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Atradimai televizijoje

Viktorijos Jakučinskaitės  
„Veidrodžių karalystė“   
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Turiu savoTišką 
TalenTą išlaikyTi 
pusiausvyrą

Buvusi  Geltona: 
Man pri imtinos mamų judėjimo vertybės
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- Niekam ne paslaptis, kad 2009-ai-
siais nusiėmei Geltonos kaukę ir grįžai 
kaip dainininkė, pasivadinusi Iš Stiklo. 
Tave prodiusavo grupės „MG Internatio-
nal“ superhito „Juodoji orchidėja“ auto-
riaus, kultinio dainų tekstų kūrėjo Olego 
įkurta UAB „BrainWash Record$ Group“ 
(BWRG), kuri tebeegzistuoja. Po pusme-
čio Iš Stiklo dužo ir dingo iš eterio. Kas 
buvo kaltas?

- Kam ieškoti kaltų. Tiesiog buvo ne tas 
laikas ir ne ta situacija. Man nepatiko tai, kad 
jie nejučia pradėjo klijuoti man savo sukurtą 
prekės ženklą. Aš labai to nemėgstu. Aišku, 
kai daug dirbi, nepastebi, kas vyksta iš tikrų-
jų. Skandalai, projektai, sutartys... Galiausiai 
visi susipyksta.

Aš nemėgstu turėti reikalų su tamsa, pyk-
čiu ir konfliktais, nors reikalui esant labai 
lengvai tai darau. Jei reikia, galiu padraskyti 
akis, išlaikyti pozicijas. Bet aš tikrai nemėgs-
tu to daryti.

- Tokiu atveju kodėl nedraskei jiems 
akių?

- Vadinasi, dar nebuvo tokie blogi. (Šypsosi.)

- Kada su BWRG vėliava grįši į sceną?
- Anksčiau sakydavau, kad niekada. Dabar 

turiu daugiau proto. Todėl ir nesakau, kad 
niekada. Nežinai, kas bus gyvenime. Pasta-
ruoju metu mano aplinkos žmonės pradėjo 
rodyti savotiškus ženklus - pasipylė skambu-
čiai, klausimai apie sugrįžimą ir pasiūlymai 
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„LaisvaLaikio“ interviu

Su Edilija NikartaitE, dar žinoma 
pseudonimais Geltona ir Iš Stiklo, 
šio interviu autorius susitiko po septyne-
rių metų nesimatymo. ji tokia pati - graži, 
paprasta ir spinduliuojanti ramybe.  
kalbamės apie galimą atlikėjos sugrįžimą, 
jos rankų darbo aksesuarų verslą  
„Water For Soul“, nuolat patiriamus  
dežavu ir dvasinės galios centrus.
Jaunius Čiulada

Buvusi  Geltona: 
Man pri imtinos mamų judėjimo vertybės
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koncertuoti. Tai tęsiasi pusmetį. Gal tavo 
skambutis buvo lemtingas? (Juokiasi.) Tik
riausiai kažką diktuoja pati realybė, bet aš vis 
tiek labai spardausi.

- Jei po keturių mėnesių šiuolaikinės 
muzikos genijus Artūras Gaidelis-ArtG, 
dirbęs su JAV roko legenda Elisu Kuperiu 
(Alice Cooper), pasiūlys tau kokybišką 
dainą, o aš parašysiu žodžius...

- Visada sakau, kad sunku ir net nereikia 
atsispirti geriems pasiūlymams. Tad jei pa
siūlymas bus geras, kas ten žino. Bet, Jau
niau, neseniai skaičiau kelis tavo tekstus. Be 
abejo, jų nuotaika gili, bet ji ganėtinai tamsi. 
Aš net nesugebėčiau to perteikti...

- „Water For Soul“ yra sparčiai popu-
liarėjantis tavo sukurtas prekės ženklas. 
Savo rankomis gamini nuostabius mote-
riškus papuošalus. Kaip tai sumąstei?

- Kaip ir antrojo mano vaiko Grainiaus 
vardas, taip ir papuošalų pavadinimas - jis 
tiesiog atėjo į galvą. Paprasčiausiai ramiai 
sėdi ir stebi mintis, jausmus. Žmonės tai 
vadina meditacija. Aš nevartoju tokių skam
bių žodžių. Atsisėdi ir susikoncentruoji. Ban
dai nutildyti šurmulį galvoje. Tada ir ateina 
tinkamas žodis ar vardas, tinkamas veiks
mas, tinkamas pavadinimas. Prieš tai buvo 
kitų variantų, kurie buvo sugalvoti, todėl ir 
nelipo.

- Tavo papuošalai moteriški. Kada nu-
džiuginsi vyrus?

- Kol kas kuriu papuošalus moterims, 
bet tokių apyrankių bus ir vyrams. Arba 
visai šeimai: tėčiui, mamai, dukrytei ar sū
neliui.

- Papuošalinė veikla yra tavo hobis?
- Iš mano veiklos tikrai grįžta pinigėliai, 

bet to nepavadinsi verslu. Tai nauja veikla, 
judanti į priekį. Aš esu kūrėja. Man patinka 
sukurti, apipavidalinti, nufotografuoti, paleis
ti į internetą ir laukti grįžtamojo ryšio. Man 
nepatiktų štampuoti tą patį per tą patį. Jeigu 
plėsčiausi, tikrai norėčiau pagalbininkų.

- „Water For Soul“ egzistuos po de-
šimtmečio?

- Negaliu pasakyti. Gal „Water For Soul“ 
nebebus; gal tai bus pasaulinis tinklas. Kal
bėti apie tai yra tas pats, kas alkanam sekti 
prieš nosį pakabintą morką. Mes visi einame 

paskui tą morką. Galvoji: „Kai pasistatysiu 
namą, gyvensiu, kaip noriu, sukursiu šeimą, 
turėsiu vaikų.“ Bet juk neaišku, ar tas namas 
bus, ar tu išgyvensi. Tai tik iliuzija.

- Tu - patriotė?
- Daugiau mažiau taip. Tiesa, nedemonst-

ruoju patriotizmo. Nesu ta, kuri vaikšto su 
Lietuvos vėliava ar Sausio 13-osios proga įsi
sega Neužmirštuolę, bet nenorėčiau visam 
laikui išvažiuoti gyventi kitur. Aš čia gimiau. 
Man Lietuvoje nėra blogai, nes mano šalyje - 
ir tėvai, ir draugai, ir giminaičiai. Turbūt esu 
prisirišusi, ne tiek prie Lietuvos, o prie to, 
ką turiu šioje šalyje. Man svarbu, kas vyksta 
Lietuvėlėje. Aišku, karo atveju neičiau ginti 
Tėvynės - tegu eina vyrai. Aš gelbėčiau savo 
vaikus.

- Skaitei kultinio rašytojo Eriko Ar-
tūro Bleiro-Džordžo Orvelo (Eric Arthur 
Blair-George Orwell) knygą „Gyvulių 
ūkis“?

- Ne. Man dabar neskaitymo periodas. Bet 
jau jaučiu, kad eina į pabaigą, nes vis dažniau 
kyla noras paimti gerą knygą į rankas. Mo
kykloje taip pat neskaitydavau visko, kas pri
valoma. Man pavykdavo atsiskaityti ir neskai
čius. Turiu labai gerą vizualinę atmintį. Už
tekdavo perskaityti kelias pastraipas, pasikal
bėti su draugais, ir aš žinodavau, kaip para
šyti, tarsi būčiau skaičiusi.

- Kada pastarąjį kartą patyrei dežavu?
- Nepamenu, bet tikrai dažnai tai patiriu. 

Būna toks keistas jausmas, kad šioje vie
toje jau buvau. Kartais išvažiavęs į kitą ša
lį jauti, kad čia gera, kad viską čia jau pa
žįsti, ir net žinai, ką pamatysi už kampo. 
Ypač keistai jaučiuosi nuvykusi į kokią nors 
pilį. Viskas atrodo gyva. Juk ten kažkas vy
ko, kiekvienas grindinio akmuo alsuoja gy
vybe ir turi istoriją, o mes vaikštome kaip 
muziejuje.

- Chaoso teorija teigia, kad drugelio 
sparnų plazdėjimas vienoje planetos pu-
sėje po dešimties metų kitoje pusėje ga-
li sukelti cunamį. Tiki?

- Tai metafora, bet aš ja tikiu. Vienareikš
miškai egzistuoja priežasties ir pasekmės 
dėsnis. Man ši metafora skamba būtent taip: 
priežastis ir pasekmė. Energija iš niekur ne
atsiranda ir niekur neišnyksta. Vadinasi, mes 
niekada neišnyksime. Tikrai turėsime kitokį 
pavidalą. Juk mes sudaryti iš labai tankių vib-
racijų. Tai mano įsitikinimas, bet tai nėra nie
ko naujo, sektantiško ar utopiško. Tai įrodyta 
mokslininkų.

