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Greta AlišAuskAitė

- Kaip pati atradote aktorystę? Ar 
vis dar žavitės šia profesija?

- Negalėčiau pasakyti, kad buvau ja su-
žavėta, tačiau kol kas kaip niekur kitur čia 
jaučiuosi gerai. Ši profesija nepasiduoda ru-
tinai. Turi veiklos arba priverstinai atosto-
gaudamas nerandi sau vietos, eini į spektak-
lį, kai kiti grįžta namo, yra laikas, kai tiki, 
yra metas, kai nusivili. Išlieka tik tai, kad 
niekada negalėsi nurimti. Ir todėl čia aš jau-
čiuosi gyva. Esu intravertė. Nemėgstu kal-
bėti apie save. Apskritai nedaug kalbu. Mie-
liau klausausi, dažniau būnu viena nei ap-
supty žmonių. Scena yra vieta, kurioje aš 
„moku kalbėti“ apie save, kalbėti apie kitus. 
Joje galiu atverti tai, kas gyvenime dažniau-
siai lieka paslėpta. Režisierius Rimas Tumi-
nas sakydavo, kad scenoje TU esi niekam 
neįdomus, įdomus yra KITAS. Manau, kad, 
kalbėdamas apie kitą, tu neišvengiamai kal-
bi ir apie save. Manau, kūrėjas visuomet yra 
„autobiografas“. 

- Galbūt pastebėjote, kokios jūsų as-
meninės savybės labiausiai padeda ar 
trukdo darbe?

- Teatro įvairiapusiškumas nepriima jo-
kių apibendrinimų. Aš nežinau tokio savy-
bių sąrašo. Manau, kad teatrui reikia ir ve-
dančių, ir juos sekančių. Kalbančiųjų ir ty-

linčiųjų, neperkalbamų ir prisitaikančių. 
Tikiu, kad teatrui tu reikalingas toks, koks 
esi. Galbūt tu, kokio niekada nebuvo, šian-
dien ir esi pats reikalingiausias. Teatras 
pernelyg kintantis, keičiasi režisieriai, 
part neriai, tu pats. Ir tos savybės, kurios 
tau padeda, lygiai taip pat gali ir trukdyti. 
Tea trui reikia lyderių ir kategoriškumo, 
tačiau nelankstumas privers tave stovėti 
toje pačioje vietoje. Ironiška, kad profesi-
joje, kurioje reikia kiečiausio stuburo, kad 
išsilaikytum, būtent jautrumas yra viena 
didžiausių vertybių. 

- Žiūrovai jus išvys istorinėje dra-
moje „Marija Stiuart“, kur vaidinsite 
Škotijos karalienę. Koks tai persona-
žas? Ar turi panašumų su jūsų asme-
nybe? 

- Labai sudėtinga ir pernelyg didelė 
atsakomybė gula stengiantis apibūdinti 
pjesės veikėją, žinant, kad tai buvo realiai 
gyvenusi asmenybė. Patys istoriniai šal-
tiniai yra to laiko, tų įvykių interpretacija, 
savaip suvokta juos rašiusio žmogaus. 
F.Šileris istoriją pritaikė savajai dramai, 
S.Cveigas, parašęs nuostabų istorinį ro-
maną apie Mariją Stiuart, pateikė savąjį 
matymą. Būtų galima sakyti, kad Marija 
Stiuart buvo audringo ir tragiško likimo 
moteris. Vos tik ji gimė, šešių dienų tapo 
Škotijos karaliene, septyniolikos metų - 
Prancūzijos karaliene, o visą savo gyve-
nimą nenurimo dėl galimybės užsidėti dar 
ir trečiąją karūną - Anglijos, šitaip visiems 
laikams tapusi pagrindine Anglijos kara-
lienės Elžbietos oponente. Gyvenimą ji 
sugėrė pilnomis saujomis, išgyveno ir 
kraštutinį, žiauriausią pažeminimą, ir 
maksimalias aukštumas. Per vienus gyve-
nimo metus patyrė tokią aistrą ir jai ati-

davė viską, galop prarasdama ir valdžią, ir 
karūną, ir savigarbą. Atsiduodavo visiems 
sukylančiams jausmams, nemokėjo šaltai 
visko apmąstyti, nemokėjo nusileisti. Iš-
didumas ir puikybė visada keliaudavo ša-
lia. Tikėjo, kad Dievas davė jai karūną ir 
niekas negali jos atimti, todėl kaskart, kai 
reikėdavo ginti savo karališkąsias teises, 
ji tapdavo užsispyrusi, narsi ir nepermal-
daujama. Šalia viso to ji buvo tiesiog mo-
teris, kuri geidė mylėti ir būti mylima. 
Karalienė Elžbieta ir Marija Stiuart - tai 
tokie gražūs ir neįtikėtinai įdomūs dviejų 
moterų portretai. Ir nors abi nugyveno 
labai skirtingus gyvenimus, jų pamatiniai 
norai, geismai ir siekiai yra tokie panašūs. 
Čia nėra herojų ar antiherojų. Prieš ma-
žiau nei penkis šimtus metų tiesiog gyve-
no dvi moterys.

„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimimo data: 1985 05 28

n Išsilavinimas: vaidybos magistro laipsnis 

Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje

n Ryškesni vaidmenys: Jaunoji - 

P.Ignatavičiaus „Kruvinose vestuvėse“, Salė -  

R.Tumino „Madagaskare“, Varia - A.Areimos 

„Vyšnių sode“, Voverė - A.Areimos „Plėšikuose“, 

Maša -  G.Tuminaitės „Savižudyje“, Vera - 

V.Tertelio „Mėnuo kaime“, Renė - A.Areimos 

„Markizėje de Sad“

n Karjera: 2010-2014 m. Nacionalinio Kauno 

dramos teatro, o nuo 2014 m. - Valstybinio 

Vilniaus mažojo teatro aktorė

n Apdovanojimai: 2012 m. Jaunųjų teatro 

kritikų apdovanojimas, 2013 m. Fortūnos 

diplomas, 2014 m. „Auksinio scenos kryžiaus“ 

nominacija  

n Geriausias būdas atgauti jėgas - miegas

n Svajoja aplankyti - Lotynų Ameriką

Dosjė

Indrė PatkauskaItė:
Esu intravertė, bet scena 

yra vieta, kurioje „moku kalbėti“

Šiandien 
suprantu, kad 
atsitikti gali bet 
kas, todėl svarbu 
tik tai, ką darau 
Šiandien

Teatro užkulisiai gaubia didžias asmenybes ir talentus, kuriuos dažniau atpažįstame iš jų įkūnytų vaidmenų. Ir tik maža dalis  
teatralų parodo savo asmenybes, saugomas po devyniais užraktais. Vilniaus mažojo teatro aktorė Indrė PaTkauskaITė (30) 
tiki, kad teatrui reikalingas toks žmogus, koks jis yra. Jau kelias dešimtis vaidmenų sukūrusi aktorė premjeriniame spektaklyje  
„Marija stiuart“ įkūnys istorinę asmenybę - Škotijos karalienę Mariją stiuart. Išskirtiniame interviu „Laisvalaikiui“ daugžo-
džiauti nemėgstanti Indrė praskleidė teatro ir savo asmeninio gyvenimo šydą.
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„LaisvaLaikio“ interviu

IronIška, kad 
profesIjoje, 
kurIoje reIkIa 
kIečIausIo stuburo, 
kad IšsIlaIkytum, 
būtent jautrumas 
yra vIena 
dIdžIausIų  
vertybIų
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Ar prieš vaidmenį domėjotės ka-
ralienės istorija? Galbūt jums pačiai 
istoriniai vaidmenys įdomesni?

- Pirmą kartą tenka susidurti su istori-
niu vaidmeniu. Tai yra unikali galimybė tu-
rėti tiek medžiagos apie scenoje kuriamą 
tavo žmogų. Kita vertus, teatre galioja visai 
kiti dėsniai ir niekas juk nebando sukurti 
istorinio dokumentinio spektaklio.

- Jau spėjote išbandyti ne vieną de-
šimtį vaidmenų. Kuris jums pačiai įsi-
minė labiausiai? Galbūt pasikeitė po-
žiūris į vaidybą?

- Labai pasiilgstu „Vyšnių sodo“. Dau-
guma aktorių kalba apie kūrybinio proceso 
svarbą, aš taip pat nebūsiu išimtis, nes šio 
spektaklio kūrimo laikas iš tiesų buvo ypa-
tingas. Visada norėdavosi vaidinti šį spek-
taklį, nes grįžti į jį reikšdavo tris valandas 
pabūti su žmonėmis, kuriuos tam kartui yra 
suvienijusi sunkiai įvardijama, tik jiems ži-
noma jausena. Atrodė, kad ten susirinkda-
vome tiesiog „pabūti“.

- Kaip ir visose profesijose yra sun-
kumų, su kokiais susiduria aktoriai?

- Turbūt viena didžiausių iš jų - darbo 
stoka. Tik dirbantis aktorius  turi galimybę 
skleistis, augti. O šiandien patekti į „vy-
kusiųjų“ gretas išties sudėtinga... Dabar 
tiek daug kritikuojame, lyginame, vertina-
me. Labai greitai įvardijame talentus ir nu-
braukiame nepatikusius. Turime sekundę 
sublizgėti, bet neturime metų užaugti. Me-
chanizmas staigiai siunčia naujus asmenis, 
tarp kurių įnirtingai ieškoma „asmenybių“, 
pamirštant, kad tai yra ilgo tobulėjimo, au-
gimo, patirties ir išminties išsiugdymo pa-
sekmė. Nemanau, kad yra teisinga kviesti 
tiek naujų jaunų žmonių į šią profesiją, vi-
siškai neatsižvelgiant į paklausą. Ir tikrai 
nemanau, kad šio srauto sumažinimas kam 
nors užkirstų kelią.  Prieš stodama laukiau 
metus, kol bus renkamas aktorių kursas, 
kai kurie mano bendrakursiai laukė ir kelis. 

- Ar turite svajonių vaidmenį, koks 
jis?

- Keista yra su tais svajonių vaidmeni-
mis. Tai, ko aš viliuosi, yra darbas su įdo-
miais režisieriais, susidūrimas su sunkio-
mis užduotimis, galbūt naujomis išraiškos 
priemonėmis. Darbas, kuris būtų iššūkis, 

nauja, dar nepatirta patirtis. Bet koks vaid-
muo įdomiame, įkvepiančiame, tave augi-
nančiame kūrybiniame procese yra svajo-
nių vaidmuo. Natūralu, kad norisi didelės 
apimties vaidmenų, nes tai asocijuojasi su 
kūrybiškai veikliu etapu, galimybe save 
realizuoti. Dažnai nutinka taip, kad stebė-
damas kitų aktorių darbus kartais pamąs-
tai: tobula, visiškas svajonių vaidmuo. O 
to vaidmens, pasirodo, net nebuvo pjesė-
je - jis tiesiog nuo pradžios iki pabaigos 
buvo sukurtas, sufantazuotas, pasiūlytas ir 
įgyvendintas paties aktoriaus.

- Esate viena iš teatro režisieriaus 
ir pedagogo R.Tumino mokinių. Kaip 
apibūdintumėte savo mokytoją? Kokias 
jo pamokas ir vertybes vertinate la-
biausiai? 

- Šalia režisieriaus R.Tumino visada jau-
čiuosi šiek tiek nejaukiai. Vien jo buvimas 
geba tarsi įelektrinti patalpą, dar neteko 
sutikti tokio žmogaus, kurio stovėjimas ša-
lia tave priverstų taip pasitempti. Ši baimė 
man yra graži, pagarbi, sumišusi su šiluma, 
nes visada yra gera šį žmogų sutikti. Savo 
spektakliuose jis geba prajuokindamas pra-
virkdyti. Tai man yra genialu. 

- Turbūt teatrą galėtumėte pavadin-
ti savo antraisiais namais. O namuose 
nutinka visko, kokį linksmiausią nuti-
kimą prisimenate iš teatro gyvenimo?

- Matyt, vienas ryškiausių nutikimų 
būtų mano pirmosios gastrolės... Buvau 
antrame kurse, kai mane įvedė į spektaklį 
„Madagaskaras“ ir visai netrukus turėjo 
įvykti gastrolės su šiuo spektakliu į Hel-
sinkį. Tuo metu dar nebuvau skridusi lėk-
tuvu, taigi patirtis visomis prasmėmis bu-
vo nauja. Likus porai valandų iki skrydžio, 
visa trupė susitiko Vilniaus oro uoste. Vi-
si ramūs, kas po vieną, kas po du pasklin-
da po visą salę, aš tik su kuprine ant pe-
čių, atsisėdu tolėliau laukti. Kartkartėmis 
užmetu akį ir, tolumoje vis matydama tai 
vieną, tai kitą kolegą, ramiai sau laukiu 
toliau. Po valandos ramaus laukimo ir su-
pratimo, kad iki skrydžio liko maždaug 
keturiasdešimt minučių, viskas pradėjo 
atrodyti įtartinai. Vėl pradėjau akimis sa-

lėje ieškoti kolegų. Deja, nieko pamatyti 
nebepavyko. Dairiausi į mėlynus ekranus 
ir pamačiau užrašą „Helsinkis“. Gniauž-
dama pasą  darbuotojai pasakiau, kad turiu 
išskristi į Helsinkį, bet išgirdau trumpą 
atsakymą: „viskas, keleivių registracija 
baigėsi“. Aiškinau, kad aš TIKRAI turiu 
išskristi, kad aš galiu ir nubėgti iki lėktu-
vo, jei jau visi ten - aišku, man buvo at-
sakyta kategoriškai. Pasijutau kaip filme... 
(Šypsosi.) Supratau, kad trupė šiuo metu 
skrenda į šalį, kurioje turi būti suvaidintas 
spektaklis, o aš, vieno pagrindinių vaid-
menų atlikėja, tiesiog stoviu čia, Lietuvo-
je. Situacija atrodė per daug neįtikėtina, 
kad būtų tikra. Gerai, kad spektaklis buvo 
vaidinamas kitą dieną, todėl spėjau nu-
skristi laiku.

- Ar būna momentų, kai norisi viską 
mesti ir išvažiuoti į tolimą šalį? 

- Ne, kai būna sunku, atrandu jėgų ir čia. 
Jų man suteikia artimi žmonės. Kita vertus, 
keliaujant visos neesminės problemos pa-
sidaro tokios mažytės, iš tiesų nesvarbios. 
Kai pamatai, kiek pasaulyje visko yra, įvai-
riausių žmonių, galybė dalykų, kuriuos gali 
daryti, ima juokas iš tų mano sureikšmintų 
problemų. 

- Kaip manote, ar aktorių šeimose 
nepritrūksta laiko ir dėmesio artimiau-
siems dėl pasinėrimo į darbus? Kaip 
pačiai, manote, pavyks suderinti kar-
jerą ir šeimą?

- Nepritrūksta. Manau, kad tai yra ne 
laiko trūkumo klausimas, o mūsų sugebė-
jimo tą laiką išnaudoti. Yra man artimų žmo-
nių, kuriuos visada noriu jausti šalia. Kai 
apie juos galvoju, visada atsiranda galimy-
bė juos išgirsti, nors ir telefonu, ar bent 
akimirkai pamatyti, ne todėl, kad reikia, bet 
todėl, kad noriu. Net ir ilgas nesimatymo 
laikas nieko nekeičia, jei tu neapleidi žmo-
nių savo galvoje. Ir aš puikiai žinau, kad tie 
žmonės, apie kuriuos kalbu, tai jaučia ir 
žino. Žinoma, kol neturiu vaikų, viskas yra 
kur kas paprasčiau, mažas žmogus daug ką 
pasuka sava linkme, bet nuspręsiu, kad lai-
ko užteks, ir, tikiuosi, man jo užteks. Juk 
poroje gyvena du suaugę žmonės, kurie 
geba kalbėtis. Jei aš žinau, ką tu veiki, ko 
tu geidi ir ko sieki, aš gerbiu tavo norus. O 
tu savo ruožtu gerbi manuosius. Pagarba ir 

Kuo tiKrai 
žaviuosi, tai yra 
poros, Kurios 
užaugina šešis 
vaiKus, o yra vis 
dar be galo vienas 
Kitą įsimylėję

KategorišKos 
nuomonės man 
Kelia nemažai 
abejonių, nes visada 
yra KažKas, Kas 
lieKa nepasaKyta, 
visada yra ta 
mažytė žvaigždutė 
teKsto apačioje

gal esu patriotė, 
bet man gera 
gyventi tarp 
žmonių, Kurie 
Kalba mano 
gimtąja Kalba
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„LaisvaLaikio“ interviu

nenorėjimas kito žmogaus pritaikyti sau 
leidžia mums tapti laisviems visuose 
mūsų pasirinkimuose. Bet tai galioja tik 
esant visiškai lygiaverčiui dėmesiui ir 
pagarbai. Galbūt visa tai skamba labai 
idealistiškai ir utopiškai, bet juk kalbame 
apie tai, ko turėtume siekti ir išsaugoti, 
o ne atvirkščiai.

- Galbūt turite asmenybę, kuri 
jus įkvepia ar kelia susižavėjimą?

- Yra begalė žmonių, į kuriuos žiūriu 
godžiai, nes žavi jų sukurti darbai. Tačiau 
pastaruoju metu pradėjau justi, kad pri-
artėjus prie žmogaus, kuris nespinduliuo-
ja šiluma ir paprastumu, jo talentas man 
pasidaro tarsi nebežavus, nebeįdomus. 
Tada suprantu, kad asmeninis žavesys 
man yra labiau paveikus nei išprusimas 
ir talentai. Suprantu, kad galiu žavėtis 
darbais, sukurtais vaidmenimis, nutapy-
tais paveikslais, bet tai nereikš žavėjimo-
si asmeniu. Kuo tikrai žaviuosi, tai yra 
poros, kurios užaugina šešis vaikus, o yra 
vis dar be galo vienas kitą įsimylėję, tai 
yra žmonės, kurie pragyveno pasaulinius 
karus, o išliko nepataisomais optimistais. 
Šitas menas niekada nepasens.

- Ar esate svarsčiusi apie vyro 
idealą, kriterijus išrinktajam? 

- Ne, kriterijų nesu susikūrusi. Aps-
kritai nemėgstu apibendrinimų, tikslių 
įvardijimų, „verdiktų“. Kaskart steng-
damasi kažką apibrėžti, pasijaučiu labai 
nepatogiai, lyg viskas yra toli gražu ne 
taip, tarsi ištarti žodžiai neatspindėtų to, 
kas turėjo būti pasakyta. Gal dėl to aš ir 
nemėgstu daug kalbėti. Kategoriškos 
nuomonės man kelia nemažai abejonių, 
nes visada yra kažkas, kas lieka nepasa-
kyta, visada yra teksto apačioje ta ma-
žytė žvaigždutė, kurią jau atidžiai paste-
bime reklamose, bet dažnai praleidžiame 
gyvenime.

- Ateities numatyti ir suplanuoti 
neįmanoma, bet gal pasvarstote, ar 
visą laiką norėtumėte gyventi Lie-
tuvoje? 

- Niekada nejutau poreikio išvykti. 
Gal turėtų susiklostyti tam tikros aplin-

Šalia Rimo 
Tumino visada 
jaučiuosi Šiek Tiek 
nejaukiai... daR 
neTeko suTikTi Tokio 
žmogaus, kuRio 
sTovėjimas Šalia 
Tave pRiveRsTų Taip 
pasiTempTi

Indrė Patkauskaitė spektaklyje 
„Kruvinos vestuvės“

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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„LaisvaLaikio“ interviu

kybės. Šiandien man labai gerai čia. Gal 
esu patriotė, bet man gera gyventi tarp 
žmonių, kurie kalba mano gimtąja kalba. 
Kartais pagalvodavau, kaip gera būtų gy-
venti ten, kur šilta, kur nereikia gūžtis, 
devynis mėnesius laukti saulės, bet tada 
apgailėdavau rudenius, žiemas, pavasario 
laukimą. Man tas laukimas toks gražus. 
Tie besikeičiantys kvapai ypatingi. Ne, 
kol kas man visai patinka keisti ratus, 
gramdyti sniegą, pirkti sezoninius batus 
ir pavasarį sulaukti žibučių. (Šypsosi.)

- Koks metų laikas jums pats ža-
viausias?

- Nors esu visiška šilumos mėgėja ir 
labai patogiai jaučiuosi vasarą, man patys 
gražiausi yra pavasariai ir rudenys. Kaž-
kas juose yra mistiško, labai poetiško. 
Joks kitas metų laikas man nesukelia to-
kio vidinio jaudulio kaip pavasaris ir  nie-
kas manęs taip nenuramina kaip ruduo. 
Šiame cikliškume yra kažkas bauginan-
čio, bet kartu didingo ir esminio, kažkas, 
ko pati sau dar negaliu įvardyti. 

- Jeigu pavyktų atsukti laiką at-
gal, ar ką nors keistumėte savo gy-
venime?

- Reikėtų, kad šitą klausimą užduo-
tumėte per mano aštuoniasdešimtmetį! 
(Šypsosi.) Tada galėčiau ramiai pasvars-
tyti. Dabar kur kas įdomiau ateitis, nesi-
žvalgau į praeitį. Atrodo, dar jos tiek ne-
daug. Aštuoniasdešimties galėsiu išmin-
tingai apžvelgti sprendimus, kuriuos pri-
imu šiandien, o dabar nekantriai laukiu, 
kas bus pateikta istorijos analizei.

- Kokiu patyrusios aktorės recep-
tu pasidalintumėte?

- Aš pati dar jaučiuosi pradedančiąja! 
Jokių receptų nėra, deja, visus vadovė-
lius šioje profesijoje turi pasirašyti pats. 
Tam reikia tik laiko, darbo ir patirties, 
kuri ateina bedirbant. Vienintelis daly-
kas, kurį drįsčiau patarti, tai neatsisaky-
ti jokio darbo teatre, net jei jis iš pradžių 
ir neatrodo itin patrauklus, net jei jis ki-
tame mieste. Viskas nuguls į labai tinka-
mus stalčius, nesvarbu, ar patirtis bus 
įdomi, ar varginanti, praturtinanti ar nu-
vilianti. 

Turime sekundę 
sublizgėTi, beT 
neTurime meTų 
užaugTi

Spektaklio„Marija Stiuart“ 

premjera įvyks balandžio 26 ir 27 d.  

Vilniaus mažajame teatre 

Spektaklyje „Madagaskaras“
Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Spektaklyje „Mano 
batai buvo du“

Lauros Vansevičienės nuotr.



10 laisvalaikis 2 0 1 6  b a l a n d ž i o  1 5

NuomoNė

Apie atsinaujinimą pavasarįKą manai?

Didžiausi atsinaujinimai įvyko rudenį ir tie pokyčiai dar tę-
siasi. Nors pavasarį radikalių naujovių neplanuoju, norėtųsi 
išvaizdos pokyčių, tik dar nežinau, ar ryšiuosi tam, ar išdrįsiu. 
Bet žinote, kaip moterims būna, atsikelia vieną dieną ir žino, kad 
nori kažko naujo. (Šypsosi.) Tikriausiai pavasarį visi turi naujų 
norų ir galimybių. Be to, sodas bei gėlynai aplink namus taip pat 
atgyja iš naujo, tikiuosi, šiemet jie irgi gražiai žydės, o vidury 
vasaros rankos nenusvirs. Pavasarį pajaučiu, vos tik saulė labiau 
pašviečia, ir nesvarbu, kad dar šaltukas į pirštus kanda. Man 
labai patinka kvėpuoti pavasariu, kai užmerki akis vakare ir vė-
sa susipina su šiluma, tada jauti pavasarį. Ir net širdis reikalau-
ja atsinaujinusių jausmų. Pavasaris būna visur, net ir sapnuose.

laura imbrasienė 

Man pavasaris atrodo skirtas per žiemos miegus pamirštų pažadų 
atnaujinimui. Kas per Naujuosius metus buvo sau pažadėta, pavyz-
džiui, sportuoti, daugiau laiko praleisti gamtoje, tai, manau, visa tai 
bus pradedama vykdyti dabar, kai atšilo. Mūsų namuose simboliniai 
pavasario šaukliai yra „kačiukai“. Mano žmona su sūnumi kaip 
tik buvo kaime ir atsivežė jų. Šis simbolis man dar iš vaikystės įsi-
minęs. Žinoma, ir pats bandysiu tesėti atidėliotus pažadus, vienas 
iš jų - sportuoti. Linkiu visiems savuosius pradėti pildyti.

rolandas mackevičius

Pavasarį nubudusi gamta rodo pavyzdį ir ragina keistis ir žmo-
nes. Vieni trokšta nustebinti aplinkinius pasikeitusia išvaizda 
ar namų aplinka, kiti tiesiog pasineria į romantišką pavasario 
atmosferą. „Laisvalaikis“ paklausė, kokius pokyčius pavasaris  
atneša į televizijos laidų vedėjos Lauros ImbrasIenės (38), 
modelio ir televizijos laidų vedėjos aIstės PaškeVIčIūtės (29) 
ir radijo bei televizijos laidų vedėjo roLando mackeVIčIaus (31) 
namus bei širdis.
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Manau, kad jeigu gyveni žemėje, pavasario nepajusti neįma-
noma. (Šypsosi.) Be to, pavasarį aš pasenstu, nes švenčiu savo 
gimtadienį, nors to nesureikšminu. Mano manymu, pavasario 
atsinaujinimą diktuoja gamtos ciklas. Mes taip pat esame gamtos 
dalis, kad ir kaip sunku tuo patikėti gyvenant technologijų pasau-
lyje. Mūsų akys pastebi atsinaujinimus aplinkoje - žaliuojančią 
žolę, naujus medžių lapus, žiedus, pumpurus, todėl ir patys pajun-
tame poreikį atsinaujinti. Tik čia slypi šioks toks triukas. suža-
liavusi žolė - tai nematomo po žeme vykstančio proceso pasekmė. 
Tikras pokytis visada prasideda viduje, o išorėje jis tik atsispindi. 
Apie tai vertėtų pagalvoti prieš perkant naujausio pavasario sezo-
no „Top 5 Must Have“, kurie jau rytoj bus morališkai pasenę.

aistė Paškevičiūtė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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GROŽIO PASLAUGOS
NEMOKAMOS

04.11–17 D.

04.15–17 D.

04.13–16 D.

MODELIŲ 
ATRANKOS

VILNIUS KLAIPĖDA ŠIAULIAI
TEL. 1588, DAUGIAU INFORMACIJOS WWW.AKROPOLIS.LT

GROŽIO
PREKĖMS

PAŽYMĖTOMS
15-40%
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StiliuS

Sostinėje esančioje „Menų spaus-
tuvėje“ įvyko ilgai lauktas dizaine-
rės Agnės Kuzmickaitės naujausios 
kolekcijos pristatymas. Žaismingos 
kasdienybės įkvėpti drabužiai sudo-
mino ištikimiausius Agnės kūrybos 
gerbėjus, tarp kurių daugybė mados ir 
pramogų pasaulio atstovų. Dizainerės 
kuriami drabužiai išsiskiria spalvin-
gumu, veikiausiai todėl šiam vakarui 
ir dauguma svečių rinkosi spalvingus 
bei originalius aprangos ansamblius. 
Kai kuriems šis renginys tapo puikia 
proga dar kartą pasipuošti ankstesnių  
A.Kuzmickaitės kolekcijų drabužiais.  

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto
sidarEvičiaus fotoreportažas

Spalvų triumfas aprangoje

Dizainerė Jolanta Talaikytė 
su bičiule Diana Ročiene

Mados tendencijų  
prognozuotoja Marija Palaikytė

Poetė ir dainininkė Indrė Valantinaitė
Verslininkė Jurga  

Kiguolė su sūnumi Matu
Dainininkė Neringa Šiaudikytė 
su bičiule Marija Slušnyte
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Turizmo departamento 
poskyrio vedėja Indrė 

Trakimaitė-Šeškuvienė

Stilistė Austėja 
Jablonskytė

Televizijos ir radijo laidų vedėja 
Gabrielė Martirosianaitė

Dizainerės A.Kuzmickaitės 
tėvas profesorius Bronislavas 
Juozas Kuzmickas
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Spalvinga dizainerės Agnės Kuzmickaitės 
kasdienybė, ant žemės išbarstyti dukters žaislai 
bei kitos gyvenimiškos detalės ir šiemet tapo 
kūrėjos įkvėpimo šaltiniu. 2016 m. pavasariui ir 
vasarai bei artėjančiam rudens ir žiemos sezonui 
skirta kolekcija  ryški, netikėta, stilinga. Itin ryš-
kus ir dizainerės simboliu tapęs drugelis bei atos-
togomis alsuojantys maudymosi kostiumėliai. 
Agnės kūryboje atsirado lininis audinys - ne kaip 
išsigelbėjimas kaitrią vasaros dieną kaimo sody-
boje, o kaip stilinga alternatyva šiuolaikiškos 
miestietės drabužinėje. Lino nespalvingumą, po-
linkį glamžytis ir brigzti kūrėja pavertė pranašu-
mu, derindama jį su prabangiu aksomu, kailiu, 
plunksnomis, ryškių spalvų kutais bei tiulio de-
talėmis. Artėjančiam rudeniui ir žiemai A.Kuz-
mickaitė siūlo jaukias sukneles, megztukus, taip 
pat aksesuarus iš kašmyro bei merino vilnos. 
„Kuriu moteriai, kuri yra jautri savo laikui, bet 
nėra akla mados auka. Ji skiria dėmesio savo 
įvaizdžiui, tačiau neatrodo, kad dėl to ilgai vargo 
prie veidrodžio. Tas atsainumo prieskonis sutei-
kia papildomo žavesio“, - sakė kolekcijos autorė.

Eimantės Juršėnaitės 
ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

StiliuS

Spalvotos kasdienybės atgarsiai
A.Kuzmickaitės kūryboje

Po kolekcijos pristatymo dizainerė Agnė 
Kuzmickaitė buvo pasitikta ovacijomis, ne mažiau 
plojimų sulaukė ir pagrindiniu kolekcijos modeliu 
tapusi ekstravagantiška vestuvinė suknelė

Aplikacijos tarsi 
įrėmina laisvų 
formų drabužius

Dainininkas Saulius Prūsaitis 
jau trečiąsyk ant podiumo 
pristatė žmonos kūrybą

Rudens ir žiemos sezonui 
dizainerė siūlo jaukius 
drabužius iš kašmyro ir merino 
vilnos

15

StiliuS
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Lininis audinys 
derinamas su 
aksomu bei tiulio 
detalėmis

Maudymosi kostiumėliai ryškūs, 
tarsi nuspalvinti ekstravagantiškų 
spalvų žymekliais

Pagrindiniu ryškiaspalvio 
audinio motyvu tapo ant 

žemės išbarstyti dizainerės 
dukters žaislai

Iš panaudotos lauko reklamos 
pasiuvusi suknelę, dizainerė 
siunčia ekologinę žinią - 
prisidėti prie švaresnės 
aplinkos kūrimo galima ir labai 
netikėtais būdais panaudojant 
senus daiktus
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Karalienės gimtadienio 
šventėje dainuos 
žymūs atlikėjai
Didžiosios Britanijos karalienės ElžBiEtos ii 
90-ojo gimtadienio šventę ves britų kome-
diantai „And and Dec“, o keturių dienų šventė 
vyks Vindzoro pilyje gegužės mėnesį.

