuviškos 

mados industrijos užkulisius. Pastaruoju me-
tu sulaukiu ir kitų žmonių-profesionalų pa-
galbos, kad tinklaraštyje atsirastų tik koky-
biškas ir įdomus turinys. Visas šis paketas ir 
yra ta priežastis, kodėl tinklaraštis populia-
rėja. Galiausiai į jį įdedu daug širdies ir žmo-
nės tai jaučia.

- Tinklaraštyje rašai, kad nori tapti 
geriausia moterų drauge, nes pastaruoju 
metu pati tokios neturėjai. Ką turi ome-
nyje?

- Iki grožio konkursų buvau bjaurusis an-
čiukas ir kiek apkūnoka. Prieš trejetą metų 
mama paskatino dalyvauti grožio konkurse 
„Mis Aukštaitija“, jame pelniau „Mis foto“ 
titulą. Iškart po jo pajutau, kad draugės nelabai 
palaiko, lyg ir tolsta. Po to, kai sėkmingai pa-
sirodžiau „Mis Lietuva“ konkurse, kur tapau 
1-ąja vicemis, o kartu su šiuo titulu laimėjau 
ir kelialapį į tarptautinį ir prestižinį „Mis Vi-
sata“ grožio konkursą, supratau, kad ir toliau 
draugių palaikymo nesulauksiu. Manau, kad 
po saule vietos užteks visiems, tad jų elgesys 
buvo nesuvokiamas. Pavydo jausmas man yra 
svetimas. Būtent ta vienatvė pasibaigus kon-
kursų šurmuliui ir paskatino pradėti mėgėjiš-
kai rašyti tinklaraštį, tiesiog labai norėjau su 
kuo nors pasidalinti savo įspūdžiais ir minti-
mis. Noriu, kad ir mano tinklaraštis taptų tokia 
vieta, kur moterys galėtų pabendrauti, pasi-
dalinti įžvalgomis, gerais patarimais. Tikiu, 
kad tokių moterų kaip aš yra tikrai ne viena. 

ElEgancija nEturi 
niEko bEndro su 
vulgarumu

„LaisvaLaikio“ interviu

Simona BurBaitė: nuo  antsvorio 
turinčios merginos iki populiaraus  modelio
Tituluota gražuolė, modelis Simona 
BurBaiTė (24) vis dažniau pristatoma 
ir kaip tinklaraštininkė. Jau pusmetį su 
savo skaitytojais ji dalinasi patirtimi bei 
įžvalgomis, atvirai pasakoja apie savo 
išgyvenimus, laikus, kai buvo 12 kilog
ramų sunkesnė, ir užsispyrimą siekiant 
svajonių. Veikiausiai todėl skaitantieji 
jos įrašus ją vadina tiesiog drauge.  
mergina džiaugiasi, jei įkvepia žmonėms 
pasitikėjimo savimi, nes pati tausoti ir 
mylėti save ji jau išmoko. 

mEs, motErys, 
EsamE visa 
Emocijų puokštė, 
nEbijokimE to 
parodyti

n Gimimo data ir vieta: 1992 02 13, Panevėžys

n Studijos: 2015 m. baigė VGTU kūrybinių 

industrijų studijas ir gavo komunikacijos diplomą

n 2013 m. dalyvavo grožio konkursuose „Mis 

Aukštaitija“ (tapo „Mis foto“), „Mis Lietuva“ (tapo 

1-ąja vicemis), atstovavo Lietuvai tarptautiniame ir 

prestižiniame grožio konkurse „Mis Visata“

n Nuo 2013 m. dirba modeliu, dalyvauja 

žinomiausių šalies dizainerių kolekcijų  

pristatymuose ir fotosesijose

n Nuo 2015 m. rašo savo tinklaraštį apie madą, 

grožį ir sveiką gyvenseną
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Simona BurBaitė: nuo  antsvorio 
turinčios merginos iki populiaraus  modelio

Svajoti yra būtina, 
neS tik tada eSi 
paSiryžęS viSuS 
tikSluS įgyvendinti 
ir priimti 
nuoStabiuS dalykuS, 
kurie tavęS laukia
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Prieš pusmetį pasirodęs Simonos Burbaitės 
tinklaraštis pranoko jos lūkesčius - vos per  
kelis mėnesius populiarumu jis pralenkė  
daugelio kitų Lietuvos tinklaraštininkų svetainesFo
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Savo veikla aš labai skatinu, kad būtų kuo ma-
žiau pavydo ir daugiau moteriško solidarumo. 
Manau, man sekasi puikiai, nes merginos ak-
tyviai komentuoja, diskutuoja. Paradoksalu, 
tačiau pradėjusi rašyti tinklaraštį sutikau ir 
savo geriausią draugę. Matyt, visos mano gy-
venimo patirtys, sėkmės ir nesėkmės vedė 
ten, kur šiandien esu. Tad jei galėčiau atsukti 
laiką atgal, nieko nekeisčiau. Esu laiminga, 
vadinasi, viskas taip ir turėjo būti.

- Vis dėlto ar gali tarp moterų egzis-
tuoti tikra draugystė? Tavo istorija ska-
tina į tai žiūrėti atsargiai...

- Buvau labai jauna, pasikeitė ir draugų 
ratas. Jei tie žmonės išėjo iš mano gyvenimo, 
taip ir turėjo nutikti. Visada sakiau: mergai-
tės konkuruoja tarpusavyje, o moterys vie-
na kitą palaiko. Aišku ir vyresnė moteris 
gali neturėti brandaus suvokimo, kad netu-
rime varžytis, reikia palaikyti viena kitą ir 
skatinti tobulėti. Žinau viena: mano mama 
visada buvo, yra ir bus mano geriausia drau-
gė, o jei šalia manęs bus daugiau nuoširdžių 
ir šiltų žmonių, puiku, nes šiandien jų labai 
trūksta. 

- Viskas, ko imiesi, pastaruosius tre-
jus metus tau puikiai sekasi. Koks tas 
raktas nuo durų, už kurių daugybė gali-
mybių?

- Dar tada, kai dalyvavau grožio konkur-
suose, mama pasakė: nesitikėk vien liaupsių, 
bus ir skausmingų strėlių. Iš tiesų, tada dar 
nelabai supratau, kokios yra viešojo gyveni-
mo taisyklės, ir teko nudegti. Iškart po pasi-
rodymų konkursuose sulaukiau daug dėme-
sio, dalinau interviu ir tikėjausi, kad pavyks 
įsitvirtinti pramogų pasaulyje, bet pabuvau 
įdomi iki kol grįžau iš „Mis Visata 2013“ kon-
kurso ir visas dėmesys baigėsi, užpuolė leng-
va depresija. Tačiau yra geras posakis: surask 
mėgstamą veiklą, o vėliau sugalvok, kaip iš 
to uždirbti. Viena iš mano svajonių buvo mo-
delio darbas, tad nuėjau į dabartinę savo agen-
tūrą, ji mane mielai priėmė ir vėl po trupu-
tėlį grįžau į viešąjį gyvenimą. Teko daug dirb-
ti, neretai ir už „ačiū“, bet ne visada reikia 
galvoti vien apie atlygį - svarbiau, kokias ga-
limybes darbas atveria. Manau, mano užsis-
pyrimas, ambicijos, nuoširdus darbas ir ne-
veidmainiavimas padėjo siekti tikslų, sekėsi 
atsidurti tinkamoje vietoje reikiamu metu. 
Be to, turėjau svajonių, o kaip žinoma, sva-
joti reikia atsargiai. Pamenu, 2007 m. per te-

levizorių žiūrėdama „Mis Visata“ transliaciją 
pagalvojau, kad ir aš norėčiau būti toje sce-
noje. Maždaug po 7 metų konkurso scena 
žengiau ir aš. Manau, kad svajoti yra būtina, 
nes tik tada esi pasiryžęs visus tikslus įgy-
vendinti ir priimti nuostabius dalykus, kurie 
tavęs laukia. 

- Tinklaraštyje skatini ir motyvuoji 
merginas save pamilti ir savimi pasiti-
kėti. Ar pati visada buvai savimi pasiti-
kinti?

- Tikrai ne... Negalėčiau viešai žarstyti 
patarimų, jei nebūčiau pati patyrusi sunkių 
akimirkų, kai savęs nemylėjau, blogai jaučiau-
si, atrodė, kad viskas slydo iš rankų. Kaip jau 
minėjau, prieš šešerius metus svėriau 12 kg 
daugiau, o galvoje vis sukosi mintys apie mo-
delio darbą, keliones. Buvau užsisklendusi, 
viskas aplink atrodė nemiela, kankinau save 
alinančiomis dietomis. Iš tiesų nieko nėra 
blogiau nei dietos ir eksperimentai, ir tik su-
pratus, kad sveika mityba ir sportas gali pa-
dėti pasiekti norimo tikslo, man pradėjo sek-
tis. Esu įsitikinusi, kad svoris - vienas iš da-
lykų, kuris kelia nerimą daugeliui merginų ir 
moterų, o aš žinau, kaip tai suderinti. Jei ma-
no mintys padeda formuoti gražios, sveikos 
gyvensenos suvokimą, esu laiminga. Galiu 
paskatinti ir motyvuoti. Mes kiekviena esame 
savita, nepakartojama ir pajėgi save mylėti. 
Stipri ir ištikima meilė sau yra labai svarbu. 

- Koks mitybos planas pakeitė alinan-
čias dietas?

- Apie sveiką mitybą galėčiau kalbėti ilgai 
ir daug... Pirmiausia reikia suvokti, kodėl tai 
darai ir kad įpročiai per vieną dieną nepasi-
keis, tam reikia daug laiko, pastangų ir užsis-
pyrimo. Sveika mityba turi tapti gyvenimo 
būdu, o ne kančia ar trumpalaikiu eksperi-
mentu. Laikausi griežto režimo - valgau kas 
3 ar 3 su puse valandos. Netgi jei tenka dirb-
ti visą dieną, maistą pasigaminu iš anksto ir 
visur nešuosi dėžutę su pietumis. Pastebėjau, 
kad yra manančiųjų, jog sveikas maistas bū-
tinai yra neskanus, - tai netiesa, turiu suda-
riusi savotišką valgiaraštį, kuriame tik skanūs 
ir sveiki patiekalai. Aš gerbiu ir myliu savo 
kūną, tad nenoriu jo alinti dietomis bei mais-
tu, kuris jam netinka ar nepatinka.  
Tačiau visur reikia jausti saiką, net ir sveikai 
maitinantis. Pavyzdžiui, nors rekomenduoja-
ma išgerti mažiausiai 2 litrus vandens per 
dieną, dar nereiškia, kad būtinai turite tai da-
ryti. Kiekvienas turi atrasti savo režimą, tin-
kančius ir patinkančius patiekalus. Ir nors 
tokia mityba reikalauja pastangų, rezultatas 
viską atperka.

- Nejau nenusižengi savo režimui ir 
nepadarai mažyčių nuodėmių? Juk kar-
tais taip gundo pyragėlis, šokolado gaba-
liukas...

- Retkarčiais, tačiau esu atradusi puikių 
alternatyvų. Esu smaližė ir be saldumynų 
negaliu. Pavyzdžiui, riešutų sviestas su me-
dumi ir bananais man yra skanesnis už bet 
kokį tortą ar šokoladą. Pasilepinti galima, bet 
nereikėtų persistengti. Jei jau renkamės sal-
dumyną, geriausia rinktis tikrai kokybišką ir 
patį mažiausią. 

- Esi sportoholikė?
- Sportas, kaip ir sveika mityba, yra ne-

atsiejama mano gyvenimo dalis. Ne tik todėl, 
kad mano kaip modelio matmenys turi būti 
tobuli, bet ir todėl, kad nepasportavusi blogai 
jaučiuosi, trūksta energijos. Net ir vykdama 
į tolimas keliones esu pasiruošusi sportuoti 
bet kokiomis sąlygomis. Be to, sportas pade-
da atsipalaiduoti ir nuvyti visas mintis į šalį. 
Tai taip pat turi teikti džiaugsmo, tad svarbu 
atrasti mėgstamiausias veiklas. Tai gali būti 
ir joga, ir plaukimas, ir bėgimas, ir boksas ar 
bet kuri kita aktyvi veikla.

- Norėjai atsikratyti papildomų kilog-
ramų - numetei, norėjai rašyti tinklaraš-
tį - sukūrei savo svetainę... Taisyklė „vis-
ką galiu pati, kitų pagalbos nereikia“ tau 
galioja?

- Gyvename laikais, kai perdėtai aukšti-
nama moterų galia, finansinė nepriklauso-
mybė, karjera, savarankiškumas, grožis. Ma-
nau, kad šių dienų moterys kartais stengiasi 
būti pačios protingiausios, pačios gražiausios, 
tiesiog pačios tobuliausios. Nesakau, kad mo-
ters stiprybė nėra vertybė, bet nemanau, kad 
turime bijoti kartais pasirodyti ir silpnos, pa-
sakyti, kai reikia pagalbos. Mes, moterys, 
esame visa emocijų puokštė, nebijokime to 
parodyti. Jei turime šeimą, antrąją pusę, kas-
dien sakyti „galiu pati“ neverta. Kažkada bu-
vau labai savarankiška, bet supratau, kad rei-
kia įsileisti kitus žmones ir priimti jų pagal-
bą, taip sutaupau laiko ir energijos, todėl ga-
liu nuveikti daugiau. Nereikia pamiršti savo 
moteriškosios prigimties. Nors daug ką da-
rau pati, tačiau neįsivaizduoju, ar būčiau tiek 
pasiekusi, jei ne mano šeima, vaikinas, drau-
gai ir žmonės, kurie mane palaiko. Svarbu 
aplink save susikurti tokią aplinką ir subur-
ti tokius žmones, kurie skatintų tobulėti. Pa-
vyzdžiui, namai man yra ta vieta, kurioje pa-
ilsiu, nusiraminu ir pasikraunu geros ener-
gijos. Jei namuose jausčiausi blogai, negalė-
čiau net susimąstyti apie svajonių siekimą. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Sėkmė matuojama 
ne pinigaiS, o 
gauta pagarba ir 
žmonių atSaku

grožiS neturi nei 
Standartų, nei 
amžiauS

manau, kad 
vidinė harmonija 
ir kokybiškaS 
gyvenimo būdaS 
yra raktaS  
į Sėkmę
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Manau, kad vidinė harmonija ir kokybiškas 
gyvenimo būdas yra raktas į sėkmę. Linkiu 
kiekvienam iš mūsų daugiau laisvės ir drąsos 
neskubėti, įsigilinti į dienos grožį ir išgyven-
ti kiekvieną savo buvimo akimirką. 

- Ne tik moterų galia, bet ir grožis 
dabar aukštinamas, nors išvaizdos puo-
selėjimas vis dar vadinamas tuštybe...

- Žinote, pasaulyje yra vienas labai aiškus 
stereotipas (ypač mados industrijoje) - grožis 
priklauso jaunoms. O vyresnio amžiaus mo-
terys tegul pasineria į senatvę, mezgimo siū-
lus arba į ką tik nori. Tik ne į grožį. Bet aš 
visada sakiau, kad grožis neturi nei standar-
tų, nei amžiaus. Manau svarbiausia, kad mo-
terys tiesiog liautųsi klausyti aplinkinių nuo-
monės, imtų labiau save mylėti, labiau savimi 
pasitikėti. Žinotų, kam skirti visą savo laiką 
ir dėmesį, o kas jo yra tiesiog neverti. Žinotų, 
kad elegancija neturi nieko bendro su vulga-
rumu. Kad moterys žinotų, ko nori iš gyve-
nimo. Bet ne kiek materialia prasme, o labiau 
emocine. Juk brangiausias turtas - mes patys, 
todėl puoselėkime ne tik savo išorę, bet ir 
vidų. Iš partirties galiu pasakyti, kad būtent 
tokių moterų akys dega! Dega meile gyveni-
mui, artimiesiems ir pačiai sau. Suprantu, kad 
gyvename agresyviame pasaulyje, kuriame 
būtina išsiskirti iš pilkos masės, kad būtum 
pastebėtas. Nori nenori, pirmiausia žmonės 
pamato išvaizdą, tik vėliau žmogaus vidų. Ma-
ma įdiegė, kad moteris negali būti apsileidu-
si. Neįsivaizduoju, kad gali būti kitaip. 

- Esi labai veikli ir, rodos, nuolat už-
siėmusi. Ar tavo vaikinas nesiskundžia 
dėmesio trūkumu?

- Kartu esame jau šešerius metus, per tą 
laiką mūsų santykius išbandė ir grožio kon-
kursai, ir madų pasaulis, ir įvairios kelionės... 
Mano žmogus - subrendęs vyras ir dėl smulk-
menų niekada nepriekaištauja. Manau, reikia 
sugebėti vienas kitam suteikti kūrybinę ir 
profesinę laisvę, negalima kelti kažkokių rei-
kalavimų ir ultimatumų. Jis dirba su informa-
cinėmis technologijomis, yra visai kitos, rim-
tos srities žmogus. Tad ir poroje išreiškia 
realų požiūrį, kai reikia, mane pristabdo ir 
verčia geriau apgalvoti vieną ar kitą spendi-
mą, taip vienas kitą papildome. Galiausiai vie-
nas kitą labai palaikome, vienas kitu pasitiki-
me ir nekeliame jokių sąlygų. Pagarba vienas 
kitam ir pagarba mylimo žmogaus veiklai - 
svarbiausias dalykas santykiuose.

„LaisvaLaikio“ interviu
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Visada sakiau: 
mergaitės 
konkuruoja 
tarpusaVyje, o 
moterys Viena 
kitą palaiko
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Veidai

Laimėtojai drauge su kitais Lietuvos kino kū-
rėjais bus apdovanoti per iškilmingą ceremoniją 
Nacionalinėje dailės galerijoje balandžio 11 d.

Geriausio aktoriaus nominantai

Šiemet dėl geriausio metų Lietuvos kino 
aktoriaus titulo varžysis kino veteranas Juozas 
Budraitis, sukūręs įsimintiną vaidmenį reži-
sieriaus algimanto Puipos filme „Edeno sodas“ 
(2015 m.). aktorius kine vaidina nuo 1965 m. 
Per tą laiką jis įkūnijo arti šimto personažų.

Kitas nominantas - savo filme „Ramybė 
mūsų sapnuose“ (2015 m.) suvaidinęs ŠaRū-
Nas BaRtas. Jo filmografijoje - daugiau nei 
10 trumpametražių ir pilnametražių filmų, ap-
dovanotų prestižiniuose kino festivaliuose. Kai 
kuriuose jis sukūrė ir pagrindinius vaidmenis.

Į geriausio metų aktoriaus titulą taip pat 
pretenduoja filmo „Karalių pamaina“ (rež. 
Ignas Miškinis, 2016 m.) aktorius Vainius so-
deika. Šiuo metu jis vaidina Lietuvos nacio-
nalinio dramos teatro ir Kauno nacionalinio 
dramos teatro spektakliuose.

Pretendentės tapti  
geriausia kino aktore

Geriausios metų Lietuvos kino aktorės ka-
tegorijoje - VIKtoRIJa Kuodytė, nominuo-
ta už vaidmenį algimanto Puipos filme „Edeno 
sodas“ (2015). „Lenkiu galvą visai kino ir tea-
tro gildijai, kurie suvaidino a.Puipos filme. Fil-
muodamasi drauge su jais išmokau mažiau kal-
bėti ir daugiau klausyti“, - atviravo V.Kuodytė.

antroji pretendentė - savo karjerą kine 
dar tik pradedanti jauna aktorė INa MaRIJa 
BaRtaItė, nominuota už vaidmenį Šarūno 
Barto filme „Ramybė mūsų sapnuose“ 
(2015). Šiuo metu I.M.Bartaitė Vilniaus uni-
versitete studijuoja romanų filologiją ir jau 
spėjo atlikti vaidmenis trijuose pilnametra-
žiuose vaidybiniuose filmuose, kurie kino 
ekranuose pasirodys 2016 m.

tapti geriausia metų kino aktore preten-
duoja ir sEVERIJa BIELsKytė už vaidme-
nį Gabrielės urbonaitės filme „Namo“ (2016). 
Šiuo metu ji studijuoja medijas ir sociologiją 
„Goldsmiths“ universitete Londone. s.Biels-
kytės teigimu, jos įkūnytos veikėjos emocinis 
sutrikimas - stiprioji filmo pusė, o būsena 
grįžus namo po ilgo laiko užsienyje jai puikiai 
pažįstama.

„Laisvalaikio“ inf.

Šventinį pirmadienio vakarą kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ buvo pristatyti  
rinkimų „Geriausias metų Lietuvos kino aktorius ir aktorė“ nominantai.  
Nugalėtojus rinks pati garbingiausia festivalio komisija - „Kino pavasario“ žiūrovai.

Pretendentai į geriausio metų kino
aktoriaus ir aktorės titulą

Pretendentė į geriausios aktorės titulą Ina 

Marija Bartaitė ceremonijoje atstovavo 

ir savo tėvui, Šarūnui Bartui, kuris 

nominuotas tapti geriausiu aktoriumi
Gedimino Gražio nuotr.

Nominantai Severija Bielskytė, Vainius Sodeika, 
Viktorija Kuodytė ir Juozas Budraitis
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Parengė Eimantė Juršėnaitė

Veidai

10 faktų, 
Plačia šypsena ir išdykusiomis garba-
nomis serialo „Rezidentai“ žiūrovus 
sužavėjusi televizijos ir teatro aktorė 
Justina Žiogaitė-Butkienė (26) ne 
iš tų, kurios turėdamos laisvą dieną tin-
giai sėdi ant sofos. Jos galvoje daugybė 
idėjų, kur galima nuvykti, ką pamatyti, 
o jei reikia, ir kaip suorganizuoti links-
mą šventę. kokių laisvalaikio pomėgių 
turi aktorė, ką nešiojasi rankinėje ir ko-
kių gėlių jai geriau nedovanoti, Justina 
atskleidė „Laisvalaikiui“.  
■ Savo dienos ji neįsivaizduoja be sočių 
pusryčių, o jos šaldytuve visuomet yra 
kiaušinių, įvairių daržovių ir, žinoma, ke-
fyro, kurį aktorė labai mėgsta.
■ Talismanas - apyrankė su šventųjų at-
vaizdais, kurią padovanojo ją ir vyrą sutuo-
kęs kunigas.
■ Seriale „Rezidentai“ vaidinanti aktorė 
pati dažniausiai žiūri serialus, kuriuose 
vaizduojami senesni laikai: „Dauntono 
abatija“, „Viešbutis „Grand Hotel“, „Vel-
vet“ ir panašius.
■ Drauge su vyru Arnu ji renka šaldytuvo 
magnetukus iš aplankytų šalių.
■ Justina augina triušę, vardu Šaiba.
■ Prie puodelio kavos ji mielai pasišneku-
čiuotų su žinoma aktore Meril Stryp (Me-
ryl Streep), o jei legendinė Merlin Monro 
(Marilyn Monroe) būtų gyva, Justina pa-
kviestų ir ją.
■ Rankinėje dažniausiai nešiojasi lūpų va-
zeliną, burnos gaiviklį ir užrašų knygutę.
■ Dėvėtų daiktų parduotuvėse Justina 
mėgsta ieškoti įdomių daiktų ir smulkme-
nėlių, skirtų buičiai ar namų dekorui. Ji la-
bai džiaugiasi, kad būtent taip atrado dau-
gybę įdomių ir ypatingų dalykų - nuotraukų 
rėmelių, fotografijų albumų, lėkščių ir kt.  
■ Pievų gėlės - aktorės mėgstamiausios, 
o štai lelijų jai geriau nedovanoti.
■ J.Žiogaitė-Butkienė bijo vorų.

TV
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kurių nežinojote  
apie Justiną 
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Pažintis

Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Šiais metais gavai dvi Lietuvos hip-
hopo muzikos statulėles, buvai nominuo-
tas M.A.M.A. Tokie apdovanojimai paglos-
to širdį? Ką jie tau reiškia ir ką laikai di-
džiausiais savo muzikiniais laimėjimais? 

- Didžiausias laimėjimas - tai mano asme-
ninė ir dvasinė branda. Dabar aš tiksliai žinau, 
ko noriu ir ko esu vertas. Nugalėti save, savo 
priešingybes, baimes ar trūkumus  - didis bet 
kurio žmogaus laimėjimas. Be abejo, išleistas 
albumas yra svarbus įvykis mano gyvenime, 
į jį sudėjau visą save ir smagu, kad likau pa-
stebėtas ir įvertintas. 

- Praėjusiais metais pasirodęs albu-
mas „Alibi“ - triguba kompaktinė plokš-
telė, tokios joks kitas reperis šalies isto-
rijoje neišleido. Ne vien kūrinių skaičiu-
mi (36 takeliai), prie jo prisidėjo ir dau-
gybė muzikos industrijos profesionalų. 
Kodėl pasiryžai tokiam dideliam projek-
tui, nors galėjai nueiti lengvesniu keliu?

- Aš įsitikinęs, kad kiekvienas iššūkis - tai 
dovana, įvyniota į problemą, ir kuo didesnė 
problema, tuo didesnę dovaną gauni. Didžiau-
si sunkumai, su kuriais susidūriau, buvo su-
siję ne su kūryba, o su leidyba. Nes viena yra 
sukurti, o kita - paruošti ir ištransliuoti tai, 
ką sukūrei, tai neatsiejama muzikos industri-
jos dalis. Aš daug ko išmokau, daug ką supra-
tau ir greičiausiai tolimesnė mano stotelė bus 
atlikėjų vadyba ir prodiusavimas.

- Omerta - ne tik tavo sceninis vardas, 
bet ir tylėjimo įstatymas, Sicilijos mafijos 
garbės kodekso norma. Juk nusikaltėlio 
ar blogiuko nė iš tolo neprimeni...

- Esu perpildytas priešingybių ir tai ryš-
kiai atsispindi mano kūryboje, nes periferija, 

Omerta: kūryba - tai mistika
Iš Prienų kilęs JulIus PodlIPaJevas, atvykęs į sostinę studijuoti, išpopu-
liarėjo kaip reperis omerta. Jau daugiau nei dešimtmetį kuriančio ir koncer-
tuojančio atlikėjo kelias buvo kupinas iššūkių, tačiau labai įdomus. Šiandien 
Julius - vienas žinomiausių šalies hiphopo atstovų, pelnęs ne vieną prestižinį 
muzikos apdovanojimą ir, svarbiausia, daug gerbėjų simpatijų.

Pataikavimas 
yra greičiausias 
būdas 
išPoPuliarėti, 
bet efektas būna 
trumPalaikis

Vienas populiariausių šalies reperių Julius 
Podlipajevas-Omerta pragyvena ne tik iš 
muzikos - pagal išsilavinimą jis inžienierius, 
dirbantis tarptautinėje įmonėje

Asmeninio albumo nuotr.
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Pažintis

Omerta: kūryba - tai mistika

kurioje augau, paliko manyje savo gilų įspau-
dą. Pats slapyvardis yra daugiau metafora, 
apibrėžianti mano vertybių pamatą. Šeima, 
garbė, kuklumas, pagarba, ištikimybė - man 
tai esminės žmogaus vertybės. Nes pats žo-
dis „omerta“ yra kilęs iš itališko žodžio „hu-
militas“, kuris reiškia „kuklumą“, o Sicilijoje 
jis siejamas su vyriškumu. Nesu aš seksizmo 
šalininkas, bet šiuolaikinėje visuomenėje tai 
taip pat tampa vertybe.

- Tavo tekstai - su filosofiniu priesko-
niu. Koks tavo tikslas scenoje - privers-
ti susimąstyti, įkvėpti, linksminti, moty-
vuoti ar kita?

- Kūryba gimsta per emocinę ir dvasinę bū-
seną. Per išgyvenimą ir išjautimą. Aš labiau lin-
kęs kapstytis po žmogaus vidų, bet ir socialinė 
tematika man yra labai svarbi. Kai buvo labai 
sunku, gimė daina „Tu gali“, ji mane patį įkvėpė 
nepasiduoti ir judėti toliau, dabar man rašo ne-
mažai įvairių sporto šakų atstovų ir dėkoja už šį 
kūrinį. Tikslas vienas - kad klausytojas kartu su 
manimi išgyventų kūrybą ir kuo daugiau iš jos 
pasiimtų sau. Tai turbūt ir yra meno esmė.

- Dabar esi vienas populiariausių re-
perių, primink, kada tave įtraukė repas 
ir kaip scenoje atsirado Omerta. Kokia 
tavo sėkmės formulė ir koks tas 11 me-
tų kelias į žinomumą?

- Omerta atsirado iš didelio noro save rea-
lizuoti ir išreikšti. Hiphopo kultūra neabejo-
tinai yra puiki savęs pažinimo ir saviraiškos 
priemonė. O sėkmės formulės taip ir neper-
pratau, nieko niekada nedariau specialiai, vis-
kas atėjo savaime. Svarbiausia būti atviram 
sau ir klausytojams. 

- Dažnas atlikėjas, norėdamas kuo 
greičiau išpopuliarėti, pradeda pataikau-
ti publikos skoniui. Kaip manai, būtina 
prisitaikyti prie klausytojo ar verčiau 
kurti savo muziką, nes aukštos kokybės 
muzika visada atranda klausytoją?

- Dabar tiek daug kuriančių geros kokybės 
muziką, kad vien to neužtenka. Apskritai kū-
ryba tai mistika. Man mano populiariausi kū-
riniai nėra patys stipriausi, o tie kūriniai, ku-
riuos laikau kūrybiniu piku, yra rečiausiai klau-
somi. Todėl neretai tenka išlaikyti kūrybinę 
pusiausvyrą, bet jokiais būdais nedarau to są-
moningai. Pataikavimas yra greičiausias būdas 
išpopuliarėti, bet efektas būna trumpalaikis. 

- Buvo laikai, kai lietuviai žinojo vie-
ną repo grupę, o visi kiti hiphopo atlikė-
jai koncertavo pogrindyje. Kaip manai, 
kas lemia repo muzikos populiarėjimą 
Lietuvoje?

- Hiphopo kultūra Lietuvoje išgyvena 
aukso amžių. Tai lemia daug veiksnių, tai ir 
išaugusi kokybė, stipriai patobulėję atlikėjai 
ir prodiuseriai, sklaida, vaizdo klipai, atsira-
dusios asmenybės ir personažai. Tobulėti dar 
yra kur, bet perspektyvos džiugina ir suteikia 
daug optimizmo.

- Internete viešinami tavo kūriniai 
sulaukė kelių milijonų perklausų. Kaip 
manai, gal šių laikų kūrėjas be socialinių 
tinklų ir interneto svetainių egzistuoti 
nebegali?

- Seniau buvo aktualu, kad tavo muziką 
grotų per radiją, o dabar viskas kitaip. Socia-
linių tinklų platformos yra geriausia priemo-
nė sklaidai ir savireklamai. Viskas, ko reikia, 
tai išmokti jomis naudotis, kad tu ir tavo kū-
ryba nepasiklystų tarp galybės kitų atlikėjų.

- Dažnas sako, kad hiphopas yra ne 
tik muzika, bet ir gyvenimo būdas, tiesa? 

- Žmogui, kuriam hiphopo kultūra yra 
didelė gyvenimo dalis,  ji jau savaime tampa 

gyvenimo būdu. Repo muziką šiandien klau-
so absoliučiai skirtingi žmonės, turintys  
skirtingų pomėgių, ir dažnu atveju jiems ši 
kultūra apskritai yra tolima ir nesvarbi. 

- Papasakok apie save - ką veiki, be 
muzikavimo? Ar repas ir muzika pagrin-
dinė tavo veikla, ar dienas leidi užsiim-
damas kitokiais darbais?

- Muzika - tai mano aistra, bet aš jos 
niekada nemaišau su savo pagrindiniu dar-
bu, kuris man yra ne mažiau svarbus. Pagal 
išsilavinimą esu inžinierius ir dirbu vienoje 
tarptautinėje įmonėje. Kūryba yra abstrak-
ti ir kartais neapčiuopiama materija, o dar-
be viskas žemiškiau - tai absoliutus tikslu-
mas, konkretumas ir atsakingumas už savo 
veiksmus. 