- Tu atvira naujoms pažintims?
- Taip. Anksčiau buvau labai uždara, bet 

vėliau supratau, kad daug ką lemia pažintys. 
Gal tai skamba pragmatiškai, tačiau šiame 

pasaulyje neišsiversi be pragmatiškumo. Pa
žintys yra viskas. Kodėl turėčiau uždaryti du
ris net nepabendravusi su žmogumi?.. Juk 
gali iš jo išgirsti kažką įdomaus. Tai mentali
nis pasidalinimas. Niekada nežinai, kam gali 
užverti duris.

- Mano galios centras yra Vilniaus 
prancūzparkis. O tu turi savo galios cent-
rą sostinėje?

- Ne. Bet yra vietų, kur man patinka bū
ti. Mėgstu vandens telkinius. Nesigilinau 
kodėl, tačiau vanduo neša gerą jausmą ir 
apramina protą. Yra energetiškai stiprių vie
tų, bet aš nesutinku, kai žmogus teigia, kad 
yra tik taip ir ne kitaip, kad yra tavo vieta, 
o visur kitur seksis blogiau. Taip tik riboji 
save. Neturiu fanatizmo gaidelės, todėl man 
sunkiai suprantami religiniai ar kitokio po
būdžio fanatikai.

- Egzistuoja labai trapios būsenos ir 
labai siaura linija - atskirties taškas nuo 
laimės ir nelaimės, nuo pasitikėjimo ir 
nepasitikėjimo, nuo gavimo ir negavimo. 
Kaip išlaikyti balansą?

- Šiuo atveju pasakysiu, kad turiu savo
tišką talentą išlaikyti pusiausvyrą. Nežinau, 
kaip man tai pavyksta. Mano vyras Modes
tas visada klausia to paties, nes yra mėgė
jas keisti nuotaikas. Aš ir pati esu labai 
emocingas, nuotaikos žmogus, tačiau neuž
sibūnu, pavyzdžiui, liūdesy, tik pabūnu. Tu 
esi savo gyvenimo vairuotojas. Juk kai at
sisėdi prie mašinos vairo, negalvoji: „Kur 
mane veža šita mašina?.. Ką daryti?“ Ne
klausinėji - tiesiog imi vairą ir vairuoji. Ly
giai taip pat ir su gyvenimo balansu. Svar
bu suvokti, kad tik tu gali nustumti save į 
griovį. Didžiausias priešas gali būti tik pats 
sau. Gyvenimas tęsiasi. Tavo pasirinkimas: 
jį iššvaistysi ar ne. Yra tekę lankytis pas 
astrologę, kuri pagal mano gimimo datą ir 
laiką parodė, kaip buvo išsidėsčiusios pla
netos. Moteris akcentavo, kad turiu įgimtą 
vidinį balansą.

- Kelionės. Mėgsti?
- Labai! Nors taip susiklostė, kad jau po

rą metų niekur nebuvau išvykusi. Ir jaučiu 
konkretų badą. Man labai reikia pakeisti 
aplinką, vietą, pamatyti, naujai atrasti. Nėra 
nieko žiauriau, kai važiuoji pro kokį Dievo 
užmirštą kaimelį, kuriame stovi trys namai. 
Žiūriu į tas trobas ir suprantu, kad žmogus 
čia gimė, užaugo ir mirs net nenuvykęs į 
Vilnių ar net nematęs jūros. Man turbūt nė
ra nieko baisiau. Būtų baisu nieko nepama
čius gyventi vienoje vietoje.

„LaisvaLaikio“ interviu

Svarbu Suvokti, 
kad tik tu gali 
nuStumti Save į 
griovį. didžiauSiaS 
priešaS gali būti 
tik patS Sau

šiame paSaulyje 
neišSiverSi be 
pragmatiškumo
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„LaisvaLaikio“ interviu

Jei reikia,  
galiu  
padraskyti akis



8

- Augini vaikučius Lelą Šliauderytę ir 
Grainių Bložę. Kaip tave įpareigoja mo-
tinystė?

- Tai atsakomybė, nuo kurios negali išsi-
sukti. Kai tampi mama, supranti, kad jau nie-
kada nebus taip, kaip buvo. Juk esi atsakingas 
už savo vaikus. Pavyzdžiui, negaliu tiesiog at-
sigulti ir pramiegoti, negaliu keisti planų. Tai 
ir yra atsakomybė, apie kurią kalbu. Jei kalbė-
tume tik apie įpareigojimus. Be viso šito, vai-
kai man yra neapsakomas pilnatvės jausmas.

- Neseniai buvo įsteigta Mamų parti-
ja, tu prie jos prisijungei. Tai socialinis 
mamytes vienijantis judėjimas už moti-
nystę, tėvystę, už standartinę šeimą ir 
sveiką visuomenę. Kodėl prisidėjai?

- Nes sutampa mano ir Mamų partijos 
vadovybės vertybės. Jei sutampa daugiau nei 
50 procentų ideologijos, vadinasi, man priim-
tinos mamų judėjimo vertybės.

- Šiandien atrodai ypač gražiai. Ma-
čiau tave su makiažu, mačiau be jo - tu 
visada atrodai puikiai.

- Ačiū tau. Būna visaip. Pati sau esu labiau 
kritiška. Gerokai kritiškesnė nei aplinkiniai. 
Grožis priklauso nuo nuotaikos. Jeigu nuotai-
ka gera, dažniausiai sau ir atrodysi gražiai. 
Šiandien mano nuotaika nebloga, todėl ir esu 
sau daili. Kai būna labai gera nuotaika, apsi-
rengi bet ką. Gali būti susivėlusi, bet vis tiek 
sau graži. Tai nuotaika. Taip sukurta moteris. 
Jeigu jos nuotaika bloga, aplinkiniams ji gali 
atrodyti gražiai, o pati sau - ne.

- Šią akimirką mes saulėtą dieną sė-
dime Vokiečių gatvėje. Aš geriu trigubą 
espreso, o tu - imbierinę arbatą. Ar žinai, 
kad pagal klasifikaciją tiek arbata, tiek 
kava yra narkotikas?..

- Tik ne imbierinė arbata. Juk tai tarkuo-
ta imbiero šaknis su medumi ir vandeniu. Iš 
esmės tai net nėra arbata. Aš negeriu nei 
juodosios, nei žaliosios arbatos. Mėgstu mė-
tų ir čiobrelių arbatą. Kitos man neskanios. 
Kava - narkotikas, todėl ją vartoju kartą per 
dieną. Dozuoju. (Juokiasi.)

- Ar jauti saiką?
- Jaučiu jį visur. Pavyzdžiui, žmonės linkę 

persivalgyti. Jie valgo, valgo ir valgo, nes ska-
nu. Prikimšus skrandį sunku. Man taip nebū-
na. Kavą taip pat geriu saikingai, nes kažkada 
jos perdozavau. Daužėsi širdis, drebėjo ran-
kos, o akyse buvo tamsu, pykino. Man labai 
nepatiko tas jausmas, todėl stengiuosi dau-
giau negerti tiek daug kavos. Saikas - tai tas 
pats balansas.

„LaisvaLaikio“ interviu
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„Mano pokalbiai su aktoriais ir režisie-
riais yra knygos širdis. Neretai jie užsitęs-
davo ir keliolika valandų, o laikas jų metu 
tarsi sustodavo. Man tai - ne tik neįkainoja-
ma medžiaga knygoms, bet ir be galo brangi 
patirtis bendraujant su teatro pasaulio bičiu-
liais ir kolegomis“, - sako N.Narmontaitė. 
Kalbėdama apie knygos herojus, autorė pa-
žymi, kad jie - labai kontrastingos ir savitos 
asmenybės, todėl skaitytojai tikrai neturėtų 
nuobodžiauti. Tuo suabejoti neleidžia ir kny-
gos anotacijoje vardijamos gerai žinomos pa-
vardės - Vladas Bagdonas, Valda Bičkutė, 
Nerijus Gad liauskas, Dainius Gavenonis, 
Kristina Kazlauskaitė, Kostas Smoriginas, 
netgi Holivudo šlove spinduliuojanti Ruta 
Lee ir daugelis kitų. Vienas knygos skyrius 
skirtas prisiminimams apie gerbėjus ir jų 
dovanotas dovanas.

„Manau, knyga tikrai ras savo skaitytoją, 
juolab kad ir dvi pirmosios žmonių buvo pri-
imtos labai palankiai, sulaukiau tikrai gražių 
atsiliepimų. Šioje knygoje apstu humoro, to-
dėl ji puikiai tinka nuotaikai pakelti ir dienai 
praskaidrinti“, - sako N.Narmontaitė. Net ir 
labai gyvenimiškos temos, kurios ne visuo-
met būna lengvos ir šviesios, autorės teigi-
mu, knygoje plėtojamos su humoru, neven-
giant pasijuokti ir iš savęs.