Koncertuos žymi australų dainininkė Kai-
li Minoug (Kylie Minogue), britų dainininkė 
Džes Glin (Jess Glynne) ir operos žvaigždė 
Katerina Dženkins (Katherine Jenkins). Pa-
sirodys ir kiti artistai: aktorius Martinas Klu-
nesas (Martin Clunes), žymusis aktorius 
Demjanas Luisas (Damian Lewis), dainininkė 
Beverli Nait (Beverley Knight) ir kiti.

Komediantai „And and Dec“ teigia esą 
„pagerbti, kad bus tokios ypatingos šventės 
vedėjai“. „Šiame įspūdingame renginyje pa-
sirodys daug gerai žinomų pramogų pasaulio 
žmonių. Šventėje dalyvaus 1500 dalyvių, kad 
pažymėtų tokį ypatingą gimtadienį“, - sakė 
duetas.

Šventėje bus papasakota visa karalienės 
gyvenimo istorija nuo gimimo 1923 metais 
iki karūnavimo 1953-iaisiais bei apims Elž-
bietos II gyvenimą per 60 karaliavimo metų. 
Renginį transliuos ITV gegužės 15 dieną.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

En Hetavėj sūpuoja sūnelį
Žymi JAV aktorė EN HETAVėJ (Anne 

Hathaway, 33) pirmą kartą tapo mama. „Os-
karo“ laureatė su vyru aktoriumi ir prodiu-
seriu Adamu Šulmanu (Adam Shulman) sū-
naus susilaukė kovo 24 dieną. Los Andžele 
gimdžiusi aktorė naujagimį pavadino Džo-
natanu Rousbangsu Šulmanu (Jonathan Ro-
sebanks Shulman).

Filmuose „Ir velnias dėvi Prada“ (The 
Devil Wears Prada), „Praktikantas“ (The 
Intern), „Vargdieniai“ (Les Miserables) ir 
daugelyje kitų vaidinusi E.Hetavėj su vyru 
susituokė 2012 metais po ketverius metus 
trukusios draugystės. Apie vaikus svajojusi 
aktorė tvirtina esanti „devintam danguj“.

ŽvaigŽdės

Hercogienės variacijos indiškos mados tema
Didžiosios Britanijos princo VILJA-

MO (William, 33) žmona Kembridžo her-
cogienė KETRINA (Catherine, 34), vie-
šėdama su vyru Indijoje, ir vėl žavėjo 
išskirtiniu skoniu. Tiesa, santūriu stiliu-
mi garsėjanti Ketrina šįkart, vykdama į 
iškilmingą pokylį Mumbajuje, visa bliz-

gėjo vilkėdama kristalais siuvinėtą ma-
dos namų „Jenny Packham“ suknelę, 
labai primenančią stilizuotą sarį. Duoklė 
Indijos madai buvo atiduota ir pasirinkus 
prie suknelės derančius Indijos juvely-
rikos namų „Amrapali“ prabangius aus-
karus.
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ŽvaigŽdės

Sendaikčių ge rbėjai: 
ir taupumas, ir  stilius
Ne visos žvaigždės saujomis žarsto pinigus. Yra ir tokių,  
kurios nesivaržo vaikštinėti po sendaikčių turgus ir apsipirkti  
parduotuvėse „iš antrų rankų“.

Debi Hari 
(Debbie Harry, 70)

Kultinės grupės „Blondie“ 

solistė kadaise lankydavosi tur-

guje ir dėvėtų drabužių parduo-

tuvėse tiesiog todėl, kad kito-

kioms parduotuvėms neturėjo 

pinigų. Šiandien 70-metė roko 

žvaigždė, aišku, gali sau leisti 

rengtis kur tik nori, bet komi-

sinių parduotuvių pomėgio ji 

neprarado. Pigiose parduotuvė-

se, mano Debora, galima rasti 

daug stilingų daiktų. „Kiekvie-

nam verta pavaikštinėti po to-

kias vietas ir „pamedžioti“. Tai 

labai įtraukiantis užsiėmi-

mas“, - prisipažįsta D.Hari.

Vinona raiDer (Winona ryder, 44)
Aktorė - dažna sendaikčių parduotuvių lankytoja. 

Ji mėgsta stilingus ir nebrangius drabužius, kurių 
nevengia ieškoti komiso parduotuvėse. Beje, pati Vi-
nona teigia, kad kartą atvyko į „Oskarų“ teikimo ce-
remoniją pasipuošusi suknia vos už 10 dolerių.

Keitė Mos 
(Kate Moss, 42)

Modelis ir sti-
liaus dievaitė atvirai 
pareiškė: ji - nuolati-
nė jaukių Londono 
sendaikčių parduotu-
vių „Camden Mar-
ket“ ir „Portobello 
Road Market“ lanky-
toja. Daugiausia Kei-
tė „medžioja“ vinta-
žinius daiktus, bet 
kai kada nusiperka ir 
tiesiog simpatiškų 
nebrangių daikčiukų.
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Parengė Milda KUNSKAITĖ

Sendaikčių ge rbėjai: 
ir taupumas, ir  stilius

DžaDa Pinket smit  
(Jada Pinkett smith, 44)

Aktoriaus Vilo Smito (Will 
Smith) žmona (ta pati, kuri siūlė boi-
kotuoti „Oskarą“) taip pat mėgsta 
pavaikštinėti po pigias parduotuves, 
kuriose apsiperka mažas pajamas 
gaunantys žmonės. Jos aistra - uni-
kalūs daiktai, kurių niekur, išskyrus 
panašias prekybos įstaigas, nerasi.

Šeron stoun (sharon stone, 58)

Kalbama, kad „Esminio instinkto“ 
žvaigždė - taip pat komiso parduotuvių 
gerbėja. Spauda rašo, kad ji kolekcionuo-
ja kašmyro megztukus, kuriuos perka vien 
turguose ir „antrų rankų“ parduotuvėse. 
Argi kur nors kitur rasi tokių unikalių 
daiktų?

robertas Patinsonas 
(robert Pattinson, 29)

„Saulėlydžio“ žvaigždė tiesiog die-

vina parduotuves „iš antrų rankų“. Tie-

sa, kartą jis žurnalistams prisipažino, 

kad pastaruoju metu jam yra vis sudė-

tingiau lankytis panašiose įstaigose, 

esą paparacai trukdo apžiūrinėti nenau-

jus daiktus.

DžuliJa roberts 
(Julia roberts, 48)

Viena daugiausiai uždirbančių 

Holivudo aktorių stengiasi savo 

vaikams įskiepyti ne tik meilę me-

nui ir grožiui, bet ir mokėjimą 

„protingai“ apsipirkti. Džulija Ro-

berts dažnai vedasi atžalas į turgus 

ir dėvėtų drabužių parduotuves, 

kad jie suprastų: madingai ir gra-

žiai apsirengti galima ne tik bran-

giose dizainerių parduotuvėse.
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grožio paletė

Dažnai merginos trokšta to, ko neturi - tiesių plau-
kų savininkės svajoja apie garbanas, o garbanės 
svajoja apie glotnius it stiklas plaukus. Jei rytais 
daug laiko praleidžiate prie veidrodžio šukuodama 
ir tiesindama nepaklusnius, pasišiaušusius plaukus 
arba daug pinigų išleidžiate brangiems šampū-
nams ir kondicionieriams, o plaukai vis tiek neatro-
do sveikai, neblizga, geriausia išeitis - apsilankyti 
pas gerą plaukų specialistą, kuris įvertintų plaukų 
būklę ir patartų, koks tiesinimo būdas tinkamiau-
sias būtent jums. 
Plačiau apie tai papasakojo „Gatineau“ grožio  
salono kirpėja-stilistė Lina Tamošiūnienė

- Jei norisi tiesių, sveikų ir žvilgančių 
plaukų, kaip tai padaryti saugiai? Kokį plau-
kų tiesinimo būdą pasirinkti?

- Jau seniai vyrauja nuomonė, kad tik plaukų 
tiesinimas keratinu yra tobula ir negadinanti plaukų 
procedūra. Dažnai internete randu pasiūlymų apie 
„stebuklingas“ visiškai natūralias priemones, kurios 
vos ne namų sąlygomis efektyviai ištiesina plaukus, 
dažniausiai tai vadinama plaukų tiesinimu keratinu. 
Per daugelį darbo metų esu išbandžiusi visas įma-
nomas plaukų gydymo ir tiesinimo priemones bei 
technologijas ir vienareikšmiškai negaliu pasakyti, 
kad plaukų tiesinimas keratinu yra panacėja visais 
gyvenimo atvejais. Taip, keratino procedūros sutei-
kia glotnumo ir puikiai tinka plaukų gydymui, jei 
plaukai išsausėję, praradę blizgesį, šiaušiasi ar pu-
čiasi, taip pat trumpalaikiam tiesinimui, tačiau jei 
plaukai garbanoti ir pasišiaušę, o jūs norite ilgiau 
išliekančio efekto, geriau tinka cheminis plaukų tie-
sinimas. Bet kuriuo atveju, namuose šių procedūrų 
daryti tikrai nerekomenduočiau - ne visos priemo-
nės, kurias galite nusipirkti internetu, yra kokybiš-
kos ir ne visi tiesinimo būdai yra tinkami jūsų plau-
kams. Todėl pirmiausiai reikėtų įvertinti plaukų būk-
lę ir atsakyti į klausimą, kokio rezultato norite. 

- Kokiu atveju geriau rinktis plaukų tie-
sinimą keratinu, o kokiu - cheminiu būdu?

- Jei plaukai dažyti sruogelėmis, šviesinti ar 
dėl kitų priežasčių labai stipriai išsausėję, reko-
menduočiau plaukų gydymą ir tiesinimą keratinu. 
Keratinas atkuria pažeistą plauką iš vidaus, taip 
pat veikia plauko kutikulę, uždarydamas ir sustip-
rindamas žvynelius. Tokiu būdu keratinas išlygina 
plaukus, suteikia jiems žvilgesį, gyvybingumą ir 
natūralų elastingumą. Jei plaukai sveiki, nešvie-
sinti, ypač sruogelėmis, tačiau šiaušiasi, pučiasi 
ar garbanojasi, o jūs norite tiesių plaukų, jums tiks 
tik cheminis plaukų tiesinimo būdas.

- Kuo šie plaukų tiesinimo būdai skiriasi?
- PlauKų gydymas Keratinu nekei-

čia plaukų struktūros, jei plaukas yra garbanotas 
ar banguotas, tai jis toks ir išlieka, tačiau prisod-
rintas keratino tampa sveikesnis, lygesnis, glo-
tnesnis, nesišiaušia. Procedūra suteikia plaukams 
šilkinį glotnumą, blizgesį, sumažina plaukų vėli-
mąsi, gerokai palengvina plaukų priežiūrą ir mo-
deliavimą namų sąlygomis. Plaukų tiesinimas ke-
ratinu laikinai ištiesina plauką, neardydamas jo 
struktūros, suteikia plaukams blizgesio ir elastin-
gumo. Tiesus plaukas, priklausomai nuo plaukų 
būklės prieš procedūrą, išlieka iki 4 mėnesių. 

Cheminiu būdu ištiesinti plaukai išlieka 
tiesūs tol, kol neatauga. Maždaug po 6 mėnesių 
daroma ataugusių šaknų korekcija. Nereikėtų bai-
mintis žodžio „cheminis“, jau daugiau nei 10 metų 
dirbu su unikalia cheminio ilgalaikio plaukų tiesi-
nimo technologija, kuri saugiai ištiesina garbanas 
ir pašalina per didelį plaukų purumą, taip pat balan-
suoja plaukų struktūrą. Šią modernią technologiją 
sukūrė „Goldwell“ kompanija ir japonų mokslinin-
kai, todėl ji kartais vadinama „japoniška“. Prieš 
užtepant chemines priemones procedūros metu ir 
stabilizuojant tiesinimą, sluoksnis po sluoksnio yra 
tepamos plaukų apsaugos priemonės, sukurtos bū-
tent šiai procedūrai, dėl šios priežasties procedūros 
trukmė yra net 5 valandos! Taigi ši procedūra tikras 
„išbandymas“ tiek klientui, tiek meistrui, tačiau 
rezultatas nuostabus ir, svarbiausia, ilgalaikis. Ga-
ruojantys aliejai, liekantys plaukuose labai trumpą 
laiką, ištiesina plaukus švelnindami kutikulą ir pa-
lengvindami iššukavimą, neapsunkinant plaukų. 
Pantenolis ir kviečių proteinai suteikia struktūrą 
atkuriantį efektą, kuris suteikia plaukams sveiką 
pojūtį ir nuostabų žvilgesį. Taigi, cheminis plaukų 
tiesinimas tam tikrais atvejais yra vienintelis spren-
dimas ir visai be reikalo paskutiniu metu nuvertin-
tas. Yra dar vienas privalumas - iš karto po šios 
procedūros plaukus galima dažyti, tai yra svarbu, 
nes plaukai šiek tiek pašviesėja. Po plaukų tiesini-
mo keratinu dažymą galima daryti tik praėjus 3-4 
dienoms.

Prieš

Cheminis plaukų tiesinimas 
ir stilingas kirpimas buvo at-
liktas 23-ejų gretai. Po pro-
cedūros praėjus kelioms die-
noms mergina netvėrė 
džiaugsmu: 

Esu labai išranki plaukų prie-
monėms ir reikli plaukus tvarkan-
tiems meistrams. Tai mano silpno-
ji vieta. Todėl šią paslaugą rinkda-
masi ilgai svarsčiau ir tariausi, ar 
ji nepakenks plaukams, ar tikrai 
bus toks rezultatas, koks žadamas. 
Mano plaukai buvo ilgi, stori ir na-
tūraliai garbanoti, be to, gana stip
riai pučiasi, todėl ilgai užtrukdavau 
juos tvarkydama. Žinoma, kaip ir 
visoms, man norėjosi to, ko neturiu, 
jau prieš šešerius metus gimė sva-
jonė turėti griežtą trumpai kirptų ir 
tiesių plaukų šukuoseną. Kirpimui 
nesiryžau vien todėl, kad nenorėjau 
kasdien jų alinti karštomis tiesini-
mo žnyplėmis. Ir štai, pagaliau! Po 
meistrės Linos atliktos cheminio tie-
sinimo procedūros ir norimo kirpi-
mo, mano svajonė išpildyta. Dabar 
sutaupau daugiau nei valandą lai-
ko, tvarkydama plaukus, nes kie-
kvieną kartą tobulą šukuoseną tu-
riu labai greitai. Mane tikrai su-
pras tos, kurios vandens pramogas 
rinkdavosi rečiau ir jeigu įmano-
ma, ne vakarėlių metu, kad nerei-
kėtų gaišti papildomo laiko plau-
kams. Dabar man nebaisus joks 
oras, o tvarkinga ir stilinga šukuo-
sena mano palydovė kasdien.

Garbanės svajonė - tiesūs plaukai! 
Ar tikrai kenkia cheminis tiesinimas?

Su „laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida grožio 

paslaugoms
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Po

Gretos plaukų galiukai buvo labai išsausėję, todėl teko patrumpinti nemažai plaukų ir tik po kirpi-mo atliktas cheminis plaukų tiesinimas. Po 5 va-landų trukmės procedūros Gretos plaukai tapo žvilgantys, sveikai atrodantys  ir tobulai tiesūs.

Garbanės svajonė - tiesūs plaukai! 
Ar tikrai kenkia cheminis tiesinimas?

Parengė Eimantė Juršėnaitė

grožio paletė
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Grožio salonas „Gatineau“
Totorių g. 19, Vilnius

Tel. 8 5 261 8364

www.groziopaslaugos.lt
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 Grožio paletė

Šiuolaikinis žmogus yra linkęs 
investuoti į savo išvaizdą
Kasmet daugiau kaip 400 rekonstrukcinių ir estetinių operacijų atliekantis  
klinikos „Grožio chirurgija“ plastinės rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas  
VyGintas KaiKaris teigia, kad nors grožio sąvoka yra viena iš subjektyviau-
sių, visuomenėje yra susiformavusios nuostatos, kas yra gražu ir kas ne.
„Kiekvienas žmogus savaip įsivaizduoja grožį, kartu ir vertina jį skirtingai. 
tačiau, nepaisant to, galima pastebėti tam tikras vyraujančias grožio mados 
tendencijas, kurios skatina kritiškiau vertinti savo išvaizdą ir domėtis plastikos 
chirurgijos galimybėmis“, - tvirtina visiems gerai žinomas plastikos chirurgas.

Kaune įsikūrusi klinika „Grožio chirurgija“ siekia būti ar-
čiau savo pacientų, todėl konsultacijas rengs EAST ISLAND SPA 
centre Vilniuje. Konsultacijų metu visais estetikos ir su tuo susi-
jusiais sveikatos klausimais konsultuos plastinės rekonstrukcinės 
chirurgijos gydytojai, o balandžio 27 d. konsultuos Vygintas 
Kaikaris. Individualios konsultacijos metu gydytojas turės gali-
mybę ne tik susipažinti su paciento problema, bet ir įvertinti nu-
matytos operacijos reikalingumą, ar tokią operaciją galima atlik-
ti, - taip bus taupomas klientų laikas.

l Naujausią informaciją apie konsultacijas galite rasti 
www.eastisland.lt ir www.groziochirurgija.lt interneto puslapiuo-
se bei socialiniuose tinkluose.

v.kaikaris konsultuos vilniuje

„Laisvalaikio“ inf.
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konsultacijos vyks:
l EAST ISLAND SPA CENTRE
l Konstitucijos pr.26, Vilnius (FORUM PALACE)
l Kviečiame registruotis tel. +370 (5) 272 2227, 
    mob. tel. +370 (682) 33 222

Didžiausias moterų siaubas - bėgantys metai

Moterys dažniau nei vyrai apsilanko pas grožio specialistus, pagal 
statistiką kas 20-a Lietuvos moteris ryžtasi kardinaliems išvaizdos 
pokyčiams. Nors dalis pacientų ateina dėl sveikatos problemų, vis dėl-
to grožis išlieka pagrindinė plastinių operacijų priežastis. „Moterys 
dažniausiai nerimauja dėl po gimdymo atsiradusių pokyčių: pakritusios 
krūtinės, nepageidaujamų riebalų pilvo, juosmens ir šlaunų srityse. 
Na, ir, žinoma, didžiausias moterų siaubas - bėgantys metai. Negalė-
damos susitaikyti su atsiradusiomis raukšlėmis ar pakritusiais akių 
vokais, pacientės kreipiasi į plastikos chirurgus“, - pasakoja V.Kaikaris.

Nors vyrai rečiau praveria plastikos chirurgų duris, jie taip pat 
turi savų problemų: skundžiasi dėl iškilusio pilvo ar kreipiasi dėl no-
sies atkūrimo operacijos po traumų. „Juk baigėsi tie laikai, kai plas-
tinės operacijos atrodė nepasiekiamos paprastiems žmonėms, o iš-
vaizda buvo ne tokia svarbi. Šiuolaikinis pasaulis neriboja žmonių 
galimybių, todėl viskas tapo pasiekiama ranka. Pastebėjome, kad vis 
daugiau žmonių domisi savo estetine išvaizda, yra linkę investuoti į 
savo grožį ir taip siekia ne tik išorinių išvaizdos pokyčių, bet ir pa-
kelti savo savivertę“, - tvirtina V.Kaikaris.

krūtų didinimo operacijos išlieka populiariausios

Pasak plastikos chirurgo, jau daugelį metų krūtų didinimo opera-
cijos yra populiariausios Lietuvoje. „Lietuva priklauso Vakarų Europai 
ir jos kultūrai, kurioje šiuo metu susiformavusi tvirta nuomonė dėl 
krūtų etalono - tai C dydžio krūtinė. Tokios mados vienaip ar kitaip 
lemia moterų pasirinkimą, pastaruoju metu Lietuvos moterys dažniau-
siai renkasi būtent tokio dydžio implantus. Nors kartais moterys atei-
na turėdamos itin keistų norų, visuomet vadovaujuosi principu - svar-
biausia nepakenkti. Juk tinkamai atlikta plastinė operacija yra ta, kurios 
nepastebi aplinkiniai, kai visi pokyčiai atrodo natūralūs. Kadangi visais 
grožio klausimais konsultuoju ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje - Lon-
done ir Dubline, pastebiu, kad nuo kiekvienos šalies kultūros priklau-
so, koks yra tas grožio idealas. Tačiau tarp visų tautų moterų yra šis 
tas bendro - jeigu operacija yra sėkminga ir moteris patenkinta rezul-
tatais, tai parodo jos akys“, - teigia žymus plastikos chirurgas.
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RestoRanai

Viliojančios naujienos 
Jau aštuntus metus gyvuojantis restoranas tu-

ri daugybę nuolatinių klientų, kurie galėtų patvir-
tinti, kad čia visuomet galima atrasti ką nors nau-
jo. Verslo pietų pasiūlymai keičiasi kasdien, o res-
torano meniu - plati europietiškos virtuvės patie-
kalų įvairovė. Be to, meniu nuolat tobulinamas ir 
atnaujinamas atsižvelgiant į besikeičiančius sezo-
nus bei vyraujančias kulinarijos tendencijas. Todėl 
vos pasirodžius pavasario saulei „Esse“ virtuvės 
šefai pasistengė, kad lankytojai galėtų mėgautis 
gaiviais sezoniniais skoniais. „Dabar svečiams siū-
lome šiltų jūros gėrybių salotų, jūrų šukučių ir 
lašišos tartaro, užkandžiams įmantriai paruoštų 
midijų bei kitų patiekalų. Taip pat kasdien patie-
kiama vis kitokia šviežia žuvis, - sakė restorano 
savininkė Veronika Nevoina. - Mūsų meniu pasi-
pildė patiekalais, pagamintais žemoje temperatū-
roje, - tarp jų lašiša, antiena, veršiena. Žemoje tem-
peratūroje gamintas maistas - viena iš madingiau-
sių kulinarijos ir sveikos mitybos tendencijų. Taip 
apdoroti produktai nepraranda naudingų maistin-
gųjų medžiagų, vitaminų ir skonio savybių. Pagal-
vota ir apie desertų mėgėjus, kaip visada pristaty-
sime jiems keletą naujienų.“

„Esse“ - gurmaniško maisto oazė sostinės centre
„Esse“  
ekologinis ūkis

 Pasak restorano savininkės, svarbu, 
kad maistas būtų ne tik skanus, bet ir 
sveikas, todėl visi „Esse“ patiekalai pa-
gaminti tik iš kokybiškų, šviežių produk-
tų. Valgiaraščiui žengiant kartu su metų 
laikais, vos prinokusios daržovės, žalu-
mynai ir vaisiai, taip pat švieži putpelių 
kiaušiniai į restoraną atkeliauja tiesiai iš 
ekologinio ūkio, siekiančio biodinaminio 
ūkio statuso, kuris priklauso pačiai 
V.Nevoinai ir jos šeimai. Ekologiškose 
lysvėse jau dygsta ridikėliai, svogūnai ir 
kitos daržo gėrybės, o po mėnesio pra-
sidės ir lankytojų labai laukiamas špara-
gų sezonas. Atsižvelgiant į klientų po-
reikius, valgiaraštyje yra nemažas vege-
tariškų patiekalų pasirinkimas: salotos, 
sriubos, rizotas su baravykais, rankų 
darbo virtinukai ir kiti patiekalai, kurie 
abejingų nepaliks. Iš plataus meniu išsi-
rinks ir veganai. „Esse“ virtuvės šefai 
pasistengs, kad kiekvienas iš restorano 
išeitų sotus ir laimingas.

Keičiantis metų laikams ir artėjant šiltajam sezonui, restoranų valgiaraščiuose ieško-
me lengvesnio maisto, kuris būtų ne tik skanus, bet ir sveikas, padedantis išlaikyti gerą 
savijautą ir suteikiantis energijos. Būtent tokiomis naujienomis pavasarį pasitiko savo 
lankytojų poreikiais itin besirūpinantis sostinės restoranas „Esse“. 

Restoranas „Esse“ 

Gedimino pr.50/2, Vilnius 

Mob. tel. 8 686 00488

info@esse.lt,
www.esse.lt

Jūros šukutės su  
omarų padažu

Tigrinės krevetės su „Meche“ 
salotomis ir Gvakamole
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RestoRanai

„Esse“ - gurmaniško maisto oazė sostinės centre

su „Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai (išskyrus verslo pietus, 

banketus ir spec. pasiūlymus)

Turininga pramoga - 
degustacinis vakaras

Stilingos ir elegantiškos restorano 
erdvės -  puiki  vieta  laisvalaikiui  su 
draugų kompanija bei svarbioms šeimos 
šventėms. „Restorane „Esse“ yra dvi 
salės   -  vienoje galime priimti  iki  30, 
kitoje - iki 50, o furšetinio tipo vakarė-
liui - iki 80 svečių“, - sakė V.Nevoina.
Jei  norite  surengti  smagų  įmonės 

vakarėlį,  įsimintiną  gimtadienį  ar  tie-
siog smagiai ir įdomiai praleisti vakarą, 
restorane „Esse“ rengiami degustaci-
niai vakarai, kurių metu profesionalus 
someljė papasakos apie maisto ir gėri-
mų derinimo kultūrą. Dar viena resto-
rano naujiena - „Coravin“ sistema. Tai 
įrenginys, leidžiantis mėgautis bet ku-
riuo  išskirtiniu  gėrimu  neatkemšant 
butelio,  nes  taurei  pripildyti  visiškai 
nereikia  ištraukti  kamščio. Taip  sve-
čiams  suteikiama galimybė paragauti 
daugiau prabangių naujų skonių.

Restorano įkūrėja ir savininkė Veronika Nevoina 
sako, jog šiltuoju metų laiku restorane maistas 
gaminamas tik iš ekologiniame ūkyje užaugintų 
šviežių daržo gėrybių

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Lietuvoje vis labiau populiarėja irklenčių 
sportas. Tie, kurie jau išbandė, nebegali be jo 
gyventi, meta nuobodžias treniruotes sporto 
salėse ir su draugų kompanija aktyviai bei 
sveikai pramogauja gryname ore ant van-
dens. Tie, kurie dar nebandė, turėtų suklusti. 
Profesionalus treneris Markas Gurskis 
(Mark Gurskij) tvirtina, kad tai vienas sau-
giausių sportų, kuris padeda itin efektyviai 
deginti kalorijas. O be to, tai labai smagu. 

Ringailė Stulpinaitė

- Kuo naudingas irklenčių sportas?
- Šis sportas naudingas tuo, kad jomis plau-

kiojant ir irkluojant dirba visas kūnas - t.y. ab-
soliučiai visos raumenų grupės. Plaukimas 
irklente yra paremtas balansinio treniruoklio 
principu, tad bet koks veiksmas ant irklentės 
verčia dirbti ir visą kūną, visus raumenis. To-
dėl vienas didžiausių šio sporto pliusų yra tas, 
kad vienu metu galima ne tik efektyviai de-
ginti kalorijas, bet ir gražinti kūną, dailinti for-
mas. Ir nors paprastai plaukiant taip pat dirba 
visi kūno raumenys, užsiimant irklenčių spor-
tu galima sudeginti gerokai daugiau kalorijų 
nei kai kuriomis kitomis sporto šakomis. 

- Kokia yra optimali vienos treniruotės 
trukmė ir kiek kalorijų galima sudeginti?

- Viena treniruotė įprastai trunka apie 45 
minutes arba valandą. O kalorijų deginimas 
priklauso nuo treniruotės intensyvumo. Jei 
tai vidutinio intensyvumo treniruotė, tuomet 
galima sudeginti iki 500 kalorijų. Jeigu labai 
intensyvi - net iki 1200 kalorijų. Smagu tai, 
kad vidutinio intensyvumo 45 minučių treni-
ruotė ant irklentės prilygsta dviem valan-
doms fizinės veiklos sporto klube. Tai vienas 
optimaliausių sportų norintiems sustiprinti 
kūną ir būti lauke, gryname ore.

- Tačiau plaukimas irklente neatrodo 
labai saugus ar lengvas sportas... 

- Atvirkščiai. Tai tėra pirmas įspūdis tų, ku-
rie patys dar neišbandė šio sporto. Daugelis 
sporto šakų atrodo smagios ir aktyvios, bet trau-
mų rizika, jomis užsiimant, yra gerokai didesnė 
nei sportuojant su irklentėmis. Pavyzdžiui, jei 
neapšilsite prieš treniruotę sporto klube, galite 
rimtai persitempti ir tuomet sportas būna ne 
nauda, o žala organizmui. Irklenčių sporte rei-
kėtų labai pasistengti, kad gautumėte traumą, 
nes visi veiksmai atliekami lengvai, reikia išlai-
kyti pusiausvyrą, dirba gilieji kūno raumenys. 
Traumų rizika čia itin maža. Tiesa, jei pirmoji 
treniruotė buvo intensyvi, gali būti, kad pajusi-
te ir tuos raumenis, kurių nežinojote, kad turite. 

Irklenčių sportas - 
veikla, liekninanti labiau nei bėgimas

Plaukiojant irklentėmis galima sudeginti 
daugiau kalorijų nei užsiimant kai kuriomis 
kitomis sporto šakomis.
Kalorijų deginimas plaukiojant su irklente 60 min.
n Lenktynės irklentėmis - 713-125 kcal
n Turistinis plaukimas irklente - 615-708 kcal
n Joga ant irklentės - 416-540 kcal
n Įprastinė treniruotė ir plaukimas irklente - 
305-430 kcal

Kalorijų deginimas užsiimant kitomis sporto 
šakomis 60 min.
n Plaukiojimas - 840 kcal
n Bėgiojimas - 650 kcal
l Važinėjimas dviračiu - 483 kcal
n Banglenčių sportas - 412 kcal

Įdomu

Aktyvus lAisvAlAikis

Profesionalus irklenčių sporto treneris 
Markas Gurskis (Mark Gurskij)

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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neleidžia pamesti irklentės ar nuskęsti. Ne-
mokantys plaukti apvelkami gelbėjimosi lie-
menėmis ir taip pat pritvirtinamas specialus 
diržas, tad plaukti tikrai saugu. Be to, pirmo-
ji treniruotė visuomet vyksta baseine, tad 
saugumas maksimaliai užtikrinamas.

