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Kas prikalbino dainininkę Aistę Pilvelytę net devintą kartą dalyvauti naciona-
linėje „Eurovizijos“ atrankoje, kas jai kūrė dainą ir ką jos komandoje veikia ak-
torius Marius Jampolskis? Kokią savo silpnybę ji įvardija ir kas užkoduota jos 
kūną puošiančiuose piešiniuose?  Visi atsakymai iš pačios Aistės lūpų.        6 p.

414-ąjį kartą kovo 3-5 dienomis vyksianti mugė žada daugybę naujovių. Tarp 
jų - kolekcinė moneta, rekordinė klumpė, nemokama „Uber“ paslauga, preky-
bos erdvių suskirstymas į temines zonas. Nepasiklysti mugės šurmulyje padės 
„Laisvalaikis“.                 30 p.

„Koks esi pats, tokį matai ir pasaulį“

Kitokia tradicinė Vilniaus Kaziuko mugė

ŠIAME NUMERYJE
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 ■ Kodėl „Power Hit Radio“ laidų vedėjai 
Ramintai Vyšniauskaitei-Vasiliauskie-
nei prireikė profesionalaus vizažo 
kursų?                                              29 p.

Šiame numeryje

redaktorė

Irena BaBkauskIenė 
laisvalaikis@respublika.net
tel. (8 5) 212 36 26

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė-gvIldė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
agne.vaitasiute@respublika.net

dIzaInerės
liuda MackevIčIenė
liudam@respublika.net
adelė dagelIenė 
adele.dageliene@respublika.net
neringa serŽanIenė
neringa.serzaniene@respublika.net

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

koordinatorė  tel. (8 5) 212 31 00 
apskaitininkė tel. (8 5) 212 31 21

Faksas (8 5) 261 72 88, 
reklama@respublika.net

 ■ Kokį neįprastą formatą savo minialbumui pasirinko eksperimentuoti mėgstanti gru-
pės „Bjelle“ lyderė Raminta Naujanytė? 17 p.

 ■ Kokį dviejų savaičių meniu ir kam su-
darė televizijos laidų bei kulinarijos 
knygų autorė Beata Nicholson?         16 p.

Lengvesnė kasdienybė 
pagal Beatą

a.sMetonos g. 2, lt-01115 vIlnIus 
tel. (8 5) 212 36 26

ramintos grožio štrichai

Dar vienas 
r.naujanytės 
eksperimentas

6-12 interviu
Aistė Pilvelytė

14-19 veiDai
Sofio Gelašvili-Niūniavė, 
Aistė Smilgevičiūtė, 
Algirdas Gricius,  
Olesia Žuravliova,  
Monika Pundziūtė, 
Gabrielius Liaudanskas-
Svaras

20-23 StiLiuS
Suknelių paradas  
ant „Oskarų“  
raudonojo kilimo

25-27 ŽvaigŽDėS
Britų muzikos 
apdovanojimai  
„Brit Awards“

28-29 groŽio paLetė
2017 m. makiažo 
tendencijos

32-33 reStoranai
„Esse“

34-35 SveikatoS koDaS
Pailgės vidutinė  
gyvenimo trukmė; 
Nugaros skausmų 
nėštumo metu  
galima išvengti

36-37 ar Žinojote?
Įdomūs faktai  
apie pasaulio šalis

39 ĮDomyBėS
40 DatoS

Džesika Byl (Jessica Biel)

41-57 eterio ŽmonėS,
tv programa
Akvilė Kisielienė

60-63 „LaiSvaLaikio“ giDaS
Kinas, teatras, koncertai

64-65 „LaiSvaLaikio“ kLuBaS
66-67 HoroSkopaS, 

kryŽiaŽoDiS, SuDoku
68 BeprotiŠkaS paSauLiS
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„LaisvaLaikio“ interviu

Eimantė Juršėnaitė

- Esate laikoma šių metų nacionalinės 
„Eurovizijos“ atrankos favorite, kaip ma-
note, 9 kartas nemeluos?

- Tikiuosi, šis kartas bus sėkmingas, 
nors pati ir nesureikšminu to, kad dalyvau-
ju jau 9 kartą. Svarbu, kad nenuleidžiu ran-
kų ir visada einu laimėti. Nukritus, suklupus 
kartais ir su skaudančia širdimi atsistoti nė-
ra lengva, tačiau stengiuosi eiti pirmyn. Tai, 
kas manęs nenužudo, padaro stipresnę. Da-
lyvavimas atrankose - nėra lengvas, tačiau 
kartu ir labai įdomus, teikiantis nemažai 
naudingos patirties.

- Tikite savo daina „I’m Like a Wolf“? 
- Visada tikiu savo dainomis ir iš atrankų 

visada išeinu kaip nugalėtoja. Jei daug dirbau, 
jei įgijau naujos patirties, sulaukiau klausy-
tojų atsako ir jie ateina į mano koncertus, - aš 
jau laimėjau. Nepasakyčiau, kad kitomis dai-
nomis tikėjau mažiau, tačiau ši daina yra ki-
tokia nei lyriškos baladės, kurias anksčiau 
atlikdavau per atrankas. 

- Ne paslaptis, kad jos autorė - latvių 
„Eurovizijos“ žvaigždė Aminata. Kaip 
susiėjo jūsų keliai? Žavi jos kūryba? 

- Pirmą kartą Aminatą pamačiau „Eurovi-
zijos“ scenoje ir ji man iškart padarė gerą įspū-
dį, pasirodė kitokia, originali. Patiko ir pernai 
konkurse skambėjusi jos kūrybos daina. Tad 
parašiau jai laišką, pasiūliau sukurti keletą dai-
nų mano naujam albumui ir ji mielai sutiko. 
Šiemet neketinau dalyvauti „Eurovizijos“ at-
rankose, tačiau ji mane paskatino, sukūrė dai-
ną, o Kasparas Ansosnas aranžuotę. Kartu su 
Aminata dirbti mums gerai sekasi, tad tikiuo-
si, kad bendradarbiausime ir toliau. 

- Vienas lauke - ne karys. Su jumis 
dirba ir daugiau žmonių? 

- Dirbu su choreografu Kęstučiu Bara-
nausku, milžiniškas ir aktoriaus Mariaus Jam-
polskio indėlis. Pasirodo, būdama 20 metų 
scenoje nežinojau daugybės dalykų, kurių ma-
ne išmokė Marius. Vos per kelias minutes 
išgyventi dainą taip, kad ir žiūrovas ją taip pat 
išgyventų, - sudėtingas iššūkis. Daugybė fil-
muojančių kamerų užduoties taip pat nepa-
lengvina. Juk būna, kad žiūri į atlikėją ir gal-
voji - jis puikiai dainuoja, turi gražų balsą, 
tačiau akys nieko nesako, nieko nespinduliuo-
ja, nematyti sielos gelmių...

- Dažniausiai manoma, kad perteikti 
emociją sunku jauniems atlikėjams, ne-
turintiems pakankamai gyvenimiškos 
patirties, išgyvenimų... 

- Iš tiesų neretai jaunų atlikėjų akys būna 
tuščios, joms trūksta tos patirties. Žinoma, 
būna ir išimčių. Lygiai taip pat ir žinomi, ne 
vienus metus scenoje koncertuojantys atli-
kėjai ne visada sugeba perteikti jausmą, nors 
gyvenime yra labai įdomūs, puikūs žmonės. 
Todėl tiek daug dirbame su M.Jampolskiu, 
kad klausytojai pajustų mano dainą, emociją. 
Tikiu, kad su Mariaus pagalba mano gerbėjai 
pamatė mane kitokią visomis prasmėmis.

- Kiek reikia laiko ir pastangų, kad 
žiūrovas pamatytų tą vos kelias minutes 
trunkantį pasirodymą? 

- Tai nuolatinis, kasdienis darbas, trun-
kantis ne vieną mėnesį ir reikalaujantis daug 
pastangų. Diena iš dienos su komanda repe-
tuojame, dirbame, analizuojame klaidas. Bū-
na ir sunkių minučių, ir ašarų, nors mėgstu 
tai, ką darau. Dainuoju nuo 7 metų ir man tai 

teikia labai daug džiaugsmo, ypač tada, kai 
pavyksta įgyvendinti sumanymus, vizijas ir 
žiūrovas supranta, ką norėjau pasakyti. Gau-
nu labai daug palaikymo žinučių, gerų žodžių, 
kartais netgi patarimų ar įžvalgų, į kurias taip 
pat nenumoju ranka. Juk tai atlikėjui ir yra 
svarbiausia - klausytojų atsakas. Tai labai gra-
žus dalykas. 

- Kaip manote, kodėl atlikėjai taip 
veržiasi dalyvauti „Eurovizijos“ atran-
kose? 

- Tai puikus tramplinas ir atspirties taš-
kas. Iš tiesų Lietuvoje labai daug talentingo 
jaunimo, tačiau trūksta konkursų bei projek-
tų, kuriuose galima pasireikšti, parodyti savo 
kūrybą. Taigi manau, kad kai kurie į atrankas 
eina dėl reklamos, nori šmėžuoti televizo-
riaus ekrane geriausiu eterio laiku ir tai nėra 
blogai. Aš taip pat einu, kad manęs klausytų-
si, išgirstų, tačiau neslepiu - į atrankas visa-
da einu nugalėti. Kitaip ir būti negali. 

- Vis dėlto „Eurovizija“ vis dažniau 
vadinama veikiau politiniu, o ne muziki-
niu konkursu. Vyrauja nuomonė, kad bal-
suojama ne už dainą, o už kaimyną... 

- Žinoma, politinis atspalvis konkurse yra, 
o balsavimas už kaimynus neišvengiamas. 
Tačiau aš visuomet savo balsą atiduodu už 
patikusią dainą ir visai nesvarbu, ar ją atlieka 
kaimyninės šalies atstovas, ar ne. 

Aistė Pilvelytė:  
Koks esi pats, tokį matai ir pasaulį

n Gimimo data: 1979 m. liepos 27 d., Kaunas

n Estradinio dainavimo ir chorinio 
dirigavimo specialybės mokėsi B.Dvariono  
muzikos mokykloje, dainavimo specialybės -  
N.Maceikaitės studijoje. Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakultete baigė informologijos 
studijas

n Aistė muzikinę karjerą pradėjo 1990 m., yra 
išleidusi 2 solinius albumus: „Aistė” (2000 m.)  

ir „Meilė dar gyva“ (2008 m.)

n 2006 m A.Pilvelytė tapo televizijos projekto 
„Dainų dešimtukas“ nugalėtoja 

n 2008 m. televizijos projekte „Žvaigždžių 
duetai“ drauge su verslininku Romu Bubneliu 
užėmė 1-ąją vietą ir gavo auksinį mikrofoną

n Šiemet atlikėja jau 9 kartą dalyvauja 
nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje

Dosjė

Esu įsitikinusi, 
kad žinios daro 
stEbuklus, kEičia 
protą ir mąstymą

Iš pažiūros liauna ir trapi atlikėja AIstė PIlvelytė (37) užburia širdį virpinančiu vokalu 
ir stebina nepaprasta vidine stiprybe. Apie savo gyvenimą ji neatvirauja, mieliau pra-
byla dainomis, atkakliai siekia savo tikslų ir niekada nenuleidžia rankų. Šiemet daly-
vaudama nacionalinėje „eurovizijos“ atrankoje Aistė atsiskleidė kaip niekada anksčiau, 
tad kovo 11 dieną ji dar kartą sieks savo tikslo ir svajonės - iškovoti galimybę didžiojoje 
„eurovizijoje“ atstovauti savo šaliai. 
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„LaisvaLaikio“ interviu

SvarbiauSia 
gyvenime yra 
meilė, tarpuSavio 
ryšyS Su 
artimiauSiaiS 
žmonėmiS
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„LaisvaLaikio“ interviu

Po saule vietos 
užteks visiems: ir 
oPeros solistams, 
ir dainininkams, 
atliekantiems 
lyriškas balades, 
ir seksualioms 
merginų gruPėms
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- Tiesa, „Eurovizijoje“ vien dainos ne-
pakanka, reikia ir šou, ir įdomaus įvaiz-
džio. Jūsų įvaizdis šių metų atrankose 
intriguoja - kas užkoduota jūsų kūną puo-
šiančiuose piešiniuose? 

- Nors daugiausia dėmesio skiriu atliki-
mui, įvaizdis nebuvo prioritetų sąrašo apačio-
je. Stengiausi, kad jis būtų įdomus, sietųsi su 
daina. Piešiniuose ant kūno labai daug akių, 
saugančių nuo piktos akies, nužiūrėjimo. 

- Sakėte, kad šis kartas atrankose jau 
tikrai paskutinis. Nepersigalvosite? 

- Kol kas taip. Ir serialai turi pabaigą, tai-
gi manau, 9 serija atrankose jau yra, kitos 
galbūt nebebus... Reikia padėti tašką. Žinoma, 
kategoriško „niekada“ nesakau. Ką gali žino-
ti, galbūt kada nors persigalvosiu, tačiau da-
bar norėčiau sutelkti dėmesį į kitus man svar-
bius dalykus. 

- Jūsų planuose ir jau trečiasis solinis 
albumas? 

- Taip, kol kas jis neturi pavadinimo ir dar 
nėra aišku, kada pasirodys, tačiau intensyviai 
dirbame, kad tai nutiktų kuo greičiau. Albume 
skambės ir kelios Aminatos sukurtos dainos 
bei kitų autorių kūriniai.

- 9 kartas „Eurovizijos“ atrankose ro-
do jūsų atkaklumą. Ir gyvenime taip už-
sispyrusiai siekiate savo tikslų? 

- Esu labai užsispyrusi. Juk gimiau Ožkos 
metais, o pagal zodiaką esu Liūtas. (Juokiasi.) 
Visada einu į priekį, darau, siekiu savo tikslų. 
Mane nuo vaikystės taip mokė. Toks ir mano 
būdas. Galbūt tai atsinešame ir gimdami, nes 
su sese, nors ir augome toje pačioje šeimoje, 
esame ganėtinai skirtingos. Aš jau žinau, ką 
esu užsibrėžusi padaryti šiemet, ir atkakliai to 
siekiu. Jei nieko nedarau, aš nekvėpuoju. Ži-
noma, kartais būna ne mano diena, kartais 
aplinkybės nesusiklosto ir nepavyksta įgyven-
dinti visko, kas suplanuota, bet visada bandau 
ieškoti atsakymų. Labai mėgstu skaityti psi-
chologines knygas, lankau tam tikrus semina-
rus, nes esu įsitikinusi, kad žinios daro stebuk-
lus, keičia protą ir mąstymą. Stengiuosi įgyti 
kuo daugiau žinių, kad mokėčiau gyventi, o 
gyvenimas, kaip žinoma, nėra paprastas.

- Esate maksimalistė? 
- Maksimalistė, perfekcionistė... Nors su-

prantu, kad neįmanoma visko padaryti tobu-

lai, visada stengiuosi viską atlikti kiek įma-
noma geriau. Man svarbu žinoti, kad padariau 
viską, ką galėjau, ir neliktų abejonių, jog kaž-
ką galėjau padaryti kitaip. Perfekcionistams 
yra sunku, nes jie sau kelia labai didelius rei-
kalavimus, sąlygas, stengiasi būti tobuli. Bū-
tent knygos, seminarai ir įgytos žinios man 
padeda padaryti tam tikras išvadas ir suvok-
ti, kad visko tobulai nepadarysi, nereikia per-
sidirbti, nereikia savęs graužti, verčiau iš-
mokti save mylėti. Nors, žinoma, būna, kad 
kamuoja pervargimas, o atsikėlus iš ryto iš 
nosies paplūsta kraujas. Tada savęs klausiu: 
„Dėl ko? Kam? Kodėl tiek dirbu?“ Tokiais 
atvejais stabteliu, nueinu pamedituoti...

- Jaučiate poreikį pabėgti nuo žmonių, 
pabūti su savimi? 

- Žinoma, ir to reikia. Tai tarsi kompiute-
rio perkrovimas, atsinaujinimas. Man pakan-
ka dienos ar dviejų, kad atsigaučiau. Dažniau-
siai vykstu į Druskininkus pasimėgauti pro-
cedūromis arba ramiai pabūnu namuose, nie-
kur neinu, nieko neveikiu. Tiesa, nepamenu, 
kada paskutinį kartą taip buvo.

- Auginate septynmetę dukrelę Ugnę 
ir vis dažniau užsimenate, kad svajojate 
apie dar vieną vaikelį... 

- Labai noriu dar vieno vaikelio ir tikiu, 
kad iki mano 40 gimtadienio jis ateis į šį pa-
saulį.

- Tačiau moterys, ypač atlikėjos ir ak-
torės, neretai bijo gimdyti, neva tai gali 
pakenkti jų karjerai. Ar tikrai scena ir 
motinystė nesuderinamos? 

- Žinoma, kad suderinamos! Tiesiog reikia 
būti didžiąja planuotoja! Labai svarbu gerai 
suplanuoti laiką, viską sustyguoti. O jei dar 
yra padedantis vyras bei galimybių turėti auk-
lę - viskas įmanoma. Vis dėlto manau, kad ir 
kokia svarbi karjera, moteris yra moteris. 
Deja, šiais laikais dailiosios lyties atstovės 
darosi kiek vyriškos, nors iš tiesų jos sukur-
tos, kad puoselėtų šeimos židinį, kurtų namų 
jaukumą, šilumą, neštų teigiamą emociją. Tai 
labai svarbu.

- Kaip šiuo metu klostosi jūsų širdies 
reikalai? 

- Tegu tai lieka paslaptis...

- Asmeninį gyvenimą labai saugote, 
nors yra žinomų žmonių, kurie paviešin-
dami pikantiškų detalių susikuria neblo-
gą reklamą... 

- Ir tai nėra blogai! Visi mes skirtingi, 
todėl savaip įdomūs. Kiekvienas galime pa-
sirinkti: mano nuostata - asmeninio gyvenimo 
neviešinti, tačiau nieko blogo, jei kiti elgiasi 
kitaip. Juk žmonės sveiku protu nusprendžia, 
ko reikia, kad padarytų karjerą ar įgyvendin-
tų ateities planus.

- Retai lankotės ir vakarėliuose ar 
renginiuose...

- Kartais apsilankau, bet nesu didelė tokių 
vakarėlių mėgėja. Labai mėgstu bendrauti, 
todėl mielai leidžiu laiką su sava draugų kom-
panija.

- Ar nebūna apmaudu, kad kiti šmė-
žuodami spaudoje, lankydamiesi vakarė-
liuose pasiekia populiarumo neturėdami 
tokių muzikinių duomenų kaip jūsiš-
kiai... 

- Tikrai ne, jokio apmaudo nejaučiu. Juk 
ir aš galėčiau taip elgtis, tiesiog man to ne-
reikia. Kaip minėjau, tai yra pasirinkimas. 
Bėgant metams moteris įgyja išminties. Ma-
nau, aš esu išmintinga, turiu patirties. Be to, 
po saule vietos užteks visiems: ir operos so-
listams, ir dainininkams, atliekantiems lyriš-
kas balades, ir seksualioms merginų gru-
pėms. Purvais nesidrabstau ir esu įsitikinusi, 
kad niekas neturi teisės smerkti kitų. Juolab 
kad dažniausiai žmonės mato krislą kitų aky-
je, bet nepastebi akmens savojoje. Tikiu, kad 
žmones reikia priimti tokius, kokie jie yra, 
su visais trūkumais. O trūkumų visi turime: 
visi liūdime, pykstame, pavydime... Reikia 
mokėti įžvelgti kuo mažiau neigiamų dalykų 
kituose. Visada sakau - koks esi pats, tokį 
matai ir pasaulį.

- Veikiausiai dar daugiau pozityvumo 
atneš pagaliau atėjęs pavasaris. Tiesa, 
šiltąjį laiką moterys dažnai pradeda su 
mintimis vėl laikytis dietos...

- Esu įsitikinusi, kad sportas, sveika 
mityba, vanduo ir kontrastinis dušas - jau-
nystės eliksyras. Kad oda būtų kuo skais-
tesnė, stengiuosi gerti daug skysčių, taip 
pat sveikai maitintis. Tačiau nepuolu į kraš-
tutinumus - pica ar šokoladu nepiktnau-
džiauju, bet jei labai užsimanau, tikrai ne-
atsisakau. Vienintelis dalykas, be kurio ne-
galėčiau gyventi, - salotos. Griežtų taisyk-
lių nesilaikau, tik stengiuosi valgyti nedi-
delėmis porcijomis ir nepersivalgyti vėlai 
vakare. 

- Ką mieliau renkatės - puodelį arba-
tos ar kavos? 

- Labiausiai mėgstu vandenį! Kavą taip 
pat. Išgeriu 3-4 puodelius per dieną.

„LaisvaLaikio“ interviu

Per kelias 
minutes išgyventi 
dainą taiP, kad ir 
žiūrovas ją taiP 
Pat išgyventų, -  
sudėtingas 
iššūkis

jei daug dirbau, 
jei įgijau naujos 
Patirties, 
sulaukiau 
klausytojų atsako 
ir jie ateina į 
mano koncertus, - 
aš jau laimėjau
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- Atrankose pademonstravote neprie-
kaištingą figūrą, sportuojate?

- Savęs neįsivaizduoju be sporto, treni-
ruotes lankau kone kasdien. Tai man padeda 
gerai jaustis ir puoselėti dailias linijas. Manau, 
kad treniruokliai - puikus sprendimas norint 
patobulinti tam tikrą kūno sritį, pavyzdžiui, 
kojas ar sėdmenis, tačiau labiausiai mėgstu 
mankštas, kurių metu išnaudojamas kūno 
svoris - kalanetiką, kartais jogą. 

- Mėgstate aktyviai leisti laisvalaikį? 
- Žiemos nemėgstu ir netgi pasivaikščio-

ti išeinu retai. Nelabai patinka šis metų laikas, 
šaltis, niūrumas. O vasarą aktyviai leisti laiką 
man labai patinka. Mėgstu važinėtis dviračiu 
ar riedučiais, drauge kviečiu ir dukrą. Vaikai 
šiais laikais juda nedaug, tad Ugnei stengiuo-
si įdiegti, kad reikia sveikai maitintis, gerti 
daug vandens ir aktyviai judėti. 

- Kokių turite silpnybių? 
- Knygos, knygos ir dar kartą knygos! Iš 

knygyno man labai sunku išeiti. (Juokiasi.) 
Netgi dukra Valentino dienos proga man pa-
dovanojo patikusią knygą. Ji žino, kaip mane 
palepinti. Taip pat esu pamišusi dėl šokolado. 
Kartais nugvelbiu gabalėlį iš Ugnės. (Juokia-
si.) Nors manau, kad sveikai besimaitinanti 
ir sportuojanti moteris ir be makiažo atrodo 
gerai, esu scenos žmogus, tad be kosmetikos 
neišsiverčiu. Labai vertinu gerus kremus ir 
geros kokybės kosmetikos priemones. Žino-
ma, kartais sunkiai atsispiriu rankinėms ar 
bateliams, ypač naršydama internetinėje 
„Membershop.lt“ parduotuvėje, kurioje kart-
kartėmis apsiperku. 

- Kas jums teikia gyvenimo pilnatvę?
- Daug dalykų: muzika, scena, sportas, 

bet pirmiausia - mano dukra Ugnė. Visada 
sakiau, kad svarbiausia gyvenime yra mei-
lė, tarpusavio ryšys su artimiausiais žmo-
nėmis. Tai patys gražiausi dalykai. Šiais 
laikais, kai visi skubame, bėgame, tikrai 
daugiau laiko ir dėmesio reikėtų skirti vie-
ni kitiems. Akimirkos pilnatvę pajuntu tada, 
kai su dukra drauge leidžiame laiką, ką nors 
drauge veikiame. Dabar viskas, ką inves-
tavau - savo laiką, bemieges naktis, kartais 
ašaras, - duoda nuostabią grąžą. Ugnė ma-
ne sveikina su Valentino diena, piešia gra-
žiausius piešinius, daro staigmenas... Tai 
neįkainojama.

„LaisvaLaikio“ interviu

laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  3

StengiuoSi įgyti 
kuo daugiau žinių, 
kad mokėčiau 
gyventi, o 
gyvenimaS, kaip 
žinoma, nėra 
papraStaS

Šių metų nacionalinės „Eurovizijos“ atrankose dalyvaujanti Aistė 
Pilvelytė savo pasirodymui pasirinko originalų įvaizdį. Kūno 
piešiniuose pavaizduotos akys apsaugo nuo nužiūrėjimo

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

Vizažistė ir stilistė, Gruzijos parlamentaro Valerijaus Gelašvilio duktė  
Sofio GelašVili-NiūNiaVė (21), Milane ir londone studijavusi mados 
stilizavimą, sostinės senamiestyje atidarė grožio saloną „Sophistique“.   
Ji jau nuo mažų dienų yra veganė, propaguoja sveiką gyvenimo būdą,  
tad ir jos įkurtame salone specialistai dirbs tik su natūralia kosmetika,  
pagaminta iš tvarių augalinių medžiagų. „Nuolatos domiuosi grožio  
priemonių naujovėmis. Tad stengsiuosi klientams pasiūlyti kuo  
natūralesnes priemones, kurios nekenkia sveikatai, o padeda puoselėti 
odą ir plaukus. Tad į mano saloną drąsiai galės ateiti veganiško  
gyvenimo būdo pasekėjai“, - sakė Sofio. Salono atidarymo nepraleido  
ir gausus būrys žinomų pramogų pasaulio žmonių. Vakaro viešnios  
galėjo išbandyti grožio procedūras. Visi svečiai buvo vaišinami  
užkandžiais, kuriais pasirūpino dainininkės šakiros (Shakira) asmeninis 
virtuvės šefas Marijas avalonė (Mario avallone). 

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

 Danieliaus Bunkaus 
sužadėtinė Viktorija 

Siegel (dešinėje), 
renginyje dalyvavusi su 
bičiule, pademonstravo 

sužadėtuvių žiedą

Sofio Gelašvili-Niūniavė atidarė išskirtinį grožio saloną

Salono įkūrėja Sofio Gelašvili-Niūniavė su vyru, 
Tailando bokso treneriu Dominyku Niūniava
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Sofio Gelašvili-Niūniavė atidarė išskirtinį grožio saloną

Grupės „Queens of Roses“ narės Giedrė 
Girnytė ir Akvilė Matukaitė-Kisielienė

Balerina Kristina Tarasevičiūtė ir 
iliuzionistas Mantas Žmuidinavičius-Wizard

Tituluota gražuolė Rūta Elžbieta 
Mazurevičiūtė su sužadėtiniu Mantu 

Modelis  
Jurgita TvarijonaitėMenininkė Skaistė Semenikė  

ir dizainerė Diana Vapsvė
Modelis  
Simona Starkutė

Dizainerė Vidmantė Martikonytė 
(dešinėje) su bičiule 
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Veidai

„Jūs tikriausiai galvojate, kad neįmanoma 
apriboti kalorijų skaičiaus ir tuo pat metu ne-

sijausti alkanam? Bet aš jus užtikrinu - tai ne 
reklaminis triukas. Visa paslaptis slypi suba-

lansuotame meniu, kuriame daug baltymų, 
daržovių ir lėtai virškinamų angliavandenių. 
O jei dar besilaikydamos šio plano pakankamai 
judėsite, ne tik jausitės, bet ir tapsite lengves-
nės“, - sakė Beata. Ji pateikė dviejų savaičių 
mitybos planą, kuris leidžia per dieną suvar-
toti ne daugiau nei 1400 kcal ir tuo pat metu 
nejausti alkio. Knygoje surinkti maistingų ir 
greitai paruošiamų patiekalų receptai, pateik-
tas kiekvienos savaitės pirkinių sąrašas ir su-
daryti konkretūs dienos bei savaitės meniu.

„Noriu pabrėžti, kad tai, ką rasite mano 
knygoje, nėra dieta. Pati turiu puikų apetitą, 
todėl tenka su juo tartis, jį pamaloninti ir kar-
tais pergudrauti. Bet aš niekada nebuvau di-
delė dietų gerbėja ir kuo toliau, tuo mažiau 
tikiu stebuklingomis dietomis su greitais re-
zultatais. Todėl naujausia mano knyga „Lengva 
kasdienybė: viskas suskaičiuota“ labiau orien-
tuota į ilgalaikį rezultatą - mitybos įpročių ir 
produktų keitimą. Laikas suvokti, kad kalorija 
kalorijai nelygu, juk, pavyzdžiui, iš batono gau-
tos 100 kcal tikrai neprilygs iš avokado gau-
toms 100 kcal. Aplink save pastebiu vis dau-
giau žmonių, kurie pirmiausia nori būti 
ne liek nesni, o leng vesni ir energingesni“, - 
įsitikinusi Beata. 

Idėja parašyti šią praktišką knygą Beatai 
kilo 2016 metų rudenį, kai ji tris mėnesius kiek-
vieną savaitę vykdavo į Londono kulinarijos 
mokyklą „Leiths“ mokytis sveikos ir subalan-
suotos mitybos pagrindų. Baigiamasis šių stu-
dijų darbas - mitybos planas pasirinktam žmo- 
gui - buvo puikiai įvertintas „Leiths“ dėstytojų 
ir sesers Odetos, kuriai šis mitybos planas ir 
buvo sukurtas. Tuomet Beatai kilo mintis atlik-
tu darbu pasidalinti su didesne auditorija.