Anot N.Narmontaitės, tam, kad knyga 
gimtų, įdėta daug pastangų ir laiko: „Tiesą 
sakant, man, kaip darboholikei, kuriai visuo-
met reikia daug veiklos, knygos rašymas tei-
kia didelį malonumą, tačiau, reikia pripažinti, 
šis darbas išties reikalauja pasiryžimo, užsis-
pyrimo ir susikaupimo.“ Rašydama knygą 
aktorė pati organizavo susitikimus su kole-
gomis aktoriais ir režisieriais, fiksavo, o vė-
liau iššifravo daugybę valandų pokalbių. Kiek-
vienas susitikimas, aktorės teigimu, turėjo 
būti ypatingas, prie pietų ar vakarienės stalo, 
niekur neskubant ir pasineriant į atsimini-
mus. „Istorijos tikrai nebūtų išėjusios tokios 
atviros ir nuoširdžios, kokios yra dabar, jei į 

tuos pokalbius būtume žiūrėję kaip į darbą, 
kurį reikia atlikti sugaištant kuo mažiau laiko. 
Kartais šešias, devynias ar net keturiolika 
valandų trukę pokalbiai leido sukaupti nema-
žai įdomios medžiagos, kuri dar ne visa pa-
naudota išleistose knygose, taigi tikrai nesa-

kau, kad tai jau paskutinis šios serijos leidi-
nys“, - intriguoja autorė. Prieš dvejus metus 
pasirodė pirmoji serijos knyga - „Aktoriai, 
režisieriai ir kasininkės. Ko nematė žiūrovai“, 
o pernai ir antroji - „Aktoriai, režisieriai ir 
studentai. Ko nematė žiūrovai“.

Aktorė Nijolė NArmoNtAitė gerbėjams pristatė jau 
trečiąją savo knygą „Aktoriai, režisieriai ir gerbėjai. Ko  
nematė žiūrovai“. ji pateikia dar vieną rinkinį įdomių,  
nuoširdžių ir su gera humoro doze papasakotų istorijų, 
kuriomis pasidalijo visas būrys garsių lietuvos teatro 
aktorių ir režisierių. Šie pasakojimai, kaip teigia pati 
N.Narmontaitė, gimė ilgų, asmeniškų, juoko ir prisiminimų 
kupinų pokalbių su pagrindiniais knygos herojais metu.

Nijolė Narmontaitė dar kartą 
pravėrė teatro užkulisius

Veidai

Parengė Eimantė JuršėnAITė
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Veidai

Pastaruoju metu ne tik aprangos, bet ir na-
mų madoje besidarbuojančią A.Kuzmickaitę 
įsivelti į dar vieną interjero avantiūrą išprovo-
kavo noras išbandyti save nauju amplua. Var-
dinei jungiklių linijai ji panaudojo jau kaip me-
nininkės firminį ženklą atpažįstamą drugelį, 
kuris projekte įgavo stulbinamai lengvų, sub-
tilių ir dar nematytų pavidalų. „Drugelio sim-
bolis jau tapo mano kūrybine vizitine kortele. 
Kadangi jis lengvai pritaikomas ir gali „nutūp-
ti“ ant pačių įvairiausių objektų, projekte „Me-
nas įJUNGia“ drugeliai patogiai nusileido ant 
jungiklių. Mano nuomone, tokie neįprasti, ne-
tikėti sprendimai suteikia interjerui ir sykiu 
mūsų visų gyvenimams daugiau individualumo, 
jaukumo ir žavesio“, - sakė žinoma dizainerė. 

Tuo tarpu I. Stonkuvienė prisipažino, kad 
piešimas, kaip ir dailės pamokos, jau nuo mo-
kyklos laikų jai buvo tikras košmaras. Vis 
dėlto šį kartą, regis, moterį įkvėpė galimybė 
piešimą pritaikyti praktiškai. Moteris pridū-
rė, kad auginant vaikus įprasti jungikliai rei-
kalauja daugiau priežiūros, mat yra teplūs, 

todėl kokybiški ir ryškūs jungikliai gali pa-
dėti išvengti pirštų atspaudų bei suteikti 
kambariui žaismingumo. Netradicinius 
sprendimus savo klientams siūlanti architek-
tė ir dizainerė I. Prunskaitė neslėpė, kad šis 
projektas jai tapo savotišku iššūkiu, leidžian-
čiu į savo kasdienę veiklą pažvelgti iš kitos 
pusės ir suderinti laisvalaikio pomėgį - tapy-
bą. „Mane visada žavėjo idėja ne vien supro-
jektuoti namą, sukurti jo interjerą, bet ir ap-
galvoti viską iki pačių smulkiausių detalių, 
kad ir tokių kaip jungikliai. Lietuvių namuo-
se dominuoja monochrominiai, tai yra vien-
spalviai, interjerai, todėl norisi į juos įlieti kuo 
daugiau spalvų“, - akcentavo I.Prunskaitė.

Trys žinomos Lietuvos kūrėjos -  
mados dizainerė Agnė KuzmicKAiTė, 
aktorė, televizijos laidų vedėja indrė 
STonKuvienė bei architektė, dizainerė 
ievA PrunSKAiTė - susibūrė į kūrybines 
dirbtuves. moterys tapo projekto 
 „menas įJungia“ dalyvėmis, kurio metu 
bus sukurtos originalios - vardinės -  
šviesos jungiklių kolekcijos. 

Nusitaikė į namų interjero detales

Parengė Kristina SušinSKaitė

Agnė Kuzmickaitė

Indrė Stonkuvienė

Ieva Prunskaitė
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Viena garsiausių šalies dizainerių ir mados namų „Tiulio fėja“ 

įkūrėja Viktorija Jakučinskaitė pristatė išskirtinę  vestuvinių 

bei proginių suknelių kolekciją. Ištaigingas „Grand Resort 

Vilnius“ viešbutis vienam vakarui tapo pasakiška pilimi,  

o jame susirinkę svečiai galėjo pasijusti patekę į literatūros 

klasiko Luiso Kerolio aprašytą Veidrodžių karalystę.  

Prabangiam vakarui svečiai rinkosi puošnius drabužių  

derinius, kai kurios viešnios vilkėjo ir „Tiulio fėjos“ sukneles. 

Pasigrožėti dizainerės kūryba atvyko ir daugybė pramogų 

pasaulio atstovų bei gerų V.Jakučinskaitės bičiulių. Pirmą 

kartą po pristatymo viešnios naujosios kolekcijos sukneles 

galėjo dar kartą apžiūrėti bei pasimatuoti.  

Eimantės Juršėnaitės ir 

irmanto sidarEvičiaus fotoreportažasŽin
om
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ės
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veidai

Stilistė ir fotografė 
Reda Mickevičiūtė

LNK atstovas spaudai Gediminas Malaškevičius 
su žmona Olga ir dukra Julija

Atlikėja Šorena Džaniašvili ir 
menininkė Agnė Kišonaitė

Modelis Simona Starkutė su 
bičiule Živile Burdaite
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Stilistė Austėja Jablonskytė  
su vyru architektu Justinu Žaliu

Atlikėja Oksana Pikul-Jasaitienė

Atlikėja ir vizažistė Milita  
Daikerytė su mama Sonata

Aksesuarų dizainerė 
Simona Brazdžionytė su 
bičiuliu Dominyku Žėku

Televizijos laidų vedėja 
Rūta MikelkevičiūtėRenginių organizatoriai Tadas ir Liucina Rimgailos
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stilius

Naujausią proginių ir vestuvinių suknelių kolekciją „Veidrodžių karalystė“ pristačiusi dizainerė 
Viktorija jakučiNskaitė labiausiai vertina ryšį su savo dukromis - ieva Maja ir Veronika. 
Būtent šiltas mamos bei dukros pasaulis tapo naujosios kolekcijos įkvėpimo šaltiniu.  
Podiumu žengė ne tik pati dizainerė su savo dukromis, bet ir kitos žinomos moterys su savo 
mažosiomis fėjomis, o jau suaugusias dukras lydėjo jų motinos, pasipuošusios stilistiškai  
derančiomis suknelėmis. Pasak kūrėjos, mamos padeda mergaitėms nepasiklysti Veidrodžių 
karalystėje ir įkvepia moteriškumo. tradiciškai pristatytos ir vestuvinės bei proginės suknelės, 
plazdančios prabangiais audiniais, puoštais įmantriais raštais, nėriniais. kai kurios suk nelės 
pabrėžia moteriškumą subtiliai atvirais pečiais ar nugara. Nors oficialiai kolekcija skirta  
2017 metų sezonui, klasika alsuojančios „tiulio fėjos“ suknelės laikui nepaklūsta.