- Kaip pats susidomėjai irklentėmis?
- Seniau užsiiminėjau irklavimu ir buvau 

rimtas kandidatas į irklininkų rinktinę, bet pa-
tyriau traumą ir mano karjera ten baigėsi. Bet 
aš negaliu gyventi be vandens ir irklavimo. Iš-
bandžiau jėgos aitvarų sportą, banglentes, net 
snieglentes, kaip alternatyvą, bet atradęs irklen-
tes supratau, kad tai bene vienintelis sportas, 
kuriam nereikia specialių oro sąlygų - tik van-
dens, irklentės, irklo ir noro. Beje, aš pirmasis 
lietuvius supažindinau su lakroso žaidimu ant 
irklenčių. Šis sportas itin populiarus JAV, mat 
tai yra žolės sporto lakroso ir vandens sporto 
mišinys - labai smagus komandinis žaidimas. 

Aktyvus lAisvAlAikis

- Kokio amžiaus žmonės gali užsiim-
ti šiuo sportu?

- Iš principo vaikams reikalinga didesnė 
priežiūra ir pageidaujama, kad jie plauktų su 
suaugusiu žmogumi arba instruktoriumi. O nuo 
kokių 10-12 metų šiuo sportu gali užsiimti visi. 
Vyriausia mano mokinė buvo 85 metų moteris, 
kuri jau per pirmąją treniruotę išmoko atsisto-
ti ant irklentės. Mat pradžioje irkluoti moko-
masi atsiklaupus, kad būtų lengviau išlaikyti 
pusiausvyrą, pajusti lentą, išmokti taisyklingai 
irkluoti, ir tik tuomet galima mokytis atsistoti.

- Ką reikėtų žinoti prieš pirmąją tre-
niruotę? Reikalingas specialus pasiruo-
šimas?

- Reikia minimalių žinių apie šį sportą, bet 
jas treneris gali suteikti ir pirmos treniruotės 
metu. Taip pat treneris, matydamas žmogaus 
fizines galimybes, gali padėti sudaryti atitin-
kamą programą, kad irklenčių sportas būtų 
maloni pramoga, o ne priverstinis fizinis krū-
vis. Atsižvelgiama ir į silpnąsias asmens fizinio 
pajėgumo vietas, tarkime, silpnai treniruotas 
rankas, nugarą ar kokias nors praeities trau-
mas. Tad iš principo nereikalingas joks pasi-
ruošimas ir galite būti iki tol gyvenime nieka-
da nesportavę, tai tikrai nebus kliūtis. 

- Kokie didžiausi irklenčių sporto pri-
valumai?

- Pirmiausia tuo, kad tai draugų sportas 
ir buvimas lauke, nes smagiausia plaukti sto-
vinčiame ežero vandenyje arba upėse, jei no-
rite daugiau iššūkių ir pasitikrinti savo fizinę 
ištvermę. O draugų sportu jis vadinamas dėl 
to, kad kaip ir kokiomis baidarėmis, irklen-
tėmis gali plaukti daug draugų. Būna irklen-
čių, ant kurių gali plaukti keli žmonės vienu 
metu, tad net pikniką vandenyje galima susi-
organizuoti. Be to, tai saugus būdas aktyviai 
leisti laiką ir atrasti naują vandens sportą.

- Kokia tikimybė įkristi į vandenį ir 
ką daryti tiems, kurie nemoka plaukti?

- Na, apversti irklentę nėra lengva, nes ji 
tikrai gana stabiliai laikosi vandenyje ir yra 
gana plati. Tiesa, neišlaikę pusiausvyros, jei 
stovite ant irklentės, galite nuo jos nukristi. 
Bet net ir tokiu atveju nieko baisaus nenutiks, 
nes prie kojos rišamas specialus raištis, kuris 

Irklenčių sporto mokykla „Suping.lt“ 

Vilniuje siūlo:

l Individualias ir grupines treniruotes

l Irklenčių nuomos paslaugas

l Specialius turus irklentėmis aktyviam laisva

laikiui ir jūsų šventėms (pvz., blaiviems merg

vakariams ir bernvakariams, įmonės vakarėliams)

l Savaitgalio stovyklas

Daugiau informacijos www.suping.lt

3 priežastys norintiems 
išmėginti irklenčių sportą ir 
pamilti aktyvų gyvenimo būdą 

l Irklenčių sporto grupės spe
cialiai formuojamos nedidelės, iki 
8 asmenų, kad kiekvienas gautų 
pakankamai trenerio dėmesio ir 
išsamią konsultaciją bei mokymus.
l Irklentę paprasta valdyti, lengva 
transportuoti.
l Tai saugus ir naujas būdas 
mėgautis vandens sportu bet kur, 
kur tik yra vandens telkinys. 

Irklenčių sportu gali užsiimti ir 
tie, kurie neturiu jokio fizinio 
pasiruošimo bei nemoka plaukti

Marko Gurskio asmeninio albumo nuotr.

Nuolaida su „laisvalaikio“ kortele plaukimui su 
irklentėmis. trukmė: 2 val.

vilniuje - 14 Eur, trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 13 Eur.

Pastovi kaina: 15 Eur.
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Hipotezės

Didžiausios 
senovės mįslės

Nepaisant to, kad esame kur kas labiau apsišvietę negu mūsų protėviai, gyvenę prieš 
tūkstantmečius, turime mokslo žinių ir naudojamės aukštosiomis technologijomis, vis 
dar nepajėgiame įminti kai kurių tolimos praeities mįslių. Kalbame apie istorikams ge-
rai žinomus faktus, kurių iki šiol taip ir nesugebama paaiškinti.

Velykų salos statulos

Velykų saloje monolitinių statulų „moai“ yra apie 
900, dauguma - vulkano Rano Raraku apylinkėse. 
Yra nesuprantama, kaip saloje gyvenusiems lauki-
niams pavyko sukilnoti tokius luitus ir iš jų iškalti 
statulas. Pagal vietos legendas akmeninės statulos 
kadaise buvo gyvi milžinai, o paskui jie nustojo 
vaikščioti ir virto akmenimis. Bet kas tuo patikės?

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Piramidžių statybos paslaptis

Piramidžių randama ne tik Egipte, bet ir Kinijoje, 
Pietų Amerikoje ir net Europoje. Žinoma, kad 
senovės egiptiečiai jose laidojo faraonus, bet 
dauguma tyrinėtojų mano, kad pirminė jų paskirtis 
buvo visai kitokia. Kai kas net mano, kad pirami-
dės buvo kosminės energijos saugyklos ir kad jas 
pastatė ateiviai.

Bermudų trikampio piramidės
Praėjusio šimtmečio pabaigoje legendinio Bermudų trikampio rajone, vandenyno dugne, buvo aptikti du statiniai, kurių forma priminė piramidę. Tik jie pastatyti ne iš akmens, o iš paslaptingos medžiagos, panašios į stiklą. Be to, pagal amžių šios piramidės aiškiai „jaunesnės“ už egiptiečių. Tyrinėtojai taip ir nesuprato, kam prireikė statyti piramides jūros dugne...

Egipto sfinksas

Mokslininkai išsiaiškino, kad garsųjį Kairo sfinksą 
pastatė visai ne senovės egiptiečiai. Jis egzistavo 
gerokai anksčiau, prieš susikuriant Egipto civiliza-
cijai ir prieš piramides. Kas gi jį iškalė iš akmens 
ir kokiu tikslu?

Šumerų kilmė

Šumerų civilizacija atsirado Pietų Mesopotamijoje 
maždaug VI tūkstantmetyje prieš mūsų erą. Būtent 
šumerai išrado ratą, pradėjo naudoti dantiraštį 
ir Saulės bei Mėnulio kalendorius. Taip pat jie 
pirmieji žmonijos istorijoje išmoko degti plytas 
ir daug kita. Iki šiol nežinoma, iš kur atkeliavo 
šumerai. Yra net versija, kad jie atvyko iš kosmo-
so. Tikriausiai šumerų palikuonys ir dabar gyvena 
tarp mūsų, bet nieko nežino apie savo kilmę.

Pasaulinis tvanas

Apie šį įvykį užsimenama Biblijoje, taip pat senuo-
siuose įvairių tautų mituose. Bet ar jis iš tikrųjų 
vyko? Šiuolaikiniai mokslininkai padarė išvadą, kad 
apie 5600 metus prieš mūsų erą vyko stiprus žemės 
drebėjimas, dėl jo Juodosios jūros lygis pakilo 
140 metrų. Suprantama, kad tai žmonėms turėjo 
katastrofiškų padarinių. Sprendžiant iš visko, apie šį 
kataklizmą ir kalbama minėtuose šaltiniuose.

Atlantidos žūtis

Atlantidos istoriją gana išsamiai aprašo Platonas, 
kuris savo ruožtu rėmėsi egiptiečių žynių rankraš-
čiais, saugomais Aleksandrijos bibliotekoje. Tačiau 
prisikasti iki pirminių šaltinių taip ir nepavyko - 
papirusai sudegė per gaisrą. Daugybę amžių visa-
me pasaulyje buvo ieškoma žuvusio žemyno ir jame 
klestėjusios civilizacijos pėdsakų, bet nesėkmingai.

Aleksandro Makedoniečio mirtis

Didysis karvedys Aleksandras Makedonietis mirė 
32-ejų. O jo mirties priežastis nėra tiksliai žinoma. 
Pagal vieną, labiausiai paplitusią versiją, jis buvo 
nunuodytas. Persai tvirtino, kad jį nubaudė dievai 
už Kyro kapo išniekinimą. Maža to, tiksliai net 
nežinoma, kur būtent buvo palaidotas Aleksandras! 
Nors jo kapas „randamas“ tai šen, tai ten...

Baltaodžiai inkų valdovai

Inkų imperijos valdovai buvo laikomi dievų palikuo-
nimis. Kad ir kaip būtų keista, net jų išvaizda labai 
skyrėsi nuo valdinių - jie buvo barzdoti ir šviesios 
odos. Inkų karaliai apskritai nebuvo panašūs į 
indėnus, senuosius Amerikos gyventojus. Tai teigė 
ir konkistadorai, kuriems teko su jais susitikti. Yra 
hipotezė, kad inkus valdė europiečiai, kadaise, neat-
menamais laikais atvykę į Amerikos žemyną.

Naskos geoglifai

Juos galima įžiūrėti tik iš paukščio skrydžio, 

nes šie piešiniai žemės paviršiuje yra didžiuliai. 

Pavyzdžiui, erelio atvaizdo ilgis yra apie 120 m, o 

voro - 46 metrai. Suprantama, šiems piešiniams 

sukurti reikėjo daug pastangų. Bet kodėl tai buvo 

taip svarbu? Galbūt geoglifais buvo kas nors žen-

klinama arba jie buvo susiję su kokiu nors kultu, 

juos turėjo matyti dievybės, nes žmonės tada dar 

neskraidė... Galbūt dievais buvo vadinami atei-

viai, atvykdavę į Žemę žvaigždėlaiviais?
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Įdomybės

Ši praėjusio amžiaus ketvirta-
jame dešimtmetyje pagaminta kėdė 
rašytojai atiteko nemokamai: ji sto-
vėjo municipaliniame bute Edin-
burge, kuriame ji gyveno dešimto-
jo dešimtmečio viduryje. Ant auk-
cionan patekusios kėdės - užrašas: 
„Aš rašiau „Harį Poterį“, sėdėda-
ma ant šios kėdės“ ir Dž. Rouling 
autografas. Pasak rašytojos, ši kėdė 
buvo patogiausia iš visų, buvusių 

bute, nors komfortiška jos tikrai 
nepavadinsi.

„Mano nostalgiškoji prigimtis 
liūd nai žiūri, kaip kėdė palieka mane. 
Bet mano nugara neliūdi“, - pajuoka-
vo ji prie kėdės pridedamame laiške.

Dž.Rouling dar 2002 metais pa-
aukojo kėdę vienai labdaros organi-
zacijai. 2009 metais baldą už 29 tūks-
tančius dolerių įsigijo neįvardytas 
kolekcininkas.

Floridoje jau leis  
kartu gyventi 
nesusituokusioms poroms

Floridoje panaikintas 1868 metų 
įstatymas, draudęs nesusituokusioms po-
roms gyventi kartu.

Atitinkamą sprendimą priėmė valsti-
jos gubernatorius Rikas Skotas (Rick 
Scott). „Jeigu vyras ir moteris nesusituo-
kę gyvena kartu, jie kalti dėl antrojo sun-
kumo laipsnio teisės pažeidimo“, - buvo 
sakoma 148 metus galiojusiame įstatyme.

Pagal jį, už gyvenimą kartu nesusi-
tuokus turėjo būti baudžiama laisvės at-
ėmimo iki 60 dienų bausme ir 500 do-
lerių bauda. Kaip pažymi žiniasklaida, 
šios įstatymo jau daug metų nebuvo lai-
komasi. Per balsavimą Floridos parla-
mente prieš įstatymo panaikinimą bal-
savo penki žmonės.

Analogiški įstatymai buvo panaikin-
ti beveik visose Amerikos valstijose. 
Draudimas gyventi kartu nesusituokus 
tebegalioja tik Mičigane ir Misisipėje.

indijoje - tūkstančiai 
karvės ir buliaus 
vestuvėms

Gudžarato valstijoje Indijos vakaruo-
se įvyko karvės ir buliaus vestuvės, ku-
rioms gyvulių šeimininkai išleido sumą, 
ekvivalentišką 23 tūkstančiams eurų.

Į iškilmes, surengtas viename iš kai-
mų, buvo pakviesta daugiau kaip 300 
žmonių. Gyvūnų savininkai prašmatnia 
ceremonija norėjo parodyti svarbų kar-
vių vaidmenį Indijos kultūrai ir jos pi-
liečiams, taip pat pareikšti protestą prieš 
šių galvijų pjovimą šalies teritorijoje. Or-
kestro lydimi vestuvių svečiai pradėjo 
eitynes nuo jaunikio vardu Ardžunas 
(Arjun) ir nuotakos Punam (Poonam) 
kaimo. Patys iškilmių kaltininkai buvo 
vežami sunkvežimiu. Vestuvės vyko pagal 
tradicinius hinduistų ritualus.

Robotas Skarlet 
Johanson veidu

Kinijoje sukurtas į garsią-

ją JAV aktorę Skarlet Johanson 

(Scarlett Johansson) panašus 

robotas. Skarlet antrininkės-

roboto kūrėjas RiKiS MA 

(Ricky Ma) nė neslepia, jog 

jam labai patinka ši aktorė.

Už kėdę - tūkstančiai dolerių

Kėdė, ant kurios sėdėdama 
Džoana Rouling (Joanne 
Rowling) rašė „Harį 
Poterį“, parduota už 394 
tūkstančius dolerių

EPA-Eltos nuotr.

Ąžuolinė kėdė, ant kurios sėdėdama britų rašytoja Džoana Rouling 
(Joanne Rowling, 50) parašė du pirmuosius „Hario Poterio“ (Harry Potter) 
tomus, parduota „Heritage auctions“ aukcione niujorke už 394 tūkstančius 
dolerių. Pirkėjas panoro likti nežinomas.
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Parengta pagal užsienio spaudą ir Eltos inf.



32 laisvalaikis 2 0 1 6  b a l a n d ž i o  1 5

Scena

Savaitgalį Vilniuje paaiškėjo antrojo tarp-
tautinio festivalio-konkurso „Muzikos 
talentų lyga 2016“ nugalėtojai. Daugiau 
nei 600 dalyvių iš devynių šalių pritrauku-
siame renginyje varžėsi jaunieji talentai, 
kurių meistriškumą vertino Lietuvos ir už-
sienio muzikos pasaulio žvaigždės.

„Grand Prix“ pasidalijo du atlikėjai

„Muzikos talentų lygos 2016“ vaikiškojo 
„Grand Prix“ laimėtoja tapo talentingoji Ma-
riam Mavrova (14 m.) iš Bulgarijos. Suaugu-
siųjų „Grand Prix“ apdovanojimą nuspręsta 
padalinti perpus, nes komisijos balsai teko po 
lygiai dviem įspūdingo balso atlikėjoms - Lie-
tuvos dainininkei Valerijai Iljinaitei ir atlikėjai 
iš Italijos Frančeskai Spenato (Francesca 
Spennato).

Kompetentingą vertinimo komisiją šie-
met sudarė gausus būrys žinomų šalies bei 
užsienio muzikos pasaulio žvaigždžių: operos 
primadona Nomeda Kazlaus (Suaugusiųjų 
dienos komisijos pirmininkė), kompozitorius 
Gediminas Zujus (Vaikų dienos komisijos pir-
mininkas), Lietuvos televizijos ir radijo ko-

miteto pirmininkas muzikologas Edmundas 
Vaitekūnas, dainų autorės bei atlikėjos Rasa 
Kaušiūtė ir Giedrė Kilčiauskienė, grupės 
„Rondo“ lyderis Aleksandras Ivanauskas-Fa-
ra bei užsienio šalių prodiuseriai ir festivalių 
organizatoriai.

sulaukė dėmesio iš užsienio atlikėjų

Antrus metus organizuojamas festivalis-
konkursas „Muzikos talentų lyga“ šiemet pri-
traukė visą būrį jaunųjų muzikos atlikėjų iš 
Lenkijos, Armėnijos, Ukrainos, Latvijos, Ita-
lijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Bul-
garijos.

„Džiaugiamės, kad apie mūsų festivalį 
greitai plinta geri atsiliepimai, dėl to sulaukė-
me ne tik dalyvių iš Lietuvos pagausėjimo, bet 
ir smarkiai praplėtėme dalyvių geografiją. Tiek 
Lietuvos atstovai, tiek užsienio svečiai jėgas 
išbandė varžydamiesi profesionaliai įrengtoje 
scenoje. Savo stebinančiais talentais šie jauni 
žmonės sužavėjo ne tik renginio žiūrovus, bet 
ir vertinimo komisiją“, - sakė muzikos kūrėjus, 
pedagogus, atlikėjus bei prodiuserius subūru-
si konkurso sumanytoja ir „Muzikos talentų 
lygą“ organizuojančios VšĮ „Ars festa“ direk-
torė Asta Bagdonavičienė.

„Muzikos talentų lyga“ 
privertė aikčioti ir žiūrovus, ir komisiją

Nugalėtojos: Frančeska Spenato 
(Francesca Spennato) iš Italijos, Valerija 
Iljinaitė ir Mariam Mavrova iš Bulgarijos

Operos primadona 
Nomeda Kazlaus ir 

renginio organizatorė 
Asta Bagdonavičienė
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Scena

Dalijosi meistriškumo pamokomis

Konkurso metu buvo organizuojami ope-
ros solistės N.Kazlaus bei dizainerio Ruslano 
Rybakovo sceninio meistriškumo seminarai, 
kurie sulaukė didelio visų pedagogų bei da-
lyvių dėmesio. Ne vienas atlikėjas iš patyru-
sios scenos žvaigždės gautus neįkainojamus 
patarimus spėjo panaudoti ir konkursiniame 
pasirodyme.

„Džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie jau-
nimo edukacinės veiklos. Šis festivalis pri-
traukia daug talentingų jaunuolių, todėl ir su-
tikau pasidalinti su dalyviais savo žiniomis, 

scenine patirtimi ir praktiniais patarimais“, - 
įspūdžiais dalijosi operos primadona N.Kaz-
laus. Ji vienam iš festivalio talentų Mariui 
Mickui iš Plungės įsteigė specialųjį prizą - 
nemokamą dalyvavimą savo organizuojamuo-
se kasmetiniuose vokalo ir aktorinio meis-
triškumo kursuose „Palangos vasaros akade-
mija 2016“.

sulaukė studentų pagalbos

„Muzikos talentų lygos“ išskirtinumas 
yra ne tik tai, kad itin didelis dėmesys skiria-
mas garso ir apšvietimo kokybei bei viso ren-

ginio estetiniam apipavidalinimui, bet ir tai, 
kad į konkurso-festivalio organizavimą visa-
pusiškai įsitraukia ir Vilniaus technologijų ir 
dizaino kolegijos (VTDK) studentai.

Festivalio režisierė Regina Stadalnikaitė-
Komžienė džiaugėsi, kad projektas subūrė 
tiek muzikuojantį jaunimą, tiek itin kūrybin-
gus studentus - būsimus interjero dizaino 
specialistus, garso režisierius, multimedijų 
kūrėjus, grafinio dizaino specialistus.

„Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 
bendruomenė smarkiai prisidėjo prie viso fes-
tivalio-konkurso organizavimo. Manau, stu-
dentams tai buvo puiki galimybė pasiprakti-
kuoti, o mums jų suteikta pagalba buvo ne-
pamainoma“, - pasakoja R.Stadalnikaitė-Kom-
žienė.

vedėjai - žavus duetas

Antrus metus iš eilės renginį vedė žavus 
duetas - magas Mantas Wizard ir „Vaikų Eu-
rovizijos“ atstovė Lietuvai Eglė Jurgaitytė.

Koncerto metu žiūrovus ir konkurso da-
lyvius savo balsais žavėjo muzikiniame pro-
jekte „X faktorius“ sužibėjusi grupė „Original 
Copy“.

Renginio „Grand Prix“ taurės laimėto-
jams piniginius prizus įsteigė festivalio-kon-
kurso pagrindiniai rėmėjai: „Magija“, kuri 
apdovanojo vaikiškojo „Grand Prix“ laimėto-
ją, ir grūdų perdirbimo ir miltų gamybos įmo-
nė „Malsena“, kurios piniginis apdovanojimas 
atiteko suaugusiųjų „Grand Prix“ nugalėto-
joms. „Muzikos talentų lygos“ konkurso lau-
reatų koncertą filmavo LRT televizija. Ren-
ginį rėmė BMW, prekybos tinklas „Maxima“, 
„Akvilė“.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Renginį vedė Eglė Jurgaitytė 
ir Mantas Wizard

Vinčenzas Kolasantas (Vincenzo Colassanto)  
ir Aleksandras Ivanauskas-Fara 

Šventinis tortas
Organizatorių nuotr.
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Internetas

Ar picų išvežiotojo darbas po kelerių me-
tų bus aktualus, o gal tai darys specialios 
mašinos? Planuojate atostogas Švedijoje -  
kaip paklausti vietinių, kodėl verta ten 
vykti? Ar mobiliuoju žaidimu galima iš-
reklamuoti užkandinę? Visus atsakymus 
rasite čia.

Vietoj IšVadų

n Turizmą galima skatinti ir telefono skambučiais. 

Pica į namus atvažiuoja pati 

Kas?
„Domino’s“.

Kokia situacija?
Net Vilniuje šiuo metu pridygo galybė 

mažesnių ir didesnių užkandinių, siū-
lančių maistą į namus. Sostinė maža ir 
vartotojų skaičius limituotas, tad tenka 
išsiskirti , kad tave pastebėtų. Dar dides-
nė kova už Atlanto, kur po kelias tokio 
tipo įmones atsiranda kone kasdien.

Ką padarė?
Neaišku, ar tai tik graži ir fiktyvi vie-

šųjų ryšių istorija, ar tikras produktas, 
tačiau „Domino’s“ garsiai kalba apie ple-
čiamą naują pristatymo būdą. Jūs užsisa-
kote picą ir vos tik ji pagaminama, be vai-
ruotojo riedantis įrenginys veža maistą 
jūsų nurodytu adresu. „Amazon“ stebina 
prekes pristatančiais bepiločiais lėktuvais, 
o picerija pasirinko paprastesnį būdą - rie-
dėjimą tradiciniais keliais ir šaligatviais.

rezultatai?
Panašu, kad pristatomuoju vaizdo 

klipu kol kas labiausiai domisi inovaci-
jų gerbėjai. Vis dėlto peržiūrų skaičius 
taip pat džiugina - vos per kelias savaites 
420 tūkst.

https://goo.gl/r6qn6x

rubriką Pristato „Gaumina“

 El. reklama: telefono skambučių poveikis
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Internetas

Šalies telefono numeris 

Kas?
Švedijos turizmo departamentas.

Kokia situacija?
Prieš 250 metų Švedija tapo pirmąja 

šalimi, išleidusia įstatymą, kuris panai-
kino cenzūrą. Kodėl tuo nepasinaudojus 
turizmo tikslais? Būtent taip gimė pro-
jektas „Švedijos numeris“.

Ką padarė?
Vietos gyventojai gali registruotis spe-

cialiame tinklalapyje. O bet kokioje kitoje 
šalyje gyvenantis žmogus - surinkti telefo-
no numerį +46 771 793 336. Vos tik pra-
dėsit skambinti, sistema atsitiktinai pa-
rinks vieną iš švedų ir štai - galite kalbėti 
su juo. Klauskite visko, ko norite, - koks 
šiuo metu oras, kiek restorane kainuoja 
pietūs ar kodėl jis rekomenduoja čia atos-
togauti.

rezultatai?
Kampanijai vos kelios dienos, tačiau 

skaičiai iškalbingi. Iš viso skambinta be-
veik 13 tūkst. kartų, bendras pokalbių 
laikas šiuo metu siekia 23 dienas ir 7 val. 
Šalys, iš kurių dažniausiai skambina-
ma, - JAV, Turkija, Rusija, Didžioji Bri-
tanija ir Australija. Išbandykite ir jūs.

http://theswedishnumber.com

 El. reklama: telefono skambučių poveikis apokalipsės tematika  
maisto reklamai 

Kas?
„Chipotle“.

Kokia situacija?
Greitojo maisto industrija stipriai keičia 

vartojimo veidą. Tad randasi vis daugiau 

žmonių, kuriems neužtenka tik skanaus 

maisto, dažnas nori įrodymų, kad jo perka-

mas produktas gaminamas iš šviežių pro-

duktų ir yra sveikas.

Ką padarė?
Pagal meksikietiškus receptus gaminan-

tys „Chipotle“ sukonstravo mobilųjį žaidimą, 

kuriame personažas bando išgelbėti pasaulį 

nuo žalingų mitybos įpročių. Šis žaidimas 

pristatytas pagal visus Holivudo standartus 

nupieštu filmuku. Personažas pats dirba grei-

tojo maisto pramonėje, kol galiausiai neapsi-

kentęs imasi kieme auginti daržoves ir siūlo 

jų praeiviams. Siužetas panašus į apokalipsę, 

bet tai tik paryškina problemos aktualumą.

rezultatai?
Per pirmą savaitę vaizdo klipas peržiū-

rėtas 5 mln. kartų, šiuo metu skaitiklis ro-

do 15,6 mln. Pats žaidimas parsisiųstas 650 

tūkst. kartų.

https://goo.gl/cTsru4
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Filmuose apie Harį Poterį labiausiai iš-
garsėjusi aktorė Ema Votson (Emma 
Watson) džiaugiasi, kad karjera kine at-
veria daug galimybių, padeda įgyvendinti 
svajones ir asmeninius tikslus. tačiau ba-
landžio 15-ąją 26-ąjį gimtadienį švęsianti 
Ema sako, kad, esant reikalui, savo karjerą 
paaukotų dėl sėkmingos santuokos.

Apie žinomumą

Šlovė, fotoaparatų blykstės ir raudonieji 
kilimai yra tik viena žinomų žmonių gyveni-
mo pusė. Tačiau Ema tvirtina, kad kasdieny-
bėje toks žinomumas labiau vargina nei džiu-
gina: „Stengiuosi bendrauti su draugais, leis-
ti laiką su šeima ir nepakilti virš debesų vien 
dėl to, kad esu žinoma aktorė. Bet mane la-
biausiai erzina, kai gatvėje ar parduotuvėje į 
mane žmonės spokso lyg į kokį eksponatą, o 
ne į normalų paprastą žmogų, turintį savą 
gyvenimą ir jausmus. Muziejuje vaikštinėti 
ramiai galiu tik 10-15 minučių, iki momento, 
kol kas nors mane pamato ir paprašo kartu 
nusifotografuoti. O tada tarsi prasideda do-
mino efektas, subėga visa minia, kurios aš 
nepajėgiu suvaldyti, ir mano smagus laikas 
muziejuje baigiasi. Bet bene baisiausias sce-
narijus ištinka vaistinėje, kur perkant kokias 
nors higienos priemones kas nors sušunka: 
„Štai, čia ta mergina iš Hario Poterio filmo!“ 
Norisi atsisukti ir atvirai pasakyti: „Taip, tai 
aš, perku tamponus, malonėkite luktelėti.“

Apie stilių

„Dievinu mados pasaulį. Manau, kad stiliaus 
pajauta yra svarbi, nes juk per savo stilių patei-
kiame save visam pasauliui. Yra mados linijų, 
kurių drabužius galėčiau dėvėti nuolatos, nes 
jie nuostabūs. O savo stiliaus neįsivaizduoju be 
kokio klasikinio derinio ir džinsų. Makiažas, 
manikiūras - tai dalykai, kuriuos darytis sma-
giausia su draugėmis, tačiau kasdienis makiažas 
tikrai ne man“, - pasakojo Ema.

Apie drAugus

Kartais draugais tampa tie žmonės, su 
kuriais dirbame ir praleidžiame daugiausia 
laiko. Taip nutiko ir Emai, kuri tikruosius 
draugus atrado vaidindama filmuose apie Ha-
rį Poterį: „Danielis (Daniel Radcliffe) ir Ru-
pertas (Rupert Grint) man tikrai yra daugiau 
nei paprasti draugai. Jie tarsi mano broliai, 
šeima ir patys artimiausi draugai. Smagu, kad 
su jais galiu kalbėtis absoliučiai apie viską be 
jokių tabu.“ 

Apie sAntuoką ir kArjerą

Karjera Holivude visuomet reikalauja tam 
tikrų aukų. Vieniems tai asmeninis gyvenimas, 
kitiems sveikata, laisvas laikas ir t.t. Tuo metu 
Ema tikisi, kad pavyks suderinti viską: „Nejau 
neįmanoma ir sukurti puikią karjerą, ir turėti 
tvirtą santuoką? Bet jei jau tektų rinktis, tuomet 
nedvejodama galiu pasakyti - mieliau būčiau 
laimingai ištekėjusi nei daug pasiekusi aktorė. 
„Oskarų“ apdovanojimai, premjeros - visa tai 
nuostabu, tačiau kas iš to, jei visu tuo džiaugs-
mu negali pasidalinti su artimu žmogumi? Aš 
net mieliau susitikinėčiau ne su įžymybe, o su 
kokiu paprastu žmogumi ir su juo kurčiau san-
tykius. Man nepatinka tai, kad dėl mano žino-
mumo gali nukentėti mano antrosios pusės pri-
vatus asmeninis gyvenimas.“

Parengė Ringailė StulPinaitė

AŠTRUS ŽVILGSNIS

36

DATOS

l Ema gimė 1990 m. balandžio 15-ąją Paryžiuje, 
Prancūzijoje, ir ten gyveno iki penkerių.
l Visas aktorės vardas - Ema Šarlotė Diueri Votson 
(Emma Charlotte Duerre Watson).
l Abu aktorės tėvai yra teisininkai.
l Nuo šešerių Ema žinojo, kad ji taps aktore.
l Mokykloje mokėsi aktorystės meno, šokio ir 
dainavimo. 
l Pirmasis jos debiutas didžiajame kine buvo filme 
„Haris Poteris ir išminties akmuo“, kur ji suvaidino 
geriausią Hario draugę Hermioną. 
l Be apdovanojimų už vaidmenis kine, Ema yra 
gavusi Britų mados apdovanojimą už geriausią stilių 
2014 m.
l Jos mėgstamiausia knyga iš serijos apie Harį 
Poterį yra „Haris Poteris ir Azkabano kalinys“.
l Labiausiai Emai patinkantys aktoriai ir aktorės: 
Raselas Krou (Russell Crowe), Džonis Depas (Johnny 
Depp), Sandra Bulok (Sandra Bullock), Natali 
Portman (Natalie Portman) ir kt.