Knygą pristačiusi Beata Nicholson:

Virtuvės žurnalistė Beata NicholsoN (37) šių metų knygų mugėje pristatė 
naujausią savo knygą „lengva kasdienybė: viskas suskaičiuota“. Ši knyga visiškai  
kitokia nei anksčiau Beatos išleistos knygos ir skirta visiems, kurie nori tapti  
lengvesni. tačiau, pasak autorės, tai, kas aprašyta knygoje, nėra dieta. 

Tai nėra dieta!
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Pasak Ramintos, eksperimentuoti nebi-
janti grupė jau kurį laiką galvojo apie tai, 
kad muziką galima perkelti ne tik į kompak-
tinę plokštelę: „Kompaktinio disko formato 
populiarumas po truputį blėsta. Tikiu, kad 
daugelis muzikos klausosi tiesiog internetu, 
o dainos kompaktinių diskų grotuvuose 
skamba vis rečiau. Su grupės nariais galvo-
jome apie patogesnį ir įdomesnį sprendimą, 

tad savo kūrybą sudėjome į delne telpantį 
USB raktą“. Tiesa, nemažo populiarumo su-
laukusio albumo kol kas išleista vos 100 
vienetų.

Muzikiniais eksperimentais ir į rėmus ne-
telpančia stilistika garsėjanti grupė „Bjelle“ 
į albumą „Kas tu toks?“ sudėjo septynis au-
torinius kūrinius. Be jau klausytojų simpati-
jas pelniusio singlo „Vilkintas laikas“, EP for-

mato albume skambės ir dar trys niekur ne-
girdėtos dainos. Joms mušamųjų partijas įra-
šė Aleksandras Rogoža, gitarų - Mantas Zig-
mantas ir Ernestas Germanovičius, o klavi-
šinių - Kasparas Meginis. Staigmena klausy-
tojams - trys papildomi kūriniai, kuriuos 
a cappella atlieka grupės merginos - R.Nau-
janytė, Milda bei Teresė Andrijauskaitės, pa-
sivadinusios projektu „Bjelle III“.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Kiek daugiau nei prieš metus susibūrusi 
grupė „Bjelle“ ir jos lyderė Raminta 
naujanytė (25), su gerbėjais mielai 
bendravusi Knygų mugėje įsikūrusioje 
muzikos salėje, pristatė pirmąjį darbą - 
minialbumą (angl. EP- extended play) 
„Kas tu toks?“. jis unikalus ne tik dėl  
savito skambesio, bet ir dėl formato -  
vietoj įprastos kompaktinės plokštelės 
pasirinkta kur kas šiuolaikiškesnė  
laikmena - uSB raktas.

R.naujanytės eksperimentas -
neįprastas minialbumas
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Veidai

Net keturias dienas sostinėje šurmuliavo svarbiausias kultūros rengi- 
nys - 18-oji Vilniaus knygų mugė, šiemet lankytojus pasitikusi šūkiu  
„Lietuviški ženklai pasaulyje“. Sausakimšose „Litexpo“ parodų rūmų sa-
lėse savo darbus pristatė ir pramogų pasaulio atstovai - tinklaraštininkai, 
kulinarai, sveiko gyvenimo būdo bei stiliaus žinovai. Ne mažesnio lanky-
tojų srauto sulaukė ir „Muzikos salė“, kurioje buvo pristatyti naujausi albu-
mai, žinomi šalies atlikėjai dalijosi savo kūryba, vyko smagūs koncertai. 
Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

Knygų mugėje prisistatė ir pramogų pasaulio atstovai

Su skaitytojais mielai bendravo tinklaraščio 
„Sezoninė virtuvė“ autorė Renata niča
jienė. nemenko susidomėjimo sulaukė ir 
jos knygų serija „Sezoninė virtuvė“, kurios 
kiekviena dalis skirta vis kitam metų laikui. 

Kultūrizmo čempionas andRiuS Pauliu
KevičiuS pristatė knygą „Mano afrika“, 
kurioje kelionių po egzotiškąją namibiją, 
iš kurios yra kilusi andriaus žmona ilka, 
istorijos. a.Pauliukevičius gyvai ir su hu-
moru pristato namibijos gamtos ir kultū-
ros turtus, lygina gyvenimą ten ir čia, dali-
jasi įspūdingiausiomis nuotraukomis.

Kulinaras alfaS ivanauSKaS pristatė 
knygą „Play, Cook, Kiss: Culinary tricks“, 
kurią vadina savo dienoraščiu, - be įvairių 
receptų, knygoje yra įvairių triukų, kuriuos 
išbandė pats autorius. Knygą iliustruojan-
čios nuotraukos darytos visoje lietuvoje, 
tad ji atspindi ir mūsų šalį bei jos virtuvę.

Sceniniu vardu Monique prisistatanti dainininkė MoniKa 
Pundziūtė „Muzikos salėje“ pristatė pirmąjį savo singlą, 
įrašytą į kompaktinę plokštelę „Man nebaisu“. 

Socialiniuose tinkluose 
išgarsėjęs poetas Mant
vydaS leKniCKaS sun-
kiai spėjo pabendrauti su 
visais norinčiais. Mugės 
metu jis pristatė jau ant-
rąją savo knygą - net 400 
puslapių poezijos rinkinį 
„365 priežastys mylėti“.
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Knygų mugėje prisistatė ir pramogų pasaulio atstovai

Atlikėja ir grupės „Skylė“ vokalistė AiStė 
Smilgevičiūtė Knygų mugėje pristatė du 
muzikinius savo darbus: pernai su grupe iš-
leistą albumą „vilko vartai“ ir vaikiškų daine-
lių rinkinį „tilidūda“, kuriame dešimt specialiai 
ikimokyklinuko ir pradinuko ausiai aranžuotų 
žinomų ir šiek tiek primirštų liaudies dainelių. 

grupės „Saulės kliošas“ vokalistė JuStė 
StArinSKAitė šiemet žada išleisti ir pir-
mąjį solinį albumą. Jau pristačiusi ke-
lias būsimo albumo dainas, Justė mielai 
bendravo su gerbėjais ir papasakojo 
apie ateities planus. 

makiažo paslaptimis dalijosi žinoma 
vizažistė ir praktiškų knygų apie vi-
zažą autorė OleSiA ŽurAvliOvA. 

tinklaraščio „vyro stilius“ autorius AlgirdAS 
griciuS mielai dalijo autografus ir papasakojo 
apie savo knygą „idealiai tinkantis kostiumas. 
vyriško stiliaus gidas: nuo kaklaraiščio iki batų“. 

Savo grožiu besirūpinančios mo-
terys nekantravo pabendrauti su 
lietuviškos kosmetikos kūrėja, 
lektore ir knygos „Protingas gro-
žis: švytinčios odos biblija“ autore 
indre urbAnAvičiene. 

lietuvos šaulių sąjungai prisiekęs grupės 
„g&g Sindikatas“ lyderis gAbrieliuS liAu-
dAnSKAS-SvArAS į Knygų mugę atsinešė 
ir projekto „Kapitonas lietuva“ skydą, de-
koruotą tautinėmis spalvomis ir simboliais. 
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StiliuS

Los Andžele vykusi „Oskarų“ tei-
kimo ceremonija, kaip ir kasmet, 
sutraukė ir mados kritikų bei ger-
bėjų dėmesį - juk čia kino ir kitos 
žvaigždės pasipuošia garsiausių 
mados namų sukniomis bei akse-
suarais. O viso pasaulio akys verti-
na jų stiliaus pojūtį ir išvaizdą. Tad 
kas suspindėjo visu gražumu, o 
kam kliuvo kritikos kirčiai?
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Jei „oskarai“ būtų dalinami 
ir už stilių, geriausios 

aktorės statulėlę pelniusi 
Ema Stoun (Emma Stone), 

pasipuošusi „Givenchy“ 
suknele, būtų gavusi dar 

vieną „Oskarą“
EPA-Eltos nuotr.

„KaufmanFranco“ 
suknele pasipuošusiai 
aktorei Džesikai Byl 
(Jessica Biel) kompaniją 
palaikė jos vyras 
Džastinas Timberleikas 
(Justin Timberlake)
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ant „Oskarų“ raudonojo kilimoSu
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JAV modelis Karli Klos (Karlie Kloss) 
pasipuošė „Stella McCartney“ suknele

Kritikos sulaukė Skarlet Johanson (Scarlett 

Johansson), vilkėjusi „Azzeline Alaia“ suknelę

Nuomonės išsiskyrė dėl Dženel 
Mounei (Janelle Monae) stiliaus - vieni ją priskyrė prie stilingiausių viešnių, kiti teigė, jog nuostabi 
„Elie Saab“ suknelė visiškai netiko žemo ūgio Dženel

Dviprasmiškai įvertinta Dakotos Džonson 
(Dakota Johnson) pasirinkta „Gucci“ 
suknelė - vieni ją gyrė, kiti „suknelę su 
prijuoste“ vadino didele klaida
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StiliuS

Nikolė Kidman  
(Nicole Kidman)  

pasipuošė  
„Armani Prive“ suknele

Kirsten Danst (Kirsten Dunst) 
su „Dior“ suknele

Taradži P.Henson (Taraji P.Henson) su „Alberta Ferreti“ suknia
EPA-Eltos nuotr.
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Alisija Vikander (Alicia Vikander) 
pasipuošė „Louis Vuitton“ suknele

Šarlizė Teron (Charlize Theron) 
su „Dior“ suknele

Heili Steinfeld  
(Hailee Steinfeld) 

pasirinko  
„Ralph & Russo“  

suknią

Bri Larson (Brie Larson)  
su „Oscar de la Renta“  

suknele

Prijanka Tšopra (Priyanka 
Chopra) su „Ralph & Russo“

Kritikų liaupsės aktorei 
Heli Beri (Halle Berry), 

pasipuošusiai  
„Atelier Versace“ suknele

Parengė Jurga Drungilaitė
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Londone praėjusio trečiadienio vakarą  
išdalyti Britų muzikos apdovanojimai  
„Brit Awards“. Daug tarptautinių apdo-
vanojimų atiteko ne tik britų, bet ir pa-
saulinėms žvaigždėms, tačiau nė viena 
iš jų neatvyko atsiimti apdovanojimo.

Pagrindinis geriausio Didžiosios Brita-
nijos solo atlikėjo apdovanojimas atiteko per-
nai sausį mirusiam atlikėjui Deividui Bouviui 
(David Bowie). Jam pavyko nurungti tokius 
kandidatus, kaip Kreigas Deividas (Craig 
David), Maiklas Kinavuka (Michael Kinawu-
ka) ir kitus. D.Bouvis triumfavo ir kitoje 
kategorijoje - su albumu „Blackstar“ pelnė 
geriausio metų albumo apdovanojimą. Už šį 
albumą atlikėjui anksčiau vasarį vykusiuose 
„Grammy“ apdovanojimuose atiteko penkios 
statulėlės.

Ceremonijos metu taip pat pagerbtas žy-
mių atlikėjų Leonardo Koheno (Leonard Co-
hen) ir per Kalėdas mirusio Džordžo Maiklo 
(George Michael) atminimas.

Vieni prestižiškiausių britų muzikos ap-
dovanojimų neretai garsėja ir raudonojo kili-
mo suknelių nesėkmėmis. Ne išimtis buvo ir 

šįkart. Socialiniuose tinkluose užvirė aršios 
diskusijos dėl žvaigdžių aprangos. Portalas 

„Independent.ie“ netgi išrinko geriausiai ir 
prasčiausiai apsirengusias žvaigždes.

ŽvaigŽdės

Britų muzikos apdovanojimuose
pasigesta tarptautinių žvaigždžių

■ Geriausia Didžiosios 
Britanijos solo atlikėja
Emeli Sande
■ Geriausias Didžiosios 
Britanijos solo atlikėjas
David Bowie
■ Geriausia tarptautinė solo 
atlikėja
Beyonce
■ Geriausias tarptautinis solo 
atlikėjas
Drake
■ Britų ikona
Robbie Williams
■ Pasaulinės sėkmės 
apdovanojimas
Adele
■ Geriausia britų grupė
„The 1975“
■ Geriausia tarptautinė 
muzikos grupė
„A Tribe Called Quest“
■ Geriausias metų albumas
David Bowie „Blackstar“
■ Metų britų vaizdo klipas
„One Direction“ - „History“
■ Metų britų singlas
„Little Mix“ - „Shout Out to My Ex“

laureatai Geriausiai  
apsirengusios  
pagal  
Independent.ie

Eli Golding  
(Ellie Goulding)
Rita Ora
(Rita Ora)
Moli King
(Mollie King)
Keti Peri 
(Katy Perry)
Zara Martin  
(Zara Martin)
Liana La Havas 
(Lianne La Havas)

Prasčiausiai  
apsirengusios  
pagal  
Independent.ie

Charli XCX
Natalija 
Vodianova
Ebi Klensi  
(Abbey Clancy)
Nikolė Šercinger 
(Nicole Scherzinger)
Eliza Kamingz 
(Eliza Cummings)
Piksi Lot 
(Pixie Lott)
„Little Mix“

Britų modelis  
Zara Martin (Zara Martin) Britų atlikėja Charli XCX

Geriausia britų atlikėja pripažinta Emeli Sandė (Emeli Sande)
EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Atlikėja Moli King 
(Mollie King)

JAV atlikėja Keti Peri (Katy Perry) Britų atlikėja Liana La 
Havas (Lianne La Havas)

Britų atlikėja Eli Golding 
(Ellie Goulding)

Britų atlikėja  
Rita Ora (Rita Ora)

EPA-Eltos nuotr.Geriausiai apsirengusios pagal Independent.ie
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ŽvaigŽdės

Britų atlikėja  
Piksi Lot (Pixie Lott)

Britų merginų grupė „Little Mix“

Britų modelis  
Eliza Kamingz (Eliza Cummings)

JAV atlikėja Nikolė Šercinger  
(Nicole Scherzinger)

Britų modelis Ebi Klensi (Abbey Clancy)

Rusų modelis 
Natalija Vodianova

Prasčiausiai apsirengusios pagal Independent.ie

Parengė Jurga drungilaitė
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Tatuiruotė. Dar prieš porą 
metų veido tatuiruotėms mados pasaulio atstovai  
veikiausiai būtų tarę griežtą „ne“, tačiau laikai keičiasi. 
Prognozuojama, kad 2017 m. jos bus itin populiarios. 
Žinoma, kasdieniam įvaizdžiui toks akcentas nebus  
labai tinkamas, tačiau pašėlusiame vakarėlyje tikrai  
atrodys originaliai. Galima rinktis masyvius raštus  
arba subtilius akcentus - tai priklauso tik nuo jūsų 
vaizduotės ar pasirink to drabužių derinio.

grožio paletė

Kontūras. Jau kurį laiką vizažo 
meistrai skatina žaisti akių kontūru, jo forma, storiu ar net 

spalvomis. 2017 m. pavasario ir vasaros tendencijos 
įkvepia nežaboti fantazijos ir į kasdienį ar vakarėlio 
makiažą pažvelgti kūrybiškai. Akių kontūras gali būti 
nesimetriškas ir neatitinkantis blakstienų linijos ar 
panašiai. Bus populiaru ant voko brėžti ne vieną, o dvi 
linijas, piešti subtilius gėlių motyvus ar ornamentus. 
Akių kontūras gali būti papildytas taškeliais, nedide-

liais trikampėliais ar kitomis detalėmis. Madinga bus 
viskas, kas atrodo neįprastai ir originaliai.

2017 m. tendencijos: 
originalūs rėmeliai akims
Kai kurios mados gali pasirodyti kiek keistokos, tačiau 2017 m. pavasarį ir 
vasarą trokštančioms išsiskirti ar pademonstruoti kūrybiškumą jos tikrai 
patiks. Drąsiai eksperimentuoti šiemet įkvepia akių makiažo tendencijos - 
ryškios spalvos, įmantrių formų akių kontūras ar net laikinos veido tatui-
ruotės. Žinomiausi pasaulio dizaineriai, pristatydami savo kolekcijas ant 
podiumo, modelių akis taip pat įrėmino pagal naujausias tendencijas.

Tokijuje kuriantis  
Leonardas Vongas (Leonard Wong) pasirinko masyvų veido aksesuarą
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Dizainerės Isos Arfen kolekcijos modelių makiažas
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grožio paletė

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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„Power Hit Radio“ laidų vedėja 
Raminta Vyšniauskaitė-Vasi-
liauskienė (29) visuomet domė-
josi kosmetika ir makiažu, tad ne-
seniai baigė profesionalius vizažo 
kursus. Ji atskleidė, be kokių prie-
monių neįsivaizduoja savo kosme-
tinės ir kokių turi silpnybių.   

Grožio ritualams skiriu

mažiau laiko, nei norėčiau. Žinoma, 
kirpykloje ar pas manikiūro meistrę 
lankausi reguliariai, niekada nepra-
leidžiu kasdienių odos priežiūros 
ritua lų, niekada neleidžiu sau eiti 
miegoti nenusivaliusi makiažo ir pa-
našiai. tačiau veikiausiai, kaip ir 
kiek viena moteris, grožiui norėčiau 
skirti kiek daugiau laiko. 

Namuose pasiGamiNu

kūno šveitiklį iš medaus ir kavos tirš-
čių. Kadangi mano veido oda ganėti-
nai jautri, naminių kaukių veidui ne-
darau. 

kosmetikos etiketes 
skaitau. Parabenai, alkoholis ir kva-
pai nėra mano pageidaujamos prie-
monės kosmetikos sudėtyje. 

maloNiausia procedūra

veido masažas. Po jo labai atsigaunu, 
gerai jaučiuosi ir veidrodyje sau atro-
dau gražesnė. 

savo kosmetiNės Neįsivaizduoju be

pudros vandens pagrindu, antakių še-
šėlių ir blakstienų tušo. tai priemonės, 
kurias naudoju kasdien. ryškus ma-
kiažas nėra mano kasdienybė. 

maNo silpNybės

lūpų dažai ir akių šešėliai. šioms prie-
monėms galiu ir paišlaidauti. Kadan-
gi pati mokiausi profesionalaus vizažo 
subtilybių, man visada įdomu, kokie 
yra nauji produktai ir kaip juos gali-
ma panaudoti. Mano kosmetinė išties 
nemaža, nors nesu ryškaus, akį rė-
žiančio makiažo gerbėja. Jei užsima-
nau spalvų, renkuosi sodrų rožinį lūp-
dažį ar ryškiai mėlyną akių kontūrą, 
tačiau, kaip ir minėjau, taip dažausi 
ne kasdien. 

mėGstamiausi kvepalai

„Costume national“ „Soul“. Mėgstu 
nišinius kvepalus ir sunkiai galiu at-
sispirti ambros kvapui.

grožio štrichai
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Kovo 3-5 dienomis Vilniuje vyks 414-oji Kaziuko mugė, kurią šiemet įamžins ir kolekcinė  
moneta. Pirmą kartą prie mugės šiemet prisidės Vilniaus arkivyskupija, o svečiai, pirmą kartą 
pasinaudoję „Uber“ pavėžėjimo paslauga, į Kaziuko mugę galės atvykti nemokamai.
Mugės organizatoriaus Vytenio Urbos teigimu, šiemet renginio metu bus galima susipažinti 
ne tik su tradiciniais amatais ar įsigyti medinių šaukštų, bet ir pamatyti šalies jaunųjų  
dizainerių darbų, paragauti lietuviškų bei užsienio šalių virtuvių patiekalų.

Kaziuko mugė - 

n Lietuvos globėjo Šv.Kazimiero šventė gimė VII a., o XIX a. peraugo į mugę. Mugė rengiama paskutinį savaitgalį prieš Šv.Kazimiero dieną.

istorija

Įvertinant mugės ypatumus mugės 
teritorija suskirstoma į temines erdves, 
kurių kiekviena turės savo paskirtį.
n Pilies, Barboros Radvilaitės, Didžiojoje 
gatvėse: audimas, tekstilė, mezginiai, 
siuvinėjimas, nėrimas, vilnos vėlimas, kailių 
gaminiai, verbos;
n Vokiečių gatvė skiriama gaminiams šeimai 
ir vaikams;
n Šventaragio gatvėje įsikurs tradicinių amatų 
amatininkai: keramikai, kalviai, pynėjai iš 
vytelių, šiaudų, dailidystės dirbinių gamintojai;
n Vienoje iš Gedimino pr. zonų savo gaminius 
pristatys papuošalų, bižuterijos, juvelyrikos ir 
aksesuarų gamintojai;
n Maironio gatvės dalis - Dailės akademijos, 
menų kolegijų ir menų mokyklų studentams bei 
moksleiviams skiriama prekybinė zona, tapyba, 
dizainerių darbų pardavimas;
n Katedros a. prieigose įsikurs verbų 
pardavėjai, verbų, šluotų rišimo dirbtuvės;
n Tymo kvartalo dalį užims antikvariato 
gaminiai bei kolekcininkų ekspozicijos;
n Užsienio svečiams pristatyti savo gaminius 
yra skiriamos Rotušės a. prieigos bei dalis 
Didžiosios g.
n Maisto turgeliai bus įrengti Kudirkos a., 
Rotušės a., vienoje iš Gedimino pr. atkarpų.

Mugės vietos

KaziuKas
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nuo rekordinės klumpės iki nemokamų „Uber“ paslaugų
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KaziuKas

Parengė Eimantė Juršėnaitė

n Svarbiausias mugės atributas - verba, gaminama 
iš išdžiovintų margų gėlių ir žolių.

Ar žinojAi?

n Oficiali Kaziuko mugės atidarymo ceremonija 
prasidės kovo 3 d. 15 val. prie Arkikatedros aikštės 
varpinės. Mugėje dalyvaus apie 1600 dalyvių  
iš 16 valstybių.

SvArbu

n Viena iš šių metų naujovių - prekybos erdvių 
suskirstymas į temines zonas.
n Specialiai 414-ajai Kaziuko mugei dailininkas 
Rytas Jonas Belevičius sukūrė dviejų nominalų 
kolekcines monetas: 1,5 euro monetą iš vario ir 
nikelio lydinio (tiražas - 25 000 vnt.) ir 5 eurų 
spalvotą sidabro monetą (tiražas - 2 000 vnt.). 
1,5 euro nominalo monetą už 2 eurus bus galima 
įsigyti Kaziuko mugės metu (kovo 3-5 d.) Lietuvos 
banko prekybos vietoje (netoli Lietuvos banko 
pastato Gedimino pr. 6, Vilnius).

„Pusantro euro nominalas - aliuzija į lietuvišką 
pusantroką, kaldintą Vilniaus monetų kalykloje 
XVII amžiuje, o su šiuo laikotarpiu siejamos ir 
Kaziuko mugės tradicijos“, - sakė Lietuvos banko 
Bankininkystės tarnybos direktorius Mindaugas 
Vaičiulis.
n Lukiškių aikštės prieigose drožėjas Virgilijus 
Laučiūnas sieks į rekordų knygą įrašyti naują 
pasiekimą - bus drožiama didžiausia medinė 
klumpė, kurios aukštis turėtų siekti 2 metrus.
n Pirmą kartą mugės metu bus įrengta ir Dizaino 
alėja, kurioje bus galima įsigyti lietuviškų prekės 
ženklų drabužių, juvelyrinių dirbinių, aksesuarų, 
namų interjero detalių.
n Mugės organizatoriai vilniečius ir miesto svečius 
kviečia į renginį atvykti išmaniai: mugės žemėlapyje 
bus pažymėtos vietos, kuriose „Uber“ vairuotojai 
galės paimti ir išlaipinti keleivius, o su „Uber“ 
programėle keliaujantieji pirmą kartą į Kaziuko 
mugę galės atvykti nemokamai.
n Vilniaus arkivyskupija šventės metu surengs 
Dangiškojo mugės globėjo - Šv.Kazimiero šventę. 
Kovo 3 d. Vilniaus arkikatedroje vyks kon-
certas „Karūnavimo mišios“, kuriame dalyvaus 
„Ąžuoliuko choras“, o kovo 4 d. Bažnytinio 
paveldo muziejuje vyks edukacinės programos 
ir ekskursijos. Mugės svečiai taip pat kviečiami 
atvykti į kovo 3 d. vyksiančią Karališkąją naktį 
Katedroje. Bažnytinio paveldo muziejaus direktorės 
Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės teigimu, 
mugės dienomis Katedros aikštėje įrengtose 
palapinėse prisistatys iš viso devynios vienuolių 
bendruomenės.

nAujovėS Kas vilioja į Kaziuko mugę? 
Net ir esant darganotiems orams Kaziuko mugės šurmulys neretai masina pasižvalgyti ir  
bent simboliškai įsigyti raguolį ar kokį nors rankų darbo gaminį. Žinomos moterys  
„Laisvalaikiui“ papasakojo, ar dažnai lankosi mugėje ir kokių laimikių ieško ant prekystalių.

Aktorė EgLė DriuKAitė

Man Kaziuko mugė asocijuojasi su atėjusiu į mies-
tus, kaimus ir širdis pavasariu, bundančios gamtos 
ir tikros šilumos laukimu, tad tai labai smagi 
šventė, graži tradicija. Jei tik orai leidžia, su šeima 
stengiamės pasivaikščioti po vadinamąjį kermošių. 
Dukrytė dažnai sėdi tėčiui ant pečių ir žvalgosi, 
jos akutės neretai užkliūna už įvairių skanėstų. 
(Šypsosi.) Dažniausiai perkame saldumynus ir 
įvairias smulkmenas, rečiau įsigyjame didesnių 
pirkinių, pavyzdžiui, labai patikusį molinį dubenį. 

„teleloto“ vedėja JurgitA DrAbAtiENė

Į mugę su šeima einame kiekvienais metais, tai jau tapo tradicija. Labiausiai patinka mugės šurmulys, mėgstame pasižvalgyti, pasigrožime verbomis, 
kitokiais rankdarbiais ir būtinai ką nors simboliškai įsigyjame. Visada į krepšį keliauja meduolis ir kokia nors smulkmena, pavyzdžiui, medinis šaukštas.  Jei netyčia beklaidžiodami po mugę pamatome kokį nors koncertą ar renginį, stabtelime pasižiūrėti ar patrepsėti. 

Atlikėja ANŽELA ADAmovič

Kaziuko mugė - labai smagi tradicinė šventė, subu-

rianti daugybę žmonių. Man patinka, kad tą dieną visi 

būna labai smagūs, nuotaikingi ir draugiški. Nueiti 

pavyksta ne visuomet, bet jei šurmuliuojant mugei 

būnu centre, visuomet pasivaikštau ir pasižvalgau, 

nors nesu iš tų, kurie spontaniškai prisiperka 
įvairiausių smulkmenų ar namų apyvokos daiktų. 

Aksesuarų dizainerė  
SimoNA brAzDŽioNytė

Kaziuko mugės stengiuosi nepraleisti, nueinu 
pasižvalgyti ir ką nors įsigyti. Sunkiausiai atsispiriu 

saldumynams ar arbatai, o kitus pirkinius įsigyju tik 

gerai pagalvojusi. Papuošalų mugėse dažniausiai 

neapžiūrinėju ir neanalizuoju, mane kur kas labiau 

domina daiktai namams. Labai mėgstu keramikos dar-

bus ir namuose turiu ne vieną, įsigytą mugėse. Kaip 

tik tokioje mugėje susipažinau su viena mergina, su 

kuria iki šiol bendradarbiaujame, - ji gamina  
keramikines detales mano papuošalams. Praėjusių 

metų atradimas - dekoruotos medinės dėžutės, esu 

keletą įsigijusi savo namams. 

lAiSvAlAikiS 2 0 1 7  k o v o  3
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savaitgalio tradicija -  
vėlyvieji pusryčiai

Savaitgalį, kai nereikia niekur skubėti ir 
norisi tiesiog pasimėgauti laisvadieniu, nie-
ko nėra geriau už vėlyvus pusryčius (angl. 
Brunch) mieste. Juk po intensyvios savaitės 
norisi daugiau dėmesio skirti šeimai ar drau-
gams, pabendrauti bei ramiai pasimėgauti 
puikiu maistu. Kadangi sakoma, jog pusryčiai 
būtinai turi būti sotūs, „Esse“ restorane die-
ną galėsite pradėti su klasika jau tapusiais 
patiekalais - Benedikto kiaušiniais su traškia 

šonine ar silpnai sūdyta lašiša ir špinatais, 
taip pat amerikietiškais blyneliais su klevų 
sirupu. Mėgstantieji lietuviškos virtuvės 
skonius sunkiai atsispirs bulviniams tarkai-
niams su avokadu, lašiša, kepta žemoje tem-
peratūroje, ir be lukšto virtais kiaušiniais. 
Pusryčių valgiaraštyje ir daugiau viliojančių 
patiekalų, o visi pusryčiautojai vaišinami ypa-
tingu vitaminų užtaisu - gaiviuoju spanguolių 
gėrimu! 