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

ir jų mažosios fėjos
ant podiumo - žinomos mamos

14

Drabužių kūrėja Julija 
Žižė su dukrele Lėja

Dizainerė Viktorija 
Jakučinskaitė  
su dukromis Ieva Maja  
ir jaunėle Veronika

15

stilius
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Verslininkė Eglė Žiūkaitė 
su dukromis Egle ir Ieva

Modelis Karolina Toleikytė su mama Kristina
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Verslininkė Inga Stumbrienė 
su dukra Estela

Modelių agentūros  
vadovė Ernesta  

Elzbergaitė

Televizijos ir radijo laidų vedėja Gabrielė 
Martirosianaitė su mama Lina

Modelis ir 
tinklaraštininkė 
Gabija Varnaitė

stilius
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Aktorė Agnė Grudytė su dukra Ieva

Verslininkė ir Ali Gadžijevo 
žmona Patricija Žuromskytė 
su sūneliu AjumiAktorė ir laidų vedėja Indrė 

Stonkuvienė su dukra Cecilija
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stilius

Prisiminimais 
dvelkianti kolekcija

Įmantriais mezginiais garsėjanti drabužių di-
zainerė Indra Dovydėnaitė sostinės „Pirklių rū-
muose“ pristatė jau 10-ąją autorinę savo kolek-
ciją simbolišku pavadinimu „MemorY“, įkvėptą 
vaikystės prisiminimų ir senų, nespalvotų foto-
grafijų. Renginio dekoracijos ir modelių įvaiz-
džiai taip pat alsavo retro stiliumi su modernu-
mo prieskoniu. Naujausioje kolekcijoje vyrauja 
rudeninės spalvos, žemės atspalviai, o drabužius 
pagyvino žaismingi akcentai - megztos gėlytės, 
skirtingai pražystančios kone visose dizainerės 
kolekcijose, kutai, originalūs odiniai bei vintaži-
niai aksesuarai. Nors dažniausiai dizainerė kuria 
moterims, šįkart ji pristatė ir ne vieną derinį, 
skirtą mažoms mergaitėms. Vaikiškas sukneles 
ant podiumo demonstravo ir jos dukra Frida.

Eimantės Juršėnaitės
ir stasio Žumbio fotoreportažasPagrindiniu kolekcijos modeliu tapo 

trumpa megzta retro stiliaus suknelė
Podiumu žengė ir Indros Dovydėnaitės penkiametė dukra Frida (kairėje)

  laisvalaikis 2 0 1 6  l a p k r i č i o  1 8 19

stilius

...kai kurie deriniai pagyvinti 
odiniais aksesuarais

Kolekcijos drabužiai 
dekoruoti gėlėmis, kutais...
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ŽvaigŽdės

Daugelis Holivudo garsenybių garsėja tuo, jog užsiima ne tik kokia nors labdaringa  
veikla, bet ir yra pasirengę daug kam, kad išgelbėtų bent kelis gyvūnėlius.  
Nes, kukliausiais skaičiavimais, pasaulyje yra ne mažiau kaip 600 milijonų benamių  
šunų ir kačių. Kasmet žūsta šimtai tūkstančių nelaimingų gyvūnų. Jie užmigdomi  
perpildytose prieglaudose ir tiesiog kovojant su plintančiomis infekcijomis.  
Tad kas jie, iš prieglaudų į savo turtingus namus imantys keturkojus?

Dėl gyvūnų 
pasirengę bet kokioms aukoms

Kartais paaiš-
kėja, kad gyvūnus 
užjaučia ir tos gar-
senybės, kurias 
sunku įtarti švel-

niais jausmais gy-
vūnams. Štai Holivu-

de pripažintas „tik ras 
vyras“ Bredlis Kuperis iš 

prieglaudos išgelbėjo jau keletą šunų 
ir tvirtina, kad jie jam - kaip vaikai.

Mikis RuRkė (Mickey Rourke, 64)

Mušeika ir bokso 
mėgėjas M. Rur-
kas tiesiog neįsi-
vaizduoja savo 
gyvenimo be 
šunų, juos lai-
ko ištikimiau-
siais draugais. 
Neatsitiktinai 
2009 m. priim-
damas „Aukso 
gaublį“ Mikis di-
džiąją dalį padėkos kal-
bos skyrė savo numylėtiniui Loki. O 
kai Loki neliko, jo vietą užėmė šuo iš 
prieg laudos Foksis, kurį aktorius par-
sivežė iš filmavimo Rumunijoje.

PaMela andeRson 
(Pamela anderson, 49)

Garsenybės neretai parsiveža namo 
augintinius iš filmavimų tolimose šalyse. 
Serialo „Gelbėtojai“ žvaigždė ir viena gar-
siausių šou verslo vegetarių Pamela An-
derson pasiėmė augintinį iš prieglaudos 
Bombėjuje (Indija). O Orlandas Blumas 
(Orlando Bloom, 39), kaip ir H.Svonk, sa-
vo augintinį parsigabeno iš Afrikos.

dveinas džonsonas  
(dwayne Johnson,44)

Ne mažiau nustebo ir tie, kurie ar-
timai nepažinojo buvusio imtynininko 

Dveino Džonsono (Dwa-
yne Johnson), pravarde 

Uola, persikvalifika-
vusio į aktorius. Pa-
aiškėjo, kad rau-
menų kalnas turi 
švelnią ir jautrią 
širdį. Kaip Dvei-
nas myli savo au-

gintinius, sužinota 
po istorijos su vienu 

jo šunimi. Tą dieną jis 
pasiėmė iš prieglaudos du 

šunis - Hobsą ir Brutą. Vienas iš jų vos 
nežuvo jau pirmąją dieną. Pamatęs, kad 
Brutas įkrito į baseiną ir grimzta į du-
gną, Dveinas negalvodamas, su kostiu-
mu, šoko į vandenį. Panėręs ištraukė 
skenduolį ir jį atgaivino. Tačiau šiam 
keturkojui, regis, nebuvo lemta džiaug-
tis laimingu gyvenimu. Vos po kelių 
mėnesių jis žuvo suėdęs kieme rastą 
mirtinai nuodingą musmirę. Uola rau-
dojo, nesigėdydamas ašarų...

HilaRi svonk 
(Hilary swank, 42)

Aktorė taip užjaučia pamestus 

gyvūnus, kad negailėdama savo 

laisvalaikio dirba savanore prie-

glaudose. Ji lankosi šunų prieglau-

dose visur, kur ją nubloškia liki-

mas. Vieną iš savo numylėtinių, 

Karą, ji rado gyvūnų prieglaudoje 

Pietų Afrikoje...

BRedlis kuPeRis 
(Bradley Cooper, 41)
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Parengė  
Milda KUNSKAITĖ

Pavadino įmantriais 
vardais

Tarp garsių šunų mėgėjų yra papli-
tusi nuomonė, kad neveisliniai šunys - 
protingiausi. Nieko keista, kad naujieji 
šeimininkai nesikuklindami suteikia 
savo talentingiems augintiniams neei-
linius vardus. 

Štai DžorDžo KLUNIo (George 
Clooney, 55) šuo vadinamas Einšteinu. 
Jenas Somerholderis (Ian Somerhalder, 
37), serialo „Vampyro dienoraščiai“ 
žvaigždė, savo šunį pavadino Nyče. o 
En Hetavėj (Anne Hathaway, 33) savo 
šunį praminė Kenobiu - garsiojo džeda-
jų mokytojo iš „žvaigždžių karų“ garbei.

Skandal ingasis 
rokeris ozis su žmo-
na Šeron (Sharon, 
64), pasirodo, savo 
namus pavertė prieg-
lauda pamestiems šu-
nims. Jų augintinių 
skaičius artėja prie 
20-ies, ir sutuoktiniai 
negalvoja sustoti. Ne-
seniai Še ron pareiš-
kė: „radusieji beglo-
bių šunų veskite juos 
pas mus, osbornai 
priims visus!“

dženifer eniston 
(Jennifer aniston, 47)

Aktorė kartą prisipažino, kad 
prieš kelerius metus išvykusi į prie-
glaudą parsivežti namo vieno šuns 
patyrė didžiules pasirinkimo kančias. 
„Aš ten praleidau tris valandas ir ne-
galėjau prisiversti išeiti. Norėjau „įsi-
vaikinti“ visus!!! Išliejau ten jūrą aša-
rų, juk tai yra neįmanoma. Kas visus 
juos prižiūrėtų, kol aš filmuojuosi? 
Viskas baigėsi tuo, kad sukandusi 
dantis namo pasiėmiau vieną šunį, ku-
rį pavadinau Sofi...“

sandra Bulok 
(sandra Bullock, 52)

Aktorė, garsėjanti meile vaikams 

(ji įsivaikino du mažylius), taip pat die-

vina gyvūnus. Ji stengiasi padėti suža-

lotiems gyvūnams, kurių nesiryžta pri-

glausti kiti. Jos namuose gyvena trys 

šunys invalidai, nelaimingų atsitikimų 

ir nerūpestingų vairuotojų aukos.

ketrin Heigl (katherine Heigl, 37)

Serialo „Aistros anatomija“ žvaigž-
dė, užsukusi į gyvūnų preiglaudas, sa-
vo norų netramdė. Jos namuose šiuo 
metu gyvena jau aštuoni šunys, paimti 
iš prieglaudų. Maža to, ji dar ir paau-
kojo 1 mln. dolerių sąlygoms gyvūnų 
prieglaudose gerinti ir padėti neturtin-
goms šeimoms, pasiryžusioms pri-
glausti benamį gyvūnėlį.