FakTai

Didžiausia auka - privatumas

EPA-Eltos nuotr.

Raminta 
Vyšniauskaitė 
gimtadieniui pasiruošusi

Sauliaus Baniulio nuotr.
Plačiau apie „Power Hit Radio“ gimtadienį - 39 p.

2016 m. balandžio 15-21 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

TV
 TO

P1
0

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

NTV Mir Lietuva 2,6%
Info TV 2%
REN Lietuva 0,8%
LRT Kultūra 0,5%
Liuks! 0,2%

Lietuvos rytas TV 4,1%
TV6 3,8%
TV1 3,4%
TV8 3,3%
NTV Mir Lietuva 2,7%

Info TV 2,6%
PBK 2,5%
REN Lietuva 1,1%
LRT Kultūra 0,8%
Liuks! 0,4%

LNK 16,1%

TV3 14,2%

BTV 5,9%

LNK 20,7%

TV3 15,8%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 12,4

2 NUO...IKI LNK 10,1

3 KK2 LNK 8,0

4 KK2 PENKTADIENIS LNK 7,6

5 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 7,6

6 FARAI TV3 7,5

7 TV3 ŽINIOS TV3 7,5

8 VALANDA SU RŪTA LNK 7,0

9 RIO TV3 6,8

10 PAKARTOK TV3 6,7

Duomenys: TNS LT, 2016 m. balandžio 4-10 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti 
kanalai 26,4%

Kiti 
kanalai 30,7% BTV 4,7%

LRT Televizija 
8,6%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 8%

✔ Televizijai laiko skiriu... 
Apskritai - labai nedaug. Galbūt net 

tiktų palyginimas apie batsiuvį be batų.

✔ Tv įsijungiu Tada, kai noriu...
Pamatyti skirtingų kanalų sukurtas 

naujas laidas, pasikeitimus, tendencijas. 
Šį stebėjimą darau visiškai darbo tiks-
lais. 

✔ dažniausiai žiūriu laidas... 
Svarbiausia - tikslingai pasirinktas. 

Turiu mėgstamą laidą apie keliones, mais-
tą ir užsienio kultūrą. Taip pat nepralei-
džiu žinių laidų. 

✔ jeigu būTų galimybė kurTi ir 
 vesTi laidą, ji būTų...

Tokia kaip dabar. Kadangi šiuo metu 
pati kuriu ir vedu laidą, ir tokia ji man 
patinka. 

✔ mėgsTamiausia laidų vedėja...
Edita Mildažytė.

✔ nemėgsTu laidų...
Tokių, kurių tikslas gąsdinti, bauginti. 

Ir jeigu pastaroji informacija tendencingai 
rodoma tose pačiose laidose, tai jų tikrai 
nebus tarp mano mėgstamų. 

✔ manau, kad labiausiai 
 Televizijoje TrūksTa...

Ryšio su realiais žmonėmis. 

✔ vaikysTėje man Televizija 
 aTrodė...

Visai netraukiantis ir neviliojantis 
dalykas. Galbūt todėl, kad mūsų šeimo-
je televizorius niekada nebuvo sureikš-
mintas. Tėvų namuose dažniausiai buvo 
žiūrimi koncertai, sporto ir žinių laidos, 
filmai. Bet nejaučiau tuo jokio susižavė-
jimo, net nesvajojau apie darbą televizi-
joje. Ir savo atsiradimą ten labiau pava-
dinčiau likimo atsitiktinumu nei siekia-
mybe.

✔ iki šiol įsiminTiniausia man 
 maTyTa reklama buvo...

Tiksliai nežinau, apie ką pati reklama, 
tik prisimenu joje vaizduojamą vyrą, kurį 
palieka žmona ir meilužė, o jis nepraran-
da geros nuotaikos. (Šypsosi.)

✔ žiūrėTi Televiziją verTa, nes...
Apskritai manau, kad neturėtų būti 

tikslas žiūrėti televiziją. Svarbiau yra at-
sirinkti tai, kas tave iš tikrųjų domina, ir 
tik tiek įsileisti į savo gyvenimą.

Parengė  
Greta AlišAuskAitė

Esu... TIKSLINGA televizijos žiūrovė
Žinomos televizijos laidos „Mamyčių klubas“ vedėja EGLė SKROLyTė (36) 
teigia retai žiūrinti televiziją ir ją kritiškai vertinanti.  Ji mano, kad kiekvie-
nas turėtų kruopščiai atsirinkti vertas dėmesio programas. Moteris prisi-
mena, kad jos šeimoje televizija nebuvo sureikšminta, todėl ir dabar jos bei 
reklamų didelės įtakos nejaučia. Be to, į pastarąsias žiūri tik kaip į kūrybinį, 
smagų pasireiškimą.
Mintimis apie televiziją dalijasi Eglė Skrolytė.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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saulius Baniulis
Laidos „Power popietė“ vedėjas

„Pirmą kartą apie juos išgirdau, kai 
mokyklos reiveriai (lenarų nešiotojai) 
per pertrauką paleido „No Good“. Tada 
pagalvojau, kad čia kažkoks brokuotas 
„gabalas“, kuriame viskas skambėjo tar-
si pagreitintai - balsas, kuris vis kartoja 
„you’re no good for me“, sintezatoriai, 
ritmas - kas čia per velnias?! Bet kai 
išgirdau pagrindinį „Voodoo People“ ri-
fą, reakcija buvo visiškai kitokia - iš pro-
to varantis „gabalas“! Kaip tik jis buvo 
pats pirmasis kūrinys, paskatinęs susi-
domėti garso redagavimo programomis. 
Vėliau pasirodęs albumas „The Fat of 
the Land“ yra mano mėgstamiausias ir 
ilgiausiai be pertraukų išbuvęs albumas 
kompaktinių diskų grotuve. Sunku net 
sugalvoti, kokios grupės muzika dar taip 
tinka gimtadienio vakarėliui!“

Britų šokių muzikos dievų „The Prodigy“  
pasaulinio turo „The Day is My Enemy“  
koncertas balandžio 15 dieną Vilniuje,  
„Siemens“ arenoje, sutrauks tūkstančius 
gerbėjų. Tarp jų - ir radijo stoties „Power Hit 
Radio“ kolektyvas, nusprendęs čia švęsti ir 
savo 13-ąjį gimtadienį.

„Power Hit Radio“ ankstesnius gimtadie-
nius šventė dideliuose klubiniuose renginiuo-
se. Juose grojo Sister Bliss iš „Faithless“, 
Alex Gaudino, Thomas Gold, Miss Nine, Ga-
retas Emeris (Gareth Emery) ir kiti, tačiau, 
pasak radijo stoties atstovų, šiemet viskas 
vyks didžiausioje erdvėje ir didžiausiu mastu.

„Power Hit Radio“ laidų vedėjai pa-
sidalijo atsiminimais apie pažintį su „The 
Prodigy“ muzika.

TELEVIZIJAeterio žmonės

„Power Hit Radio“
gimtadienį švęs „The Prodigy“ koncerte

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

aleksas Pozemkauskas 
savaitgalio laidos vedėjas

„Kaip dabar prisimenu 1994 metais „The Pro-
digy“ „Voodoo People“. Tuo metu veikusiame 
undergraundo klube „PJ“ (buvęs „Tauro ragas“ 
Vilniuje) mano draugas Justas miksuodavo An-
takalnio „turgelyje“ pirktus piratinius kompak-
tinius diskus. Tada ir išgirdau šitą „The Prodigy“ 
kūrinį, buvo „WOW“! Tuo metu atsirado ir ultra-
violetinės lempos, per vakarėlius visi išsipaišy-
davo geltonomis korekcinėmis priemonėmis, ku-
rios šviesdavo tamsoje, tai buvo didelis įspūdis. 
O 1997 metais pasirodė albumas „The Fat of the 
Land“, jis užkūrė daugybę diskusijų apie elek-
troninės muzikos ateitį, tuo labiau kad Lietuvoje 
kaip tik formavosi įvairios subkultūros ir elek-
troninės muzikos scena. Labai laukiu šio radijo 
stoties PWR gimtadienio, nes gros būtent ta gru-
pė, kurios sukurtos dainos padarė didžiulę įtaką 
mano gyvenimui.“

Raminta 
vyšniauskaitė
Laidos „Šok į kelnes“ 
vedėja

„Labai laukiu „The 
Prodigy“ pasirodymo. 
Prieš porą metų teko lan-
kytis jų koncerte Kaune, 
jis man visiškai nurovė 
stogą. Beje, šalia šoko 
pats Egidijus Dragūnas, 
kuris, tuo metu atrodė, 
nusiplėš savo marškinė-
lius iš malonumo! O jei 
rimtai, „The Prodigy“ yra 
labai gerai. Kiekvienas sa-
ve gerbiantis šokių muzi-
kos aistruolis juos privalo 
pamatyti.“

Sauliaus Baniulio nuotr.

Sauliaus Baniulio nuotr.

Imanto Boiko nuotr.
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 20.25  Muzikinis 
 gimtadienis

 12.45  Algimanto Raudo
ni kio jubiliejinis koncertas

 20.30  Panorama 14.35  „Juodieji meilės 
 deimantai“ 

 7.55  „Kempiniukas 
 Plačiakelnis“

 TV8
6.45 TV Pagalba. 8.30, 16.00 Džeimis gami
na namuose. 9.35 Teletabiai. 10.05 Senoji 
animacija. 11.05 Romantinė komedija „Neti
kėta meilė“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 
„Pasmerkti 3“. 15.00, 1.05 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 18.00 „Tai  mano gyvenimas“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė komedija 
„Gal tai meilė?“  23.05 „Tai  mano gyvenimas“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Diagnozė. Valdžia. 11.55 Beatos virtuvė. 12.40 
Nuo... Iki. 13.25 Pagalbos skambutis. 14.10, 
16.10 24 valandos. 15.05 „Kalašnikovo automatų 
kelias“. 17.00 Info diena. 21.00 Diagnozė. Valdžia. 
22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.35 Labas rytas. 10.00 Gyvenk 
sveikai! 11.15 „Laiptai į dangų“. 12.00, 14.05, 
17.05 Naujienos. 12.15 „Laiptai į dangų“. 13.40 
„Tabletė“. 14.25 Kartu su visais. 15.20 Vyriška/
Moteriška. 16.10, 4.55 Mados nuosprendis. 17.55 
Lauk manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 21.00 „Geriausias šefas“. 
23.45 Vakaras su Urgantu. 0.35 „Apie meilę“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 
„Privati detektyvė Tatjana Ivanova“. 15.00 „Asme
ninis interesas“. 18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 
Humoro laida. 22.35 „Paprasta mergiūkštė“. 

 Ren
7.20, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.10 Tinkama prie
monė. 9.05 „Šeimos dramos“. 10.55 „Septintasis 
velnio antspaudas“. 11.55 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 12.50 Kokie žmonės. 13.45 Čapman pa
slaptys. 14.40 „Fantastika po grifu „slaptai“. 15.35 
Tinkama priemonė. 16.30 „Šeimos dramos“. 18.25 
„Valstybinės svarbos meilužės“. 21.25 Mums net 
nesisapnavo. 23.55 „VSK (KGB) smokinge“. 

 nTV MIR
 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
„Naujas rytas“. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 3“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Apžvalga. 13.50 Veidrodis herojui. 
14.55 „Susitikimo vieta“. 16.20 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 13“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 
Nelaimingų atsitikimų tyrimas. 20.20 „Jūrų velniai. 
Viesulas. Likimai 2“. 22.15 „Už įstatymo ribų“. 

 TV PolonIa
6.40 „Giminės saga“. 7.00 Lenkija su Miodeku. 
7.05 19oji aktorių dainų peržiūra. 7.55 Buvo, 
nepraėjo  istorijos tyrinėtojų kronika. 8.30 Ani
macinis f. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 5.10 „Trumpa istorija“. 12.05 Sveika, Po
lonija. 12.55 Transliacija iš tautos susibūrimo 
Poznanėje. 14.05, 19.55, 4.45 „Pagalbos signa
las“. 14.40 „M, kaip meilė“. 15.40 „Prokuroras“. 
16.35 Laisvas ekranas. 16.55 Kalbama apie 
pinigus. 17.50 A la show. 18.30 TV ekspresas. 
18.50 Kabaretų TOP, arba kabaretų dainos. 
19.25 Buvo, nepraėjo  istorijos tyrinėtojų kro
nika. 20.25 „Drakono Polo nuotykiai“. 20.45, 
2.45 „Didžioji Boleko ir Lioleko kelionė“. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 23.20, 5.50 
Sveika, Polonija. 0.25 Myliu tave, Lenkija. 2.00 
„Miško bičiuliai“. 2.15 Animacinis f. 

 TV1000
6.00 „Naujieji metai Niujorke“. 8.00 „Meškiu
kas Padingtonas“. 10.00 „Beždžionių planetos 
aušra“. 12.05 „Ieškomiausias žmogus“. 14.05 
„Namai“. 16.00 „Nepakartojamas Burt Won
derstone“. 18.00 „Jums žinutė“. 20.00 „Robotų 
žemė“. 21.50 „Įniršis“. 24.00 „Kietas faras“. 
2.00 „Šakalas“. 4.00 „Norėčiau būti čia“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 
17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 8.40, 17.40 Sandėlių me
džiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Nepaprasti inžinierių sprendimai. 14.30 Di
džiosios statybos. 21.00, 2.50 Nuogi ir išsi
gandę. 22.00, 3.40 Seklių pėdsakais. 23.00, 
4.30 Nepaaiškinami reiškiniai. 24.00, 5.20 
Nemėginkite pakartoti. 1.00 Aš išgyvenau. 1.55 
Siaubo akimirkos. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 1.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00, 22.00, 3.00 Sta
tybos Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Pilies pa
slaptys. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00 Gelbėtojai. 
23.00, 2.00, 4.00 Vyrų irštvos. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas 

„Rezidentai“ (N7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N7).
10.00 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (N7).

11.00 TV serialas 
„Nevykėlių  
dalinys“ (N7).

11.30 Farai (N7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (N7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N7).
15.30 TV serialas „Aistra ir 

valdžia“ (N7).
16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. „Rio 2“ 

(N7).
21.20 Nuotykių komedija 

„Šešios dienos, sep
tynios naktys“ (N7).

23.30 Mistinė siaubo 
drama „Vilkai“ (S).

1.15 Trileris „Kulka į 
galvą“ (N14).

2.50 TV serialas 
„Nevykėlių dalinys“ 
(N7).

6.25 Dienos 
programa.

6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Madagaskaro 

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

„Volkeris,  
Teksaso  
reindžeris“ (N7).

9.50 24 valandos (N7).
10.40 Su cinkeliu 

(N7).
11.35 Nauja legenda. 

Atlikėjai „Rondo“ ir 
„Freaks on Floor“.

13.05 Pričiupom! (N7).
13.35 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.35 TV serialas 

„Juodieji  
meilės deimantai“ 
(N7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos (N7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N7).
21.00 Komedija 

„Fantomas  
įsisiautėja“ (N7).

23.05 Trileris „Bučiuoti 
merginas“ (N14).

1.10 Veiksmo f. 
„Blyksnis“ (N14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Komisaras Reksas“.
10.10 „Čikagos policija“.
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Specialus tyrimas.
12.25 Karinės paslaptys.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Čikagos policija“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.20 „Brėmeno muzikantai“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Kriminalinė komedija 

„Mirtinas grožis“.
0.30 Trumposios žinios.
0.35 Pinigų karta.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.10  „Pavojingi jausmai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 „Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 2“.

6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N7).

7.15 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

8.15 TV serialas „Mano 
mylimiausia ragana“ 
(N7).

9.15 TV serialas „Viena už 
visus“ (N7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N7).

11.20 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N7).

12.30 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N7).
16.55 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N7).
18.00 Info diena.
18.30 Pričiupom! (N7).
19.00 Amerikietiškos imty

nės (N7).
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Veiksmo f. 

„Prezidento patikėti
nis“ (N7).

23.20 TV serialas „Sausas 
įstatymas“ (N14).

1.25 Mistinės istorijos.
2.20 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N7).
3.15 Veiksmo f. „Nužudyti 

Bilą“. 1 d. (N14).
5.05 Amerikietiškos imty

nės (N7).

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

gyvūnai“ (N7).
9.20 „Pėdsakas“ (N7).
10.20 „Sukčius“ (N7).
11.25 „Miškinis“ (N7).
12.30 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N7).

13.30 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 Ginčas (N7).
17.30 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.55 „Miškinis“ (N7).
20.25 Muzikinis 

gimtadienis (N7).
23.00, 3.05 Siaubo 

komedija 
„Prekiautojas  
mirtimi“ (S).

1.00, 4.30 Veiksmo f. 
„Įniršis ir garbė“ 
(N14).

2.45, 6.45 „Laukinis pasau
lis“.

6.00 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N7).

6.00 LR himnas.
6.05 IQ presingas.
6.35 Nuodėminga meilė“.
7.20 ORA ET LABORA. 
7.50 Auksinis protas.
9.00 Mokslo ekspresas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Algimanto Raudonikio 

jubiliejinis koncertas.
14.00 Kelias į namus.
14.30 ...formatas. Poetas 

Jonas Kalinauskas.
14.45 Tai  aš. 2015 m. 

Tarptautinis dainuo
jamosios poezijos 
festivalis. Koncertas 
„Mėnulio sodai“.

16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 Anapus čia ir dabar.
17.30 Linija, spalva, forma.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Misija. Vilnija.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 A.Gricius. „Palanga“. 

TV spektaklis. 
21.05 Karinės paslaptys.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Veiksmo trileris 

„Bornas. Absoliutus 
pranašumas“ (N14).

23.45 Muzikos savaitė.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Koncertuojanti Europa.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.

 14.35  Amerikos talentai

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

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

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

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

žudystės X. Kingo 
krištolas“ (N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Širdele mano“.
19.00 „Nebylus liudijimas. 

Nusikalstamas keti-
nimas“. I d. (N-7).

21.00 „Bekas 5. 
Žmogžudystės  
ligoninėje“ (N-14).

22.45 Trileris „Po oda“ 
(N-14).

0.45 „Detektyvė Rizoli“.
1.35 „Karadajus“ (N-7).
2.20 „Būrėja“.
2.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.20 „Širdele mano“ 

(N-7).

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

gelbėtojai (N-7).
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

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

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Žmogus prieš musę 

(N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 orai.  
TV3 sportas.

22.30 Nakties TOP 
(N-14).

23.00 Nuotykių 
komedija „Sėkmės 
sala“ (N-7).

0.50 Komedija „Tu esi 
čia“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“.

11.00 Kas paleido 
šunis?

11.30 „Artefaktų 
medžiotojai“  
(N-7).

13.10 „Virtuvės 
karaliai“.

13.40 „Vienos 
šeimos  
istorija“ (N-7).

14.40 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

15.50 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

16.50 „Paryžius, 
bet kokia kaina“ 
(N-7).

18.30 Reidas.
19.00 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00, 23.05 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Meilė Ibizoje“ 
(N-14).

23.35 „Largo Vinčas“ 
(N-14).

„ŠEŠIOS DIENOS,  
SEPTYNIOS NAKTYS“
Nuotykių komedija. JAV. 1998.
Režisierius: Ivan Reitman.
Vaidina: Harrison Ford, Anne 
Heche, David Schwimmer.

Frenkas padovanoja savo merginai 
atostogas tropikų saloje ir ten jai pa-
siperša. Tačiau sužadėtinė turi keliauti 
į Taitį. Ten nusigauti įmanoma tik ma-
žučiu niekam tikusiu lėktuviūkščiu...

„BUČIUOTI MERGINAS“
trileris. JAV. 1997.
Režisierius: Gary Fleder.
Vaidina: Morgan Freeman, 
Ashley Judd, Cary Elwes.

Aleksas Krosas - Vašingtono polici-
ninkas ir teismo psichologas - su-
žino, kad Šiaurės Karolinoje dingo 
jo dukterėčia. Jis vyksta jos ieškoti. 
Policija mano, kad pagrobėjas - 
merginų žudikas, pasivadinęs gar-
siojo meilužio Kazanovos vardu. 

balandžio 15 d.

 23.35  „Largo Vinčas“  10.30  „CSI Majamis“  19.00  „Nebylus 
 liudijimas“

 ANIMAl PlANET
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Akiplėšos katės. 
8.15 Pavojingiausios JAV gyvatės. 9.10, 14.40, 
21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 12.50 Pavojingiausios JAV gy-
vatės. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30 Pietų Afrikos gyvūnų policija. 17.25, 22.00, 
23.50, 1.40, 5.49 Upių pabaisos. 20.10, 3.25 Šam-
varis. Teisė gyventi laisvam. 0.45 Žmogus-auka. 

 SPORT1
6.00, 18.00 ATP 250 Houston. Vyrų teni-
sas. Finalas. 2016-05-10. 8.00 Čempionai 
LT.Grappling. Klaipėda 2016. 2 d. 8.30, 20.30 
„Road to glory“. Su Jurgiu Didžiuliu. Kovinio 
sporto žurnalas. 9.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 9.30 KOK World Series. Buši-
do kovos. Moldova. 12.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Norvegija. 14.00, 4.00 Rusijos 
„Premier league“. CSKA - „Mordovia“. 2016-
04-09. 16.00, 2.00 NBA krepšinio lyga. San 
Antonio „Spurs“ - Ouklendo „Warriors“. 2016-
04-11. 20.00 Čempionai LT.Grappling. Klaipėda 
2016. 3 d. 21.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 26 laida. Premjera. 21.30 KOK World 
Series. Bušido kovos. Moldova. 24.00 „M1 Iš-
šūkis“. Beneliuksas - Bulgarija. Kovinis sportas.  

 VIASAT SPORT BAlTIc
8.25 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurna-
las. 8.55 „Formulė-1“. Kinijos GP treniruotė 
2. Tiesioginė transliacija. 10.40, 13.20, 23.45 
Krepšinis. Eurolygos ketvirtfinalis. 12.25 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 13.00 Futbo-
las. UEFA Čempionų pusfinalio burtai. 15.10 
Futbolas. UEFA Europos lyga. „Liverpool“ -  
„Borussia“. 17.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Manchester City“ - PSG. 18.50 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ - „Barcelona“. 
20.40 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 21.10 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
21.40 Krepšinis. Eurolygos ketvirtfinalis. 1.35 
Futbolas. UEFA Čempionų pusfinalio burtai.  

 EUROSPORT
6.00, 7.25 Pasaulio futbolo apžvalga. 6.05, 14.30, 
24.00 Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 6.35, 
14.00, 0.30 FIFA futbolas. 7.00 JAV futbolo lyga. 
7.30, 11.00, 16.30, 20.30, 1.00, 4.00 Sunkumų 
kilnojimas. Europos čempionatas. Norvegija. 
9.30, 15.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 12.30 
Futbolas. Čempionų lyga. 13.00 Futbolas. Vive la 
France. 13.30 Futbolas. Europos lyga. 19.15, 2.30 
Angliškasis biliardas. Pasaulio čempionatas. Di-
džioji Britanija. 20.25, 23.55 Sporto naujienos. 
23.00 Medkirčių sportas. Pasaulio čempionatas. 

„SĖKMĖS SAlA“
Nuotykių komedija. Rusija. 2013.
Režisierius: Kiril Kozlov.
Vaidina: Roman Junusov, Agnija Ditkovskytė, Svetlana Chodčenkova.

Buvęs populiarus pramogų verslo atstovas gauna pasiūlymą dirbti stiuar-
du tolimųjų reisų lėktuve. Skrydžio metu rengiamas gražuolių konkursas. 
Tačiau netikėtai trys finalininkės ir stiuardas atsiduria negyvenamoje saloje. 
Ką daryti? Juk netekusios galimybės laimėti karūną merginos veikiausiai su-
draskys jį į skutus. Nebent Romanas apsimestų, kad viskas taip ir sumanyta.

„PREZIDENTO PATIKĖTINIS“
Veiksmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius: Eric Norris, 
Michael Preece.
Vaidina: Chuck Norris, 
Dylan Neal, Jennifer Tung.

Džošua Makordas - specialusis agen-
tas, vykdantis tik ypatingas šalies 
prezidento užduotis. Tačiau net ir 
jam ateina laikas pasitraukti iš mūšio 
lauko. Prieš tai turi surasti įpėdinį...

TV3
21.20

BTV
21.30

lNK
23.05

TV6
23.00

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo 

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

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

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

8.30 „Madagaskaro 
pingvinai“ (N-7).

9.00 Mitybos ir sporto 
balansas.

9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Skonio lenktynės.
11.00 „Munis - mažasis 

mėnulio globėjas“.
12.45 Komedija „Naktis 

„Roksberio“ klube“ 
(N-7).

14.20 Komedija „Tarnybinis 
romanas. Dabartiniai 
laikai“ (N-7).

16.15 Ekstrasensai detekty-
vai (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Nuotykių f. 

„Narnijos kronikos. 
Liūtas, burtininkė 
ir drabužių spinta“ 
(N-7).

22.20 Komedija „Karšta 
pupytė“ (N-7).

0.30 Mistinis trileris 
„39-oji byla“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Robomobilis Polis“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.10 „Ančiukai Duoniukai“.
8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.25 „Batuotas šuo“.
9.50 „Žiogas ir skruzdė“.
10.00 „Tomas ir Džeris. 

Robinas Hudas ir 
linksmasis peliukas“.

11.05 Nuotykių filmas 
šeimai „Išlaisvinti 
Vilį 4. Pabėgimas iš 
Piratų įlankos“.

13.05 Pričiupom! (N-7).
14.00 „Gyvenimo šukės“.
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Nauja legenda. 

Atlikėjai A.Lemanas 
ir MC Mesijus.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Komedija „Eisas 

Ventura. Kai gamta 
šaukia“ (N-7).

21.15 Romantinė komedija 
„Artūras, svajonių 
milijonierius“ (N-7).

23.30 „Saulėlydis. 
Brėkštantis vėjas“.

0.55 Komedija „Fantomas 
įsisiautėja“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.45 Specialus tyrimas.
7.40 Karinės paslaptys.
8.30 Misija. Vilnija.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 0.20 „Įstabūs laukinio 

pasaulio gyventojai“. 
13.00, 1.15 Pasaulio doku-

mentika. „Akistatos“.
14.00 „Daktaro Bleiko 

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

Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 „90 dainų - 90 

legendų“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Komedija 

„Nevaldomas“ (N-7).
0.15 Trumposios žinios.
2.10 „Daktaro Bleiko 

paslaptys 2“ (N-7).
4.00 Durys atsidaro.

 8.30  Misija. Vilnija 9.30  Mamyčių klubas

ŠeŠtadienis

„KARŠTA PUPYTĖ“
Komedija. JAV. 2002.
Režisierius: Tom Brady.
Vaidina: Anna Faris, Rob Schneider, Matthew Lawrence.

Seksualiausia ir arogantiškiausia mokyklos mergina Džesika Spenser 
niekada neskyrė laiko tiems, kurie, jos manymu, nėra verti su ja bend
rauti. Ir štai vieną rytą likimas Džesikai iškrečia piktą pokštą. Prasideda 
sunkus, tačiau nuotykių pilnas gyvenimas. Kol Džesika ieško būdų, kaip 
susigrąžinti savo seksualųjį kūną, aplinkybės priverčia ją suvokti ne vie
ną karčią gyvenimišką tiesą!

rekomenduoja

 „TIKRAS TEISINGUMAS. 
BROLIJA“
VeiKsmo filmas. JAV, Kanada. 2010.
Režisierius: Wayne Rose.
Vaidina: Steven Seagal, 
Sarah Lind, Meghan Ory.

Brolija valdo Sietlą, kuriame kaunasi 
japonų mafiozai jakudzos ir pavojin
ga meksikiečių gauja MS13. Brolijai 
vadovauja Elaidža Keinas. Jis, vyks
tant nuožmiam karui, vienas pats 
tvarko finansų krizę, savo gyvenimą. 
Viską kadaise praradęs vyras yra bro
lijos autoritetas, kuris parodys niek
šeliams, kas yra tikrasis teisingumas.

„LAIKO POLICININKAS“
VeiKsmo trileris. JAV, 
Japonija. 1994.
Režisierius: Peter Hyams.
Vaidina: Jean-Claude Van 
Damme, Mia Sara, Ron Silver.

2004 metai. Kelionės laiku tapo įpras
ta realybe. Ateities nusikaltėliai sten
giasi nukeliauti į praeitį ir įgyvendinti 
savo žiaurius planus. Su jais kovoja 
judėjimus laike stebinti elitinė tarny
ba. Jos gretose kaunasi ir bebaimis 
karys Maksas Volkeris... Jo laukia ne 
tik mirtinas pavojus, bet ir didžiulė 
pagunda...

„VORATINKLIS“
Kriminalinis trileris. Vokietija, 
JAV, Kanada. 2001.
Režisierius: Lee Tamahori.
Vaidina: Michael Wincott, 
Monica Potter, Morgan Freeman.

Detektyvui Aleksui Krosui tenka iš
laisvinti pagrobtą Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus dukterį ir iš
siaiškinti nežinomo nusikaltėlio mo
tyvus. Tai iš pirmo žvilgsnio nekėlęs 
jokio įtarimo „labai geras ir nuoširdus“ 
mokytojas Garis Sonedžis. 

BTV
22.00

 TV8
6.30 Skonio lenktynės. 7.00 „Moterų laimė“ 
(N-7). 8.00 Senoji animacija. 9.00 „Mano ma-
žasis ponis“. 9.30 Teletabiai. 10.00 „Reziden-
tai“ (N-7). 12.00 Padėkime augti. 12.30 Namų 
dekoravimas (N-7). 13.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 15.00 „Dauntono abatija“ (1) (N-7). 
16.30 Filmas šeimai „Auklės per prievartą“ 
(N-7). 18.00 Drama „Agatos teisė“ (N-7). 19.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Komedija 
„Mano meilužis, jo tėvas ir aš“ (N-14). 23.05 
Filmas šeimai Auklės per prievartą“ (N-7). 0.45 
„Agatos teisė“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.30 KK2 (N-7). 17.40 
Dviračio šou. 18.40 Pagalbos skambutis 
(N-7). 19.30 „Prekyba organais. Skandalas 
Europos centre“ (N-7). 20.30 Valanda su 
Rūta. 22.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų k. 22.30 Autopilotas. 23.00 Yra, kaip 
yra (N-7). 1.00 24 valandos (N-7). 3.00 Bus 
visko. 3.50 Valanda su Rūta. 5.30 Sveikatos 
ABC televitrina. 