„Esse“ restoranas vėlyvų pusryčių 
kviečia kiekvieną šeštadienį ir sekmadie-
nį nuo 12 iki 16 valandos. 

restoranai

Prieš devynerius metus duris atvėręs „Esse“ 
restoranas priklauso tarptautinei Gurmanų 
gildijai („Chaine des Rotisseurs“), kuri vienija 
gastronomijos srities profesionalus ir mėgėjus

Stasio Žumbio nuotr. 

„Esse“ restoranas ir Italijoje gy-
venantys žurnalistai Jurga bei Paulius 
Jurkevičiai kovo 7 dieną 19 val. kvie-
čia į degustacinę vakarienę „Artišo-
kas ir Viduržemio jūros gėrybės“. 

Žurnalistų pora plačiau papasakos 
apie itališką virtuvę, o svečiai galės pa-
ragauti tuno tartaro su artišokų „car-
paccio“, avinžirnių sriubos su midijo-
mis, karališkomis krevetėmis ir „Peco-
rino romano“ sūriu, sepijos su žaliai-
siais žirneliais ir troškintu artišoku bei 
pasimėgauti desertu - vaisių „Macedo-
nia“ su „Olio Merico“ aliejaus citrinų 
ekstraktu. Vakaro metu vyks ir infor-
matyvi 2016 m. derliaus alyvuogių alie-
jaus degustacija. Taigi laukia įdomus ir 
skonių pripildytas vakaras. 

Staliukų rezervacija telefonu 
(+370-686) 00-488 arba elektroniniu 
paštu info@esse.lt.

Bene judriausioje sostinės gatvėje - Gedimino prospekte - įsikūręs „Esse“ restoranas jau 
devynerius metus garsėja kaip gurmaniško ir sveiko maisto oazė. Produktai čia atkeliau-
ja iš savininkės Veronikos Nevoinos šeimai priklausančio ekologinio ūkio arba iš smulkių 
tiekėjų, kuriuos kruopščiai atrenka pati restorano vadovė. Atėjus pavasariui valgiaraštyje 
atsiranda vis daugiau lengvesnių patiekalų, paklūstančių sezoninės virtuvės dėsniams, o 
mėgstantys ilgiau pamiegoti savaitgaliais laukiami sočių vėlyvų pusryčių. 

restoranas: nuo puikių skonių  iki ekologijos
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Gėrybės iš nuosavo biodinaminio ūkio 

Restorano savininkė džiaugiasi, jog su 
šeima gali maitintis šviežiais ir savame ūky-
je užaugintais vaisiais, uogomis, daržovėmis 
ar putpelių kiaušiniais. Didesnę dalį produk-
tų sudaro gėrybės iš Nevoinų ūkio ir „Esse“ 
restorane. Nors papildomos naudos iš to Ve-
ronika sakėsi neturinti - labai smagu resto-
rano svečiams pateikti savų salotų ar kiauši-
nių. „Jau vyksta intensyvūs žemės darbai, tad 
maždaug po mėnesio restorano lankytojus 
galėsime vaišinti pirmais šviežiais sezoniniais 
žalumynais, o nuo gegužės pabaigos ir špa-
ragais“, - džiaugėsi V.Nevoina. Šiuo metu vi-
si šeimos ūkio produktai žymimi „Demeter“ 
ženklu. Tai vienas griežčiausiai kontroliuoja-
mų ženklų pasaulyje ir juo žymimi produktai, 
užauginti nenaudojant kenksmingų medžiagų 
bei tausojant aplinką. V.Nevoina džiaugiasi, 
jog šeimos ūkis gavo biodinaminio ūkio sta-
tusą: „Biodinamika - tai natūrali žemdirbystė, 
paremta gamtos jėgų veikimu bei panaudoji-
mu. Toks ūkis veikia kaip uždara ekosistema, 
todėl tokio ūkio produktai itin vertingi ne tik 
maistiniu, bet ir energiniu požiūriu“. Taigi 
„Esse“ restoranas yra unikalus tuo, kad tai 
veikiausiai vienintelis restoranas, šviežių 
ekologinių produktų nuolat gaunantis iš savo 
biodinaminio ūkio. 

Mitybos formulė: sveika ir skanu

Pastaraisiais metais sveika mityba itin po-
puliarėja, daugelis vis dar klaidingai mano, kad 
norint sveikai maitintis būtina gaminti namuo-
se arba kad sveikas maistas nebūtinai yra ska-
nus. Tie, kurie bent kartą lankėsi „Esse“ res-
torane, įsitikino, kad tai tėra mitai, - čia visada 
labai skanu, o maistas gaminamas atsižvelgiant 
į sveikos mitybos principus. „Kad produktai 
išsaugotų naudingąsias medžiagas, vitaminus 
ir skonio savybes, kai kurie valgiaraščio patie-
kalai gaminami žemoje temperatūroje. Taip pat 

labai rūpinamės, kad maisto produktai būtų 
švieži, paisome sezoniškumo - patiekalus ga-
miname iš tuo metu nokstančių produktų. La-
bai džiaugiuosi, kad didžioji jų dalis į restoraną 
atkeliauja tiesiai iš mano šeimai priklausančio 
biodinaminio ūkio - sakė V.Nevoina. - Jei dėl 
klimato sąlygų ko nors patys užsiauginti nega-
lime, tiekėjų ieškau užsienyje. Pirmenybę tei-
kiu ekologijai ir nedidelių ūkių užaugintai pro-
dukcijai. Man tai labai svarbu. Lygiai taip pat 
atrenku ir gėrimus, kurie atkeliauja į restoraną 
tiesiai iš vyno ūkių. Didelį dėmesį skiriu koky-
bės ir kainos santykiui“. Atėjus pavasariui val-
giaraštis atsinaujina lengvesniais patiekalais, o 
nokstant gėrybėms ūkyje bus vis daugiau salo-
tų bei daržovių patiekalų, tinkančių ir tiems, 
kurie puoselėja dailias kūno linijas. Parengė Eimantė Juršėnaitė

n Darbo dienomis nuo 11 iki 16 val. restorane ruošiami dienos verslo pietūs. Kasdien siūlomi vis kitokie valgiai: jūsų pasirinkimui sriuba, salotos arba keli karštieji patiekalai. Čia drąsiai galite surengti verslo susitikimą. Visus pasitiks, dėmesingai ir profe-sionaliai aptarnaus gerai parengtas personalas. 
n Stilingos ir elegantiškos restorano erdvės - puiki vieta laisvalaikiui su draugų kompanija bei svarbioms šeimos šventėms. „Esse“ yra dvi salės - vienoje galime priimti iki 30, kitoje - iki 50, o furšetinio tipo vakarėliui - iki 80 svečių. 

aPiE „EssE“ 

Su „Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai (išskyrus verslo  

pietus, banketus ir spec. pasiūlymus)

reStoranai

„Esse“  
restoranas 
Gedimino pr.50, Vilnius
Tel. (8-686) 00-488, 
(8-5) 210-25-11
info@esse.lt
Daugiau info: www.esse.lt

Veršiena, gaminta žemoje temperatūroje  
(55 C, 2 val.), su moliūgu, kukurūzų polenta ir 

garstyčių-šafrano padažu

Kriaušė, virta raudonajame vyne, 
patiekiama su saldžiaisiais  

trupiniais, šokoladu ir vyno glazūra
„Esse“ nuotr.

Aštuonkojis, keptas ant grotelių, patiekiamas su 
prancūziškomis bulvytėmis, keptais vyšniniais 
pomidorais, Briuselio kopūstais ir Chorizo dešra

Lašišos ir jūrų šukučių karpačas  

su kedriniais riešutais, kaparėliais  

ir juodojo Pesto padažu

Šokoladinis desertas, pildytas 
ledais ir morengų trupiniais

restoranas: nuo puikių skonių  iki ekologijos
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SveikatoS kodaS

l Remiantis naujausiu Londono karališ-
kojo koledžo atliktu tyrimu, Europoje ilgiau-
sia gyvenimo trukmė prognozuojama pran-
cūzėms moterims ir šveicarams vyrams. Vi-
dutinė prancūzių gyvenimo trukmė sieks 88,6 
metų, o šveicarų vyrų - beveik 84 metus.

l Atlikus tyrimą, sąrašo viršuje atsidū-
rė Pietų Korėja. Tyrėjai prognozuoja, kad 
2030 metais Pietų Korėjoje gimusi mergai-
tė turėtų išgyventi 90,8 metų, o berniukas - 
84,1. Taip yra dėl geros mitybos vaikystėje, 

žemo kraujospūdžio, nedidelio rūkančiųjų 
skaičiaus, geros prieigos prie sveikatos 
priežiūros, naujų medicininių žinių ir tech-
nologijų.

l Tačiau tarp išsivysčiusių šalių vieną iš 
žemiausių pozicijų užima Jungtinės Valstijos 
ir susilygina su vidutines pajamas turinčiomis 
šalimis, kaip Meksika ir Kroatija. Manoma, 
kad vyrai ir moterys JAV turėtų vidutiniškai 
nugyventi 79 ir 83,3 metų. To priežastis yra 
visuotinės sveikatos priežiūros trūkumas ir 
nutukimas.

l l l

Gyvenimo trukmės ilgėjimas reiškia ir tai, 
kad teks pasiruošti visuomenės senėjimui. 
„Faktas, kad mes gyvensime ilgiau, reiškia ir 
tai, kad mums reikia galvoti apie sveikatos ir 
socialinės apsaugos sistemos stiprinimą, kad 
galėtume išlaikyti senėjančią visuomenę, tu-
rinčią daug su sveikata susijusių poreikių“, - 
sakė vadovaujantis tyrėjas.

Eltos inf.

Iki 2030 metų pasaulyje 
pailgės vidutinė gyvenimo trukmė

Ilgiausia gyvenimo trukmė Europoje 
prognozuojama prancūzėms

EPA-Eltos nuotr.

Prognozuojama, kad iki 2030 metų dau-
gelyje šalių pailgės vidutinė gyvenimo 
trukmė, kai kuriose šalyse bus peržengta 
90 metų riba. Tikėtina, kad ilgiausiai gy-
vens Pietų Korėjos piliečiai, po jų rikiuoja-
si prancūzai, japonai ir ispanai, informuo-
ja „Euronews“.
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SveikatoS kodaS

skausmo priežastys

Reabilitacijos ir slaugos centro „Gemma” 
kineziterapeutės Jolantos Urbonienės tei-
gimu, dažniausia skaudančios nugaros priežas-
tis - svorio centro pasikeitimas nėštumo metu.

„Tai įvyksta apie 4-5 nėštumo mėnesį. Šiuo 
periodu vaisiaus svoris pradeda sparčiai augti, 
todėl auga ir moters svoris. Dėl augančio ma-
žylio ir vaisiaus vandenų pasislenka moters 
kūno svorio centras, todėl nugaros raumenims 
tenka didesnis krūvis. nugarai padidėja apkro-
vimas, pilvo raumenys išsitempia, o nugaros - 
sutrumpėja”, - pasakoja su nėščiosiomis ir kū-
dikiais dirbanti „Gemma” kineziterapeutė.

Anot jos, didelę reikšmę nugaros skaus-
mams turi ir hormonų pusiausvyra. Pavyz-
džiui, vienas iš hormonų relaksinas didina 
raiščių laisvumą, dėl to mažėja stuburo ir są-
narių stabilumas.

„Šį stuburo ir sąnarių nestabilumą bando 
kompensuoti raumenys, tik deja, neilgam. 
raumenys negali pakeisti raiščių funkcijos, 
jie įsitempia, greičiau pavargsta, blogėja me-
tabolizmas ir atsiranda skausmas”, - apie po-

kyčius nėštumo metu pasakoja Jolanta Urbo-
nienė. nėštumo metu dubens kaulų jungtys 
ir raiščiai suminkštėja, gaktikaulio šakos pra-
deda platėti į šonus. Kūnas ruošiasi gimdy-
mui. Šis minkštėjimas didina kryžminio klu-
bo sąnario paslankumą, todėl gali atsirasti 
skausmas ir dubens srityje.       

kaip išvengti skausmo?

norint apmalšinti skausmus galima apsi-
lankyti ir pas masažuotoją. Daugelis besilau-
kiančių mamyčių gali be baimės mėgautis 
masažo malonumais.  Masažas ne tik lengvi-
na nėštumą, bet ir padeda pasiruošti gimdy-
mui. Atpalaiduojantis masažas ir švelnūs pri-
silietimai teigiamai veikia psichinę ir emoci-
nę būsimos mamos būklę.

Anot reabilitacijos ir slaugos centro 
„Gemma” kineziterapeutės Jolantos Urbo-
nienės, nugarą patartina sustiprinti jau iki 
nėštumo, idealu, jei moteris tam periodui 
pasiruošia. Jei nėštumas sklandus, o moteris 
gerai jaučiasi, neturi intoksikacijos, ji gali 
palaikyti nugaros raumenų tonusą ir nėštumo 
metu. nėštumo metu galima rinktis baseiną, 
jogą nėščiosioms, pilatesą nėščiosioms arba 
pratimus su kineziterapeuto priežiūra. Jei 
nėra jokių apribojimų iš gydytojo, moteris 
gali būti fiziškai aktyvi visą nėštumą. nėš-
čiosioms labai tinka pasivaikščiojimai miške, 
parke. 

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Nugaros skausmų

nėštumo metu galima išvengti

Mažylio laukimas - ypatingas laikotarpis, 
tačiau laukimo džiaugsmą neretai  
aptemdo nugaros ir juosmens skausmai. 
Ar įmanoma skausmo išvengti arba bent 
sumažinti?

UAB „Gemma sveikatos centras“
Bistryčios g. 13, Vilnius 

tel. 8-5-2195905, info@gemma.lt, ww.gemma.lt 

Jolanta Urbonienė

„Gemma“ nuotr.
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Ar žinojote?

Apie pasaulio šalis ir vienos ar kitos tautos ypatumus egzistuoja daugybė mitų.  
Niekas net nesusimąsto, kodėl sakome „ramus kaip belgas“ ar kuriame anekdotus  
apie estų flegmatiškumą ir panašiai. Šįkart - vien tik faktais paremta informacija.

Įdomūs faktai apie pasaulio šalis

1.   Daugiausia kalinčių
 žmonių - JAV

Šioje srityje Jungtinės Valstijos neginčijamai pirmauja 
pasaulyje. Kalėjimuose sėdi 2,2 mln. JAV piliečių, taigi 
25 proc. visų pasaulio kalinių. Antroji reitingo vieta 
priklauso Kinijai.

2. Stambiausias opijaus
 gamintojas - Afganistanas

Čia pagaminama net 95 proc. viso pasaulio opijaus, 
ir net 10 metų amerikiečių kariuomenės šalyje buvimo 
nepakenkė šiai „pramonei“.

3. Valstybė, gaminanti didžiąją
 dalį pasaulio deguonies, - Rusija

Sibiras - 25 proc. pasaulio miškų namai, užimantys 
didesnį plotą negu JAV žemyninė dalis. Taigi būtent čia 
perdirbama daugiausia anglies dvideginio ir išskiriama 
deguonies.

4. Karingiausia pasaulio 

 valstybė - Somalis

Nors pastaruosius trejus metus laurai šioje srityje 

priklausė Irakui, „Global Peace Index“ duomenimis, 

šiemet jį aplenkė ir pirmąją vietą užėmė Somalis. 

Šalyje nepertraukiamai vyksta karas ir revoliucijos, tad 

miestuose daug griuvėsių.

5.  Šalis dykuma - Libija

99 proc. šios valstybės teritorijos užima dykumos, 
taigi Libija - sausiausia šalis pasaulyje. Kai kuriuose jos 
regionuose dešimtmečius neiškrenta nė lašelis lietaus.

6.  Daugiausia išsilavinusių 
 žmonių - Kanadoje

50 proc. Kanados gyventojų yra įgiję aukštąjį išsila vi-
nimą. Po jos - Izraelis (45 proc.) ir Japonija (44 proc.).

7.  Valstybė, kurioje 
 kalbama daugiausia kalbų - 

Papua Naujoji Gvinėja

Nors šioje valstybėje oficiali kalba yra anglų,  
tik 1-2 proc. gyventojų išties ją moka. Šalyje yra 
didžiausia pasaulyje lingvistinė įvairovė: joje kalbama 
820 kalbų (12 proc. bendro kalbų skaičiaus pasaulyje).

8.  Šalis, kurioje beveik 
 nėra miškų, - Haitis

Šios valstybės miškai buvo iškirsti taip, kad palydovinėje 
nuotraukoje plika akimi aiškiai matyti vieta, kur šalis 
ribojasi su Dominikos Respublika, kurioje miškų dar yra.

10.  Didžiausia šalis, kurioje 
 visiškai neišvystytas žemės 

ūkis, - Singapūras

Pasaulyje yra keletas mažų valstybių, kurių ekonomika 
niekaip nepriklauso nuo žemės ūkio. Singapūras - 
didžiausias iš šių miestų valstybių.

11.  Valstybė, mažesnė už Niujorko
 Centrinį parką, - Monakas

Nors Vatikanas (0,27 kvadratinio kilometro) yra mažesnis 
už Monaką (1,3 kv.km), jame nėra nuolatinių gyventojų, 
todėl Monakas ir yra mažiausia iš apgyventų pasaulio šalių.

12.  Valstybė, kurios 
 dauguma piliečių gyvena 

užsienyje, - Malta

Po kelių ekonomikos krizių ir padidėjus gimstamumui 
Maltoje kilo emigracijos banga. Rezultatas: šiandien 
užsienyje gyvena daugiau maltiečių negu pačioje valstybėje.

13.   Įvairiapusiškiausia
 valstybė pasaulyje - Indija

Pagal bet kokios kategorijos įvairovę - kultūrinę, 
ekonominę, klimato, rasinę, lingvistinę, etninę, religinę - 
Indija arba pirmauja, arba užima antrąją vietą pasaulyje.

9.  Valstybė, visiškai apaugusi
 džiunglėmis, - Surinamas

91 proc. šios valstybės teritorijos užima džiunglės, 
o pusė milijono Surinamo piliečių gyvena pakrantėje netoli sostinės. Tik 5 proc. gyventojų (daugiausia sen-buviai) gyvena šalies viduje.
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Parengė Milda KUNSKAITĖ

Įdomūs faktai apie pasaulio šalis
14.   Jauniausia šalis - Nigeris

Jauniausia pagal gyventojų amžių valstybė nus-
tatoma pagal jaunesnių kaip 15 metų gyventojų skaičių. 
Šiuo metu tai - Nigeris, nes beveik pusė (49 proc.) šios 
valstybės gyventojų yra vos sulaukę lytinės brandos.

15.   Šalis, kurioje nėra upių, - 
 Saudo Arabija

Skamba keistai, ar ne? Tokioje didelėje šalyje kaip 
Saudo Arabija turėtų būti bent kokių tekančio vandens 
šaltinių. Didžiąją dalį šviežio vandens valstybė gauna iš 
gėlinimo įrenginių arba požeminių rezervuarų.

16.   Šalis, kurioje galimybė
 susitikti kaimyną yra 

minimali, - Mongolija

Mongolijoje kvadratiniame kilometre gyvena vos trys 
žmonės. Tai rečiausiai gyvenama šalis pasaulyje. Galima 
šį faktą palyginti su padėtimi viename iš Honkongo rajonų, 
kur tokioje pačioje teritorijoje gyvena 340 000 žmonių.

17.  Valstybė, kurios teritorijoje
 daugiausia ežerų, - Kanada

Kanadoje yra per 60 proc. visų pasaulio ežerų.  
3000 ežerų užima 9 proc. šios šalies teritorijos.

19.   Seniausia suvereni 

 valstybė - Egiptas

Pirmoji valstybė pasaulyje, įgijusi suverenitetą, buvo 

Egiptas - tai įvyko formuojantis pirmajai dinastijai 

3100 metais prieš mūsų erą.

18.  Valstybė, kurioje kiekvienam
 gyventojui tenka 350 avių, -

Folklando salos (Jungtinė Karalystė)

Folklando salose gyvena 3000 gyventojų ir apie pusė 
milijono avių. Nieko keista, kad vilna - svarbiausia 
eksporto prekė.

20. Keliai iš koralų - Guamas

Kadangi šioje valstybėje nėra natūralaus 
smėlio, keliams tiesti ji jo neimportuoja, o asfaltui 
gaminti naudoja koralų ir naftos mišinį.

21.  Daugiausia žmonių, turinčių
 antsvorio, - Nauru Respublikoje

Kadangi antsvorio turi 95 proc. šios mažos salų 
valstybės gyventojų, ją galima pavadinti „storiausia“ 
šalimi pasaulyje. Nutukimo epidemijos plitimas 
pirmiausia yra susijęs su gatavo maisto importu, 
sutapusiu su gyvenimo lygio kilimu XX amžiuje.

22. Skęstanti valstybė - Maldyvai
Kasdien sužinome vis naujų faktų apie visuotinį atšilimą ir jūros lygio kilimą. Maldyvų salų gyventojams gresia didžiausias pavojus atsidurti po vandeniu. Ši valstybė yra 1,8 m virš jūros lygio, t.y. žemiausiai pasaulyje.

23.  Valstybė, išsidėsčiusi per
 daugiausia laiko juostų, - 

Prancūzija

Turint omeny visą Prancūzijos teritoriją su jai 
priklausančiomis užjūrio valdomis, ši šalis yra 
išsidėsčiusi per 12 laiko juostų. Jungtinės Valstijos yra 
antroje vietoje - 11 juostų, o Rusija trečioje - 9.
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Įdomybės

Nuo balandžio mėnesio Indijos 
Džamu ir Kašmyro valstijoje įsigalios 
draudimas kelti prašmatnias vestu-
ves: nuotakos tėvai galės pakviesti į 
jas ne daugiau kaip 500 svečių, o iš 
jaunikio pusės pakviestų žmonių 
skaičius neturės viršyti 400.

Be to, per vestuvių pokylį bus 
galima patiekti ne daugiau kaip sep-
tynis pagrindinius patiekalus, kad 

būtų išvengta maisto produktų eikvojimo.
Vienas iš regiono parlamento narių 

pasiūlė taikyti šį draudimą visoje Indijos 
teritorijoje. Sprendimas buvo priimtas 
rea guojant į daugybę piliečių skundų dėl 
triukšmo per vestuvių iškilmes ir didžiu-
lio maisto atliekų kiekio.

Analogišką draudimą vietos valdžia 
jau buvo įvedusi 1984 metais, bet dėl ma-
sinių protestų jis buvo atšauktas.

Kašmyro valdžia uždraudė  
kelti prašmatnias vestuves

Jay Z tapo pirmuoju reperiu, kuris 
bus įtrauktas į dainų kūrėjų šlovės 
muziejų. Tai didelė garbė muzikos 
pramonėje. Anksčiau į dainų kūrėjų 
muziejų buvo įtraukti tokie atlikėjai 
kaip Marvinas Gėjus (Marvin Gaye), 
dainų autorius ir Nobelio literatūros 
premijos laureatas Bobas Dylanas 
(Bob Dylan), kantri dainininkė Doli 
Parton (Dolly Parton), roko žvaigždė 
Briusas Springstynas (Bruce Springs-
teen) ir popkaralius Maiklas Džekso-
nas (Michael Jackson). Tačiau iki šiol 

dar nė vienam reperiui nebuvo pavy-
kę patekti į šį sąrašą.

„Tai laimėjimas mums. Prisime-
nu, kai buvo sakoma, kad repas yra 
tik užgaida. Tačiau šiuo metu esame 
vieni geriausių dainų kūrėjų istorijo-
je“, - socialinio tinklo „Twitter“ pa-
skyroje rašė atlikėjas Jay Z.

Kiekvienais metais į dainų kūrėjų 
šlovės muziejų įtraukiami atlikėjai, 
kurie, kaip manoma, savo rašomomis 
dainomis ir muzika praturtino pasau-
lio kultūrą.

Jay Z - pirmasis reperis, įtrauktas  
į dainų kūrėjų šlovės muziejų

EPA-Eltos nuotr.
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Džesika DeDa pliusą...

...vaidybai. Mat galimybė įsijausti į kito 
žmogaus gyvenimą, charakterį ją žavi. Smagu 
kartais trumpam tapti „kitu“ žmogumi.

...sportui. Džesika sportavo visą gyveni-
mą, yra išbandžiusi ne vieną sporto šaką ir 
neįsivaizduoja savęs gyvenančios pasyviai ir 

nė kiek nesimankštinančios. Paauglystėje ji 
buvo tiek pasinėrusi į sportą, kad jai net ne-
rūpėjo makiažas, naujos drabužių mados ar 
rankinės.

...stiprybei. Moteris tikina, jog kino 
versle reikia turėti storą odą ir būti stipriam, 
o tai reiškia, kad tenka išmokti priimti kriti-
ką ir dėl jos per daug nesielvartauti.

Džesika DeDa minusą...

...priverstinėms šypsenoms. Pasirodo, 
Džesikos močiutei nepatinka, kad aktorė pa-
mačiusi paparacus susiraukia ir slepiasi nuo 
kamerų ar fotoobjektyvų. Tad Džesika sten-
giasi bent priverstinai nusišypsoti, bet tik dėl 
močiutės.

...blizgučiams ir maskaradui. Būti ant 
raudonojo kilimo pasipuošus gražiausiomis 
dizainerių suknelėmis, papuoštai, padažytai 
ir sušukuotai talentingiausių makiažo bei šu-
kuosenų meistrų Džesikai yra labiau kančia, 
o ne šventė. Tokiomis akimirkomis ji labiau-
siai nori grįžti namo, viską nusiplėšti, nusi-
prausti ir persirengti kuo patogesniais, pa-
prastesniais drabužiais. 

...savo kūno formoms. Nors sportuoja 
kone visą gyvenimą, aktorė vis tiek yra nepa-
tenkinta tam tikromis savo kūno dalimis ir jų 
formomis. Na, sakoma, kad perfekcionistams 
gyventi sunkiausia, jie nuolat siekia tobulumo.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

FakTai

n Aktorė gimė 1982-ųjų  kovo 3 d. Jungtinėse Amerikos 

Valstijose
n Visas jos vardas yra Džesika Klerė Byl 
(Jessica Claire Biel)
n Laisvu laiku ji mokosi baleto, bėgioja, žaidžia futbolą, 

praktikuoja jogą, kopia į kalnus, leidžiasi į žygius

n Aukoja gyvūnų teisių, labdaros organizacijoms

n 2012-aisiais ištekėjo už dainininko Džastino 
Timberleiko (Justin Timberlake). Pora augina vieną  
vaiką - sūnų Silą Rendelą (Silas Randall)

n Poros vestuvės kainavo 6,5 mln. JAV dolerių, o į 
ikivedybinę sutartį buvo įtrauktas punktas, kuriame 
numatyta, jog jei Džastinas būtų neištikimas, Džesikai jis 

turėtų sumokėti 500 tūkst. JAV dolerių kompensaciją

n Save apibūdina kaip fotografę mėgėją ir kolekcionuoja 

senoviškus fotoobjektyvus
n Seniau buvo vegetarė, bet grįžo prie mėsos patiekalų

n Antrą dieną po gimimo tėtis Džesiką pasiėmė į 
lenktynes rogėmis, traukiamomis šunų

n Džesikos debiutas buvo sausų pusryčių reklamoje, 
kai jai buvo vienuolika metų

n Mėgstamiausia spalva - rožinė

Holivudo keistuolė
Nemažai aktorių stengiasi užkopti į Holivudo olimpą bet kokia kaina ir dėl žinomumo 
ar geresnio vaidmens pasiryžę parduoti net sielą velniui, jei tik reikės. Tačiau nuo jaunų 
dienų kino versle besisukanti amerikiečių aktorė Džesika Byl (Jessica Biel), regis, ne-
alpsta dėl raudonojo kilimo, apdovanojimų ar kitų aktoriams įprastų dalykų. Tai kokia iš 
tiesų ta kovo 3-iąją 35 metų gimtadienį švęsianti Džesika? 

Džesika Byl (Jessica Biel) su vyru Džastinu Timberleiku (Justin Timberlake)
EPA-Eltos nuotr.
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Plačiau apie „Oskarus“ - 43 p.

„Oskaruose“ triumfavo 

Ema Stoun

2017 m. kovo 3- 9 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Esu... NEIŠTIKIMA televizijos žiūrovė...

Lietuvos rytas TV 4,7%
TV1 3,5%
TV8 3,1%
NTV Mir Lietuva 2,6%
Info TV 2,2%

TV6 2,2%
PBK 1,6%
LRT Kultūra 0,7%
REN Lietuva 0,5%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 5,7%
TV1 3,5%
Info TV 2,8%
TV6 2,8%
TV8 2,6%

NTV Mir Lietuva 2,5%
PBK 1,5%
LRT Kultūra 1%
REN Lietuva 0,6%
Liuks! 0,3%

LNK 16,2%

TV3 16%

TSV 7,6%

LNK 20,2%

TV3 18,7%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 KK2 PENKTADIENIS LNK 14,1

2 LIETUVOS TALENTAI TV3 13,6

3 KK2 LNK 11,9

4 TV3 ŽINIOS TV3 11,3

5 VALANDA SU RŪTA LNK 11,1

6 NUO...IKI LNK 10,6

7 MES VIENO KRAUJO LNK 9,7

8 LNK ŽINIOS LNK 9,7

9 ANAPUS NEŽINOMYBĖS LNK 9,4

10 PASLAPTINGA KARALYSTĖ TV3 8,9

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. vasario 20-26 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 6,6%BTV 7%

LRT Televizija  
7,6%

LRT Televizija 
9%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

TSV 7,8%

Kiti  
kanalai 21,1%

Kiti  
kanalai 17,7%

Pramogų pasaulio žmonės retai turi tiek laiko, kad žiūrėtų visus per 
televiziją rodomus filmus, serialus ar laidas. Šią taisyklę patvirtina ir 
grupės „Queens of Roses“ narė AKVILĖ KISIELIENĖ. „Esu visiškai nepa-
stovi, neištikima ir prie tam tikrų laidų neprisirišanti žiūrovė. Jeigu ne-
turiu laiko, galiu nežiūrėti televizoriaus kelias dienas ar savaitę. O lais-
vesnę dieną mielai įsijungsiu vieną ar kitą laidą, filmą“, - sako Akvilė.