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

ozis osBornas 
(ozzy osbourne, 67)
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n Gydomosios „O’Rising“ linijos priemonės, pagamintos tik iš natūralių, aukštos kokybės produktų. 

Būtent todėl šios priemonės nesukelia alerginių reakcijų ir šalutinio poveikio. „O‘Rising“ gaminiai išlaiko odos 

natūralų pH, padeda atkurti natūralią galvos odos pusiausvyrą ir išspręsti tokias problemas kaip plaukų sausu-

mas, riebi galvos oda, atsiradusios pleiskanos. Šią priemonę galima naudoti ir namuose, bet prieš tai reikėtų 

pasitarti su specialistais, kad tinkamos priemonės būtų parinktos kiekvienam klientui individualiai.

n Spalvą sauganti „Yunsey“ kaukė plaukams atlieka kelias funkcijas - aprūpina plaukus maistinėmis medžiagomis, apsaugo 
nuo lūžinėjimo, kondicionuoja juos bei 
palengvina šukavimą. Ši priemonė taip 
pat saugo dažytus plaukus nuo sausėjimo, 
pa laiko spalvą. Kaukę galima naudoti ir 
namuose, bet pravartu pasitarti su specia-
listu, kad parinktų kiekvienam tinkamiausią.

grožio paletė

Gyvename laikais, kai moterys nori išlikti 
ne tik gražios bei stilingos, bet ir madingos. 
Sostinės grožio salono „Bomond“ kirpimų 
meistrė KriStina Fiodorova primena, 
jog gražiai ir stilingai atrodo tik sveiki plau-
kai, tad pirmiausia juos reikėtų palepinti 
įvairiomis procedūromis ir užtikrinti gerą jų 
būklę, o tada galima pagalvoti ir apie ma-
dingiausius sezono kirpimus.

Pagrindiniai plaukų priežiūros 
principai šaltuoju sezonu: 

n Galvą vertėtų plauti vakare, kad einant 
į lauką jie būtų gerai išdžiūvę. Kitaip pakenk-
site plaukams ir galvos odai. Prieš einant į 
lauką nereikėtų plaukų purkšti drėkinamai-
siais purškikliais, nenuplaunamais balzamais, 
kondicionieriais.

n Drėkinamųjų plaukų priežiūros priemo-
nių šaltuoju metų laiku geriau atsisakyti, pa-
keiskite jas maitinamosiomis (kaukėmis, bal-
zamais, plaukų aliejais). Taip apsaugosite 
plaukus nuo temperatūros pokyčių bei žalin-
go aplinkos poveikio. 

n Vertėtų dėvėti galvos apdangalus, ke-
pures, kad apsaugotumėte plaukus nuo šalčio 
ar kritulių. 

n Jei plaukai elektrinasi, naudokite spe-
cialias priemones, mažinančias elektrinimąsi. 

n Plaukai skursta, jeigu negauna pakan-
kamai mikroelementų - vario, cinko, seleno, 
tad valgykite daugiau produktų, kurių sudė-
tyje yra naudingų medžiagų.

Kaip palepinti plaukus? 

iki gruodžio 31 dienos grožio salone 
„Bomond“ su „laisvalaikio” kortele taikoma

35% 
nuolaida plaukų kirpimams  

pas meistrę Kristiną fiodorovą

kokiomis procedūromis kristina Fiodorova rekomenduoja palepinti plaukus?

n Trijų dalių 
„OLAPLEX“ sistema - 
tai revoliucinis produktas, 
skirtas sausų, nualintų 
ir nuolat dažomų plaukų 
struktūrai atkurti, tinkantis 
beveik visoms moterims. 
„Olaplex“ priemonės 
yra praturtintos veikliąja 
medžiaga, kuri dažymo 
metu nepažeidžia bei 
saugo ir tausoja, taip pat 
intensyviai atkuria pažeistus 

plaukus. Šią procedūrą 
gali atlikti tik profesionalas 
grožio salone. Namuose 
galima naudoti „Olaplex“ 
kaukę, kuri sustiprina 
procedūros poveikį, nors 
daugelis moterų džiaugiasi 
kone tobulai atrodančiais 
plaukais jau po pirmos 
procedūros.
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grožio paletė

Pristatydami kolekcijas ant podiumo, žinomiausi mados kūrėjai veikiausiai ne 
mažiau dėmesio nei kolekcijos drabužiams skiria ir modelių šukuosenoms bei 
makiažui. Neretas jų ieško drąsių ir dar nematytų sprendimų, tad nenuostabu, 
kad madai neabejingos moterys įkvėpimo semiasi būtent iš to, ką mato ant 
podiumo. Madistės jau gali pradėti ruoštis 2017 metų pavasariui ir vasarai, nes 
įdomių idėjų netrūko ir jau pristatytose kitų metų šiltojo sezono kolekcijose.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Podiumų įkvėptas
lūpų dekoras

Aksesuaras. Dizaineris Fiodoras Golan (Fyodor Golan) Londono 
mados savaitėje pristatė futuristinę 2017 metų pavasariui ir vasarai skirtų 
drabužių kolekciją. Modelių lūpoms jis parinko ir šį sezoną itin madingus 
tamsius, gotikinius lūpų dažų atspalvius, taip pat lūpas papuošė subtiliais 
metalu spindinčiais aksesuarais.

Blizgučiai. Milano mados savaitėje 

pris tačius 2017 metų pavasariui ir vasarai skirtą 

„Fendi“ kolekciją, madisčių dėmesį patraukė ir 

makiažo sprendimas - šviesiai rožinės spalvos 

blizgučiais suspindusios lūpos, internete neretai 

vadinamos cukrinėmis. Po „Fendi“ pristatymo 

toks lūpų dekoro sprendimas sulaukė nemažai 

dėmesio internete - daugybė moterų domėjosi, 

kaip tokį makiažą pasidaryti namuose.

Festivalio draugai

12 03 18:00

JAZZ: 
D. GOLOVANOV  
& V. CHICHI. 
DEBIUTINIO 
ALBUMO 
PRISTATYMAS

, 

11 19 18:00 

SASHA SONG 
 

12 11 18:00

SENOVINIAI  

 

12 17 12:30

FORTEPIJONAS“ 12 17 18:00

„MOCARTO MOTERYS“

 

12 26 18:00

 
SASHA SONG

 
 

12 30 19:00

MERGINOS 
NEW YEAR‘S 
EDITION

 
 

12 31 17:00 ir

SENUOSIUS  

12 31 21:00

SU MUZIKOS 
ŠEDEVRAIS

01 01 17:00

RESTART

12 14 19:00

TRIBUTE BAND 
ACOUSTIC

 
Dovanokite 
šiltas emocijas 
mylimiausiems! 
Net 12 
ypatingų
koncertų!

11 19 –01 01

19:00

4-asis festivalis
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Kodėl žyniai gyveno  
trumpiau?

Žyniai mirdavo nuo kraujagyslių užsikim-
šimo ir infarkto, nes maitindavosi aiškiai ne-
sveiku maistu - tuo, kuris būdavo skiriamas 
dievams. Riebiausios kiaulės Senovės Egipte 
būdavo skerdžiamos ant piktojo dievo Seto al-
toriaus. Per religines šventes kiauliena apskri-
tai būdavo tabu, jos nebuvo galima ragauti nie-
kam, išskyrus šventyklos tarnus. Žyniai mai-
tindavosi kiauliena, lašiniais, kiaušiniais, 
aliejumi ir riebiais saldumynais. Jie val-
gydavo daugiau, negu pajėgdavo (juk 
aukų dievams nebuvo galima išmesti), 
ir visai nevalgydavo daržovių ir vaisių.