 PBK
8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo 
žodis.9.00 Naujienos. 9.10 Idealus remontas. 
10.00 „Maša ir lokys“. 10.25 Skanėstas. 11.00, 
18.15 Naujienos. 11.25 „Jeralašas“. 12.05 „Už-
kalbėjimo teorija“. 13.05 „Leiskite tave pa-
bučiuoti... per vestuves“. 15.00 „Apkabinant 
dangų“. 18.30 Atspėk melodiją. 19.05 Kas nori 
tapti milijonieriumi? 20.00 Laikas. 20.20 „Pa-
sverti ir laimingi 4“. 24.00 Šiandien vakare. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Naujienos. 8.10 „Pūga“. 
9.10 Eismo taisyklės. 10.05 Elina Bystrickaja. 
11.10 Žinios. Maskva. 11.25 Visa Rusija. 11.40 
„Dainavimo mokytojas“. 13.30 „Paprasta mer-
giūkštė“. 14.30 „Paprasta mergiūkštė“. 16.05 
„Mokau skambinti gitara“. 21.00 „Nekenčiu“. 

 REN
7.05 „Fiksikai“. 7.15 Kviestinė vakarienė. 11.50 
Čapman paslaptys. 13.40 „Mintransas“. 14.20 
„Sąžiningas remontas“. 15.05 Pažink mūsiš-
kius! 16.20 Rusiškas vairavimas. 17.10 „V ir M“. 
18.30 „Tyrimo paslaptys 14“. 20.20 Izmailovo 
parkas. 22.00 „Jumorina“. 23.35 „Retromanija. 
1987 metai“. 0.50 „Retromanija. 1988 metai“. 

TV6
22.30

TV3
22.20

TV1
22.55

 14.00  „Gyvenimo 
  šukės“
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6.15 Pričiupom! (N-7).
6.40 Savaitės kriminalai 

(N-7).
7.10 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (N-7).
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos eta-
pas Latvijoje. 2015 m.

12.00 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.

13.00 Dokumentinis f. 
„FAILAI X „Senovės 
X failai. Juodosios 
magijos paslaptys“.

14.00 Mistinės istorijos.
16.00 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „44-as skyrius“ (N-7).
19.00 Pričiupom! (N-7).
19.30 Lietuvos supermiestas.
22.00 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas. Brolija“ 
(N-14).

23.45 Siaubo trileris 
„Patologija“ (S).

1.30 „Sausas įstatymas“ 
(N-14).

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

4.30 Pričiupom! (N-7).
4.55 Lietuvos supermiestas.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Šiandien kimba.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.30 Skinsiu raudoną 

rožę.
10.00 Vaivos pranašystės.
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
13.00 Muzikinis gimtadienis.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20 Ar žinai, kad...?
15.25, 16.25 „80-ieji“ 

(N-7).
16.20, 17.28, 21.28 

Ar žinai, kad...? 
Olimpinė laida.

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

nimas. Plėšrūnai ir 
maitlesiai“.

19.50 „Slaptas augalų gyve-
nimas. Sandrauga“.

21.30, 3.00 Veiksmo kome-
dija „Ginkluoti ir 
pavojingi“ (N-7).

23.30, 4.25 „Kruvina žinu-
tė“ (N-14).

1.30 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

5.50 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.35 „Genijai iš prigim-
ties“.

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
7.00 Rytas su Galina 

Dauguvietyte.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora (subtitruota).
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 „Imperijų kariai“.
11.00 Septynios Kauno 

dienos.
11.30 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
13.00 „Naisių vasara“.
13.50 Claudio Monteverdi. 

Opera „Orfėjas“. 1, 2 d. 
16.00 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
16.50 Dokumentinis f. „UB 

Lama“.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 Muzika gyvai. 
19.30 Muzikos savaitė.
20.00 ARTS21.
20.30 Drama „Lietaus lašai“. 
21.50 Dainuoja Elena 

Saulevičiūtė.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama. 
23.00 Koncertuojanti Europa.
23.45 „Jau puiku, tik dar 

šiek tiek“.
0.15 Dabar pasaulyje.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

8.55 „Sodininkų pasaulis“.
9.30 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

10.25 „Gyvenimas su 
liūtais“.

10.55 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.25 „Zoologijos sodo 
žvaigždės“.

12.00 „Naidželo Sleiterio 
vakarienė“.

12.30 Saldžioji Reičelės 
Alen virtuvė.

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

šuo“ (N-7).
19.00 Romantinis f. „Dora 

Heldt 3. Šiluma 
kaulų nelaužo“.

21.00 „Dolmenas“ (N-7).
22.55 Kriminalinis trileris 

„Voratinklis“ (N-7).
0.45 Magai.
1.45 Nekenčiu žvaigždės.
2.30 Trileris „Po oda“ .
4.15 „Gyvenimas su liūtais“.
4.45 „Miesto zoologijos 

sodas“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Purvini darbai (1).
7.30 Ledo kelias (N-7).
8.30 Gražiausi žemės 

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

lio keliai (N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

12.00 Futbolo.TV. Lietuva, 
2016.

12.30 Purvini darbai (1).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara. 

Blogiausia mašina 
pasaulio istorijoje.

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

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Alytaus „Dzūkija“ - 
Kėdainių „Nevėžis“. 

19.00 Komedija „Taika, 
meilė ir nesusiprati-
mas“ (N-7).

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

sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo trileris 

„Laiko policininkas“ 
(N-14).

0.35 Trileris 
„Šnabždesys“ (S).

2.10 „Amerikiečiai“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

13.00 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

13.30 „Virtuvė“ (N-7).
14.00 Pamiršti 

vardai. Jonas 
Rudamina.

14.30 „Virtuvės 
karaliai“.

15.00 „Švelnus ir 
šiurkštus“  
(N-7).

16.45 „Pašokime!“
18.25 „Pūkuoti ir 

dantyti“.
20.00, 23.15 Klaipėdos 

savaitė.
20.30 „Vienos 

šeimos istorija“ 
(N-7).

21.30 „Šventas vanduo“ 
(N-14).

23.45 Reidas.
0.15 „Beorė erdvė“ 

(N-7).

 16.00  Muzikos pasaulio 
  žvaigždės

 18.45  „Sparnuočių
  gyvenimas“

 17.00  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 16.45  „Pašokime!“ 9.30  „Daktaras Ozas“

TV PROGRAMAbalandžio 16 d.

 NTV Mir
10.00, 16.00 Šiandien. 10.25 Pagrindinis kelias. 
11.00 Gyvas ir negyvas maistas. 12.05 Buto klau-
simas. 13.10 Vysockaja Life. 14.10 Aš lieknėju. 
15.10 Važiuosime, pavalgysime! 16.20 „Sudau-
žytų žibintų gatvės 13“. 18.00 „Tyrimą atliko...“ 
19.00 „Cent rinė televizija“ su V.Takmenevu. 20.00 
Naujos rusiškos sensacijos. 21.00 Tu nepatikėsi! 
22.00 „Išsigelbėjimo tarifas“. 23.20 „UGRO 3“. 

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.30 Laisvas 
ekranas. 11.50 Sveika, Polonija. 12.55 „Tėvas 
Mateušas“. 13.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 14.45 
Šv. jubiliejinių 1050-ųjų Lenkijos krikšto me-
tinių mišių transliacija iš Poznanės. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 
19.50 Iš kitos pusės. 20.45 Animacinis f. 21.00 
Žinios. 21.45 Sodyba. 22.45 „Afonia ir bitės“.

 TV1000
10.00 „Jums žinutė“. 12.00 „Robotų žemė“. 14.00 
„Apsimeskime farais“. 15.45 „Džeimsas Braunas. 
Pakeliui į viršų“. 18.00 „Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas, I dalis“. 20.00 „Didžioji kova“. 22.00 
„Maksas ir Maksimonstrai“. 24.00 „Reiškinys“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai paga-
minta? 7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penk-
toji pavara. 9.10 Fantom Works dirbtuvės. 
10.05 Relikvijų medžiotojai. 10.55 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 11.50 Karai dėl bagažo. 
12.40 Sandėlių karai. Kanada. 15.25 Aukso 
karštinė. 16.20 Deimantų medžiotojai. 17.15 
Įveikti baimes su B. Grilsu. 18.10 Vyras, mo-
teris, gamta. 19.05 Išgyventi su Edu Stafordu. 
20.00 Nesėkmių garažas. 21.00, 2.50 Gatvių 
lenktynės. 22.00, 3.40 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 23.00, 4.30 Sandoriai, ratai ir vagystės. 
23.30, 4.55 Dalaso automobilių rykliai. 24.00, 
5.20 Likvidatorius. 1.00 Greiti ir triukšmingi: 
griovimo teatras. 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 10.00, 13.00 
Naujo būsto paieška. 9.05 Turto gelbėtojai. 
11.00 Gelbėtojai. 12.00 V.Aiso projektas. 19.00, 
23.00 Iškyla gamtoje. 21.00, 2.00 Neįprastas 
maistas. 22.00 Neįprastos žemės. 1.00 Nežino-
ma ekspedicija. 4.00 Laikai Amerikoje. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Liūno broliai. 7.25 Namai medžiuose. 
11.00 Šunų TV. 11.55, 22.55 Ieškant milžiniš-
kos anakondos. 12.50, 17.25, 1.40, 5.49 Hienos 
ir liūtai. 14.40, 3.25 Mutantų planeta. 15.35, 
4.15 Pietų Afrikos gyvūnų policija. 16.30, 5.02 
Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 18.20, 22.00 
Kova su brakonieriais. 19.15, 23.50 Aligato-
rių tramdytojai. 20.10 Australija nenori tavęs 
užmušti. 21.05 Pavojingiausios JAV gyvatės. 

 sPorT1
6.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Ispanija. 
8.00 ATP 250 Houston. Vyrų tenisas. Finalas. 
2016-05-10. 10.00 KOK World Series. Bušido 
kovos. Moldova. 12.00 NBA krepšinio lyga. 
San Antonio „Spurs“ - Ouklendo „Warriors“. 
2016-04-11. 14.00 NBA krepšinio lyga. Či-
kagos „Bulls“ - Klyvlando „Cavaliers“. 2016-
04-10. 16.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 16.30 Rusijos „Premier league“ 23 
turo apžvalga. 17.00 Rusijos „Premier league“. 
„Lokomotiv“ - CSKA. 19.00 „NBA pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 19.30 Rusijos „Pre-
mier league“. „Zenit“ - „Spartak“. 21.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 22.00 NBA 
krepšinio lyga. 1-as susitikimas. 0.30 KOK 
World Series. Bušido kovos. Vilnius. 

 ViasaT sPorT BalTic
8.15 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
8.45 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apž-
valga. 9.15 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 
9.45 „Formulė-1“. Kinijos GP kvalifikacija. Tie-
sioginė transliacija. 11.20 Krepšinis. Eurolygos 
ketvirtfinalis. 13.10 „Formulė-1“. Bahreino GP 
lenktynių apžvalga. 14.10 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 14.40 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Norwich“ - „Sunderland“. 16.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
United“ - „Aston Villa“. Tiesioginė transliacija. 
19.00 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 
19.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chel-
sea“ - „Manchester City“. Tiesioginė translia-
cija. 21.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 22.00 Boksas. Joshas Warringtonas - 
Hisashi Amagasa. 1.00 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Chelsea“ - „Manchester City“.  

 eurosPorT
6.00, 9.30, 20.15, 2.30 Angliškasis biliardas. 
Pasaulio čempionatas. Didžioji Britanija. 7.30, 
11.00, 15.00, 0.05, 4.00 Sunkumų kilnojimas. 
Europos čempionatas. Norvegija. 14.00 Mo-
tosportas. Pasaulio čempionatas. Nyderlandai. 
19.40, 24.00 Sporto naujienos. 19.45 Angliš-
kasis biliardas. 

 8.30  Gražiausi žemės 
 kampeliai
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 16.00  Išgyvenk, jei gali  20.30  Linija, spalva, 
  forma

 8.30  Ryto suktinis su 
 Zita Kelmickaite

 19.30  Moterys prieš 
  vyrus

 10.00  Svajonių sodai

 TV8
6.30 Mitybos ir sporto balansas. 7.00 „Mote-
rų laimė“ (N-7). 8.00 Senoji animacija. 9.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.30 Teletabiai. 10.00 
„Nuovada“ (N-7). 11.00 „Apie mus ir Kaz-
lauskus“ (N-7). 12.00 Mamyčių klubas. 12.30 
Namų dekoravimas (N-7). 13.00 „Jaunieji 
gydytojai“ (N-7). 15.00 „Dauntono abatija“ 
(N-7). 16.00 Romantinė komedija „Pašoksi-
me?“ (N-7). 18.00 „Agatos teisė“ (N-7). 19.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Filmas šei-
mai Sausainių gangsteris“ (N-7). 22.45 „Mano 
meilužis, jo tėvas ir aš“ (N-14). 0.45 „Agatos 
teisė“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00, 
19.30, 0.30 Diagnozė. Valdžia. 7.55 KK2 
(N-7). 10.05 Dviračio šou. 12.00 Valanda su 
Rūta. 13.30 Beatos virtuvė. 14.30 24 valan-
dos (N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 20.30 
A.Ramanauskas Plius. 21.00 „Alfa“ savaitė. 
21.30 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų k. 22.30 „Prekyba organais. 
Skandalas Europos centre“ (N-7). 23.35 Nuo... 
Iki. 1.20 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 
Dviračio šou. 

 PBK
6.10 EURONEWS. 6.40 Naujienos. 6.50 Armijos 
parduotuvė. 7.30 Vaikų klubas: animacija. 7.45 
Juokingi kamuoliukai. Pin-kodas“. 8.00 Sveika-
ta. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.10 Kol visi namie. 
9.55 „Maša ir lokys“. 10.30 Fazenda. 11.25 
Sekmadienio svečiai 12.25 „Kinijos atradimas“. 
12.55 „Be apsaugos“. 15.05 „Jeralašas“. 15.45 
„Apkabinant dangų“. 18.55 Šventinis koncertas 
skirtas kosmonautikos dienai paminėti. 21.00 
Laikas. 22.45 Kas? Kur? Kada? 23.55 „Pamas-
kvio vakarai“. 0.45 „Kronštatas 1921 m.“ 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano hu-
moro laida. 9.40 Ryto paštas. 10.20 Žinios. Mas-
kva. 11.00, 14.00, 20.00 Naujienos. 11.15, 14.15 
„Kavalierius su pana...“ 17.30 Šokiai su žvaigždė-
mis. 22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.10 „Retromanija. 1985 metai“. 
8.25 „V ir M“. 9.20 Rusiškas vairavimas. 10.10 
Paskutinę akimirką. 10.40 Žiūrėti visiems! 11.10 
„Jumorina“. 12.50 Izmailovo parkas. 14.30-
21.50 „Kurtinys“. 1.15 „Druska“. Muzikinis 
Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 
8.55 „Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 
10.25 Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebu-
klai. 12.15 Sodininkų atsakas. 13.20 Valgome 
namie! 13.55 „Vartotojų teisių apsauga“. „Ne-
sileisk apgaunamas!“ 15.00 „Muchtaro sugrį-
žimas 2“. 16.25 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 
18.05 „Tyrimą atliko...“ 19.00 Savaitės akcentai. 
19.48 Pozdniakovas. 20.00 „Teisingas mentas 
9“. 23.55 „Žmogus iš niekur“. 

 TV PolonIa
9.20, 18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 9.30 Len-
kija 1050. 10.00, 20.25, 2.25 „Drakono Polo 
nuotykiai“. 10.20 Peterburskio muzikos šou. 
10.50 Grūdas. 11.20 Persirengėliai. 12.25 Laisvas 
ekranas. 12.40 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 
13.55 Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. Kroni-
ka. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.40 „Laimingo 
kelio, jau laikas...“ 16.25 Okrasa laužo taisykles. 
16.55 Šeimynėlė.pl. 17.20 Šeimynėlė.pl. 17.55, 
0.55 Valstybės interesai 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.35 Akis į 
akį. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Merginos iš Lvovo“. 
22.40, 5.10 „Korčakas“. 0.40 Pramoginė laida. 

 TV1000
10.00 „Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas, I 
dalis“. 12.00 „Maksas ir Maksimonstrai“. 13.55 
„Alanas Partridžas“. 15.25 „Haris Poteris ir 
ugnies taurė“. 18.00 „Kaip prisijaukinti slibiną 
2“. 20.00 „Ex Machina“. 21.45 „Nindzė žudi-
kas“. 23.30 „Labas, mes Mileriai“. 

 DIscoVeRy 
9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Kubos 
chromas. 10.55 Fokusų magija. 11.50 Troja. 12.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 Nekilnoja-
mojo turto karai. 14.30 Likvidatorius. 15.25 Dalaso 
automobilių rykliai. 16.20 Retro automobiliai. 17.15 
Automobilių kolekcininkai. 18.10 Sunk vežimių vai-
ruotojai. 19.05 Sunkiausios profesijos pasaulyje. 
20.00 Vyrai, moterys, laukinės stichijos. 21.00 Įveikti 
baimes su B. Grilsu. 22.00 Misija - išgyventi. 23.00 
Tragedija Evereste. 24.00 Žmogus ir Everestas.  

 TRaVel
10.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 11.00 Gelbė-
tojai. 12.00 V.Aiso projektas. 13.00, 15.30, 18.00, 
23.00 Statybos Aliaskoje. 14.00, 16.00, 24.00 
Vyrų irštvos. 15.00 Numesti ir palaidoti. 17.00 
Turto gelbėtojai. 20.00 Nežinoma ekspedicija. 
21.00 Muziejų paslaptys. 22.00 Pilies paslaptys. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo 

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

Maskuotės  
meistrai“ (N-7).

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

8.30 Padėkime augti.
9.00 Statybų TV.
9.30 Virtuvės 

istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Simpsonų filmas“ 

(N-7).
12.35 Komedija 

„101 dalmatinas“.
14.45 Komedija 

„Ponia  
Dautfajė“.

17.20 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas. 
TV3 orai.

19.30 Komedija „Auklė“ 
(N-7).

21.20 Veiksmo trileris 
„Džonas Vikas“ 
(N-14).

23.30 Veiksmo trileris 
„Kai nesiseka, tai 
nesiseka“ (N-14).

1.30 Mistinis trileris 
„39-oji byla“  
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Robomobilis Polis“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.10 „Ančiukai Duoniukai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 „Trys bananai“.
9.50 „Gudri varna“.
10.05 Komedija „Turtuolis 

Ričis“.
12.10 Veiksmo 

komedija“Džekis 
Čanas. Pirmasis 
smūgis“ (N-7).

13.55 Romantinė komedija 
„Seni bambekliai 2“.

16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Moterys prieš vyrus 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Itališkas apiplėši-
mas“ (N-7).

23.40 Trileris „Stiklo 
namai“ (N-14).

1.45 Romantinė komedija 
„Artūras, svajonių 
milijonierius“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų 

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

Kelmickaite.
9.00 „Pasakininkas. 

Hanso Kristiano 
Anderseno šiuolaiki-
nė klasika“.

9.30 „Zoro kronikos“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 „Dainų dainelė 2016“.
12.40, 23.45 „Salų gamtos 

slėpiniai“. 4 d. 
13.35 „Agata Kristi. Mįslin-

gos žmogžudystės“. 
15.10 „Pavojingi jausmai“.
16.00 Žinios. 
16.15 Istorijos detektyvai.
17.00 Klausimėlis.lt.
17.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 2“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 „Gražuolė ir pabaisa“. 
23.40 Trumposios žinios.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
etapas Latvijoje. 
2015 m.

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

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Sveikatos kodas.
11.00 „BBC dokumentika. 

Laukinių gyvūnų 
pasaulis“.

13.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

13.30 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
17.55 Pričiupom! (N-7).
18.25 Veiksmo drama 

„Karatė vaikis“  
(N-7).

21.00 „Kortų namelis“ 
(N-14).

22.55 Kriminalinis trileris 
„Kuždesių sala“ 
(N-14).

1.25 Veiksmo f. 
„Prezidento patikėti-
nis“ (N-7).

3.00 Siaubo trileris 
„Patologija“ (S).

4.30 Veiksmo drama 
„Karatė vaikis“ (N-7).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

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

nimas. Skrydžių 
virtuozai“.

12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 Drąsūs. Stiprūs. 

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

Žinios. Orai.
15.20, 16.20, 17.28, 21.28 

Ar žinai, kad...?
15.25, 16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.30, 2.00, 4.50 24/7.
18.30 Viskas. Aišku (N-7).
19.50 „Slaptas augalų 

gyvenimas. Išlikti“.
21.30 „Sukčius“ (N-7).
23.50 „Merfio dėsnis“ 

(N-14).
2.45, 5.35 Vantos lapas.
3.10, 6.00 „Sparnuočių 

gyvenimas. Plėšrūnai 
ir maitlesiai“.

4.00 „Slaptas 
augalų gyvenimas. 
Žydėjimas“.

6.50 „Miestai ir žmonės“.

6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.

6.55 Rytas su Anželika 
Cholina.

7.30 Koncertuoja „Kotita“ 
ir draugai. 2 d.

9.00 Pažvelk į profesiją 
kitaip.

9.30 ARTS21.
10.00 „Kelionė per pasaulį“. 
10.30 „Bohodaras Kotoro-

vyčius. Atspindžiai“.
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Legendos.
12.45 Atspindžiai.
13.15 Mokslo ekspresas.
13.30 ORA ET LABORA. 
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Anapus čia ir dabar.
15.30 Kelias į UEFA EURO 

2016.
15.55 Banchetto musicale 

2015. 
16.55 „Mažasis princas“.
17.45 Žinios. 
18.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016. 
19.30 Kelias į namus.
20.00 Euromaxx.
20.30 Linija, spalva, forma.
21.15 Visu garsu.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.
23.00 LRT OPUS ORE. 
24.00 ...formatas. Poetas 

Jonas Kalinauskas.

 14.00  Ginčas

45laisvalaikis 2 0 1 6  b a l a n d ž i o  1 5

balandžio 17 d. 

 20.00  „Sekundės iki 
  katastrofos“

 17.00  Lietuvos krepšinio 
  lygos rungtynės

 10.25  „Gyvenimas su 
  liūtais“

 AnimAl PlAnet
6.36 Liūno broliai. 7.25 Šių laikų daktaras 
Dolitlis. 8.15, 18.20, 22.00, 23.50 Aligatorių 
tramdytojai. 9.10, 19.15 Kova su brakonieriais. 
10.05, 11.55, 20.10, 22.55 Pavojingiausios JAV 
gyvatės. 11.00 Šunų TV. 12.50, 1.40 Knisnos 
dramblių beieškant. 13.45, 2.35 Neištirta Indo-
kinija. 14.40, 3.25 Tigrai. 15.35, 4.15 Laukinėje 
Iberijoje. 16.30, 5.02 Rykliai. 17.25, 5.49 Bangi-
nių karai. 21.05 Australija nenori tavęs užmušti. 

 SPort1
8.00 Rusijos „Premier league“. „Lokomotiv“ - 
CSKA. 10.00 Čempionai LT.Grappling. Klaipėda 
2016. 10.30 „NBA pasaulis“. 10.45 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 11.15 NBA krepšinio 
lyga. 1-as susitikimas. 13.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ - Gran Kanarijos 
„Herbalife“. 15.30 „Road to glory“. Su Jurgiu 
Didžiuliu. Kovinio sporto žurnalas. 16.00 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Portugalija. Montalegre. 
18.00 NBA krepšinio lyga. 1-as susitikimas. 20.15 
„NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 20.30 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ -  
„Joventut“. 22.10 NBA krepšinio lyga. 1-as su-
sitikimas. 0.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 1.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Saragosos „CAI“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.15 „Formulė-1“. Kinijos GP kvalifikacija. 8.50 
„Formulė-1“. Kinijos GP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 11.15 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Manchester City“. 13.05 
Boksas. Joshas Warringtonas - Hisashi Ama-
gasa. 14.25 Premier lygos apžvalga. 15.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ -  
„West Ham“. Tiesioginė transliacija. 17.30 
Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 17.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - 
„Crystal Palace“. Tiesioginė transliacija. 20.00 
Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. Tie-
sioginė transliacija. 23.30 „Formulė-1“. Kinijos 
GP lenktynės. 1.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Leicester“ - „West Ham“. 3.45 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga.

 euroSPort
6.00, 20.15 Angliškasis biliardas. Pasaulio 
čempionatas. Didžioji Britanija. 8.00, 12.00, 
14.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. Ny-
derlandai. 8.45 Sunkumų kilnojimas. Europos 
čempionatas. Norvegija. 10.45 Jojimas. Meksi-
ka. 13.00, 15.00 Motosportas. Slovakija. 16.00 
Dviračių sportas. Nyderlandai. 18.00 Automo-
bilių lenktynės. Didžioji Britanija. 20.10, 23.55 
Sporto naujienos. 24.00 JAV futbolo lyga. 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

8.55 „Sodininkų pasaulis“.
9.30 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

10.25 „Gyvenimas su liūtais“.
10.55 „Miesto zoologijos 

sodas“.
11.25 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
12.00 Naidželo Sleiterio 

vakarienė.
12.30 Saldžioji Reičelės 

Alen virtuvė.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.40 „Tėvas Motiejus“.
18.45 Nemarus kinas. 

Komedija „Blefas“.
21.00 „Dolmenas“ (N-7).
22.50 Romantinė komedija 

„Teisė tuoktis“ (N-7).
0.35 „Šeštasis pojūtis“.
1.30 Nekenčiu žvaigždės.
2.15 Kriminalinis trileris 

„Voratinklis“ (N-7).
3.55 „Gyvenimas su liūtais“.
4.25 „Miesto zoologijos 

sodas“.
4.50 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.

6.05 Teleparduotuvė.
6.25 Purvini darbai (N-7).
7.25 Aukščiausia pavara. 

Blogiausia mašina 
pasaulio istorijoje.

9.00 Tavo augintinis (1).
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Purvini darbai (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.00 IIHF pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
I divizionas B grupė. 
Estija - Lietuva. 

16.25 „Univeras“ (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

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

19.00 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Kinijos 
prizo lenktynės. 

21.40 TV3 žinios. 
22.40 Kriminalinė drama 

„Elitinis jaunimas“.
0.15 Jokių kliūčių! (N-7).
1.25 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

2.25 „Legendos“ (1) (N-14).

9.00 Klaipėdos 
savaitė.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 „Virtuvės 
karaliai“.

11.00 Pamiršti 
vardai.  
Žanas  
Emanuelis  
Žiliberas.

11.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

12.30 Reidas.
13.00 Klaipėdos 

savaitė.
13.30 Kas paleido 

šunis?
14.00 „Vienos 

šeimos istorija“ 
(N-7).

15.00 „Tekėk už 
manęs!“

17.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

17.30 „Miško 
patruliai“.

18.50 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

20.00 „Sekundės 
iki katastrofos“.

21.00 „Svetimšalis“ 
(N-14).

23.00 Klaipėdos 
savaitė.

23.30 „Geri 
kaimynai“ (S).

„teiSĖ tuoKtiS“
Romantinė komedija. Australija, JAV. 2007.
Režisierius: Ken Kwapis.
Vaidina: Christine Taylor, John Krasinski, Robin Williams.

Sedė Džouns visada svajojo apie vestuvių ceremoniją bažnyčioje, ku-
rioje lankosi jos šeimos nariai. Jaunikis jau surastas, tačiau Šv. Augus-
tino bažnyčioje beliko viena laisva vieta tuoktuvėms per artimiausius 
dvejus metus. Norėdami būti sutuokti tą dieną, Sedė ir jos sužadėtinis 
Benas privalo išklausyti dvi savaites truksiančius ikivedybinius kursus.

tV1
22.50

rekomenduoja

„DŽonAS ViKAS“
Veiksmo tRileRis. JAV, Kanada, 
Kinija. 2014.
Režisieriai: Chad Stahelski, 
David Leitch.
Vaidina: Keanu Reeves, 
Michael Nyqvist, Alfie Allen.

Džonas Vikas - samdomas žudikas, 
kuris prieš penkerius metus metė 
šią veiklą, nes įsimylėjo vieną moterį. 
Deja, ji dėl ligos po kelerių metų mirė. 

„StiKlo nAmAi“
tRileRis. JAV. 2001.
Režisierius: Daniel Sackheim.
Vaidina: Leelee Sobieski, 
Diane Lane, Stellan Skarsgard.

Rubės ir Reto tėvai žūsta autoavari-
joje. Vaikai po tokios tragedijos jau-
čiasi esantys pažeidžiami bejėgiai. 
Tačiau nelaimėje jų nepalieka ge-
riausi šeimos draugai Glasai. Jie pa-
žada našlaičiams saldų ir turtingą 
gyvenimą saulėtoje Kalifornijoje. 

„KuŽDeSiŲ SAlA“
kRiminalinis tRileRis. JAV. 2010.
Režisierius: Martin Scorsese.
Vaidina: Max Von Sydow, 
Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo.

Reičelė Solando dingo kaip į van-
denį. Ji ištrūko pro užrakintas ka-
meros duris. Du pareigūnai, atvykę 
tirti mistiško jos dingimo, netrukus 
pasijus izoliuoti saloje, kurią nuo že-
myno visiškai atskirs didžiulė audra.

tV3
21.20

BtV
22.55

lnK
23.40



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

Plačiakelnis“.
8.25 „Monsunas“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (N-7).

11.05 Komedija „Auklė“.
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (1).
14.30 TV serialas „Mažoji 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas 

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

kambarinės“ (N-14).
23.30 TV serialas „Kastlas“.
0.30 TV serialas 

„Pagrindinis įkaltis“.
1.25 TV serialas „Agentūra 

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

„Skandalas“ (N-14).

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

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

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

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

(N-7).
11.45 Nuo... Iki.
12.45 Bus visko.
13.35 TV serialas „Svajonių 

princas“.
14.35 TV serialas „Juodieji 

meilės deimantai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos (N-7).
18.30, 21.30 Žinios. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
22.15 Veiksmo f. 

„57 keleivis“  
(N-7).

23.55 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N-7).

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

1.40 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Komisaras Reksas“.
10.10 „Čikagos policija“.
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Bėdų turgus.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
16.20 „Čikagos policija“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 „Džihadas. Karas be 

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

tarnyba.