✔ Labiausiai patinkantis Laidų vedėjas...
Džimis Felonas (Jimmy Fallon)! Mano nuomone, tai vienas talen-

tingiausių vedėjų, jis išsiskiria iškalba, paprastumu, puikiu humoro 
jausmu. Tai vedėjas, kuris kiekvieną kartą sugeba nustebinti, vis iš 
naujo sužavėti ir priverčia garsiai juoktis. 

✔ dažniausiai žiūriu...
užsienio arba Lietuvos žinių ir sporto kanalus, muzikinius projek-

tus, pažiūriu ir geresnį vakaro filmą.  Nors gėda prisipažinti, bet kar-
tais nejučia akį patraukia ir kokia publicistinė laida. Žinoma, vyras 
visuomet paims valdymo pultelį ir perjungs kanalą, bet tas nesąmonin-
gas įsitraukimas bestebint, kokios dramos vyksta įvairiuose Lietuvos 
miesteliuose, kartais nutinka. (Šypsosi.) 

✔ teLevizijai Labiausiai trūksta...
intelektualių laidų su talentingais vedėjais ir įdomiais pašnekovais. 

Projektų, kurie nustebintų  originalumu. Nors kartais tai, kas origi-
nalu ir neįprasta, taip ir lieka nesuprasta žiūrovo. 

✔ teLevizijoje per daug...
negatyvaus turinio, banalių ir pigių triukų, kuriais bandoma pri-

traukti žiūrovus. Bet puikiai suprantame, kad tai veikia ir televizija 
rodo tai, kas įdomu Lietuvos žmonėms. 

✔ Labiausiai erzina...
indiški serialai!!! Nežinau kodėl, bet juos pamačiusi iškart perjun-

giu kanalą. 

✔ didžiausias teLevizijos privaLumas...
tai geras būdas atsipalaiduoti, gauti žinių apie tai, kas vyksta Lie-

tuvoje ir pasaulyje, taip pat suteikia galimybę stebėti pasaulinio lygio 
renginius.

✔ jei būtų gaLimybė kurti ir vesti autorinę Laidą, ji būtų...
aktyvi, su daug iššūkių, užduočių laidos dalyviams, reikalaujanti 

daug energijos ir geros nuotaikos. Nenorėčiau virkdyti žiūrovų. 
Parengė Ringailė STuLPiNaiTė-GviLDė

Naglio Bieranco nuotr.
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TELEVIZIJAApdovAnojimAi

n Geriausias filmas
„Mėnesiena“ („Moonlight“)
n Geriausias režisierius
Damien Chazelle  už filmą „Kalifornijos svajos“  
(„La La Land“).
n Geriausia kinematografija
„Kalifornijos svajos“ („La La Land“)
n Geriausia muzika
„Kalifornijos svajos“ („La La Land“)
n Geriausia daina
„City of Stars“ iš filmo „Kalifornijos svajos“  
(„La La Land“)
n Geriausias aktorius
Casey Affleck už vaidmenį filme „Mančesteris prie 
jūros“ („Manchester By the Sea“)
n Geriausia aktorė
Emma Stone už vaidmenį „Kalifornijos svajos“  
(„La La Land“)
n Geriausias antraplanis aktorius
Mahershala Ali už vaidmenį filme „Mėnesiena“ 
(„Moonlight“)
n Geriausia antraplanė aktorė
Viola Davis už vaidmenį filme „Tvoros“ („Fences“)
n Geriausias animacinis pilnametražis filmas
„Zootropolis“ („Zootopia“)
n Geriausias animacinis trumpametražis filmas
„Piper“
n Geriausias užsienio filmas
„Komivojažierius“ („The Salesman“).
n Geriausias pilnametražis dokumentinis 
filmas
„O.J.: pagaminta Amerikoje“ („O.J.: Made in America“)
n Geriausias trumpametražis dokumentinis 
filmas
„Baltieji šalmai“ („The White Helmets“)
n Geriausias grimas ir šukuosena
„Savižudžių būrys“ („Suicide Squad“)

laureatai

Los Andžele naktį iš sekmadienio į pirmadienį 89-oje „Oskarų“ teikimo ceremonijoje  
apdovanoti geriausi kino kūrėjai. Prestižiškiausiame kino apdovanojimų renginyje  
išdalytos 24 statulėlės. Iškilmingą ceremoniją sujaukė bjauri organizatorių klaida, kai į  
sceną atsiimti Geriausio filmo apdovanojimo buvo pakviesta juostos „Kalifornijos svajos“ 
(„La La Land“) komanda. Ir tik paėmę į rankas statulėlę, jie pamatė, jog apdovanojimas 
skirtas filmui „Mėnesiena“ („Moonlight“). Kaip ir kiti renginiai, taip ir šis, neapsiėjo be po-
litikos - ne viena kino žvaigždė buvo įsisegusi žydrą kaspinėlį, kuris simbolizavo Amerikos 
pilietinių laisvių sąjungos, stojusios į kovą su keliais JAV prezidento įsakais, palaikymą.

Išdalyti prestižiniai 
„Oskarų“ apdovanojimai

Viola Deivis (Viola Davis)

Keisis Aflekas  
(Casey Affleck)

Ruf Nega (Ruth Negga)
EPA-Eltos nuotr.

Maheršala Ali (Mahershala Ali)
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 14.50   „Tokia tarnyba“  16.50  „Neišsižadėk“ 18.00  Kas ir kodėl? 19.30  KK2 penktadienis 19.30   „Hortonas“

 TV8
5.30 TV Pagalba (N-7). 7.05 „Linksmieji trau-
kinukai“. 7.30 Ką pasakė Kakė Makė? 7.45 Se-
noji animacija. 8.25 Mistinė drama „Džo Bleko 
viešnagė“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ 
(N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Ekst-
remalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimis gamina 
namuose. 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Premjera! 
Romantinė komedija „Meilės įrodymas“ (N-7). 
22.45 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 
virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.35 Pasienio 
sargyba (N-7). 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 
Nuo... Iki. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dokumentinis f. „Gintaro kelias I. Ste-
buklingas antspaudas“. 22.00 Info diena. 24.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena.

 

 PBK
6.00, 1.10 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Baudėjas“. 15.10 Kartu 
su visais. 16.10 Mados nuosprendis. 17.10 Vyriš-
ka/Moteriška. 18.05 Lauk manęs. 19.00 Stebuklų 
laukas. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00 
Balsas. Vaikai. 22.50 „Mafija. Išgyvenimo žaidimas“. 
0.30 Vakaras su Urgantu. 1.40 „Giedras dangus“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 „Vero-
nika. Prarasta laimė“. 13.40 Pėsčiomis. 14.05 
„Įkalčių paieška“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 
60 minučių. 20.00 Humoro laida. 22.25 „Mano 
svetimas vaikas“. 0.15 „Plojimai, plojimai“. 1.45 
„Saulėtoje gatvės pusėje“. 3.15 „Dovana“. 

 Ren
6.40 „Kapitonas Tiesa“. 7.30 Kviestinė vakarienė. 
8.20 Tinkama priemonė. 9.15 „Šeimos dramos“. 
10.50 Mums net nesisapnavo. 13.30 Pati nau-
dingiausia programa. 15.25 Žiūrėti visiems! 15.40 
„Geidžiama“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Mums net nesisapnavo. 0.05 „Geidžiama“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šiandien. 5.05 Paslaptinga Rusija. 6.05, 7.05 
Dalykiškas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 9.25 „Bitininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.25, 17.35 Ypatingas įvykis. Apžval-
ga. 13.00 Susitikimo vieta. 15.40 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 14“. 16.35 Kalbame ir rodome. 
18.50 „Tyli medžioklė“. 20.40 „Bildukas“. 22.55 
„Revoliucija Life“. 0.50 „Susitikimo vieta“. 2.50 
Grąžinti pakartotinai tirti. 

 TV PolonIa
7.05 „Meilė prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Buvo, nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.15 Naminukai. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.40 Panorama. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 
5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 
Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 5.10 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.25 „Komisaras Aleksas“. 16.40 Verta kal-
bėti. 17.45 Knygų kandys. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 1.20 Valstybės interesai. 19.25 Buvo, 
nepraėjo. 20.25 Laisvasis ekranas. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.20 Gražiai 
gyventi. 1.50 Miškas arčiau mūsų. 

 TV1000
10.05 „Trečias žmogus“. 12.40 „Kovotojas“. 
14.55 „Versalio romanas“. 17.10 „Neįtikėtina 
jaunojo išradėjo T.S.Spiveto kelionė“. 19.10 „Dar 
kartą, iš naujo“. 21.10 „Pabėgti neįmanoma“. 
23.10 „Prabudimai“. 1.25 „Atsiskyrėlis“. 3.10 
„Auksinis kompasas“. 5.10 „Šeimos galva“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijo-
je. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Aukso karštinė. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Nuogi ir išsigandę. 21.00, 2.50 Pasaulio 
blogiausieji. 22.00, 3.40 Seklių pėdsakais. 23.00, 
4.30 Aliaska. Paskutinė riba. 24.00 Jukono vyrai. 

 TRaVel
6.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00, 22.00, 3.00 Sta-
tybos Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 
11.00 Muziejų paslaptys. 12.00, 2.00 Didžiosios 
paslaptys. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 24.00, 
5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 23.00 Aliaska. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“ 
(N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

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

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

10.00 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

11.00 Farai (N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

15.30 „Itališka meilė“ 
(N-7).

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

„Hortonas“.
21.10 Fantastinis nuotykių f.

„Įsikūnijimas“  
(N-7).

0.25 Premjera! Siaubo f. 
„Grėsmingas 2“ (S).

6.30 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.00 Animacinis f. 
„Robomobilis Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.40 Nuo... Iki.
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Tik nesijuok 

(N-7).
22.00 Nuotykių komedija 

„Bėgimas  
džiunglėse“ (N-7).

0.05 Siaubo trileris 
„Gyvų neliks“ (S).

1.40 Veiksmo f. 
„Pavojingas  
sandėris“ (N-14).

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

(N-7).
10.00 „Ten, kur namai 4“ 

(N-7).
10.50 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Ten, kur namai 4“ 

(N-7).
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 „Muškietininkai 2“ 

(N-7).
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Fantastinis nuotykių f.

„Akistata su  
dinozaurais“ (N-7).

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

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

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

7.10 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.05 „Nikonovas ir Ko“ 

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

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“ (1) (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Tikras teisingumas. 
Mirtina sankryža“ 
(N-14).

23.15 Veiskmo f. 
„Universalus karys. 
Sugrįžimas“ (N-14).

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

1.40 „Dalasas“ (N-7).
2.20 „Tikras teisingumas. 

Mirtina sankryža“ 
(N-14).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.20 Šiandien kimba.
7.50 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
8.20 „Kartą Rostove...“ 

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

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ 

(N-7).
13.35 „Chiromantas“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“

(N-7).
18.00 Reporteris. 
18.55 „Gluchariovas“ 

(N-7).
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Veiksmo f. 

„Drakono vartų  
kardai“ (S).

1.35 Siaubo f. 
„Prakeiksmas“ (S).

3.10 Veiksmo f. 
„Drakono vartų 
kardai“ (S).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Kultūros akademija.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Europos uždarų patal-

pų lengvosios atletikos 
čempionatas. Atranka. 
Tiesioginė transliacija 
iš Belgrado. Dalyvauja: 
A.Skujytė, E.Misiūnaitė, 
G.Kupstytė, N.Piliušina, 
E.Balčiūnaitė.

13.00 DW naujienos rusų k.
13.15 Gimtoji žemė.
13.45 Atspindžiai.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.20 ...formatas. Poetas 

Julius Keleras.
16.35 Anapus čia ir dabar.
17.30 Europos uždarų patalpų 

lengvosios atletikos 
čempionatas. Pusfinaliai, 
finalai. Tiesioginė 
transliacija iš Belgrado. 
Dalyvauja: A.Palšytė, 
A.Skujytė, G.Kupstytė, 
E.Misiūnaitė.

21.20 Drama „Svetima 
šalis“ (N-14).

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

 21.20   „Svetima šalis“
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kovo 3 d.

 23.10   Taylor Swift 
              koncertas

 15.00  Topmodeliai 22.50   „Sugėrovai“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

9.25 „Auklė“.
9.55 „Kas namie 

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

Kreigas“.
15.05 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta - 

Hamburgas. Linksmų 
Velykų, Falke“ (N-14).

22.50 Snobo kinas. 
Romantinė komedija 
„Sugėrovai“ (N-14).

0.40 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.30 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.10 „Mentalistė“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai 

(N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
12.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
13.30 „6 kadrai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

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

„Patarėjas“  
(N-14).

0.55 Nuotykių f. 
„Heraklis“  
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

10.30 „Siaubingi namai“.
11.30 „Ema“.
12.40 Fantastinis 

veiksmo trileris 
„Metalinis tornadas“ 
(N-7).

14.20 Pinigai iš nieko.
15.20 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
16.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
17.30 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

18.30 „Kino automobiliai“.
19.00 „Robinzonas Kruzas“ 

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

(N-7).
21.00 Pagaliau 

penktadienis! 
„Karaliaus Saliamono 
kasyklos“  
(N-7).

22.40 Balticum TV 
žinios.

23.10 Taylor Swift 
koncertas „Speak 
now World Tour 
live“. 2011 m.

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Visa tiesa apie kates. 8.15, 12.50 Veteri-
narų gyvenimas. 9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Namibijos 
dykumose. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50, 5.02 Upių 
pabaisos. 17.25, 21.05, 1.40, 5.49 Didžiausi ir 
blogiausi. 18.20, 22.00 Laukinė Kosta Rika. 

 SPort1
6.30 NBA Action. 7.00, 17.50 NBA krepšinio 
lyga. Sakramento „Kings“ - Šarlotės „Hornets“. 
9.10 „Penktasis kėlinys“. 9.45 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ - „Barcelona“. 
2017-01-02. 11.30 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. Vitorijos „Baskonia“ - Madrido „Real“. 
2017-01-03. 13.15 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Klivlando „Cavaliers“. 2017-02-05. 
15.30 KOK World Series. Bušido kovos. 20.00 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. Dvidešimt 
antra laida. Premjera. 20.30 KOK World Series. 
3 d. Vilnius. 22.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. AZ „Alkmaar“ - FC „Zvolle“. 2017-02-25. 
0.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
1.10 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 3.10 NBA 
krepšinio lyga. Šarlotės „Hornets“ - Los Andželo 
„Clippers“. 2017-02-11. 5.20 Čempionai LT. Grap-
pling Šakiai 2016. 4 laida. 5.50 „Penktasis kėlinys“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Smiginis. Premier lyga. Ekseteris. 10.00, 
16.40 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Fener-
bahce“. 11.50, 24.00, 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
Rytų konferencijos ketvirtfinalis. 13.50 Futbolas. 
Vokietijos taurė. „Bayern“ - „Schalke 04“. 15.40 
„Trans World Sport“ žurnalas. 18.30 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos žurnalas. 19.00 Krepši-
nis. Eurolyga. „Darussafaka“ - „Panathinaikos“. 
Tiesioginė transliacija. 21.15 Futbolas. Pre-
mier lygos apžvalga. 21.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Barcelona“ - CSKA. Tiesioginė transliacija. 
2.00 Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - „Pa-
nathinaikos“. 

 euroSPort
6.00, 10.00, 15.00 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio 
čempionatas. Suomija. 7.00, 9.30, 10.45, 17.15, 
0.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Pietų Korėja. 8.00, 
13.15, 1.30 Slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. 
Suomija. 9.00 FIFA futbolas. 15.45, 18.00, 24.00, 
5.30 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempionatas. 
Suomija. 19.15, 2.30 Lengvoji atletika. Uždarų 
patalpų Europos čempionatas. Serbija. 21.10, 
0.25 Sporto naujienos. 21.15 Angliškasis biliar-
das. Gibraltaras. 22.30 Žiemos sporto apžvalga. 
23.30 Futbolas. „Major League Soccer“ lyga. 
JAV. 4.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.

„BĖGimAS DŽiunGlĖSe“
Nuotykių komedija. JAV. 2003.
Režisierius: Peter Berg.
Vaidina: Dwayne Johnson, Seann William Scott, Rosario Dawson.

Dingusių ir besislapstančių žmonių paieškos ekspertas Bekas aptinka 
savo viršininko sūnaus pėdsakus Brazilijoje. Tačiau jaunasis Travisas vi-
siškai nenori grįžti namo, nes planuoja ieškoti Amazonės džiunglėse 
paslėpto neįkainojamo lobio, kurio savininku labai norėtų tapti vieti-
nės mafijos bosas.

lnK
22.00

rekomenduoja

„ĮSiKŪniJimAS“
FaNtastiNis Nuotykių Filmas. JAV, 
Jungtinė Karalystė. 2009.
Režisierius: James Cameron.
Vaidina: Sam Worthington, 
Zoe Saldana, Sigourney Weaver.

Po traumos jūrų pėstininkas Džeikas 
Salis prikaustytas prie invalido veži-
mėlio. Svajodamas vėl valdyti savo 
kūną, jis pasiryžta eksperimentui ir su-
tinka būti išsiųstas į Pandoros planetą.

„GYVŲ neliKS“
siaubo trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Ryuhei Kitamura.
Vaidina: Luke Evans, Gary 
Grubbs, Adelaide Clemens.

Siautėjanti banditų grupuotė pa-
grobia keliaujančią porą. Paėmę 
įkaitais, nusikaltėliai tikisi iškvosti 
apie turtus. Tačiau mergina neti-
kėtai nusižudo ir žiaurus žaidimas 
apsisuka 180 laipsnių kampu. Žu-
dikai tampa aukomis.

„PAtArĖJAS“
krimiNaliNis trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Ridley Scott.
Vaidina: Michael Fassbender, 
Penelope Cruz, Cameron Diaz.

Turtingas, sėkmės lydimas teisinin-
kas, advokatas ruošiasi susituokti 
su savo sužadėtine, bet yra įtrau-
kiamas į painų narkotikų sandorį 
su tarpininku Vestrėjumi. Visi pla-
nai pasisuka siaubinga linkme...

tV3
21.10

tV6
22.30

lnK
0.05
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Pasaulis 

pagal moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Komedija 

„Beždžionėlė  
ekstremalė“.

12.50 Komedija 
„Penelopė“ (N-7).

14.55 Nuotykių f. 
„Galiūnas Džo“.

17.15 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot.
19.30 Aš - superhitas.

Vedėjai: I.Kavaliaus-
kaitė-Morkūnienė, 
V.Baumila ir M.Repšys. 
Tiesioginė  
transliacija (N-7).

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

23.50 Veiksmo f. 
„Poseidonas Reks“ 
(N-14).

1.25 Drama „Džo“
(N-14).

6.25 „Robomobilis Polis“.
6.55 „Džiumandži“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Linksmieji 

detektyvai“.
8.35 „Džiumandži“.
9.00 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.30 „Peliukas 

Stiuartas Litlis“.
10.00 Animacinis f. 

„Varliaveidis Fredis“.
11.40 Nuotykių f. „Lesė“.
13.30 Nuotykių komedija 

„Rembo sūnus“ 
(N-7).

15.25 Komedija „Žandaras 
ir žandariukės“ 
(N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. 
19.30 Nuotykių filmas 

šeimai „Alvinas  
ir burundukai 3“.

21.15 Nuotykių komedija 
„Juodasis riteris“ 
(N-7).

23.05 Komedija 
„Pirmieji metai. 
Pasitikime protėvius!“ 
(N-14).

1.05 Nuotykių komedija 
„Bėgimas  
džiunglėse“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 „Tobotai 1“.
7.25 „Tatonka ir 

mažieji draugai“.
7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.55 „Džiunglių knyga 1“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Įdomiausios pasau-

lio keistenybės“.
13.05 „Galapagai - ryklių 

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

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

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 „Eurovizija 2017“.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 Romantinė komedija 

„Geras vyrukas“ (N-7).
0.25 Trumposios žinios.

 21.00   „Eurovizija 2017“ 19.30   Aš - superhitas

ŠeŠtadienis

„JUODASIS RITERIS“
Nuotykių komedija. JAV. 2001.
Režisierius: Gil Junger.
Vaidina: Martin Lawrence, Marsha Thomason, Tom Wilkinson.

Gyveno sau vaikinas. Dirbo atrakcionų parke - prižiūrėjo pilis. Vieną 
gražią dieną tvenkinyje pamatė kažką labai keisto, nusprendė pažiūrėti 
iš arčiau ir... atsidūrė viduramžiuose. Tačiau vaikinas mano, kad nety-
čia atklydo pas konkurentus. Jis nesupranta atsidūręs kitame amžiuje, 
praeityje. Greitai paaiškėja, kad medalionas, kurį jis rado, nepaprastas.

rekomenduoja

„PROFESIONALAI“
Veiksmo trileris. JAV, Australija. 
2011.
Režisierius: Gary McKendry.
Vaidina: Jason Statham, 
Clive Owen, Robert de Niro.

Denis - buvęs operatyviųjų pajėgų 
agentas. Dabar jis gyvena ramų gy-
venimą. Tačiau jį pasiekia nemaloni 
žinia: jo ilgametis mokytojas ir kovų 
draugas Hanteris pateko į slaptos 
nusikalstamos sukarintos grupuo-
tės rankas. Grupuotės vadas Spaikas 
turi kažkokių sąskaitų su Hanteriu.

„BADO ŽAIDYNĖS“
moksliNės faNtastikos filmas. 
JAV. 2012.
Režisierius: Gary Ross.
Vaidina: Stanley Tucci, Wes 
Bentley, Jennifer Lawrence.

Ateityje Šiaurės Amerikoje atsirado 
Panemo valstybė, turinti dvylika regi-
onų. Kiekvienas regionas turi atsiųsti 
po merginą ir vaikiną į sostinę, kur šie 
dalyvauja žiauriose žaidynėse. Tai bū-
das įbauginti tautą. Ketnisa patenka į 
žaidimą ir bando išlikti, grįžti namo ir 
panaikinti žiauriąsias žaidynes.

„MIRTIES MOTELIS“
siaubo trileris. JAV. 2007.
Režisierius: Nimrod Antal.
Vaidina: Luke Wilson, Kate 
Beckinsale, Frank Whaley.

Sugedus mašinai, jaunavedžiai 
Deividas ir Eimi apsistoja pakelės 
motelyje. Žiūrėdami numeryje ras-
tus vaizdo įrašus, jie pamato, kad 
visi filmai nufilmuoti jų kambaryje. 
Išsigandusi porelė bando sprukti, 
tačiau nespėję supranta, kad tapo 
žiauraus realybės šou dalyviais.

TV3
21.30

BTV
23.35

 TV8
6.30 Aš - Lietuvos pilietis. 7.00 „Didvyrių drau-
gužiai“. 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Linksmieji trauki-
nukai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 Mamyčių 
klubas. 11.30 Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių 
žvaigždučių būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 
Namų dekoravimas (N-7). 14.00 „Rezidentai“ 
(N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 
„Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 Džeimis 
gamina namuose. 17.30 Lietuvos talentai (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Komedija „Mano meilužis, jo tėvas ir aš“ 
(N-14). 23.00 Romantinė komedija „Meilės įro-
dymas“ (N-7). 0.50 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 INFO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 Pa-
galbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 (N-7). 17.40 
Dviračio šou. 19.30 Dokumentinis f. „Gintaro 
kelias I. Stebuklingas antspaudas“. 20.30 Nuo... 
Iki. 21.30 „Skulptorius Gediminas Piekuras“ iš 
ciklo „Menininkų portretai“. 22.05 Yra, kaip yra 
(N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų k. 0.30 Už vaikystę. 1.00 Yra, kaip yra 
(N-7). 2.00 24 valandos (N-7). 2.55 Bus visko. 
3.40 Valanda su Rūta. 5.05 Ne vienas kelyje. 
5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00, 1.50 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 16.05 
Naujienos. 6.40 Grok mylimas, akordeone! 7.15 
Vaikų klubas. Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Gany-
tojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.05 Vaikų 
klubas. „Vrumizas“. 10.25 Skanėstas. 11.40 „Ma-
ratonas trims gracijoms“. 15.15 Balsas. Vaikai. 
16.25 Balsas. Vaikai. 17.25 Šlovės minutė. 19.10 
Pasverti ir laimingi 5. 20.00 Laikas. 20.20 Pasver-
ti ir laimingi 5. 23.10 Prožektorparishilton. 23.45 
„Tarasas Bulba“. 2.20 Pasverti ir laimingi 5. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 7.20 Tyrimą at-
lieka žinovai. 8.15 Gyvos istorijos. 9.05 Šeimos 
albumas. 10.40 Izmailovo parkas. 13.20 „Viską 
įveiksiu“. 17.00 Šeštadienio vakaras. 20.00 
„Trečias Darjos Kirilovnos gyvenimas“. 23.50 
„VAI inspektorius“. 1.25 „Vienišas angelas“. 

 REN
8.35-12.25 Kviestinė vakarienė. 13.35 „Kiekvienam 
po katinėlį“. 13.55 „Mintransas“. 14.35 Sąžinin-
gas remontas. 15.20 Pati naudingiausia programa. 
16.20 Jaunystės eliksyras. 17.15 „Pėdsekiai“. 19.15 
Prajuokink komiką. 20.00 „Praeities vaikymasis“. 
21.50 „Žmogžudystės skonis“. 1.10 Žiūrėti visiems! 

TV6
22.30

 19.30    „Alvinas ir 
    burundukai 3“

LNK
21.15
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6.15 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Blogas šuo!“ (1).
11.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Vokietija.  
2016 m.

12.10 Savaitės kriminalai 
(N-7).

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

13.35 „Džuna“.
14.45 Gyvenimiškos 

istorijos.
15.45 „Kas žudikas?“ 

(N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.00 „Ponas Bynas“ 
(N-7).

19.30 Muzikinis iššūkis.
21.30 Veiksmo f. 

„Grėsminga žemė“ 
(N-14).

23.35 Siaubo trileris 
„Mirties motelis“  
(S).

1.15 „Dalasas“ (N-7).
2.55 Muzikinis iššūkis. 

Vedėjai: Laisva  
ir T.Rimgaila.

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Bekraštė Kanada“.
8.30 „Nepaliesta planeta“.
9.00 Skinsiu 

raudoną rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 „Kalnų ežerai“.
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.00 „Mainai gamtoje“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Moterų balsas.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Šetlando 

žmogžudystės.  
Mėlynas žaibas“ 
(N-7).

1.30 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

3.00 „Kalnų ežerai“.
3.50 „Šetlando 

žmogžudystės. 
Mėlynas žaibas“ 
(N-7).

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

kitaip.
11.00 Durys atsidaro. 
11.20 Europos uždarų patalpų

lengvosios atletikos 
čempionatas. Tiesio-
ginė transliacija iš Bel- 
grado. Dalyvauja: R.Sa- 
kalauskas, R.Stanys.

13.30 Grupės „Lemon Joy“ 
koncertas.

15.00 Lietuva mūsų lūpose.
15.30 Stop juosta.
16.00 ARTS21.
16.30 Skambantys pasauliai.
17.30 Europos uždarų 

patalpų lengvosios 
atletikos čempiona-
tas. Tiesioginė trans-
liacija iš Belgrado.

22.05 Karinė drama 
„Maištas „Keino“ 
laive“ (N-7).

0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 ARTS21.
1.05 Drama „Avinai“ (N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas

(N-7).
10.30 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
11.30 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
12.00 Kasdien virtuvėje 

su Reičele Alen.
12.30 Reičelės Alen

 pyragų dienoraštis.
13.00 „Kas namie 

šeimininkas?“
14.00 „Pasisvėrę 

ir laimingi“.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
17.10 „Senjora“ (N-7).
18.55 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Bekas 3. 
Advokatas“ (N-14).

22.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.35 „Neištikimieji. 
Išdavystės istorijos“ 
(N-14).

1.25 Romantinė komedija 
„Sugėrovai“ (N-14).

2.55 „Nusikaltimo 
vieta - Hamburgas. 
Linksmų Velykų, 
Falke“ (N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

8.30 Vienam 
gale kablys.

9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų 

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

lenktynės (N-7).
12.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.00 Jokių kliūčių! 
(N-7).