Dieta „minčių skaidrumui“

O štai faraonai maitindavosi kitaip - jiems 
būdavo sudaroma speciali dieta „minčių skaid-
rumui“. Paprastai ant valdovų stalo būdavo 
virtos ir troškintos jautienos, šviežių figų ir 
būtinai medaus. 101 metus gyvenęs faraonas 
Pepis II kasdien valgė svogūnų laiškų, česna-
ko. Gydytojų egiptologų nuomone, 
labai svarbu, kad senovės egiptie-

čiai nevartojo tokio „siaubo“ kaip aliejuje kep-
tos bulvės ir cukraus, jį keitė medumi. Fara-
onų valgiaraštyje būtinai būdavo salierų, me-
lionų, agurkų, lęšių ir žaliųjų žirnelių. Neven-
gė faraonai ir fizinių pratimų. Žiūrint pseu-
doistorinius filmus, galima susidaryti vaizdą, 
kad Senovės Egipto karalius visąlaik nešiojo 
vergai su vėduoklėmis, bet iš tiesų faraonai 
gana daug vaikščiodavo pėsti.

SveikatoS kodaS

Šiuolaikiniame Egipte nepaprastai išpopuliarėjo senovės medicina.  
Be medaus tepalų žaizdoms gydyti ir dantų pastos iš palmių žievės, 
didžiausios Kairo klinikos siūlo „dietų kursą pagal faraonų receptą“ ir 
garantuoja, kad per pusmetį pacientas numes 20-25 kg svorio.
Mokslo tyrimai rodo - senovės Egipte dėl teisingos mitybos ilgiau už 
visus gyvendavo būtent valdovai ir eiliniai valstiečiai. Į Gineso rekordų 
knygą patekęs kaip ilgiausiai per visą istoriją valdęs faraonas Pepis II 
soste sėdėjo 94 metus, Ramzis Didysis - 67 metus, Tutmosas III šalį val-
dė 54 metus, o Mentuhotepas - beveik pusę amžiaus. Varguoliai taip 
pat kai kada gyvendavo 70 metų, nors ir sunkiai dirbdavo. O štai žyniai, 
vieni turtingiausių Senovės Egipto žmonių, vos sulaukdavo 45-erių.

Apie faraono Ramzio 
gyvenimą sukurtas 
ne vienas kino filmas

laisvalaiKis 2 0 1 6  l a p k r i č i o  1 8
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Faraonų dieta
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SveikatoS kodaS

O neturtingi žmo-
nės daugiausiai maitin-
davosi balandžiais, putpe-
lėmis, įvairiais grūdais, taip 
pat daržovėmis ir vaisiais, populia-
riausi buvo datulės ir abrikosai. Ant jų stalo 
netrūko žuvų. Keista, bet gilioje senovėje 
egiptiečiai buvo abejingi vištienai: vištų kau-
lų nuolaužų Egipto gyventojų namuose ar-
cheologai randa tik nuo IV a. pr. m. e. pra-
džios, kai įsiviešpatavo graikų Ptolemėjų 
dinastija. Pagrindinės pieno produktų „tie-
kėjos“ buvo ožkos: Senovės Egipte jų pieną 
ir sūrį ypač vertino moterys kaip jaunystės 
ir grožio šaltinį. Valstiečiai mažai sirgdavo, 
nes sveikai maitindavosi, kaip ir faraonai 
daug vaikščiodavo ir, aišku, neturėjo gyve-
nimą trumpinančių žalingų šiuolaikinių įpro-
čių, tokių kaip rūkymas ir stiprių alkoholinių 

gėrimų vartojimas. 
Pagrindinė proble-
ma, dėl kurios mir-

davo Egipto gyvento-
jai, buvo įvairūs parazitai, 

kurie veisėsi Nile. Yra žinių, kad Egipto vals-
tiečiai taip pat valgydavo peles ir ežius, bet 
sunku pasakyti - ar dėl maisto produktų trū-
kumo, ar dėl šių gyvūnų mėsos naudingumo.

Vadinasi, Senovės Egipto receptuose nėra 
nieko stebuklingo. Tą patį sako ir šiuolaikiniai 
dietologai: vartokite mažiau riebalų, daugiau 
vaikščiokite, valgykite vaisių ir daržovių, ne-
sižavėkite keptu maistu. Senovės Egipto vir-
tuvėse nebuvo gruzdintų bulvyčių, šokolado, 
mėsainių ir dešrelių, o kiaulieną valgė tik žy-
niai. Laikytis Senovės Egipto dietos galima ir 
dabar. Tiesa, geriau apsieiti be pelių...

Parengė Milda KUNSKAITĖ

SenovėS 
egiptiečiai 
nevartojo 
tokio „Siaubo“ 
kaip aliejuje 
keptoS bulvėS ir 
cukrauS - jį keitė 
medumi

Kaip antsvorio atsikratydavo senovės egiptiečiai?
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Mokslininkai nustatė, kad socialiniai  
tinklai pasaulį keičia daug smarkiau,  
negu įsivaizduojame. Be to, ši nauja  
technologija veikia tokias įvairias  
gyvenimo sritis kaip socialinių tinklų  
naudotojų politinės pažiūros arba  
vyriškumas.

Žmonių susipriešinimas

Specialistai daro išvadą, kad plintant so-
cialiniams tinklams visuomenėje auga radi-
kalios nuotaikos. Idealiu atveju žmonių bend
ravimo tikslas turėtų būti ieškoti tiesos. Tam 
reikalingas objektyvus pasaulio vaizdas, ku-
riame yra pateikiami visi požiūriai. O socia-
liniuose tinkluose vyksta kas kita: bendrau-
jama ne tam, kad būtų rasta tiesa, o norint 
įsitikinti, kad savas požiūris yra teisingas. 
„Facebook“ tam idealiai tinka, jis kiekvienam 
naudotojui formuoja savą pasaulio vaizdą. 
Minties, kad Žemė yra plokščia, šalininkai čia 
gali rasti naujų sekėjų, o tie, kurie mano, kad 
ji laikosi ant trijų banginių, gauna daugiau 
sensacingų savo teisumo įrodymų. Visi verda 
savo sultyse ir, įpratę girdėti tik savo pačių 
aidą, nustoja suprasti žmonių, turinčių kitokią 
poziciją, motyvus. Jiems į galvą neateina min-
tis oponentų poelgius aiškinti kitokiais jų in-
teresais, daug paprasčiau į juos žiūrėti kaip į 
pasaulinį blogį.

kodėl vyrai išsigimsta?

Stanfordo universiteto profesorius Filipas 
Zimbardas (Philip Zimbardo) skelbia drovumo 
epidemijos plitimą tarp vyrų. „Matome spartų 
vyriškojo prado išsigimimą visuomenėje“,  
tvirtina jis. Būtent stiprioji lytis blogiausiai 
prisitaiko prie socialinių pokyčių, kuriuos su-
kėlė skaitmeninės technologijos. Svarbiausias 
iš jų  tiesioginių žmonių kontaktų minimiza-
cija. Šiandien rekordinis jaunų žmonių skaičius 
nesiekia mokytis ko nors naujo, nemoka bend
rauti su priešinga lytimi ir patiria nesėkmes 
seksualinėje sferoje. Įprastos vyrų elgsenos 
strategijos („atėjau, pamačiau, nugalėjau“) at-
sisakymas yra susijęs su baime būti atstum-
tiems arba padaryti blogą įspūdį aplinkiniams. 
Perspektyva patirti nesėkmę vyrus gąsdino 
visada, bet ikikompiuterinėje epochoje bend
ravimo neišvengiamumas padėdavo šaunie-
siems vyrukams socializuotis. F.Zimbardas 
pateikia tokius skaičius: prieš 30 metų 40 proc. 
amerikiečių save laikė droviais. Dar 40 proc. 
prisipažindavo, kad drovūs buvo vaikystėje, 

Psichologijos kodas

Tamsioji feisbuko pusė
EP

A-
El

to
s n

uo
tr.

  laisvalaikis 2 0 1 6  l a p k r i č i o  1 8 27

Psichologijos kodas

bet šios savybės atsikratė. 15 proc. teigė esan-
tys drovūs tik tam tikrose situacijose (pirma-
sis pasimatymas, viešas pasirodymas). Ir tik 
5 proc. niekada nekompleksuodavo. O paly-
ginti nauji (2007 m.) Indianos universiteto duo-
menys rodo, kad 84 proc. jaunų žmonių patiria 
problemų dėl drovumo, ir tik 1 proc. šie išgy-
venimai yra nepažįstami. Šiandien jaunam 
žmogui, pasak F.Zimbardo, yra sunku prisi-
versti nepažįstamojo paklausti kelio. Jis geriau 
pasinaudos navigacija savo išmaniajame.