 21.30  Teisė žinoti 20.00  „Apie mus ir 
 Kazlauskus“

 20.25  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
8.30, 16.00 Džeimis gamina namuose. 9.40 „Mano 
mažasis ponis“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 
„Sausainių gangsteris“. 13.00, 17.00 „Laukinu-
kė“. 14.00 „Pasmerkti 3“. 15.00, 0.55 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 18.00 „Tai - mano gyvenimas“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Svajonių kruizas. 
Į Barseloną“. 22.55 „Tai - mano gyvenimas“.

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje. 6.30 Tauro ragas. 7.00 
Pagalbos skambutis. 8.00, 12.50 „Alfa“ savaitė. 
8.30 Diagnozė. Valdžia. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... 
Iki. 11.15 Valanda su Rūta. 13.20 Yra, kaip yra. 
15.25 KK2. 16.10 24 valandos. 17.00, 22.30 
Info diena. 21.00 A.Ramanauskas Plius. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50 Nau-
jienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.35 Labas rytas. 
11.05 Gyvenk sveikai! 12.20, 18.55 Tegul kalba. 
13.15 Tabletė. 14.05 Stebuklų laukas. 15.05 Vy-
riška/Moteriška. 16.00, 3.50 Mados nuosprendis. 
17.00 Naujienos. 17.50 Susituokime. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas.  21.00 „Margarita Nazarova“. 
23.00 Vakaras su Urgantu. 23.40 Pozneris. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
6.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 „Privati 
detektyvė Tatjana Ivanova“. 15.00 „Lednikovas“. 
18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 „Tyrėjas Ticho-
novas“. 23.50 „Sąžiningas detektyvas“. 0.50 „Be 
liudininkų. Pavelas Fitinas prieš Šelenbergą“.

 Ren
7.20, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.15 Tinkama 
priemonė. 9.10, 16.50 „Šeimos dramos“. 10.55 
„Valstybinės svarbos meilužės“. 12.45 Pažink mū-
siškius. 13.10 Kokie žmonės. 14.05 A.Čapman pa-
slaptys. 15.00 Fantastika po grifu „Slaptai“. 15.55 
Tinkama priemonė. 18.25 „Senovės dievų labo-
ratorija“. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
21.25 Slaptosios teritorijos. 23.25 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
„Naujas rytas“. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 4“. 12.00 Prisiekusių-
jų teismas. 13.20 Apžvalga. 13.50 „44 skyrius“. 
14.55 Susitikimo vieta. 16.20 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 15“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 „Jūrų 
velniai. Viesulas 3“. 21.35 „Gilumoje“. 

„SVajonIŲ KRUIZaS. Į BaRSelonĄ“
MelodraMa. Vokietija. 2014.
Režisierius: Hans-Jurgen Togel.
Vaidina: Marcus Grusser, Jessica Boehrs, Sascha Hehn.

Mariluiza keliauja „Meilės laivu“ su savo dukra Kora ir naujuoju žentu į 
Barseloną. Jauniesiems tai turėtų būti saldus medaus mėnuo. Kora ne-
kantriai laukia susitikimo su šešuru, kurio iki šiol nėra mačiusi. Tačiau kai 
būsimą giminę pamatys Mariluiza, ji neteks žado. Tai vyras, su kuriuo ji 
jaunystėje turėjo romaną. Kiek ilgai jai pavyks slapstytis?

TV8
21.00

„BeTMenaS. PRaDŽIa“
VeiksMo trileris. Didžioji 
Britanija, JAV. 2005.
Režisierius: Christopher Nolan.
Vaidina: Christian Bale, Michael 
Caine, Liam Neeson.

Po tėvų nužudymo gyvenimu 
nusivylęs Briusas Veinas keliauja 
po pasaulį bandydamas suprasti, 
kas verčia žmones daryti nusi-
kaltimus, išmokti jų nebebijoti ir 
galiausiai nugalėti demonus savo 
viduje. Sugrįžęs į Gotamą, kadaise 
gražų ramų miestą, jis pamato, 
kad miestą skandina nusikaltimai.

„57 KeleIVIS“
VeiksMo filMas. JAV. 1992.
Režisierius: Kevin Hooks.
Vaidina: Tom Sizemore, 
Bruce Payne, Wesley Snipes.

Teroristas, pelnęs žiauraus ir nesu-
gaunamo nusikaltėlio reputaciją, 
užgrobia lėktuvą. Džonas Kateris, 
slaptųjų tarnybų saugumo eks-
pertas, daugybę kartų rengęs 
antiteroristinius planus, šį kartą 
pats tampa užgrobto lėktuvo ke-
leiviu. Ar įmanoma sukurti išsigel-
bėjimo planą visuotinės panikos 
atmosferoje?

„KlaSTInGI naMaI“
draMa. JAV. 2011.
Režisierius: Jim Sheridan.
Vaidina: Daniel Craig, 
Rachel Weisz, Naomi Watts.

Vilas Etentonas - leidėjas iš Niujorko. 
Jis įsigyja naujus namus nedidelia-
me miestelyje ir persikelia į juos gy-
venti su šeima. Netrukus paaiškėja, 
kad pastarieji namo gyventojai bu-
vo žiauriai nužudyti. Kuo labiau Vilas 
su žmona tuo domisi, tuo šiurpesni 
dalykai atsiskleidžia.

BTV
21.30

TV6
23.00

rekomenduoja

lnK
22.15
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

9.15 Mistinės istorijos.
10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 TV serialas „Policijos 

akademija“ (N-7).
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Pričiupom! (N-7).
19.00 TV serialas „Ekspertė 

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

katės“ (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Betmenas. Pradžia“ 
(N-7).

23.55 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas. Brolija“.

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

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

4.00 Ant liežuvio galo.
4.40 TV serialas „Juodos 

katės“ (N-7).
5.05 Kalbame ir rodome.
5.50 Pričiupom! (N-7).

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

Vikrūs.
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Paskutinis 

skambutis“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji gelbėji-

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

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 24/7.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.50, 23.15 Rio 2016.
19.00 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Paskutinis skambu-

tis“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.25 Vaivos pranašystės 

(N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 4.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.55 „Genijai iš prigim-

ties“.
3.25, 5.15 „Pėdsakas“ 

(N-7).
4.05, 5.55 „Tigrų sala“.
6.15 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Šnibždė, žvėrelių 

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.45 Legendos.
13.30 Durys atsidaro.
14.00 C.Monteverdi. Opera 

„Orfėjas“. 1, 2 d. 
16.00 „Kaip atsiranda daikta“.
16.30 „Naisių vasara“.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ponas Selfridžas 4“.
21.00 Skambantys pasau-

liai su Nomeda 
Kazlaus. 

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Euromaxx.
22.30 „Nevaldomas“ (N-7).
23.50 Kultūra. Arūnas 

Žebriūnas.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Dainuoja Gehamas 

Grigorianas.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 Visu garsu.
5.00 ORA ET LABORA. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

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

Nusikalstamas keti-
nimas“ (N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.55 „Širdele mano“.
19.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“.
21.00 „Velvet“ (N-7).
22.35 „Bėgantis laikas“.
0.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
1.15 „Karadajus“ (N-7).
2.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.45 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
4.35 „Širdele mano“ 

(N-7).
5.35 „Nikita“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

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

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ (N-7).
14.00 IIHF pasaulio 

ledo ritulio  
čempionatas.  
I divizionas B grupė. 
Lietuva - Rumunija. 
Tiesioginė  
transliacija.

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Ugniagesiai 

gelbėtojai (N-7).
22.30 Farai (N-14).
23.00 „Klastingi namai“ 

(N-14).
0.50 „Chotabičius“ 

(N-14).
2.30 „Legendos“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

10.30 „Sekundės 
iki katastrofos“.

11.30 „Vienos 
šeimos istorija“ 
(N-7).

12.30 „Skrebutis“ 
(N-7).

14.15 Kas paleido 
šunis?

14.45 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

15.15 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga. 

15.45 „Virtuvė“ (N-7).
16.15 „Kietos 

mergiotės“.
18.00 „Virtuvės 

karaliai“.
18.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Kai šaukia širdis“.
20.00, 23.20 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
21.30 Kino akademija. 

„Kai sutiksi  
aukštą tamsiaplaukį“ 
(N-7).

23.50 „Tekėk už manęs!“

 21.00  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus 

 16.25  24/7 20.00  Ant liežuvio galo  14.45  „Automobiliai - 
  meno šedevrai“

 19.00  „CSI Majamis“ 21.00  „Velvet“

TV PROGRAMAbalandžio 18 d. 

 TV Polonia
7.15 Valstybės interesai. 7.45, 20.25 Prie Ne-
muno. Baltarusijos lenkų laida. 8.05 „Drako-
no Polo nuotykiai“. 8.25, 2.15 „Šeši milijonai 
sekundžių“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00 Kelionės su istorija. 12.35 Iš kitos 
pusės. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Merginos iš Lvovo“. 15.20 
Akis į akį. 15.50 Tatrų legenda. 17.55, 1.45 
„Codziennos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 Anima-
cinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.50, 5.20 
Polonija 24. 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
0.25 Lenkijos pradžios paslaptys. 1.25 Lais-
vas ekranas. 

 TV1000
6.10 „Džiumandži“ (N-7). 8.10 „Nepaprasta 
kelionė“. 10.05 „Elžbieta. Aukso amžius“. 12.05 
„Mergina su trūkumais“. 14.15 „Erina Broko-
vič“. 16.30 „Džiumandži“ (N-7). 18.15 „Ke-
liautojo laiku žmona“. 20.10 „Matilda“. 22.10 
„Genijaus blykstė“. 0.15 „Zulu“ (N-14). 2.10 
„Elžbieta. Aukso amžius“. 4.15 „Nepaprasta 
kelionė“. 

 DiscoVery 
6.10 Brangenybių paieškos. 7.00, 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 
8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta? 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 San-
dėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Traukiniu 
į Aliaską. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35, 21.00, 2.50 Vyrai, moterys, 
laukinės stichijos. 14.30, 22.00, 3.40 Įveikti 
baimes su B.Grilsu. 23.00, 4.30 Bear Grilsas. 
Misija - išgyventi. 24.00, 5.20 Nemėginkite 
pakartoti. 1.00 Aukso karštinė. 1.55 Aliaska. 
Paskutinė riba. 

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliasko-
je. 11.00, 24.00, 5.00 Pilies paslaptys. 17.00 Iš-
kyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 22.00, 3.00 Pavojingos žemės. 23.00, 
4.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

 animal PlaneT
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Akiplėšos katės. 
8.15, 12.50, 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 9.10, 
14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Šamvaris. Teisė 
gyventi laisvam. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Šunų 
TV. 20.10, 3.25 Gepardo pėdsakais. 0.45 Ryklių 
puolimų registravimas. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.30 NBA krepšinio lyga. At-
krintamasios. 1-as susitikimas. Vakar. 9.00, 
20.00, 1.30 Pasaulio galiūnų čempionatas 
su Žydrūnu Savicku. 9.30 „Road to glory“. 
Su Jurgiu Didžiuliu. Kovinio sporto žurnalas. 
10.00, 23.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Saragosos „CAI“ - Gran Kanarijos „Her-
balife“. Vakar. 12.00, 2.00 Rusijos „Premier 
league“. „Lokomotiv“ - CSKA. 2016-04-16. 
16.00, 4.00 Rusijos „Premier league“. „Zenit“ - 
„Spartak“. 2016-04-16. 18.00 NBA krepšinio 
lyga. Atkrintamasios. 1-as susitikimas. 2016-
04-16. 20.30 „Road to glory“. Su Mantu 
Šoliūnu. Kovinio sporto žurnalas. Premje-
ra. 21.00 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. Premjera. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
11.00 Boksas. Gary Russellas jr - Patrickas Hy-
landas. 13.10 Boksas. Joshas Warringtonas - 
Hisashi Amagasa. 15.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Leicester“ - „West Ham“. 17.00, 
23.45 Krepšinis. Eurolygos ketvirtfinalis. 20.40 
Premier lygos apžvalga. 21.40 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Crvena Zvezda“ - CSKA. Tiesioginė 
transliacija. 1.35 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Stoke“ - „Tottenham“. 3.25 Motosportas. 
Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 5.00 
Ledo ritulys. KHL finalas. 

 eurosPorT
6.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 
Nyderlandai. 7.30, 12.00, 16.30, 21.00, 2.30 
Angliškasis biliardas. Pasaulio čempionatas. 
Didžioji Britanija. 9.00 Angliškasis biliardas. 
Ronio Osalivano šou. 9.30 JAV futbolo lyga. 
10.30, 15.00, 1.15, 4.00 Dviračių sportas. 
Nyderlandai. 20.50 Siekiant aukso. 20.55, 
23.55 Sporto naujienos. 24.00 Sporto links-
mybės. 0.15 Europos futbolo apžvalga. 0.20 
JAV futbolo lyga. 0.45 Futbolas. „Vive la 
France“. 1.10 Europos futbolo apžvalga. 5.30 
Sunkumų kilnojimas. Europos čempionatas. 
Norvegija.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 21.00  „Juodos katės“  16.25  Vaivos 
 pranašystės

 0.15  Dabar pasaulyje 19.30  Emigrantai 1.50  „Vampyro 
  dienoraščiai“

 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.45 TV Pagalba. 8.30, 16.00 Džeimis gamina 
namuose. 9.35 „Mano mažasis ponis“. 10.05 
Senoji animacija. 11.05 „Svajonių kruizas. Į 
Barseloną“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 
„Pasmerkti 3“. 15.00, 0.55 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 18.00 „Tai - mano gyvenimas“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Kova dėl meilės“. 
22.55 „Tai - mano gyvenimas“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00, 21.30 Dviračio šou. 11.30, 15.25 KK2. 
12.20 Diagnozė. Valdžia. 13.15 „Prekyba orga-
nais. Skandalas Europos centre“. 14.20 Yra, kaip 
yra. 16.10 24 valandos. 17.00, 22.30 Info diena. 
21.00 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00, 9.35 Labas rytas. 11.05 
Gyvenk sveikai! 12.00, 13.50, 17.00 Naujienos. 
12.20, 18.55 Tegul kalba. 13.15 Tabletė. 14.05 
Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.00, 
4.25 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00 „Mar-
garita Nazarova“. 23.00 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 23.50 Ži-
nios. 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 
11.55 „Privati detektyvė Tatjana Ivanova“. 15.00 
„Lednikovas“. 18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 
„Tyrėjas Tichonovas“. 

 Ren
7.20, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.10 Tinka-
ma priemonė. 9.00, 16.35 „Šeimos dramos“. 
10.40 „Senovės dievų laboratorija“. 11.35 Pati 
naudingiausia programa. 12.25 Rusiškas vai-
ravimas. 12.55 Kokie žmonės. 13.50 Čapman 
paslaptys. 14.45 Fantastika po grifu „Slaptai“. 
15.45 Tinkama priemonė. 18.25 „Proto galia“. 
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 21.25 
„Alkis“. 23.10 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
„Naujas rytas“. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 4“. 12.00 Prisiekusių-
jų teismas. 13.20 Apžvalga. 13.50 „44 skyrius“. 
14.55 „Susitikimo vieta“. 16.20 „Sudaužytų žibin-
tų gatvės 15“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 
„Jūrų velniai. Viesulas 3“. 21.35 „Gilumoje“. 

 TV PolonIa
6.45 Iki pasimatymo Krokuvoje. 7.05 Pa-
saulis sukasi. 8.00 Cafe Historia. 8.25, 2.15 
Karino. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 
5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, 
Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 Sodyba. 15.25 Lenki-
jos pradžios paslaptys. 16.10 Klajūno užrašai. 
16.25 Lenkija 1050. 16.55 Kultūros studija. 
Sekmadienis su... 17.55, 1.45 „Codziennos 
gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.45, 1.25, 
5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Naszaarmia.
pl. 19.20 Kelionės su istorija. 20.25 250 
metų visuomenės teatrui Lenkijoje. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.25 Verta 
kalbėti. 1.30 Prie Tatrų. 

 TV1000
6.10 „Mergina su trūkumais“. 8.20 „Genijaus 
blykstė“. 10.25 „Matilda“. 12.10 „Zulu“ (N-14). 
14.10 „Nepaprasta kelionė“. 16.00 „Elžbieta. 
Aukso amžius“. 18.00 „Mergina su trūkumais“. 
20.10 „Zoro kaukė“ (N-7). 22.30 „Ir čia priėjo 
Poli“ (N-7). 0.10 „Meilė manęs neišduos“. 
2.10 „Veronika ryžtasi mirti“. 4.10 „Genijaus 
blykstė“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 
17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 8.40, 17.40 Sandė-
lių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55, 21.00, 2.50 
Traukiniu į Aliaską. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Nesėkmių garažas. 
14.30 Automobilių kolekcionieriai. 22.00, 
3.40 Aukso karštinė. 23.00, 4.30 Paskutiniai 
Aliaskoje. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 
1.00 Seklių pėdsakais. 1.55 Nepaaiškinami 
reiškiniai. 

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

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (1).
7.55 „Kempiniukas 

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

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (N-7).

11.00 „Nevykėlių dalinys“.
11.30 Juokingiausi Amerikos 

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

mus ir Kazlauskus“.
13.00 „Kempiniukas 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas 

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

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

ir pabaisa“ (N-7).
1.25 TV serialas „Agentūra 

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

„Skandalas“ (N-14).
3.05 TV serialas 

„Nevykėlių dalinys“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Madagaskaro 

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

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Moterys prieš vyrus 

(N-7).
12.30 Yra, kaip yra (N-7).
13.35 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.35 TV serialas 

„Juodieji meilės  
deimantai“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30, 21.30 Žinios. 

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

skambutis (N-7).
22.15 Veiksmo trileris 

„Da Vinčio kodas“ 
(N-14).

1.00 TV serialas 
„Judantis objektas“ 
(N-7).

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

2.35 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Komisaras Reksas“.
10.10 „Čikagos policija“.
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.20 „Džihadas. Karas be 

sienų“ (subtitruota).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 TV serialas „Čikagos 

policija“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien (su vertimu 

į gestų k.). Sportas. 
Orai.

19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Verslas. 

Kultūra. Dėmesio 
centre. Sportas. Orai.

21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Delfinai ir žvaigždės.
23.15 Trumposios žinios.
23.20 TV serialas „Kapitonas 

Alatristė“ (N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 Septynios Kauno 

dienos.
1.00 TV techninė 

profilaktika.

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

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

9.15 Mistinės istorijos.
10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 TV serialas „Policijos 

akademija“ (N-7).
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Pričiupom! (N-7).
19.00 TV serialas „Ekspertė 

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

katės“ (N-7).
21.30 Komedija „Valstybės 

galva“ (N-7).
23.15 Veiksmo trileris 

„Betmenas. Pradžia“.
1.35 TV serialas „Ekspertė 

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

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

katės“ (N-7).
5.10 Kalbame ir rodome.
5.55 Pričiupom! (N-7).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.35 Rio 2016.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Paskutinis skambu-

tis“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji gelbėji-

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

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 Vaivos pranašystės.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.50, 23.20 Ar žinai, 

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

tis“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.25 Nuoga tiesa (N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 4.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.55 „Genijai iš 

prigimties“.
3.25, 5.15 „Pėdsakas“ (N-7).
4.05, 5.55 „Tigrų sala“.
6.15 „Laukinis pasaulis“.

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

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 IQ presingas.
12.45 Linija, spalva, forma.
13.30 Euromaxx.
14.00 ORA ET LABORA. 
14.30 „Ponas Selfridžas 4“.
16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
17.25 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016. 
18.15 Vilniaus albumas.
18.30 Septynios Kauno 

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

mįslės įmintos“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Melodrama Gražuolė 

ir pabaisa“. 1 s.
0.15 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).
0.45 Prisiminkime. Groja 

Valentinas Gelgotas 
ir Mūza Rubackytė.

1.00 TV techninė 
profilaktika.
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balandžio 19 d. 

 23.40  „Kai šaukia 
  širdis“

 9.00  Tavo augintinis 11.30  „Didingasis
  amžius“

 AnimAl PlAnet
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Akiplėšos katės. 
8.15, 12.50 Šunų TV. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo vete-
rinaras. 13.45, 18.20, 22.00, 1.40, 4.15, 5.49 
Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10 Gepardo 
pėdsakais. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 20.10, 
3.25 Gepardo pėdsakais. 0.45 Žvėrių pasauliai. 

 SPort1
6.00, 18.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Portugalija. Montalegre. 2016-04-17. 8.00 Ledo 
šeima. Dailusis čiuožimas. 9.00 Olandijos „Ere-
divisie“ lygos 30 turo apžvalga. 10.00, 24.00 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ 
- „Joventut“. 2016-04-17. 12.00 Snieglentės. 
„Burton US Open“. Akrobatinis nusileidimas. 
Vyrai. 13.45 NBA krepšinio lyga. Atkrintama-
sios. 1-as susitikimas. 2016-04-17. 15.45 ATP 
250 Houston. Vyrų tenisas. Jack Sock - Juan 
Monaco. Finalas. 2016-05-10. 20.00 Čempionai 
LT. Mustangs Fight 4. Muay-Thai kovos. Prem-
jera. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 31 turo 
apžvalga. Premjera. 21.45 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „Vitesse“. 23.45, 2.00 
„NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 3.00 
Žiemos pasaka ant ledo. Dailusis čiuožimas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 „Formulė-1“. Kinijos GP lenktynės. 9.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Stoke“ - „Tot-
tenham“. 11.15, 18.50 Krepšinis. Eurolyga. „Cr-
vena Zvezda“ - CSKA. 13.05 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Atletico“ - „Barcelona“. 15.00 
Ledo ritulys. KHL finalas. 17.00 Futbolas. UEFA 
Europos lyga. „Liverpool“ - „Borussia“. 20.40 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
21.10 Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - 
„Laboral Kutxa“. Tiesioginė transliacija. 23.15 
Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Fenerbahce“. 1.05 
Futbolas. Vokietijos taurė. „Bayern“ - „Werder“. 

 euroSPort
6.30 Sunkumų kilnojimas. Europos čempiona-
tas. Norvegija. 7.30, 12.00, 16.30, 21.00, 2.30 
Angliškasis biliardas. Pasaulio čempionatas. 
Didžioji Britanija. 9.30 Sporto linksmybės. 9.45 
Europos futbolo apžvalga. 9.50, 10.45, 15.00 
JAV futbolo lyga. 10.15, 5.30 Futbolas. „Vive 
la France“. 10.40, 5.00, 5.55 Europos futbolo 
apžvalga. 16.00 Angliškasis biliardas. Ronio 
Osalivano šou. 20.55, 24.00 Sporto naujienos. 
0.05 Automobilių lenktynės. Pasaulio čem-
pionatas. 0.30 Motosportas. „Renault Sport“ 
lenktynių serija. 1.00 Motosportas. FIA. 1.30 
Dviračių sportas. Kroatijos turas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.00 „Detektyvė Rizoli“.
10.55 „Būrėja“.
11.30 „Didingasis amžius“.
13.35 „Nikita“ (N-7).
14.30 „Dolmenas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ .
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės X. Ir ateis 
Gitaristas“ (N-7).

22.50 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.40 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

1.25 „Karadajus“ (N-7).
2.10 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
4.45 „Širdele mano“ 

(N-7).
5.40 „Nikita“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

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

augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

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

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

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

Hausas“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

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

(N-14).
22.00 „Trys dienos 

nužudyti“  
(N-14).

0.25 „Šėtono 
vaikai“ (S).

2.15 „Legendos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

11.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.30 „Virtuvės 

karaliai“.
12.00 „Tekėk už 

manęs!“
14.00 „Kai šaukia 

širdis“.
15.00 „Šimtas pasaulio 

stebuklų“.
16.00 „Muzikinės 

kovos“.
18.00 Pamiršti vardai. 

Žanas Emanuelis 
Žiliberas.

18.30 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

19.00 „Sekundės iki 
katastrofos“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

21.00 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

22.10 Balticum TV 
žinios.

22.40 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

23.40 „Kai šaukia 
širdis“.

„DA VinČio KoDAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2006.
Režisierius: Ron Howard.
Vaidina: Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno.

Viešėdamas Paryžiuje, simbolių tyrinėtojas Robertas Lengdonas iš Harvardo 
universiteto sulaukia netikėto naktinio skambučio. Muziejuje nužudytas 
Luvro kuratorius, o šalia jo kūno rastas keistas šifras. Lengdonas nepaprastai 
susidomi mįsle nė nenujausdamas, kad nužudymo byloje pats yra laiko-
mas pagrindiniu įtariamuoju. Jam padės nužudytojo kuratoriaus anūkė.

lnK
22.15

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

JAV nutinka nelaimė - miršta vie-
nas kandidatas į prezidentus. Ta-
čiau jo atstovaujamos partijos 
nariai visai nesutrinka ir tuoj su-
randa naują kandidatą į valstybės 
vadovo postą. BtV

21.30

„trYS DienoS nuŽuDYti“
Veiksmo trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Joseph McGinty 
Nichol.
Vaidina: Kevin Costner, 
Amber Heard, Hailee Steinfeld.

Pavojingas tarptautinis šnipas sie-
kia atkurti santykius su nutolusia 
žmona ir dukra, kurias jis laikė 
atokiai nuo savęs, kad apsaugotų 
nuo pavojaus. tV6

22.00

„KoVA DĖl meilĖS“
drama. Vokietija. 1996.
Režisierius: Thomas Nikel.
Vaidina: Anja Kling, Rainer
Grenkowitz, Alexander Wussow.

Nelengva būti įžymybės vaiku. Bai-
gusi darbus Paryžiuje, garsaus tapy-
tojo dukra Ema grįžta į Londoną, 
norėdama pamatyti tėvą, kurio 
neregėjo daugelį metų. Galerijos 
savininkas praneša, kad tapytojas iš-
keliavo į gimtąją Kornvalio grafystę...tV8

21.00

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

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

Magikianų“ (N-7).
11.00 TV serialas 

„Nevykėlių dalinys“.
11.30 Juokingiausi Amerikos 

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

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

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Pakartok! (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Kriminalinė 

komedija „Domas 
Hemingvėjus“ (N-14).

0.20 TV serialas „Raitelis 
be galvos“ (N-14).

1.15 TV serialas „Agentūra 
S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).

2.10 TV serialas 
„Skandalas“ (N-14).

3.00 TV serialas „Nevykėlių 
dalinys“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Madagaskaro pin-

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

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

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

(N-7).
13.05 Pričiupom! (N-7).
13.35 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.35 TV serialas 

„Juodieji meilės dei-
mantai“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30, 21.30 Žinios. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Su cinkeliu 

(N-7).
22.15 Trileris 

„Samdomas karys“ 
(N-14).

0.05 TV serialas 
„Judantis objektas“ 
(N-7).

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

1.50 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Komisaras Reksas“.
10.10 „Čikagos policija“.
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Emigrantai.
11.55 Priešgaisrinės apsau-

gos ir gelbėjimo 
departamento prie 
Vidaus reikalų minis-
terijos informacija 
gyventojams.

11.59 Emigrantai.
12.25 Istorijos detektyvai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Čikagos policija“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Pinigų karta.
23.20 TV serialas „Kapitonas 

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

 17.10  Klauskite daktaro 19.30  „Rezidentai“  0.05  „Judantis 
  objektas“

Trečiadienis

„DOMAS HEMINGVĖJUS“
Kriminalinė Komedija. Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius: Richard Shepard.
Vaidina: Jude Law, Richard E.Grant, Demian Bichir.

Išėjęs į laisvę po 12 metų kalėjimo, Domas Hemingvėjus susitinka seną 
bendražygį Diką ir kartu su juo keliauja atsiimti to, kas jam priklauso už 
boso dangstymą ir neįskundimą visus tuos ilgus metus. Pinigus Domas 
gauna, bet ūžaudamas neapdairiai juos vėl praranda. Ar pavyks Domui 
atsitiesti ir atgauti pinigus, apie kuriuos jis taip ilgai svajojo?

rekomenduoja

TV3
22.30

„LĖKTUVAI, TRAUKINIAI  
IR AUTOMOBILIAI“
nuotyKių Komedija. JAV. 1987.
Režisierius: Johan Hughes.
Vaidina: Steve Martin, 
John Candy, Laila Robins.

Reklamos kūrėjas Nilas Peidžas nori 
parvykti į namus Padėkos dieną. 
Tereikia nusipirkti lėktuvo bilietą ir 
patogiai įsitaisius krėsle nuskristi į 
Čikagą, o vakare su šeima susėsti 
prie stalo. Bet pasirodė, kad tai be-
veik neįmanoma užduotis. Nilo Pei-
džo kelionė namo taps labiausiai 
neįtikėtinu jo gyvenimo nuotykiu. 

„LAPKRIČIO ŽMOGUS“
VeiKsmo filmas. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2014.
Režisierius: Roger Donaldson.
Vaidina: Pierce Brosnan, 
Luke Bracey, Olga Kurilenko.

Prisidengęs kodiniu slapyvardžiu - 
Lapkričio Žmogus, puikiai ap-
mokytas ir labai pavojingas CŽV 
agentas Peteris, siekdamas asme-
ninės misijos, nutraukia savo ramų 
poilsį pensijoje. Jis nori apsaugoti 
labai svarbią liudininkę Elis, kuri 
galėtų atskleisti dešimtmečius 
slėptą tiesą apie sandorį. 

„SAMDOMAS KARYS“
trileris. Pietų Afrika, Aruba, 
JAV. 2005.
Režisierius: Don E.FauntLeRoy.
Vaidina: Luke Goss, Roger 
Guenveur Smith, Steven Seagal.

Kai esi samdinys, visuomet nutinka 
nedidelių nemalonumų, bet šįkart 
grėsmė iškyla Džono Sigero arti-
miesiems. Kad išgelbėtų savo šeimą, 
Džonas su gerai ginkluotų karių būriu 
turi atlikti slaptą operaciją - iš kalėjimo 
išvaduoti galingojo mafiozo sūnų. 

BTV
21.30

TV6
22.00

LNK
22.15

 TV8
6.45 TV Pagalba. 8.30 Džeimis gamina namuo-
se. 9.35 „Mano mažasis ponis“. 10.05 Senoji 
animacija. 11.05 „Kova dėl meilės“. 13.00, 17.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti 3“. 15.00, 0.50 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Olive-
rio kulinarinės kelionės.  18.00 „Tai - mano gyve-
nimas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Medaus 
mėnuo vienam“. 22.50 „Tai - mano gyvenimas“. 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. Animacija. 7.00, 9.35 Labas rytas. 
11.05 Gyvenk sveikai! 12.00, 13.50, 17.00 Nau-
jienos. 12.20, 18.55 Tegul kalba. 13.20 Tabletė. 
14.05 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 
16.00, Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  21.00 „Mar-
garita Nazarova“. 23.05 Vakaras su Urgantu. 23.45 
„Pirmas žingsnis į bedugnę“. 0.40 EURONEWS. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
10.00 „Slaptosios bylos. Raktas nuo ilgaamžiš-
kumo“. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 
„Privati detektyvė Tatjana Ivanova“. 15.00 „Ledni-
kovas“. 18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 „Tyrėjas 
Tichonovas“. 22.55 Specialusis korespondentas.  