14.00 Gyvenimas 
iš naujo (N-7).

15.00 Pragaro kelias
(N-7).

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

lygos rungtynės. 
Kėdainių „Nevėžis“ - 
Šiaulių „Šiauliai“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Mokslinės 

fantastikos f.  
„Bado žaidynės“ 
(N-7).

1.15 „Juodabarzdis“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas Kruzas“ 
(N-7).

10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Ema“.
12.40 „Siaubingi namai“.
13.40 „Kino automobiliai“.
14.10 Nuotykių f. 

„Karaliaus 
Saliamono kasyklos“ 
(N-7).

15.50 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

17.00 Skaniausias 
gatvės maistas.

18.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

18.30 Šeimos vakaras. 
„Mažasis riteris 
Trenkas“.

20.00 „Apokalipsė. 
Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

21.00 Justin Timberlake 
koncertas 
„LoveShow:  
Live from Madison 
Square Garden“. 
2007 m.

23.25 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

23.55 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

0.55 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

 22.05    „Maištas 
     „Keino“ laive“ 

 18.55  0 laipsnių 19.00   „Ponas Bynas“  21.00   Justin Timberlake 
    koncertas

 19.00    X Faktorius 18.55    „Didingasis amžius.
      Jos didenybė Kiosem“

TV PROGRAMAkovo 4 d.

 NTV Mir
6.35 „Laukinis pasaulis“ su T.Baženovu. 7.00, 
9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 Ga-
miname su A.Zyminu. 8.25 Protingas namas. 
9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 Gyvas ir negyvas 
maistas. 11.00 Buto klausimas. 12.05 Dvigubi 
standartai. 13.05 Važiuosime, pavalgysime! 
14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.20 Kartą... 
16.00 „Milijono verta paslaptis“. 18.00 Centrinė 
televizija. 19.00 „Tu - šaunuolis!“ 21.30 Tu 
nepatikėsi! 22.30 „Formatas A4“. 2.25 Grąžinti 
pakartotinai tirti. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Polonijos 
pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.00 
Gražiai gyventi. 16.05 Okrasa laužo taisykles. 
16.30 Ateities namai. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 
6.45 Sakyk man, Maestro. 20.45, 2.45 Anima-
cinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 
3.45 „Ugniagesiai“. 22.45, 4.35 „Meistras“. 
0.45 Pramoginė laida. 

 TV1000
9.50 „Prabudimai“. 12.15 „Dar kartą, iš naujo“. 
14.25 „Auksinis kompasas“. 16.40 „Šeimos galva“. 
19.10 „Žydroji pakrantė“. 21.10 „Pykčio regimybė“. 
23.25 „Paranoja“. 1.25 „Keitas“. 3.00 „Vertėja“. 

 DiscoVery 
8.15 Aliaska. Šeima iš miško. 9.10 Aliaska. Pasku-
tinė riba. 10.05 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
10.55 Dalaso automobilių rykliai. 11.50 Paskui 
klasikinius automobilius. 12.40 Senienų medžioto-
jai. Didžioji Britanija. 13.35 Mirtinas laimikis. 15.25 
Edas Stafordas. Į nežinomybę. 16.20 Aukso karš-
tinė. 18.10 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 19.05 
Akropolio istorija. 20.00 Megatraukiniai. 21.00, 
2.50 Greiti ir triukšmingi. 22.00, 3.40 Automobilių 
perpardavinėtojai. 23.00, 4.30 Plieniniai žirgai. 
24.00, 5.20 Robotų kovos. 1.00 Katastrofa ant ratų. 

 TraVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00, 16.00 Neįprastas maistas. 
10.00 Viešbučių verslas. 12.00, 20.00 Kelionės 
Amazone. 18.00, 1.00 Ginčai. Itališka jautiena. 
21.00 Sunki kelionė traukiniais. 22.00, 3.00 Ypa-
tinga ekspedicija. 23.00, 4.00 Everestas. 24.00 En-
driu Zimernas Nešvilyje. 5.00 Muziejų paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 19.15 Didžiausi ir blogiausi. 8.15, 18.20, 
22.00 Gaudant monstrus. 9.10, 20.10 Jankių 
džiunglės. 10.05 Veterinarų gyvenimas. 11.00, 
21.05 Namai medžiuose. 11.55 Bondai Byčo ve-
terinaras. 12.50, 0.45 Žemės drebėjimas. 13.45, 
1.40 Milžinė panda. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.50 NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - San 
Antonijo „Spurs“. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ futbo-
lo lygos apžvalga. 10.00 Čempionai LT. Grapplin-
gas. Vilnius. 4 ir 5 dalys. 11.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Gran Kanarikos 
„Herbalife“. 12.45 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 13.30 Tiesiogiai. 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos „CSKA“ 
- Sankt Peterburgo „Zenit“. 17.30 NBA krepšinio 
lyga. Los Andželo „Lakers“ - San Antonijo „Spurs“. 
19.40 Road to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 20.45 
Tiesiogiai. Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eind-
hoveno „PSV“ - Kerkradės „Roda“. 22.45 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido Estudiantes - 
Barselona. 0.30, 5.50 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. Dvidešimt antra laida. 1.00 Tiesiogiai. 
NBA krepšinio lyga. Filadelfijos „76ers“ - Detroito 
„Pistons“. 3.40 NBA krepšinio lyga. Bostono „Celti-
cs“ - Portlando „Trail Blazers“. 2017-01-21. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Eurolyga. „Darussafaka“ - „Panathinaikos“. 
8.50 Eurolyga. „Barcelona“ - CSKA. 10.40, 2.00 
KHL. Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. 12.40 
Boksas. 13.55, 1.00 Premier lygos apžvalga. 14.25 
Anglijos Premier lyga. „Manchester United“ - 
„Bournemouth“. Tiesioginė transliacija. 16.30 
UEFA Čempionų lygos žurnalas. 16.55 Angli-
jos Premier lyga. „Leicester“ - „Hull“. Tiesioginė 
transliacija. 19.00 Anglijos premier lygos žurnalas. 
19.25 Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Arse-
nal“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Boksas. Davi-
das Haye’us -Tony Bellew. Tiesioginė transliacija. 
4.00 Boksas. Keithas Thurmanas - Danny Garcia. 
Tiesioginė transliacija. 5.30 Boksas. Ericksonas 
Lubinas - Jorge Cota. Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
6.00, 11.30, 13.15 Biatlonas. 7.00, 19.00, 2.30 Len-
gvoji atletika. Uždarų patalpų Europos čempionatas. 
Serbija. 8.30, 14.15, 1.00 Slidinėjimas. Pasaulio 
čempionatas. Suomija. 9.30 Šiaurės dvikovė. Pa-
saulio čempionatas. Suomija. 10.00, 12.45, 16.00, 
5.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Slovėnija. 
17.00, 1.30 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio čempio-
natas. Suomija. 21.55, 0.55 Sporto naujienos. 22.00 
Žiemos sporto apžvalga. 23.00 Futbolas. „Major 
League Soccer“ lyga. JAV. 4.00 Kalnų slidinėjimas. 
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 16.55  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 17.30  Lengvosios atleti-
  kos čempionatas

 19.30  Mes vieno kraujo 19.30  Lietuvos talentai

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Animacinis f. 

„Babaušis“.
12.30 Nuotykių komedija 

„Asteriksas olimpinė-
se žaidynėse“ (N-7).

15.00 Premjera! Filmas 
šeimai „Auksiniai 
bateliai“.

16.50 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Lietuvos talentai. 

Talentų konkursas, 
2017, vedėjai: 
M.Rainys ir 
M.Stasiulis (N-7).

22.00 Veiksmo trileris 
„Kietas riešutėlis. 
Puiki diena mirti“ 
(N-14).

23.55 Premjera! Mistinis 
trileris „Giria“ (N-14).

6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
6.55 „Džiumandži“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Linksmieji detektyvai“.
8.35 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 Animacinis f. „Peliukas 

Stiuartas Litlis“.
10.00 Romantinė komedija 

„Staiga trisdešimties“.
12.05 Veiksmo ir nuotykių 

komedija „Nelydimi 
nepilnamečiai“.

13.55 Pričiupom! (N-7).
14.25 Romantinė komedija 

„Pašokime“ (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Mes vieno kraujo. 

Vedėjai: I.Jankauskaitė 
ir M.Stonkus.

22.10 Veiksmo f. 
„Hankokas“ (N-7).

24.00 Veiksmo f. „Harlis 
Deividsonas ir 
Malboro“ (N-14).

1.50 Nuotykių komedija 
„Juodasis riteris“ 
(N-7).

6.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

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

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

čio vaikai. 
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Nepažinti Indokinijos 

kampeliai“. 4 d. 
13.00 „Bitėdžiai barsukai - 

chaoso meistrai“.
14.00 TV serialas „Puaro“. 
15.45 Žinios. 
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.25 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Marcelė Kubiliūtė“.

17.15 Auksinis protas.
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 TV serialas „Giminės. 

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

ponas Mordekajus“.
23.45 Trumposios žinios.
23.50 „Maištas „Keino“ 

laive“ (N-7).

6.30 Galiūnų čempionų 
lyga. Vokietija. 2016 m.

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

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

šuo!“
11.10 Dokumentinis f. 

„Džekas Hana kviečia 
į gamtą“.

13.15 Sveikinimų 
koncertas.

15.50 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

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

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

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

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.30 Romantinė komedija 
„Ne anyta, o  
monstras“ (N-7).

23.35 TV serialas „Sekso 
magistrai“ (1) (N-14).

1.45 Veiksmo f. 
„Grėsminga žemė“ 
(N-14).

3.25 Siaubo trileris 
„Mirties motelis“ (S).

4.45 TV serialas „Blogas 
šuo!“

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Bekraštė Kanada“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Nepaliesta 

planeta“.
10.30 Ekovizija.
10.40 Auksinė daina.
12.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
14.40 „Safaris 

džiunglėse“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Patriotai (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Pėdsakas“ (N-7).
0.50 Auksinė daina.
2.15 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
3.45 „Bekraštė Kanada“.
5.25 „Gamtos magija“.
5.40 „Laukinis 

pasaulis“.
6.00 „Safaris džiunglėse“.

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

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“. 
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2017. 
12.00 Šventadienio mintys.
12.30 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
13.00 Lietuvos moterų 

krepšinio lygos 
„Žvaigždžių diena“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Jonavos.

16.15 ...formatas. Poetas 
Julius Keleras.

16.30 Linija, spalva, forma.
17.00 Nacionalinis turtas.
17.30 Europos uždarų 

patalpų lengvosios 
atletikos čempiona-
tas. Tiesioginė trans-
liacija iš Belgrado.

20.30 Durys atsidaro.
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE. 
23.15 ARTi.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Stambiu planu.

 19.00  „Kartą Rostove...“

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 „Mano maža-
sis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
9.30 „Linksmieji traukinukai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.30 Virtuvės istorijos. 12.00 Pa-
saulis pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 
Namų dekoravimas (N-7). 14.00 „Rezidentai“ 
(N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 
„Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 „Tėvas 
Braunas“ (N-7). 18.00 „Bruto ir Neto“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Filmas šeimai „Neišsiųstas laiškas“ (N-7). 
22.45 Komedija „Mano meilužis, jo tėvas ir aš“ 
(N-14). 0.40 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Auginantiems savo kraštą. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 
KK2 (N-7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda 
su Rūta. 13.40 Bus visko. 14.30 24 valandos 
(N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Beatos 
virtuvė. 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 
„Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 21.30 
Pasienio sargyba (N-7). 22.00 Valanda su Rūta. 
23.30 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 
24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 1.20 Ne vienas 
kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Sargybi-
nis. 7.05 Vaikų klubas. 7.35 Kontrolinis pirkinys. 
8.05 Sveikata. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Kol 
visi namie. 10.00 Vaikų klubas. 10.25 Fazenda. 
11.30 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. Aukš-
čiausioji lyga. 13.50 Kinijos atradimas. 14.20 
Kas nori tapti milijonieriumi? 15.20 „Kurortinis 
romanas“. 19.25 Visų geriausias! Auklėjimo 
receptai. 20.25 Visų geriausias! 22.00 Laikas. 
23.30 „Lažybos iš meilės“. 1.05 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
7.20 Pats sau režisierius. 8.10 J.Petrosiano 
humoro laida. 8.40 Rytinis paštas. 9.20 Ži-
nios. Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.20 
Juoktis leidžiama. 13.20 „Ašaros ant pagalvės“. 
17.00 „Prabangaus gyvenimo dvelksmas“. 21.00 
Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 23.00 
Šalies budėtojas. 23.55 „Valentina Tereškova“. 

 Ren
7.05 „Bernardas. Sportas“. 7.10 „9-oji kuopa“. 
8.00 Rusiškas vairavimas. 8.50 Prajuokink ko-
miką. 9.35-19.05 „Baltieji vilkai“. 22.55 „La-
biausiai šokiruojančios hipotezės“. 0.40 Drus-
ka. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl sveiki! 
7.45 Kūdikio lūpomis. 8.25 Valgome namie! 9.20 
Pirmoji pavara. 10.00 Technikos stebuklai. 10.55 
Sodininkų atsakas. 12.00 Vartotojų priežiūra. 
13.05 Važiuosime, pavalgysime! 14.00 „Muchta-
ro sugrįžimas 2“. 15.25 Kriminalinė Rusija. 16.00 
Tyrimą atliko... 17.00 Naujos rusiškos sensacijos. 
18.00 Savaitės apžvalga. 19.30 „Kumštis“. 21.30 
„Tokia veislė“. 1.20 „Simfonija „A-Studija“. 

 TV PolonIa
7.35 Gražiai gyventi. 8.40 Giminės saga. 9.05 
Lenkijos atmintis. 9.35 Lenkų valgiai. 9.55 
Laisvasis ekranas. 10.10, 18.25 Lenkija su 
Miodeku. 10.20 Grūdas. 10.50, 20.25, 2.20 
Lenkų ABC. 11.15 Petersburskio muzikinis šou. 
11.50 „Į penktąjį pasaulio kraštą“. 12.50 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.15 Tarp žemės ir dangaus. 14.00 Šv.Mišios. 
15.20 Turistinė kelionė. Kosta Rika. 15.40 „Ada, 
taip nedera!“ 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.30 „M, kaip meilė“. 19.50, 
4.40 Akis į akį. 20.40, 2.45 Animacinis f. 20.50 
Skaitymas vaikams prieš miegą. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Blondinė“. 
22.45 „E = MC2“. 0.30 J.Rodovičiaus vardo 
apdovanojimų įteikimo ceremonija. 

 TV1000
7.25 „Pykčio regimybė“. 9.50 „Paranoja“. 
12.05 „Žydroji pakrantė“. 14.20 „Vertėja“. 16.55 
„Spalio dangus“. 19.10 „Sugrįžimas į Žydrąją 
pakrantę“. 21.15 „Lemiamas taškas“. 23.40 
„Vampyrų akademija“. 1.45 „Gladiatorius“. 

 DIscoVeRy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Nesėkmių garažas. 8.15 
Greiti ir triukšmingi. 9.10, 19.05 Automobilių per-
pardavinėtojai. 10.05 Superautomobiliai. 10.55, 
22.00 Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likvi-
duotojas. 15.25 Paskui klasikinius automobilius. 
16.20 Miestas. 17.15 Akropolio istorija. 18.10 Sva-
jonių automobiliai. 20.00 Aliaska. Šeima iš miško. 
23.00 Šimpanzės-kariai. 1.00 Seklių pėdsakais.

 TRaVel
7.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Neįprastas mais-
tas. 10.00, 18.00 Viešbučių verslas. 11.00 Pilies 
paslaptys. 12.00, 20.00 Everestas. 13.00 Statybos 
Aliaskoje. 15.00 Namų medžiuose gyventojai. 
16.00 Turto gelbėtojai. 17.00 Pamiršta ir palaidota. 
19.00, 23.00 Aliaska. 21.00 Muziejų paslaptys. 
22.00, 2.00 Kelionės Amazone. 24.00 Ypatinga 
ekspedicija. 1.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

 21.00  „Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3“
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kovo 5 d.

 17.15  „Mergina iš 
  provincijos“

 19.00  Aš - superhitas 12.00  Kasdien virtuvėje 
  su Reičele Alen

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Įdomiausi faktai 
apie gyvūnus“.

11.30 „Zoologijos sodo 
naujagimiai“.

12.00 Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen.

12.30 Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis.

13.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
16.30 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
18.45 Nemarus kinas. 

Komedija „Rožinės 
panteros sugrįžimas“.

21.00 „Bekas 3. Japoniškas 
Šiunga paveikslas“ 
(N-14).

22.55 Veiksmo f. 
„Derybininkas“ (N-14).

1.35 „Neištikimieji. 
Išdavystės istorijos“ 
(N-14). -

2.25 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

3.50 „Bekas 3. Advokatas“ 
(N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Crisso Angelo iliuzi-

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

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

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

19.00 Aš - superhitas 
(N-7).

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

sportas. TV3 orai.
22.30 League of Legends 

finalų apžvalga 
(N-7).

23.00 CS. GO finalai 
(N-14).

1.00 Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai 
(N-14).

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

gatvės  
maistas.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 „Apokalipsė. 
Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

12.30 „Aguonų 
laukas“ (N-7).

13.40 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

14.10 Animacinis 
nuotykių f.  
„Kelso abatijos 
paslaptis“.

15.35 Nuotykių f. 
„Beilio  
nuotykiai: pasiklydęs 
šuniukas“.

17.15 Romantinė 
komedija  
„Mergina iš  
provincijos“ (N-7).

19.00 „Siaubingi 
namai“.

20.00 „Mega virtuvės“.
21.00 VIP seansas. 

„Bėglys“ (N-14).
22.50 „Apokalipsė. 

Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

23.50 Pinigai iš nieko.
0.50 „Kino 

automobiliai“.

„HANKOKAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius: Peter Berg.
Vaidina: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman.

Superherojus Hankokas - konfliktiško charakterio nelaimingas vienišius, 
kuriam patinka gelbėti žmones ir būti dėmesio centre. Tik štai kiekviena 
gelbėjimo operacija atneša dar didesnių nuostolių eiliniams piliečiams. 
Ir jam visai nesvarbu, ką apie jį galvoja kiti.

LNK
22.10

rekomenduoja

„NE ANYTA, O MONSTRAS“
Romantinė komedija. 
JAV, Vokietija. 2005.
Režisierius: Robert Luketic.
Vaidina: Michael Vartan, 
Wanda Sykes, Jennifer Lopez.

Po ilgų ieškojimo metų Šarlotė 
Kantili pagaliau sutinka savo sva-
jonių vyrą - Keviną Fildsą. Tačiau 
netrukus ji susipažįsta ir su Kevino 
motina Viola...

„DERYBININKAS“
Veiksmo filmas. JAV, Vokietija. 1998.
Režisierius: Felix Gary Gray.
Vaidina: Kevin Spacey, Samuel 
L.Jackson, David Morse.

Policijos detektyvas Denis Romanas - 
puikus derybininkas, jis ką tik išgel-
bėjo įkaite paimtą mergytę. Tačiau 
per ta proga surengtą vakarėlį Denio 
nuotaika subjūra. Jo partneris prane-
ša jam neįtikėtiną naujieną - kažkas 
vagia pinigus iš policijos fondų. 

„KIETAS  RIEŠUTĖLIS.  
PUIKI DIENA MIRTI“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2013.
Režisierius: John Moore.
Vaidina: Bruce Willis, 
Jai Courtney, Sebastian Koch.

Kad galėtų Maskvoje padėti savo ne-
nuspėjamam sūnui Džekui, Džonas 
Makleinas pirmą kartą ryžtasi vykti į 
svečią šalį, neįtardamas, kad Džekas iš 
tikrųjų yra profesionalus CŽV agentas.

BTV
21.30

TV3
22.00

TV1
22.55

 ANIMAL PLANET
7.25, 21.05 Daktarė Dy. 8.15, 18.20, 22.00 Namai 
medžiuose. 9.10, 20.10 Veterinarų gyvenimas. 
10.05 Gaudant monstrus. 11.00 Didžiausi ir blo-
giausi. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 
17.25, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 13.45, 1.40 
Namibijos dykumose. 19.15 Dr. Džefas. 22.55 
Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
6.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amster-
damo „Ajax“ - Roterdamo „Sparta“. 2017-02-12. 
8.20 Čempionai LT. Grapplingas. Vilnius. 4 ir 5 
dalys. 9.20 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Mas-
kvos „CSKA“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. Vakar. 
11.20 NBA krepšinio lyga. Filadelfijos „76ers“ - 
Detroito „Pistons“. Šiandien. 13.30 Tiesiogiai. Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Endesa. Bilbao -  
Malagos „Unicaja“. 15.30 Tiesiogiai. Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. FK „Krasnodar“ - Mask-
vos „Spartak“. 17.30 Olandijos „Eredivisie“ fut-
bolo lyga. Eindhoveno „PSV“ - Kerkradės „Roda“. 
Vakar. 19.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Vitorijos „Baskonia“ - Valensija. 21.30 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 22.30 Tiesiogiai. NBA krepšinio 
lyga. Niujorko „Knicks“ - Oklando „Warriors“. 
0.40 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Premier lygos apžvalga. 8.00 Boksas. 
Davidas Haye’us -Tony Bellew. 10.35, 5.00 
Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos ketvirt-
finalis. 12.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Liverpool“ - „Arsenal“. 14.25, 3.20 Premier 
lygos apžvalga. 15.25 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Tottenham“ - „Everton“. Tiesioginė 
transliacija. 17.30 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 17.55 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Sunderland“ - „Manchester City“. 
Tiesioginė transliacija. 20.00 Boksas. Keithas 
Thurmanas - Danny Garcia. 21.00 Motosportas. 
Nascar 500 mylių lenktynės. Tiesioginė trans-
liacija. 1.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Tottenham“ - „Everton“. 

 EUROSPORT
6.00, 11.00 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio čem-
pionatas. Suomija. 7.00, 18.00 Lengvoji atletika. 
Uždarų patalpų Europos čempionatas. Serbija. 
8.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Slovė-
nija. 9.15, 12.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Pietų 
Korėja. 14.15 Slidinėjimas. Pasaulio čempiona-
tas. Suomija. 16.30 Dviračių sportas. Paryžius - 
Nica. 20.25, 23.55 Sporto naujienos. 20.30 
Angliškasis biliardas. Gibraltaras. 23.00 Žiemos 
sporto apžvalga. 24.00 Sporto linksmybės. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Hubertas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai 

detektyvai (N-7).
11.05 „Hortonas“.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas „Bruto ir 

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

„Nemirtingieji“ (N-14).
0.40 TV serialas 

„Skandalas“ (N-7).
1.35 TV serialas „Kerštas“.
2.25 TV serialas „Vikingai“.
3.20 TV serialas „Paskutinis 

žmogus Žemėje“.

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. 

„Robomobilis  
Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 Bus visko.
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

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

Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Baimės kaina“ 
(N-14).

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

1.35 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

2.25 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 4“.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai 4“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dėmesio centre.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Čečėnija. Karas be 

pėdsakų“ (subtitruota).
23.40 Trumposios žinios.
23.45 TV serialas „Valdžios 

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

tarnyba.
4.00 LRT radijo žinios.

 19.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 20.00  „Apie mus ir 
  Kazlauskus“

 19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
7.10 TV Pagalba (N-7). 8.50 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.20 Senoji animacija. 10.15 Fil-
mas šeimai „Neišsiųstas laiškas“ (N-7). 12.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žie-
dai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Džeimis gamina namuose. 17.00 „Tu - 
mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Premjera! Romantinė drama 
„Šokoladas vasarą“ (N-7). 22.50 „Meilės žie-
dai“ (N-7). 0.40 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 1.35 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 
Nuo... Iki. 11.25 Savaitės kriminalai (N-7). 11.50 
Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ savaitė. 12.55 
Apie žūklę. 13.25 24 valandos (N-7). 14.10 
Pasienio sargyba (N-7). 14.40 Bus visko. 15.30 
„Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.50 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 Auklėjimo 
receptai. 13.20 Visų geriausias! 15.10 Kartu su 
visais. 16.00, 5.00 Mados nuosprendis. 17.05 Vy-
riška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00 
Eurologija: Baltijos kelias. 21.25 „Baudėjas“. 23.30 
Melodrama „Judesyje“. 1.15 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 
10.55 „Veronika. Bėglė“. 13.40, 3.30 Gyvenimo 
taisyklės. 14.05 „Laiškanešys“. 16.40 Tiesiogi-
nis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Jekaterina“. 
22.15 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
6.50 „Kapitonas Tiesa“. 7.45 Kviestinė vakarienė. 
8.40 Tinkama priemonė. 9.30 „Šeimos dramos“. 
11.25 Mums net nesisapnavo. 14.15 „Pėdsekiai“. 
16.35 „Geidžiama“. 17.30 Tinkama priemonė. 
18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.25 „Izmailovo parkas“. 23.15 „Praeities 
vaikymasis“. 0.50 „Geidžiama“. 1.35 „V ir M“. 

„SUPeRaUDRa SIeTle“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Jason Bourque.
Vaidina: Esai Morales, Ona Grauer, Jared Abrahamson.

NASA mokslininkas Tomas Reinoldsas manė, kad viskas bus puiku, kai 
jis atsikraustė į Sietlą gyventi kartu su savo sužadėtine Ema. Tačiau jo 
sūnus Vajatas vis nesiliauja kovoti su Emos dukra Kloja, ir jie supranta, 
kad naujos šeimos taip lengvai nesukurs. Kaip tik tuo metu prasideda 
nepaaiškinami įvykiai. Kariai pašauna neatpažintą objektą.

BTV
21.30

„ŠoKolaDaS VaSaRĄ“
Romantinė dRama. Vokietija. 2009.
Režisierė: Gloria Behrens.
Vaidina: Jeanne Tremsal, Peter 
Sattmann, Katerina Jacob.

Dėl sveikatos problemų nedidelės 
kepyklos savininkas Karlas negali 
dirbti tiek, kiek anksčiau, ir ieško pa-
galbininko. Niūrus pesimistas Karlas 
nusamdo jauną merginą, literatūrą 
studijuojančią ir nieko apie duoną 
ir bandeles nenusimanančią Aną. 
Jiedu sunkiai randa bendrą kalbą ir 
nekaip sutaria, tačiau Ana netrukus 
įsimyli kepykloje dirbantį Michaelį.

„BaIMĖS KaIna“
Veiksmo tRileRis. JAV, Vokietija. 
2002.
Režisierius: Phil Alden Robinson.
Vaidina: Ben Affleck, Morgan 
Freeman, James Cromwell.

Rusijos prezidentui mirus ir jį pa-
keitus paslaptingos praeities žmo-
gui, grįžta Amerikos šaltojo karo 
baimės. Rytų ir Vakarų santykiai 
vėl paaštrėja, kai CŽV įtaria rusų 
mokslininkus išdavikus kuriant dar 
daugiau branduolinių ginklų. CŽV 
direktoriaus įsak ymu Džekas Raja-
nas imasi pavojingo tyrimo. 

„neMIRTInGIejI“
Veiksmo dRama. JAV. 2011.
Režisierius: Tarsem Singh 
Dhandwar.
Vaidina: Henry Cavill, 
Mickey Rourke, John Hurt.

Remiantis graikų mitais, sukur-
tas pasakojimas pateikia naują 
Senovės Graikijos interpretaciją. 
Despotiškas, kraugeriškas karalius 
Hiperionas kartu su žiauria armija 
leidžiasi į prieš daugybę metų din-
gusio Epyro lanko paieškas.

TV8
21.00

TV3
22.30

rekomenduoja

lnK
22.15
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6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

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

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

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

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

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

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

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

„Voratinklis. Kruvini 
sukčiai. I dalis“.

19.30 TV serialas „Farų 
karai. Maistas 
rykliui. I dalis“ (N-7).

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

vyrai - kiaulės.: 2“.
21.30 Veiksmo f. 

„Superaudra Sietle“.
23.20 Romantinė komedija 

„Ne anyta, o monstras“.
1.15 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (1).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 Moterų balsas.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ (1) 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

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

(N-7).
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Chiromantas“ 

(N-7).
3.35 „Bitininkas“ (N-7).
4.20 „Gluchariovas“ (N-7).
5.05 „Chiromantas“ 

(N-7).
5.55 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 Nacionalinis turtas.
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Roko maršas per 

Lietuvą. 
18.20 Poezija. 
18.25 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Romantinė komedija 

„Geras vyrukas“ (N-7).
22.30 Meilės lyrika.
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 

Grupė B.A.
1.00 Nacionalinis turtas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Ištark sudie“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“.
13.05 „Mentalistė“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės I. Mirtis po 
priedanga“ (N-14).

23.10 „Paslaptys“ (N-14).
1.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.45 „Auklė“.
2.10 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.55 „Mentalistė“ (N-7).
3.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.25 „Bekas 3. Japoniškas 
Šiunga paveikslas“ 
(N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ (N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
12.30 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

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

Komedija 
„Baradač’ius“  
(N-14).

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

„Lemtingas posūkis 
6“ (S).

0.50 Aš - superhitas 
(N-7).

1.45 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 „Virtuvė“ (N-7).
9.30 Dokumentinis f. 

„Mega virtuvės“ (1).
10.30 Dokumentinis f. 