Internetas suteikia galimybę mokytis, 
dirbti ir bendrauti be tiesioginio kontakto su 
žmonėmis. Todėl prarandame tokius svarbius 
įgūdžius kaip mokėjimas vesti derybas, pa-
laikyti pokalbį, skaityti pašnekovo kūno kalbą 
ir mimiką. Jauni žmonės užsisklendžia savy-
je, tik nuolatos žaidžia kompiuterinius žaidi-
mus arba lindi pornografiniuose tinklalapiuo-
se. Keisčiausia yra tai, kad kompiuteris tokį 
gyvenimo modelį daro visiškai priimtiną ir 
komfortišką.

kaip pagal naudotojo profilį 
nustatyti jo charakterį

Bendraudami tikrovėje, mes apie žmones 
sprendžiame pagal jų elgseną, mimiką, ges-
tus, kalbėjimo intonaciją. O ir taisyklė „su-
tinka pagal išvaizdą, palydi pagal protą“ tebe-
galioja. Bet socialiniuose tinkluose ši kodų 
sistema nebeveikia. Vis dėlto švedai moksli-
ninkai parengė instrukciją, kaip pagal infor-
maciją, kurią naudotojas skelbia savo pasky-
roje, nustatyti jo asmenines savybes.

NarcIZaI. Jie išsiduoda nesibaigiančiu 
raportu apie savo laimėjimus. Savo teigiamy-
bes jie kelis kartus padidina. Nuotraukų sky-
relyje nepamatysite nieko, išskyrus naudoto-
jo fizionomiją, įamžintą palankiausiu rakursu. 
Mėgsta rašyti tokio stiliaus komentarus: „Ki-
ti negali suprasti, kas yra tikra laimė!“ rašo 
apie savo dietas ir sportavimą.

PSIchOPaTaI. Juos lengva atpažinti iš 
siekio šokiruoti publiką provokuojamo po-

būdžio pasakojimais ir vaizdais. Jie gali pub
likuoti pornografinio turinio nuotrauką arba 
mėgautis natūralistinėmis katastrofos 
smulk menomis. Mat psichopatai nesugeba 
užjausti ir įsivaizduoti save kito žmogaus 
vietoje. Jiems sunku suprasti, kad publikuo-
dami sužaloto žmogaus nuotrauką gali ką 
nors įskaudinti.

NeurOTIKaI. Vietoj pagrindinės pro-
filio nuotraukos dažnai naudoja gyvūnų, 
literatūrinių personažų arba filmukų hero-
jų atvaizdus. Dažnai atnaujina statusą. No-
riai dalijasi informacija apie savo santy-
kius, nes jiems labai reikia pritarimo ir 
užuojautos.

MaKIaVelISTaI. Garsėja ciniškais, 
amoraliais samprotavimais, garbina šiurkš-
čios jėgos kultą. Beveik nieko nerašo apie 
savo išgyvenimus. Yra linkę apgaudinėti, sie-
kia manipuliuoti skaitytojais, kad įgytų kokių 
nors pranašumų.

eKSTraVerTaI. Taip vadinami noriai 
bendraujantys žmonės. Paprastai tinkluose 
jie turi labai daug draugų. Jie ne itin noriai 
dalijasi asmenine informacija, užtat aktyviai 
aptarinėja visuomeninius arba politinius įvy-
kius. Profilio nuotraukoje dažnai atrodo vy-
resni, nes nori būti solidesni ir oresni.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Tamsioji feisbuko pusė



Jau ne vienus metus Lietuvos turizmo sekto-
riuje juntamas aktyvių atostogų poreikis. Ke-
lionių ekspertai išskiria paklausiausias atos-
togų kryptis, kuriose aktyvių pramogų gali 
tikėtis ir pradedantieji, ir jau patyrę sporto 
entuziastai, ir draugų kompanijos ar šeimos 
su vaikais. Belieka išsirinkti, kaip pramogau-
sime - pildydami plaučius gaiviu aukštikalnių 
oru, besižvalgydami po povandeninį pasaulį 
ar atrasdami dar ką nors naujo. 

Tailandas. Viena populiariausių van-
dens sporto mėgėjų krypčių Tailande - didžiau-
sia Puketo sala. Joje beveik ištisus metus ren-
kasi didelė banglentininkų bendruomenė. Beje, 
Puketo saloje yra idealios sąlygos nardyti, mat 
Andamanų jūros vanduo itin skaidrus. Banglen-
tininkai, buriuotojai bei jėgos aitvarų mėgėjai 
keliauja ir į kitas Tailandui priklausančias Tao, 
Samujo ir Pangano salas. Atostogos šiose salo-

REGINYS. Šį lapkritį Žemės gyventojai galėjo pasigėrėti 

neeiline pilnatimi. Lapkričio 14-ąją mėnulis buvo arčiausiai 

mūsų planetos nuo penktojo praėjusio amžiaus dešimtmečio.

Įvairenybės

į kokias šalis skrenda 
aktyvių atostogų mėgėjai?
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se tiks ir norintiems praktikuotis, ir jau įgudu-
siems sportininkams, ir dar tik savo pirmąją ban-
gą sugauti svajojantiems pradedantiesiems. 

Vietnamas. Gerai išplėtota banglenčių 
infrastruktūra gali pasigirti Vietnamas. Vietna-
mo Binh Tuano provincijoje, viename populia-
riausių kurortų Mui Ne, vandens sporto aist
ruoliams yra skirtos atskiros zonos, kur veikia 
sportinio inventoriaus nuomos punktai ir bang
lentininkų mokyklos. Be vandens pramogų, 
šiame kurorte taip pat galima išbandyti vienin-
telėje Pietryčių Azijoje plytinčioje Bau Trango 
dykumoje siūlomą pasivažinėjimą keturračiais 
ir kitas adrenaliną garantuojančias atrakcijas.

maldyVai. Tūkstančių salų valstybė Mal-
dyvai  daugelio į tolimuosius kraštus nusitaikiu-
siųjų sąraše. Ten paplūdimiai  šilko švelnumo, o 
juos skalaujantis Indijos vandenynas  smaragdo 
spalvos. Maldyvams priklausanti Bijadhu sala, 
Veligandu pajūris dėl galimybės nardyti traukia 
ir poilsinių atostogų mėgėjus, ir vienoje vietoje 
be fizinio krūvio ilgiau nei dvi dienos nenustygs-

tančius keliautojus. Taip pat atostogaujant Mal-
dyvuose prie jūros galima pamatyti didžiuosius 
vėžlius, nardant  spalvomis masinančius korali-
nius rifus, rajas ir kitus vandens gyvius. 

Prancūzijos alPės. Tarp poilsiautojų 
iš Lietuvos itin populiari žiemos ir ankstyvo pa-
vasario pramoga  slidinėjimas. Bene geriausi 
Europos slidinėjimo kurortai išsidėstę Alpių pa-
pėdėje, o labiausiai slidinėjimo aistruoliai vertina 
Prancūzijoje, apie 150 km nuo Ženevos nutolusį, 
Paradiski regiono La Planės kurortą. Pasak ke-
lionių organizatorių, šiame kurorte  didelis įvai-
rių slidinėjimo trasų pasirinkimas, todėl jį gali 
rinktis ir šeimos su vaikais, ir įvairaus slidinėjimo 
lygio bei fizinio pasirengimo bičiulių kompanijos. 
Atkreipiamas dėmesys, kad slidinėti pradedama 
tarsi nuo kiek pigesnių Slovakijos, Austrijos ku-
rortų, o Šveicarija, Prancūzija  jau vėlesni slidi-
nėjimo etapai. Todėl dažnas Prancūzijos Alpes 
besirenkantis slidininkas per ne vienus metus 
jau turi sukaupęs ir savo slidinėjimo inventorių. 

Parengė Jurga Drungilaitė

Įvairenybės
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Scena

Būtent čia, Užupio dramos teatro spektak
lyje „Skapeno klastos“, vėl išgirsime garsiąją 
frazę „Ko jį velnias nešė į tą galerą?“.  
Kūrybinė grupė kartu su režisiere Rita  
Urbonavičiūte atgaivina geriausią visų laikų 
komediją ir kviečia kartu su teatro aktoriais 
persikelti į kupiną netikėtumų spektaklį. 
Šventė žiūrovų akims  baroko meno  
gerbėjai išvys įspūdingą situacijų kostiumų 
kolekciją, kuri atliks ypatingą vaidmenį ir 
perkels į tuometinę Prancūziją. 

„Skapeno klastos“ yra pasaulinės reikšmės 
Ž.B.Moljero (Žanas Batistas Poklenas) kome-
dija. Kūrinyje Ž.B.Moljeras pavaizdavo didžiau-
sias žmonių kvailystes. Kvailybių čia daug, bet 
viena jų yra ypatinga - tai meilė. Pati kvailiausia 
ir kartu pati galingiausia kvailybė, o jos ginklas - 
tyrumas. Barokine dvasia dvelkiantis, puikiu 
humoru į žiūrovą besikreipiantis Užupio dramos 
teatro spektaklis „Skapeno klastos“ yra svarbus 
ir po 400 metų. Juk žmonės buvo ir yra visada 
šiek tiek garbėtroškos, daiktų ir savo ambicijų 
vergai ir visada kažkur šalia jų sau šoka kvaily-
bė, valo aukso dulkes nuo pigių kaukių ir dalija 
auksą tiems, kurie turi oro plaučiuose, - galime 
tai pavadinti humoru. 