 REN
7.25, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.15 Tinkama 
priemonė. 9.10, 16.30 „Šeimos dramos“. 10.50 
„Proto galia“. 11.45 Pati naudingiausia programa. 
12.45 Kokie žmonės. 13.40 Čapman paslaptys. 
14.35 Fantastika po grifu „Slaptai“. 15.30 Tinkama 
priemonė. 18.20 „Ateiviai. Mitai ir įrodymai“. 
19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 21.30 
Ekstrasensų mūšis. 23.35 Pažink mūsiškius. 

 NTV MIR
 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
„Naujas rytas“. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 4“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.50 „44 skyrius“. 14.55 „Susitikimo vieta“. 
16.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 18.00 Kal-
bame ir rodome. 19.45 „Jūrų velniai. Viesulas 3“. 
21.35 „Gilumoje“. 23.30 Dienos apžvalga. 
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6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

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

8.15 TV serialas „44-as 
skyrius“ (N-7).

9.15 Mistinės istorijos.
10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 TV serialas „Policijos 

akademija“ (N-7).
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Pričiupom! (N-7).
19.00 TV serialas „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 TV serialas „Juodos 

katės“ (N-7).
21.30 Nuotykių komedija 

„Lėktuvai, traukiniai ir 
automobiliai“ (N-7).

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

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

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

2.45 Mistinės istorijos.
3.35 Išgyvenk, jei gali.
4.20 „Juodos katės“ (N-7).

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

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Paskutinis 

skambutis“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji gelbėji-

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

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 Nuoga tiesa (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.50, 23.20 Ar žinai, 

kad...?
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Budelis“ (N-7).
21.30 Ginčas (N-7).
23.25 Patriotai (N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 4.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.55 „Genijai iš 

prigimties“.
3.25, 5.15 „Pėdsakas“ 

(N-7).
4.05, 5.55 „Tigrų sala“.
6.15 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.45 Lietuvos tūkstantme-

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

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Visu garsu.
13.30 „UB Lama“.
14.30 „Ten, kur namai 1“.
16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 „Visata. Senovės 

mįslės įmintos“.
17.10 Prisiminkime. Groja 

Valentinas Gelgotas 
ir Mūza Rubackytė.

17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016. 

18.15 Trembita (subtitruota).
18.30 ORA ET LABORA. 
19.00 Labanaktukas. 
19.20 Kelias į namus.
19.50 LRT Kultūros akade-

mija.
20.35 Kelias į UEFA EURO 

2016.
21.00 „Didžioji istorija“. 9 d. 
21.22 „Didžioji istorija“. 10 d. 
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Juodoji keramika.
22.30 „Filomena“ (N-14).
0.15 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Džonis Testas“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.00 „Detektyvė Rizoli“.
10.55 „Būrėja“.
11.30 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.35 „Nikita“ (N-7).
14.35 „Dolmenas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės X. Mirtis ir 
dulkės“ (N-7).

22.50 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.00 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

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

(N-7).
3.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
4.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.15 „Širdele mano“ 

(N-7).

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

(N-7).
12.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

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

(N-7).
17.00 „Univeras“ (N-7).
17.30 IIHF pasaulio 

ledo ritulio  
čempionatas.  
I divizionas B grupė. 
D. Britanija - Lietuva. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.45 Lietuvos futbolo 
A lygos rungtynės. 
Trakų „Trakai“ - 
Vilniaus „Žalgiris“. 
Tiesioginė trans-
liacija.

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

(N-14).
22.00 „Lapkričio žmogus“ 

(N-14).
0.15 „Kruvina muzika“ 

(N-14).
1.55 „Legendos“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

10.00 Kriminalinis 
trileris  
„Tikroji padėtis“ 
(N-7).

11.10 „Pašokime!“
12.50 „Automobiliai - 

meno  
šedevrai“.

13.20 „Džasperas“.
14.55 „Krabatas: 

burtininko  
mokinys“  
(N-7).

17.00 „Vienos 
šeimos istorija“ 
(N-7).

18.00 Kas paleido 
šunis?

18.30 „Virtuvė“ (N-7).
19.00 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Virtuvės 

karaliai“.
21.00 „Rosso San 

Valentino“ (N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
23.35 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
0.45 „Virtuvė“ (N-7).

 17.10  Groja Mūza 
  Rubackytė

 16.25  Nuoga tiesa 19.00  „Ekspertė 
  Džordan“

 21.00  „Rosso San 
  Valentino“

 16.00  „Daktaras 
  Hausas“

 22.50  „Bėgantis laikas“ 

TV PROGRAMA balandžio 20 d.

 TV Polonia
6.40 Prie Nemuno. Baltarusijos lenkų laida. 
6.55 Klajūno užrašai. 7.05 Pasaulis sukasi. 
8.00 Metodistų koplyčia. 8.25, 2.15 „Pažai“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 
4.35 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 Po-
lonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.25 
Verta kalbėti. 16.30 Kaip tai veikia? 17.00 
Kultūros savaitraštis. 17.55, 1.45 „Codzien-
nos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Okrasa laužo taisykles. 19.25 Rytų studija. 
20.25 „Vilnoteka“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Gyvenimo egzaminas“. 0.25 „Pasakojimas 
apie Žegotą“. 

 TV1000
6.10 „Zulu“ (N-14). 8.10 „Ir čia priėjo Poli“ 
(N-7). 9.50 „Zoro kaukė“ (N-7). 12.15 „Meilė 
manęs neišduos“. 14.20 „Genijaus blykstė“. 
16.25 „Matilda“. 18.10 „Zulu“ (N-14). 20.10 
„Džuli ir Džulija“. 22.25 „Laimė viena nevaikš-
to“ (N-14). 0.20 „Blicas“ (N-14). 2.10 „Zoro 
kaukė“ (N-7). 4.35 „Ir čia priėjo Poli“ (N-7). 

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 
17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50, 
22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Trau-
kiniu į Aliaską. 12.40, 1.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Ieškant ginklo. 
14.30 Mitų griovėjai. 21.00, 2.50 Nesėkmių 
garažas. 23.00, 4.30 Gatvių lenktynės. 24.00, 
5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.00 Bear Gril-
sas. Misija - išgyventi. 1.55 Įveikti baimes 
su B.Grilsu. 

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

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Akiplėšos katės. 8.15, 12.50, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 9.10, 14.40, 21.05, 
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 16.30 Gepardo pėdsakais. 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Australija nenori tavęs užmušti. 20.10, 3.25 
Mutantų planeta. 0.45 Kalnų pabaisos. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamasios. 
1-as susitikimas. 2016-04-17. 8.00 Šiuolaiki-
nės penkiakovės pasaulio čempionatas 2016m. 
Egiptas. 9.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „En-
desa“ lygos 27 turo apžvalga. 9.30, 24.00 NBA 
krepšinio lyga. Atkrintamasios. 1-as susitikimas. 
2016-04-16. 11.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 12.00, 2.00 Rusijos „Premier 
league“. „Zenit“ - „Spartak“. 2016-04-16. 14.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ -  
„Vitesse“. Vakar. 16.00 Rusijos „Premier lea-
gue“. „Lokomotiv“ - CSKA. 2016-04-16. 20.15 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 
28 turo apžvalga. 20.45 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Heracles“ - „Feyenoord“. 22.45 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „SC Heerenveen“ - „AFC Ajax“ 
(nuo 2 kėl.). 23.45 „NBA pasaulis“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Lo-
komotiv Kuban“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. 
„Panathinaikos“ - „Laboral Kutxa“. 11.00 Ledo 
ritulys. KHL finalas. 13.00 Boksas. 14.35 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ - „Bar-
celona“. 16.25 Boksas. Ivanas Redkachas - 
Luisas Cruzas. 18.35 Futbolas. Vokietijos 
taurė. „Bayern“ - „Werder“. 20.25 „Formulė-1“. 
Kinijos GP lenktynių apžvalga. 21.25 Futbolas. 
Vokietijos taurė. „Hertha“ - „Borussia“. Tiesio-
ginė transliacija. 23.30 Krepšinis. Eurolygos 
ketvirtfinalis. 3.10 „Trans World Sport“ žurna-
las. 5.10 Futbolas. Vokietijos taurė. „Hertha“ -
„Borussia“. 

 eurosPorT
6.00 Motosportas. Slovakija. 7.30, 12.00, 
18.30, 21.00, 2.30 Angliškasis biliardas. Pa-
saulio čempionatas. Didžioji Britanija. 9.30, 
1.30 Dviračių sportas. Kroatijos turas. 10.30 
Motosportas. „Renault Sport“ lenktynių serija. 
11.00 Motosportas. FIA. 11.30, 5.00 JAV fut-
bolo lyga. 15.00 Dviračių sportas. Nyderlandai. 
15.30, 0.05, 4.00 Dviračių sportas. Valonijos 
lenktynės „Fleche Wallonne“, Belgija. 20.55, 
24.00 Sporto naujienos.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 12.30  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 20.30  Sąmokslo teorija  8.50  Poetė Dalia 
  Teišerskytė

 22.00  „Bornas. 
  Galutinis tikslas“

 6.55  „Madagaskaro
  pingvinai“

 16.30  TV Pagalba

 TV8
6.45 TV Pagalba. 8.30, 16.00 Džeimio Oliverio 
kulinarinės kelionės. 9.40 Teletabiai. 10.10 Senoji 
animacija. 11.10 „Medaus mėnuo vienam“. 13.00, 
17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti 3“. 15.00, 
0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00 „Tai - 
mano gyvenimas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
„Meilės skonis“. 22.50 „Tai - mano gyvenimas“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00, 21.30 Dviračio šou. 11.30 KK2. 12.15 
Ne vienas kelyje. 12.45 Valanda su Rūta. 14.25, 
16.10 24 valandos. 15.25 Bus visko. 17.00, 
22.30 Info diena. 21.00 A.Užkalnis Plius. 22.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų 
klubas. Animacija. 7.00, 9.35 Labas rytas. 11.05 Gy-
venk sveikai! 12.00, 13.50, 17.00 Naujienos. 12.20, 
18.55 Tegul kalba. 13.15 Tabletė. 14.05 Kartu su 
visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.00 Mados 
nuosprendis. 17.55 Susituokime. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 21.00 „Margarita Nazarova“. 
23.05 Vakaras su Urgantu. 23.45 „Žvelgiant į 
naktį“. 0.35 EURONEWS. 1.05 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 „Įkalčių 
paieška“. 15.00 „Lednikovas“. 18.15 Tiesioginis 
eteris. 21.00 „Tyrėjas Tichonovas“. 22.55 „Dvikova“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.25, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.15 Tinkama priemonė. 9.10, 16.50 „Šeimos 
dramos“. 10.55 „Ateiviai. Mitai ir įrodymai“. 11.50 
Pati naudingiausia programa. 12.40 „V ir M“. 
13.05 Kokie žmonės. 14.00, 21.25 Čapman pa-
slaptys. 14.55 Fantastika po grifu „Slaptai“. 15.50 
Tinkama priemonė. 18.25 „Išnykusios civiliza-
cijos“. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
23.25 „V ir M“. 0.10 „VSK (KGB) smokinge“. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
„Naujas rytas“. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 4“. 12.00 Prisiekusių-
jų teismas. 13.20 Apžvalga. 13.50 „44 skyrius“. 
14.55 „Susitikimo vieta“. 16.20 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 15“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 „Jūrų 
velniai. Viesulas 3“. 21.35 „Gilumoje“. 23.30 Die-
nos apžvalga. 23.55 „Kurtinys. Sugrįžimas“. 

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

 TV1000
6.10 „Meilė manęs neišduos“. 8.10 „Laimė 
viena nevaikšto“ (N-14). 10.10 „Džuli ir Džu-
lija“. 12.25 „Blicas“ (N-14). 14.10 „Ir čia priėjo 
Poli“ (N-7). 15.50 „Zoro kaukė“ (N-7). 18.10 
„Meilė manęs neišduos“. 20.10 „Auklė Makfi“. 
22.10 „Valgyk, melskis, mylėk“. 0.35 „Šilkas“. 
2.20 „Džuli ir Džulija“. 4.20 „Laimė viena ne-
vaikšto“ (N-14). 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 
17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 8.40, 17.40 Sandėlių me-
džiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkveži-
mių vairuotojai. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Laukinių kalnų karaliai. 14.30 B.Grilsas. 
Sala. 21.00, 2.50 Turto gelbėtojai. 22.00, 3.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 23.00, 4.30 
Nekilnojamojo turto karai. 24.00 Nemėginkite 
pakartoti. 1.00 Gatvių lenktynės. 1.55 Stori 
ir įsiutę. Griausmas. 5.20 Manai, kad išgy-
ventum? 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliasko-
je. 11.00, 24.00, 5.00 Pilies paslaptys. 17.00 Iš-
kyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 3.00 Įkaušęs keliautojas. 

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

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

Magikianų“ (N-7).
11.00  „Nevykėlių dalinys“.
11.30 Pakartok! (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Komedija „Labas 

rytas“ (N-7).
0.40 TV serialas 

„Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“ (N-14).

1.35 TV serialas 
„Agentūra 
S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).

2.25 TV serialas 
„Skandalas“ (N-14).

3.15 TV serialas „Nevykėlių 
dalinys“ (N-7).

3.40 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Madagaskaro 

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

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.55 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.05 Pričiupom! (N-7).
13.35 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.35 TV serialas „Juodieji 

meilės deimantai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30, 21.30 Žinios. 

Sportas. Orai.
19.30 Valanda su Rūta.
22.15 Trileris 

„Gilus sukrėtimas“ 
(N-7).

0.25 TV serialas 
„Judantis objektas“ 
(N-7).

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

2.05 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Komisaras Reksas“.
10.10 TV serialas „Čikagos 

policija“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Gyvenimas.
12.25 Stilius.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Čikagos policija“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Veiksmo trileris 

„Bornas. Galutinis 
tikslas“ (N-14).

24.00 Trumposios žinios.
0.05 Istorijos detektyvai.
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 Specialus tyrimas.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.

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

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

9.15 Mistinės istorijos.
10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 TV serialas „Policijos 

akademija“ (N-7).
15.35 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

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

„Įteisinti vagys“.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Kriminalinis trileris 

„Nužudyti Bilą. 2 
dalis“ (N-14).

24.00 Nuotykių komedija 
„Lėktuvai, traukiniai ir 
automobiliai“ (N-7).

1.45 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

3.35 TV serialas „Policijos 
akademija“ (N-7).

5.05 Farai (N-14).
5.30 Kalbame ir rodome 

(N-7).

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

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

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

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

Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.30 Sąmokslo teorija 

(N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
23.25 Ginčas (N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 4.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.55 „Genijai iš 

prigimties“.
3.25, 5.15 „Pėdsakas“ 

(N-7).
4.05, 5.55 „Tigrų sala“.
6.15 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Septynios Kauno 

dienos.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.45 Auksinis protas.
8.50 ...formatas. Poetė 

Dalia Teišerskytė.
9.00 „Šnibždė, žvėrelių 

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 ARTi. Juodoji 

keramika.
12.45 Mokslo ekspresas.
13.00 Muzika gyvai. 
14.35 Drama „Lietaus 

lašai“. 1 s.
16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 „Didžioji istorija“.
17.25 Teatras. Aut. 

Margarita Alper.
18.15 Menora (subtitruota).
18.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Kapitonas Alatristė“.
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Anapus čia ir dabar.
23.30 IQ presingas.
24.00 Lietuvių kinas trum-

pai. „Tėve mūsų“.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
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balandžio 21 d.

9.30   „Virtuvės karaliai“ 9.00  Vienam gale 
  kablys

 10.00  „Detektyvė Rizoli“

 AnimAl PlAnet
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Akiplėšos katės. 
8.15, 12.50 Australija nenori tavęs užmušti. 9.10, 
14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Mutantų planeta. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Pavojingiausios JAV gyvatės. 20.10, 3.25 
Pietų Afrikos gyvūnų policija. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - „Joventut“. 2016-04-17. 8.00, 
20.00 Snieglentės. „Burton US Open“. Akroba-
tinis nusileidimas. Vyrai. 9.00 Rusijos „Premier 
league“ 23 turo apžvalga. 9.30, 22.30 KOK World 
series. Bušido kovos. Ryga. 12.00 Pasaulio ra-
li-kroso čempionatas. Portugalija. Montalegre. 
2016-04-17. 14.00 NBA krepšinio lyga. San An-
tonio „Spurs“ - Ouklendo „Warriors“. 2016-04-
11. 16.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Heracles“ 
- „Feyenoord“. Vakar. 21.00 Rusijos „Premier 
league“ 24 turo apžvalga. 21.30 Čempionai LT. 
Mustangs Fight 4. Muay-Thai kovos. 1.00 „M1 
Iššūkis“. Pietų Korėja - JAV vakarai. Kovinis 
sportas. 2.00 NBA krepšinio lyga. San Antonio 
„Spurs“ - Ouklendo „Warriors“. 2016-04-11.  

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 10.50, 21.50, 5.10 Krepšinis. Eurolygos 
ketvirtfinalis. 8.50 „Trans World Sport“ žur-
nalas. 9.50 Futbolas. Anglijos premier lygos 
žurnalas. 10.20 Golfas. Europos turo savaitės 
apžvalga. 12.40 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Real“ - „Wolfsburg“. 14.30 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Manchester City“ - 
PSG. 16.20 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Benfica“ - „Bayern“. 18.10 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Atletico“ - „Barcelona“. 20.00 
Futbolas. Vokietijos taurė. „Hertha“ - „Borus-
sia“. 1.30 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Liver-
pool“ - „Borussia“. 3.20 „Formulė-1“. Kinijos 
GP lenktynių apžvalga. 

 euroSPort
6.30 Sporto linksmybės. 7.30, 10.30, 15.00, 
21.00, 2.30 Angliškasis biliardas. Pasaulio 
čempionatas. Didžioji Britanija. 9.30, 1.00 
Dviračių sportas. Kroatijos turas. 13.00, 
14.25 Pasaulio futbolo apžvalga. 13.05, 4.00 
JAV futbolo lyga. 13.30 Pietų Amerikos fut-
bolo apžvalga. 14.00 FIFA futbolas. 14.30, 
20.30, 2.00 Sporto apžvalga. 19.30, 5.00 
Dviračių sportas. Valonijos lenktynės „Fle-
che Wallonne“, Belgija. 20.55, 0.55 Sporto 
naujienos.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Džonis Testas“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.00 „Detektyvė Rizoli“.
10.55 „Būrėja“.
11.30 „Didingasis amžius“.
13.35 „Nikita“ (N-7).
14.30 „Midsomerio žmog-

žudystės X. Ir ateis 
Gitaristas“ (N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Foilo karas. Karo 

aukos“ (N-7).
22.50 „Begėdis“ (N-14).
23.55 „Ties riba“ (N-14).
0.45 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
1.30 „Karadajus“ (N-7).
2.10 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
4.45 „Širdele mano“ (N-7).
5.40 „Nikita“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

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

kablys.
9.29 „Univeras“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

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

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė 
(17).

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

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

(N-14).
22.00 „Robotas 

policininkas“  
(N-14).

0.20 „Paskutinės impe-
rijos žlugimas“ 
(N-14).

2.15 „Legendos“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Vienos šeimos isto-
rija“ (N-7).

11.00 Pamiršti vardai. 
Žanas Emanuelis 
Žiliberas.

11.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

12.30 „Sekundės iki katas-
trofos“.

13.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

14.00 „Beorė erdvė“ (N-7).
15.00 „Švelnus ir 

šiurkštus“ (N-7).
16.45 „Rosso San 

Valentino“ (N-7).
18.50 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Automobiliai - 

meno šedevrai“.
21.00 „Kai šaukia 

širdis“.
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Šimtas pasaulio 

stebuklų“.
23.30 „Sekundės iki 

katastrofos“.
0.30 „Vienos šeimos 

istorija“ (N-7).

„lABAS rYtAS“
Komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Roger Michell.
Vaidina: Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane Keaton.

Vienos Niujorko televizijos prodiuserė sumano atgaivinti ryto laidą, 
kurios reitingai nebedžiugina kūrėjų. Temperamentingas rytinės laidos 
vedėjas čia nuožmiai kovoja su savo kolega, o jaunoji prodiuserė visais 
įmanomais ir neįmanomais būdais stengiasi išgelbėti šou reputaciją. 
Ar jai pavyks?

tV3
22.30

rekomenduoja

„nuŽuDYti BilĄ. 2 DAliS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2004.
Režisierius: Quentin Tarantino.
Vaidina: Uma Thurman, David 
Carradine, Michael Madsen.

Ketverius komos metus išgyvenu-
si mergina toliau tęsia keršto žygį 
prieš buvusius kolegas, pagrobu-
sius jos dukrelę, išniekinusius jos 
vestuves ir pasmerkusius ją mirčiai. 
Ir šį kartą ji tikrai nužudys Bilą! 

„roBotAS PolicininKAS“
Fantastinis veiKsmo Filmas. 
JAV. 2014.
Režisierius: Jose Padilha.
Vaidina: Joel Kinnaman, Gary 
Oldman, Michael Keaton.

2028-ieji. Aleksas Merfis, mylintis 
vyras, tėvas ir puikus policininkas, 
deda visas pastangas, kad įveiktų 
nusikaltimus ir korupciją Detroite. Per 
budėjimą jis mirtinai sužeidžiamas...

BtV
21.30

tV6
22.00

„GiluS SuKrĖtimAS“
trileris. JAV. 1998.
Režisierius: Mimi Leder.
Vaidina: Robert Duvall, 
Tea Leoni, Elijah Wood.

JAV prezidentas viešai pareiškia apie 
mokslininkų atradimą - Žemės link 
skrieja didžiulė kometa. Lygiai po 
metų jos ir Žemės trajektorijos ne-
išvengiamai susikirs tame pačiame 
taške. Paskutinė Žemės viltis - eks-
perimentinis erdvėlaivis „Mesijas“. lnK

22.15
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Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 
15-21 d. 13.30, 18.30, 21 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 15-21 d. 
11, 16 val.
„Hardcore Henris“ (trileris, Rusija, JAV, N-16) - 
15-21 d. 12, 14.20, 19.25, 21.50 val.
„Bosė“ (komedija, JAV, N-13) - 15-21 d. 11.20, 13.40, 
16.10, 19, 21.20 val.
„Šokis svajonės ritmu“ (romantinė muzikinė drama, 
JAV, N-7) - 15-21 d. 11.40, 16.20, 18.50, 21.10 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 15-21 d. 10.10, 14.40, 17 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 15-21 d. 12.25 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 15-21 d. 10.20, 12.15 val.
„10-oji Kloverfyldo gatvė“ (mistinis trileris, JAV, 
N-13) - 15-21 d. 16.50, 19.15, 21.40 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 15-21 d. 10.50, 13.20, 15.50 val.  
(10.50 val. seansas vyks 16-17 d.).
„Padangių akis“ (karinė drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 15-21 d. 18.20, 20.40 val.
„Betmenas prieš supermeną: teisingumo  
aušra“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 15-21 d. 10.30, 
17.10 val.
„Betmenas prieš supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 15-21 d. 13.50, 20.20 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 15-21 d. 16.40, 21.30 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 15-21 d. 14 val.
„londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 15, 17, 19, 21 d. 18.40 val.
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 16, 18, 20 d. 18.40 val.
„Divergentės serija: lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 15-21 d. 14.10 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 
15-21 d. 11, 13.25, 15.50, 18.20 val. (21 d. 18.20 val. 
seansas nevyks).

„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 15-21 d. 
12.10, 17, 21 val. (12.10 val. seansas vyks 16-17 d.; 21 d. 
21 val. seansas nevyks).
„Hardcore Henris“ (trileris, Rusija, JAV, N-16) - 
15-21 d. 11.40, 14, 16.20, 18.40, 21.10 val.
„Bosė“ (komedija, JAV, N-13) - 15-21 d. 11.30, 13.50, 
16.10, 18.30, 21 val.
„Praradimas“ (komiška drama, JAV, N-16) - 15-21 d. 14, 
16.20, 18.45, 21.10 val. (14 val. seansas vyks 16-17 d.).
„Ekipažas“ (veiksmo drama, Rusija, 3D, N-13) - 21 d. 
19 val.
„Robertas Devere“ (originalo k.) - 16 d. 19.55 val. 
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)
21-asis Tarptautinis kino festivalis KINO 
PAVASARIS 2016 - 15-21 d.
„Šokis svajonės ritmu“ (romantinė muzikinė drama, 
JAV, N-7) - 15-21 d. 11.20, 13.35, 15.55, 18.10, 
 20.30 val.
„10-oji Kloverfyldo gatvė“ (mistinis trileris, JAV, 
N-13) - 15-21 d. 14.30, 19.25, 21.50 val.
„Padangių akis“ (karinė drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 15-21 d. 14.15, 19, 21.20 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 15-21 d. 11.10, 12, 15.35 val.  
(12 val. seansas vyks 16-17 d.).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 15-21 d. 13.20, 17.50 val.  
(16 d. 17.50 val. seansas nevyks).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, N-7) - 15-21 d. 13, 15.30 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, N-7) - 15, 17-21 d. 20.10 val.
„Betmenas prieš supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, N-13) - 15-21 d. 11, 17.30 val.  
(18-20 d. 17.30 val. seansas nevyks).
„Betmenas prieš supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 15-21 d. 14.15, 20.40 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 16-17 d. 11 val. 15, 18-21 d. 
13.40 val.
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 15-21 d. 16.35 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 15, 18-21 d. 15.45 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
Festivalis „Kino pavasaris“ - 15-17 d.
„Hitchcockas/Truffaut“ (Prancūzija, Jungtinės 
Valstijos) - 15 d. 17 val.
„Klubas“ (Čilė) - 15 d. 19 val.
„Ševaljė“ (Graikija) - 15 d. 21 val.
„Gražuolė ir sebastianas. nuotykiai tęsiasi“ 
(Prancūzija) - 16 d. 11 val.
„Komuna“ (Danija, Švedija, Nyderlandai) - 16 d. 13 val.
„lopšinė liūdnai paslapčiai“. I dalis“ (Filipinai) - 
16 d. 15.30 val.
„lopšinė liūdnai paslapčiai“. II dalis“ (Filipinai) - 
16 d. 20 val.
„Berniukas ir pasaulis“ (Brazilija) - 17 d. 11 val.
„Trumanas“ (Ispanija, Argentina) - 17 d. 12.45 val.
„Karas“ (Danija) - 17 d. 15 val.
„Avinai“ (Islandija, Danija) - 17 d. 17.30 val.
„Juoda“ (Belgija) - 17 d. 19.30 val.
„Vyrai ir viščiukai“ (Danija) - 17 d. 21.30 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 18 d. 15.30 val. 19 d. 18.50 val.  
20 d. 20.40 val.
„Erelis Edis“ (komedija, JAV) - 18 d. 17.40 val. 19 d. 
21 val. 20 d. 18.40 val. 21 d. 21.10 val.
„Prieš gamtą“ (komiška drama, Norvegija) - 
18 d. 19.40 val. 20 d. 17 val.
„45 metai“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 19, 21 d. 
17 val.
„Kino mėgėjas“ (drama, Lenkija) - 21 d. 19 val.

MulTiKinO OZAs
„Hardcore Henris“ (trileris, Rusija, JAV, N-16) - 
15-21 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30, 20.30, 21.45 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 1
5-19, 21 d. 12, 14.30, 17.45 val. 20 d. 14.30,  
17.45 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 
15 d. 10.15, 13.30, 16 val. 16-19, 21 d. 11, 13.30, 16 val. 
20 d. 13.30, 15 val.
„Padangių akis“ (karinė drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 15-19, 21 d. 17, 19.15, 21.45 val. 20 d. 17, 19.15, 
21.30 val.
„Šokis svajonės ritmu“ (romantinė muzikinė drama, 
JAV, N-7) - 15-19 d. 16.30, 18.45 val. 20 d. 16.15,  
19.30 val. 21 d. 15.30, 19.45 val.

Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Praradimas“
„Demolition“

Niujorkietis bankininkas Deivisas Miče-
las, kurį vaidina Džeikas Galehalas (Jake Gyl-
lenhaal), gyvena nerūpestingai ir mėgaujasi 
sėkme. Vieną dieną avarijoje žūsta jo žmona 
Julija ir Deivisas tarsi pabunda iš sapno. Drau-
gai ir šeima bando jį paguosti, bet jis, rodos, 
nieko nejaučia. Laukdamas žinių apie žmoną 
ligoninėje, jis nori nusipirkti šokolado bato-
nėlį iš automato, tačiau šis užstringa. Deiviso 
mintis taip užvaldo šis nutikimas, kad jis pra-
deda rašyti laiškus šokoladų automato bend
rovei. Laiškai vis ilgėja, virsta savotiška išpa-
žintimi. Į laiškus pradeda atsakinėti paslap-
tinga bendrovės darbuotoja Karen, kurią vai-
dina Naomi Vots (Naomi Watts). Du žmonės 
randa bendrą kalbą. Susirašinėjimas Deivisą 
atpalaiduoja, jis imasi destruktyvių veiksmų: 

išardo namų baldus, juos naikina, sujaukia ir 
darbo vietą. Tačiau tarp Deiviso ir paslaptin-
gosios Karen užsimezgusi graži draugystė 

padės jiems suvokti, kad yra už materialines 
gėrybes daug brangesnių dalykų.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo balandžio 15 d.

n Komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Jean Marc Vallee

n Vaidina: Jake Gyllenhaal, Naomi 

Watts, Chris Cooper ir kiti

n iMDB: 7,6/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas 

„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 15, 17-21 d. 10.30 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, 3D, V) - 15 d. 10 val.
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 15-16 d. 19, 21.30 val.  
17-19, 21 d. 19, 17.30, 21.30 val. 20 d. 19, 17.15,  
21.45 val.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, N-13) - 15-19 d. 13.30, 16, 18.30,  
21 val. 20 d. 11.30, 16, 18.30, 21.30 val. 21 d. 13, 16, 
18.30, 21.15 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 15, 17-20 d. 11.15 val. 16 d. 10.15 val.  
21 d. 10.45 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 15-20 d. 10.45, 15.30 val. 21 d. 
10.45 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 15 d. 11.30, 13.45, 17.30 val. 
 16-19, 21 d. 10, 11.30, 13.45 val. 20 d. 11.30,  
13.45 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 15-21 d. 21.45 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 15-19 d. 20, 22 val. 21 d. 22 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 15-21 d. 13 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 15 d. 10.30, 12.30, 15 val. 16 d. 10.15, 12.30, 15, 
17.30 val. 17-19, 21 d. 10.15, 12.30, 15 val. 20 d. 10.15, 
12.30, 14.50 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 16 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 
20 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su  
mažyliais).