- Veikiausiai sulauki daug smalsių 
gerbėjų, ypač merginų, dėmesio, tačiau, 
priešingai nei daugelis populiarių atlikė-
jų, viešinančių kone kiekvieną savo gy-
venimo detalę, tu savąjį labai saugai... 

- Dėmesio sulaukiu nemažai, bet tai ne-
atsiejama nuo mano muzikinės veiklos, todėl 
ir vertinu jį labai atsargiai. O asmeninis gy-
venimas yra ta erdvė, į kurią aš nenoriu įsi-
leisti svetimų žmonių, ją saugau ir branginu. 
Visiškai pakanka kūrybos, kurioje aš esu lyg 
ant balto popieriaus lapo ir visiškai save iš-
verčiu kaip pirštinę.

- Kokie artimiausi tavo siekiai ir tikslai? 
- Siekių labai daug, vienas pagrindinių - 

tai naujo albumo įrašai. Intensyviai repetuo-
ju su grupe puikių muzikantų, ruošiamės kon-
certiniam turui ir festivaliams. Nekantriai 
laukiu koncerto Londone. Taip pat ruošiu 
naują projektą, kuris bus kiek atitolęs nuo 
repo, bet labai norisi perlipti kai kuriuos bar-
jerus. Tradiciškai šiemet sukursim nemažai 
muzikinių vaizdo klipų. Netrukus pristatysiu 
naują „OmertaWear“ vasarinių ir žieminių 
kepurių kolekciją. Laukia įdomūs metai.

l Vardas ir pavardė: Julius Podlipajevas
l Gimė: 1984 m. rugsėjo 3 d. Prienuose
OMERTA kūrybos kelią pradėjo 2005 m.
l Diskografija:
„Omerta EP“ (2007 m.)
Singlas „Savi“ (2014 m.)
„Alibi“ (3CD, 2015 m.)
l Pasiekimai/apdovanojimai:
Metų MC (reperis) ir Metų kolaboracija (Lietuvos 
hiphopo apdovanojimai 2015 m.)

Dosjė

KieKvienas 
iššūKis - dovana, 
įvyniota į 
problemą
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ŽvaigŽdės

Geriausiems teatro kūrėjams - „Auksiniai scenos kryžiai“

Antradienį Nacionaliniame operos ir baleto teatre vyko šventinis vakaras,  
kuriame profesionalaus teatro meno kūrėjams įteiktos premijos ir atminimo  
ženklai - „Auksiniai scenos kryžiai“ bei Boriso Dauguviečio auskaras. Šie apdo-
vanojimai teatro menininkams skirti už geriausius scenos darbus, sukurtus  
2015 m. Geriausiųjų lyderis - Kristiano Lupos spektaklis „Didvyrių aikštė“.  
Apdovanojimų vakarą vedė aktoriai Vilma Raubaitė ir Darius Gumauskas.

D
ai

ni
au

s L
ab

uč
io

 n
uo

tr.

Modestas Barkauskas Birutė BanevičiūtėViktorija Miškūnaitė
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ŽvaigŽdės

Geriausiems teatro kūrėjams - „Auksiniai scenos kryžiai“
n Padėkos premija buvo pagerbta operos primadona, 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Sigutė 
Stonytė. Ši premija garsiajam sopranui skirta už 
ilgametę kūrybinę ir pedagoginę veiklą puoselėjant 
operos meną bei vokalinės muzikos atlikimo kultūrą 
Lietuvoje.
n Didžiausia sėkmė Lietuvos teatre pernai lydėjo 
garsų lenkų režisierių KriStianą LuPą (Krystian 
Lupa), Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (LnDt) 
pastačiusį spektaklį „Didvyrių aikštė“ pagal austrų dra
maturgo tomo Bernardo (thomas Bernhard, 19311989) 
pjesę. Jis nurungė kitus nominantus ir už šį spektaklį 
pelnė garbingą apdovanojimą  „auksinį scenos kryžių“.
n geriausia pagrindinio vaidmens aktorė  EgLė 
gaBrėnaitė už ponios Citel vaidmenį jau minėtame 
spektaklyje „Didvyrių aikštė“.
n geriausias pagrindinio vaidmens aktorius  
VaLEntinaS MaSaLSKiS. „auksiniu scenos kryžiumi“ 
jis apdovanotas už roberto Šusterio vaidmenį spektak
lyje „Didvyrių aikštė“ bei vaidmenis spektaklyje „Didis 
blogis“ (LnDt).
n geriausia scenografe už spektaklio „Hamletas“ 
(nacionalinis Kauno dramos teatras) scenografiją 
pripažinta PauLė BoCuLLaitė.
n geriausiu šviesų dailininku ir videomenininku  
LuKaŠaS tVarKoVSKiS (Lukasz twarkowski) už 
spektaklio „Didvyrių aikštė“ vaizdo projekcijas.
n „Didvyrių aikštė“ išsiskyrė ir geriausia muzika, kurią 
spektakliui kūrė erdvinės operos tamsoje „Confessions“ 
kūrybinė grupė („operomanija“)  kompozitorė rūta Vit
KauSKaitė (Lietuva), kompozitorius JEnSaS HEDManaS 
(Jens Hedman, Švedija), dainininkė aSa norDgrEn 
(Švedija), BoguMiLaS MiSaLa (Bogumil Misala, Lenkija).
n nacionalinės dramaturgijos pastatymo laureatai 
režisierius arPaDaS ŠiLingaS (arpad Schilling, 
Vengrija), dramaturgas MariuS iVaŠKEVičiuS už 
spektaklį „Didis blogis“ (LnDt).
n geriausiu nepagrindiniu praėjusių metų aktoriumi 
tapo LiuBoMiraS LauCEVičiuS už Polonijaus ir 
osriko vaidmenis spektaklyje „Hamletas“, taip pat vaid
menis spektaklyje „Miškinis“ (nKDt).
n geriausiu jaunuoju menininku pripažintas dirigentas 
MoDEStaS BarKauSKaS už vienaveiksmių baletų trip
tiko „Bolero+“ muzikinės dalies pastatymą ir dirigavimą, 
baleto „Eglė žalčių karalienė“ dirigavimą (LnoBt).
n už geriausią lėlių ir objektų spektaklįteatrinę 
instaliaciją „Meile, don’t stop“ įvertinta lėlininkė 
KaroLina JuKŠtaitė (trupė „459“), o už geriausią 
spektaklį vaikams ir jaunimui „Spalvoti žaidimai“ (šokio 
teatras „Dansema“)  choreografė Birutė BanEVičiūtė.
n geriausiais šokio menininkais pripažinti baleto artistai 
grEta gyLytė ir ELigiJuS ButKuS už pagrindinius 
vaidmenis balete „Bolero+“ (LnoBt)
n geriausiu choreografu pripažintas MartynaS 
riMEiKiS, sukūręs baleto „Visur, kur mes nebuvom“ 
choreografiją (LnoBt).
n geriausia operos soliste pripažinta ViKtoriJa 
MiŠKūnaitė už Manon Lesko vaidmenį Žiulio Masnė 
(Jules Massenet) operoje „Manon“ (LnoBt).
n geriausia nepagrindinio vaidmens aktorė  ViLiJa 
grigaitytė už vaidmenis spektaklyje „Miškinis“ (nKDt).
n Boriso Dauguviečio auskaras atiteko choreografei 
agniJai ŠEiKoSaruLiEnEi už šiuolaikinio šokio ir 
garso spektaklioekskursijos „Keliaujančios bažnyčios. 
Klaipėda/Mėmelis“ (Šokio teatras PaDi DaPi Fish) 
režisūrą bei choreografiją.

Įvertintieji

Eltos inf.

Sigutė Stonytė

Marius Ivaškevičius

Liubomiras Laucevičius

Greta Gylytė ir Eligijus Butkus

Martynas RimeikisPaulė Bocullaitė
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Grupės lyderis Maikas Džageris (Mick 
Jagger, 72) atvykęs trumpai pasisveikino is-
paniškai ir sakė esąs laimingas būdamas Ha-
vanoje. Kartu su juo atvyko „amžinai jauna“ 
rokerių kompanija: Keitas Ričardsas (Keith 
Richards, 72, Čarlis Votsas (Charlie Watts, 
74) ir Ronis Vudas (Ronnie Wood, 68).

Koncertas vyko praėjus trims dienoms po 
JAV prezidento Barako Obamos (Barack Oba-
ma) vizito, kurio metu politikas pareiškė no-
rįs „palaidoti Šaltojo karo likučius“. JAV pre-
zidento B.Obamos vizitas parodė siekį nu-
traukti ilgiau negu pusę šimtmečio trukusį 
priešiškumą tarp Vašingtono ir Havanos.

Privatus grupės „Rolling Stones“ lėktu-
vas atskrido į Chosė Marčio oro uostą. Ketu-
ris grupės narius atlydėjo apie 60 techninių 
darbuotojų ir šeimos nariai. Koncertas vyko 
Havanos sporto centre „Ciudad Deportivo“.

„Per ilgą muzikinę karjerą surengėme pa-
sirodymus daugelyje ypatingų vietų, tačiau 
penktadienio šou Havanoje - labai svarbus 
įvykis mums visiems“, - sakė grupės nariai. 
Šioje saloje nuo 7-ojo iki 10-ojo dešimtmečio 
rokenrolas buvo laikomas nepageidaujamu, o 
griežčiausių draudimų laikais gerbėjai pasi-
klausyti šios muzikos rinkdavosi slapta; kles-
tėjo kontrabandininkų atgabentų plokštelių ir 
kasečių juodoji rinka.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Istorinis „The Rolling Stones“ 
koncertas Kuboje

 ŽvaigŽdės

Britų roko grupė „The Rolling SToneS“ 
Kubos sostinėje havanoje praėjusio penkta-
dienio naktį surengė istorinį nemokamą kon-
certą. Kadaise grupės muzika Kuboje buvo 
ne tik nustumta į užmarštį, bet ir uždrausta.

Legendiniai „The Rolling Stones“

EPA-Eltos nuotr.
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StiliuS

Pavasario ir vasaros tendencija - 

seksualūs drabužiai iš perregimų 

audinių.

„Dior“ kolekcija 2016-ųjų 
pavasariui ir vasarai

Seksualus pavasaris ir vasara
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Mados savaitės, praūžusios Paryžiuje, 

Londone, Milane, nubrėžė ir ateinančio 

pavasario bei vasaros gaires. Tad į klausimą, 

kokie drabužiai bus šiltojo sezono topas, 

atsakymas būtų toks - itin seksualūs. 

Seksualumas išryškintas perregimais 

audiniais, siuviniais, lengvai plevenančiu 

ir prie kūno prigludusiu šilku. Sezono 

naujiena - apnuoginti pečiai, juk jie - 

viena seksualiausių moters kūno dalių. 

Tad spintose šį sezoną privaloma turėti 

suknutę ar palaidinę apnuogintais pečiais. 

Kai kurios damos galbūt išdrįs ir pavasarinį 

paltą išsirinkti apnuogintais pečiais. Šias 

tendencijas labai ryškiai iliustravo „Dior“ 

mados namų 2016 metų pavasario ir vasaros 

kolekcija, neseniai pristatyta Paryžiuje.

Sezono topas - apnuoginti pečiai, net 

renkantis paltuką

StiliuS

Seksualus pavasaris ir vasara

19
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Gr0žio paletė

AKYS: vaivorykštės žaismas

Kita makiažo kryptis - tai išraiškingos, ryškios akys. 
Renkantis šešėlių atspalvius nėra jokių ribų. Madingi 
tiek ryškios, tai yra mėlynos, oranžinės, geltonos, 
žalios spalvos, tiek ramesni atspalviai, tokie kaip 
ruda, karamelinė, bronzos. Taip pat madinga pabrėžti 
akių apačią. Norint sukurti paprastą, bet paslaptingą 
įvaizdį, užtamsinama 2/3 apatinio voko tamsiai rudais, 
mėlynais šešėliais ir gerai retušuojama. Tamsiu 
pieštuku ar vandeniui atspariais dažais paryškinamas 
akies kontūras palei blakstienų augimo liniją. 
Spindesys madingas ne tik odoje, bet ir akyse.  Akys 
žiba perlamutru, blizgučiais ir deimantinėmis dalelėmis. 

Karaliauja natūralumas

Pavasario ir vasaros makiaže visada siūloma daugiau lengvumo, 
šviežumo, romantiškumo nei rudens ir žiemos įvaizdžiuose. Šį 
sezoną pirmenybė teikiama švytinčios odos makiažo technikai, kitaip 
vadinamai „strobing“. Populiaru į lengvą kreminę pudrą įmaišyti 
švytėjimą suteikiančių gelių, ja dengti skruostikaulius, nosies nugarėlę 
ar net visą veidą. Prie tokios odos derinami lengvi, neapsunkinantys 
akių šešėliai ir blakstienų tušas, nekrentantys į akis, šiltų atspalvių 
lūpų dažai. Svarbiausia tendencija - kuo mažiau matomas makiažas. 
Antakiai beveik neliesti, platūs, lengvai paryškinti pilkais ar šviesiai 
rudais šešėliais, plaukeliai suguldyti specialiu vašku ar antakių geliu.

Vizažisčių tandemas - Birutė Pajedienė 
ir Simona Pajedaitė - pristato garsiausių 
pasaulio mados namų įkvėptus madingiau-
sius makiažo įvaizdžius.  2016 m. paruošė 
mums staigmenų - nuo natūralaus, nepaste-
bimo makiažo iki visomis vaivorykštės spal-
vomis puoštų akių ir gundančiai ryškių lūpų. 
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Makiažo spalvos:
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grožio paletė

LŪPOS: nuo raudonos iki juodos

kas madinga šį sezoną?

Naujos dūminio makiažo variacijos

Tradiciškai padūmavusių akių makiažas nenulipa nuo mados pjedestalo, 
bet šiemet siūloma pamiršti klasikinius kanonus ir pereiti nuo juodo 
ir balto prie spalvoto dūminio makiažo bei sudėtingesnių, neįprastų jo 
formų. Tinkami bronzos, chaki, rudi atspalviai - toks makiažas atrodo 
stilingai ir natūraliai. Šiam sezonui taip pat siūlomi ir pilki, sidabriniai 
akių šešėliai, perlamutru spindinčios akys. Vakarėliams rinkitės spalvų 
siautulio paliestų padūmavusių akių makiažą. Tinka mėlynos, žydros, 
oranžinės spalvos, dengtos dūminio makiažo technika. Kalbant apie 
dūminio makiažo formas, tam taip pat nėra apribojimų - madinga nuo 
ištemptų „katės“ akių iki grafinių formų, šešėlių retušavimas gali išeiti 
net už antakio ribų. 

Išraiškingos lūpos - tai dar viena mados tendencija, atspindinti madingą makiažą. Populiarumo viršūnėje ryškios spalvos: 
raudona, oranžinė, sodri avietinė, purpurinė, taip pat tamsūs lūpdažiai - rudi, bordo, mėlyni, juodi, violetiniai. Prie ryškių 
lūpų akys paliekamos antrame plane. Pakaks padengti vokus rožiniais ar persiko spalvos šešėliais ir paryškinti blakstienas 
tušu. Vis dar madingos dviejų spalvų lūpos.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ



22 laisvalaikis 2 0 1 6  b a l a n d ž i o  1

IŠ ARČIAU

S.Prūsaitis vaizdo klipą kūrė po Los Andželo saule

Saulius Prūsaitis nevengia išskirtinio 
įvaizdžio, vaizdo klipas - ne išimtis 

Luko Pačkausko nuotr.
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Nuo dainos iki amerikos

S.Prūsaitis pasakojo, kad dainos idėja 
brendo seniai, o ją parašęs nusprendė idėją 
įgyvendinti iki galo. Juolab kad pasaulio mas-
telis yra sumažėjęs ir galimybės šiuo atveju 
tai leido padaryti: „Būtų galima sumeluoti ir 
nuvažiuoti kažkur kitur, tarkim, į Pietų Ispa-
niją. Bet norėjosi tą aurą pajusti“. Jis nesle-
pia, kad idėjos sėkmę lėmė Los Andžele gy-
venančio modelio ir aktorės Erikos Stasiu-
levičiūtės pagalba. Todėl jis su komanda jau-
tėsi mylimi, globojami, išvengė kai kurių 
nesklandumų, lengviau orientavosi keliauda-
mi po miestą į skirtingas filmavimo vietas. 
Laisvas akimirkas išnaudojo miestui apžiū-
rėti ir pripažino supratę, kad pramogų vers-
las ten viską valdo. Jų kelionė sutapo su „Os-
karų“ savaitgaliu, todėl šurmulio buvo dar 
daugiau. „Net ore tvyrojo įtampa ir jaudulys, 
kad čia vyks svarbus įvykis. Jau dvi dienas 
prieš buvo iškloti raudoni kilimai, sustatytos 

„Oskarų“ statulos, vyko repeticijos, užblo-
kuotos gatvės“, - prisiminė S.Prūsaitis.

Nematoma filmavimo pusė

Didelių trikdžių, S.Prūsaitis pripažino, nepa-
tyrė, nors gąsdino beveik dvidešimties valandų 
skrydis. Dažnam lietuviui nesuvokiami atstumai  
milijoniniame mieste buvo vienas iš iššūkių iš-
tvermei, su kuriuo kūrybinė komanda kovojo 
visas penkias filmavimo dienas. Norint aprėpti 
visas ambicingai pasirinktas skirtingas vietas, 
vertė dieną pradėti 4 val. ryto ir baigti jau gero-
kai sutemus - 23 val. „Tai nėra taip, kad turi kaž-
kokį paviljoną, kur reikia tik dekoracijas stum-
dyti, perkabinti, nuspalvinti. Ne, jeigu dykuma, 
tai dykuma“, - pasakoja dainininkas. Režisieriaus 
parinktas akį traukiantis rožinis įvaizdis pačiam 
S.Prūsaičiui buvo labai priimtinas: „Kai Erika 
filmavosi su tuo kostiumu, tai automobilių vai-
ruotojai atsukdavo galvas, o mane pamatę bent 
nenusisukdavo“. (Šypsosi). Atlikėjas pripažino, 
kad jų tikslas nebuvo kompiuterinės grafikos 
efektų gausa, o kaip tik supažindinimas su Los 
Andželu, pasivaikščiojimai po įdomias vietas. 
Darbus palengvino tobulesnės technologinės ga-
limybės, kaip pavyzdžiui, filmavimas su dronais. 

Beribiai ateities planai

Kelis mėnesius kurtas „California Sun“ dai-
nos vaizdo klipas bus pristatytas sostinės klu-
be „Materialiste“ pirmąją balandžio dieną, dar 
minimą kaip melagių dieną. S.Prūsaitis juokau-
ja, kad data yra tiesiog sutapusi ir žiūrovai kū-
rinį turėtų pamatyti. Apie ateities planus dai-

nininkas kalba mįslingai, bet pripažįsta, kad jų 
daugybė: „Aš esu istorijų pasakotojas, muzi-
kantas, lengvas poetas, keliauju eilėmis, dai-
nomis, tai ir pačiam smagu pakeliauti. Ir pasi-
žiūrėti, įkvėpimo paieškoti. Svarbu norėti, o 
tada paimsi ir padarysi. Juolab po tokių kelionių 
šiek tiek kitaip pradedi dalykus matyti ir ver-
tinti“. Visgi išduoda, kad Emilis Vėlyvis sutiko 
negirdėtai dainai  nufilmuoti vaizdo klipą.  Be 
to, rudenį pasirodys naujas S.Prūsaičio albu-
mas. Taip pat jis neslepia ir svajonių grįžti į 
Ameriką, kurios populiariai svajonių šalimi ne-
vadina, nes ten žmonės irgi dirba labai sunkiai, 
o tinginys visada galvos, kad ten bananai nuo 
medžių krenta ir tik išsižioti reikia. Jį labiausiai 
sužavėjo maloni šiluma, palmės, kraštovaizdis 
ir dar daugelis dalykų, kurie traukia jį sugrįžti. 

IŠ ARČIAU

S.Prūsaitis vaizdo klipą kūrė po Los Andželo saule
Balandžio 1-ąją atlikėjas SauliuS PrūSai-
tiS (38) lietuvai pristato ilgai brandintą dai-
ną „California Sun“ bei vaizdo klipą, filmuotą 
saulėtame los andžele (JaV). išsiskirti ne-
vengiantis S.Prūsaitis filmavimui pasirinko 
neką mažiau ryškų įvaizdį - rožinį kostiumą 
ir plunksnų kepurę.

Greta AlišAuskAitė

Vaizdo klipe filmavosi ir Los Andžele 
gyvenanti modelis bei aktorė  
Erika Stasiulevičiūtė
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Įdomybės

Dabartinė karta beveik negali įsivaizduoti laikų, kai nebuvo mobiliųjų telefonų.  
Jie tapo tokia neatskiriama mūsų kasdienio gyvenimo dalimi, kad dėl jų net pasikeitė 
mūsų elgsena ir veiklos stilius.

ISTORIJA
● Martinas Kuperis (Martin Cooper), išradėjas, kadai
se dirbęs bendrovėje „Motorola“, 1973 m. pirmą kartą 
paskambino mobiliuoju telefonu.
● Pirmieji telefonai, pardavinėti JAV 1983 m., kainavo 
4000 dolerių.
● Pagal Gineso rekordų knygą „7Sonim XP3300 
Force“  tvirčiausias telefonas pasaulyje. Jis nukrito iš 
25,6 m aukščio ir nenukentėjo.
● Mobiliųjų telefonų gamybos pramonė yra 
sparčiausiai auganti pasaulyje.

SKAIČIAI
● Išmanųjį telefoną visiškai įkraudami kasdien, per 

metus sunaudosite elektros energijos už 25 centus.

● 2012 m. išmaniųjų telefonų buvo parduota daugiau 

(22 mlrd.) negu visų kompanijos „Microsoft“ gaminių 

(daugiau nei 17 mlrd.).

● Išmaniųjų telefonų technologija grindžiama daugiau 

kaip 2 580 000 individualių patentų.

● 65 proc. išmaniųjų telefonų savininkų nesisiunčia 

jokių papildomų programų.

● 70 proc. mobiliųjų telefonų gaminama Kinijoje.

SVEIKATA
● Baimė likti be mobiliojo telefono vadinasi „nomofobija“.
● Ant mobiliojo telefono yra vidutiniškai 18 kartų daugiau bakterijų negu ant tualeto durų rankenos.
● Nėra jokių konkrečių įrodymų, kad mobiliojo telefono skleidžiamos bangos kenkia.

NEĮTIKĖTINA
● Žemėje yra daugiau žmonių, turinčių mobilųjį telefoną, negu žmonių, turinčių tualetą.
● Didžiojoje Britanijoje kasmet į tualetus įkrenta apie 100 000 mobiliųjų telefonų.
● Suomijoje yra rengiamos mobiliųjų mėtymo varžybos.
● Laboratorijos „Bristol Robotics“ mokslininkai išsiaiškino, kaip galima įkrauti telefoną naudojant šlapimą.

Įdomūs faktai apie mobiliuosius telefonus

Vilnius - vienas pigiausių miestų praleisti savaitgalį
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 Įdomybės

Naujausioje „Post Office Travel Mo-
ney“ apžvalgoje nurodomi pigiausi Eu-
ropos miestai, kuriuose galima atsikvėp-
ti savaitgalį. Aštuntame kasmetiniame 
tyrime 35 Europos miestai apžvelgiami 
pagal dvylika kriterijų, susijusių su atos-
togomis, tokius kaip trijų dalių vakarie-
nė dviem įskaitant ir gėrimus, dviejų 
naktų apgyvendinimas trijų žvaigždučių 
viešbutyje, kelionės ir miesto įžymybių 
apžiūrėjimo išlaidos, kavos puodelio, 
alaus bokalo kainos, kiti.

Pavyzdžiui, kavos puodelis, pasak 
tyrėjų, Vilniuje kainuoja tik 1,70 dole-
rio, o Lilyje, kuris taip pat patenka į 
pigesnių miestų sąrašą, kainuoja 3,07 
dolerio.

Miestuose teikiamų paslaugų kai-
nas, paskaičiuotas remiantis kovo  
10 d. valiutų kursais, pateikė kelionių 
agentūros. Apgyvendinimo kainos nu-
rodytos remiantis „Hotels.com“ gauta 
informacija.

„Post Office Travel Money“ taip pat 
paskelbė patogią internetinę priemonę, 

kuria vadovaujantis vartotojai gali pasiskaičiuo-
ti, kiek pinigų jie gali išleisti kelionės į savo 
pasirinktą miestą metu. Keliautojai gali suly-
ginti kelionių ir apgyvendinimo išlaidas atski-
ruose miestuose, taip pat sugretinti su viduti-
nėmis pasaulinėmis minėtų paslaugų kainomis.

Parengta pagal Eltos inf.

PREKĖS ŽENKLAI
●  Pasaulyje parduota daugiau kaip 250 000 telefonų „Nokia 1100“. Tai geriausiai perkamas elektrinis prietaisas per visą istoriją.
● 2012 m. kompanija „Apple“ kasdien parduodavo 340 000 išmaniųjų telefonų.
● „Facebook“ ir „Youtube“ tenka daugiau nei 30 proc. visų duomenų, perduodamų mobiliaisiais.
● 99 proc. mobiliųjų kenkėjiškų programų yra orientuotos į operacinę sistemą „Android“.

ĮPROČIAI
●  47 proc. išmaniųjų naudotojų JAV sako, kad 
negalėtų gyventi be savo telefono.
● Dauguma kinų interneto naudotojų prie pasaulinio 
žiniatinklio prisijungia per mobiliuosius telefonus - ne 
per kompiuterį.
● Statistinis žmogus į savo išmanųjį pasižiūri 110 
kartų per dieną.
● Japonijoje didžioji dauguma mobiliųjų telefonų atspa-
rūs vandeniui, nes žmonės įprato jais naudotis net duše.

Įdomūs faktai apie mobiliuosius telefonus

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Vilnius - vienas pigiausių miestų praleisti savaitgalį
Lietuvos sostinė Vilnius yra vienas iš pigiausių Europos miestų praleisti savaitgalį, 
tokius duomenis skelbia „Post Office Travel Money City Costs Barometer“.

„Post Office Travel Money“ sudarė Europos miestų, 

kur pigiausiai galima praleisti savaitgalį, sąrašą.

1. Varšuva - čia savaitgalio kelionei tektų pakloti 

vidutiniškai 163 JAV dolerius

2. Vilnius  (166 JAV doleriai)

3. Budapeštas (177 doleriai)

4. Ryga (190 dolerių)

5. Krokuva (191 doleris)

6. Lisabona (194 doleriai)

7. Dubrovnikas (197 doleriai)

8. Praha (204 doleriai)

9. Maskva (210 dolerių)

10. Atėnai (214 dolerių)

11. Talinas (230 dolerių)

12. Strasbūras (243 doleriai)

13. Lilis (245 doleriai)

Pigiausi miestai savaitgaliui



26 laisvalaikis 2 0 1 6  b a l a n d ž i o  1

Ringailė Stulpinaitė

- Kultūrinis kodas - tai papročiai ir 
tautos gyvenimo stilius?

- Supaprastintai kalbant - taip. Tai tam tikri 
elgsenos, bendravimo, švenčių minėjimo būdai, 
kurie yra būdingi vienai ar kitai šaliai, tautai ir 
turi itin gilias tradicijas. Mūsų tikrasis kultūrinis 
kodas susiformuoja dar vaikystėje, tik vėliau 
augdami, patirdami vis naujus dalykus, susidur-
dami su tam tikrais reikalavimais ar socialinė-
mis normomis jį pamirštame ir tuomet gyve-
name taip, kaip neva dera gyventi, kalbame taip, 
kaip dera kalbėti, ir elgiamės taip, kaip yra kul-
tūringa. Tad iš principo teisingiau sakyti, jog 
kiekvienas žmogus turi savo kultūrinį kodą, o 
šalies piliečiai sudaro tai šaliai būdingą kultūri-
nį kodą ir šiedu yra glaudžiai susiję. 

- Ar įmanoma kaip nors sužinoti tą 
savo tikrąjį vaikystėje susiformuotą kul-
tūrinį kodą?

- Įmanoma, jei turite laiko, noro ir esate pa-
siryžę paslampinėti po giliausius savo atminties 
užkampius. Tiesa, iš pradžių reikėtų prisiminti, 
jog mūsų smegenys sudarytos iš trijų dalių: 
smegenų žievės (protingosios, išsivysčiusios 
smegenys), limbinės sistemos (emocijos, jaus-
mai ir tai, kaip juos reiškiame), primityviųjų 
smegenų (atsakingos už instinktyvių poreikių 
- išgyvenimo ir dauginimosi - tenkinimą). Tad 
antropologas Klotaras Rapalė (Clotaire Rapaille) 
tikina, kad jei žmogus prisimintų, kaip „kontak-
tuoti“ su savo primityviosiomis smegenimis, t.y. 
patirti, prisiminti tai, ką patyrėme iki dešimtųjų 
gyvenimo metų, kaip suvokėme meilę, kas 
mums patiko, kokie žmonės, personažai, apie 
ką svajodavome (pvz., dirbti užaugę), tuomet ir 
suprastume savo tikrąjį kultūrinį kodą. Tarkime, 
jei suaugusio žmogaus paklaustumėte, koks ani-
macinio filmo personažas jam patiko labiausiai, 
jis pradėtų galvoti, kuris iš jų buvo geras, teisin-
gas ir t.t. O iš tiesų teisingiausias yra tas, kuris 
nuoširdžiausiai patiko vaikystėje, ir jis galbūt 
visai neatitiko pavyzdinio elgesio standartų. Tas 
pats ir kalbant apie meilę - kada pirmą kartą 
supratote, kad jaučiatės mylimas, arba kada bu-
vo pirmasis nusivylimas meile? 

- Kokia situacija yra su Lietuvos ir 
lietuvių kultūriniu kodu?

- Šalies kultūrinis kodas susiformuoja iš jos 
gyventojų patirčių ir vaikystės išgyvenimų. Tad 
jei lietuvio paklaustumėte, su kuo jam asoci-
juojasi šv.Velykos, jis galėtų išvardyti kiaušinių 
marginimą, ėjimą į bažnyčią, tam tikrų valgių 
gaminimą ir t.t. Bet kokiam prancūzui ar ame-
rikiečiui Velykos gali asocijuotis su visai kitais 

Ar žinote, kaip su kuo kalbėtis, jei prie vieno stalo pietauja kelių skirtingų šalių ir  
kultūrų atstovai? Ar žinote, kodėl jūsų įpročiai ir kultūra yra tokie, kokie yra, ir kitokie 
kartais gali būti sunkiai suvokiami? Visa tai vadinama labai paprastai - kultūriniu kodu. 
Apie tai, kuo jis svarbus ir kaip susiformuoja, „Laisvalaikiui“ pasakojo individualiosios 
psichologijos konsultantė EgLė PELiEnė-VEnsLoVė.

Psichologijos kodas
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dalykais. Juk jie buvo auginami kitaip, jų tradi-
cijos kitokios, švenčių samprata - taip pat. Tar-
kime, Padėkos diena Amerikoje yra viena svar-
biausių metų vakarienių, prie stalo susirenka 
net buvę sutuoktiniai, visa šeima, nes jie turi 
už ką vienas kitam padėkoti. Mūsų šalyje ši 
šventė taip pat pradedama kopijuoti, tik štai 
tokios gilios prasmės kaip amerikiečiams ne-
turi. Mums bene svarbiausia gražus pavadini-
mas ir kalakutas. O tikrą padėkos tradiciją su-
formuoti užtrunka gerokai ilgiau. Galų gale ta 
pati vakarienė vienose šalyse yra buvimas su 
šeima ir bendravimas, ilgai trunkantis ritualas. 
O kitose žmonės tiesiog pavalgo kas kur ir net 
prie bendro stalo nesėda.