„Apokalipsė. 
Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

11.30 Pinigai iš nieko.
12.30 „Kino automobiliai“.
13.00 „Siaubingi 

namai“.
14.00 Nuotykių f. 

„Beilio nuotykiai: 
pasiklydęs šunytis“.

15.40 Klaipėdos 
patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

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

17.50 Romantinė drama 
„Ema“.

19.00 Skaniausias 
gatvės maistas.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Karo drama 

„Aguonų laukas“ 
(N-7).

21.40 Kino akademija. 
„Vidurnaktis 
Paryžiuje“.

23.25 Balticum TV žinios.
23.55 Nuotykių f. 

„Karaliaus 
Saliamono kasyklos“ 
(1) (N-7).

 14.30  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

18.00  Reporteris
  

 21.00  „Visi vyrai - 
  kiaulės.: 2“

 19.00  Skaniausias 
  gatvės maistas

 20.00  Aš - superhitas 20.00  „CSI. Niujorkas“

TV PROGRAMAkovo 6 d.

 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Advokatas“. 6.05, 7.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Bitininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 
12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susi-
tikimo vieta“. 15.35 „Sudaužytų žibintų gatvės 
14“. 16.30 Kalbame ir rodome. 17.35 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 18.50 „Tyli medžioklė“. 20.35 
„Šuo“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 Pozdnia-
kovas. 23.25 Mūsų kosmosas. „Žuvėdra“. 0.25 
„UGRO 5“. 2.20 „Susitikimo vieta“. . 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.15 Knygų kandys. 
8.30, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.00 „Kelionė 
su istorija“. 12.35 Sakyk man, Maestro. 13.25, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 
15.20 Akis į akį. 15.50 „Gera diena šiandien“. 
16.25 Žinios. 16.40 Medicina ir tu. 16.55, 1.15 
Zondas 2. 17.30, 1.45 „Galerija“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.50 Polonija 
24. 23.10 Polonijos pokalbis. 23.25 Sveika, Po-
lonija. 0.15 „Manęs jau nepamirši“. 

 TV1000
7.10 „Lemiamas taškas“. 9.30 „Vampyrų aka-
demija“. 11.35 „Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę“. 
13.40 „Gladiatorius“. 16.35 „Trečias žmogus“. 
19.10 „Ponas Niekas“. 22.00 „Zodiakas“. 1.00 
„Prabudimai“. 3.10 „Pabėgti neįmanoma“. 

  DiscoVery 
6.10, 22.00 Aliaska: šeima iš miško. 7.00, 13.35 
Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Kaip tai 
veikia? 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05, 23.00, 1.55 
Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Nemėginkite pakartoti. 
21.00 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 24.00 
Aliaskos pakraštys. 1.00 Brangenybių paieškos. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Statybos Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 
11.00, 23.00 Muziejų paslaptys. 12.00 Nežino-
ma ekspedicija. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 
24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.30 Ali Smit 
kelionė. 22.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Didžiausi ir blogiausi. 9.10, 14.40, 
20.10 Namibijos dykumose. 10.05, 15.35, 19.15 
Akvariumų verslas. 11.00 Laukiniai naminiai 
gyvūnai. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50 
Pavojingiausios JAV gyvatės. 17.25, 21.05 
Dr.Džefas. 18.20, 22.00, 1.40 Daktarė Dy. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - 
Oklando „Warriors“. Vakar. 9.10 Olandijos „Ere-
divisie“ futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ -  
Eindhoveno „PSV“. 2017-02-29. 10.55 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. 12.55 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Gran 
Kanarikos „Herbalife“. 2017-02-26. 14.40 NBA 
krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - Klivlando 
„Cavaliers“. 2017-02-05. 16.50 KOK World Se-
ries. Moldova 2016. 18.50 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
19.30 Road to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 
20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 6 d. 21.00 
NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - Oklan-
do „Warriors“. Vakar. 23.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Murcia - Madrido „Real“. 2017-
02-05. 0.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Alkmaar „AZ“ - Eindhoveno „PSV“. 2017-02-04. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Totten-
ham“ - „Everton“. 8.50 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Sunderland“ - „Manchester City“. 10.40 
Boksas. Davidas Haye’us - Tony Bellew. 13.35 
Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos ketvirt-
finalis. 15.35 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 16.05 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferen-
cijos ketvirtfinalis. 18.05 Motosportas. Nascar 500 
mylių lenktynių apžvalga. 19.05 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Liverpool“ - „Arsenal“. 20.55 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 21.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „West Ham“ - „Chelsea“. 
Tiesioginė transliacija. 24.00 Ledo ritulys. KHL. 
Rytų konferencijos ketvirtfinalis.

 eurosPorT
6.00, 11.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Slovėnija. 6.30, 12.00, 17.45 Lengvoji atletika. 
Uždarų patalpų čempionatas. 7.30, 10.30, 19.00 
Biatlonas. Pasaulio taurė. Pjončanas. 9.30, 
15.00, 20.05 Slidinėjimas. Pasaulio čempio-
natas. Suomija. 13.00 Dviračių sportas. Italija. 
14.00 Greitasis čiuožimas. Pasaulio čempiona-
tas. Norvegija. 16.00, 24.00 Dviračių sportas. 
Paryžius - Nica. 17.40, 1.10 Futbolas. 19.55, 
23.55 Sporto naujienos. 21.00 Angliškasis bi-
liardas. 1.00 Sporto linksmybės. 
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 18.00  Info diena  23.45  Moterų balsas.  23.30  Dabar pasaulyje 22.30  Istorijos 
  detektyvai

 2.15  „Kortų namelis“ 20.00  Prieš srovę

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvū-
nėlių krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 
Romantinė drama „Šokoladas vasarą“ (N-7). 
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 16.00 Džeimis gamina namuose. 17.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Premjera! Romantinė drama 
„Meilė su juoko raukšlėm“ (N-7). 22.55 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 0.50 „Tikrosios Beverli Hilso 
namų šeimininkės“ (N-7). 1.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Tauro ragas 
(N-7). 13.00 24 valandos (N-7). 13.45 Autopilo-
tas. 14.10 Ne vienas kelyje. 14.40 Dviračio šou. 
15.10 Pagalbos skambutis (N-7). 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.45 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 
„Baudėjas“. 15.05 Kartu su visais. 15.55, 5.05 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas.  21.05 „Už kadro“. 
21.20 „Baudėjas“. 23.25 Komedija „Karti, karti!“ 
1.10 Vakaras su Urgantu. 1.40 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 10.55 
„Veronika. Bėglė“. 13.40, 3.30 Gyvenimo taisyk-
lės. 14.05 „Laiškanešys“. 16.40 Tiesioginis eteris. 
17.50 60 minučių. 20.00 „Jekaterina“. 22.15 Vaka-
ras su V.Solovjovu. 1.00 „Saulėtoje gatvės pusėje“.

 Ren
6.50 „Kapitonas Tiesa“. 7.40 Kviestinė vaka-
rienė. 8.30 Tinkama priemonė. 9.25 „Šeimos 
dramos“. 11.15 Mums net nesisapnavo. 14.00 
„Izmailovo parkas“. 15.45 „Byla dviems“. 17.35 
Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Geriausias 
šefas. 23.55 Žiūrėti visiems! 0.45 „Geidžiama“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Advokatas“. 6.05, 7.05 Dalykiškas NTV 
rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Bitinin-
kas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.35 
„Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 16.30 Kalbame ir 
rodome. 17.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 18.50 
„Tyli medžioklė“. 20.35 „Šuo“. 22.45 Dienos 
apžvalga. 23.15 NTV-matymas. Vadimo Gluskero f. 
„Pasaulio užkulisiai. Grožis“. 0.05 „UGRO 5“. 

 TV PolonIa
8.30 Pasakų šalyje. 8.45 Gamtos užrašų knygutė. 
Kodėl beždžionei skaudėjo pilvą? 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 22.50 
Polonija 24. 12.25, 23.10 Polonijos pokalbis. 
12.40, 23.25 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20 Trum-
pa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Ugniagesiai“. 15.20 „Manęs jau 
nepamirši“. 16.25 Žinios. 16.40 Lenkų valgiai. 
16.55, 1.15 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Galerija“. 
17.55 Pasakų šalyje. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
2.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Sekmadienis su... 
19.40 Prie Tatrų. 20.25 Istorijos aktualijos. 20.45, 
2.15 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.15 „Gera 
diena šiandien“. 0.45 Kažkas matė, kažkas žino. 

 TV1000
7.10 „Zodiakas“. 10.10 „Ponas Niekas“. 12.50 
„Pabėgti neįmanoma“. 14.50 „Prabudimai“. 17.10 
„Dar kartą, iš naujo“. 19.10 „Saugus prieglobstis“. 
21.20 „Ten, kur širdis“. 23.40 „Nebrendylos“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagamin-
ta. 7.00, 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 
10.05, 21.00 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Turto gel-
bėtojai. 22.00 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 
23.00 B.Grilsas. Sala. 24.00 Edas Stafordas: į 
nežinomybę. 1.00 Aliaska: paskutinė riba. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00 
Nežinoma ekspedicija. 17.00 Neįprastas mais-
tas. 18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
21.30 Ali Smit kelionė. 22.00 Endriu Zimernas 
Našvilyje. 23.00 Ginčai: itališka jautiena. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai detektyvai.
11.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
12.00 Aš - superhitas (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

„Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Itališka meilė“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Premjera! Romantinė 

drama „Dėl mūsų 
likimo ir žvaigždės 
kaltos“ (N-7).

1.00 TV serialas 
„Skandalas“ (N-7).

1.55 TV serialas „Kerštas“.
2.40 TV serialas „Vikingai“.
3.35 TV serialas 

„Paskutinis žmogus 
Žemėje“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. 

„Robomobilis Polis“.
7.30 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.55 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Anapus nežinomybės 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Išrinktųjų  
medžioklė“ (N-7).

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

1.25 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

2.15 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 4“.
10.50 Klausimėlis.lt.
11.10 „Čečėnija. Karas be 

pėdsakų“ (subtitruota).
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai 4“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos kolumbai.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Drakula“.
0.10 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Marcelė Kubiliūtė“.

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 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

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

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

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

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

dystė“ (N-7).
14.20 „Viena už visus“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

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

„Voratinklis. Kruvini 
sukčiai. II dalis“ (N-7).

19.30 TV serialas „Farų 
karai. Maistas rykliui. 
II dalis“ (N-7).

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

vyrai - kiaulės.: 2“.
21.30 Veiksmo f. „Einantis 

per ugnį“ (N-7).
23.40 Veiksmo f. 

„Superaudra Sietle“.
1.25 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.10 TV serialas 

„Dalasas“ (N-7).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ (N-7).
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Chiromantas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Moterų balsas.
0.45 Vantos lapas.
1.15 Skinsiu raudoną 

rožę.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Chiromantas“ (N-7).
3.35 „Bitininkas“ (N-7).
4.20 „Gluchariovas“ (N-7).
5.05 „Chiromantas“ (N-7).
5.55 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.

6.00 LR himnas.
6.05 Amžininkai. 
6.55 „Pavojingi jausmai“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai. 
13.00 Simone Zanchini 

quartet. 
14.20 Leidinio „Kazys 

Bradūnas. Archyvai“ 
pristatymas. 

15.15 Meilės lyrika.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.10 Poezija. 
18.15 Kultūra.
18.30 „Jungtinių Amerikos 

Valstijų prezidentai“. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Komedija „Ūsuotasis 

ponas Mordekajus“.
22.45 Lietuva mūsų lūpose.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
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kovo 7 d.

 9.30  „Aguonų laukas“ 15.00  Topmodeliai 12.05  „Ekspertė 
  Džordan“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Laukiniai naminiai gyvūnai. 8.15, 
12.50 Daktarė Dy. 9.10, 14.40, 20.10 Namibijos 
dykumose. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 
Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50 Pavojingiau-
sios JAV gyvatės. 17.25, 21.05 Kova su brakonie-
riais. 18.20, 22.00, 1.40 Gaudant monstrus. 

 SPort1
8.45 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 9.30 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 10.00 NBA krepšinio 
lyga. Šarlotės „Hornets“ - Los Andželo „Clip-
pers“. 2017-02-11. 12.10 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. 14.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Amsterdamo „Ajax“ - ADO Den Haag SC.  
2017-01-29. 16.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Murcia - Madrido Real. 2017-02-05. 17.50 
NBA krepšinio lyga. Los Andželo „Lakers“ - San 
Antonijo „Spurs“. 2017-02-26. 20.00 Čempionai 
LT. Grapplingas. Pakruojis. 21.30 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Vitorijos „Baskonia“ - Va-
lensija. 2017-03-05. 22.15 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lygos apžvalga. 23.15 Olandijos „Eredivi-
sie“ futbolo lyga. Hagos „ADO“ - Roterdamo „Fe-
yenoord“. 2017-02-19. 1.15 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių 
apžvalga. 8.00 Smiginis. Premier lyga. Ekse-
teris. 11.00 Boksas. 11.50 Krepšinis. Eurolyga. 
„Žalgiris“ - „Fenerbahce“. 13.40 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Darussafaka“ - „Panathinaikos“. 15.30, 
1.35 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
ketvirtfinalis. 17.30, 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
Rytų konferencijos ketvirtfinalis. 19.35 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 20.35, 3.35 Mobil 1 
The Grid lenktynės. 21.05 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lygos žurnalas. 21.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Napoli“ - „Real“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Arsenal“ - „Bayern“. 

 euroSPort
6.00, 10.30, 20.00 Angliškasis biliardas. Velsas. 
7.30, 13.00, 1.30, 5.00 Slidinėjimas. Pasaulio 
čempionatas. Suomija. 8.30, 14.00, 17.45, 4.00 
Biatlonas. Pasaulio taurė. Pjončanas. 9.30, 3.30 
Futbolas. „Major League Soccer“ lyga. JAV. 
10.00, 1.00 FIFA futbolas. 10.25, 1.25 Futbolas. 
12.00, 2.30 Sporto linksmybės. 15.30, 24.00 
Dviračių sportas. Paryžius - Nica. 19.30 Joji-
mas. 19.55, 23.55 Sporto naujienos.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Ištark sudie“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“.
13.05 „Mentalistė“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės II. Mirties 
šešėlis“ (N-14).

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.35 „Auklė“.
2.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.45 „Mentalistė“ (N-7).
3.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.20 „Midsomerio žmog-
žudystės I. Mirtis po 
priedanga“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ (N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Raitelis be galvos“ 

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

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Arsenal FC“ -  
„FC Bayern 
Munchen“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 Veiksmo f. „Rokis“ 
(N-14).

2.00 Aš - superhitas 
(N-7).

2.50 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Karo drama 
„Aguonų laukas“ 
(N-7).

10.40 Nuotykių f. 
„Karaliaus  
Saliamono kasyklos“ 
(1) (N-7).

12.20 Dokumentinis f. 
„Mega  
virtuvės“ (1).

13.20 Romantinė 
komedija  
„Mergina iš  
provincijos“ (N-7).

15.05 „Virtuvė“ (N-7).
15.35 Skaniausias gatvės 

maistas.
16.35 Animacinis f. 

„Dingęs lūšiukas“.
18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos 

patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Kino automobiliai“.
21.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 Romantinė drama 

„Ema“.
23.40 Karo drama „Aguonų 

laukas“ (N-7).

„DĖl mŪSŲ liKimo ir ŽVAiGŽDĖS KAltoS“
Romantinė dRama. JAV. 2014.
Režisierius: Josh Boone.
Vaidina: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff.

Rudaplaukė Heizelė - inteligentiška ir kandi paauglė, serganti plaučius 
pasiekusiu mirtinu skydliaukės vėžiu. Matydama šios depresiją, Heizelės 
motina paragina ją lankyti vėžiu sergančių pacientų grupę ir susirasti 
draugų. Susitikime Heizelė susipažįsta su Augustu Votersu, dėl kaulų 
vėžio netekusiu kojos paaugliu.

tV3
22.30

„iŠrinKtŲJŲ meDŽioKlĖ“
Veiksmo filmas. Kanada, JAV. 2009.
Režisierius: Paul McGuigan.
Vaidina: Camilla Belle, Dakota 
Fanning, Djimon Hounsou.

Atliekant eksperimentus su mediu -
me Kira Organizacijos darbuotojus 
ištiko nesėkmė - Kira liko gyva po 
injekcijos, kuri šiaip jau turėjo pra-
žudyti ją. Be to, jai pavyko paspruk-
ti iš Organizacijos nagų. lnK

22.15

„roKiS“
Veiksmo filmas. JAV. 1976.
Režisierius: John G.Avildsen.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Talia Shire, Burt Young.

Rokis Balboa - žmogus be ateities. 
Dienomis jis dirba pie tų Filadelfijoje. 
Vakarais treniruojasi ir pasirodo ringe. 
Ir nutiko taip, kad pasaulio čempio-
nas Apolas Kredas nusprendė su-
rengti eilinę savo kovą Filadelfijoje. tV6

23.40

„einAntiS Per uGnĮ“
Veiksmo filmas. JAV. 1986.
Režisierius: John Lee Thompson.
Vaidina: Chuck Norris, Louis 
Gossett Jr., Melody Anderson.

Maksas su draugu Leo leidžiasi į lo-
bių paiešką. Vyriškius lydi žemėlapį 
turinti Patricija. Nuotykiai nesibaigia 
visą kelionę ir galiausiai šventovė su 
turtais randama. Deja, lengvai turtų 
nepavyksta paimti, nes Maksą, Leo 
ir Patriciją užpuola ugnies žmogus.BtV

21.30

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

(N-7).
10.00 Ekstrasensai 

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Premjera! 

Muzikinė drama 
„Dar kartą, iš naujo“ 
(N-14).

0.45 „Skandalas“ (N-7).
1.35 „Kerštas“ (N-7).
2.25 „Vikingai“ (N-14).
3.20 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“ (N-7).

6.30 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.00 Animacinis f. 
„Robomobilis Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra 

(N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

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

Lietuvos  
vairuotojas 2 (N-7).

21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo 

ir nuotykių f. 
„Babilonas“  
(N-14).

0.15 „Kultas“ 
(N-14).

1.10 „Strėlė“ (N-7).
2.00 „Kortų namelis“ 

(N-14).

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

(N-7).
10.00  „Ten, kur namai 4“ 

(N-7).
10.50 Emigrantai.
11.45 Lietuvos kolumbai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.40 Klausimėlis.lt.
18.00 Kas ir kodėl?.
18.30 Žinios.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

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

„Dezertyrai“ (N-14).
0.25 Trumposios žinios.
0.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
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.

 21.30  Auksinis protas 20.00  Gero vakaro šou  20.25  Blogiausias
      Lietuvos vairuotojas 2

trečiadienis

„DAR KARTĄ, IŠ NAUJO“
Muzikinė draMa. JAV. 2013.
Režisierius: John Carney.
Vaidina: Keira Knightley, Mark Ruffalo, Adam Levine.

Greta ir jos ilgametis vaikinas Deivas draugauja nuo koledžo laikų ir kartu 
rašo dainas. Netrukus Deivas susipainioja naujai įgytos šlovės pinklėse 
ir nutolsta, palikdamas Gretą sudaužyta širdimi. Jos pasaulyje atsiranda 
prošvaistė, kai sėkmės nerandantis muzikos įrašų studijos darbuotojas 
Denas išgirsta ją koncertuojančią Istvilidžo scenoje.

rekomenduoja

TV3
22.30

„ABSOLIUTUS BLOGIS. 
IŠNyKImAS“
VeiksMo trileris. Australija, Didžioji
Britanija, JAV, Prancūzija. 2007.
Režisierius: Russell Mulcahy.
Vaidina: Mila Jovovich, 
Ali Larter, Oded Fehr.

Alisa slapstosi Nevados dykumoje. 
Po varginančių kovų su „Umbrella“ 
korporacijos paleistu virusu ka-
ras vis dar nebaigtas. T-virusas dar 
siautėja ištuštėjusiose dykynėse, 
kadaise apstatytose miestais. Pa-
saulis pavirto griuvėsiais. Alisa kartu 
su bendražygiais kerta Las Vegasą.

„GERIAUSIAS EGZOTIŠKAS 
„mARIGOLD“ VIEŠBUTIS“
draMa. Jungtinė Karalystė, 
JAV. 2011.
Režisierius: John Madden.
Vaidina: Judi Dench, Bill Nighy, 
Maggie Smith.

Grupelė britų pensininkų nuspren-
džia savo pensinį amžių praleisti 
pigesnėje ir egzotiškai atrodančioje 
Indijoje. Suvilioti žvilgančio naujai 
suremontuoto Marigoldo viešbučio 
reklaminio bukleto, atvykę pensi-
ninkai suvokia, kad jų naujų namų 
privalumai buvo ganėtinai išpūsti.

„BABILONAS“
VeiksMo ir nuotykių filMas. JAV, 
Prancūzija, Jungtinė Karalystė.
2008.
Režisierius: Mathieu Kassovitz.
Vaidina: Gerard Depardieu, 
Vin Diesel, Melanie Thierry.

Buvęs karys Turopas imasi pavo-
jingo darbo - palydėti moteriškę 
iš Rusijos į Kanadą. Tik jis nežino, 
kad sektantai ją apkrėtė pavojingu 
virusu, galinčiu sunaikinti žmoniją. 
Kelionės rutina staiga išgaruoja.

BTV
21.30

TV8
21.00

LNK
22.15

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Roman-
tinė drama „Meilė su juoko raukšlėm“ (N-7). 
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 16.00 Džeimis gamina namuose. 17.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 19.00 „Trise Moterims Neskaitant 
Orkestro“. Koncertas. Tiesioginė transliacija. 
20.30 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Drama „Geriausias egzotiškas „Marigold“ 
viešbutis“ (N-7). 23.40 „Meilės žiedai“ (N-7). 
0.35 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeiminin-
kės“ (N-7). 1.30 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Doku-
mentinis f. „Gintaro kelias I. Stebuklingas ants-
paudas“. 12.10 Dviračio šou. 12.35 Ne vienas 
kelyje. 13.05 24 valandos (N-7). 13.55 Beatos 
virtuvė. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.05 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00 Nau-
jienos. 6.40 Vaikų klubas: animacija. 7.00 „Mano 
meilė“. 7.30 „Blondinė už kampo“. 9.10 „Benzino 
kolonėlės karalienė“. 10.50, 12.20 „Pati žaviausia 
ir patraukliausia“. 12.40 Melodrama „Maskva ne-
tiki ašaromis“. 15.35 Koncertas „Apie ką dainuoja 
vyrai“. 17.40 Humoristinis Jelenos Stepanenko 
koncertas „Moterys, pirmyn!“ 20.00 Laikas. 20.25 
Lietuvos laikas. 20.50 Romantinė komedija „Jei tik, 
tai tik“. 22.50 Komedija „Statusas: laisvas“. 0.35 
Vakaras su Urgantu.1.35 Komedija „Ateikite rytoj...“ 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
6.30 „Bobos, pirmyn!“ 9.00, 13.20 „Čigonų laimė“. 
13.00, 19.00 Žinios. 16.25 Petrosianas ir moterys. 
19.40 „Bučinių tiltas“. 21.30 V.Judaškino šou. 
24.00 „Stileivos“. 2.25 „Meilė ir šiek tiek pipirų“. 

 REN
7.20 Žiūrėti visiems! 7.45 Kviestinė vakarienė. 
8.35 Tinkama priemonė. 9.30 „Šeimos dramos“. 
11.15 Mums net nesisapnavo. 13.55 Pati nau-
dingiausia programa. 15.45 „Byla dviems“. 17.30 
Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Ekstrasensų 
mūšis. 23.30 Žiūrėti visiems! 0.25 „Geidžiama“. 
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6.15 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

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

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

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

sukčiai. III dalis“ 
(N-7).

19.30 „Farų karai. Maistas 
rykliui. III dalis“ 
(N-7).

20.30 Savaitės kriminalai 
(N-7).

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

21.30 Veiksmo trileris 
„Absoliutus blogis. 
Išnykimas“ (N-14).

23.20 Veiksmo f. „Einantis 
per ugnį“ (N-7).

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

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 Auksinė daina.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ 

(N-7).
13.35 „Chiromantas“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 Šiandien kimba.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
3.35 „Bitininkas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
8.00 IQ presingas.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Jungtinių Amerikos 

Vals   tijų prezidentai“. 5 d.
13.00 Septynios Kauno 

dienos.
13.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.00 Mažesnieji broliai. 
14.30 LRT OPUS ORE. 

Grupė B.A.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.30 „Naftos planeta“. 

3 d. „Klimato karai“.
18.20 Poezija.
18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čem   -

pionų lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Liud- 
vigsburgo „MHP 
Riesen“. Tiesioginė 
transliacija iš Klaipėdos.

21.00 Komedija „Vyrai ir 
viščiukai“ (N-14).

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

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Ištark sudie“ 
(N-7).

9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „Mentalistė“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės II. 
Smaugiko miškelis“ 
(N-14).

23.10 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.25 „Auklė“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ (N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Raitelis be galvos“ 

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

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

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

23.40 Kovinis f. 
„Rokis 2“ (N-7).

2.00 Aš - superhitas 
(N-7).

2.50 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Kino automobiliai“.
10.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
11.00 Komedija 

„Smulkūs sukčiai“.
12.45 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

13.15 Animacinis f. 
„Kelso abatijos 
paslaptis“.

14.40 Romantinė drama 
„Ema“.

15.50 Romantinė komedija 
„Svetimos vestuvės“.

17.30 „Siaubingi namai“.
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 Dokumentinis f.

„Apokalipsė.  
Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių  
įvykių kronika  
(N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV žinios.
23.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
0.30 „Virtuvė“ 

(N-7).

 19.00    FIBA krepšinio 
     čempionų lyga

 23.45   Patriotai 13.20    „Diagnozė - 
     žmogžudystė“

 21.00  Pinigai iš nieko 19.00    „CSI kriminalistai“ 6.50  Daktaras Ozas
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 NTV Mir
5.05 „Uždrausta meilė“. 7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Šiandien. 7.25 Ekskliuzyvas. 8.00 „Natalija 
Kračkovskaja. Aš ieškojau tavęs 25 metus“. 
9.20 Technikos stebuklai. 10.05 „Nusikaltimo 
informatorė“. 13.50 „Žaidimas su ugnimi“. 
18.30 „Tyli medžioklė“. 20.25 „Šuo 2“. 22.25 
„Visos žvaigždės mylimajai“. 0.50 „UGRO 5“. 
2.45 „Pilvo šokis“. 4.30 Protingas namas. 

 TV PoloNia
7.05 „Meilė prie užliejamosios pievos“. 8.00 
„Auk“. 8.30, 2.15 ABC viską žino. 8.40, 18.05, 
2.25 Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos 
pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35, 
16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.20, 0.15 
„Kovo žaidimas. Ar Vladyslavas Gomulka buvo 
antisemitas?..“ 16.40 Miškas arčiau mūsų. 
16.55 „Ateities namai“. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 
17.55 Knygų kandys. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Regiono kronika. Zaolzė. 19.25, 1.10 
Rytų studija. 20.25, 6.40 Vilnoteka. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Artistai“.  

 TV1000
7.20 „Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę“. 9.30 „Erina 
Brokovič“. 12.05 „Elžbieta“. 14.35 „Hercogienė“. 
16.45 „Marija, Škotijos karalienė“. 19.10 „Marija 
Antuanetė“. 21.45 „Tinklas“. 0.10 „Istviko raga-
nos“. 2.40 „Lemiamas taškas“. 5.10 „Elžbieta“. 