KaunaS

FORuM CInEMaS
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 15-21 d. 
10.40, 15.30 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 
15-21 d. 13, 18 val.
„Hardcore Henris“ (trileris, Rusija, JAV, N-16) - 
15-21 d. 13.30, 15.40, 18.30, 20.30, 22.45, 23.45 val. 
(22.45, 23.45 val. seansai vyks 15-16 d.).
„Bosė“ (komedija, JAV, N-13) - 15-21 d. 11.30, 13.50, 16.10, 
19.20, 21.40, 23.15 val. (23.15 val. seansas vyks 15-16 d.).
„Robertas Devere“ (originalo k.) - 
16 d. 19.55 val. (Tiesioginė premjeros transliacija iš 
Niujorko Metropolitano operos!)
21-asis Tarptautinis kino festivalis KINO 
PAVASARIS 2016 - 15-21 d.
„Šokis svajonės ritmu“ (romantinė muzikinė drama, 
JAV, N-7) - 15-21 d. 12, 14.10, 16.25, 18.40 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 15-21 d. 10.15, 15, 17.10 val.  
(15 val. seansas vyks 16-17 d.).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 15-21 d. 12.30 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, N-7) - 
15-21 d. 11, 12.20, 14.40 val. (12.20 val. seansas vyks 16-17 d.).
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, N-13) - 15-21 d. 10.30, 20.15,  
22.35 val. (16 d. 20.15 val. seansas nevyks; 22.35 val. 
seansas vyks 15-16 d.).
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 15-21 d. 13.40, 17 val.  
(16 d. 17 val. seansas nevyks).
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 15-21 d. 17.20, 19.30 val.
„10-oji Kloverfyldo gatvė“ (mistinis trileris, JAV, N-13) - 
15-21 d. 21.30, 23 val. (23 val. seansas vyks 15-16 d.).
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 15-21 d. 
21, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 15 d.).

„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 16-17 d. 10.20 val.
„Padangių akis“ (karinė drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 15-21 d. 20.50 val.
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 15, 18-21 d. 12.15 val.
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 15, 18-21 d. 14.50 val.

CInaMOn
„Medžiotojas ir Ledo karalienė“ (nuotykių f., JAV) - 
21 d. 19.45 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 
15-21 d. 12.15, 14.40, 17 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 15-21 d. 
11.15, 13.35, 15.55, 18.15 val.
„Hardcore Henris“ (trileris, Rusija, JAV, N-16) - 
15-21 d. 17.30, 20.35, 22.05 val.
„Bosė“ (komedija, JAV, N-13) - 15-21 d. 14.15, 19.15, 
21.30 val.
„Šokis svajonės ritmu“ (romantinė muzikinė drama, 
JAV, N-7) - 15-21 d. 16.30, 21.45 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 15-21 d. 12 val.
„10-oji Kloverfyldo gatvė“ (mistinis trileris, JAV, 
N-13) - 16, 18, 20 d. 21 val.
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 15-21 d. 18.45 val.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 15-21 d. 18.30 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 15-21 d. 10.45, 13, 15.15 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 16, 18, 20 d. 21 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 15-20 d. 19.45 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 15-21 d. 11.45, 14, 16.15 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Bosė“
„The Boss“

Mišelės Darnel sukurtai verslo impe-
rijai nėra lygių. Niekas neprilygsta ir pačiai 
Mišelei - prieš jokias kliūtis nesustojančiai 
ir švelnumu nepasižyminčiai moteriškei. 
Tačiau vieną dieną viskas sugriūva. Miše-
lė apkaltinama finansinėmis machinacijo-
mis, patupdoma į kalėjimą, netenka viso 
asmeninio turto, jos verslas bankrutuoja, 
o visi buvę „draugai“ išsilaksto tarsi tara-
konai.

Atlikusi bausmę, Mišelė neturi kitos 
išeities, kaip kreiptis pagalbos į buvusią sa-
vo darbuotoją Klerę. Bendraujant su Klerės 
paaugle dukra, Mišelės galvoje pamažu 

gimsta naujas verslo planas: ji pavers mer-
gaičių-skaučių kepamus sausainius naujos 
savo verslo imperijos pagrindu. Ir visiškai 

nesvarbu, kad jos naujieji darbuotojai - vai-
kai. Verslo kare leidžiamos visos priemonės.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo balandžio 15 d.

n Komedija, JAV, 2016

n Režisierius: Ben Falcone

n Vaidina: Melissa McCarthy, Kristen Bell, 

Peter Dinklage ir kiti

n IMDB: 5,1/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Džiunglių 
knyga“

„The Jungle Book“

„Karibų jūros piratų“ 
kūrėjai ir filmo „Geležinis 
žmogus“ režisierius Džo-
nas Favro (Jonas Favreau) 
pristato įspūdingiausią me-
tų kino nuotykį, kuris žiū-
rovus supažindins su pa-
slaptingu džiunglių pasauliu 
ir mažu berniuku, kuriam 
laukinė gamta tapo namais, 
o plėšrūs žvėrys - geriausiais draugais.

Vilkų užaugintas Mauglis - vikrus ir su-
manus berniukas, kuriam džiunglės - vie-
ninteliai namai, kuriuos jis kada nors turė-
jo, o bendražygiai pantera Bagira ir lokys 
Balu - geriausi draugai. Šis mažylis puikiai 
išmano laukinės gamtos įstatymus ir jos 

gyventojų kalbas, tačiau ne visiems Maug-
lio draugija priimtina.

Vienas aršiausių Mauglio priešininkų - 
tigras Šerchanas, kurio kūnas nusėtas žmonių 
paliktais randais, todėl jis siekia atkeršyti vi-
siems, kurie vaikšto dvejomis kojomis. Maug-
liui pavojų kelia ir hipnotizuojančios pitonės 

Ka vilionės bei galiūnas orangutangas, trokš-
tantis įminti ugnies įžiebimo paslaptį.

Lydimas geriausių draugų Mauglis bus pri-
verstas palikti džiungles ir išsiruošti į pavojų, 
iššūkių bei atradimų kupiną kelionę, kurios 
kelio gale jis tikisi rasti savo tikruosius namus.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo balandžio 15 d.

n Fantastinė nuotykių drama, JAV, 2016

n Režisierius: Jon Favreau

n Vaidina: Bill Murray, Ben Kingsley, Idris 

Elba, Lupita Nyong’o, Scarlett Johansson, 

Giancarlo Esposito, Neel Sethi, Christopher 

Walken ir kiti

n IMDB: 8,3/10

Daugybę sykių ekranizuota ir 
animuota nemari R.Kiplingo 

istorija apie džiunglių berniuką 
Mauglį atgims naujomis spalvomis

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
15 d. 18.30 val. - G.Kuprevičius „Čiurlionis“. 
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
16 d. 18.30 val. - G.Verdis „Don Karlas“. 
4 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.
17 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni nykš-
tukai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
15 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Išeik į kiemą“ (Jaunimo 
miuziklo teatro gastrolės). Rež. E.Kižaitė.
15 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
16 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Laiškai į  niekur“. Rež. B.Mar.
16 d. 16 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“. Rež. K.Smeds.
17 d. 16 val. Mažojoje salėje - Marius von Mayenburg 
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Didis blogis“. Rež. A.Schilling.
19 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičius 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
20 d. 19 val. Mažojoje salėje - Vytautas V.Landsbergis 
„Bunkeris“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.
21 d. 17 ir 19 val. Studijoje - „Akmuo. Vanduo. 
Geluonis“. Rež. K.Žernytė.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
15 ir 16 d. 18.30 val. - Premjera! F.Schiller „Marija 
Stiuart“. Rež. A.Areima.
17 d. 12 val. - „Brangusis atrakcionų parko dėde!“ 
Rež. O.Lapina.
19 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
20 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Mistras“. 
Rež. R.Tuminas.
21 d. 18.30 val. - J.Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir dėdie-
nės“. Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
15 d. 18 val. - D.Wasserman „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.
16 d. 15 val. - „Kakė Makė ir pavogtas laikas“. 
Rež. V.Kuklytė.
17 d. 12 val. 99 salėje - J.Keleras, A.Jalianiauskas 
„Paika pelytė“. Rež. A.Jalianiauskas.
17 d. 16 val. - E.Scarpetta „Vargšai. Aristokratai“. 
Rež. P.E.Landi.
20 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. Rež. A.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
15 d. 18.30 val. - A.Vvedenskij „Eglutė pas Ivanovus“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
16 d. 18.30 val. - L.Tolstoj „Ana Karenina“. 
Rež. E.Mitnickij (Ukraina).
17 d. 18.30 val. - V.Nabokov „Camera obscura“. 
Rež. S.Varnas.
17 d. 18.30 val. - H.Ch.Andersen „Undinėlė“. 
Rež. J.Ščiuckij.
19 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Interaktyvi džiazo 
komunikacija.

RAGAniuKĖs TEATRAs
16 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Mažojo Dinozauriuko 
istorija“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
16 d. 18 val. - Mažųjų Teatro akademijos nemokamas 
spektaklis.
17 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Miegančioji gražuolė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

16 d. 12 val. - J.Mačiukevičius „Bitė Maja“. Rež. V.Mazūras.
17 d. 12 val. - „Tiktaktika“ (pagal M.Macoureko pasa-
kas). Rež. M.Žukauskas.
21 d. 18.30 val. - „Atrask mane“. Rež. R.Kazlas.

Mažoji salė
16 d. 14 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.
16 d. 18.30 val. - Premjera! „Tiesiog žmogus“ 
(pagal J.Erlicką). Rež. D.Butkus.
17 d. 14 val. - N.Indriūnaitė „Muzikinė dėžutė“. 
Rež. J.Skuratova.

„DOMinO“ TEATRAs
16 d. 19 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.
17 d. 18 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. A.Gricius.
18 d. 19 val. - „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepši-
niui)“. Rež. O.Šapošnikov.
19 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
20 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
21 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.

MEnŲ sPAusTuVĖ
16 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Atvira erdvė’12: 
„Gaidelis pinigautojas“. Idėjos autoriai ir atlikėjai: 
Š.Datenis, A.Dubra.
16 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! Šokio 
teatras „Airos“: „Melancholijos bokštai“. Choreogr. 
A.Naginevičiūtė.
17 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Atviras ratas: 
„Apie meilę, karą ir kiškio kopūstus“. Rež. A.Giniotis.
17 d. 16 val. Juodojoje salėje - Animacijos spektaklis 
„Tėčio pasaka“.
19 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - Atviras ratas: 
„Apie žmogų, nužudžiusį gulbę“ (N-14). Rež. A.Giniotis.
21 d. 19 val. Juodojoje salėje - Atvira erdvė’15: 
šiuolaikinio šokio spektaklis „Rekonstruoti“. Choreogr. 
M.Praniauskaitė.

VilniAus KAMERinis  
TEATRAs

16 d. 12 val. - „Prie laivo 8.00“. Rež. A.Sunklodaitė.
KEisTuOliŲ TEATRAs

15 d. 19 val. - „Atleisk jiems - jie nežino, ką daro“ 
(N-14). Rež. E.Kižaitė.
16 d. 12 val. - „Geltonų Plytų kelias“. Rež. A.Giniotis.
16 d. 19 val. - „Diagnozė: visiškas Rudnosiukas“. 
Rež. Vytautas V.Landsbergis.

OKT/VilniAus MiEsTO  
TEATRAs

15 d. 19 val. - F.Richter „Dievas yra DJ“. 
Rež. K.Gudmonaitė.
18, 19 d. 19 val. - A.Čechovas „Žuvėdra“. 
Rež. O.Koršunovas.

Net šešerius metus žiūrovų dėme-
sį kausčiusi viena populiariausių 
teatro komedijų Lietuvoje „Mano 
žmonos vyras“ balandžio 22 dieną 
bus parodyta paskutinį kartą. Tądien 
Kosto Smorigino režisuotas spekta-
klis su žiūrovais atsisveikins jubilieji-
nio 200-ojo pasirodymo metu.

„Geri dalykai turi pradžią - turi jie ir 
pabaigą. Šešeri metai gyvavimo ir 200 
pasirodymų bet kokiam spektak liui yra 
solidus rezultatas, reiškiantis, kad žiūro-
vai šią komediją suprato ir pamilo. Man, 
kaip režisieriui, tai didžiausias kompli-
mentas, kuriuo labai džiaugiuosi“, - sako 
„Domino“ teatro komedijos „Mano žmo-
nos vyras“ režisierius K.Smoriginas, 
spektaklio atsisveikinimo dieną švęsian-
tis ir savo 63-iąjį gimtadienį.

K.Smorigino spektaklis „Mano žmonos vyras“ atsisveikina su žiūrovais

Kostas Smoriginas
Irmanto Sidarevičiaus nuotr. Juozas Gaižauskas

„Domino“ nuotr.
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kaunas

KaunO DRaMOs TEaTRas
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“ (pagal 
I.Simonaitytės „Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. 
A.Jankevičius.
16 d. 12 val. Rūtos salėje - A.Dilytė „Solė ir močiutės“. 
Rež. A.Dilytė.
16 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis.
17 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
17 d. 15 val.; 19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - 
W.Shakespeare „Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
20 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ (N-16). 
Rež. A.Areima.
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Gay „Vargšų opera“. 
Rež. A.Kurienius.

KaunO MuZIKInIs TEaTRas
15, 16 d. 18 val. - „Grafas Montekristas“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
17 d. 12 val. - T.Kutavičius, V.Palčinskaitė „Nykštukas 
Nosis“. 2 d. opera vaikams. Rež. G.Žilys. Dir. V.Visockis.
17 d. 18 val. - I.Kalman „Grafaitė Marica“. 2 v. operetė. 
Rež. A.Stepaniuk. Dir. V.Visockis.
19, 20, 21 d. 18 val. - Premjera! F.Vaildhorn „Karmen“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.

KaunO KaMERInIs TEaTRas
15 d. 18 val. - Svečiuose Alytaus teatras „Žuvėdra“. 
Rež. A.Virbičianskienė.
16 d. 18 val. - Svečiuose Alytaus teatras „Spąstai“. 
Rež. L.Liausaitė.

KaunO MaŽasIs TEaTRas
16 d. 18 val. - Y.Reza „Skerdynių dievas“. 
Rež. M.Pažereckas.
17 d. 14 val. - A.Dilytės „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.
17 d. 18 val. - Premjera! „Tarnaitės“. Rež. R.Kimbraitė.
19 d. 19 val. - I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. D.Rabašauskas.

KaunO LĖLIŲ TEaTRas
16 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muzieju-
je - „Svečiuose pas skudurinę Onutę“.
17 d. 12 val. - „Šeimynėlė iš Didžiosios girios“. 
Rež. O.Žiugžda.

KuLTŪROs CEnTRas „GIRsTuTIs“
15 d. 18 val. - „Sveiki atvykę į Žemę ir į Lietuvą“.
16 d. 18 val. - „Klastingas tirpalas“. Rež. R.Vitkaitis 
(Kitoks teatras).
17 d. 18.30 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
18 d. 18.30 val. - „Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.
19 d. 18 val. - „Atrask mane“. Rež. R.Kazlas (Vilniaus 
teatras „Lėlė“).

KLaIpĖDa

KLaIpĖDOs DRaMOs TEaTRas
16 d. 19 val. Kamerinėje salėje - Vakaras P.
17 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršak „Katės namai“. 
Rež. D.Rabašauskas.
17 d. 17 val. Didžiojoje salėje - N.Simon „Saugokite 
Florą“. Rež. A.Lebeliūnas.
17 d. 19 val. Kamerinėje salėje - „Rūke“. Rež. J.Laikova.
19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Juozaičio 
„Karalienė Luizė“. Rež. G.Padegimas.

KLaIpĖDOs MuZIKInIs TEaTRas
15 ir 16 d. 18.30 val. - Premjera! F.Wilhorn „Boni ir 
Klaidas“. 2 v. miuziklas. Rež. R.Bunikytė. Dir. M.Kadin.
17 d. 12 val. - „Tinginėlių kaimas“. 
1 d. muzikinė pasaka. Rež. R.Bunikytė.
20 d. 18.30 val. - „Misteris X (Cirko princesė)“. 
3 v. operetė. Rež. R.Bunikytė. Dir. S.Domarkas.

KOnCERTŲ saLĖ
17 d. 19 val. - Premjera! L.S.Cunningham „Žavios ir 
pavojingos“. Rež. O.Šapošnikov.
18 d. 18 val. - Operetės spektaklis „Skaniausias koktei-
lis“. Dalyvauja: O.Kolobovaitė, L.Mikalauskas, E.Bavikinas, 
V.Lukočius.
21 d. 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.

Koncertai
VILnIus

LIETuVOs naCIOnaLInĖ FILHaRMOnIJa
16 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Orkestro muzikos 
koncertas. Skiriama kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno 
gimimo 100-mečiui. Lietuvos kamerinis orkestras. Vilniaus 
chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ merginų choras 
(vadovė J.Vaitkevičienė).
17 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas visai šeimai 
„Atžalynas“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai ir magistrantai.

TaIKOMOsIOs DaILĖs MuZIEJus
17 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas 
„Divertismentas trims“. I.Armonaitė (smuikas), I.Baikštytė 
(fortepijonas), A.Žiūra (klarnetas).

ŠV. KOTRYnOs BaŽnYČIa
15 d. 19 val. - „Naujieji Vilniaus veidai“. Choras 
„Vilnius“ (vyr. dir. A.Dambrauskas), Artūro Anusausko 
džiazo trio, Vladas Kovaliovas.
16 d. 18 val. - Jubiliejinis G.Storpirščio vakaras „Du pasauliai“.

Kaunas

KaunO VaLsTYBInĖ FILHaRMOnIJa
21 d. 18 val. - Simfoninės muzikos koncertas „Epitafija pra-
einančiam laikui“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis). 
Solistė E.Šidlauskaitė (mecosopranas). Dir. M.Pitrėnas.

KLaIpĖDa

KOnCERTŲ saLĖ
XLI festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“ (15-21 d.).
15 d. 18 val. - „Baltijos jūros peizažai“. Dir. K.Jarvi (JAV). 
Solistas Alexander Toradze (fortepijonas, Gruzija-JAV).
19 d. 18 val. - „Meilės aistros operose“. Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro simfoninis orkestras 
(muzikos vadovas ir dir. R.Šervenikas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Daugiau informacijos www.dominoteatras.lt

K.Smorigino spektaklis „Mano žmonos vyras“ atsisveikina su žiūrovais
l Komedijos „Mano žmonos vyras“ gastrolių geo-
grafija apėmė 50 Lietuvos miestų.
l Per šešerius metus spektaklį pamatė daugiau 
negu 70 tūkst. žiūrovų visoje šalyje.
l Ši komedija taip pat buvo pirmasis spektaklis, su 
kuriuo profesionalus komedijos teatras „Domino“ 
pradėjo sėkmingas gastroles užsienio šalyse.
l Komedijoje vaidina pripažinti scenos profesiona-
lai: Arūnas Sakalauskas, Jolanta Dapkūnaitė, Juozas 
Gaižauskas, originalioje aktorių trupėje buvo ir 
Vytautas Šapranauskas.
l Spektaklis pastatytas pagal kroatų dramaturgo 
Miro Gavrano pjesę - šis autorius tarptautinės ben-
druomenės ne kartą pripažintas geriausiu Vidurio 
Europos rašytoju. Jo kūriniai išversti į 35 kalbas, o 
spektakliai pagal M.Gavrano pjeses pastatyti daugiau 
negu 200 pasaulio teatrų.
l„Mano žmonos vyras“ - drąsi komedija apie painų 
meilės trikampį ir saldžias moters pinkles - paskutinį 
kartą bus parodyta balandžio 22 d. 19 valandą.

skaičiai ir faktai

Arūnas Sakalauskas
Jolanta Dapkūnaitė
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545,  
www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111,  
www.sachmatine.lt
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111,  
www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000,  
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901,  
www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

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

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur nuolaida kalbų 
kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „Laisvalaikio“ partneriai 
Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl asmeninių 
priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija

Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

naujiena

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184

Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064,  
www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida 
masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, 
kūno, veido procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5. Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt

Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius  
patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322,  
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412

     
Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

Kitos preKės

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

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

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% - 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

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

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Tapsite populiarūs tarp priešin-
gos lyties atstovų, būsite patrauklūs ir 
gražūs. Didelė tikimybė sutikti svajonių 
žmogų. Darbui ir karjerai laikas gana 
palankus. Tai bus ne tik perspektyvu, bet 
ir atneš finansinės naudos. Kad darbai 
vyktų sklandžiai, reikia gerų tarpusavio 
santykių, ieškokite partnerių profesi-
nėms galimybėms plėsti. Didelių sveika-
tos problemų nekils. Bus jautrūs inkstai.

JAUČIUI

Netikėtai prasidėjęs romanas 
gali tapti laimingos santuokos pagrindu, 
kurios metu sutuoktiniai gali sulaukti 
naujų romantinių potyrių. Darbe pravartu 
išlikti kiek įmanoma santūresniems, kad 
neįsižiebtų pykčio kibirkštys kolektyvi-
niame darbe. Jei esate pavaldinys, galite 
sulaukti kritikos iš viršininko. Palankus 
metas organizmui valyti. Taip pat šį 
mėnesį galite laikytis dietos. 

DVYNIAMS

Kuo daugiau laiko leiskite viešu-
moje, bendraukite su įvairiais žmonėmis, 
jei nemėgstate didelių susibūrimų , 
rinkitės mažesnes žmonių grupes, išlįs-
kite iš saugios namų aplinkos. Naujos 
veiklos nereikėtų imtis. Tiesiog tęskite 
įprastus darbus. Drąsiai planuokite egzo-
tišką kelionę. Sveikata pagerės, atsiras 
daugiau jėgų, net atrodysite jaunesni. 
Spinduliuosite optimizmu ir laime. 

AVINUI

Prognozė balandžio 15-21 d.

 Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar 
dažniau. Jos turėtų ieškoti bendros, 
abiem malonios veiklos - tai pagerintų 
bendravimo kokybę. Vienišiai turės gali-
mybę sutikti savo žmogų. Darbo ir kar-
jeros reikalai klostysis puikiai, tinkamas 
laikas vykti padirbėti svetur. Teks spręsti 
daug klausimų, susijusių su užsienio 
partneriais ir užsakovais. 

ŠAULIUI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių 
porų taip pat laukia malonus laikas, 
daug aistringų vakarų. Tinkamas laikas 
bendradarbiauti su kitomis įmonėmis. 
Jeigu turite savo įmonę, gali atsirasti 
galimybė ją sujungti su kita verslo 
grupe. Skorpionai turės šiokių tokių 
sveikatos problemų. Per didelis jų akty-
vumas gali neigiamai atsiliepti. 

SKORPIONUI

Vienišas Svarstykles gali aplankyti 
labai stiprus meilės jausmas. Tikėtina, kad 
tas jausmas bus vienpusis ir su mylimu 
žmogumi juo pasidalyti neteks. Darbe jūsų 
laukia daug įvairių nutikimų, gali gluminti 
darbų gausa. Todėl darbus patartina susi-
planuoti. Palaikykite glaudžius ryšius su 
kolegomis, nuo to priklausys tolimesnis 
bendravimas. Reikės daugiau laiko ir 
dėmesio skirti sveikatai, ją puoselėti. 

SVARSTYKLĖMS

Nors ir labai norėsis, tačiau 
dabar ne metas atverti jausmus priešin-
gos lyties atstovui. Jokiu būdu neskubė-
kite. Šis jausmas gali būti apgaulingas, 
vėliau juo labai nusivilsite. Palankus 
ir sėkmingas laikas darbo ir karjeros 
reikalams tvarkyti. Viską, ko imsitės, 
darysite tobulai. Reikėtų atkreipti dėmesį 
į sveikatą, būsite jautrūs ir pažeidžiami. 
Turėtumėte daugiau laiko skirti poilsiui. 

VĖŽIUI

Gali sugrįžti sena meilė ir 
vėl sukelti daug malonių romantiškų 
jausmų. Ko gero, tas meilės jausmas ir 
nebuvo visai išblėsęs. Darbe privalote 
nepamiršti savikontrolės, neatsargiai 
ištartas žodis, griežta pastaba gali 
sujudinti karjeros pamatus. Sveikata 
bus puiki, nekamuos jokios problemos, 
būsite energingi, džiaugsitės ir mėgausi-
tės gyvenimo malonumais. 

LIŪTUI

Vieniši šio ženklo atstovai 
turi galimybę sutikti partnerį, atitinkantį 
jų lūkesčius. Naujas partneris  mielai 
bendraus, tik nežinia kiek. Jam bus sunku 
iškęsti jūsų šaltumą ir egoizmą. Geras lai-
kas apmąstyti visas savo karjeros galimy-
bes, baigti pradėtus darbus. Laukia aktyvus 
susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, susi-
tikimai, kurie dažnai bus nenumatyti, nes 
būsite informuoti paskutinę minutę. 

MERGELEI

Jūsų antroji pusė nebus linkusi 
ieškoti kompromiso,  atvirkščiai - bus 
nusiteikusi karingai. Tačiau tai truks 
neilgai, sunkus periodas greitai pasibaigs. 
Darbus stenkitės atlikti kruopščiai ir laiku. 
Nepasirašykite sutarčių - jos bus nuosto-
lingos. Netinkamas laikas išlaidauti, susi-
laikykite nuo didelių pirkinių. Dažnai jausi-
te nuovargį, todėl poilsis jums būtinas. 

OŽIARAGIUI

Atėjo laikas spręsti šeimos ir 
meilės problemas. Gali kilti sunkumų su 
antrosiomis pusėmis. Darbe galimi pasi-
keitimai, imkitės naujų projektų, įgyven-
dinkite senus sumanymus, reikalai jūsų 
rankose tirpte tirps.  Pravartu apsilankyti 
pas šeimos gydytoją. 

ŽUVIMS

Jeigu partneriai nori išlaikyti 
tvirtus santykius, turi kalbėtis. Vienišiai 
gali pajusti meilės proveržį. Viskas, kas 
vyks darbinėje aplinkoje, jus erzins, bus 
daug nesusipratimų. Galimi niekuo nepa-
grįsti ginčai tarp kolegų. Palankus laikas 
informacijos sklaidai internetu, spaudoje. 
Sveikata bus puiki. Sportuokite, nepa-
mirškite grūdinimosi procedūrų.

VANDENIUI

Atlikėjas, laidų vedėjas 
Marijus Mikutavičius
1971 04 19

Atlikėja Girmantė Vaitkutė
1988 04 18

Atlikėja Neda Malūnavičiūtė
1971 04 15

Aktorius Giedrius Savickas
1980 04 16

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt Astrologė   
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LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

GEROS DIENOS: Balandžio 18, 20 d. BLOGOS DIENOS: Balandžio 19, 21 d.

laisvalaikis 2 0 1 6  b a l a n d ž i o  1 5 65

Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Arka. Municipalitetas. 
Amūro. Averonas. Aš. Kvaga. 
Kanistras. Vana. Tanas. Rabata. Sara. 
Molas. Nepalo. Ra. Bušas. Sulojo. 
Kulis. Suolas. Vertimas. Karlas. Ne. 
Ikas. Laimės. EG. Koklis. Kartas. 
Gro. Al. Aidas. Mein. Markiravimas. 
Magija. Astrupas. Aversas.
Horizontaliai: Kvarteronas. Navara. 
Aimana. Tilaka. Cūga. Kikilis. Mira. 
Bumas. RT. Po. Mulas. Dar. Tošis. 
VU. Lakalas. Kaip. Ivanas. „Laima“. 
Tenas. Kardas. Eris. Saitas. Tos. 
Urmas. Antresolės. MV. Sarapulas. 
AE. Sabalas. Mgr. Salos. Geis. Toj. 
Nerija. Aušra. Oregonas.
Pažymėtuose langeliuose: 
Aureolė. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą 
(30 eurų vertės).

Atsakymą į kryžiažodį iki balandžio  
19 d. siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Vilija Dainauskaitė 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

Policijos komisaras klausinėja jauną 
tyrėją:

- Jūs kada nors matėte melo detektorių?
- Dar klausiat! Vieną vedžiau!

l

Penkerių metukų Petriukas nieko ne-
supranta, ką jam sako vienų metukų brolis.

- Mama, tu įsitikinusi, kad jis - lie-
tuvis?

l

Kalbasi dvi draugės.
- Tavo vietoje aš ištekėčiau už Jono. 

Jis tiksliai žino, ko nori.
- Na jau ne, geriau tekėsiu už Tomo. 

Jis tiksliai žino, ko noriu aš.
l

- Kodėl merginos vis rečiau tiki mei-
le iš pirmo žvilgsnio?

- Todėl, kad po to dažnai tenka nu-
sivilti: iš pirmo žvilgsnio labai sunku 
nuspręsti, kas kiek uždirba. 

l

Tėvas verslininkas klausia Petriuko:
- Kaip sekasi mokykloje, kokie pasie-

kimai?
- Puikiai. Sutartis su penkta klase 

pratęsta dar metams.
l

- Kodėl negelbėjote skęstančios žmonos?
- O iš kur galėjau žinoti, kad ji skęs-

ta? Rėkavo kaip visada.
l

- Kada čia spėjai pamilti kates? Iš-
kart net dvi įsitaisei...

- Vos tik sužinojau, kad uošvė aler-
giška jų kailiui...

l

Kas būtų, jei Rusijai atiduotų Sa-
charos dykumą?

- Iš pradžių būtų viskas normaliai, 
o paskui dykumoje nebeliktų smėlio.

l

Moters gudrumas neturi ribų: susi-
pažįsti su viena, o atsibundi jau su kita!

l

Susitinka du draugai. Vienas klausia:
- Tai kur atostogavai?
- Niekur, aš skristi lėktuvu bijau.
- O tu išgerk prieš skrydį.
- Kai išgeriu, man ir čia gerai.

l

Visuomenės apklausos duomenys ro-
do, kad dauguma lietuvių palaiko masi-
nį daugumos lietuvių sušaudymą.

l

Moteris pasakoja draugei:
- Radau kažkada rašytą vyro charak-

teristiką vaikų darželyje: „Gerai valgo, 
miega, daug vaikšto“. Žinai, praėjo 30 
metų, o niekas nepasikeitė. 

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

VAŠKINĖ. Praeivius prie 
Brandenburgo vartų Berlyne  
(Vokietija) džiugino vaškinė  
Teilor Svift (Taylor Swift)  
figūra - galima buvo su ja  
nusifotografuoti. Vėliau  
garsiosios atlikėjos figūra  
atsidurs muziejuje.

EPA-Eltos nuotr.

KEISTUOLIS. Serbijos miestelyje Piro-
te gyvenantis serbas Panta Petrovi-
čius yra tikra vietos įžymybė. Ne tik 
vietiniai, bet ir turistai užsuka pažiū-
rėti į jo namus, kuriuos jis įsirengė 
medyje, maždaug aštuonių metrų 
aukštyje. Namo apačioje ganosi jo 
ožkos, vištos, laksto katės.