Na, Lietuvoje, švelniai tariant, mes dar esa-
me savito kultūrinio kodo paieškose. Nes seno-
sios kultūros (po visų okupacijų ir nelaisvės) 
nepripažįstame, neigiame ir norime pamiršti, o 
nieko kultūriškai savito ir naujo dar nesame su-
kūrę. Negana to, desperatiškai griebiamasi mėg-
džioti kitų šalių kultūrinius kodus, tiek perimant 
šventes, stilių, maistą, sporto, atostogų ar dar 
kokius kitus įpročius ir papročius. Be to, jei aug-
dami ir būdami suaugę nuneigiame tai, ką gavo-
me ir patyrėme vaikystėje, prarandame dalį savo 
tikrojo kultūrinio kodo. Dėl tam tikrų istorinių 
aplinkybių, susiklosčiusių mūsų šalyje, buvusių 
okupacijų ir panašiai, kai kurie žmonės net ir 
nori atsikratyti kai kurių vaikystės patirčių, o 
nauja kultūra, kaip minėjau, dar nesusiformavo.

- Ar būtent tokie kultūriniai skirtu-
mai kartais trukdo užmegzti ryšius, plė-
toti verslus su kitų šalių atstovais?

- Neretu atveju kultūrinių kodų ir kultū-
rinių įpročių neišmanymas tikrai gali suga-
dinti ne tik verslo santykius, bet ir verslo 
kūrimą kitoje šalyje apskritai. Gali pakenkti 
ir tiesiog bendravimui, jei nežinome esminių 
skirtumų ir kodų. 

Labai geras pavyzdys, kaip kartais gali 
būti sunku suvokti svetimą kultūrinį kodą. 
Prancūzų antropologas K.Rapalė kadaise JAV 
konferencijoje skaitė pranešimą, po jo vienos 
didelės kavos gamintojų kompanijos atstovas 
antropologo paprašė, kad šis kavos kompani-
ją konsultuotų ir padėtų jų produktą - kavą - 
įvesti į Kinijos rinką. O ten, kaip žinome, per 
ilgus amžius susiformavusi arbatos kultūra, 
kava kinams yra visiškai svetimas dalykas. 
Tačiau antropologas, ilgai tyrinėjęs kinų tau-
tą, suprato, kad jie yra estetai, gurmanai ir 
jiems labai svarbu pajusti skonį. Taigi toji 
kompanija turėjo kinus pirmiausia supažin-
dinti su kavos skoniu ne pateikdama gėrimą, 
o visai pakeisdama produktą. Ji pradėjo ga-
minti kavos pyragėlius, kitus skanėstus ir tik 

tuomet, kai skonis buvo gerai pažįstamas, 
buvo galima pradėti pardavinėti kavą.

Taigi, kalbant apie kiekvienos tautos kultū-
rinį kodą, pirmiausia reikia mąstyti apie tai, ko-
kie poreikiai toje šalyje vyrauja, tarkime, kal-
bant apie meilę, bendravimą, saviraišką. Kokie 
yra apsipirkimo, švenčių įpročiai, kas jiems yra 
namai, valgis, kiek svarbi sveikata, darbas, pi-
nigai, prabanga, valdžios simboliai ir begalė ki-
tų niuansų. Beje, įsivaizduokite, koks būtų ne-
susipratimas, jei kinas, italas, amerikietis ir 
koks skandinavas sėdėtų prie vieno pietų stalo, 
nieko nežinodami apie šalia esančio žmogaus 
kultūrą. Kinai pietų metu nekalba - jie tik valgo, 
o kalbėjimas yra tabu. Italai yra emocingi, es-
tetai, daug bendraujantys. Skandinavai - pato-
gumo, komforto ir paprastų sprendimų ieško-
tojai, o JAV vienas pagrindinių tautos šūkių 
„Just do it“ (tiesiog padaryk tai - red. past.), nes 
jie pirmiau veikia, o po to mąsto. Pietų organi-
zatoriai turi atsižvelgti į jų visų kultūrinius ko-
dus ir rasti optimalų sprendimą.

- Kiek laiko užtrunka, kad susifor-
muotų tam tikri papročiai, įpročiai ir kul-
tūros savitumas?

- Labai įvairiai. Tarkim, Kinijoje ar Japo-
nijoje visa tai formavosi amžius. O, pavyz-
džiui, posovietinėse šalyse kultūrinis kodas 
buvo griaunamas, primetamas, vėl kuriamas 
iš naujo ir daugeliu atžvilgių dar gana silpnas. 

Štai pas mus šiuo metu plinta vartojimo, 
maisto ar gėrimų išsinešti kultūra. Prieš gerus 
dešimt ir daugiau metų mums tai buvo gana sve-

tima. Tai nėra dabartinio penkiasdešimtmečio 
kultūros dalis. Jis prie to gal ir priprato, bet, kaip 
jau minėjau, įpročiai ir tikrasis savitas kultūrinis 
kodas formuojasi vaikystėje. Tad dabartiniam 
penkiasdešimtmečiui mandarinai per Kalėdas bus 
labiau jo kultūrinio kodo dalis (mat kažkada tai 
buvo deficitas ir vaikystėje būtent su jais asoci-
javosi šventė) nei kava išsinešti. O visokie bistro 
ir kava bus dabartinio jaunimo ir augančių mažų 
vaikų kultūrinio kodo dalis, nes jie mato, kad tai 
daro tėvai, kad tai populiaru, reklamuojama, su 
tuo, tarkime, asocijuojasi jų šeimos šeštadieninis 
pasivaikščiojimas mieste. Moterims aktualus pa-
vyzdys - prancūzės praleidžia valandų valandas 
prie veidrodžio, kad atrodytų taip, lyg makiažo 
net nėra. O kitose kultūrose - kuo ryškiau, tuo 
geriau. Dar vienas mūsų kultūros pavyzdys -  po-
puliarios didelės lietuviškos vestuvės. Tėvų ir 
senelių laikais tai buvo viso kaimo ar namo šven-
tė, jos turėjo būti didelės, dėl jų tėvai kone visas 
santaupas vaikams atiduodavo. Kitose šalyse tai 
yra trumpa ceremonija su pietumis ir kelione, 
kitur vėl kitokie įpročiai ir kultūriniai kodai.

Kultūrinių Kodų ir 
Kultūrinių įpročių 
neišmanymas gali 
sugadinti ne tiK 
verslo santyKius, 
bet ir verslo 
Kūrimą Kitoje 
šalyje apsKritai

Kultūrinis kodas - ar žinome savąjį?

Psichologė Eglė Pelienė-Venslovė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



28 laisvalaikis 2 0 1 6  b a l a n d ž i o  1

KaleidosKopas

Turistams - baseinas ir žali sodai danguje

 Rojus turistams, tiesa, labai turtingiems turistams, įkurtas Singapūro viešbutyje 
„Marina Bay Sands“. Šis viešbutis išsiskiria ir forma, ir dizainu, ir prabanga.

„Marina Bay Sands“ pastatytas iš trijų 200 metrų (arba 55 aukštų) gigantiškų „stul-
pų“, kurie laiko didžiulę viršuje gulinčią gondolą. Čia, viršuje, atsiveria didžiulis basei-
nas, terasa ir žali sodai, iš viso užimantys net 12,4 tūkst. kvadratinių metrų plotą.

Pagrindinis viešbučio baseinas ant daugiaaukščio stogo tyvuliuoja po dangaus žydryne. 
Kadangi nėra matomi jo šonai ir bortai, susidaro įspūdis, kad vanduo tuoj tuoj ims ir lyg 
krioklys kris žemyn. Baseino ilgis - 150 metrų, jis yra didžiausias baseinas, kada nors 
pastatytas tokiame dideliame aukštyje.

Šiame viešbutyje yra 2500 kambarių, prekybos centras, konferencijų salė, du teatrai, 
muziejus ir keletas restoranų. Įspūdingo pastato statybos atsiėjo net 8 mlrd. JAV dolerių. 
Tai pats brangiausias poilsio kurortas pasaulyje.

„Danguje“ taip pat auga atogrąžų sodas - 250 medžių ir 650 kitokių augalų.
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Pastaruoju metu Australijos Didžiojo barjerinio rifo koralų blukimas - didžiausias nei ka-
da nors. Jungtinės Tautos skelbia pavojaus signalą ir ragina rifą įtraukti į objektų, kuriems 
gresia pavojus, sąrašą.

Teigiama, kad 95 proc. koralinių rifų nuo Kernso iki Papua Naujosios Gvinėjos yra stipriai 
išblukę, ir tik keturi iš 520 neturi blukimo požymių.

Praėjusiais metais UNESCO balsavo neįtraukti Didžiojo barjerinio rifo į pasaulio paveldo, 
kuriam gresia pavojus, sąrašą, tačiau žalieji nori, kad sprendimas būtų dar kartą apsvarstytas. 
Ekspertai sako, kad dar negali pasakyti, ar koralai atsigaus, tačiau mokslininkai praneša, kad 
50 proc. išblukusių koralų žuvo.

Anot mokslininkų, jūros temperatūros pokyčius sukeliantys klimato kaita ir El Nino sro-
vių pasikeitimas skatina koralų blukimą. „Paryžiaus susitikime dėl klimato kaitos sutarėme, 
kad klimato kaita sekina rifą“, - sakė vienas mokslininkas.

KaleidosKopas

Pavojus Australijos 
Didžiajam barjeriniam rifui
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Turistams - baseinas ir žali sodai danguje
Viešbutis „Marina Bay Sands“ garsėja ne 
tik ant trijų daugiaaukščių stogo įrengtu 

baseinu ir sodais, bet ir įspūdinga aplinka šalia 
prabangaus viešbučio 

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Kai tėvai susilaukia vaikų, neretai žiūrė-
dami į atžalas spėlioja, kurio iš jų bruožus 
vaikas paveldėjo. Tiesa, kiek rečiau susi-
mąstoma apie tai, kad paveldimi ne tik iš-
oriniai bruožai, bet ir tie, kurie lemia tam 
tikras organų funkcijas ar ligas. Apie tai, 
nuo ko priklauso mūsų genetinis fondas 
ir kokia tikimybė paveldėti vienus ar kitus 
bruožus, „Laisvalaikiui“ pasakojo geneti-
kas Vilniaus universiteto Medicinos fakul-
teto dekanas Algirdas Utkus.
Ringailė Stulpinaitė

- Nuo ko priklauso, kurio iš tėvų plau-
kų, akių spalvą ar kitus išvaizdos bruo-
žus paveldės vaikas?

- Dažniausiai tam tikrų išvaizdos požymių 
paveldėjimas iš tėvų yra poligeninis. Tai reiš-
kia, kad vieno ar kito požymio (ilgos nosies, 
mėlynų akių ir t.t.) pasireiškimui įtakos turi 
ne vienas genas, o keli, keliolika ar net ke-
liasdešimt genų. Be viso to, mūsų išvaizdą iš 
dalies gali lemti ir aplinkos veiksniai. Kai kal-
bame apie konkrečius bruožus, kurie sutam-
pa su tėvų išvaizda arba kaip tik skiriasi, tai 
priklauso nuo to, kokį genų rinkinį paveldi 
vaikas. Jeigu abiejų tėvų nosys didelės, vadi-
nasi, jiems pasireiškė dominuojantis „didelės 
nosies genas“. Tačiau jeigu vaikas gimė su 
maža ar vidutine nosyte, tėvai buvo recesy-
vinio (užslopinto - red. past.) mažą nosį le-
miančio geno nešiotojai.

Genųloterija - ką galime paveldėti? 

Genetikas  Algirdas Utkus
irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Akių, plAukų spAlvA
Paprastai kalbant, tamsesnė akių spalva visada dominuoja 

prieš šviesią - ruda akių spalva bus dominuojanti prieš 

mėlyną ar žalią. Kita vertus, dviem rudaakiams tėvams gali 

gimti ir mėlynakis vaikas, jeigu abu tėvai yra nešiotojai 

geno, kuris lemia mėlyną akių spalvą. Jeigu abu tėvai yra 

mėlynakiai, vaikas taip pat turėtų gimti šviesių akių, bet 

mėlynas atspalvis gali ir skirtis. Akių spalvą lemia net 

keliasdešimties genų kombinacija. Net musės akių spalvą 

nulemia 60 genų. Plaukų spalvai taikomi tie patys polige-

ninio paveldėjimo principai.

Ūgis
Didelio arba mažo ūgio paveldėjimas taip pat yra polige-

ninis (nulemtas ne vieno, o daugybės genų). Tačiau čia jau 

labai svarbūs ir tokie aplinkos veiksniai kaip mityba, kuri 

taip pat gali lemti galutinį žmogaus ūgį. Tarkime, jeigu abu 

tėvai yra aukšto ūgio, o vaikas žemas, gali būti, kad tai lėmė 

jo paties nevisavertė, netinkama, prasta mityba augant, 

dėl to galutinis vaiko ūgis buvo modifikuotas. Taip pat 

tai gali lemti ir paveldėtos genetinės ligos, kurios nebu vo 

pasireiškusios tėvams, tačiau jie galėjo būti to užslopinto 

ligos geno turėtojai. Mažo ūgio priežastis gali būti ir lėtinės 

inkstų, širdies ar plaučių ligos.

Nosis, Ausys
Nosies bei ausų dydis ir forma yra nulemta kaulų ir 

kremzlių, minkštųjų audinių formavimosi. Šeimoje, kurioje 

abu tėvai turi vidutinio dydžio nosis, gali gimti vaikų, 

kurių nosis įvairuos nuo didelės iki mažos. Mat minėti 

tėvai turi tuos genus, kurie gali lemti tiek didelę nosį, tiek 

mažą, telieka klausimas, kurį genų rinkinį paveldės vaikas. 

DANtys
Dantų raidą nulemia daug įvairiausių genų, kurio iš tėvų 

dantų tvirtumą, stiprumą paveldės vaikas. Vėliau dantų būklei 

turi reikšmės tai, kaip ir kiek gaminasi seilių, kokia seilių 

sudėtis bei aplinkos veiksniai - mitybos ir higienos įpročiai.

oDos spAlvA
Odos spalvos paveldėjimui galioja ta pati taisyklė, kaip ir kalbant 

apie akių spalvą. Atspalvių variantų gali būti daug, nuo visiškai 

juodos iki labai šviesios odos, pagal genų pasiskirstymą. Tiesa, 

baltaodžiams negimsta tamsios odos vaikai.
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Genetikos kodas

- O jeigu tėvai yra tamsiaplaukiai, bet 
vaikas gimsta šviesios plaukų spalvos?

- Tai paprastai paaiškinama. Vadinasi, tėvai 
turėjo ir tų genų, kurie lemia šviesią plaukų 
spalvą. Dar vienas tokių pavyzdžių - rezus 
kraujo grupė. Abu tėvai, kurių rezus faktorius 
yra teigiamas, gali susilaukti vaiko su ta pačia 
kraujo grupe bei neigiamu rezus faktoriumi. 
Kartais tėvai netiki, kad taip gali būti, bet tai 
tik biologijos žinių stoka. Tiesiog abu tėvai 
turėjo geną, kuris ir nulėmė vaiko rezus mi-
nusą. Kai vaikas gimsta kitos plaukų, akių 
spalvos ar kitokio nei tėvai rezus faktoriaus, 
tai reiškia, kad jis paveldėjo recesyvinį geną, 
kurį turėjo tėvai. O tėvams pasireiškė domi-
nuojantis genas, kuris ir lėmė, tarkime, tam-
sią plaukų spalvą. 

- Ar įmanoma nuspėti, kokius genus 
perduosime vaikui?

- Yra skaičiuojamos tam tikros tikimybės, 
tačiau iš principo genų rinkinys, kurį gauna 
vaikas, yra loterija. Šimtu procentų to apskai-
čiuoti tikrai neįmanoma. Jeigu yra tam tikras 
požymis, kurio pasireiškimą lemia vienas do-
minuojantis genas, tuomet vis tiek yra tik 50 
procentų tikimybė, kad vaikas tą geną pavel-
dės. Gali gimti dešimt vaikų, ir jie visi gali 
nepaveldėti to požymio arba visi jį paveldėti.

- Kaip paaiškinti, kai augant vaikui 
pasikeičia, tarkime, jo plaukų spalva?

- Na, nemaža dalis vaikų dažniau gimsta 
šviesių plaukų, o vėliau natūraliai tamsėja. Tai 

susiję su pigmentais - tos ląstelės, kurios ga-
mina spalvinį pigmentą, su amžiumi pradeda 
veikti intensyviau ir tai lemia spalvos kitimą. 

- Kiek genai gali lemti vaiko charak-
terį ar intelektą?

- Charakteris yra formuojamas, mažiau 
paveldimas, nes tam tikri charakterio bruožai 
yra tiesiog išmokstami stebint tėvus arba per-
imami iš aplinkos, formuojami naujai. O inte-
lekto koeficientas didžia dalimi lemiamas ge-
netinių veiksnių. Apie 60-70 proc. intelekto 
lemia genetinis paveldimumas, o likusi dalis 
ugdoma ir koreguojama mokantis ir lavinan-
tis. Net jei ir vaikas genetiškai užprogramuo-
tas būti genijus, negalima atmesti aplinkos 
veiksnių. Jei jis gyvena tokiomis socialinėmis 
sąlygomis, kai yra nelavinamas, jis genijumi 
tikrai netaps. Taip pat gali nutikti, kad aukš-
to intelekto koeficiento neturintiems tėvams 
gims labai intelektualus vaikas, bet didesnė 
tikimybė, kad ir vaiko intelekto koeficientas 
nebus aukštas. Išskirtinis atvejis, kai tokioje 
šeimoje gimęs vaikas intensyviai lavinasi, 
mokosi ir tobulėja pats. Tuomet aplinkos 
veiksniai lemia jo intelekto didėjimą. 

- Tai vieno vaiko panašumas į vieną 
iš tėvų, o kito vaiko - į kitą taip pat yra 
genų loterija?

- Žinoma. Bet tai viso labo išorinis pana-
šumas. Paveldėtas genų rinkinys lemia ir vi-
daus organų veiklą, funkcionavimą. Pavyz-
džiui, išoriškai vaikas gali būti panašus į ma-
mą, o jo organų veikla panašesnė į tėvo. Bet 
kuriuo atveju vaikai iš tėvų paveldi 50 proc. 
genetinio fondo (ir yra panašesni į tą, iš kurio 
gavo daugiau genų). Iš senelių paveldima apie 
25 proc. genetinio fondo, iš prosenelių dar 
per pusę mažiau. Tad po kokių dešimties kar-
tų vaikaičiai gali būti visai nepanašūs į pro-
tėvius, nes kiekviena šeima pasipildo vis nau-
jais nariais ir naujais genų rinkiniais.

- Visuomenėje kalbama apie ligų pa-
veldėjimą kas antrą kartą, tai yra - anū-
kams iš senelių. Tiesa tai ar mitas?

- Iš tiesų ligų paveldėjimas priklauso nuo 
to, ar jos yra monogeninės (lemtos vieno 
geno), ar poligeninės (lemtos daugybės ge-
nų). Monogeninių ligų grupėje yra labai skir-
tingi paveldėjimai ir galimi įvairūs variantai. 
Jeigu vienas iš tėvų turi tam tikros ligos do-
minantinį geną, tuomet tikimybė, kad vaikas 
paveldės tą ligą, yra 50 proc. nepriklausomai 
nuo jo lyties. Ir galioja ta pati procentinė tai-
syklė (mažėjanti paveldimumo galimybė) kal-
bant apie senelius, prosenelius. Tiesa, tėvai 
gali būti užslopinto geno turėtojai keliose 
kartose, tai reiškia, kad jie patys tam tikra 
liga neserga, bet jų vaikas, paveldėjęs tam 
tikrą genų rinkinį, ja susirgs. Kai tėvai turi 
užslopintą ligos geną, vaikams jį paveldėti 
lieka tik 25 proc. galimybė. 

loterija - ką galime paveldėti? 

Charakteris yra 
formuojamas, 
mažiau 
paveldimas
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Aivior Polsdioter (Eivor Palsdottir) 
šiaurietiškai paslaptinga muzika 
kelia malonius šiurpuliukus ir 
dovanoja gryniausias emocijas

Organizatorių nuotr.

Vilniuje ir Kaune - Farerų mu zikos deivė

l Gegužės 14 d. - VDU Didžioji salė, Kaunas.

l Gegužės 15 d. Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilnius.

l Organizatorius „GM Gyvai“

aivior koncertai

Scena

Aivior Polsdioter (eivor Palsdottir), 
gegužės mėnesį konsertuosianti vilniuje  
ir Kaune, yra tarptautiniu mastu labiausiai  
pripažinta Farerų salų muzikantė. Šią savo  
kūrybos viršūnėje esančią atlikėją gimtojoje  
šalyje žino kone kiekvienas - už muzikinius  
laimėjimus ji yra tapusi Farerų metų  
žmogumi. iki Aivior joks Farerų salų  
muzikantas nebuvo sulaukęs  
tokio garbingo įvertinimo.

32

Su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams
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Scena

l 1983 m. Farerų salose gimusi Aivior muzikuoti 

pradėjo dar vaikystėje. Būdama trylikos metų, 

pirmą kartą pasirodė Farerų televizijoje ir laimėjo 

nacionalinį dainų konkursą. Penkiolikos prisijungė 

prie roko grupės „Clickhaze“ ir jau po metų išleido 

pirmąjį solinį savo vardu pavadintą albumą.

l Aivior klasikinės ir džiazo muzikos studijas 

Reikjavike sekė lyderiavimas džiazo grupėje 

„Yggdrasil“, pasirodymai Farerų simfoniniame 

orkestre, solo partijos operoje „Firra“. „Danish 

Broadcasting Corporation“ bigbendas 2005 m. 

savo keturiasdešimtmečio proga išleido albumą, 

kuriam visas dainas parašė ir atliko Aivior.

l Dešimt solinių albumų išleidusi Aivior yra pla-

čiai pripažinta už gimtosios šalies ribų. Jau antra-

sis atlikėjos albumas „Krakan“ (2003 m.) buvo 

nominuotas Islandijos muzikos apdovanojimuose 

net trijose kategorijose, iš jų dvi laimėjo.

l 2004 m. įrašas „Eivor“ tapo visų laikų geriausiai 

parduodamu Farerų albumu JAV ir Kanadoje, jis 

pateko į Islandijos topus ir šios šalies muzikos apdo-

vanojimuose buvo nominuotas kartu su Bjork darbu.

l Penktasis Aivior įrašas „Human Child“ 

(2007 m.), turintis versijas anglų ir farerų kalbo-

mis, pateko į geriausių Danijos albumų sąrašą.

l „Rooms“ (2012 m.) sulaukė milžiniškos 

sėkmės - trijų Farerų muzikos „Planet Awards“ 

apdovanojimų, o 2013 m. išleistas singlas 

„Dansaou vindur“ pateko į Islandijos muzikos 

topus.

l 2015 m. Aivior išleido net du albumus - 

„Bridges“ ir „Slor“. Naujausias įrašas „Slor“ 

yra pirmasis pasirodęs tik farerų kalba - visi 

ankstesni albumai buvo iš dalies ar vien 

angliški. Farerų kalba muzikai suteikia sapno 

atmosferą ir pats albumas skamba tarsi poema. 

Dar didesnio žinomumo atlikėja sulaukė savo 

balsą paskolinusi televizijos serialui „Last 

Kingdom“.

l Aivior tapo pirmąja šalies gyventoja, gavusia 

2004 metų Farerų žmogaus titulą „Už pozityvų 

Farerų salų populiarinimą savo dainomis“. 

Jos muzikinių laimėjimų lentyną puošia 

geriausios moters dainininkės vardas „Planet 

Awards“ apdovanojimuose (2006 m., 2009 m.), 

geriausios Danijos folko dainininkės įvertinimas 

(2006 m.), trys laimėjimai - geriausios moters 

dainininkės, atlikėjo ir albumo nominacijose - 

2013 m. „Planet Awards“, „Nordic Council 

Music Prize“ nominacija (2013 m.), DJBFA 

(Danijos džiazo, „beat“ ir liaudies muzikos 

autorių) apdovanojimas (2013 m.).

FaktaiVilniuje ir Kaune - Farerų mu zikos deivė

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

 A.Polsdioter, muzikos pasaulyje geriausiai žinoma 
savo vardu Eivor, yra vokalistė, dainų autorė, instru-
mentalistė, pasižyminti reto grožio ir galingumo balsu. 
Jos kūrybos paletė varijuoja nuo Farerų muzikos išta-
kų, tradicinių baladžių iki džiazo, kantri, folko, euro-
pietiškos klasikinės muzikos, bigbendams būdingo 
stiliaus, triphopo atspalvį turinčio roko. Visus šiuos 
eksperimentinius motyvus sujungiantį unikalų stilių 
atlikėja įvardija folktronikos („folktronica“) pavadini-
mu, kuriam visiškai išsiskleisti padeda nuoširdūs ir 
lyriški dainų tekstai, atliekami farerų, anglų ir islandų 
kalbomis.

„Kiekvienoje situacijoje, į kurią patenki, yra mu-
zikos“, - teigia Aivior, kalbėdama apie įkvėpimo šal-
tinį, ir tai įrodo savo pačios kūryba. Žemiškų dalykų 
inspiruota, tačiau šiaurietiškai paslaptinga, įtraukian-
ti ir emocinga muzika atveria jautriausias klausytojų 
širdies kerteles ir leidžia ją patirti tarsi savo pačių 
gyvenimą. Danijoje įsikūrusios Aivior kūryba apima 
platų muzikinį ir emocinį spektrą, kuriame dominuo-
ja meilės, praradimo, atminties, laisvės ir gamtos 
temos. Jos balsas yra unikalus savo intymumu, vir-
tuoziškumu ir nepaprasta spalvų gama, o jaudinantys 
gyvi pasirodymai žavi Aivior skleidžiama gera nuo-
taika ir šiluma.
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Internetas

Kaip visam pasauliui pristatyti naują, au-
gintiniams skirtą produktą? Ar pridėtinės 
realybės akiniai gali padėti susidoroti su 
viešojo kalbėjimo baime? Kaip, primenant 
apie išradėjus, pasveikinti su Moters die-
na? Visus atsakymus rasite čia.

Vietoj IšVadų

n Į vieną reklamą galite jungti net ir keletą 

skirtingų istorijų.

Dovana augintiniui 

Kas?
„Bark box“.

Kokia situacija?
Užeini į tinklalapį, išsirenki pre-

numeratos laikotarpį ir pažymi savo 
šuns svorį. Viskas. Nuo užsakymo die-
nos tiesiai į namus reguliariai gauni 
tiek šuns žaislų, tiek maisto. Taip vei-
kia už Atlanto įsikūręs servisas „Bark 
box“. Tačiau kyla klausimas - kaip sa-
ve pristatyti plačiosioms masėms?

Ką padarė?
Jie papasakojo istoriją. Apie vie-

nuolikmetę Belą (Bella) ir jos šunį 
Džordžą (George). Mergaitė serga Mor-
quio sindromu, kuris kėsinosi ją visam 
gyvenimui pasodinti į invalido vežimė-
lį. Tačiau kai gavo augintinį, viskas 
pasikeitė. Kompanija „Bark box“ pa-
dovanojo Džordžui ypatingą dieną - su 
mėsainiais, kalnais žaislų bei kaulų 
ir galiausiai naktį viešbutyje.

rezultatai?
Ne tik šunų mylėtojai, bet ir kiti 

jautrių sielų žmonės dalijosi vaizdo 
klipu ir skleidė žinią apie naują pro-
duktą.

https://goo.gl/aly8kW

rubriką pristato „Gaumina“

El. reklama: įtikinamos istorijos
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Internetas

Moterys išradėjos 

Kas?
„Microsoft“.

Kokia situacija?
Mūsų visuomenėje moterys vis dar 

nepagrįstai nuvertinamos ir garsiai kal-
bama, kad kai kurie darbai joms visai 
netinka. Visgi kiekvienas gali būti tiek 
kulinaru, tiek autotechniku, tiek išradė-
ju. Moters dienos proga „Microsoft“ tai 
priminė dar kartą.

Ką padarė?
Vaizdo klipe mergaičių klausiama, 

kokius žymius išradėjus jos žino. Visuo-
se atsakymuose figūravo vien 
tik vyrai, nes netgi mokykloje 
dažniausiai minimos šios 
pavardės. Tuomet primena-
ma, kiek visko pasauliui yra 
atnešusios moterys, tokios 
kaip Patricija Bat (Patricia 
Bath), Marija Pereira (Maria 
Pereira), Ada Lavleis (Ada 
Lovelace). Verdiktas? Kiekvie-
na jūsų gali būti įrašyta į is-
toriją taip pat.

rezultatai? 
1,3 mln. peržiūrų.

https://goo.gl/2peMsO

El. reklama: įtikinamos istorijos akiniai, mokantys viešojo 
kalbėjimo 

Kas?
„Samsung“.

Kokia situacija?
Net 1 iš 5 žmonių turi viešojo kalbė-

jimo baimę. Vieniems ji pasireiškia silp
niau, kitiems taip stipriai, kad tai pana-
šiau į rimtą ligą. „Samsung“ komanda 
sukūrė įrankį, padedantį atsikratyti šios 
fobijos ir perlipti per save.

Ką padarė?
Žaidimo personažų pagrindu sukūrė 

programą, kuri imituoja viešąjį kalbėji-
mą. Užsidėję pridėtinės realybės akinius 
prieš save matote minią žmonių, jų reak-
cijas, replikas ir pan. Išmanusis laikrodis 
seka jūsų kūno reakcijas, ir kai pavyksta 
kalbą pasakyti iki galo, pereinate į kitą 
žaidimo lygį. Galiausiai paskutinis eta-
pas, kurio metu akiniai jums nuimami 
ir suprantate esantis prieš tikrą publiką.

rezultatai?
Pristatomasis vaizdo klipas „Youtu-

be“ kanale paskelbtas vos prieš mėnesį, 
tačiau peržiūrų skaičius jau dabar siekia 
20 mln.

https://goo.gl/R9oszH



laisvalaikis 2 0 1 6  b a l a n d ž i o  1

Aktorius, kurį pasaulis labiausiai įsidėmėjo 
ir įsimylėjo po legendinio filmo „Gladiato-
rius“, kasdienybėje, rodos, yra paprastas, 
taikus ir gerais darbais nemėgstantis girtis 
žmogus. RAselAs KRou (Russell Crowe), 
balandžio 7-ąją švęsiantis 52 metų gimta-
dienį, tvirtina, kad vien dėl žinomumo ne-
žada išsižadėti savo moralės principų ir ne-
supranta, kodėl kartais tai daro kiti.

Apie „OskArO“ lAimėjimą

„Kai esi užaugęs priemiestyje, mintis ar 
svajonė apie „Oskaro“ apdovanojimą rankose 
atrodo kiek beprotiška ir nereali. Bet ta minu-
tė, kai jį vis dėlto gavau, buvo nepakartojama. 
Ir visiems, kurie mano, kad negali ko nors pa-
siekti ar nėra verti, noriu pasakyti: būkite drą-
sūs, siekite savo svajonių, jos pildosi ir viskas 
yra įmanoma“, - pasakojo aktorius.