 DiscoVery 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05 
Aukso karštinė. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 
11.50, 22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05, 23.00, 4.30 Automobilių perpardavinėto-
jai. 14.30, 21.00, 2.50 Nesėkmių garažas. 24.00 
Gatvių lenktynės. 1.55 Įveikti baimes su B.Grilsu. 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Statybos Aliaskoje. 10.00, 15.00, 22.00, 3.00 
Viešbučių verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspe-
dicija. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 24.00, 
5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.30 Ali 
Smit kelionė. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Namibijos dykumose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30, 23.50 Pavojingiausios JAV gyva-
tės. 17.25, 21.05, 1.40 Jankių džiunglės. 18.20, 22.00, 
5.49 Tvenkiniai. 20.35, 3.50 Šimpanzės išgelbėjimas. 

 sPorT1
7.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos 
„CSKA“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 9.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos „Barcelona“ - 
Bilbao „Berri“. 11.45 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Klivlando „Cavaliers“. 13.55 „Penktasis 
kėlinys“. 14.55 Road to Glory. 15.25 NBA krepšinio 
lyga. Oklahoma Sičio „Thunder“ - Portlando „Trail 
Blazers“. 17.35 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Hagos „ADO“ - Roterdamo „Feyenoord“. 19.30 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 20.00 
Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 20.30 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos „CSKA“ - 
Sankt Peterburgo „Zenit“. 22.30 NBA Action. 23.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos „Bar-
celona“ - Bilbao „Berri“. 0.40 NBA krepšinio lyga. 
Los Andželo „Lakers“ - San Antonijo. „Spurs“. 
2.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
Estudiantes - Barselona. 4.30 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. „Vitesse“ - Amsterdamo „Ajax“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 14.30 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Napoli“ - „Real“. 8.50, 16.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Arsenal“ - „Bayern“. 10.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - CSKA. 
12.30 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
ketvirtfinalis. 18.25 Ledo ritulys. KHL. Vakarų 
konferencijos pusfinalis. Tiesioginė translia-
cija. 21.05 Mobil 1 The Grid lenktynės. 21.35 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ - 
„Benfica“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lyga. „Barcelona“ - 
PSG. 1.35, 5.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų kon-
ferencijos pusfinalis. 3.35 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 

 eurosPorT
6.00 Lengvoji atletika. Uždarų patalpų čempio-
natas. Serbija. 7.30, 13.00 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. Pjončanas. 8.30, 12.00, 14.00 Slidinė-
jimas. Pasaulio čempionatas. Suomija. 9.30, 
16.30, 24.00 Dviračių sportas. Paryžius - Nica. 
10.30, 16.15 Sporto linksmybės. 11.30 FIFA fut-
bolas. 15.00, 2.00, 5.00 Slidinėjimas. Pasaulio 
čempionatas. Ispanija. 17.45 Dviračių sportas. 
Italija. 19.00, 1.00, 4.00 Slidžių krosas. Pasaulio 
taurė. Norvegija. 19.55, 23.55 Sporto naujienos. 
20.00, 2.30 Angliškasis biliardas. Velsas. 
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 16.55    „Muchtaro
     sugrįžimas“

 18.40  Lietuva tiesiogiai  16.25   „Kaip atsiranda 
   daiktai 7“

 17.25   Klauskite daktaro 19.30  Valanda su Rūta 21.00  „Bruto ir Neto“

 TV8
6.30 TV Pagalba (N-7). 8.10 „Linksmieji trauki-
nukai“. 8.40 Senoji animacija. 9.40 Drama „Ge-
riausias egzotiškas Marigold viešbutis“ (N-7). 
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 14.00 Džeimis gamina namuose. 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Prem-
jera! Ir skanu, ir skoninga. 17.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 20.15 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė 
komedija „Prancūziškas bučinys“ (N-7). 23.10 
„Meilės žiedai“ (N-7). 1.05 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.55 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagalbos 
skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 12.35 Au-
topilotas. 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 Doku-
mentinis f. „Gintaro kelias I. Stebuklingas ants-
paudas“. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7).
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.55 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Romantinė komedija 
„Jei tik, tai tik“. 15.05 Kartu su visais. 15.55, 5.00 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
17.55 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 Brangi laida. 21.20 
„Murka“. 23.25 Humoristinis J.Stepanenko koncer-
tas „Moterys, pirmyn!“ 1.25 Vakaras su Urgantu. 
2.25 Komedija „Šalin komerciją meilės fronte“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 „Veronika. 
Bėglė“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 „Laiška-
nešys“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 
20.00 „Svetima laimė“. 24.00 Beveik juokinga 
istorija. 1.25 „Jekaterina“. 2.25 „Dovana“. 

 Ren
8.20 Tinkama priemonė. 9.15 „Šeimos dramos“. 
11.00 Mums net nesisapnavo. 13.50 Ekstrasensų 
mūšis. 15.45 „Byla dviems“. 17.35 Žiūrėti visiems! 
17.50 Tinkama priemonė. 18.50 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 A.Čapman paslap-
tys. 23.20 Rusiškas vairavimas. 0.10 „Geidžiama“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Advokatas“. 6.05, 7.05 Dalykiškas NTV 
rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Bitinin-
kas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.35 
„Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 16.30 Kalbame ir 
rodome. 17.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 18.50 
„Tyli medžioklė“. 20.40 „Šuo 2“. 22.45 Dienos 
apžvalga. 23.15m„Pasaulio užkulisiai. Užkratas“. 
0.05 „UGRO 5“. 2.00 „Susitikimo vieta“.

 TV PolonIa
8.00 Rytų studija. 8.35, 18.00, 2.20 Miško bičiuliai. 
8.45 Animacinis f. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 11.45 Panorama. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 
23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 
„Vaiduoklis į namus“. 16.15 Nepaprastų vietų 
keliais. 16.25 Žinios. 16.40 Vilnoteka. 16.55 Kaip 
tai veikia. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.10, 20.45, 2.30 
Animacinis f. 18.50, 2.10 Lenkija su Miodeku. 
18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 „Kelionės su istorija“. 
20.25, 6.40 Laida iš Didžiosios Britanijos. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Komisaras Aleksas“. 0.10 
„A la show“. 0.40 Verta kalbėti.

 TV1000
7.35 „Erina Brokovič“. 10.05 „Hercogienė“. 
12.15 „Marija, Škotijos karalienė“. 14.35 „Ma-
rija Antuanetė“. 17.00 „Tinklas“. 19.10 „Man-
glehornas“. 21.10 „Geriausia, ką turiu“. 23.25 
„Trys metrai virš dangaus“. 1.45 „Zodiakas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.40, 17.40, 23.00, 4.30 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10, 24.00 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.40, 18.40, 21.00, 2.50 Nekilnoja-
mojo turto karai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Iš-
gyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 
Mega pervežimai. 22.00, 3.40 Likviduotojas. 1.00 
Gatvių lenktynės. 1.55 Nesėkmių garažas. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00, 
2.00 Nežinoma ekspedicija. 17.00 Neįprastas 
maistas. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 21.30 Ali Smit kelionė. 22.00, 3.00 
Everestas. 23.00, 4.00 Kelionės Amazone. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

(N-7).
8.55 Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 Ekstrasensai 

detektyvai (N-7).
11.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

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

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Premjera! 

Veiksmo f.  
„Šiandien tu mirsi“.

0.15 „Skandalas“ (N-7).
1.15 „Kerštas“ (N-7).
2.05 „Vikingai“ (N-14).
3.00 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“ (N-7).

6.30 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.00 Animacinis f. 
„Robomobilis Polis“.

7.30 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.40 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

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

„Gimęs sukelti  
pragarą“  
(N-14).

0.15 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

1.10 TV serialas 
„Strėlė“ (N-7).

2.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.30 Klausimėlis.lt.
11.45 Gyvenimas.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.25 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Drama 

„Ieškojimai“  
(N-14).

1.05 Trumposios žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

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

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

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

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

sukčiai. IV dalis“ 
(N-7).

19.30 „Farų karai. Maistas 
rykliui. IV dalis“ 
(N-7).

20.30 „Džuna“.
21.30 Veiksmo f. 

„Universalus karys. 
Kita karta“ (N-14).

23.30 Veiksmo trileris 
„Absoliutus blogis. 
Išnykimas“ (N-14).

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

2.00 „Dalasas“ (N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 Patriotai.
8.20 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ 

(N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
3.35 „Bitininkas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
8.00 Istorijos detektyvai.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Naftos planeta“. 

3 d. „Klimato karai“.
13.00 Skrendam.
13.30 Džiazo muzikos 

vakaras. Keiko 
Borjeson (Japonija).

14.45 IQ presingas.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 LRT Kultūros 

akademija.
18.10 Poezija.
18.15 „Valdžios tvirtovė“.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Iškilmingas 

A.J.Greimo metų 
minėjimas. Transliacija 
iš Vilniaus rotušės.

22.30 Nacionalinis turtas.
22.55 Poezija.
23.00 Drama „Geismo 

įstatymas“ (S).
0.40 DW naujienos rusų k.
0.50 Dabar pasaulyje.
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 14.45    „Kino 
    automobiliai“

 22.00  Eurolygos 
    rungtynės

 16.30  „Mano gyvenimo 
    šviesa“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Ištark sudie“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „Mentalistė“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Geriausi Švedijos 

detektyvai. Didieji 
vandenys“ (N-7).

23.30 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.15 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.40 „Auklė“.
2.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ (N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
12.30 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 „Baradač’ius“ 

(N-14).
22.00 Eurolygos rung-

tynės. Kauno 
„Žalgiris“ - Atėnų 
„Panathinaikos“. 
Vaizdo įrašas.

24.00 Veiksmo f. „Rokis 3“ 
(N-7).

1.55 Aš - superhitas 
(N-7).

2.45 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

11.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.30 Drama 

„Praeities paslaptys“ 
(N-7).

13.15 „Siaubingi namai“.
14.15 „Kino automobiliai“.
14.45 Dokumentinis f. 

„Mega virtuvės“ (1).
15.45 Veiksmo nuotykių f. 

„Gintaro kambario 
beieškant“  
(N-7).

17.50 Karo drama 
„Aguonų laukas“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

21.30 Romantinė komedija 
„Blogiau nebūna“.

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

24.00 Dokumentinis f. 
„Apokalipsė.  
Antrasis pasaulinis 
karas“ (N-7).

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Jankių džiunglės. 9.10, 14.40 Nami-
bijos dykumose. 9.35, 15.05, 20.10, 3.25 Šim-
panzės išgelbėjimas. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo vete-
rinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 23.50, 5.02 Pavojingiausios JAV gyvatės. 
17.25, 21.05 Begemotai: nusikaltėlių pasaulio 
žudikai. 18.20, 22.00, 1.40 Veterinarų gyvenimas. 

 SPort1
6.30 „Penktasis kėlinys“. 7.00, 18.20 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Endesa. Bilbao - Ma-
lagos „Unicaja“. 8.40 Pasaulio rali-kroso čem-
pionatas. 10.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - FC Groningen. 
12.30, 0.40 Europos taurė. II etapas. Ulmo 
„Ratiopharm“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 14.10 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. FC Zwolle - 
Amsterdamo „Ajax“. 16.10 NBA krepšinio lyga. 
Sakramento „Kings“ - Šarlotės „Hornets“. 
20.00 „Penktasis kėlinys“. 21.00 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 22.00 NBA 
Action. 22.30 NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Lakers“ - San Antonijo „Spurs“. 2.35 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. 4.35 Olandijos „Ere-
divisie“ futbolo lyga. „Vitesse“ - Amsterdamo 
„Ajax“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Borus-
sia“ - „Benfica“. 8.50 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Barcelona“ - PSG. 10.40 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 11.40 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 12.10 Boksas. 12.55 
Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos pus-
finalis. 14.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferen-
cijos pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 17.30 
Boksas. Davidas Haye’us - Tony Bellew. 19.15 
Mobil 1 The Grid lenktynės. 19.45 Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris“ - „Panathinaikos“. Tiesio-
ginė transliacija. 21.55 Krepšinis. Eurolyga. 
„Barcelona“ - „Unics“. Tiesioginė transliacija. 
24.00 Futbolas. Europos lyga. 1.50 Ledo ritulys. 
KHL. Rytų konferencijos pusfinalis. 

 euroSPort
6.00, 10.30, 20.00, 2.30 Angliškasis biliar-
das. Velsas. 7.30, 15.00, 5.00 Slidžių krosas. 
Pasaulio taurė. Norvegija. 8.30, 17.45, 0.45 
Dviračių sportas. Italija. 9.30, 15.30, 24.00 
Dviračių sportas. Paryžius - Nica. 12.00, 19.00, 
1.30, 4.00 Slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. 
Ispanija. 19.55, 23.55 Sporto naujienos. 

 

„PrAncŪZiŠKAS BuČinYS“
Romantinė komedija. JAV. 1995.
Režisierius: Lawrence Kasdan.
Vaidina: Meg Ryan, Kevin Kline, Timothy Hutton.

Tai istorija apie amerikietę Keitę, kuri ruošiasi ištekėti už kanadiečio dak-
taro. Keitė mirtinai bijo skraidyti, tai ir sutrukdo jai vykti kartu su savo 
sužadėtiniu Čarliu į konferenciją Paryžiuje. O kaip tik ten jis ir sutinka 
žavią prancūzę Džuljetą. Čarlis pasako Keitei, kad palieka ją dėl naujos 
aistringos meilės.

tV8
21.00

rekomenduoja

„uniVerSAluS KArYS. 
KitA KArtA“
Veiksmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius: John Hyams.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Dolph Lundgren, Corey Johnson.

Teroristams pagrasinus branduoline 
katastrofa, vienintelė viltis - univer-
salusis karys Lukas Deveras. Perpro-
gramuotas Deveras privalo susido-
roti su naujos kartos kariu „UniSol“.

„SKAnDAlAS“
tV seRialas. JAV. 2014.
Režisierė: Shonda Rhimes.
Vaidina: Kerry Washington, 
Darby Stanchfield, Katie Lowes.

Olivija Poup paskyrė savo gyvenimą 
elito įvaizdžio visuomenėje apsau-
gai. Ji įsitikinusi, kad tamsiausios pa-
slaptys niekada neišaiškės. Su stipria 
ir ištikima komanda savo įkurtoje 
krizių valdymo kompanijoje ji spren-
džia kebliausias klientų problemas.

„BArADAČ’iuS“
seRialas. Rusija. 2016.
Režisieriai: Garik Martirosian,
Semion Slepakov.
Vaidina: Michail Galustian, 
Artur Kazberov, Ana Ukolova.

Riazanėje gyvenantis Aleksandras 
Baradačius dirba apsauginiu, ta-
čiau nė viename darbe dėl savo 
išsidirbinėjimų neišbūna ilgiau nei 
tris dienas...tV6

21.30

tV3
0.15

BtV
21.30



58 laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  3

 „Liūtas“
„Lion“

Šešiems „Oskarams“ nominuota drama 
„Liūtas“ - pagal tikrą istoriją sukurtas sukre-
čiantis, unikalus ir neįtikėtinas pasakojimas 
apie žmogų, kuris ieškojo savo namų. Pen-
kiametis indų berniukas Saro žaisdamas trau-
kinyje užmigo... Atsibudęs jis suprato, kad jį 
miegantį traukinys nuklaidino tūkstančius ki-
lometrų tolyn į Indijos gilumą... Negrįžtamai 
toli nuo namų ir šeimos. Visiškai vienas atsi-
dūręs milžiniškame Kalkutos mieste mažylis 
bus priverstas išgyventi... Alkanas ir vienišas 

jis galiausiai bus išgelbėtas poros iš Australi-
jos: šie žmonės Saro įsivaikina ir išsiveža na-
mo. Į Australiją. Mylintis įtėviai Saro dovano-
jo gražią vaikystę, tačiau pirmųjų namų ilge-
sys niekad neapleido berniuko širdies. Pra-
bėgus 25 metams po nelemto paklydimo 
traukinyje, užaugęs Saro pasiryžta rasti prieš 

daugybę metų prarastą šeimą. Neturėdamas 
nieko daugiau, tik blankius vaikystės prisimi-
nimus ir padedamas „Google Earth“ jis ryž-
tasi keliauti po visas Indijos traukinių stotis 
tol, kol atsidurs toje, kurioje kadaise paklydo... 
Tik ar jo kas nors dar laukia?

„Forum Cinemas“ inf.

        

Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 12, 15, 
18, 21, 22.40 val. (22.40 val. seansas vyks 3-4 d.).
„nešdintis visu greičiu“ (veiksmo trileris, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija, N-13) - 3-9 d. 16.10, 18.20, 21.40, 
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 3-4 d.).
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 3-9 d. 13.30, 20.50 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 9 d. 19 val. (ZIP FM kino premjera).
Queen Rock Montreal (koncertas) - 8 d. 19 val. 
(COSMO VIP premjera).
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
3-9 d. 11, 12.40, 15.20, 19, 20.20 val. (8-9 d. 19 val. 
seansas nevyks; 20.20 val. seansas vyks 8 d.).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
3-9 d. 10.30, 13.40, 16.20, 16.30 val. (16.20 val. seansas 
vyks 8-9 d.).
„skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 3-9 d. 14.40, 17, 
19.20, 21.40, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 3-4 d.)
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 10.10, 13, 13.55 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 11.30 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 3-9 d. 18.10, 20.30, 
23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 
3-9 d. 16.20 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 3-9 d. 
18.45 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 3-9 d. 17.50, 21.10, 23.50 val. (23.50 
val. seansas vyks 3-4 d.).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 3-9 d. 13.10 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 
Kanada, V) - 3-9 d. 10.20, 12.30, 23.30 val. (10.20 val. sean-
sas vyks 4-5 d.; 23.30 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 3-9 d. 11.10, 
15.30, 18.30 val.

„skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 3-4 d. 23.20 val.
„Kalifornijos svajos“ (miuziklas, JAV, N-13) - 3, 5, 7, 
9 d. 15.40 val.
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV, N-13) - 4, 6, 8 d. 15.40 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 3-9 d. 
20.40, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
3, 5, 7, 9 d. 20.20 val.
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 3-9 d. 10.50 val.
„Kova iki paskutinio kraujo lašo“ (drama, JAV, 
N-13) - 4, 6 d. 20.20 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 12.20, 
15.20, 18.30, 21.30 val.
„nešdintis visu greičiu“ (veiksmo trileris, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija, N-13) - 3-9 d. 16.10, 19.20, 21.45 val.
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 3-9 d. 11.20, 16.30, 19.10 val. (4-5 d. 11.20 val. 
seansas nevyks; 19.10 val. seansas vyks 3-5, 8 d.).
Oskarų savaitė (renginys) - 3-6 d. 19 val.
Queen Rock Montreal (koncertas) - 8 d. 21 val. 
(COSMO VIP premjera).
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 9 d. 19.10 val. (ZIP FM kino premjera).
„Vaikai iš Amerikos viešbučio“ (drama, Lietuva, 
N-13) - 9 d. 18 val. (nemokamas seansas).
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 3-9 d. 
11, 13.40, 16.20, 19, 21 val. (9 d. 19 val. seansas nevyks).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
3-9 d. 11, 14, 16.40 val. (11 val. seansas vyks 4-5 d.).
„skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 3-9 d. 13.50, 
18.30, 20.50 val. (3-6 d. 18.30, 20.50 val. seansai nevyks).
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 3-9 d. 11.30, 15.50, 
18.10, 20.30, 21.20 val. (21.20 val. seansas vyks 9 d.; 9 d.  
18.10 val. seansas nevyks; 7-9 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 11, 13.25 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 16.10 val.

„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 3-9 d. 13.40 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 3-9 d. 18.50 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 3-9 d. 
16, 21.40 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 3-9 d. 18.20 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 3-9 d. 18.40, 21.45 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 3-9 d. 13.30 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
3-9 d. 20.50 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., originalo 
k., Rusija, N-7) - 3-9 d. 11.40 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, Rusija, N-7) - 4-5 d. 11.20 val.
„Kalifornijos svajos“ (miuziklas, JAV, N-13) - 
3, 5, 7, 9 d. 15.40 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
3, 5, 7, 9 d. 21.20 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
3-9 d. 11.20, 13.50 val. (11.20 val. seansas vyks 4-5 d.;  
8 d. 13.50 val. seansas nevyks).
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV, N-13) - 4, 6, 8 d. 15.40 val.
„Kova iki paskutinio kraujo lašo“ (drama, JAV, 
N-13) - 4, 6, 8 d. 21.20 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 3-9 d. 11.10, 13.20 val.  
(11.10 val. seansas vyks 4-5 d.).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„irano reivas“ (dokumentinis f., Šveicarija) - 3 d. 17 val. 
4 d. 16 val. 5 d. 15 val.
„nepažįstamoji“ (drama, Prancūzija, Belgija) - 3, 8 d. 
18.50 val. 4 d. 20.50 val. 6 d. 17.20 val. 7 d. 16.10 val.  
9 d. 16.30 val.
„Kalifornijos svajos“ (miuziklas, JAV) - 3 d. 21 val.
„Ką pašnibždėjo Pelėda“ (animaciniai f., Prancūzija) - 
4 d. 12.50 val.
„Patersonas“ (drama, JAV, N-13) - 4 d. 13.45 val. 7 d. 
21 val. 8 d. 16.40 val.

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 3 d.

n Drama, JAV, Australija, 2016

n Režisierius: Garth Davis

n Vaidina: Dev Patel, Rooney Mara, David 

Wenham, Nicole Kidman, Abhishek Bharate, 

Divian Ladwa ir kiti

n iMDB: 8/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Florence“ (biografinė komiška drama, D.Britanija) - 
4 d. 18.40 val.
„Tamsta Varlius“ (nuotykių f., Nyderlandai, Belgija) - 
5 d. 13.10 val.
Uždaras vakaras - 5 d. 17 val.
„Pamišėlis Pjero“ (drama, Prancūzija, Italija) - 5 d. 20 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva) - 
6 d. 15 val. 9 d. 21 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Meksika, Taivanas) - 6 d. 
19.40 val.
„Mančesteris prie jūros“ (drama, JAV) - 7 d. 18.20 val.
„Naktiniai gyvuliai“ (drama, JAV) - 8 d. 21 val.
„Komivojažierius“ (drama, Iranas, Prancūzija) - 9 d. 
18.40 val.

MULTIKINO OZAS
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 3-6, 8-9 d. 13.45, 18.45 val. 7 d. 18.45 val.
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 3-6, 9 d. 14.15, 
16.30, 18.30, 21.30 val. 7 d. 14, 16.30, 18.30, 21.30 val.  
8 d. 14.15, 16.30, 18.30, 21.15 val.
„Nešdintis visu greičiu“ (veiksmo trileris, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija, N-13) - 3-9 d. 19.30, 21.45 val.
„Traukinių žymėjimas 2“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
N-18) - 9 d. 19 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 9 d. 20 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
3-8 d. 11.15, 13.45, 15.45, 19, 21.45 val. 9 d. 11.15, 
13.45, 15.45, 19.15, 21.45 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, 
JAV, V) - 3-6, 8-9 d. 10, 11.15, 12.15, 13.30, 14.30 val.  
7 d. 10, 11.15, 12.15, 13.30, 14 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 3-6, 8 d. 17, 
19.45, 21.15 val. 7 d. 16.45, 21.15 val. 9 d. 17, 21.15 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 3-6, 8 d. 16, 
19.15, 22 val. 7 d. 16, 18.30, 22 val. 9 d. 16 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 3-6, 8-9 d. 
16.15, 21.45 val. 7 d. 16.15 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 3, 5, 9 d. 20.45 val. 4, 6, 8 d.  
18.30 val. 7 d. 21 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3, 5-6, 9 d. 10.45, 12, 13.15, 15 val. 
4 d. 10.30, 12, 13.15, 15 val. 7 d. 10.45, 11.45, 13.15, 15 
val. 8 d. 12, 15 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 3, 5, 9 d. 18.30 val. 
4, 6 d. 21 val. 7 d. 19.45 val. 8 d. 21.30 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 3, 5-9 d. 10.30, 12.45 val. 4 d. 
12.45 val.
„Dainuok!“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-9 d. 11.30 val.

„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 4 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Liūtas“ (N-13) - 8 d. 12 val. (specialus seansas 
mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 3 d. 18 val.
„Florence“ (muzikinė komedija, D.Britanija) - 3 d. 20 val.
„Pakeliui į amžinybę“ (drama, Indija, Prancūzija) - 
4 d. 13 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) - 
4 d. 14.50 val.
„Francas“ (drama, Prancūzija, Vokietija) - 4 d. 17.40 val.
Oskarų trumpukai 2017 - 4 d. 19.40 val.
„Igruški“ (dokumentinis f., Lietuva) - 7 d. 17 val.
„Nekaltosios“ (drama, Lenkija, Prancūzija) - 7 d. 18 val.
„Karas“ (drama, Danija) - 8 d. 18 val.
„Komuna“ (drama, Danija, Švedija, Nyderlandai) - 8 d. 
20 val.
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė, JAV) - 9 d. 
18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 12.35, 
17.40, 19.20, 22.20 val. (8-9 d. 19.20 val. seansas 
nevyks).
„Nešdintis visu greičiu“ (veiksmo trileris, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija, N-13) - 3-9 d. 15.10, 20.40, 22.45 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 3-9 d. 20.10 val.
Oskarų savaitė (renginys) - 3-6 d. 19 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, 
Vietnamas, 3D, N-13) - 9 d. 19.30 val. (ZIP FM kino 
premjera).
Queen Rock Montreal (koncertas) - 8 d. 19.20 val. 
(COSMO VIP premjera).
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
3-9 d. 10.50, 13.30, 16.10, 18.50, 21.30 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
3-9 d. 10.40, 14, 16.40 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 3-9 d. 12.40, 
17.50, 20.20, 22.40 val. (20.20 val. seansas vyks 7-9 d.).
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 10.20, 15 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 13 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 3-9 d. 18, 20.30, 23 
val. (18 val. seansas vyks 7-9 d.).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 3-9 d. 
15.30 val.

„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 3-9 d. 17.20, 20 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-9 d. 11.30, 12.45 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 3-9 d. 10.30, 15.50 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 3-9 d. 13.20, 
18.15 val.
„Skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 4, 6, 8 d. 15.40 val.
„Trenk kaip vyras“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
3-9 d. 22.50 val.
„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV, N-13) - 3, 5, 7, 9 d. 15.40 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 3-9 d. 
22.30 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
3-9 d. 10.10 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 4-5 d. 11 val.

CINAMON
„Nešdintis visu greičiu“ (veiksmo trileris, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija, N-13) - 3-7, 9 d. 15.15, 22.15 val. 8 d. 
15.15, 21.50 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 3-7, 9 d. 16.40, 19 val. 8 d. 17.20, 19.15 val.
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 3-7, 9 d. 16, 
18.45, 22 val. 8 d. 16, 18.45, 22 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
3-7, 9 d. 11, 13.30, 16.15, 19.15 val. 8 d. 11, 13.30, 
15.45, 18.30, 21 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
3-7, 9 d. 10.15, 11.45, 14, 18.15 val. 8 d. 10.15, 13, 17 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 3-9 d. 19.45 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 3-9 d. 22.30 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija) - 3-9 d. 12.45 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D) - 3-7, 9 d. 
21.30 val. 8 d. 22.15 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė drama, 
JAV, N-18) - 3-7, 9 d. 15.45, 21.45 val. 8 d. 15.30, 18 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-7, 9 d. 10.40, 12.20, 14.30,  
17.30 val. 8 d. 10.40, 12.20, 14.30 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-7, 9 d. 10.30, 13 val. 8 d. 
10.30, 13.15 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 3-9 d. 20.30 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 15.10, 
18.30, 21.30 val.
„Nešdintis visu greičiu“ (veiksmo trileris, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija, N-13) - 3-9 d. 18.10, 20.50 val.
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„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, 
Vietnamas, 3D, N-13) - 9 d. 19.10 val. (ZIP FM kino premjera).
Queen Rock Montreal (koncertas) - 8 d. 18.40 val. 
(COSMO VIP premjera).
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
3-9 d. 10.30, 13.10, 15.20, 18, 21.20 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
3-9 d. 11, 12.35, 14, 15.50 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 3-9 d. 12.50, 
19.10, 20.40 val. (9 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 10.10, 16.05 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 13.40 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 3-9 d. 16.50, 21.50 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 3-9 d. 13, 
18.20 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 3-9 d. 20.30 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
3, 5, 7, 9 d. 18.40 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 3, 5, 7, 9 d. 
15.30 val.

„Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (romantinė nuotykių 
drama, JAV, N-13) - 4, 6, 8 d. 15.30 val.
„Trenk kaip vyras“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
4, 6 d. 18.40 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 3-9 d. 11.20 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 3-9 d. 10.40 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4, 5 d. 10.20 val.

ŠiauLiai

FORuM CiNEMaS
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 16.10, 
18.20, 21.20 val.
„Nešdintis visu greičiu“ (veiksmo trileris, 
Jungtinė Karalystė, Vokietija, N-13) - 3-9 d. 19.30,  
21.50 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 9 d. 19 val. (ZIP FM kino premjera).
Queen Rock Montreal (koncertas) - 8 d. 20.30 val. 
(COSMO VIP premjera).

„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
3-9 d. 10.45, 13.20, 16.20, 18.30, 19 val. (9 d. 19 val. 
seansas nevyks; 18.30 val. seansas vyks 9 d.).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
3-9 d. 10.15, 13, 15.40 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 3-9 d. 12.35, 
14.55, 19.10, 21.40 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 11.15, 13.40 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 3-9 d. 17.15, 
21.30 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, N-13) - 
3-9 d. 13.30 val.
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 3-7 d. 
18.40 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 3-9 d. 16, 21.10 val. (8 d. 21.10 val. 
seansas nevyks).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 4-5 d. 11 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 4-5 d. 10.30 val.

Vilniaus PIANO.LT koncertų salė kviečia 
pasitikti pavasarį kartu. Šioje jaukioje 
erdvėje kovo 3 d. - gegužės 6 d. muzikos 
mylėtojus vilios net vienuolika koncertų. 
Žanrų gausa - nuo interaktyvaus spekta-
klio vaikams, klasikos iki džiazo, gražiau-
sios filmų muzikos - kiekvieno muzikos 
mylėtojo skoniui! Antrąjį kartą vykstan-
tis PIANO.LT pavasario festivalis į sceną 
sukvies geriausius Lietuvos ir užsienio 
atlikėjus - nuo solistų, duetų, trio iki an-
samblio. Festivalyje „Pavasaris PIANO.LT“ 
kiekvienas ras širdžiai artimą muziką!

„POkalBiai sU NiNU ROTa“

l Kovo 3 d., penktadienį, 19 val.