Apie sAve

Aktorius nemano, kad, tapus žinomam 
visame pasaulyje, galima sau leisti keisti ver-
tybinę sistemą ar elgtis kitaip, nei nurodo 

moraliniai įsitikinimai: „Kuo vyresnis tampu, 
tuo labiau įsitikinu, kad žinomumas nesutei-
kia privilegijos elgtis bet kaip, nepaisyti savo 
moralės, kažkuo apsimetinėti. Jei kada nu-
stosiu būti tas žmogus, kuris į jūsų klausimą 
atsako tiesiai šviesiai ir aiškiai, man teks 
mesti aktoriaus karjerą. Tokie dalykai man 
tiesiog nepriimtini.“

Apie AktOrystę

Raselas tvirtina, kad kine svarbus ne tik 
rezultatas, bet ir pats procesas: „Aš vis dar 
mėgaujuosi kiekviena filmavimo minute. No-
riu kurti vaidmenis, kurie griebia už širdies, 
kurie priverčia žiūrovą išspausti ašarą, pa-
šiurpti odą ir susijaudinti. Tai mane labiausiai 
ir motyvuoja. Ir jeigu aktorius nė kiek negal-
voja apie publiką, auditoriją, tuomet nesu-
prantu, kokio velnio jis apskritai vaidina.“ 

Apie lAbdArą

„Esu įsitikinęs, kad labdaringi darbai daro 
pasaulį geresnį. Tiesa, man labiau patinka, kai 
visa tai daroma tyliai. Mane nervina ir kone 
siutina, kai garsenybės pasinaudoja savo žino-
mumu remdamos vieną ar kitą labdaros pro-

jektą. Jeigu aš matau, kad reikia kam nors pa-
dėti, padedu. Bet kam reklamuotis ir visam 
pasauliui skelbti, kad paaukojai didelę sumą 
pinigų? Tiesiog išrašyk čekį ir užsičiaupk“, - 
griežtą savo požiūrį atskleidė aktorius.

Apie kArmą

R.Krou mano, kad kiekvienas žmogus tu-
ri savo karmą, ir jei jis elgiasi nederamai, 
daro kam nors bloga, karma visada atsigręš 
ir žmogui bus atlyginta tuo pačiu. Pasak ak-
toriaus, taip gyvena visas pasaulis, toks yra 
ir karmos ciklas: už gerą atlyginama geru, už 
blogą - blogu.

Apie gyvenAmąją vietą

Raselas turi Naujosios Zelandijos piliečio 
tapatybę, didelę gyvenimo dalį gyveno Aust-
ralijoje ir yra sakęs, kad mažiausiai norėtų 
gyventi kitur, ypač JAV: „Į Los Andželą per-
sikelsiu tuo atveju, jei Australiją ir Naująją 
Zelandiją nuplaus milžiniška banga, Angliją 
užpuls maras, o Afrikos žemyną pradangins 
marsiečiai.“ Tačiau ne veltui yra posakis - 
„niekada nesakyk niekada“. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

AŠTRUS ŽVILGSNIS

36

DATOS

Tylusis geradarys

l Pilnas aktoriaus vardas yra Raselas 
Ira Krou (Russell Ira Crowe). Jis gimė 
Velingtone - Naujojoje Zelandijoje.
l Ūgis 182 cm. 
l Būdamas dešimties metų ir žaisdamas 
regbį, Raselas neteko priekinio danties 
ir jo netaisė iki pat 1990-ųjų, kol vieno 
filmo direktorius jį privertė tai padaryti 
sumokėdamas už danties tvarkymą iš 
savo kišenės. 
l Buvo išmestas iš vidurinės mokyklos.
l Pasibaigus kino filmo „Gladiatorius“ 
filmavimui, Raselas su draugais keliavo 
aplink Australiją motociklais. Iš viso jie 
sukorė apie 6437 km.
l Yra puikūs draugai su aktore Džodi 
Foster (Jodie Foster) bei Nikole Kidman 
(Nicole Kidman).
l Buvo įkūręs dvi roko grupes.
l Yra futbolo gerbėjas.
l Susituokęs su Daniele Spenser 
(Danielle Spencer). Pirmojo vaiko pora 
susilaukė, kai Raselui buvo 39 metai,  
o antrojo - kai buvo 42-ejų.
l Spaudai Raselas yra pasakojęs, 
kad 2001-aisiais su juo susisiekė FTB 
agentai (Federalinis tyrimų biuras -  
red. past.) ir įspėjo, kad teroristinė 
grupuotė „Al-Qaeda“ gali mėginti jį 
pagrobti. 

FakTai

EPA-Eltos nuotr.

„90 dainų - 90 legendų“ su

LRT nuotr.

Interviu su Egle Daugėlaite-Kryževičiene - 39 p.

2016 m. balandžio 1-7 d.

Egle Daugėlaite-
Kryževičiene
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

TV
 TO

P1
0

Lietuvos rytas TV 4,9%
TV6 4,4%
TV1 3,8%
TV8 3,6%
Info TV 2,4%

NTV Mir Lietuva 2,2%
PBK 2%
LRT Kultūra 0,9%
REN Lietuva 0,8%
Liuks! 0,4%

Lietuvos rytas TV 4,7%
TV6 3,8%
TV8 3,4%
TV1 3,2%
Info TV 3,1%

NTV Mir Lietuva 2,3%
PBK 2,1%
LRT Kultūra 1,2%
REN Lietuva 0,8%
Liuks! 0,6%

LNK 14,8%

TV3 14,3%

BTV 6,2%

LNK 19%

TV3 16%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 APIE MUS IR KAZLAUSKUS TV3 8,9

2 VALANDA SU RŪTA LNK 8,8

3 NUO...IKI LNK 8,6

4 TV3 ŽINIOS TV3 8,5

5 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 8,5

6 KK2 LNK 8,4

7 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 8,3

8 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,2

9 REZIDENTAI 2  TV3 7,3

10 DŽIUNGLIŲ KNYGA 2 TV3 6,9

Duomenys: TNS LT, 2016 m. kovo 21-27 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti 
kanalai 26,1%

Kiti 
kanalai 30,5% BTV 5,6%

LRT Televizija 
8,9%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
7,9%

✔ Jeigu būtų galimybė kurti ar 
 vesti laidą, Ji būtų...

Moderni, jaunatviška muzikinė laida apie 
įvairaus stiliaus muziką, renginius ir panašius 
įvykius. Galbūt kada nors ir pavyks įgyven-
dinti šią idėją ir pasimatysime su visais per 
TV ekranus.

✔ dažniausiai žiūriu...
Pokalbių, pramogines laidas internete.

✔ mano mėgstamiausi tv laidų 
 vedėJai... 

Lietuvoje - Edmundas Jakilaitis, užsieny-
je - Elen Dedženeres (Ellen DeGeneres).

✔ savo dienos neįsivaizduočiau be... 
Kasdienių žinių laidų. Domiuosi aktua-

liais įvykiais Lietuvoje ir užsienyje. Nors 
dažnai vakarais vyksta renginiai, filmavimai 
ar dalyvauju kitoje koncertinėje veikloje, bū-
na savaičių, kai televizorius tiesiog „renka 
dulkes“.

✔ manau, kad labiausiai televiziJoJe 
 trūksta... 

Humoristinių laidų. Labai gaila, kad trum-
pai gyvavo projektas „Dėmesio pakrašty“. 
Mačiau ne vieną laidą - subtilus ir gana inte-
lektualus humoras.

✔ televizorių įsiJungiu tada, 
 kai noriu... 

Pažiūrėti daug kartų matytą filmą arba tik 
dėl fono, kai tvarkausi namuose.

✔ vaikystėJe man televiziJa atrodė... 
Labai įdomus ir gana paslaptingas pasau-

lis. Visada svarstydavau, kaip viskas sukuria-
ma - kaip atrodo gamybinio proceso užkulisiai.

✔ nemėgstu laidų apie... 
Žvejybą. Taip pat realybės šou, socialinių 

laidų, tokių  kaip „TV pagalba“ ir „24 valan-
dos“, - nesuprantu, kam jos gali atrodyti juo-
kingos ar įdomios.

✔ iki šiol įsimintiniausia man matyta 
 reklama... 

Ją mačiau ne per televiziją, o kino salėje 
(gaila, kad ji nepasiekė Lietuvos ekranų). Vie-
no populiariausių automobilių gamintojo rek-
lama su vištomis - kaskart žiūrėdamas ste-
biesi reklamos kūrėjų originalumu ir išskir-
tiniu humoro jausmu. Rekomenduoju visiems 
pažiūrėti.

✔ žiūrėti televiziJą verta, nes... 
Ji padeda bent šiek tiek atsipalaiduoti po 

sunkios dienos.
Parengė Greta AlišAuskAitė

Esu... PASTABUS televizijos žiūrovas
Tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės gyvenantis akordeono virtuozas MARTYNAS 
LEVIcKIS (25) įtemptoje dienotvarkėje randa laiko pažiūrėti tiek Lietuvos, tiek užsie-
nio televizijas. Todėl jis neslepia palyginantis ir skirtingų šalių TV laidų vedėjus. Atlikėjo 
teigimu, geras vedėjas turi mokėti nepastebimai ir meistriškai kreipti pokalbio linkmę, 
įsijausti į temą, būti įdomus ir dinamiškas. 
Mintimis apie televiziją dalijasi Martynas Levickis.

Stasio Žumbio nuotr.
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Balandžio 2-ąją eteryje prasidės LRT 90-me-
čiui skirtas muzikinis projektas „90 dainų -  
90 legendų“, kviesiantis prisiminti, kaip  
televizijai sekėsi nugyventi tokį garbingą 
amžių ir vis dar sparčiai tobulėti siekiant 
naujovių. Viena projekto vedėjų - EgLė 
DaugėLaiTė-KRyžEVičiEnė (28) - tvirtina, 
kad muzika buvo ir yra neatsiejama  
Lietuvos radijo, o vėliau ir televizijos dalis. 
Jos namuose taip pat garbingą vietą užima 
sukaupta antikvarinių plokštelių kolekcija. 
Ringailė Stulpinaitė

- „90 dainų - 90 legendų“ - LRT jubi-
liejinis projektas, papasakok apie jį dau-
giau. Ką pamatys žiūrovai?

- Tai išskirtinis projektas, per du mėnesius 
žiūrovai išvys 10 laidų, o finalinė laida - tai iš-
kilmingas LRT 90-mečiui skirtas koncertas 
Kauno „Žalgirio“ arenoje. Birželio 12-ąją, ti-
krąją LRT radijo gimimo dieną. Žiūrovai ne tik 
išvys ryškiausių Lietuvos scenos žvaigždžių 
pasirodymus, išgirs šiuolaikiškai aranžuotas 
legendines per 9 dešimtmečius sukurtas dai-
nas, bus ir pokalbių bei specialių nominacijų.

- Tau lietuviška estrada, tėvų, senelių 
laikų dainos žinomos, artimos? 

- Man muzika bendrąja prasme labai ar-
tima. Namie turime patefoną, tad iš tėvų, se-
nelių, antikvarų ir blusturgių esame sukaupę 
kokią pusšimtinę širdžiai mielą plokštelių ko-
lekciją, joje rastume ir senosios lietuviškos 
estrados (Benjamino Gorbulskio ar legendi-
nio konkurso „Vilniaus bokštai“ plokštelių).

- Kodėl pasirinktas būtent toks - mu-
zikinis - jubiliejaus šventimas? 

- Lietuvos radijas iš esmės nuo pirmųjų 
dienų transliavo ir koncertus iš kelių Kauno 
salių. Tad muzika buvo ir yra neatsiejama 
Lietuvos radijo, o vėliau ir televizijos dalis. 
Nenuostabu, kad sugalvota ir dainingai minė-
ti šį solidų 90-mečio jubiliejų. 

- Jei reikėtų išvardyti dešimt dainų, 
ar tavo sąraše būtų bent kelios iš šešto-
jo ar septintojo dešimtmečio? 

- Jei tokį sąrašą reikėtų sudaryti, tai jame 
neabejotinai būtų dainų, sukurtų ne tik tais de-
šimtmečiais, bet ir vėliau. „Mėlynos gatvelės“, 
„Žvirbliai“ (B.Gorbulskio), M.Noviko „Putinai“, 
A.Raudonikio „Dar širdyje ne sutema“, M.Vait-

kevičiaus „Vilniaus stogai“, T.Makačino „Vėjas 
man pasakė“, T.Leiburo „Prie pasakų miesto“. 

- Kaip jautiesi būdama tokios garbin-
gą amžių skaičiuojančios TV dalimi? 

- Garbingą radijo ir televizijos amžių la-
biausiai pajuntu, kai pajudinu vaizdo ir muzikos 
archyvus. Tada suprantu, kokį brandų ir ver-
tingą lobyną turime. Be to, labai šaunu, kad 
čia, LRT, tebedirba labai daug savo srities pro-
fesionalų, kurie savo patirtį gali perduoti jau-
niesiems kolegoms. Tai neįkainojama. O nuo 
ko viskas prasidėjo - siūlyčiau visiems įsijung-
ti kolegų iš Lietuvos radijo rengiamą radijo 
pasakojimų ciklą „9 radijo dešimtmečiai“.

- Kaip manai, kaip televizija, spauda ir 
apskritai žiniasklaida atrodys dar po kokių 
dešimties metų? Kokie bus žmonių įpro-
čiai, ką jie rinksis, kokio turinio ieškos?

- Neabejotinai bus dar daugiau interaktyvu-
mo, technologinių vaizdo ir garso įrašymo nau-
jovių, galimybės bet kur ir bet kada atnaujinti 
informaciją, ją transliuoti. Prieš kokius septy-
nerius metus, studijuodama tik iš knygų, suži-
nojau apie televizijos skaitmenizaciją, galimybę 
atsukti ar įsirašyti norimas laidas, o štai šiandien 
tai jau anokia naujovė. Džiaugiuosi, kad LRT, 
nors ir brandžiausia žiniasklaidos grupė Lietu-
voje, naujoves siurbia greičiausiai (filmuojama 
ir transliuojama HD kanalu, gausybė programė-
lių, balsavimas ir prisijungimas prie intelektinių 
žaidimų taip pat per mobiliąsias aplikacijas), 
tikiu, tai įvertina žiūrovai ir klausytojai. 

- O pati mieliau žiūri, skaitai ar klau-
sai naujienas?

- Kai vairuoju - klausau, darbo valandomis 
daugiausia skaitau, o vakare žiūriu. Žodžiu, 
visos formos man įdomios ir reikalingos.

Eglės namuose - gausi legendinių 
plokštelių kolekcija

TELEVIZIJAeterio žmonės

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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 16.25  Ginčas  20.30  M.Marti nai  čio 
80-osioms gimimo metinėms

 21.00  Duokim garo! 19.30  Operacija
 „Anekdo tai“ 

 11.00  „Tėtušiai“

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40 Oliverio tvistas. 9.40 Te-
letabiai. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Maik-
lai“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pasmerk-
ti 3“. 15.00, 1.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Džeimis gamina namuose. 18.00, 23.00 
„Tai - mano gyvenimas“. 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. 21.00 „Tokia kaip tavo šypsena“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 Di-
agnozė. Valdžia. 11.55 Beatos virtuvė. 12.40 Nuo... 
Iki. 13.30 Pagalbos skambutis. 14.15, 16.10 24 va-
landos. 15.10 „Berluskonio ryšiai su mafija. Itališki 
skandalai“. 17.00 Info diena. 21.00 Diagnozė. Val-
džia. 22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.35 Gyvenk 
sveikai! 10.35 Pasvaikščiojimai su skėčiu. Latvi-
ja. 11.25, 12.20 „Laiptai į dangų“. 12.00, 14.15, 
17.15 Naujienos. 13.40 Tabletė. 14.35 Kartu su 
visais. 15.25 Vyriška/Moteriška. 16.20 Mados 
nuosprendis. 18.05 Lauk manęs. 19.00 Stebuklų 
laukas. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55 
„Geriausias šefas“. 23.30 Vakaras su Urgantu. 

 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 Statūs krantai. 14.05 „Susitikimo vietos 
pakeisti negalima“. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 Humoro laida. 21.55 „Ne vaikinuose 
laimė“. 23.55 „Vedybos“. 1.50 „Auksas“.

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.35, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.30, 15.35 „Šeimos dramos“. 10.05, 17.30 
Tinkama priemonė. 11.05, 18.25 „Didžiosios 
paslaptys“. 12.00, 19.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 12.50 Mokslo apgauti. 13.45 Kokie 
žmonės. 14.40 Gyva tema. 21.25 Mums net 
nesisapnavo. 0.05 „Kariai 10“. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Maskva. Trys stotys 3“. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.20 Apžvalga. 13.50 „Susitikimo vieta“. 
14.55 Veidrodis herojui. 16.20 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 11“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.35 „Pa-
trulis“. 21.25 „Bitininkas“. 23.20 Dauguma. 0.30 
„Bitininkas. Baigiamasis žodis“. 

 TV PolonIa
6.40 Giminės saga. 7.00 Lenkija su Miode-
ku. 7.05 Pasaulis sukasi. 7.55, 19.25 Buvo, 
nepraėjo - istorijos tyrinėtojų kronika. 8.30 
Tarp mūsų gandrų. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 11.55, 18.20, 5.10 Trumpa istorija. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, 
kaip meilė“. 15.25 „Prokuroras“. 16.15 Esmi-
niai pokalbiai. 16.55 Kalbama apie pinigus. 
17.50 A la show. 18.30 TV ekspresas. 18.50 
Kabaretų TOP, arba kabaretų dainos. 20.25 
„Drakono Polo nuotykiai“. 20.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 0.25 Myliu tave, Lenkija. 
2.00 Miško bičiuliai. 2.15 Tarp mūsų gandrų. 
2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.10 „Begalinis Niko ir Noros grojaraštis“. 7.45 
„Didingasis“. 10.20 „King Kongas“. 13.30 „Ab-
soliutus blogis: pomirtinis gyvenimas“. 15.15 
„Pažadas“. 17.00 „Begalinis Niko ir Noros 
grojaraštis“. 18.35 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
20.10 „Veronika ryžtasi mirti“. 22.10 „Įsimylėjęs 
Šekspyras“. 0.20 „Strečas“. 2.00 „Didingasis“. 
4.55 „King Kongas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 
17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Ka-
nada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Aukso 
karštinė. 10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Variklių entuziastai su Džimiu de Viliu. 14.30 
Didžiosios statybos. 21.00, 2.50 Nuogi ir iš-
sigandę. 22.00, 3.40 Seklių pėdsakais. 23.00, 
4.30 Nepaaiškinami reiškiniai. 24.00, 5.20 Ne-
mėginkite pakartoti. 1.00 Aš išgyvenau. 1.55 
Siaubo akimirkos. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05, 
3.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00, 22.00, 4.00 
Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00 Didžiosios 
paminklų paslaptys. 17.00 Iškyla gamtoje. 
18.00, 2.00 Neįprastas maistas. 23.00, 5.00 
Vyrų irštvos. 

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

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (1) 
(N-7).

11.00 TV serialas 
„Tėtušiai“ (N-7).

12.00 Farai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
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. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Auksiniai svogūnai. 

Lietuva, 2016, tiesiogi-
nė apdovanojimų cere-
monijos transliacija. 

22.00 Veiksmo f. „Dangaus 
karalystė“ (N-14).

0.55 Veiksmo komedija 
„Slaptasis brolis“ 
(N-7).

2.30 Veiksmo drama 
„Vaikis iš 
Filadelfijos“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Su cinkeliu (N-7).
11.35 Nauja legenda.
13.00 „Tomas ir Džeris“.
13.25 Pričiupom! (N-7).
13.55 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.25 TV serialas „Juodieji 

meilės deimantai“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Operacija 

„Anekdotai“ ir kiti 
balandžio 1-osios 
nuotykiai. 2016 m. 
Vedėjas Mantas 
Stonkus. Dalyvauja: 
N.Pareigytė, S.Nainė, 
R.Ščiogolevaitė, 
V.Genytė ir kt.

21.55 Komedija „Mažasis 
plaukikas“.

23.45 Veiksmo komedija 
„Paskutinis skautas“ 
(N-14).

1.45 Veiksmo f. 
„Deimantų pjaustyto-
jas“ (N-14).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Specialus tyrimas.
12.25 Karinės paslaptys.
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.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.20 „Erškėtrožė“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Detektyvinė komedija 

„Mecgeris ir neatlikti 
namų darbai“ (N-7).

0.25 Pinigų karta.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Edmundui 

Kučinskui - 60 metų. 

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

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

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 TV serialas „44-as 
skyrius“ (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 Pričiupom! (N-7).
19.00 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Beatodairiški  
veiksmai“ (N-14).

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

1.35 Mistinės istorijos 
(N-7).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva 

tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Skubus 

iškvietimas. 
Nereikalingas  
liudininkas“ (N-7).

10.20 „Sukčius“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

13.30 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

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

Orai.
16.25 Ginčas (N-7).
17.30 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25, 4.55 Muzikinis 

gimtadienis.
23.00, 3.35 „Klaustrofobija“ 

(S).
0.50 „Vienas 

klaidingas žingsnis“ 
(N-14).

2.50, 6.20 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 IQ presingas.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 Dainuoja Aušra 

Stasiūnaitė.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.55 DW naujienos rusų k.
12.10 „Dainų dainelė 2016“. 
14.00 Auksiniai scenos kry-

žiai. Iškilminga apdo-
vanojimų ceremonija.

16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 Anapus čia ir dabar.
17.30 Linija, spalva, forma.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Labanaktukas. 
19.00 Tarptautinės plaukimo 

varžybos „Swim Open 
Stokholm“. Finalai. 

20.30 Poeto Marcelijaus 
Martinaičio 
80-osioms  
gimimo metinėms. 
Dokumentinis f. 
„Žiedai tarp žiedų“.

21.20 Muzikos savaitė.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2016“.
22.30 Drama „Mamytė“.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Koncertuojanti Europa.
2.00 Laba diena, Lietuva.
4.00 „Nuodėminga meilė“.
4.45 Rusų gatvė. Žinios.

 11.20  „Prokurorų 
 patikrinimas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos  
gydytojo patarimai 
(N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai 

prieš ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.40 „Nikita“ (N-7).
14.35 „Midsomerio 

žmogžudystės IX. 
Mirtis chore“  
(N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

19.00 „Nebylus 
liudijimas. Šešėliai“ 
(N-7).

21.00 „Bekas 5. Šeima“ 
(N-14).

22.45 Snobo kinas. 
„Keleiviai“  
(N-14).

0.30 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

1.20 „Karadajus“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Ugniagesiai 

gelbėtojai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 orai. TV3 
sportas.

22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 „Supergreiti!“ 

(N-14).
1.00 Eurolygos rungtynės. 

Maskvos „CSKA“ -  
Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.

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

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7).

11.00 „Operacija 
„Riešutai“.

12.30 „Virtuvės 
karaliai“.

13.00 „Aguonų 
laukas“  
(N-7).

14.10 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

15.55 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

16.55 „Kelionė į 
Vakarus:  
Laimingojo Luko 
nuotykiai“.

18.30 Reidas.
19.00 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00, 22.40 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Meilės 
virtuvė“.

23.10 „Drakono 
garbė 2“  
(N-14).

„TOKIA KAIP TAVO ŠYPSENA“
Komedija. JAV. 1997.
Režisierius: Keith Samples.
Vaidina: Greg Kinnear, 
Lauren Holly, Joan Cusack.

Denis ir Dženifer Robertsonai turi 
viską: gerus darbus, nuostabų na-
mą, karštą meilę, ištikimus drau-
gus. Tačiau iki visiškos laimės jiems 
reikia vaikelio. Abu sutuoktiniai 
kreipiasi į kliniką.

„PASKUTINIS SKAUTAS“
VeiKsmo Komedija. JAV. 1991.
Režisierius: Tony Scott.
Vaidina: Chelsea Field, Damon 
Wayans, Bruce Willis.

Džo Halenbekas - kadaise buvęs 
pats geriausias slaptosios tarnybos 
agentas, dabar tapęs alkoholiku 
detektyvu. Jis pasamdomas, kad 
apsaugotų šokėją Kori, kurią grasi-
nama nužudyti. Džo pradeda blai-
vytis, tuo metu Kori yra nužudoma. 

balandžio 1 d. 

 11.00  „Operacija 
 „Riešutai“

 1.00  Eurolygos 
 rungtynės

 14.35  „Midsomerio 
 žmogžudystės“

 ANImAl PlANET
6.36 Susitikimai su orangutanais. 7.25, 11.00 Mie-
liausi Amerikos naminiai gyvūnėliai. 8.15, 12.50 
Pavojingiausios JAV gyvatės. 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 
Pietų Afrikos gyvūnų policija. 17.25, 22.00, 23.50, 
1.40, 5.49 Upių pabaisos. 20.10, 3.25 Echo ir 
Ambozelio drambliai. 0.45 Žmogus-auka. 

 SPOrT1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - Saragosos „CAI“. 2016-03-27. 
8.00 Čempionai LT.Grappling. Pakruojis 2016. 
4 d. 8.30, 20.30 „Road to glory“. Su Juozu Liesiu. 
Kovinio sporto žurnalas. 9.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 9.30, 21.30 KOK World 
Series. Bušido kovos. Vilnius. 2016 m. 12.00 
Rusijos „Premier league“. „Krasnodar“ - „Zenit“. 
2016-03-05. 14.00, 2.00 Snieglentės. Pasaulio 
čempionatas. „Big-air“ rungtis. Finalas. 15.45 
„NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 16.00 
NBA visų žvaigždžių savaitgalis. Rungtynės. 
20.00 Čempionai LT.Grappling. Klaipėda 2016. 1 
d. Premjera. 21.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 24 laida. Premjera. 24.00 „M1 Iššūkis“. 
Anglija - Japonija. Kovinis sportas. 

 VIASAT SPOrT BAlTIc
7.00, 15.35 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - 
„Brose Baskets“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. 
„Chimki“ - „Olympiacos“. 10.40, 3.10 Boksas. 
11.30 Motosportas. Kataro MotoGP Moto2 
lenktynės. 13.00 „Formulė-1“. Australijos GP 
lenktynių apžvalga. 13.55 „Formulė-1“. Bahrei-
no GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 
17.25 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžval-
ga. 17.55 „Formulė-1“. Bahreino GP treniruotė 
2. Tiesioginė transliacija. 19.55 Krepšinis. Eu-
rolyga. CSKA - „Žalgiris“. Tiesioginė transliaci-
ja. 21.55 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - 
„Real“. Tiesioginė transliacija. 23.30 Krepšinis. 
Eurolyga. CSKA - „Žalgiris“. 1.20 Krepšinis. 
Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Real“.

 EUrOSPOrT
6.30, 13.30, 20.45, 3.30 Dailusis čiuožimas. 
Pasaulio čempionatas JAV. 8.00, 18.30 Dvi-
račių sportas. De Panne, Belgija. 9.00, 15.00, 
19.40, 2.30, 5.00 Angliškasis biliardas. Atvirasis 
čempionatas Kinijoje. 19.25 Dviračių sportas. 
2 d. Vaikantis rekordų. 20.40, 1.00 Sporto 
naujienos. 0.45 Sporto linksmybės. 1.05, 2.25 
Pasaulio futbolo apžvalga. 1.10 JAV futbolo 
lyga. 1.35 Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 2.00 
FIFA futbolas. 

„DANGAUS KArAlYSTĖ“
VeiKsmo filmas. JAV, Ispanija, Didžioji Britanija, Vokietija. 2005.
Režisierius: Ridley Scott.
Vaidina: Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons.

Jaunas ginklakalys Balijanas priverstas bėgti iš savo gimtinės. Jis prisideda 
prie kryžiuočių riterių būrio, kuriam vadovauja jo tėvas. Tačiau viename 
mūšyje tėvas sunkiai sužeidžiamas ir prieš mirtį spėja paskelbti savo sūnų 
riteriu. Balijanas netrunka pagarsėti kaip narsus ir patyręs kovotojas. Išvaizdus 
ir garbingas jaunas vyras atkreipia karaliaus sesers gražuolės Sibilės dėmesį.

„SUPErGrEITI!“
Komedija. JAV. 2015.
Režisieriai: Jason Friedberg, 
Aaron Seltzer.
Vaidina: Andrea Navedo, 
Daniel Booko, Lili Mirojnick.

Komedija, kurioje visas dėmesys ski-
riamas filmui „Greiti ir įsiutę“. Šio filmo 
herojai dar kietesni, jų frazės dar įspū-
dingesnės, tačiau kažkodėl jų lenk-
tynės atrodo tik velniškai juokingos.

TV8
21.00

TV6
23.00

lNK
23.45

TV3
22.00

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo 

meistrai“ (N-7).
7.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.55 „Ančiukas Donaldas 
ir draugai“ (N-7).

8.30 „Madagaskaro 
pingvinai“ (N-7).

9.00 Mitybos ir sporto 
balansas.

9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Skonio lenktynės.
11.00 „Trys didvyriai ir 

Šamachando  
princesė“.

12.40 Filmas šeimai 
„Pelenė“ (N-7).

14.20 Filmas šeimai 
„Geriausias pasaulio 
magas“ (N-7).

16.15 Ekstrasensai detekty-
vai (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija 

„Garfildas“.
21.05 Komedija „Išprotėjęs 

profesorius“ (N-7).
23.00 Fantastinis 

veiksmo f. „Dredas“ 
(N-14).

0.55 Veiksmo f. „Dangaus 
karalystė“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“ (1).

8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Paklydėlės papūgos 

sugrįžimas 3.
9.40 „Bobikas svečiuose 

pas Barbosą“.
9.50 „Ragana prieš“.
10.00 „Tomas ir Džeris 

Marse“.
11.30 Romantinė komedija 

„Ko nori mergina“.
13.35 Pričiupom! (N-7).
14.00 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Nauja legenda.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Nuotykių filmas 

šeimai „Alvinas ir 
burundukai 3“.

21.10 Nuotykių f. „Kelionė į 
Žemės centrą“ (N-7).

23.00 Nuotykių komedija 
„Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas“ (N-7).

0.45 Komedija „Mažasis 
plaukikas“.

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.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Neįtikėtini Afrikos 

laukiniai gyvūnai“. 
13.00 „Akistatos“. 6 s. 
14.00 „Daktaro Bleiko 

paslaptys 2“ (N-7).
16.00 Žinios. 
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „90 dainų - 90 

legendų“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Komedija „Melo išra-

dimas“ (subtitruota).
0.30 Trumposios žinios.
0.35 „Neįtikėtini Afrikos 

laukiniai gyvūnai“. 
1.30 „Akistatos“. 6 s. 
2.30 Daktaro Bleiko 

paslaptys 2“ (N-7).

 16.15  Popietė su 
Algimantu Čekuoliu

 7.55  „Ančiukas Donaldas 
 ir draugai“

ŠeŠtadienis

„MIRTIES PRABUDIMAS“
Veiksmo filmas. JAV, Vokietija. 2004.
Režisierius: Philippe Martinez.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, Simon Yam, Philip Tan.

Benas Arčeris - daugybę metų nusikaltimais vertęsis vyras. Beno žmona 
yra socialinė darbuotoja, padedanti Amerikoje įsitvirtinti nelegaliems 
imigrantams iš Kinijos. Kartą ji susipažįsta su mergaite Kim ir nuspren-
džia ją priglausti savo namuose. Deja, šis geraširdiškas gestas pražudo 
Sintiją - ją nušauna. Kim dingsta. O kartu ir Beno sūnus Nikolas. Dabar 
vienintelis Benas gali surasti vaikus.

rekomenduoja

„KELIONĖ Į ŽEMĖS CENTRĄ“
Nuotykių filmas. JAV. 2008.
Režisierius: Eric Brevig.
Vaidina: Brendan Fraser, 
Josh Hutcherson, Seth Meyers.

Žiulio Verno klasikinio romano 
„Kelionė į Žemės centrą“ ekra-
nizacija. Geologijos profesoriui į 
rankas pateko senas islandų ma-
nuskriptas. Jis su savo palydovais - 
sūnėnu ir dingusio brolio draugo 
dukra - leidžiasi ieškoti „dingusio-
jo pasaulio“. Nuotykių ieškotojai 
pasiryžę pasiekti Žemės centrą ir 
įminti mūsų planetos paslaptis.

„DREDAS“
faNtastiNis Veiksmo filmas. 
Jungtinė Karalystė, JAV, Indija. 2012.
Režisierius: Pete Travis.
Vaidina: Karl Urban, 
Olivia Thirlby, Lena Headey.

Tolimoje ateityje Amerika neatpa-
žįstama - tai nyki, nušvitinta ir nu-
skurdinta žemė. Rytų pakrantėje 
klesti tik vienas niūrus megapolis, 
kuriame karaliauja nusikaltėliai 
ir chaosas. Tvarką prižiūri vietos 
policininkai, turintys net kelis įga-
liojimus - teisėjo, prisiekusiųjų ir 
paties bausmės vykdytojo. 

„PRAGARAS KONEKTIKUTE“
siaubo trileris. JAV, Kanada. 2009.
Režisierius: Peter Cornwell.
Vaidina: Virginia Madsen, 
Martin Donovan, Kyle Gallner.

Sara Kembel su sūnumi Metu per-
sikrausto į Sautingtoną. Netrukus 
Metas aptinka patalpą namo rūsyje, 
kur anksčiau buvo įrengtas morgas. 
Pasirodo, naujasis Kembelų namas 
kadaise buvo laidojimo namai. Ne-
sulaukęs suaugusiųjų pagalbos, Me-
tas pats ima tyrinėti namo istoriją. 

LNK
21.10

 TV8
7.00 „Moterų laimė“ (N-7). 8.00 Senoji ani-
macija. 9.00 „Linksmieji traukinukai“. 9.30 
Teletabiai. 10.00 „Rezidentai“ (N-7). 11.30 
Mankštinkitės. 12.00 Namų dekoravimas (N-7). 
13.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 15.00 Didy-
sis magijos šou (N-7). 18.00 „Agatos teisė“ 
(N-7). 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Miško laukymė“ (N-7). 22.45 „Tokia kaip tavo 
šypsena“ (N-7). 0.40 „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 
Dviračio šou. 18.40 Pagalbos skambutis (N-7). 
19.30 „Lengvi produktai. Skonio apgavikai“. 
20.30, 3.50 Valanda su Rūta. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Išvados. Žinios rusų k. 22.30 Au-
topilotas. 23.00 Yra, kaip yra (N-7). 1.00 24 
valandos (N-7). 3.00 Bus visko. 5.30 Sveikatos 
ABC televitrina. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 Grok, 
mylimas akordeone! 7.30 Vaikų klubas. 7.45 „Juo-
kingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 8.00 Gudrutės 
ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.10 Idealus 
remontas. 10.00 „Maša ir lokys“. 10.15 „Jumorina“. 
11.00 Naujienos. 11.35 Stanislavo Govoruchino 
„Juoda katė“. 12.40 „Laiminkite moterį“. 15.05 
„Vorošilovo šaulys“. 17.00 Kas nori tapti milijo-
nieriumi? 18.00 Šventinis koncertas. 20.00 Laikas. 
20.20 Pasverti ir laimingi 4. 23.10 Šiandien vakare. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
6.40, 10.10, 13.20 Žinios. Maskva. 7.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Žinios. 7.10 Bumerangas. 8.10 
Eismo taisyklės. 9.05 Elina Bystrickaja. 10.25 
„Mokyklinis valsas“. 12.25, 13.30 „Ne vaikinuo-
se laimė“. 14.55 „Kai jo visiškai nelauki“. 20.00 
„Pavogta laimė“. 24.00 „Pirmą kartą ištekėjusi“. 

 REN
7.05 „Fiksikai“. 7.25 Kviestinė vakarienė. 12.00 
Čapman paslaptys. 13.35 Labiausiai šokiruojan-
čios hipotezės. 14.30 Sąžiningas remontas. 15.25 
Pažink mūsiškius! 17.10 „V ir M“. 18.30 „Tyrimo 
paslaptys 14“. 20.15 „Izmailovo parkas“. 21.55 
„Jumorina“. 23.35 „Retromanija. 1983 metai“. 

TV3
23.00

TV6
22.30

BTV
23.50

 9.00  „Ponas Bynas“
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6.50 Amerikos talentai.
8.30 Brydės.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Akivaizdu, 

bet neįtikėtina.
10.30 Pričiupom! (N-7).
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos 
etapas Bulgarijoje. 
2015 m.

12.00 „Mano mylimiausia 
ragana“ (N-7).

13.00 „Viena už visus“ 
(N-7).

14.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

16.00 Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos 
(N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „44-as skyrius“ 
(N-7).

19.00 Pričiupom! (N-7).
19.30 Lietuvos super-

miestas. Vedėjai: 
I.Jankauskaitė 
ir Radistai 
(R.Mackevičius ir 
J.Nainys).

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

23.50 Siaubo trile-
ris „Pragaras 
Konektikute“ (N-14).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Šiandien 

kimba.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.30 „Tigrų sala“.
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, 17.30, 21.30 
Ar žinai, kad...?

15.25, 16.25 „80-ieji“ 
(N-7).

17.32 Nuoga tiesa (N-7).
18.30 „Jaunikliai“ (N-7).
18.45 „Sparnuočių gyve-

nimas. Skrydžių 
virtuozai“.

19.50 „Slaptas 
augalų gyvenimas. 
Kelionės“.

21.32, 3.00 „Voratinklis“ 
(N-14).

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

1.30 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

5.55 „Tigrų sala“.
6.20 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
6.50 Rytas su Ignu Miškiniu.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora (subtitruota).
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 „Kengyras. 

40 laisvės dienų“.
11.00 Septynios Kauno 

dienos.
11.30 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
13.00 „Naisių vasara“.
14.15 „Baltijos teatro baleto“ 

spektak lis pagal „Depe-
che Mode“ muziką. 

15.50 Kristupo vasaros 
festivalis 2014. 

16.50 „Dviračiais per 
Himalajus“.

17.45 Žinios. Orai.
18.00 Muzikos savaitė.
18.30 ARTS21.
19.00 Tarptautinės plauki-

mo varžybos. 
20.30 Melodrama „Nesėtų 

rugių žydėjimas“ (N-7).
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuojanti Europa.
23.45 Dainuoja Aušra 

Stasiūnaitė.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.55 „Sodininkų 
pasaulis“.

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

10.30 „Visa tiesa apie 
kates“.

11.25 „Tai bent žvėrynėlis!“
11.55 Naidželo Sleiterio 

vakarienė.
12.30 Kasdien 

virtuvėje su Reičele 
Alen.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

14.00 „Superauklė“ (N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
19.00 „Dora Heldt 1. 

Atostogos su tėčiu“ 
(N-7).

21.00 „Vyriausiasis 
inspektorius  
Benksas. 
Sudžiūvusių  
kaulų svajonės“ 
(N-14).

22.50 „Myliu tave, 
žmogau“ (N-14).

0.45 Magai.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Topmodeliai (N-7).
7.30 Ledo kelias (N-7).
8.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
11.00 Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos (N-7).

12.00 Futbolo.tv.
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Aukščiausia pavara. 

Didžiausios nesė-
kmės (N-7).

16.00 Pavojingiausi pasau-
lio keliai (N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Utenos „Juventus“ -  
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 „Fantastiškas 
ketvertas“ (N-7).

21.05 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 „Mirties prabudi-

mas“ (N-14).
0.15 „Pasmerktas mirti“.
2.20 „Amerikiečiai“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

13.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

14.00 Pamiršti vardai. 
Kristupas  
Manvydas.

14.30 „Broukenvudo 
paslaptys“ (N-7).

16.15 „Virtuvės 
karaliai“.

16.45 „Visi kalba, kad aš 
tave myliu“.

18.30 „Kulverstukas“.
20.00, 23.20 Klaipėdos 

savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga.

20.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

21.40 „Pabėgti nuo 
praeities“ (N-7).

23.50 Reidas.
0.20 „Beorė 

erdvė“ (N-7).

 13.00  „Naisių vasara“ 11.00  „Detektyvas 
 Linlis“ 

 19.30  Lietuvos 
 supermiestas

 14.30  „Broukenvudo 
 paslaptys“

 10.30  „Visa tiesa apie 
 kates“

TV PROGRAMAbalandžio 2 d. 

 NTV Mir
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl svei-
ki! 8.50 Gaminame su A.Ziminu. 9.25 Kulinarinė 
dvikova. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.00 „Gyvas 
ir negyvas maistas“. 11.55 Buto klausimas. 13.25 
Aš lieknėju. 14.25 „Gyvenimo būdas“ su Julija 
Vysockaja. 15.05 Važiuosime, pavalgysime! 16.20 
„Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 18.00 Tyrimą atli-
ko... 19.00 „Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 
20.00 Naujos rusiškos sensacijos. 21.00 Tu nepa-
tikėsi! 22.00 „UGRO 2“. 2.20 „Viskas įskaičiuota“. 

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.30 Nepaprastų 
vietų keliais. 11.50 Polonija 24. 12.20 Sveika, 
Polonija. 13.20 „Tėvas Mateušas“. 14.15 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 15.20 Myliu tave, Lenkija. 17.00 Kultū-
ringieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 Iš 
kitos pusės. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. 
21.45 Sodyba. 22.45 Tatrų legenda. 

 TV1000
10.30 „Veronika ryžtasi mirti“. 12.25 „Despero nuo-
tykiai“. 14.10 „Didingasis“. 17.00 „King Kongas“. 
20.10 „The Young and Prodigious T.S. Spivet“. 
22.10 „Aš esu Semas“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai paga-
minta? 7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penktoji 
pavara. 9.10 Fantom Works dirbtuvės. 10.05 
Aukcionai. 10.55 Sandėlių medžiotojai Brita-
nijoje. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Sandėlių 
karai. Kanada. 15.25 Aukso karštinė. 16.20 
Deimantų medžiotojai. 17.15 Išgyvenk! 18.10 
Vyras, moteris, gamta. 19.05 Išgyventi su Edu 
Stafordu. 20.00 B.Grilsas. Sala. 21.00, 2.50 
Ieškant ginklo. 22.00 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 23.00, 4.30 Sandoriai, ratai ir vagystės. 
23.30, 4.55 Dalaso automobilių rykliai. 24.00, 
5.20 Likvidatorius. 1.00 Greiti ir triukšmingi. 
Griovimo teatras. 3.40 Automobilių perparda-
vinėtojai. 

 TraVel
6.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00 Naujo 
būsto paieška. 9.05 Turto gelbėtojai. 10.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 Karai dėl 
bagažo. 12.00 Viešbučių verslas. 20.00, 24.00 
Iškyla gamtoje. 21.00, 2.00 Neįprastas mais-
tas. 22.00 Neįprastos žemės. 23.00 Įkaušęs 
keliautojas. 1.00 Sunkios kelionės. Indija. 3.00 
Stovyklavimas. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Susitikimai su orangutanais. 7.25 Namai 
medžiuose. 11.55, 21.05, 22.55 Pavojingiau-
sios JAV gyvatės. 12.50, 1.40 Bėgantys lais-
vi. 13.45, 2.35 Afrikos medžiai. 14.40, 3.25 
Pietų Afrikos gyvūnų policija. 15.35, 4.15 Echo 
ir Ambozelio drambliai. 16.30, 5.02 Deivas 
Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 17.25, 5.49 
Afrikos tankmėje. 18.20, 22.00 Kova su bra-
konieriais. 19.15, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 
20.10 Šių laikų daktaras Dolitlis. 

 sPorT1
9.00 Pašokime? Dailusis čiuožimas. 10.00 KOK 
World Series. Bušido kovos. Moldova. 12.00 NBA 
krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ - Denverio 
„Nuggets“. 2016-03-27. 14.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Saragosos 
„CAI“. 2016-03-27. 16.00 NBA krepšinio lyga. 
Oklahomos „Thunder“ - San Antonijaus „Spurs“. 
2016-03-27. 18.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 18.30 „NBA pasaulis“. Speciali krep-
šinio laida. 19.00 Rusijos „Premier league“ 21 
turo apžvalga. 19.30 Rusijos „Premier league“. 
„Rostov“ - „Spartak“. 21.20 „NBA pasaulis“. Spe-
ciali krepšinio laida. 21.45 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Feyenoord“ - „Excelsior“. 23.45 KOK World 
Series. Bušido kovos. Moldova. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Žalgiris“. 
8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - 
„Real“. 10.40 Boksas. Ashley Theophane - 
Adrienas Broneris. 13.25 Boksas. 14.10 Fut-
bolas. Premier lygos apžvalga. 14.40 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Aston Villa“ - „Chel-
sea“. Tiesioginė transliacija. 16.45 „Formu-
lė-1“. Bahreino GP treniruotė 3. 17.55 „For-
mulė-1“. Bahreino GP kvalifikacija. Tiesioginė 
transliacija. 19.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Liverpool“ - „Tottenham“. Tiesioginė 
transliacija. 21.30, 3.25 Motosportas. Argen-
tinos MotoGP kvalifikacija. 22.35 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - „Watford“. 
0.25 Boksas. Callumas Smithas - Hadillah 
Mohoumadi. Tiesioginė transliacija. 2.00 „For-
mulė-1“. Bahreino GP kvalifikacija. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. 

 eurosPorT
 6.30, 13.30, 21.00, 1.00, 4.00 Dailusis čiuoži-
mas. Pasaulio čempionatas JAV. 9.00, 16.00, 
2.00, 5.00 Angliškasis biliardas. Atvirasis 
čempionatas Kinijoje. 15.00, 18.30, 24.00 Mo-
tosportas. Pasaulio čempionatas Ispanijoje. 
20.55, 0.55 Sporto naujienos. 3.30 Sporto 
linksmybės. 

 9.00  Vienam gale 
 kablys
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Kortų namelis“  15.55  Jubiliejinis
       V.Noreikos koncertas

 21.00   „Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2“

 

 23.30  „Emilės Rouz
  egzorcizmas“

 12.30  „Merlino 
   mokinys“

 TV8
6.30 Mitybos ir sporto balansas. 7.00 „Mote-
rų laimė“ (N-7). 8.00 Senoji animacija. 9.00 
„Linksmieji traukinukai“. 9.30 Teletabiai. 10.00 
„Nuovada“ (N-7). 11.30 Mankštinkitės. 12.00 
Mamyčių klubas. 12.30 Namų dekoravimas
(N-7). 13.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 15.00 
Didysis magijos šou (N-7). 18.00 „Agatos 
teisė“ (N-7). 19.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 „Debesuota, gali ištikti meilė“ (N-7). 
22.45 „Miško laukymė“ (N-7). 0.25 „Agatos 
teisė“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 Di-
agnozė. Valdžia. 8.00 KK2 (N-7). 10.00 Brydės. 
10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 
13.35 Beatos virtuvė. 14.30 24 valandos (N-7). 
16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30, 0.30 Diagnozė. 
Valdžia. 20.30 A.Ramanauskas Plius. 21.00 
„Alfa“ savaitė. 21.30 A.Užkalnis Plius. 22.00 
Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 22.30 
„Lengvi produktai. Skonio apgavikai“. 23.35 
Nuo... Iki. 1.20 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2
(N-7). 4.05 Dviračio šou. 

 PBK
6.10, 1.30 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.50 Armijos parduotuvė. 7.30 Anima-
cija. 7.50 „Juokingi kamuoliukai. Pin-kodas“. 
8.05 Sveikata. 9.10 Kol visi namie. 9.55 „Maša 
ir lokys“. 10.30 Fazenda. 11.25 Sekmadienio 
svečiai. 12.20 Kinijos atradimas. 12.50 „Dešimt 
negriukų“. 15.25 „Be apsaugos“. 17.50 „Naiki-
namoji jėga“. 19.55 „Juoda - balta“. 21.00 Lai-
kas. 22.40 Kas? Kur? Kada? 23.45 Linksmųjų ir 
išradingųjų klubas. 2.00 Pasverti ir laimingi 4. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
7.20 Pats sau režisierius. 8.10 J.Petrosiano 
humoro laida. 8.40 Rytinis paštas. 9.20 Žinios. 
Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15, 
13.15 „Saliamis“. 14.15 Humoro laida. 16.30 
Šokiai su žvaigždėmis. 21.00 Sekmadienio va-
karas su V.Solovjovu. 23.00 „Šalies budėtojas“. 
23.55 „Karštais pėdsakais“. 1.45 Senu ritmu. 

 Ren
7.15 „Retromanija. 1983 metai“. 8.30 „V ir M“. 
9.20 Rusiškas vairavimas. 10.10 Paskutinę aki-
mirką. 10.35 Žiūrėti visiems! 11.00 „Jumorina“. 
12.35 „Izmailovo parkas“. 14.25 „Kurtinys“ 1.10 
„Druska“ muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 
8.55 „Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 10.25 
Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebuklai. 11.55 
Sodininkų atsakas. 13.25 Valgome namie! 14.00 
Vartotojų teisių apsauga. Nesileisk apgaunamas! 
15.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 16.20 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 13“. 18.00 Tyrimą atliko... 19.00 Sa-
vaitės akcentai. 19.48 Pozdniakovas. 20.00 „Sve-
timas“. 23.55 Nacionalinės kino premijos „Nika“ 
įteikimo ceremonija. 3.30 „Viskas įskaičiuota“.

 TV PolonIa
7.25 Nežinomas Jono Pauliaus II gyvenimas. 8.10 
Prie Tatrų. 8.30, 15.25 Kur tie pašėlę artistai, arba 
Majevskos-Korč benefisas. 9.20, 18.25, 1.25 Len-
kija su Miodeku. 9.30 Astronariumas. 10.00 „Dra-
kono Polo nuotykiai“. 10.35 Povandeninė ABC. 
10.50 Grūdas. 11.20 Persirengėliai. 12.30 Laisvas 
ekranas. 12.45 Santo Subito. Nepaaiškinamas 
pasveikimas. 13.55 Laukiame Pasaulio jaunimo 
dienų. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 16.25 Okrasa 
laužo taisykles. 16.55 Šeimynėlė.pl. 17.55, 0.55 
Valstybės interesai. 18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 
19.50, 4.35 Keturiomis akimis. 20.25, 2.25 „Drako-
no Polo nuotykiai“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Merginos iš Lvovo“. 
22.40 „Vyšnios kauliukas“. 0.15, 5.10 Sportas.

 TV1000
10.25 „The Young and Prodigious T.S. Spivet“. 
12.20 „Sutrikusi mafija“. 14.10 „Įsimylėjęs Šekspy-
ras“. 16.25 „Veronika ryžtasi mirti“. 18.20 „Despero 
nuotykiai“. 20.10 „Sala“. 22.30 „Rizikos riba“. 0.25 
„Žodžių magija: JK Rowling istorija“.

 DIscoVeRy 
9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Kubos 
chromas. 10.55 Fokusų magija. 11.50 Troja. 12.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 Nekilnoja-
mojo turto karai. 14.30 Likvidatorius. 15.25 Dala-
so automobilių rykliai. 16.20 Retro automobiliai. 
17.15 Kubos chromas. 18.10 Kas dedasi Žemėje? 
19.05 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 20.00, 1.00 
Aliaska. Šeima iš miško. 21.00, 2.50 Įveikti baimes 
su B.Grilsu. 22.00, 3.40 Laukinių kalnų karaliai. 
23.00, 4.30 Alkatrazas. Pabėgimas iš salos. 

 TRaVel
9.05, 17.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 11.00 Karai dėl bagažo. 12.00 Pa-
miršta ir palaidota. 13.00, 18.00, 23.00 Statybos 
Aliaskoje. 14.00, 24.00 Vyrų irštvos. 15.00 Gy-
venimas ant ežero. 16.00 Namų restauravimo 
projektas. 20.00, 1.00 Nežinoma ekspedicija. 2.00 
Įkaušęs keliautojas. 3.00 Stovyklavimas.

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“ 
(N-7).

7.25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.55 „Ančiukas Donaldas 
ir draugai“ (N-7).

8.30 Padėkime augti.
9.00 Statybų TV.
9.30 Virtuvės istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Kaip pagauti 

Laimės paukštę“ 
(N-7).

12.30 Fantastinis 
nuotykių f. 
„Merlino mokinys“ 
(N-7).

16.15 Ekstrasensai 
detektyvai  
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 Trys muškietininkai 

(N-7).
22.00 Veiksmo trileris 

„Nevaldoma  
grėsmė“ (N-14).

24.00 Romantinė 
komedija  
„Paskutinis bučinys“ 
(N-14).

2.00 Komedija 
„Išprotėjęs  
profesorius“  
(N-7).

6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Sandžėjus ir Kreigas“.
8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Ragana prieš 2“.
9.50 „Ragana prieš 3“.
10.00 „Akistata su laukine 

gamta. Išgyventi 
Serengetyje“.

11.50 Romantinė komedija 
„Ir riteriai įsimyli“ 
(N-7).

14.00 Komedija šeimai 
„Pėdsekys ir auksi-
nio rakto legenda“.

15.35 Pričiupom! (N-7).
16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. 
19.30 Žvaigždžių duetai. 

2016 m.
22.00 Veiksmo trileris 

„Keršto valanda“ 
(N-14).

23.30 Siaubo trileris 
„Emilės Rouz  
egzorcizmas“ (N-14).

1.40 Nuotykių f. „Kelionė į 
Žemės centrą“ (N-7).

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 Pasakininkas. 
9.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 „Dainų dainelė 2016“.
12.40 „Salų gamtos slė-

piniai“. „Karibai. 
Laukinis rojus“.

13.35 „A.Kristi. Mįs lin gos 
žmogžudystės“ (N-7).

15.10 „Pavojingi jausmai“.
16.00 Žinios.
16.15 Istorijos detektyvai.
17.00 Tėvų susirinkimas.
17.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės. Gy  ve-

nimas tęsiasi 2“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Komedija „Nors mirk 

iš gėdos“ (N-7).
23.30 Trumposios žinios.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
etapas Bulgarijoje.

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio 

pasaulyje  
su Vidu Mačiuliu.

10.00 Sveikatos kodas.
11.00 Dokumentinis f. 

„Senovės X failai. 
Šventasis Gralis“ 
(N-7).

12.00 „BBC dokumentika. 
Laukinių gyvūnų 
pasaulis“.

13.00 Savaitės 
kriminalai  
(N-7).

13.30 Sveikinimai. 
16.00 Išgyvenk, 

jei gali.
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „44-as skyrius“ 
(N-7).

19.00 Komedija 
„Nebrendylos“  
(N-7).

21.00 „Kortų namelis“ 
(N-14).

22.55 Trileris 
„Liono gauja“ 
(N-14).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Laukinis pasaulis“.
11.10 „Kaip užauginti 

planetą. Varžovas“ 
(N-7).

12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
13.15 „Genijai iš prigimties“.
14.00 Ginčas (N-7).
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20, 17.30, 21.30 

Ar žinai, kad...?
15.25, 16.25 

„80-ieji“ (N-7).
17.32, 1.50, 4.40, 6.15 

24/7.
18.30 Viskas. Aišku (N-7).
19.50 „Slaptas augalų gy- 

venimas. Saulės link“.
21.32 „Sukčius“ (N-7).
23.50 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
2.35 Vantos lapas.
3.00, 5.25 

„Sparnuočių gyve-
nimas. Skrydžių 
virtuozai“.

3.50 „Slaptas augalų gyve-
nimas. Kelionės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
7.00 „Pamestas vaikas“. 
9.30 ARTS21.
10.00 „Maljorka ir Menorka -

Ispanijos Viduržemio 
jūros seserys“.

10.30 „Kengyras. 
40 laisvės dienų“.

11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
12.00 Šv. Mišių translia-

ci ja iš Vilniaus Gai-
lestingumo šventovės.

13.00 Legendos.
13.45 Atspindžiai.
14.15 Mokslo ekspresas.
14.30 ORA ET LABORA. 
15.00 Šventadienio mintys.
15.30 Kelias į UEFA EURO.
15.55 Jubiliejinis V.Norei-

kos koncertas.
16.55 „Mažasis princas“.
17.45 Žinios.
18.00 Paramos ir labdaros 

koncertas „Dedikacija 
maestro“. Tiesioginė 
transliacija.

19.30 „Kaunas Jazz 2015“.
20.00 Euromaxx.
20.30 Linija, spalva, forma.
21.15 Visu garsu.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.
23.00 LRT OPUS ORE.

 18.30  Viskas. Aišku
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 21.00  „Perskaityk 
  ir sudegink“

 22.30  „Formulė-1“ 14.00  „Superauklė“

 AnimAl PlAnet
7.25, 21.05 Šių laikų daktaras Dolitlis. 8.15, 18.20, 
22.00, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 9.10, 19.15 Kova 
su brakonieriais. 10.05, 20.10 Pavojingiausios JAV 
gyvatės. 11.00 Upių pabaisos. 11.55, 22.55 Ieškant 
karališkosios kobros. 12.50, 1.40 Pirmapradė Be-
lovežo giria. 13.45, 2.35 Neištirta Indokinija. 14.40, 
3.25 Bahamų salose. 15.35, 4.15 Laukinė Arktis. 
16.30, 5.02 Rykliai. 17.25, 5.49 Didžiausi ir blogiausi. 

 SPort1
6.00 Rusijos „Premier league“. „Rostov“ - „Spartak“. 
Vakar. 8.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyeno-
ord“ - „Excelsior“. 10.00 Čempionai LT.Grappling. 
Klaipėda 2016. 1 d. 10.30 „NBA pasaulis“. 10.45 
„NBA Action“. 11.15 NBA krepšinio lyga. San Anto-
nijaus „Spurs“ - Toronto „Raptors“. Šiandien. 13.30 
Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Saragosos „CAI“ - „Estudiantes“. 15.30 Rusi-
jos „Premier league“. „Rostov“ - „Spartak“. Vakar. 
17.20 Snieglentės. Pasaulio čempionatas. „Big-air“ 
rungtis. Finalas. 19.00 Tiesioginė transliacija. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Mursijos „UCAM“ - 
Madrido „Real“. 20.45 Tiesioginė transliacija. Rusi-
jos „Premier league“. „Zenit“ - CSKA (nuo 2 kėl.). 
21.30 „NBA Action“. 22.00 „NBA pasaulis“. 22.30 
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. Hjusto-
no „Rockets“ - Oklahomos „Thunder“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Anglijos Premier lyga. „Aston Villa“ - „Chel-
sea“. 8.50 Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - 
„Tottenham“. 10.40 Boksas. Ashley Theophane -
Adrienas Broneris. 11.50 Boksas. Callumas Smit-
has - Hadillah Mohoumadi. 13.00 „Formulė-1“. 
Bahreino GP kvalifikacija. 14.25 Premier lygos 
apžvalga. 15.25 Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - 
„Southampton“. Tiesioginė transliacija. 17.30 „For-
mulė-1“. Bahreino GP lenktynės. Tiesioginė trans-
liacija. 20.10 Argentinos MotoGP Moto2 lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 21.50 Argentinos MotoGP 
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 23.10 Argentinos 
MotoGP Moto3 lenktynės. 0.25 Anglijos Premier 
lyga. „Manchester United“ - „Everton“. 2.15 Angli-
jos Premier lyga. „Leicester“ - „Southampton“. 5.00 
Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. 

 euroSPort
6.30, 9.00, 20.00, 1.05 Dailusis čiuožimas. Pasau-
lio čempionatas JAV. 8.00, 15.00 Motosportas. 
Pasaulio čempionatas Ispanijoje. 10.30 Paryžiaus 
maratonas. 13.00, 2.00 Motosportas. Pasaulio 
čempionatas Ispanijoje. 14.00, 19.00 Žiedinės Le 
Castellet lenktynės, Prancūzija. 16.00, 23.00 Dvira-
čių sportas. Belgija. 20.55, 1.00 Sporto naujienos. 
21.00 Angliškasis biliardas. Atvirasis čempionatas 
Kinijoje. 24.00 Jojimas. Rolex Grand Slam.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.55 „Sodininkų 
pasaulis“.

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

10.30 „Visa tiesa apie 
kates“.

11.25 „Zoologijos sodo 
žvaigždės“.

11.55 Naidželo Sleiterio 
vakarienė.

12.30 Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.35 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
18.40 Nemarus kinas. 

„Blogis po saule“ 
(N-7).

21.00 „Vyriausiasis 
inspektorius 
Benksas. Nekaltų 
aukų kapai“  
(N-14).

22.50 „Gili žydra jūra“ 
(N-14).

0.45 „Šeštasis pojūtis“ 
(N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Topmodeliai (N-7).
7.30 Aukščiausia pavara.  

(N-7).
8.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
11.00 Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos (N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Klaipėdos.

19.00 „Geležinis žmogus“ 
(N-7).

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Bahreino 
prizo lenktynės. 

1.15 Jokių kliūčių! (N-7).
2.00 „Amerikiečiai“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

10.30 „Virtuvės karaliai“.
11.00 Pamiršti vardai.

Kazimieras 
Semenavičius.

11.30 „Didžiausi pasaulio 
uostamiesčiai“.

12.30 Reidas.
13.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.30 Kas paleido šunis?
14.00 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
15.10 „Tekėk už manęs!“
17.05 „Virtuvė“ 

(N-7).
17.35 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

18.05 „Nefritinio 
skorpiono  
prakeikimas“.

20.00 „Aukščiausios klasės 
automobiliai“.

21.00 „Perskaityk 
ir sudegink“  
(N-14).

22.45 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.15 „Mis nevykėlės“ 
(N-14).

„GeleŽiniS ŽmoGuS“
Veiksmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius: Jon Favreau.
Vaidina: Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow.

Turtingas filantropas Tonis Starkas sukonstruoja šarvus, paverčiančius 
jį iš esmės nenugalimu robotu. Ir stoja į kovą su blogiu. Istorijos pra-
džia - nelemtų aplinkybių sutapimas. Būsimasis Geležinis žmogus pa-
grobiamas nusikaltėlių, kurie siekia pasinaudoti išradėjo talentu ir nori 
priversti jį sukonstruoti ginklą, kokio žmonija dar neregėjo.

tV6
19.00

„neVAlDomA GrĖSmĖ“
Veiksmo trileris. JAV. 2010.
Režisierius: Tony Scott.
Vaidina: Denzel Washington, 
Chris Pine, Rosario Dawson.

Jaunas konduktorius Vilas ir pa-
tyręs inžinierius Frenkas sužino 
apie traukinį, gabenantį mirtinus 
chemikalus. Traukinys važiuoja 
į nedidelį miestelį Pensilvanijos 
valstijoje, kur gyvena Vilo šeima...

„Gili ŽYDrA JŪrA“
Veiksmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius: Renny Harlin.
Vaidina: Thomas Jane, Saffron
 Burrows, Michael Rapaport.

Povandeninėje laboratorijoje 
„Aquatica“ plaukioja trys rykliai. 
Jiems dirbtinai padidinamas sme-
genų tūris, ir tuomet šie rykliai 
tampa kur kas didesni, greitesni, 
pavojingesni ir protingesni nei kiti 
šios žuvų žudikių rūšies atstovai. 

„KerŠto VAlAnDA“
Veiksmo trileris. JAV. 2004.
Režisierius: Kevin Bray.
Vaidina: Dwayne Johnson, 
Johnny Knoxville,.

Pasakojimas apie narsų vyruką, kuris 
gimtajame miestelyje nusprendžia 
atkurti tvarką ir teisingumą. Pasibai-
gus karinei tarnybai, Krisas Vonas 
grįžta į savo gimtąjį miestelį, tikė-
damasis pradėti naują gyvenimą...

tV3
22.00

lnK
22.00

tV1
22.50
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 „Ponas Jangas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“ (N-7).
11.00 Komedija „Garfildas“.
12.30 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
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 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas 

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

„Apsukrios kambari-
nės“ (N-14).

23.30 TV serialas „Kastlas“.
0.30 TV serialas „Pagrin-

dinis įkaltis“ (1).
1.25 TV serialas „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“ (1).
2.15 TV serialas 

„Skandalas“ (1) (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Smalsutė Dora“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.45 Pagalbos skambutis 

(N-7).
11.45 Nuo... Iki.
12.50 Bus visko.
13.35 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.35 TV serialas 

„Juodieji meilės  
deimantai“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

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

Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Raudonojo spalio 
medžioklė“ (N-7).

0.55 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

1.40 TV serialas 
„Vampyro  
dienoraščiai“  
(N-14).

2.25 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Bėdų turgus.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00, 16.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
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 „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Dokumentinis f. 