Festivalio atidarymo koncerte - ypatingi vardai:  

smuikininkė Justina Auškelytė, įgijusi magistro  

laipsnį prestižinėje Niujorko Džiulijardo mokykloje 

(„The Juilliard School“), Londono karališkosios 

muzikos akademijos ir Kelno muzikos akademi-

jos magistrantas fleitininkas Vytenis Gurstis ir 

Ciuricho menų universiteto magistrantė pianistė 

Akvilė Šileikaitė, taip pat daugelio tarptautinių kon-

kursų laureatai. Šis trio koncertą dedikuos vienam 

žymiausių kino filmų kompozitorių - Ninui Rotai 

(Nino Rota). Sukūręs gausybę garso takelių filmams, 

tarp jų visiems F.Felinio filmams 1952-1979 m., 

R.Kastelanio filmams, F.F.Kopolos „Krikštatėviui“, 

S.Bondarčiuko „Waterloo“ ir kt., N.Rota greta plėtė 

ir akademinės muzikos repertuarą. N.Rotos kūriniai 

akademinėje scenoje skamba retokai, tad šio vakaro 

koncerto atlikėjai dėmesį skiria ir šiai kompozitoriaus 

pusei.

„MOTERs PORTRETas“ - Tarptautinei moters dienai
l Kovo 8 d., trečiadienį, 19 val.
Charizmatiškosios dainininkės Karolina Glinskaitė ir Monika Kučinska bei 
pianistė Birutė Asevičiūtė kovo 8-ąją gražiausių dainų, arijų ir duetų koncer-
tą „Moters portretas“ skirs visoms moterims ir merginoms. Perteikdamos 
muzikoje slypinčias emocijas ir nuotaikas, atlikėjos sukurs ypatingos 
moters port retą, atskleis kiekvieno muzikos kūrinio herojės individualybę. 
Aikštingosios Miuzetės, švelnios Mimi, lyriškus K.Debiusi, G.Forė moterų 
portretus vainikuos Ž.Ofenbacho „Barkarolė“ ir L.Delibo „Gėlių duetas“. 
K.Glinskaitė ir M.Kučinska - temperamentingos operos solistės, kurias 
sujungė bendras darbas „Vilnius City Opera“ spektakliuose. Koncerte 
skambės K.Debiusi, F.Listo, E.Grygo, Ž.Masnė, Dž.Pučinio, Ž.Ofenbacho, 
L.Delibo ir kitų kompozitorių kūriniai.

Karolina  
Glinskaitė

Vilniui - muzikinė II festivalio „Pavasaris PIANO.LT“ puokštė

Birutė Asevičiūtė
Eltos nuotr.

su „Laisvalaikio“  
kortele

20%
nuolaida 2 bilietams 

į visus festivalio 
koncertus
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„aRCHi QUaRTETT“: GRaŽiaUsia FilMŲ MUZika

l Kovo 31 d., penktadienį, 19 val.

Muzika - neatsiejama kino filmų dalis. Ar norėtumėte bent valandėlei atsidurti žymiausių 

kino filmų scenose? Paskutiniąją kovo dieną kviečiame į jaukiąją PIANO.LT koncertų salę 

išgirsti pasaulinių hitų, atliekamų styginių kvarteto „Archi Quartett“. Koncerte galima 

bus paklausyti visiems atpažįstamų melodijų iš filmų „Armagedonas“, „Vaiduoklių 

medžiotojai“, „Graži moteris“, „Moulen Rouge“, „Karibų piratai“ ir nuostabios kompo-

zitorių E.Morikonės, A.Piacolos, Dž.Viljamso, F.Silvestrio muzikos, skambėjusios kino 

filmuose. Šią muziką atliks styginių kvarteto „Archi Quartett“ nariai.

TaRPTaUTiNis „TRiO aGORa“
l Kovo 10 d., penktadienį, 19 val.
Kovo 10 d. muzikiniame vakare - tarptautinis „Trio Agora“ - tai trys charizmatiški, 
talentingi muzikantai, įvairių prestižinių tarptautinių konkursų laureatai, nuolat 
koncertuojantys Europos koncertų salėse, bet nepamirštantys ir Lietuvos: Žilvinas 
Brazauskas (klarnetas, Lietuva/Vokietija), Natania Hofman (Natania Hoffman, vio-
lončelė, Italija/JAV/Belgija) ir Robertas Lozinskis (fortepijonas, Jungtinė Karalystė). 
Jų parengta programa ypač spalvinga, reprezentuojanti nepaprastai kūrybingą 
klasikinės ir romantinės muzikos periodą.

Vilniui - muzikinė II festivalio „Pavasaris PIANO.LT“ puokštė

„Regnum Musicale“
Eltos nuotr.

PENkiOs PavasaRiO isTORiJOs

l Kovo 24 d., penktadienį, 19 val.

„Jos tartum keturi angelai, nusileidę į žemę dėl vieno tikslo - suvirpinti mūsų širdis muzikos garsais“, - 

taip ansamblio muzikavimą apibūdina klausytojai. Smuikas, fleita, violončelė, arfa ir fortepijonas - tikri 

muzikos aristokratai. Magiški kūriniai, skirtingi temperamentai, ypatinga atmosfera - tokios bus „Penkios 

pavasario istorijos“. Žavingas moteriškas ansamblis „Regnum Musicale“ unikalus tuo, kad jame groja 

keturios seserys Daunytės, šviesaus atminimo poeto ir kultūros veikėjo Vaidoto Daunio dukros: Joana 

(arfa), Vita Marija (fleita), Elena (violončelė) ir Kotryna Ugnė (smuikas). Eglė Kižytė-Ramonienė yra dau-

gelio žymių atlikėjų scenos partnerė, parengusi ne vieną įdomią ir originalią programą.

Bilietus platina TIKETA

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ 
FilHARMOniJA

4 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistė Guoda Gedvilaitė 
(fortepijonas). Dir. M.Pitrėnas.
5 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertai visai šeimai 
„Meilė kaip deimantų lietus“. Lietuvos kamerinis orkestras, 
Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ merginų 
choras. Dir. M.Barkauskas.
8 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Rečitalis „Mėnesienos 
sonata“. Kasparas Uinskas (fortepijonas).

TAiKOMOsiOs DAilĖs  
MuZiEJus

5 d. 16 val. - „Romantikai iš Lenkijos“. Čiurlionio 
kvartetas, G.Cinauskas (fortepijonas).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
4 d. 19 val. - Abrahamas Brody: „Iš turtingos tamsios 
žemės“. Atlikėjas Abraham Brody (JAV, Anglija, Lietuva).

8 d. 19 val. - „Saulėtoji bosanova“. Atlikėjai: 
G.Kilčiauskienė (vokalas), A.Polevikov (fortepijonas), 
V.Nivinskas (kontrabosas), E.Armonas (gitara), D.Rudis 
(mušamieji).

ŠV.JOnŲ BAŽnYČiA
6 d. 18 val. - Koncertų ciklas „Alma Mater Musicalis“. 
„Namai, kuriuose skleidžiasi trijų mūzų sparnai...“ Vakaras, 
skirtas Nacionalinei M.K.Čiurlionio menų mokyklai.  
6-12 kl. moksleivių choras (vadovas R.Gražinis). Simfoninis 
orkestras (meno vadovas M.Staškus). Dir. J.M.Jauniškis.

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA
3 d. 18 val. - Koncertas iš ciklo „Diriguoja jaunieji“. 
Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian 
(JAV), vadovas A.Treikauskas. Solistas Motiejus Bazaras 
(fortepijonas). Dir. M.Vaupotic (Kroatija).
4 d. 17 val. - Viljamas Šekspyras ir kiti. T.Girininkas 
(bosas), J.Šervenikas (fortepijonas).
5 d. 14 val. - Muzikinė popietė visai šeimai „Nedos 
pasaka“. Kauno bigbendas (vadovas V.Andriuškevičius). 
Solistė Neda Malūnavičiūtė (vokalas). Dir. L.Janušaitis.

7 d. 18 val. - Solo rečitalis „Mėnesienos sonata“. 
Kasparas Uinskas (fortepijonas).
8 d. 19 val. - „Crazy Women“. A.Ushakova (fortepijonas), 
Marina De Flamenco (Ispanija).
9 d. 18 val. - Elegantiškasis trio. Trio „Agora“: 
Ž.Brazauskas (klarnetas), N.Hoffman (violončelė, Vokietija), 
R.Lozinskis (fortepijonas).

KlAipĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
3 d. 18.30 val. I a. fojė - „Subtilūs skambesiai“. 
Gleb Pyšniak (violončelė), Ivan  Petricevich (gitara, 
Kroatija).
8 d. 18.30 val. - „Eliziejaus kronikos“. Ieva 
Prudnikovaitė (vokalas). Ansamblis „4 Tango“: 
K.Žebrauskaitė (akordeonas), B.Bagdonienė (altas), 
I.Baikštytė (fortepijonas), D.Bagurskas (kontrabosas).

ŽVEJŲ RŪMAi
9 d. 16 val. Didžiojoje salėje - Koncertas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai „Mažais žingsneliais po 
Klaipėdą“.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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 TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
4 d. 18 val.; 5 d. 12 val. - Premjera! R.Šerkšnytė „Penki 
Merės stebuklai“. 2 v. opera vaikams. Dir. J.Geniušas.
8 d. 18.30 val. - „Raudonoji Žizel“ (pagal P.Čaikovskio, 
G.Bizet, A.Adamo ir A.Šnitkės muz.). 2 v. baletas.  
Dir. M.Staškus.
9 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“. 
2 v. opera (italų k.). Dir. J.Geniušas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
3 d. 13 ir 19 val. Mažojoje salėje - O.Wilde „Laimingasis 
princas“. Rež. P.Makauskas.
4 d. 16 val. Mažojoje salėje - I.Bergman „Intymūs pokal-
biai“. Rež. V.Rumšas.
5 d. 16 ir 19 val. Fojė - Pojūčių spektaklis pagal 
C.G.Jungo biografiją ir idėjas „Pirmapradis“. Rež. K.Žernytė.
7 d. 19 val. Mažojoje salėje - Marius von Mayenburgas 
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
8 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.
9 d. 13 ir 19 val. Studijoje - I.Šeinius „Kuprelis“. 
Rež. P.Markevičius.
9 d. 19 val. Mažojoje salėje - W.Szymborska „Moters 
portretas“. Rež. D.Michelevičiūtė.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
3 d. 18.30 val. - B.Clark „Palaukit, kieno čia gyvenimas?“ 
Rež. J.Vaitkus.
4 d. 18 ir 20.30 val. - Gero humoro dozė (teatras KITAS 
KAMPAS).
5 d. 18.30 val. - „Fiesta: valgyk, melskis ir mylėk“.
7 d. 18.30 val. - N.Erdmanas „Savižudis“. Rež. G.Tuminaitė.
8 d. 18.30 val. - P.Pukytė „Bedalis ir Labdarys“. 
Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

3 d. 18 val. - Premjera! H.Ibsen „Junas Gabrielis 
Borkmanas“. Rež. G.Varnas.
4 d. 18 val. - Žemaitė „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.
5 d. 12 val. - „Karlsonas, kuris gyvena ant stogo...“ 
(pagal A.Lindgren apysaką). Rež. E.Jaras.
8 d. 18 val. - E.Scarpetta „Vargšai. Aristokratai“. 
Rež. P.E.Landi.

salė 99
4 d. 12 val. - Vytautas V.Landsbergis „Arklio Dominyko 
meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.
7 d. 18 val. - C.Murillo „Tamsos žaidimas“ (N-14). 
Rež. D.Rabašauskas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
3 d. 18.30 val. - A.Čechov „Meška“ (su lietuviškais 
titrais). Rež. K.Krasilnikovaitė.
4 d. 17.30 val. - A.Andrejev „Septyni Fariziejaus Sauliaus 
penktadieniai“ (su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
5 d. 12 val. - S.Aksakov „Raudonoji gėlelė“. Rež. J.Popov.
5 d. 18.30 val. - F.Veber „Kvailių vakarienė“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. M.Poliščiuk (Prancūzija).

RAGAniuKĖs TEATRAs
4 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Batuotas katinas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
4 d. 17 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Geras šuo Ferdis“.
5 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Lokys ir mergaitė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

5 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
Mažoji salė

4 d. 12 val. - „Kiškių sukilimas“ (pagal Kazio Binkio 
poemą). Rež. R.Driežis.

„DOMinO“ TEATRAs
5 d. 14 ir 18 val. - Premjera! V.Sigareva „Loto“ (N-18). 
Rež. O.Šapošnikovas.
8 d. 19 val. Koncertų salė „Compensa“ - 
„Paryžiaus katedra“. Rež. R.Marcinkus.

MEnŲ sPAusTuVĖ
3, 4 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Premjera! ARTŪRO 
AREIMOS TEATRAS: „Antikristas“. Rež. A.Areima.
5 d. 16 val. Juodojoje salėje - ATVIRAS RATAS: „Tėčio pasaka“.
7 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Brangioji mokytoja“ (N-16). Rež. I.Stundžytė.
8 d. 19 val. Juodojoje salėje - „T-O-T-A-L-L-Y!“ (JAV). 
Rež. P.Killen.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
5 d. 12 val. - „Prie laivo 8.00“. Rež. A.Sunklodaitė.

KEisTuOliŲ TEATRAs
3 d. 18 val. - „Diagnozė: visiškas Rudnosiukas“. 
Rež. Vytautas V.Landsbergis.
3 d. 20 val. - Grupės „Kamanių šilelis“ naujojo albumo 
„Namai“ pristatymo koncertas.
4 d. 12 val. - „Kai aš mažas buvau“. Rež. V.Žitkus.
4 d. 18 val. - „Vasarotojai“ (pagal M.Gorkio kūrybą). 
Rež. A.Giniotis.
5 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams „Pyp Pyp“. 
Rež. A.Giniotis.

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
8, 9 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
3-5 d. - Festivalis „Nerk į teatrą“
3 d. 11 val. - Ekskursija po teatrą.
3 d. 12 val. Tavernos salėje - Forumo teatro laboratorija. 
Su aktore Gabriele Aničaite.
3 d. 14 val. Tavernos salėje - Susitikimas su aktoriumi 
Sauliumi Čiučeliu.
3 d. 16 val. Ilgojoje salėje - Režisūrinės dirbtuvės. 
Su režisiere Egle Kižaite.
3 d. 18 val. Rūtos salėje - J.Pulinovič „Natašos svajonė“ 
(N-14). Rež.: A.Storpirštis, E.Kižaitė.
3 d. 20 val. Didžiosios scenos fojė - T. de Fombelle 
„Švyturys“ (N-16) plius susitikimas su aktoriumi Gyčiu 
Ivanausku. Rež. G.Varnas.
4 d. 11.30 val. Tavernos salėje - Psichologinės dirbtuvės 
„Vyras ir moteris: vieno konflikto istorija“.
4 d. 12 val. - „Mažasis princas“. Rež. Š.Datenis 
(Valstybinis Šiaulių dramos teatras).
4 d. 14 val. Tavernos salėje - Interaktyvi paskaita apie 
kūrybinį mąstymą. Su lektoriumi A.Chomičiumi.
4 d. 16 val. Didžiosios scenos fojė - Meninės instaliacijos 
pristatymas.
4 d. 17 val. Penktojoje salėje - „Akmuo vanduo geluonis“. 
Rež. K.Žernytė.
5 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytė „Liūdnas Dievas“. 
Rež. I.Paliulytė.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
3 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Karmen“. 2 d. miuziklas. 
Rež. K.S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
4 d. 18 val. - Dž.Rosinis „Sevilijos kirpėjas“. 3 d. komiška 
opera. Rež. G.Želvys. Dir. J.Janulevičius.
5 d. 12 val. - Z.Bružaitė „Grybų karas ir taika“. 
2 v. operėlė-parodija. Rež. A.Giniotis. Dir. V.Visockis.
5 d. 18 val. - L.Adomaitis „Dulkių spindesys“. 2 d. šokio 
spektaklis. Choreogr. ir libreto autoriai: D.Bervingis, G.Visockis.

KAunO KAMERinis TEATRAs
3 d. 18 val. - KMKT forumo teatras: „Man ne X“. 
Rež. V.Gasiliūnas.
4 d. 18 val. - Šokio spektaklis „Tankumas“.
5 d. 16 ir 19 val. - B.Brecht „Vestuvės“. 
Rež. O.Koršunovas (OKT).
7 d. 10 ir 12 val. - Stalo teatras „Sekretai iš būtųjų laikų“. 
Rež. S.Degutytė.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
4  d. 12 val. - „Molinis sapnas“. Rež. A.Žiurauskas.
5 d. 12 val. - „Šeimynėlė iš Didžiosios girios“. 
Rež. O.Žiugžda.

Balandžio 29 d. kartu su tūkstančiais ger-
bėjų siautėti žadantys „Colours Of Bubbles“, 
„Freaks On Floor“ ir „ba.“ jau apšilo kojas „Sie-
mens“ arenoje, kurioje koncertuos. „R kubu“ - 
neabejotinai geriausių šių laikų Lietuvos roko 
grupių koncertas, kuriam ruošiamės itin atsa-
kingai“, - vieningai tvirtino muzikantai.

Susipažinti su arenos erdvėmis bei aptar-
ti svarbiausių koncerto detalių susirinkę visų 
grupių nariai taip pat padarė fotosesiją, kurią 
įgyvendino fotografė Greta Bernotaitė ir di-
zainerė Kristina Mališauskienė. Susitikimo 
metu muzikantai papasakojo apie projekto 
idėją bei ko galima tikėtis šiame renginyje.

„R kubu“ atsirado iš noro paskatinti gru-

pes bendradarbiauti bei sugriauti konkuren-
cijos sienas, - pasakojo „ba.“ lyderis Benas 
Aleksandravičius. - Norime įprasminti grupių 
draugystę ir parodyti kitiems atlikėjams, jog 
dirbant kartu galima pasiekti dar stipresnį, 
dar garsesnį rezultatą. Juk panašaus roko ren-
ginio nebuvo tikrai ilgą laiką!“

Kalbėdamas apie savo grupės pasirodymą 
Benas Aleksandravičius užsiminė, jog visa 
„ba.“ programa šį kartą skambės naujai. „Tai 
bus pirmas koncertas, kai grosime nauja su-
dėtimi - ant scenos lipsime net keturiese! 
Bus stipru“, - džiaugėsi muzikantas.

Trumpam atsiplėšęs nuo naujųjų tėčio par-
eigų, grupės „Freaks On Floor“ vokalistas 
Justinas Jarutis tikino, jog iš kiekvienos gru-
pės gerbėjai gali tikėtis ypatingos programos. „Freaks On Floor“

Organizatorių nuotr.

„R kubu“ koncerto dalyviai žada „linksmybes kubu“
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS TeaTras/KoncerTai

Klaipėda

KlaipėdOS dRaMOS TEaTRaS
3 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas 
„Pašaliniams draudžiama“. Rež. O.Koršunovas.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - I.Vyrypajev „Girti“. 
Rež. L.Vaskova.
5 d. 12 val. - J.Marcinkevičius „Grybų karas“. 
Rež. V.Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras).

5 d. 17 val. Didžiojoje salėje - A.Juozaitis „Karalienė 
Luizė“. Rež. G.Padegimas.

KlaipėdOS MUZiKiNiS TEaTRaS
3 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis „Jolanta“. 
2 v. opera rusų k. Rež. R.Banionis.
4 d. 18.30 val. - D.Goggin „Šounuolynas“. 2 v. muzikinė 
komedija. Rež. J.Staniunas (JAV). Dir. V.Konstantinovas.
5 d. 13 val. - A.Kučinskas „Bulvinė pasaka“. 
2 v. opera vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Zlotnikas.

ŽVEJŲ RŪMai
4 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Kelioninio humoro 
vakaras. Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius.
5 d. 12 val. Teatro salėje - V.Kupšys „Girių karaliai“. 
Rež. A.Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų).
5 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Draugai“. Rež. J.Menšova 
(Rusijos Federacija).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Juk tikrai ne dažnai atsiranda galimy-
bė groti tokiai didelei gerbėjų miniai. 
Ir šį kartą tai ne kokia apdovanojimų 
ceremonija - tai visų trijų grupių auto-
riniai koncertai savo ištikimiausiems 
klausytojams, todėl ir atmosfera bus 
daug smagesnė“, - pasakojo J.Jarutis.

„Colours Of Bubbles“ nariai kal-
bėjo, jog tai bus turbūt iki šiol didžiau-
sias jų koncertas, ir neslėpė, jog jau-
dulio yra. „Tačiau laiko liko dar nema-
žai - spėsime pasiruošti ir morališkai, 
ir fiziškai. Parodysime tai, ką galime 
geriausiai, todėl labai tikimės sulauk-
ti draugų ir gerbėjų iš gimtųjų Šiaulių. 
Visų!“ - klausytojus viliojo grupės vo-
kalistas Julijus Aleksovas.

„Colours Of Bubbles“
„Laisvalaikio“ inf.

„ba.“

„R kubu“ koncerto dalyviai žada „linksmybes kubu“
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai  
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 

Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 

Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt

Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt

Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 

laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  3 65

     

Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 

„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com

Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt

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

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslauGOsGROžiO PaslauGOs 

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 

Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt

Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt

Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NauJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333,  
www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kuRsai

sveikaTiNGuMO PaslauGOs
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SVEIKINA

             

Jausmai bus diplomatiški ir 
rafinuoti. Seksis pasirašyti didelius 
kontraktus, ypač su užsieniu.  
Antroje savaitės pusėje geras metas 
politikams, švietimo darbuotojams 
vykdyti savo tikslus. Sėkmingas laikas 
gydyti gerklę, kaklą. 

JAUČIUI

Puikus laikas teisininkams, 
teisėtvarkos darbuotojams, psicholo-
gams, fotografams. Meno kūrėjus lydės 
sėkmė. Geras metas jėgos struktūrose 
dirbantiems asmenims - policininkams 
ir kariškiams. Savijauta nebus pati 
geriausia. Patartina gydyti bronchus, 
plaučius, diagnozės bus tikslesnės, 
vaistai bus pasisavinami geriau. 

DVYNIAMS

Bus aktualūs šeimos reikalai. 
Kalbant apie santykius, vyraus 
nuoširdūs jausmai. Galite kreiptis į 
vadovybę dėl paaukštinimo, tačiau 
dideliems pinigams skirta kita 
savaitė. Atkreipkite dėmesį į savo 
endokrininę sistemą ir inkstus, gali 
būti jautresni. 

AVINUI

Prognozė kovo 3-9 d.

Netikėtai prasidėjęs meilės 
romanas bus romantiškas, veržlus, teiks 
malonumo ir vilčių dėl bendros ateities, 
bet greta bus daug pykčių ir pavydo. 
Sudaryti naujus kontraktus ypač seksis 
švietimo, turizmo agentūrų darbuoto-
jams. Puikus laikas valyti kepenis, gydyti 
dubens, klubų sąnarius, plaučius, bron-
chus. Kelionėse saugokitės traumų. 

ŠAULIUI

Jeigu dirbate su savo antrąja 
puse, būkite atsargūs. Didelė tikimybė, 
kad su jumis pasielgs nesąžiningai. 
Puikus metas imtis veiklos, kuriai 
galėtumėte skirti visą savo laiką ir 
širdį. Palankios dienos profilaktiškai 
pasitikrinti sveikatą pas šeimos gydy-
toją. Galite sulaukti kvietimo vykti į 
tolimą kelionę.

SKORPIONUI

Asmeniniame gyvenime 
palankus metas leistis į savęs 
pažinimo kelionę, atrasti naujų 
dvasinio tobulėjimo būdų. Pats 
geriausias metas teisėsaugoje 
dirbantiems asmenims. Saugokite 
inkstus, endokrininę sistemą, žiūrėkite 
maistą. 

SVARSTYKLĖMS

Turintieji antrąsias puses turėtų 
kurti gražius santykius. Asmeniniame 
gyvenime pokyčių nenumatoma. 
Jei esate vieniši, statusas kol kas 
nesikeis. Džiaugsitės sunkaus ir 
atkaklaus darbo rezultatais. Ir tik jūs 
vieni žinosite, kokia sėkmės kaina. 
Puikus laikas meditacijai, regresijos 
seansams.

VĖŽIUI

Porose vyraus darna, 
harmonija, skaidrumas.  Palankus 
laikas meninei kūrybai, intelektualiai 
veiklai. Saugokite širdies kraujagysles, 
mažiau vartokite alkoholio, sunkaus 
maisto. Palanku sportuoti, tereikia 
pasirinkti mėgstamą sporto šaką. 

LIŪTUI

Asmeninius santykius grįskite 
draugiškumu ir bendradarbiavimu, 
palaikykite antrosios pusės idėjas 
ir iniciatyvą. Galimas netikėtas 
laimėjimas ar pelningas užsakymas. 
Skirkite daugiau  dėmesio sveikatai, 
ypač jeigu turite problemų dėl 
kraujospūdžio, būtinus vaistus visada 
laikykite po ranka.

MERGELEI

Asmeninis gyvenimas bus 
ramus, stabilus ir aiškus. Kai kurių 
dokumentų tvarkymas gali užtrukti, 
tačiau laukiami rezultatai nenuvils. 
Turintiesiems problemų dėl stuburo, 
sąnarių ligų geras laikas gydytis 
sanatorijoje.

OŽIARAGIUI

Aplinkiniai nesupras jūsų 
nuotaikų kaitos, o tai kiš koją 
bendraujant. Šią savaitę geriausia 
užbaigti pradėtus darbus, sumanymus, 
išnaudokite energiją užbaigti ir 
pasiruošti kitam etapui. Pailsėkite, 
pamedituokite prie vandens telkinio. 
Puikus metas valyti kepenis.

ŽUVIMS

Užgrius konfliktų lavina. 
Būdami suirzę ir reikšdami 
nepasitenkinimą, kankinsite 
aplinkinius ir patys save. Bendraudami 
su kolegomis atlikite mažytę reviziją, 
patikrinkite jų nuoširdumą. Venkite 
peršalimų, kondicionierių, skersvėjų. 

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
1979 03 06

Režisierius  
Oskaras Koršunovas
1969 03 06

Dirigentas  
Vytautas Lukočius
1975 03 09

Laidų vedėja, atlikėja  
Ieva Stasiulevičiūtė
1989 03 03
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: BK. Pasigauk. Ataka. 
Agatis. Regula. Dromas. Gagarino. 
Asa. „Motorola“. „Lavera“. Yst. 
Pokaitis. Kinis. Plentas. Falas. AT. 
Ėriukas. Mostas. Iksas. Gan. Ruso. 
Rasa. Ja. Arakas.
Horizontaliai: PP. Parabolė. Agos. 
Keris. Asama. Anika. ITA. Litus. Ūgis. 
Atakas. AS. Visas. „Mes“. „Kagor“. Ga. 
Atakama. Argo. Ilona. Stearinas. Agro. 
Istra. Kuilys. Auk. Balnas. „Assa“. Ao. 
Tat. Os.
Pažymėtuose langeliuose: 
Profesija. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki kovo 7 d. siųskite  
SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja sigita Vaičiulytė 
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

 - Kodėl merginos laukia princo būtent 
ant balto žirgo?

- Tai tiesiog simbolis. Baltas žirgas kaip 
balta vėliava. Ir viskas aišku - atvyko pasi-
duoti.

l

- Blogai be moterų...
- Jeigu blogai be moterų, tai gerai. Va, 

kai gerai be moterų - tai jau blogai.
l

Pavarčius dabartinius vadovėlius, kyla 
įtarimų, kad ne mokyklose reikia ieškoti nar-
kotikų, o Švietimo ir mokslo ministerijoje.

l

- Savo žmonai nupirkau žiedą su dei-
mantu. Jau antra savaitė ji su manimi ne-
kalba.

- Kodėl?
- Tokios buvo mano sąlygos...

l

- Man atrodo, kad mano mergina miega 
su kažkuo kitu.

- Bet juk tu neturi merginos.
- Aš tai ir pasakiau.

l

Brangioji, turiu tau dvi naujienas - gerą 
ir blogą.

- Na, sakyk.
- Aš tave palieku.
- Aišku. O blogoji?

l

Gydytojas:
- Ar pasinaudojote mano patarimu mie-

goti prie atviro lango?
Pacientas:

- Taip.
- Ir astma dingo?
- Astma - ne. Bet dingo mano laikrodis, 

televizorius, mobilusis telefonas ir nešioja-
masis kompiuteris.

l

Aktorius nuogąstaudamas prieš pavojin-
gą epizodą:

- O jeigu ta virvė nutrūks?
- Šaunuolis! - sušunka režisierius. - Tai 

puiki idėja!

l

- Sakyk, kokios moterys būna ištikimes-
nės: blondinės, brunetės, šatenės ar juoda-
plaukės?

- Šiokių tokių garantijų suteikia tik žili 
plaukai...

aNEkDOTai
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beprotiškas pasaulis

KARNAVALAS. Rio de 
Žaneire kovo 4-ąją baigiasi 
įspūdingiausias ne tik  
Brazilijos, bet ir visame  
pasaulyje karnavalas. 
Sambos mokyklų pasirody-
mus ir kovą dėl geriausios  
mokyklos vardo stebi  
tūkstančiai į Rio de Žaneirą 
suvažiavusių turistų.

EPA-Eltos nuotr.