„Autistės“.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 Durys atsidaro.
0.05 Gyvenimas.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

 16.10  „Komisaras 
 Štolbergas“

 16.30  TV Pagalba  17.25  24 valandos

Pirmadienis

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 Džeimis gamina 
namuose. 9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.10 
Senoji animacija. 11.10 Romantinė drama 
„Debesuota, gali ištikti meilė“ (N-7). 13.00 
„Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pasmerkti 3“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džei-
mis gamina namuose. 17.00 „Laukinukė (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Drama „Lemtinga vasara“ (N-7). 22.55 „Tai - 
mano gyvenimas“ (N-7). 0.45 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 6.30 
Tauro ragas (N-7). 7.00 Pagalbos skambutis 
(N-7). 8.00, 12.45 „Alfa“ savaitė. 8.30 Diagnozė: 
valdžia. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.15 Va-
landa su Rūta. 13.15 „Lengvi produktai. Skonio 
apgavikai“. 14.20 Yra, kaip yra (N-7). 15.25 
KK2 (N-7). 16.10 24 valandos (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 A.Ramanauskas Plius. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
9.00, 12.00, 14.00 Naujienos. 9.35 Labas rytas 
10.25 Gyvenk sveikai! 11.40, 12.20 Šiandien va-
kare 13.30 Tabletė. 14.15 Stebuklų laukas. 15.15 
Vyriška/Moteriška. 16.10 Mados nuosp rendis. 
17.05 Naujienos. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  21.00 
„Laiptai į dangų“. 23.05 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 „Sta-
tūs krantai“. 15.00 „Jūs užsakėte žmogžudystę“. 
18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 „Leningradas 46“. 
22.55 „Sąžiningas detektyvas“. 23.55 „Žvalgybos 
žaidimai. Nemuzikali istorija“.

 Ren
7.20, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.15 Tinkama 
priemonė. 9.05 „Šeimos dramos“. 10.55, 18.25 
Didžiosios paslaptys. 11.55, 19.30 Pasaulio pa-
slaptys su A.Čapman. 12.50 Sensacijų medžio-
tojai. 13.45 „Kokie žmonės“. 14.45 Gyva tema. 
14.40 „Šeimos dramos“. 15.40 Tinkama prie-
monė. 16.35 „Šeimos dramos“. 21.25 Slaptosios 
teritorijos. 23.15 Žiūrėti visiems! 0.05 „Kariai 10“. 

„ŽalIojI ŠIRŠĖ“
Nuotykių filmas šeimai. JAV. 2011.
Režisierius: Michel Gondry.
Vaidina: Cameron Diaz, Seth Rogen, Edward Furlong.

Brito Rydo tėvas yra turtingas laikraščių leidėjas. Tačiau ateina diena, kai 
Britui tenka pamiršti vėjavaikišką gyvenimą, - paslaptingomis aplinkybėmis 
miršta Brito tėvas. Britas paveldi žiniasklaidos imperiją. Pasitelkęs pavel-
dėtą turtą, jis su bičiuliu nusprendžia tapti kovotojais prieš blogį. Tam jie 
sukonstruoja neprilygstamą ginklą ir pasislepia po Žaliosios Širšės kauke.

BTV
21.30

„leMTInGa VaSaRa“
Drama. Vokietija. 2008.
Režisierius: Andi Niessner.
Vaidina: Saskia Valencia, 
Philippe Brenninkmeyer, 
Dietrich Mattausch.

Advokatė Valeri gauna pasiūlymą 
dirbti advokatų kontoroje užmies-
tyje. Tai senos svajonės išsipildy-
mas. Nuvykusi į vietą, Valeri išsi-
nuomoja namą iš alaus daryklos 
savininko Olafo Vilanderio, net ne-
nutuokdama, kad ką tik sutiko savo 
tikrą tėvą. Olafas nėra patenkintas 
savo nesantuokinės dukters vizitu.

„RaUDonojo SPalIo 
MeDŽIoKlĖ“
Veiksmo trileris. JAV. 1990.
Režisierius: John McTiernan.
Vaidina: Sean Connery, 
Alec Baldwin, Scott Glenn.

Sovietų povandeninio laivo ka-
pitonas nužudo savo patarėją, 
nepaiso įsakymų ir pagrobia laivą. 
CŽV agentai sužino, kad „Raudo-
nasis spalis“ ketina paleisti bran-
duolines raketas į JAV teritoriją. 
Jie mano, kad kapitonas pamišo 
ir nori sukelti trečiąjį pasaulinį ka-
rą. Tuo netiki tik Džekas Rajanas. 

„ŠĖTonaS ManYje“
siaubo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: William Brent Bell.
Vaidina: Fernanda Andrade, Simon 
Quarterman, Evan Helmuth.

Izabela keliauja į Italiją turėdama 
tikslą - nufilmuoti filmą apie demonų 
kankinamą savo mamą. Pripažinta 
nepakaltinama, moteris buvo išsiųs-
ta į psichiatrijos ligoninę. Kad galėtų 
padėti mamai išsivaduoti iš demonų 
gniaužtų, Izabela sutinka apsilankyti 
keliuose egzorcizmo seansuose.

TV8
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

9.15 Mistinės istorijos.
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 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
19.00 TV serialas „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 TV serialas „Juodos 

katės“ (1) (N-7).
21.30 Nuotykių filmas šei-

mai „Žalioji širšė“.
23.45 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas. Gatvės 
karai“ (N-14).

1.25 TV serialas „Ekspertė 
Džordan“ (N-7).

2.10 „Kortų namelis“.
3.55 Ant liežuvio galo.
4.40 TV serialas „Juodos 

katės“ (1) (N-7).
5.05 Kalbame ir rodome.
5.50 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.

6.55 Programa.
6.59 TV parduotuvė.
7.15 Kaimo akademija.
7.45 Vantos lapas.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Kulinaras“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 24/7.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.50 Rio 2016. Speciali 

laida.
19.00 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Paskutinis skambu-

tis“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa. Tiesioginė 

debatų laida.
23.15 Rio 2016. Speciali 

laida.
23.25 Vaivos pranašystės.
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 4.00, 5.50 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.50 „Genijai iš prigimties“.
3.20, 5.10 „Pėdsakas“ (N-7).
4.45 „Išgyventi Afrikoje“.

6.00 LR himnas.
6.05 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
7.50 Auksinis protas.
9.00 „Šnibždė, žvėrelių 

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.55 DW naujienos rusų k.
12.10 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.45 Teatras.
13.30 Grupė „Solo 

Ansamblis“.
14.30 Šiuolaikinio „Baltijos 

teatro baleto“ spektak-
lis pagal „Depeche 
Mode“ muziką. 

16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.25 „Naisių vasara“.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ponas Selfridžas 4“.
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2016“.
22.30 Euromaxx.
23.00 Komedija „Melo 

išradimas (N-7).
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 Jono Jurkūno „Iš šio 

miesto“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai prieš 

ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
12.00 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
13.40 „Nikita“ (N-7).
14.30 „Nebylus liudijimas. 

Šešėliai“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.30 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

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

(N-7).
0.50 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
1.40 „Karadajus“ (N-7).
2.35 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
3.25 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
5.20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.

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 Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

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

„Šėtonas  
manyje“ (S).

0.40 Siaubo f. 
„Vaiduoklis“ (S).

2.15 Drama „Amerikiečiai“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

11.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

12.35 „Visi kalba, kad aš 
tave myliu“.

14.20 Kas paleido 
šunis?

14.50 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

15.20 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.50 „Virtuvė“ (N-7).
16.20 „Paskutinė naktis“ 

(N-7).
18.00 „Virtuvės karaliai“.
18.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Kai šaukia širdis“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Beorė erdvė“ (N-7).
21.30 „Kasandros sapnas“ 

(N-7).
23.25 Balticum TV 

žinios.
23.55 „Tekėk už manęs!“

 16.00  „Kaip atsiranda 
 daiktai“

 23.25  Vaivos 
 pranašystės

 20.00  Ant liežuvio galo  18.00  „Virtuvės karaliai“ 17.00  „Kobra 11“ 21.00  „Velvet“

TV PROGRAMAbalandžio 4 d.

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 2“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.50, 0.55 „Susitikimo vieta“. 14.55 Veidrodis 
herojui. 16.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 „Jūrų velniai. 
Viesulas 3“. 21.35 „Žmogus be praeities“. 23.30 
Dienos apžvalga. 23.55 „Kurtinys. Sugrįžimas“. 
2.00 Veidrodis herojui. 3.05 „Medžiotojas“.

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.45, 20.25 Prie Ne-
muno. 8.05 Drakono Polo nuotykiai. 8.25, 2.15 
Šeši milijonai sekundžių. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.50, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
12.00 Kelionės su istorija. 12.35 „Iš kitos pusės“. 
13.25 Lenkija su Miodeku. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Merginos 
iš Lvovo“. 15.20 Akis į akį. 15.50 „Vyšnios 
kauliukas“. 17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 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. 0.25 
„Kristina. Paskutinis klasės darbas“. 1.25 Laisvas 
ekranas. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
8.10 „Rizikos riba“. 10.10 „Sala“. 12.30 „Žo-
džių magija: JK Rowling istorija“. 14.10 „Aš 
esu Semas“. 16.25 „The Young and Prodi-
gious T.S. Spivet“. 18.20 „Sutrikusi mafija“. 
20.10 „Terminatorius: Išsigelbėjimas“. 22.10 
„Dogtauno ekstremalai“. 

 DiscoVery 
6.10 Brangenybių paieškos. 7.00, 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 
17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta? 8.40, 17.40 San-
dėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Ka-
nada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Aukso karš-
tinė. 10.55 Aliaska: šeima iš miško. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Pasprukti 
nuo persekiotojų. 14.30, 22.00 Įveikti baimes su 
B.Grilsu. 21.00 Vyrai, moterys, laukinės stichijos. 
23.00 B.Grilsas. Sala. 24.00 Nemėginkite pakartoti.

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 
11.00, 24.00 Pilies paslaptys. 17.00 Iškyla gam-
toje. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Neį-
prastos žemės. 23.00 Sunkios kelionės. Indija. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Susitikimai su orangutanais. 7.25, 11.00 
Mieliausi Amerikos naminiai gyvūnėliai. 8.15, 
12.50, 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 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, 4.15 Aligatorių tram-
dytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Echo ir Ambozelio 
drambliai. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Šių laikų 
daktaras Dolitlis. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 
0.45 Ryklių puolimų registravimas. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.30 NBA krepšinio lyga. Hjusto-
no „Rockets“ - Oklahomos „Thunder“. Vakar. 
9.00, 20.00, 1.30 Pasaulio galiūnų čempionatas 
su Žydrūnu Savicku. 9.30 „Road to glory“. Su 
Juozu Liesiu. Kovinio sporto žurnalas. 10.00, 
23.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Sa-
ragosos „CAI“ - „Estudiantes“. Vakar. 12.00, 
4.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - 
„Excelsior“. 2016-04-02. 16.00, 2.00 Rusijos 
„Premier league“. „Rostov“ - „Spartak“. 2016-
04-02. 18.00 NBA krepšinio lyga. San Antoni-
jaus „Spurs“ - Toronto „Raptors“. Vakar. 20.30 
„Road to glory“. Su IronVytu. Kovinio sporto 
žurnalas. Premjera. 21.00 „NBA pasaulis“. Spe-
ciali krepšinio laida. Premjera. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 „Formulė-1“. Bahreino GP lenktynės. 9.25 
Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Olympiacos“. 
11.15 Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Žalgiris“. 
13.05 Motosportas. Argentinos MotoGP Moto2 
lenktynės. 14.30 Motosportas. Argentinos Mo-
toGP lenktynės. 15.55 Premier lygos apžvalga. 
16.55, 5.00 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos 
finalas. 19.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 19.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Leicester“ - „Southampton“. 21.20 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Manchester United“ - 
„Everton“. 23.10 Ledo ritulys. KHL. Vakarų kon-
ferencijos finalas. 1.10 Motosportas. Argentinos 
MotoGP Moto3 lenktynės. 

 eurosPorT
7.30, 11.30 Angliškasis biliardas. Atvirasis 
čempionatas Kinijoje. 9.30, 15.30 Dviračių 
sportas. Belgija. 10.30 Motosportas. Žiedinės 
„Le Castellet“ lenktynės, Prancūzija. 11.00 Mo-
tosportas. Pasaulio čempionatas Ispanijoje. 
13.00, 23.35 JAV futbolo lyga. 14.30 Jojimas. 
„Rolex Grand Slam“. 16.30, 1.30, 4.00 Dviračių 
sportas. 18.15, 20.40, 2.30, 5.30 Tenisas. WTA 
turnyras Lenkijoje. 20.30, 23.25 Sporto naujie-
nos. 20.35 Siekiant aukso. 23.30, 0.25 Europos 
futbolo apžvalga. 24.00 Futbolo apžvalga. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 12.30  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 17.30  Lietuva tiesiogiai  13.30  Euromaxx 11.25  Nacionalinė
 paieškų tarnyba

 0.05  „Kultas“ 13.25  „Simpsonai“

 TV8
6.45 TV Pagalba. 8.30 Džeimis gamina namuose. 
9.35 „Mano mažasis ponis“. 10.05 Senoji anima-
cija. 11.05 „Lemtinga vasara“. 13.00 „Laukinukė“. 
14.00 „Pasmerkti 3“. 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Džeimis gamina namuose. 17.00 
„Laukinukė“. 18.00 „Tai - mano gyvenimas“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama „Vasara 
prie jūros“. 22.55 „Tai - mano gyvenimas“.

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00 Dviračio šou. 11.30, 15.25 KK2. 12.15 
Diagnozė: valdžia. 13.15 Yra, kaip yra. 16.10 
24 valandos. 17.00 Info diena. 21.00 A.Užkalnis 
Plius. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasauly-
je. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.35 Labas rytas. 10.00 Gyvenk 
sveikai! 11.15, 12.20 „Laiptai į dangų“. 12.00, 
14.00, 17.05 Naujienos. 13.30 Tabletė 14.20 Kartu 
su visais. 15.10 Vyriška/Moteriška. 16.05 Mados 
nuosprendis. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  21.00 
„Laiptai į dangų“. 23.05 Vakaras su Urgantu. 
23.50 „Nadežda Rumianceva. Viena iš merginų“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 22.55 Žinios. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 
„Statūs krantai“. 15.00 „Jūs užsakėte žmog-
žudystę“. 18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 
„Leningradas 46“. 0.40 „Ateities evoliucija“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.25, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.15 Tinkama priemonė. 9.10 „Šeimos dramos“. 
11.00, 18.30 Didžiosios paslaptys. 11.55 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 12.50 Sensaci-
jų medžiotojai. 13.45 „Kokie žmonės“. 14.45 Gyva 
tema. 15.40 Tinkama priemonė. 16.35 „Šeimos 
dramos“. 21.25 Labiausiai šokiruojančios hipote-
zės. 23.15 Rusiškas vairavimas. 0.05 „Kariai 10“. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 3“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 13.50 „Susitikimo 
vieta“. 14.55 Veidrodis herojui. 16.20 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 13“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.45 „Jūrų velniai. Viesulas 3“. 21.35 „Žmogus 
be praeities“. 23.30 Dienos apžvalga. 

 TV PolonIa
6.45 Iki pasimatymo Krokuvoje. 7.05 Pasau-
lis sukasi. 8.00 Cafe Historia. 8.25 Karino. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 
4.35 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polo-
nija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 Sodyba. 15.25 „Kristina. 
Paskutinis klasės darbas“. 16.25 Lenkija 
1050. 16.55 Kultūros studija. Sekmadienis 
su... 17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 
18.30 TV ekspresas. 18.45, 5.10 Lenkija su 
Miodeku. 18.55 Naszaarmia.pl. 19.20 Kelio-
nės su istorija. 20.25 250 metų visuomenės 
teatrui Lenkijoje. 20.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas 
Mateušas“. 0.25 Verta kalbėti. 2.15 Karino. 
2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.10 „Žodžių magija: JK Rowling istorija“. 8.10 
„Dogtauno ekstremalai“. 10.10 „Terminatorius: 
Išsigelbėjimas“. 12.10 „Pats muša, pats rėkia“. 
14.10 „Rizikos riba“. 16.10 „Sala“. 18.35 „Žo-
džių magija: JK Rowling istorija“. 20.10 „Pir-
mieji metai“. 22.10 „Ieškomiausias žmogus“. 
0.15 „Arčiau“. 2.10 „Veronika ryžtasi mirti“. 
4.10 „Dogtauno ekstremalai“. 

  DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 
17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 8.40, 17.40 Sandėlių me-
džiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05, 22.00, 3.40 
Aukso karštinė. 10.55 Aliaska: šeima iš miško. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Kubos chromas. 14.30 Automobilių ko-
lekcininkai. 21.00, 2.50 Traukiniu į Aliaską. 
23.00, 4.30 Paskutiniai Aliaskoje. 24.00, 5.20 
Nemėginkite pakartoti. 1.00 Narsūs Ramiojo 
vandenyno kariai. 1.55 Nepaaiškinami reiš-
kiniai. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Alias-
koje. 11.00, 24.00, 5.00 Pilies paslaptys. 17.00, 
22.00, 3.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 23.00, 2.00, 
4.00 Neįprastas maistas. 

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Rezidentai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“ (N-7).
11.00 TV serialas „Nevykėlių 

dalinys“ (1) (N-7).
11.30 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai (N-7).
12.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
12.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.25 „Simpsonai“ (N-7).
14.20 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „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 „Šerlokas 

Holmsas“ (N-14).
0.35 TV serialas „Gražuolė 

ir pabaisa“.
1.30 TV serialas „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).
2.20 TV serialas 

„Skandalas“ (N-14).
3.10 TV serialas „Nevykėlių 

dalinys“ (1) (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.45 Žvaigždžių duetai.
13.10 Pričiupom! (N-7).
13.35 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.35 TV serialas „Juodieji 

meilės deimantai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Trileris „Apsimetėlis, 

sukčius ir dama“ 
(N-14).

0.05 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

0.55 TV serialas 
„Vampyro dienoraš-
čiai“ (N-14).

1.40 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.25 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.15 Dokumentinis f. 

„Autistės“ (subtitruota).
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 „Keno Loto“.
20.30 Panorama..
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Delfinai ir žvaigždės.
23.15 Trumposios žinios.
23.20 „Kapitonas Alatristė“.
0.20 Trumposios žinios.
0.25 Septynios Kauno 

dienos.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.

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

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

9.15 Mistinės istorijos.
10.20 Kalbame ir rodome.
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 Pričiupom! (N-7).
19.00 TV serialas „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 TV serialas „Juodos 

katės“ (N-7).
21.30 Komedija „Norbitas“.
23.30 Nuotykių filmas šei-

mai „Žalioji širšė“.
1.35 TV serialas „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
2.20 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
3.15 Mistinės istorijos.
4.05 Ant liežuvio galo.
4.45 TV serialas „Juodos 

katės“ (N-7).
5.10 Kalbame ir rodome 

(N-7).
5.55 Pričiupom! (N-7).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.35 Rio 2016. Speciali 

laida.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Kulinaras“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 Vaivos pranašystės.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.50 Ar žinai, kad...?
18.55, 0.25 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Paskutinis skambu-

tis“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.20 Ar žinai, kad...?
23.25 Nuoga tiesa (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 4.00, 5.50 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.50 „Genijai iš prigimties“.
3.20, 5.10 „Pėdsakas“ 

(N-7).
4.45 „Išgyventi Afrikoje“.

6.00 LR himnas.
6.05 Atspindžiai.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Šnibždė, žvėrelių 

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.55 DW naujienos rusų k.
12.10 IQ presingas.
12.45 Linija, spalva, forma.
13.30 Euromaxx.
14.00 „Kaunas Jazz 2015“.
14.30 „Ponas Selfridžas 4“.
16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.
17.20 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016. 
18.15 Vilniaus albumas.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ten, kur namai 1“.
20.50 „Lui Teru. ypatinga 

meilė. Autizmas“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2016“.
22.30 Komedija „Nors mirk 

iš gėdos“.
0.05 Dainuoja Gražina 

Apanavičiūtė.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Lietuvos operos 

scenoje - Irena 
Jasiūnaitė. 1985 m.

49laisvalaikis 2 0 1 6  b a l a n d ž i o  1

balandžio 5 d.

 9.30  Kas paleido šunis? 16.00  „Daktaras 
 Hausas“

 20.05  „CSI. Niujorkas“ 

 AnimAl PlAnet
6.36 Susitikimai su orangutanais. 7.25, 11.00 
Mieliausi Amerikos naminiai gyvūnėliai. 8.15, 
12.50 Šių laikų daktaras Dolitlis. 9.10, 14.40, 21.05 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
18.20, 22.00, 1.40 Aligatorių tramdytojai. 16.30 
Echo ir Ambozelio drambliai. 17.25, 23.50 Upių 
pabaisos. 20.10 Bėgantys laisvi. 0.45 Man įkando. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Saragosos „CAI“ - „Estudiantes“. 2016-04-02. 
8.00, 20.00 Čiuožimo ir gimnastikos šou. Dailu-
sis čiuožimas. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 
28 turo apžvalga. 10.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Mursijos „UCAM“ - Madrido „Real“. 
2016-04-02. 12.00 Snieglentės. Pasaulio čem-
pionatas. „Big-air“ rungtis. Finalas. 13.45, 2.00 
„NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 14.00 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Belgija. 16.00 
ATP 250 Open de Nice. Vyrų tenisas. Federi-
co Delbonis - Ernests Gulbis. Finalas. 21.00 
Olandijos „Eredivisie“ lygos 29 turo apžvalga. 
Premjera. 22.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Mursijos „UCAM“ - Madrido „Real“. 2016-
04-02. 24.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feye-
noord“ - „Excelsior“. 2016-04-02. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 
11.50 Boksas. Callumas Smithas - Hadillah 
Mohoumadi. 12.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Arsenal“ - „Watford“. 14.45 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Manchester United“ -  
„Everton“. 16.35 Krepšinis. BBL. „Valmiera“ - 
„Lietkabelis“. 18.25 Krepšinis. BBL. „Lietka-
belis“ - „Valmiera“. Tiesioginė transliacija. 
20.35 Boksas. Ashley Theophane - Adrienas 
Broneris. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Barcelona“ - „Atletico“. Tiesioginė trans-
liacija. 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Bayern“ - „Benfica“. 1.35 Krepšinis. BBL. 
„Lietkabelis“ - „Valmiera“. 3.30 Premier lygos 
apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų kon-
ferencijos finalas. 

 euroSPort
8.00, 15.00, 1.30, 4.00 Dviračių sportas. 
Lenktynės Baskų krašto turas. 9.30, 12.00, 
18.15, 20.35, 2.30, 5.30 Tenisas. WTA turnyras 
Lenkijoje. 11.00 Sporto linksmybės. 20.30, 
0.30 Sporto naujienos. 23.05 Motosportas. 
Formulė E, JAV. 23.30 Motosportas. FIA. 
24.00 Motosportas. F3 Europos čempionatas, 
Prancūzija. 0.35 JAV futbolo lyga. 1.00 Futbo-
lo apžvalga. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai prieš 

ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.30 „Detektyvė Rizoli“.
11.20 „Būrėja“.
12.00 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
13.40 „Nikita“ (N-7).
14.35 „Vyriausiasis ins-

pektorius Benksas. 
Sudžiūvusių kaulų 
svajonės“ (N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.30 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės IX. 
Pernykštis nusikalti-
mas“ (N-7).

23.00 „Bėgantis laikas“.
1.05 „Detektyvė Rizoli“.
1.50 „Karadajus“ (N-7).
2.35 „CSI. Niujorkas“.
3.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
4.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.00 „Širdele mano“.

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 Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

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

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

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės.  
„FC Bayern 
Munchen“ -  
„SL Benfica“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 Mistinė drama 
„Diatlovo perėja: din-
gusi ekspedicija“ (S).

1.30 UEFA Čempionų 
lygos apžvalga.

1.50 „Amerikiečiai“ 
(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 „Tekėk už 

manęs!“
13.55 „Kai šaukia 

širdis“.
14.55 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

15.55 „Komediantas“ 
(N-7).

18.00 Pamiršti 
vardai.  
Kazimieras 
Semenavičius.

18.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

19.00 „Aukščiausios 
klasės 
 automobiliai“.

20.00, 22.10 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas.
21.00 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
22.40 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
23.40 „Kai šaukia 

širdis“.

„DiAtloVo PerĖJA: DinGuSi eKSPeDiciJA“
Mistinė draMa. JAV, Rusija, Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius: Renny Harlin.
Vaidina: Holly Goss, Matt Stokoe, Luke Albright.

1959-aisiais Uralo kalnuose žuvo 8 keliautojai. Jų kūnai buvo rasti po 
dviejų savaičių, ir spėlionių dėl jų mirties iki šiol yra įvairiausių - nuo 
vyriausybės konspiracijos iki ateivių. Penki Amerikos studentai, sužinoję 
šią realiai nutikusią istoriją, nusprendžia patys išsiaiškinti tiesą ir keliauja 
į Rusiją, deja, ir jų ten laukia nemalonios staigmenos.

tV6
23.40

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

Norbitui amžinai nesiseka. Vaikystę 
praskaidrino tik įtėvio meilė ir graži 
mergaitė, kuriai jis nesiryžo prisipažin-
ti apie savo jausmus. Kai atėjo laikas 
vesti miestelio skandalistę, netikėtai 
į miestelį sugrįžo vaikystės simpatija...BtV

21.30

„APSimetĖliS, SuKČiuS  
ir DAmA“
trileris. Didžioji Britanija, JAV,
Prancūzija. 2014.
Režisierius: Hossein Amini.
Vaidina: Kirsten Dunst, Viggo 
Mortensen, Oscar Isaac.

Į Graikijos sostinę atostogų atvyks-
ta pasiturintis amerikietis - profe-
sionalus apgavikas Česteris Mak-
farlandas - kartu su žmona Kolete. lnK

22.15

„VASArA Prie JŪroS“
draMa. Vokietija. 1995.
Režisierius: Hans-Jurgen Togel.
Vaidina: Kerstin Draeger, 
Heikko Deutschmann.

Atostogaudama su savo teta Didžio-
sios Britanijos pietvakariuose, Virginija 
įsimyli vaikiną, tačiau tėvai merginai 
į jaunikius jau išrinkę turtingą škotų 
džentelmeną. Po tragiškos vyro žū-
ties Virginija nori įsivaikinti du vaikus, 
augančius su aukle, toli nuo šeimos. tV8

21.00

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Rezidentai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“ (N-7).
11.00 „Nevykėlių dalinys“ 

(N-7).
11.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

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

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Pakartok! (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Kriminalinė drama 

„Pasmerktas mirti“ 
(N-14).

0.50 „Raitelis be galvos“ 
(N-14).

1.45 „Agentūra 
S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).

2.35 „Skandalas“ (N-14).
3.25 „Nevykėlių dalinys“ 

(N-7).

6.30 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Rožinė 

pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.55 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.05 Pričiupom! 
(N-7).

13.35 „Svajonių 
princas“.

14.35 „Juodieji meilės 
deimantai“  
(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. 

„Atpildas“  
(N-14).

24.00 „Kultas“ 
(N-14).

0.50 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.35 „Strėlė“ 
(1) (N-7).

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

(N-7).
10.00 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
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 „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Pinigų karta.
23.20 „Kapitonas Alatristė“ 

(N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 Kelias į namus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

Trečiadienis

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.30 Džeimis gamina 
namuose. 9.35 „Mano mažasis ponis“. 10.05 
Senoji animacija. 11.05 „Vasara prie jūros“
(N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pa-
smerkti 3“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Džeimis gamina namuose. 
17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Dingę laiškai“ (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 
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 Info diena. 21.00 
A.Ramanauskas Plius. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.35 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
17.05 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas: animacija. 
7.00, 9.35 Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 
11.15, 12.20 „Laiptai į dangų“. 13.30 Tabletė. 
14.15 Kartu su visais. 15.10 Vyriška/Moteriška. 
16.10, 4.20 Mados nuosprendis. 17.55 Susituoki-
me. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietu-
vos laikas. 21.00 „Laiptai į dangų“. 23.05 Vakaras 
su Urgantu. 23.35 „A.Mitta. Visada apie meilę“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.55 
„Statūs krantai“. 15.00 „Jūs užsakėte žmogžudys-
tę“. 18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Leningra-
das 46“. 22.55 „Specialusis korespondentas“. 0.40 
„Europos pagrobimas“. 2.35 „Skubiai į numerį!“

 Ren
8.20 Tinkama priemonė. 9.15 „Šeimos dramos“. 
11.05, 18.25 Didžiosios paslaptys. 12.00, 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 12.55 Sensacijų 
medžiotojai. 13.50 „Kokie žmonės“. 14.50 „Kova 
be taisyklių“. 15.40 Tinkama priemonė. 16.35 „Šei-
mos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Ekstrasensų mūšis. 23.20 Pažink mūsiškius.

 17.10  Klauskite daktaro 19.30   „Rezidentai“  13.05   Pričiupom!

„PaVojInGaS GRoŽIS“
Komedija. JAV. 1999.
Režisierius: Michael Patrick Jann.
Vaidina: Kirsten Dunst, Denise Richards, Ellen Barkin.

Maunt Rouze - didis sujudimas: ruošiamasi kasmetiniam grožio kon-
kursui. Tai didžiausias šio Minesotos miestuko įvykis. Kaip tyčia šiemet 
konkursu susidomėjo ir televizija. Buvusi grožio karalienė ponia Gledis 
Lyman padarys viską, kad dukrai pereitų kadaise jos iškovota karūna. 
Ir tai nebus sunku - juk Lymanai turtingiausi miestelėnai. Tačiau Beki 
Lyman atsiranda konkurentė - gražuolė Amber.

rekomenduoja

BTV
21.30

„aTPIlDaS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1991.
Režisierius: John Flynn.
Vaidina: Steven Seagal, 
William Forsythe, Jerry Orbach.

Bruklino policininkas Džinas ruo-
šėsi pasivaikščioti su sūnumi, ta-
čiau telefonu jam buvo pranešta, 
kad jo geriausias draugas Bobas 
ką tik nušautas savo žmonos ir 
vaikų akivaizdoje. Žmogžudystę 
įvykdęs Ričis nuo mokyklos laikų 
buvo Bobo ir Džino priešas. Pas-
taruoju metu Ričis vertėsi narko-
tikų prekyba.

„PaSMeRKTaS MIRTI“
Kriminalinė drama. JAV. 2013.
Režisierius: Niels Arden Oplev.
Vaidina: Colin Farrell, Noomi 
Rapace, Dominic Cooper.

Viktoras - toks žmogus, kurio nie-
kas nenori pamatyti prie savo 
durų. Jis bejausmis, visuomet pa-
siekia savo tikslą ir dirba žmogui, 
kontroliuojančiam visą Niujorko 
nusikalstamą pasaulį. Tačiau ne-
gailestingas nusikaltėlių vadeiva 
duoda nurodymus, dėl kurių žūs-
ta Viktoro pagalbininko žmona ir 
dukra, ir įsigyja pavojingą priešą.

„KRaUjo RYŠIaI“
Kriminalinė drama. Prancūzija, 
JAV. 2013.
Režisierius: Guillaume Canet.
Vaidina: Clive Owen, 
Marion Cotillard, Billy Crudup.

Niujorkas, 1974-ieji. Penkiasdešimt-
metis Krisas už gerą elgesį ką tik pa-
leistas iš kalėjimo, kuriame kelerius 
metus praleido už gangsterio nu-
žudymą. Be didelio noro už vartų 
jo laukia jaunesnis brolis Frenkas, 
puikią ateitį turintis policininkas...

lnK
22.15

TV3
22.30

TV6
23.40
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „44-as skyrius“ 
(N-7).

9.15 Mistinės istorijos 
(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 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 „Juodos katės“ 

(N-7).
21.30 Komedija 

„Pavojingas grožis“ 
(N-7).

23.20 Komedija „Norbitas“ 
(N-7).

1.10 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

2.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

2.50 Mistinės istorijos 
(N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Ar žinai, kad...?
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Kulinaras“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

13.30 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 Nuoga tiesa (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris.
18.50 Ar žinai, kad...?
18.55, 0.25 

„Miškinis“ (N-7).
20.25 „Paskutinis skambu-

tis“ (N-7).
21.30 Ginčas (N-7).
23.20 Ar žinai, kad...?
23.25 Patriotai (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 4.00, 5.50 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.50 „Genijai iš prigim-
ties“.

3.20, 5.10 „Pėdsakas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
8.35 „Mažasis princas“.
9.00 „Šnibždė, žvėrelių 

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.55 DW naujienos rusų k.
12.10 Naktinis ekspresas.
12.45 Visu garsu.
13.30 „Dviračiais per 

Himalajus“.
14.20 „Ten, kur namai 1“.
16.30 „Lui Teru. Ypatinga 

meilė. Autizmas“.
17.30 K.Sajos knygų „Žuvė-

das“, „Slėpynės“, 
„Kinivarpų raštai“ 
pristatymas.

17.50 Diskusija „Knygų 
piratavimas. bausti 
negalima pasigailėti“.

18.15 Trembita.
18.30 Tėvų susirinkimas.
19.00 Labanaktukas.
19.20 Kelias į namus.
19.50 „Pagrin dinės M.Hei-

deggerio idėjos“.
20.35 Kelias į UEFA 

EURO 2016.
21.00 „Didžioji istorija“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2016“.
22.30 Drama „Glorija“ (N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas.  

(N-7).
7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai prieš

 ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
12.00 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.40 „Nikita“ (N-7).
14.35 „Vyriausiasis ins-

pektorius Benksas. 
Nekaltų aukų kapai“ 
(N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.30 „Širdele mano“ 
(N-7).

19.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

20.05 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės X. Mirties 
šokis“ (N-7).

23.00 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.15 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

2.05 „Karadajus“ (N-7).
2.50 „CSI. Niujorkas“ 

(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 Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

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

lygos rungtynės. 
Klaipėdos „Atlantas“ - 
Vilniaus „Žalgiris“. 
Tiesioginė  
transliacija.

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

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Paris Saint-Germain 
FC“ - „Manchester 
City FC“. Tiesioginė 
transliacija.

23.40 Kriminalinė drama 
„Kraujo ryšiai“ 
(N-14).

2.05 „Amerikiečiai“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
11.10 „Gelbstint 

Kalėdų  
Senelį“.

12.40 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.10 „Nefritinio 
skorpiono  
prakeikimas“.

15.00 „Ramen 
mergina“  
(N-7).

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 „Tekėk 
už manęs!“

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

0.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

TV PROGRAMAbalandžio 6 d. 

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 3“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.50, 0.55 „Susitikimo vieta“. 14.55 
Veidrodis herojui. 16.20 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 13“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 
„Jūrų velniai. Viesulas 3“. 21.35 „Žmogus be 
praeities“. 23.30 Dienos apžvalga. 23.55 „Kur-
tinys. Sugrįžimas“. 2.00 Veidrodis herojui. 3.05 
„Medžiotojas“. 5.00 Buto klausimas. 

 TV PoloNia
6.40 Prie Nemuno. 6.55 Klajūno užrašai. 
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Apie mūsų turtą. 
8.25, 2.15 Pažai. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 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 ekspre-
sas. 18.55 Okrasa laužo taisykles. 19.25 Rytų 
studija. 20.25 Vilnoteka. 20.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Gyvenimo egzaminas“. 0.25 Kovalskių istorija.  

 TV1000
8.10 „Ieškomiausias žmogus“. 10.15 „Pirmieji 
metai“. 12.10 „Arčiau“. 14.10 „Dogtauno ekstre-
malai“. 16.10 „Terminatorius: Išsigelbėjimas“. 
18.10 „Pats muša, pats rėkia“. 20.10 „Rašalo 
širdis“. 22.10 „Džobsas“. 0.25 „Loftas“. 2.15 
„Pirmieji metai“. 4.05 „Ieškomiausias žmogus“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 
17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50, 
22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkve-
žimių vairuotojai. 10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35, 1.00 Ieškant ginklo. 14.30 Mitų griovėjai. 
21.00, 2.50 Nesėkmių garažas. 23.00, 4.30 Gatvių 
lenktynės. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 Turto gel-
bėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
24.00, 5.00 Pilies paslaptys. 17.00 Iškyla gam-
toje. 18.00, 2.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 
Varžovai kelyje. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Mieliausi Amerikos naminiai gyvū-
nėliai. 8.15, 12.50, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdy-
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. 16.30 Bėgantys 
laisvi. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 
1.40, 5.49 Australija nenori tavęs užmušti. 20.10, 
3.25 Liūtų mūšio laukas. 0.45 Kalnų pabaisos. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Hjustono „Roc-
kets“ - Oklahomos „Thunder“. 8.00, 20.00 Šiuo-
laikinės penkiakovės pasaulio čempionatas. 9.00 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 25 
turo apžvalga. 9.30, 21.30 NBA krepšinio lyga. 
San Antonijaus „Spurs“ - Toronto „Raptors“. 
11.30, 23.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 12.00 Rusijos „Premier league“. „Rostov“ 
- „Spartak“. 14.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Feyenoord“ - „Excelsior“. 16.00 ATP 250 Open 
Gstaad. Vyrų tenisas. Juan Monaco - Pablo 
Andujar. Finalas. 21.00 „Penktasis kėlinys“. Is-
panijos „Endesa“ lygos 26 turo apžvalga. Prem-
jera. 24.00 Rusijos „Premier league“. „Rostov“ 
- „Spartak“. 2016-04-02. 2.00 Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „Heerenveen“. 
2016-03-12. 4.00 Žiemos pasaka ant ledo. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. BBL. „Lietkabelis“ - „Valmiera“. 
8.55 Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Olym-
piacos“. 10.45 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelo-
na“ - „Brose Baskets“. 12.55 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Barcelona“ - „Atletico“. 14.45 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - 
„Benfica“. 16.35 Krepšinis. BBL 2015-2016 m. 
finalas. 18.25 Krepšinis. BBL finalas. „Šiauliai“ -
„TU/Rock“. Tiesioginė transliacija. 20.35 „For-
mulė-1“. Bahreino GP lenktynių apžvalga. 21.35 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Wolfsburg“ - 
„Real“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. PSG - „Manchester City“. 
1.35 Krepšinis. BBL finalas. „Šiauliai“ - „TU/
Rock“. 3.35 Motosportas. Nascar 500 mylių 
lenktynių apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. KHL. Va-
karų konferencijos finalas. 

 eurosPorT
8.00, 15.00, 23.00, 1.30, 4.00 Dviračių sportas. 
Lenktynės Baskų krašto turas. 9.30 Motosportas. 
FIA. 10.00 Motosportas. Formulė E, JAV. 10.30 
Futbolo apžvalga. 11.00 Akmenslydis. Pasau-
lio vyrų čempionatas, Šveicarija. 13.00, 18.15, 
20.35, 2.30, 5.30 Tenisas. WTA turnyras Lenki-
joje. 20.30, 24.00 Sporto naujienos. 0.05 Angliš-
kasis biliardas. Atvirasis čempionatas Kinijoje.

 20.35  Kelias į UEFA
   EURO 2016

 16.25  Nuoga tiesa 19.00   „Ekspertė 
   Džordan“

 20.00   Balticum TV 
  žinios

 11.30  „Kaulai“ 23.00  „Bėgantis laikas“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00   Info diena  20.25  Sąmokslo teorija  0.30   Dabar pasaulyje 21.00  LRT forumas 11.55  Yra, kaip yra 18.30   TV3 žinios

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.30 Džeimis ga-
mina namuose. 9.40 Teletabiai. 10.10 Se-
noji animacija. 11.10 „Dingę laiškai“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pasmerkti 3“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Džeimis gamina namuose. 17.00 „Lau-
kinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Romantinė komedija „Nesibai-
giančios vestuvės“ (N-7). 22.50 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 0.50 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00 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 Info diena. 21.00 A.Užkalnis Plius. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.05, 
17.05 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas: animacija. 
7.00, 9.35 Labas rytas 10.10 Gyvenk sveikai! 
11.20, 12.20 „Laiptai į dangų“. 13.30 „Tabletė“. 
14.25 Kartu su visais. 15.10 Vyriška/Moteriška. 
16.10, 3.55 Mados nuosprendis. 17.55 Susituo-
kime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.00 „Laiptai į dangų“. 23.05 
Vakaras su Urgantu. 23.40 „Žvelgiant į naktį“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.55 
„Statūs krantai“. 15.00 „Jūs užsakėte žmogžu-
dystę“. 18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Le-
ningradas 46“. 22.00 „Dvikova“. 23.50 „Ametas-
Chanas Sultonas. Audra“. 1.40 „Skubiai į numerį!“

 Ren
8.25 Tinkama priemonė. 9.25 „Šeimos dramos“. 
11.05, 18.30 Didžiosios paslaptys. 12.05, 19.30 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 12.55 Sensa-
cijų medžiotojai. 13.50 „Kokie žmonės“. 14.50 
„Kova be taisyklių“. 15.45 Tinkama priemonė. 
16.40 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.25 A.Čapman paslaptys. 23.20 „V ir M“.

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Maskva. Trys stotys 3“. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.20 Apžvalga. Yaptingas įvykis. 13.50, 0.55 
„Susitikimo vieta“. 14.55 Veidrodis herojui. 16.20 
„Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.45 „Jūrų velniai. Viesulas 3“. 21.35 
„Žmogus be praeities“. 23.30 Dienos apžvalga. 
23.55 „Kurtinys. Sugrįžimas“. 2.00 Veidrodis he-
rojui. 3.05 „Medžiotojas“. 5.00 Sodininkų atsakas. 

 TV PolonIa
6.40, 16.15 Vilnoteka. 7.05 Pasaulis sukasi. 
8.05 Istorijos aktualijos. 8.25 Saulės ietis. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo eg-
zaminas“. 16.35 Kovalskių istorija. 17.35 Iki 
pasimatymo Krokuvoje. 17.55, 1.45 „Codzien-
nos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
1.35 Lenkija su Miodeku. 18.55 Pegasas. 20.25 
Laisvas ekranas. 20.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Pro-
kuroras“. 0.25 Paprastai. 1.10 A la show. 2.15 
Saulės ietis. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
8.10 „Džobsas“. 10.25 „Rašalo širdis“. 12.25 „Lof-
tas“. 14.15 „Ieškomiausias žmogus“. 16.20 „Pir-
mieji metai“. 18.10 „Arčiau“. 20.10 „Piteris Penas“. 
22.10 „Mano gyvenimo žuvis“. 0.20 „Kol nenuėjau 
miegoti“. 2.00 „Rašalo širdis“. 4.00 „Džobsas“.

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 17.15, 
20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Aliaska: šeima iš miško. 12.40, 19.05 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 13.35, 23.00, 4.30 
Laukinių kalnų karaliai. 14.30 B.Grilsas. Sala. 
21.00, 2.50 Turto gelbėtojai. 22.00, 3.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 24.00, 5.20 Nemėginkite 
pakartoti. 1.00 Gatvių lenktynės.

 TRaVel
6.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 Turto gelbėto-
jai. 10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00, 
5.00 Pilies paslaptys. 12.00 Muziejų paslaptys. 
17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas 
maistas. 22.00, 3.00 Įkaušęs keliautojas. 

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Rezidentai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“  
(N-7).

11.00 „Nevykėlių dalinys“ 
(N-7).

11.30 Pakartok! (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
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).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Veiksmo f. 

„Uola“ (N-14).
1.15 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

2.05 „Skandalas“ (N-14).
3.00 „Nevykėlių dalinys“ 

(N-7).
3.25 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos
 (N-7).

11.55 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.05 Pričiupom! 
(N-7).

13.35 TV serialas 
„Svajonių princas“.

14.35 „Juodieji meilės 
deimantai“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta. 

Pokalbių laida. 
Vedėja Rūta 
Mikelkevičiūtė

21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo trileris 

„Mobilusis (N-7).
0.05 „Judantis objektas“ 

(1) (N-7).
0.55 „Vampyro 

dienoraščiai“  
(N-14).

1.40 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Gyvenimas.
12.25 Stilius.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 Kriminalinė drama 

„Čikagos policija“.  
1 s. (N-7).

17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Veiksmo trileris 

„Bornas. Sunaikinta 
tapatybė“ (N-14).

24.00 Trumposios žinios.
0.05 Istorijos detektyvai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

6.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
8.15 „44-as skyrius“ (N-7).
9.15 Mistinės istorijos 

(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 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. 

„16 kvartalų“ (N-7).
23.30 Komedija 

„Pavojingas grožis“ 
(N-7).

1.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.10 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Ar žinai, kad...?
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Sukčius“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

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

Reporteris. Orai.
18.55, 0.25 

„Miškinis“ (N-7).
20.25 Sąmokslo teorija. 

(N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
23.20 Ar žinai, kad...?
23.25 Ginčas (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 4.00, 5.50 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.50 „Genijai iš 
prigimties“.

3.20, 5.10 
„Pėdsakas“ (N-7).

4.45 „Išgyventi Afrikoje“.

6.00 LR himnas.
6.05 Septynios Kauno 

dienos.
6.35 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Šnibždė, žvėrelių 

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.55 DW naujienos rusų k.
12.10 Atspindžiai.
12.45 Paramos ir labdaros 

koncertas „Dedikacija 
maestro“.

14.15 Mokslo ekspresas.
14.30 Melodrama „Nesėtų 

rugių žydėjimas“ 
(N-7).

16.30 „Didžioji istorija“.
17.25 Teatras.
18.15 Menora.
18.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
19.00 Labanaktukas.
19.20 „Kapitonas Alatristė“ 

(N-7).
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2016“.
22.30 Anapus čia ir dabar.
23.30 IQ presingas.
24.00 Lietuvių kinas 

trumpai. „Laikinai“.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
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balandžio 7 d.

 15.05   „Geležinė ledi“ 0.40  Eurolygos 
  rungtynės

 1.45  „Karadajus“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas.  

(N-7).
7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai prieš 

ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
12.00 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.40 „Nikita“ (N-7).
14.35 „Midsomerio 

žmogžudystės IX. 
Pernykštis  
nusikaltimas“ (N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Širdele mano“ 
(N-7).

19.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

20.05 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Foilo karas. 
Apnuodytas kraujas“ 
(N-7).

23.00 „Begėdis“ (N-14).
24.00 „Ties riba“ (N-14).
0.55 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
1.45 „Karadajus“ (N-7).
2.35 „CSI. Niujorkas“ 

(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 Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Trileris „Paliktieji“ 

(N-14).
0.40 Eurolygos rungtynės. 

Kauno „Žalgiris“ - 
Barselonos „FC 
Barcelona Lassa“. 
Vaizdo įrašas.

2.00 „Amerikiečiai“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

11.05 Pamiršti vardai.
Kazimieras 
Semenavičius.

11.35 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.35 „Aukščiausios 
klasės automobiliai“.

13.35 Reidas.
14.05 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
15.05 „Geležinė ledi“ 

(N-7).
17.00 „Tekėk už manęs!“
18.50 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Automobiliai - 

meno šedevrai“.
21.00 „Kai šaukia širdis“.
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

23.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

0.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
6.36 Susitikimai su orangutanais. 7.00 Liūno 
broliai. 7.25, 11.00 Mieliausi Amerikos naminiai 
gyvūnėliai. 8.15, 12.50 Australija nenori tavęs 
užmušti. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuo-
se. 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 Liūtų mūšio laukas. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Pavojingiausios JAV gyvatės. 20.10, 3.25 
Pietų Afrikos gyvūnų policija. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Mursijos „UCAM“ - Madrido „Real“. 2016-04-
02. 8.00, 20.00 Snieglentės. Pasaulio čempiona-
tas. „Big-air“ rungtis. Finalas. 2 d. 9.00 Rusijos 
„Premier league“ 21 turo apžvalga. 9.30, 21.30 
KOK World Series. Bušido kovos. Vilnius. 12.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos 
„CAI“ - „Estudiantes“. 2016-04-02. 14.00, 2.00 
NBA krepšinio lyga. Los Andželo „Lakers“ - 
Ouklendo „Warriors“. 2016-03-06. 16.00, 4.00 
ATP 250 Chennai. Vyrų tenisas. Stan Wawrinka 
- Borna Coric. Finalas. 21.00 Rusijos „Premier 
league“ 22 turo apžvalga. Premjera. 24.00 „M1 
Iššūkis“. Anglija - Japonija. Kovinis sportas. 1.00 
„M1 Iššūkis“. Pietų Korėja - JAV vakarai. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. BBL finalas. „Šiauliai“ - „TU/
Rock“. 9.00, 3.35 „Trans World Sport“ žurnalas. 
10.00 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 
10.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 
11.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Wolf-
sburg“ - „Real“. 12.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. PSG - „Manchester City“. 14.45 Futbolas. 
Anglijos premier lygos žurnalas. 15.15 „Formu-
lė-1“. Bahreino GP lenktynės. 17.40 Krepšinis. 
BBL finalas. „Šiauliai“ - „TU/Rock“. 19.40 Krepši-
nis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Barcelona“. Tiesioginė 
transliacija. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ 
- „Chimki“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Krepši-
nis. Eurolyga. „Brose Baskets“ - „Laboral Kutxa“. 
1.35, 5.00 Ledo ritulys. KHL finalas. 

 euroSPort
8.00, 11.00, 16.30, 23.00, 1.30, 4.00 Dviračių 
sportas. Lenktynės Baskų krašto turas. 9.30 
Motosportas. Formulė E, JAV. 10.00 Motos-
portas. FIA. 10.30 Motosportas. Pasaulio čem-
pionatas Ispanijoje. 12.30, 13.55, 24.00, 1.25 
Pasaulio futbolo apžvalga. 12.35, 0.05 JAV 
futbolo lyga. 13.05, 0.35 Pietų Amerikos futbolo 
apžvalga. 13.30, 1.00 FIFA futbolas. 14.00, 
18.15, 20.35, 2.30, 5.30 Tenisas. WTA turnyras 
Lenkijoje. 20.30, 23.55 Sporto naujienos.

„16 KVArtAlŲ“
Veiksmo filmas. Vokietija, JAV. 2006.
Režisierius: Richard Donner.
Vaidina: Bruce Willis, Mos Def, David Morse.

Policininkas, išgyvenantis ne geriausius metus, turi lydėti liudytoją nuo 
policijos nuovados iki teismo rūmų. Viso labo reikia įveikti 16 Niujorko 
miesto kvartalų, tačiau ši policijos pareigūno ir juodaodžio liudytojo 
kelionė kai kam gali brangiai kainuoti, todėl niekas taip lengvai neleis 
pasiekti galutinio maršruto taško...

BtV
21.30

rekomenduoja

„PAliKtieJi“
Trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Vic Armstrong.
Vaidina: Nicolas Cage, 
Lea Thompson, Cassi Thomson.

Pilotas Reifordas patenka į baisią 
situaciją. Vieno jo skrydžio metu 
dingsta keletas žmonių ir visi vai-
kai. Atrodo, kad jie tiesiog pranyko. 
Likę keleiviai panikuoja ir prašo 
piloto atsakymų...

„uolA“
Veiksmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius: Michael Bay.
Vaidina: Sean Connery, 
Nicolas Cage, Ed Harris.

Jaudinantis pasakojimas apie du 
vyrus, nuo kurių priklauso milijo-
nų žmonių gyvybė. FTB biologinių 
ginklų ekspertas ir užsislaptinęs 
federalinis kalinys turi patekti į kalė-
jimą-tvirtovę, kur įsikūręs teroristas 
grasina masinio naikinimo ginklu.

„moBiluSiS“
Veiksmo Trileris. JAV. 2004.
Režisierius: David R.Ellis.
Vaidina: Kim Basinger, 
Chris Evans, Jason Statham.

Vaikinui paskambina moteris ir sako, 
kad ji, jos šeima yra pagrobti ir grei-
tai bus nužudyti. Jaunasis Rajanas 
akimirksniu patenka į pasiutusias 
lenktynes su laiku, kad tik spėtų iš-
gelbėti nepažįstamąją ir jos šeimą.lnK

22.15

tV3
22.30

tV6
22.00
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Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, JAV, Kinija, V) - 1-7 d. 12.10, 16.10, 
17.20 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, 3D, V) - 1-7 d. 10.10, 14.10 val.
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 1-7 d. 11, 13.30, 15.55, 18.30,  
21.10 val.
„10-oji Kloverfyldo gatvė“ (mistinis trileris, JAV, 
N-13) - 1-7 d. 11.20, 13.50, 16.30, 19, 21.40 val.
„Šokis svajonės ritmu“ (romantinė muzikinė 
drama, Rumunija, N-7) - 7 d. 18.30 val. („PANELĖS“ 
premjera).
21-asis Tarptautinis kino festivalis KINO 
PAVASARIS 2016 - 1-7 d.
„Betmenas prieš supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 10.30, 16, 18.10, 
21.20 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 10.20, 11.40, 15, 15.50 val. 
(10.20 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 13.40 val.
„Divergentės serija: lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 1-7 d. 12.50, 17.35, 17.45, 20.30 val.  
(17.35 val. seansas vyks 7 d.; 7 d. 17.45, 20.30 val. 
seansai nevyks).
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 1-7 d. 16.20, 18.40, 20.50 val. (7 d. 18.40 val. 
seansas nevyks).
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“ 
(komedija, JAV, N-13) - 1-7 d. 14, 19.20 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 1-7 d. 10.40, 15.30 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 1-7 d. 10.50, 12.30 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 1-7 d. 13.20 val.

„8 geriausi pasimatymai“ (komedija, Rusija, N-13) - 
1-7 d. 21.50 val.
„londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 1-7 d. 19.10, 21.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 1-7 d. 11, 13 val.
„10-oji Kloverfyldo gatvė“ (mistinis trileris, JAV, 
N-13) - 1-7 d. 19.20 val.
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 1-7 d. 21.45 val.
„Madam Baterflai“ (originalo k.) - 2 d. 19.55 
val. (Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)
21-asis Tarptautinis kino festivalis KINO 
PAVASARIS 2016 - 1-7 d.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 1-7 d. 15 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 1-7 d. 17.15 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 11.10 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 1-7 d. 13.20 val.
„Divergentės serija: lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 1-7 d. 15.50 val.
„Betmenas prieš supermeną:  
teisingumo aušra“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 1-7 d. 
18.30 val.
„londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 1-7 d. 21.50 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
Festivalis „Kino pavasaris“ „Komuna“ (Danija, 
Švedija, Nyderlandai) - 1 d. 14.30 val.
„Guoba ir „Žuvėdra“ (Danija, Brazilija, Portugalija, 
Prancūzija) - 1 d. 17 val.
„Žingsniai naktį“ (Lietuva) - 1 d. 19 val.
„Tūkstantis ir viena naktis. i dalis:  
neramioji“ (Portugalija, Prancūzija, Vokietija) - 
1 d. 21.30 val.

„Gražuolė ir sebastianas. nuotykiai tęsiasi“ 
(Prancūzija) - 2 d. 11 val.
„Troškulys“ (Bulgarija) - 2 d. 13.15 val.
„Hamletas“ (Jungtinė Karalystė) - 2 d. 15.15 val.
„nemirtingas“ (Iranas) - 2 d. 18.30 val.
„Šuns širdis“ (Jungtinės Valstijos) - 2 d. 20.30 val.
„Ševaljė“ (Graikija) - 2 d. 22.15 val. 4 d. 14 val.
„Berniukas ir pasaulis“ (Brazilija) - 3 d. 11 val.
„Klubas“ (Čilė) - 3 d. 13 val.
„Ta’ang“ (dokumentinis f., Kinijos S.A.R., Honkongas, 
Prancūzija) - 3 d. 15.15 val.
„Frankofonija“ (Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai) -
 3 d. 18.15 val.
„Tūkstantis ir viena naktis. ii dalis: Apleistoji“ 
(Portugalija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija) -  
3 d. 20.30 val.
„Karas“ (Danija) - 4 d. 16.30 val. 6 d. 14 val.
„Marš, marš, tra-ta-ta!“ (Lietuva) - 
4 d. 19 val.
„Trumanas“ (Ispanija, Argentina) - 4 d. 21 val.
„Mustangės“ (Prancūzija, Vokietija, Turkija) - 
5 d. 14 val.
„Prospero knygos“ (Jungtinė Karalystė, 
Nyderlandai, Japonija, Italija, Prancūzija) -  
5 d. 16 val.
„Tūkstantis ir viena naktis. iii dalis: Pakerėtoji“ 
(Portugalija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija) -  
3 d. 20.30 val.
„namai (irakas. nuliniai metai). i dalis: prieš 
žlugimą“ (Irakas, Prancūzija) - 5 d. 21 val.
„Honkongo trilogija“ (Honkongas) - 6 d. 16.30 val.
„Įtūžis“ (Turkija, Prancūzija, Kataras) - 6 d. 
18.30 val.
„namai (irakas. nuliniai metai). ii dalis: po 
mūšio“ (Irakas, Prancūzija) - 6 d. 21 val.
„Avinai“ (Islandija, Danija) - 7 d. 15 val.
„natūralus pasipriešinmas“ (Prancūzija, Italija) - 
7 d. 17 val.
„laiptai į dangų“ (Lietuva) - 7 d. 7 d.
„nekalti prisiminimai“ (dokumentinis f., Jungtinė 
Karalystė, Airija, Turkija) - 7 d. 21.15 val.

Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Lemtingoji diena Mišelei buvo tokia pat 
kaip ir kitos - ji niekaip negalėjo įtarti, kad 
gyvenimas apsivers aukštyn kojom. Bet at-
sitiko būtent taip. Pakliuvusi į avariją, Mi-
šelė prarado sąmonę ir atsigavo nepažįsta-
moje patalpoje. Sutvarstyta koja ir prirakin-
ta antrankiais. Kur ji? Kiek laiko praėjo nuo 
avarijos? Kas ją laiko nelaisvėje?

Mišelės pagrobėjas prisistato Hauardo 
Stamblerio vardu. Pasak jo, pasaulyje įvyko 
žmoniją sunaikinęs cheminis karas ir jo rū-
sys, kuriame gyvena dar vienas vaikinas, 
yra vienintelė saugi vieta. Tačiau mergina 
juo nepasitiki. Sustiprėjusi ji nusprendžia 
imtis veiksmų ir pabandyti išsilaisvinti. Bet 
ar Hauardas tikrai meluoja? Galbūt išties 
žemės paviršiuje Mišelės laukia protu ne-
suvokiamas siaubas?

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose - nuo balandžio 1 d.

n Mistinis trileris, JAV, 2016

n Režisierius: Dan Trachtenberg

n Vaidina: Mary Elizabeth Winstead, John 

Goodman, John Gallagher Jr. ir kiti

n iMDB: 7,8/10

Premjera

„10-oji Kloverfyldo gatvė“
„10 Cloverfield Lane“

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas 

MULTIKINO OZAS
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, 3D, V) - 1-3, 5, 7 d. 10.10, 13.45 val. 
4, 6 d. 10.10 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 1, 3-7 d. 11, 13, 15 val. 2 d. 13, 
15 val.
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 1-7 d. 12.30, 15, 17, 19.15, 21.30 val.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 1-5, 7 d. 15.15, 18.30, 
21.45 val. 6 d. 14.45, 18.30, 21.45 val.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, N-13) - 1-7 d. 13.15, 17, 20.15 val.
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“ 
(komedija, JAV, N-13) - 1-5, 7 d. 19, 21.15 val. 6 d. 21 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 1-3, 5, 7 d. 10.45, 15.40 val. 4 d.  
10.45 val. 6 d. 10.45, 16.15 val.
„Mėnulio afera“ (komedija, Prancūzija, N-16) - 1-7 d. 
19.30 val.
„Kung Fu Panda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 1-3, 5, 7 d. 11.30, 13.30 val. 4 d. 13.30 val. 
6 d. 14 val.
„Kung Fu Panda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 1-5, 7 d. 10.30, 12.45, 15.45, 17.15 val. 6 d. 
10.45, 13.15, 15.45, 17.15 val.
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 1-7 d. 16.30, 18.30 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 1-4, 5, 7 d. 21 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 1-5, 7 d. 
17.45, 22 val. 6 d. 19, 22 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 1-5, 7 d. 19.45, 21.45 val. 6 d. 21.15 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 1-5, 7 d. 11 val.

„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 1-5, 7 d. 10, 12, 14.30 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 2 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 6 d. 12 val. (specialus seansas mamoms 
su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 1-7 d. 11, 12.10, 16.10 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, JAV, Kinija, 3D, V) - 1-7 d. 10.15, 
14.10 val.
„10-oji Kloverfyldo gatvė“ (mistinis trileris, JAV) - 
1-7 d. 15.50, 18.30, 21, 23.20 val. (23.20 val. seansas 
vyks 1-2 d.).
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 1-7 d. 13.40, 18.45, 20.50, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 1-2 d.).
„Madam Baterflai“ (originalo k.) - 2 d. 19.55 
val. (Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)
„Šokis svajonės ritmu“ (romantinė muzikinė drama, 
Rumunija, N-7) - 7 d. 19.20 val. („PANELĖS“ premjera).
21-asis Tarptautinis kino festivalis KINO 
PAVASARIS 2016 - 1-7 d.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 10.30, 12.45, 13 val. (5 d. 
12.45 val. seansas nevyks).
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 1, 4-7 d. 18.10, 21.20 val.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, N-13) - 1-7 d. 10.40, 15.20, 23.10 val. 
(23.10 val. seansas vyks 1-2 d.).

„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 1-7 d. 17.15, 19.20 val. (7 d. 19.20 val. seansas 
nevyks).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 1-7 d. 10.50, 13.20 val.
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 1-7 d. 16, 18.20 val. (6 d. 18.20 val. seansas 
nevyks).
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 1-7 d. 15 val.
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“ 
(komedija, JAV, N-13) - 1, 3, 5, 7 d. 21.10 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 2, 4, 6 d. 
21.10 val. 1-2 d. 23.45 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 1-7 d. 21.30 val.

CINAMON
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, 3D, V) - 1-4, 6-7 d. 12, 14.15 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 1-7 d. 10.45, 12.45, 16.15,  
17.45 val. (5 d. 16.15 val. seansas nevyks; 2-3 d.  
17.45 val. seansas nevyks).
„10-oji Kloverfyldo gatvė“ (mistinis trileris, JAV) - 
1-7 d. 17.45, 20, 22.15 val. (17.45 val. seansas vyks -  
3 d.; 6 d. 20, 22.15 val. seansai nevyks).
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 1-7 d. 12.30, 17.30, 19, 21.15 val. 
(12.30, 17.30 val. seansai vyks 1-3 d.; 7 d. 21.15 val. 
seansas nevyks).
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 18.25, 21.30 val.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, N-13) - 1-7 d. 15, 20.30 val.  
(1 d. 15 val. seansas nevyks).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 11, 13.15, 15.30, 18.15 val. 
(2-3 d. 18.15 val. seansas nevyks).

Kovo 23-iosios  vakarą į „Erelio Edžio“ 
premjerą Vilniuje susirinkusių kultūros, politi-
kos, meno ir pramogų atstovų laukė ne viena 
staigmena: išskirtinis sveikinimas Lietuvos žiū-
rovams nuo pagrindinių filmo aktorių - Hju 
Džek meno (Hugh Jackman) bei Teirono Eger-
tono (Taron Egerton) - ir visada optimistiškai 
nusiteikusio garsaus filmo režisieriaus Dekste-
rio Flečerio (Dexter Fletcher) premjerinis žodis.

Pristatyti filmo režisierius atvyko su savo 
žmona, garsia Lietuvos teatro režisiere Dalia 
Ibelhauptaite, nuo pat pradžių entuziastingai 
palaikiusia „Erelio Edžio“ idėją. Kaip premjeros 
metu kalbėjo D.Flečeris, naujausią savo filmą 
jis su didžiausiu džiaugsmu pristato kiekvieno-
je šalyje ir tikisi, kad žiūrovai po jo išeis su 
pačiomis geriausiomis emocijomis ir užsikrės 
beribiu Edžio atkaklumu ir pozityvumu.

Režisierius išdavė paslaptį, kad pagrindi-
nį Edžio vaidmenį filme atlikęs aktorius  
T.Egertonas pats nemoka slidinėti. Visus fil-
me rodomus šuolius su slidėmis nuo tram-
plino atliko dubleriai ir statistai, kurių reži-
sierius suskaičiavo net vienuolika. Kita ver-
tus, tokio lygio aktoriams gyvai neleidžiama 
atlikti jokių pavojingų triukų.

Premjeros vakarą staigmena laukė ir pa-
ties režisieriaus. „Megztukas?“ - gerokai nu-
stebęs ištarė D.Flečeris, rankose laikydamas 

„Erelis Edis“
„Eddie The Eagle“

Kino teatruose - nuo balandžio 1 d.

n Komedija, JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, 2016

n Režisierius: Dexter Fletcher

n Vaidina: Hugh Jackman, Timothy Spall, Taron 

Egerton, Mark Benton ir kiti

n IMDB: 7,5/10

Filmas „Erelis Edis“ sukurtas 
pagal tikrą istoriją

Premjera
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 1-3 d. 14.45 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 2-3 d. 18.15 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 1-7 d. 19.45, 21.15, 22 val. (4, 5, 7 d. 19.45,  
22 val. seansai nevyks; 21.15 val. seansas vyks 7 d.).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 1-7 d. 12.15, 14.30, 16.45 val.
„Alvinas ir burundukai 4“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 2-3 d. 10.30 val.

KLAipėDA

FORUM CiNEMAS
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 1-7 d. 12.10, 16.10 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, 3D, V) - 1-7 d. 10.10, 14.10 val.
„10-oji Kloverfyldo gatvė“ (mistinis trileris, JAV) - 
1-7 d. 11.40, 16.30, 19.15, 21.40 val. (2 d. 19.15 val. 
seansas nevyks).
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 1-7 d. 14, 19, 21.30 val.
„Madam Baterflai“ (originalo k.) - 2 d. 19.55 val. 
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)
„Šokis svajonės ritmu“ (romantinė muzikinė 
drama, Rumunija, N-7) - 7 d. 18.30 val. („PANELĖS“ 
premjera).
21-asis Tarptautinis kino festivalis KINO 
PAVASARIS 2016 - 1-7 d.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 11.30, 14.40, 18.10, 
21.20 val.
„Kung Fu panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 10.20, 11.20, 14.45 val.  
(10.20 val. seansas vyks 2-3 d.).

„Kung Fu panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 12.30, 17 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 1-7 d. 16.25, 18.35, 20.40, 21.40 val. (7 d. 18.35, 
20.40 val. seansai nevyks; 21.40 val. seansas vyks 7 d.).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 1-7 d. 10.50, 13.20, 15.50 val.
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 1-7 d. 13.40, 18.20 val.  
(7 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“ 
(komedija, JAV, N-13) - 4, 6 d. 21 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 1, 3, 5, 7 d. 21 val.

ŠiAULiAi

FORUM CiNEMAS
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 1-7 d. 11, 12.10, 13, 16.10 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, 3D, V) - 1-7 d. 10.10, 14.10 val.
„10-oji Kloverfyldo gatvė“ (mistinis trileris, JAV) - 
1-7 d. 17, 18.30, 21 val.
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 1-7 d. 17.10, 19.25 val.
„Šokis svajonės ritmu“ (romantinė muzikinė drama, 
Rumunija, N-7) - 7 d. 19.35 val. („PANELĖS“ premjera).
21-asis Tarptautinis kino festivalis KINO 
PAVASARIS 2016 - 1-7 d.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 11.15, 14.30, 18.10, 
21.20 val.
„Kung Fu panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 10.20, 12.30, 14.45 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 1-7 d. 15, 19.35, 21.50 val. (7 d. 19.35 val. 
seansas nevyks).

„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 1-7 d. 10.40, 13.15 val.
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 1-7 d. 15.45 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 1-7 d. 21.40 val.

pANEvėžyS

FORUM CiNEMAS BABiLONAS
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 1-7 d. 10.10, 12.10, 16.10 val. 
(10.10 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, 3D, V) - 1-7 d. 14.10 val.
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 1-7 d. 17.05 val.
„10-oji Kloverfyldo gatvė“ (mistinis trileris, JAV) - 
1-6 d. 19.30 val.
„Šokis svajonės ritmu“ (romantinė muzikinė drama, 
Rumunija, N-7) - 7 d. 19.30 val. („PANELĖS“ premjera).
21-asis Tarptautinis kino festivalis KINO 
PAVASARIS 2016 - 1-7 d.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 18.10, 21.20 val.
„Kung Fu panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 10.20, 14.50 val. (10.20 val. 
seansas vyks 2-3 d.).
„Kung Fu panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 12.35 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 1-7 d. 10.30, 12.55 val. (10.30 val. seansas vyks 
2-3 d.).
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 1-7 d. 21.50 val.
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 1-7 d. 15.20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

netikėtą dovaną nuo filmo gerbėjos Gintarės. 
Baltas megztinis su užrašu „Myliu Erelį Edį“ 
buvo numegztas greičiau nei per savaitę.

Premjeros vakarą tarp svečių buvo galima 
išvysti kone visas didžiausias Lietuvos garse-
nybes - scenos žvaigždes Andrių Mamontovą 
ir Tomą Sinickį, Viktorą Diavarą (Victor Diawa-
ra), Eriką Dženings (Erica Jennings), dizainerę 
Sandrą Straukaitę, laidų vedėjus Igną Krupavi-
čių ir Richardą Jonaitį, politiką Artūrą Zuoką su 
žmona Agne bei kitus žinomus veidus. Į prem-
jerą Vilniuje atvyko ir filmą platinančios Holi-
vudo kino studijos „20th Century Fox“ atstovas.

Filmo „Erelis Edis“ herojus - pirmasis britų 
olimpinis šuolininkas su slidėmis Maiklas Edvard-
sas (Michael Edwards), išgarsėjęs po 1988-aisiais 
vykusių Kalgario olimpinių žaidynių. Apie olim-
piadą Maiklas svajojo dar nuo pat vaikystės, tačiau 
aplinkiniams ši svajonė atrodė nepasiekiama - 
berniukas sirgo sunkia kaulų liga. Tačiau galiausiai 
jis įrodė puikiai visiems žinomą, tačiau ne visų 
patirtą tiesą, - nieko nėra neįmanomo.

Nors per olimpiadą M.Edvardsui teko pa-
skutinė vieta, jis pelnė ne tik britų, bet ir 
viso pasaulio sporto mėgėjų simpatijas, nes 
įkūnijo olimpinį idealą - svarbu ne laimėti, o 
dalyvauti ir siekti savo tikslo visomis priemo-
nėmis.

Parengė Jolanta Germanavičiūtė

Režisierius Deksteris Flečeris (Dexter 
Fletcher) su žmona Dalia Ibelhauptaite

EPA-Eltos nuotr.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
1 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“. 4 v. opera (italų k.). 
Rež. C.Mazzavillani Muti (Italija). Dir. R.Šervenikas.
2 d. 18.30 val. - „Tristanas ir Izolda“. 2 v. baletas. 
Dir. M.Pitrėnas.
3 d. 12 val. - T.Tamulionis „Bruknelė“. 
2 v. opera vaikams. Dir. A.Šulčys.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
3 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Antoine de Saint-Exupery 
„Mažasis princas“. Rež. S.Mykolaitis.
5 d. 18.30 val. Didžiojoje scenoje - D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
1 d. 18.30 val. - Premjera! P.Pukytė „Bedalis ir 
Labdarys“. Rež. G.Tuminaitė.
2 d. 18.30 val. - N.Erdman „Savižudis“. Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
3 d. 14 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
5 d. 18 val. - A.Juozaitis „Širdis Vilniuje“. 
Rež.: J.Vaitkus, A.Vidžiūnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
1 d. 18.30 val. - A.Jankevičius „Ledas“ (pagal Vladimiro 
Sorokino romaną, su lietuviškais titrais). Rež. A.Jankevičius.
2 d. 16 val.; 6 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - 
Premjera! „Dostojevskio angelai“ (F.Dostojevskio kūrinių 
motyvais). Rež. B.Mar.
2 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Karalius Lyras“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
3 d. 18.30 val. - N.Gandževi „Septynios gražuolės“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
3 d. 11 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“ 
(lietuvių k.). Rež. O.Lapina.
3 d. 13 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“ (rusų k.). 
Rež. O.Lapina.

RAGAniuKĖs TEATRAs
2 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Indėniukas Kikas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
2 d. 18 val. - Svečiuose Senamiesčio lėlės! „Geras šuo 
Fredis“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
3 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Lokys ir mergaitė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

„DOMinO“ TEATRAs
3 d. 14.30 ir 18 val. - R.Cooney „Meilė pagal grafiką“. 
Rež. A.Večerskis.
5 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
1 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - Atviras ratas: „Meilė 
trims apelsinams“. (N-14). Rež. A.Giniotis.
2 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Contemporary?“ Choreogr. 
ir atlikėjai: A.Ramanauskaitė, P.Tamolė ir M.Stabačinskas.
2 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Premjera! Lino lėlės: 
„Alesiutė“. Rež. L.Zubė.
3 d. 19 val. Juodojoje salėje - Stage Strangers: 
„Užsėdimas“. Idėjos autoriai ir atlikėjai: A.Ramanauskaitė, 
M.Stabačinskas, P.Tamolė, D.Vaitiekūnas.
3 d. 15 val. Kišeninėje salėje - Stalo teatras: „Dvi sesutės 
per lieptelį“. Rež. S.Degutytė.
4 d. 12 val. Stiklinėje salėje - Pasakų pirmadieniai mažy-
liams. Pasakas seka Saulė Degutytė.
„Ugnies veidas“. Rež. O.Koršunovas.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
5 d. 10 val. - Premjera! „Princesė ant žirnio, arba Laimė 
ir triufeliai“. Rež. V.Fijalkauskas.

KEisTuOliŲ TEATRAs
2 d. 19 val. - Tarptautinės teatro dienos minėjimas. 
Zenonas 2016. „Žvaigždžių diena“.
3 d. 12 val. - Premjera! Muzikinis spektaklis vaikams 
„Pyp Pyp“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
2, 3 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.
5 d. 19 val. - Marius von Mayenburgas „Ugnies veidas“. 
Rež. O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs  
TEATRAs

1 d. 18 val. Rūtos salėje - J.Dell ir G.Sibleyras 
„Tegyvuoja Bušonas!“ Rež. R.Vitkaitis.
2 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srbljanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
2 d. 19 val. Rūtos salėje - „Ivanovas“. Rež. S.Krivickienė 
(teatras-studija „Theaomai“).
3 d. 17 val.; 5 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - 
M.Malzieu „Mechaninė širdis“ (N-10). Rež. A.Areima.
5 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal A.Čechov). 
Rež. R.Kazlas.
6 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Danis „Akmenų pelenai“. 
Rež. A.Jankevičius.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
1, 2, 3 d. 18 val. - O.Nicolai „Vindzoro 
šmaikštuolės“. Rež. ir choreogr. G.Santucci (Italija).  
Dir. J.Janulevičius.

KAunO KAMERinis  
TEATRAs

1 d. 18 val. - F.Zeleris „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.
2 d. 18 val. - D.Zelčiūtė „Kūno vartai“. Rež. A.Dilytė.
3 d. 18 val. - Dž.Bokačas „Dekameronas“ (N-16). 
Rež. A.Rubinovas.

KAunO MAŽAsis TEATRAs
1 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
2 d. 12 val. - „Užburtos pilies paslaptis“. Rež. O.Žiugžda.
3 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muzieju-
je - „Peliuko pasakų dirbtuvėlė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

KulTŪROs CEnTRAs  
„GiRsTuTis“

2 d. 17 val. - „Pabaigos ugnis“. Rež. G.Varnas 
(Valstybinis Jaunimo teatras).
3 d. 14 ir 18.30 val. - „Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.
5 ir 6 d. 18 val. - „Nevykėlis“. Rež. A.Areima.

„Modus Dance“ organizuoja  
tikrą šokių revoliuciją

Į Lietuvą atvažiuoja šokių kolektyvai iš 
Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos ir Ru-
sijos šalių. Konkurse dalyvauja įvairių šokio 
stilių atstovai: moderno, gatvės, tautinių, cha-
rakterinių ir kitų kategorijų. Šokių atrankos 
vyksta nuo ankstyvaus ryto. Pirmų vietų nu-
galėtojai keliauja į vakarinį finalinį koncertą 
kovoti dėl didžiojo 500 eurų prizo, kurį šiais 
metais įsteigė ir generaliniu rėmėju tapo ne-
kilnojamojo turto agentūra „Nam Pro“.

Finalinis koncertas

Finaliniame koncerte, kuris vyks „Com-
pensa“ salėje balandžio 30 d. 19 val., pasirodys 
ne tik gausus pirmų vietų skirtingų kategori-
jų šokėjų būrys, besivaržantis vienas su kitu, 

bet ir renginio svečiai, kurie savo pasirodymais 
džiugins žiūrovų ir dalyvių širdis, taip pat savo 
pasirodymus dovanos kolektyvas „Modus 
Dance“. Visi dalyviai apdovanojami diplomais 
ir prizais, kuriuos šiais metais įsteigs „Danon-
ki“ ir „Royal popkorn“, žinoma, savo katego-
rijų pirmų, antrų ir trečių vietų laimėtojai bus 
apdovanojami taurėmis ir medaliais.

Taip pat svečiai išvys nepakartojamą 
grupę „Husarai“, kuri atliks populiariausias 
savo dainas. Bus pristatytos „ZiY“, „Peepo“, 
„by Daine“ ir „Tavi fashion“ drabužių ko-
lekcijos. Šias kolekcijas pristatys Aistės 
Karanauskytės vaikų ir jaunimo mados stu-
dijos „modusFASHION“ modeliai. Profesi-
onaliais pasirodymais džiugins patys ge-
riausi kolektyvai, savo kategorijose laimė-
ję pirmas vietas, ir, be abejonės, renginio 
organizatoriai, t.y. Viktorijos Nenartovič šo-
kėjai „Modus Dance“.

viktorija Nenartovič  
ir jos „Modus Dance“

Renginio organizatorė nepailstančioji 
V.Nenartovič - žmogus, visu kūnu ir siela 
atsidavęs dvylika metų gyvuojančiam „Mo-
dus Dance“ kolektyvui - savo šokėjams. 
„Modus Dance“ - tai nepaprastai draugiškas, 
energingas, šokiui atsidavęs merginų ir vai-
kinų šokių kolektyvas. Lietuvos, Baltarusi-

Tarptautinis šokių konkursas „Dance Revolution 2016“
Balandžio 30 d. tarptautiniame šokių konkurse „Dance Revolution 2016“ varžysis 
geriausi šokių kolektyvai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Tikra šokių revoliucija atveria 
duris visiems!
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Klaipėda

KlaipėdOS dRaMOS TEaTRaS
1 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - P.Zelenka „Paprastos 
beprotybės istorijos“. Rež. D.Rabašauskas.
2 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - I.Vyrypajev „Girti“. 
Rež. L.Vaskova.
6 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Kankinys“. 
Rež. O.Koršunovas (Lietuvos nacionalinis dramos teatras).

KlaipėdOS MUZiKiNiS  
TEaTRaS

1 d. 18 val. - „Šounuolynas“. 2 v. muzikinė komedija. 
Rež. J.Staniunas (JAV). Dir. V.Konstantinovas.

KONCERTŲ Salė
4 d. 18 val. - S.Parulskis „Darius ir Girėnas per Atlantą 
skrido“. Rež. K.Smoriginas.

KlaipėdOS lėliŲ TEaTRaS
2 d. 12 val. - „Kas tu?“ Rež. J.Trimakaitė.
2 d. 18 val. - „Niekados nesakyk niekados nesakyk nie-
kados“. Rež. V.Kairys.
3 d. 11 ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė. Diena/naktis“. 
Rež. D.Savickis.

ŠiaUliai

ŠiaUliŲ dRaMOS TEaTRaS
2 d. 18 val. - Tarptautinės teatro dienos minėjimas. 
Teatro pamokos su...
3 d. 12 val. - „Prie laivo 8.00“. Rež. A.Sunklodaitė 
(Vilniaus kamerinis teatras).

paNEvėžyS

J.MilTiNiO dRaMOS TEaTRaS
1 d. 18 val. Didžiojoje salėje - A.Šlepikas „Lietaus die-
vas“. Rež. J.Dautartas.
2 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Ž.Puare „Beprotiškas 
savaitgalis“. Rež. A.Kėleris.
3 d. 18 val. Didžiojoje salėje - T.Jones, H.Schmidt 
„Fantazuotojai“. Rež. J.Staniunas.

Koncertai
vilNiUS

liETUvOS NaCiONaliNė  
FilHaRMONiJa

2 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos kon-
certas „Muzikinės istorijos“. Lietuvos nacionalinis simfoni-
nis orkestras. Solistas D.Ishizaka (violončelė).  
Dir. R.Šervenikas.
3 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Meilės daina“. G.Gedvilaitė, L.Gedvilas (for-
tepijonas). Aktorius P.Markevičius. Dalyvauja jaunieji atli-
kėjai: L.Voronovaitė (smuikas), A.Goehle, K.Megelinskas, 
E.Voronovas (fortepijonas).

TaiKOMOSiOS dailėS MUZiEJUS
3 d. 16 val. - Atvelykio koncertas. Ansamblio „Vilniaus 
arsenalas“ kūrybinės veiklos 30-mečiui. Ansamblis 
„Vilniaus arsenalas“: L.Šulskutė (fleita), R.Romoslauskas 
(altas), S.Okruško (fortepijonas).

Šv.KOTRyNOS BažNyČia
2 d. 18 val. - K.Smorigino, D.Razausko, S.Petreikio trio. 
Atlikėjai: K.Smoriginas, D.Razauskas, S.Petreikis.
6 d. 19 val. - „Queen in Jazz“. A.Rumyantsev, Jazz 
Quartet.

RaŠyTOJŲ KlUBaS
4 d. 17.30 val. - lietuviškų dainų koncertas. Koncertuoja: 
Aušra Liutkutė (sopranas), Rolandas Vilkevičius (barito-
nas), Asta Kvasytė (koncertmeisterė). Programoje lietuvių 
kompozitorių dainos, duetai ir kt.

Šv.JONŲ BažNyČia
1 d. 19 val. - G.Rossini. „Petite Messe Solennelle“. 
Vilniaus universiteto mišrus choras „Pro musica“ (meno 
vadovė R.Gelgotienė). Lozanos universiteto choras 
(Šveicarija), meno vadovė F.Szuromi. Solistai: G.Gelgote 
(sopranas), V.Mikštaitė (mecosopranas), M.Jankauskas 
(tenoras), S.Skjervold (bosas, Norvegija). Dalyvauja: 
M.Kloniūnaitė (fortepijonas), I.Veličkaitė (vargonai).

MOKyTOJŲ NaMai
2 d. 16 val. VMN Didžiojoje salėje - Chorinės muzikos 
koncertas „Kur giria žaliuoja“. Dalyvauja: „Camerata chamber 
choir“ (vadovė J.Leistrumaitė, D.Britanija), Vilniaus mokytojų 
namų moterų choras „Aidas“ (vadovė L.Mačiulienė (Lietuva), 
koncertmeisterė K.Gediminaitė. Įėjimas - nemokamas.

KaUNaS

KaUNO valSTyBiNė FilHaRMONiJa
XXV Tarptautinis jaunųjų muzikų festivalis „Kaunas 2016“ 1-3 d.
1 d. 18 val. - Jee In You (violončelė, Korėjos 
Respublika), G.Rogelja (trimitas, Slovėnija), S.Buda (val-
torna, Slovėnija), F.C.Jacobo (fortepijonas, Kosta Rika), 
M.J.C.Jacobo (fortepijonas, Kosta Rika). Koncertmeisteriai: 
V.Unguraitytė Levickienė (Lietuva), L.Ferrini (Slovėnija).
2 d. 17 val. - Daimee NG (smuikas, Airija), B.E.Oftestad 
(violončelė, Norvegija), N.Khnykin (fortepijonas, Norvegija), 
R.Rauza (perkusija, Latvija). Koncertmeisteriai: D.Stulgytė 
(Lietuva), G.Biritis (Latvija).
3 d. 17 val. - Baigiamasis koncertas. Kauno miesto simfo-
ninis orkestras. Vyr. dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija), vadovas 
A.Treikauskas. Solistai: A.Nemcova (smuikas, Rusija), D.Ng 
(smuikas, Airija), K.Jastrubkova (violončelė, Baltarusija), Jee 
In You (violončelė, Korėjos Respublika), B.E.Oftestad (vio-
lončelė, Norvegija), G.Rogelja (trimitas, Slovėnija), S.Buda 
(valtorna, Slovėnija), A.L.Sanhez (fortepijonas, Kosta Rika).

Klaipėda

KONCERTŲ Salė
XLI festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“ (1-7 d.).
1 d. 18 val. - „Jaunystės vėjas“. Klaipėdos kamerinis 
orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Solistas Robertas 
Lozinskis (fortepijonas). Dir. G.Šlekytė.
7 d. 18 val. - „Garsų tėkmėje“. Vilniaus m. sav. 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas ir dir. 
D.Katkus). Solistas Andrius Puskunigis (obojus, Lietuva-
Prancūzija). C.Scibetta-Puskunigis (klavesinas, Prancūzija).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

jos, Latvijos čempionai ir TV šokių projektų, 
festivalių, pasaulinių čempionatų bei kon-
kursų laureatai. Šokėjai labai noriai ir atsa-
kingai padeda pasiruošti šiam konkursui. 

„Mano „Modus Dance“ nori parodyti, kad 
yra geriausi ne tik kaip šokėjai, bet ir kaip 
organizatoriai. Jie labai atsakingi. Nors po 
renginio organizavimo maratono visi jaučia-

si pavargę, tačiau labai laimingi“, - sako Vik-
torija ir pažada, kad šis renginys džiugins ir 
kitais metais.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Tarptautinis šokių konkursas „Dance Revolution 2016“

Organizatorių nuotr.

su „Laisvalaikio“ kortele

30%
nuolaida 2 bilietams
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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     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur 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

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

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 
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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
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

     
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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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

     
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

     
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

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
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

transporto paslaugos

    
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 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
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 
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

             

 Gali jus iš naujo įsimylėti jūsų 
antroji pusė. O jeigu esate vieniši, tai 
tikrai atsiras tas vienintelis ar vienintelė. 
Jei esate įsipareigoję, daugiau dėme-
sio skirkite savo antrajai pusei. Gerų 
rezultatų pasieks tie, kurie užsiima indi-
vidualia veikla, o siekiantiems karjeros 
nepalankus laikotarpis. Gerai jausitės, 
daugiau būkite gryname ore, tik pasi-
saugokite traumų.

JAUČIUI

Gresia nedideli konfliktai 
su partneriais, vienišiai gali laimėti 
kažkieno meilę ar bent draugystę. 
Šią savaitę laukia sunkus, įtemptas 
laikotarpis. Todėl gerų rezultatų 
pasieksite tik paisydami griežtos 
disciplinos. Pasisaugokite kojų traumų. 
Puikus laikas užsimti joga, taiči.

DVYNIAMS

 Šiuo metu gimę jausmai bus 
gilūs ir pastovūs. O poros asmeni-
niam gyvenimui paįvairinti pasitelkite 
romantiką, pirmenybę teikite asmeninių 
santykių tobulinimui. Naujas verslas ar 
mėginimas keisti veiklos kryptį bus pel-
ningi, be to, tai ir finansiškai palankus 
laikotarpis - galite gauti pinigų, nesusi-
jusių su atlyginimu. Saugokitės traumų, 
padidėjusi avarijų tikimybė.  

AVINUI

Prognozė balandžio 1-7 d.

Naujoms pažintims labai tinka-
mos dienos, kurių jums tikrai nestigs. 
Turintiems antras puses asmeniniame 
gyvenime vyraus pastelinės nuotaikos. 
Džiaugsitės savo finansiniais pasie-
kimais, dirbantys aptarnavimo srityje 
bus patenkinti savo veikos rezultatais. 
Prastas metas laikytis dietų. Būsite 
kupini energijos, jausitės stiprūs ir 
ištvermingi.

ŠAULIUI

Galėsite mėgautis puikiais san-
tykiais su mylimuoju. O vienišiams ypač 
tinkamas metas pažintims. Strigs viskas, 
ko imsitės, tad geriau svarbius darbus 
atidėkite geresniam laikui. Gerai seksis 
tik dirbantiems finansų srityje. Ne pats 
palankiausias metas sveikatai. Norint 
gerai jaustis, rinkitės lengvai virškinamą 
maistą.

SKORPIONUI

Naujoms pažintims nepalankios 
dienos. Teks pažiūrėti tiesai į akis 
ir ne visada jums patiks tai, ką 
pamatysite. Bus gana ramios darbo 
dienos, o norintiems ko nors pasiekti, 
reikės kaip reikiant šiomis dienomis 
padirbėti, todėl pasistenkite sumažinti 
tempą, daugiau ilsėtis. Venkite didelių 
fizinių krūvių, daugiau laiko skirkite 
poilsiui.

SVARSTYKLĖMS

Šiomis dienomis visa jūsų meilė 
atiteks partneriui. Vienišiai būkite budrūs, 
nes širdies reikaluose galite būti skaudžiai 
apgauti. Darbe gali būti įvertinta jūsų 
kvalifikacija. Savo pajamas galite papildyti 
sėkmingai parduodami nekilnojamąjį 
turtą. Šiomis dienomis neturi iškilti didelių 
problemų dėl sveikatos, žinoma, jeigu 
vengsite emocinės įtampos, kuri sukels 
arterinio spaudimo sutrikimus.

VĖŽIUI

Labai palankios dienos 
naujoms pažintims. O turintiems 
antrąją pusę puikus periodas gilintis 
į santykius su mylimuoju. Bus gana 
ramios darbo dienos. Patarčiau šią 
savaitę nesiimti labai atsakingos 
finansinės veiklos. Pasilepinkite grožio 
procedūromis. Nepersitempkite, viską 
darykite su saiku. 

LIŪTUI

 Labai palankios dienos 
naujoms pažintims, nes meilė, 
prasidėjusi šiomis dienomis, garantuoja 
tvirtus jausmus. Darbe bus ramu, 
neturėtų įvykti jokių didelių permainų, 
tik gali iškilti sunkumų dėl pinigų, 
taip pat su finansiniais dokumentais. 
Savijauta šiomis dienomis bus geresnė, 
negu praėjusiomis. Venkite didelio 
fizinio krūvio.

MERGELEI

Palankios dienos naujoms 
pažintims, todėl pirmenybę teikite asme-
niniams santykiams, nes užmegztos 
pažintys bus su viliojančia perspektyva. 
Puikus laikas pasirašyti kontraktus, vykti 
į verslo susitikimus. Sumažinkite tempą, 
pasistenkite daugiau ilsėtis. Venkite 
didelio fizinio krūvio, neapkraukite 
nugaros, sąnarių.

OŽIARAGIUI

 Naujos pažintys gali būti 
lemtingos. Sėkmė jums palankiai 
moja ranka. Tinkamas metas jūsų 
karjerai, tvarkyti darbinius reikalus. 
Neskubėkite, pailsėkite, pamedituokite 
prie vandens. 

ŽUVIMS

 Galimos internetinės pažintys. 
Puikus laikas karjerai, šiomis dienomis 
galite pasiekti išsvajotų aukštumų, o 
norintiems keisti darbą ar imtis naujos 
veiklos, reikėtų nesnausti. Venkite skers-
vėjų. Ir didelių fizinių krūvių.

VANDENIUI

Aktorius Andrius Žiurauskas
1976 04 07

Aktorė Justė Zinkevičiūtė
1989 04 06

Dainininkas Mindaugas 
Mickevičius-Mino
1976 04 01

Atlikėjas, dainų kūrėjas  
Aras Vėberis
1970 04 04

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt Astrologė   

Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

GEROS DIENOS: Balandžio: 2, 3 d. BLOGOS DIENOS: Balandžio 5, 6 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Akapulkas. Alatyris. 
Alibi. Lekas. Lak. Zola. Dalyvis. Kio. 
Java. Narevas. Toga. Nė. Nerimas. 
Pamot. Vežimas. Solana. Vatalinas. 
Marija. Abakanas. Kabinasi. Arabai. 
Bizonas. Staras. Ramunės. Ak. Pinas. 
Malotis. Oda. Vėjas. Taisonas. Trys. 
Kas. Merginos. Kruta.
Horizontaliai: Kazanova. Spėk. 
Alovė. Abatija. Pila. Taranas. Guba. 
Vakaras. LI. Nelabas. Nežinas. Te. 
Mandarinai. Ar. Arimas. MIG. Lemas. 
Rasi. Valyvas. Balon. Levas. Kimono. 
Akis. Mazutas. Tas. Sabonis. Lys. 
Porinės. Talinas. TR. Pilkomajas. Oru. 
Saigonas. Adyt. Koata. Iškasa.
Pažymėtuose langeliuose: 
ZigZagas. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą  
(30 eurų vertės).

Atsakymą į kryžiažodį iki balandžio 5 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Dominyka Vilūnaitė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas  
„Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26. Prizai laikomi tik dvi 
savaites.

PASUK GALVĄ
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l

 - Pagalvok, brangioji, - dešimt metų ir 
nė vieno barnio!

- Žinau, nelaimingas baily!
l

Vokiečių kalbos pamoka:
- Jonuk, prašau išversti „Guten mor-

gen“.
- Morge yra gerai, - atsako Jonukas nė 

nemirktelėjęs.
l

Pats nesveikiausias maistas - arbata. 
Prie jos visada atsiranda meduoliai, pyra-
gaičiai, saldainiai ir tortas...

l

Kartą baronas Rotšildas elgetai davė iš-
maldos.

- Jūsų sūnus man aukoja dvigubai daugiau.

- Mano sūnus gali sau tai leisti. Jis turi 
turtingą tėvą.

l

- Turbūt paliksiu savo vyrą. Nuo to laiko, 
kai jis tapo Seimo nariu, nieko daugiau ne-
daro, kaip tik atsistoja prie lovos ir visą va-
karą pasakoja, kokį malonumą tuoj patirsiu.

l

Susitinka du draugai:
- Kaip gyveni?
- Ai, šiaip sau - va žmona paliko.
- Tu „nesiparink“ - tokių kaip ji pas 

tave dar dešimt bus!
- Dar dešimt?! Už ką...

l

- Gydytojau, man nuolat skauda galvą.
- Geriate?
- Niekada gyvenime.

- Rūkote?
- Apsaugok, Viešpatie!
- O kaip dėl moterų?
- Net negalvoju apie tai.
- Tai jūs, tėveli, šventas žmogus! Matyt, 

aureolė jums spaudžia smegenis. 
l

Blondinė gražiu nauju  mersedesu va-
žiuoja per raudoną šviesą ir į jos mašiną 
įsirėžia „zapukas“. Blondinė išlipa iš ma-
šinos ir, išsproginusi akis, piktai rėkauda-
ma eina prie „zapuko“. O iš „zapuko“ išli-
pa senyvas dėdulė, kuris, blondinei dar nie-
ko nespėjus pasakyti, liūdnai klausia:

- Panele, o jūs bent vairavimo egzamine 
esate buvusi?

- Taip, - užrėkia blondinė, - ir skirtingai 
nuo tavęs, daugybę kartų!!!

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis
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MARGUTIS. Milži
niškas margutis, 
padarytas iš poro
lono ir šešiasde
šimties tūkstančių 
spalvotų plasti
kinių indelių, pa
puošė vieną aikštę 
Lemes miestelyje 
(Slovakija). Mar
gutis yra daugiau 
kaip penkių met
rų aukščio ir trijų 
metrų pločio.

MEDIS. Vengras Ištvanas Puskas (Istvan Puskas) demonstruoja savo ga
mybos medinį automobilį, kuris gali išvystyti 40 km per valandą greitį.

REKORDINIS. Argentinoje, Mira ma ro mieste, pagamin
tas di  džiau   sias pasaulyje šokoladinis Velykų zuikis, jo 
aukštis siekia 5,2 m, o svo ris  3 tonas.