Spektaklis sulaukia teigiamų vertinimų: 
„Žiūrovai visuomet mėgaujasi komedijomis 
ir trokšta atsipalaiduoti teatre, matyti laimin-
gus kitus žmones. Ž.B.Moljeras tai žinojo, 
todėl kūrė pjeses, naudodamas humorą kaip 
kūjį. Tokiu būdu jis norėjo parodyti, jog žmo-
nėms reikia teigiamų emocijų, kurios visuo-

met veda tik pirmyn“, - sakė aktorius Bilas 
Irvinas (Bill Irwin). Komedijos meistro 
Ž.B.Moljero palikimas atgimsta vis naujais 
pavidalais ir skatina žiūrovą pasijuokti iš gy-
venimiškų situacijų bei atrasti patvarius, am-
žinus dalykus - tai, kas slypi po auksiniu XVII 
amžiumi. Pjesėje „Skapeno klastos“ sudėtos 
visos įmanomos farsinės situacijos, išryškin-
ti visi komedinio žanro elementai. Parašęs 
šią pjesę, Ž.B.Moljeras tapo nepralenkiamu 
komedijos žanro meistru. 

Pagrindinis spektaklio herojus - gudrus 
tarnas Skapenas (aktorius Linas Barauskas) - 
regis, kalba nerimtai, krečia išdaigas, įvelia 
kitus į pačias netikėčiausias situacijas. Kaip 
jam tai pavyksta? Juk jis tik paprastas, links-

mas ir naivus tarnas. Skapenas yra linksmai 
į kovą su tuštybe keliaujanti satyra, įžvalgus, 
geraširdis tarnas. Iš tiesų Skapenas tarnauja 
tam, kas nėra veidmainiška, jis kuria kaukes 
jas griaudamas. Skapenas yra kiekvieną kar-
tą įdomus, neišsemiamas, todėl netikėtas.

Užupio dramos teatro inf.

Geriausia visų laikų komedija „Skapeno klastos“  
grįžta į Užupio dramos teatro sceną

n Režisierė Rita Urbonavičiūtė

n Vaidina:
    Skapenas - Linas Barauskas

    Žerontas - Saulius Čėpla

    Oktavas - Povilas Liubinas

    Silvestras - Arūnas Vozbutas

    Zerbineta - Rasa Strauzaitė

    Hiacinta - Daiva Stankevičiūtė

l Spektaklis vyks: 2016 m. gruodžio 8 d. 19 val. 

Teatro saloje (S. Stanevičiaus g.24, Vilnius)

l Bilietus įsigykite bilietai.lt ir Teatro salos kasoje.

Daugiau informacijos ir bilietų rezervacija:  

tel. (+370-614) 43-997,  

el. paštu uzupisdramosteatras@gmail.com

l www.uzupioteatras.lt
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Festivalį lapkričio 21 dieną atidarys sve-
čio iš Italijos Džordžijo Delarolės (Giorgio 
Dellarole) koncertas. Šis aistringas senosios 
muzikos tyrinėtojas ir atlikėjas kviečia įsiti-
kinti, kad baroko muzikos šedevrai, atliekami 
akordeonu, gali skambėti nepaprastai puikiai 
ir įtaigiai! Ypač kai ši muzika atliekama pagal 
specialų užsakymą sukonstruotu ir suderintu 
instrumentu. 

Lapkričio 23-iąją Šv.Kotrynos bažnyčioje 
muzikantų kolektyvai atskleis savo santykį 
su praeities ir dabarties muzika. „Duo Accos-
phere“ iš Lenkijos grieš J.S.Bacho, V.A.Mo-
carto, M.Ravelio, I.Stravinskio ir šiuolaikinių 
autorių muziką. Šio ansamblio nariai Alena 
Budzinakova ir Gžegožas Paliušas (Grzegorz 

Palus) yra daugelio prestižinių tarptautinių 
konkursų laureatai. Kitas ansamblis - keturios 
itin ryškios Lietuvos muzikos pasaulio asme-
nybės - smuikininkė Justina Auškelytė, arfi-
ninkė Joana Daunytė, akordeonistas Andrius 
Balachovičius ir kontrabosininkas Donatas 
Bagurskas - klaidžios po Šv. Kotrynos bažny-
čią grodami ryškiausius savo repertuaro kū-
rinius, kol pamažu scenoje atras vienas kitą 
ir bendro skambesio galimybes.

Festivalio kulminacija - lapkričio 25 die-
nos koncertai Šv.Kotrynos bažnyčioje. Iš pra-
džių scena priklausys vienam perspektyviau-
sių ir aktyviausių jaunosios kartos atlikėjų 
Tadui Motiečiui, kurio pasirodymų tyko jau 
ne vienas muzikos gurmanas. Nesvarbu, į 

kokią avantiūrą leidžiasi Tadas ir kokius aki-
brokštus iškrečia, tai daro su didžiule aistra 
ir nuoširdumu. Šiame koncerte jis gros ne tik 
solinius kūrinius, bet ir muzikuos drauge su 
įspūdingo soprano savininke Dovile Kazonai-
te bei klarnetistu Jonu Morkūnu. 

Štai toks šiltas, energingas, pašėlęs, en-
tuziastingas, kartais aristokratiškas, bet sy-
kiu ir diplomatiškas šiandien yra akordeonas, 
atskleidžiantis visus savo bruožus XIX tarp-
tautiniame akordeono festivalyje. Ir nenu-
stebkite, kad akordeonistai apie savo instru-
mentą kalba lyg apie žmogų, nes jis išties yra 
neprilygstamas scenos partneris, su kuriuo 
net kvėpuojama kartu.

Parengė Kristina ŽebrausKaitė  

Scena

Nors tarptautiniuose akordeono festivaliuose Vilniuje pasiutpolkių jau seniai 
niekas negroja, nes renginys orientuotas į koncertinius muzikos žanrus,  
lapkričio 21 dieną prasidėsianti šventė kaip reikiant išjudins muzikos  
gurmanus. Šiųmetinio XIX tarptautinio akordeono festivalio programa yra itin 
koncentruota, o atlikėjai atstovauja toms šalims, kuriose akordeono meno lygis 
yra itin aukštas - Italijai, Prancūzijai, Suomijai. 

Tarptautinio akordeono 
festivalio koncertų pasiutpolkė

Akordeonistas iš Prancūzijos  
Deividas Venitučis (David Venitucci)

Markuso Lakingerio (Marcus Lackinger) nuotr.



Keistuolių teatras vėl atveria atsinaujinusią 
eksperimentinę salę - režisierė Eglė Kižaitė 
teatro gerbėjus kviečia į jautrią ir intymią 
spektaklio „Spiečius“ premjerą pagal britų 
dramaturgo Niko Peino (Nick Payne) pjesę. 
Spektaklio ašis - fizikos teorija, teigianti, kad 
vietoj vienos visatos egzistuoja milijardai 
ir kiekviena įmanoma bet kurios situacijos 
baigtis įvyksta vienoje iš jų. Viena vertus, 
„Spiečius“ - spektaklis apie tai, kaip veikia 
mūsų pasaulis ir visata, kurioje egzistuoja-
me; kita vertus, tai ir mikroskopinio darinio 
toje visatoje - dviejų žmonių meilės - istorija.

Prieš mažiau nei dvejus metus susibūręs 
kūrybinis trio - režisierė ir du aktoriai - jau 
buvo prisilietę prie N.Peino kūrinio, kurį 
pristatė kaip nepriklausomą projektą. Kelis 
kartus parodytas spektaklis šiais metais na-
mus rado Keistuolių teatre, kuris naujajame 
sezone pasiryžo žengti eksperimentų keliu. 
Kinematografiško, fragmentiško siužeto įgy-
vendinimą jauna režisierė patikėjo aktorių 
duetui - Benitai Vasauskaitei ir Edgarui Že-
maičiui, kurie įsileidžia žiūrovą į iki skausmo 

jautrius ir intymius poros santykius, lydimus 
kasdienių kivirčų, išdavysčių, mažų džiaugs-
mų ir didelių nusivylimų. Kiek daugiau nei 
valandą scenoje besirutuliojantis aktorių dia-
logas balansuoja tarp komiškumo ir ašarų, 
kurios aktorių akyse pasirodo, atrodytų, nė 
kiek nesuvaidintai. Lyg universalus veidro-
dis kiekvienai realaus gyvenimo meilės is-
torijai „Spiečius“ priverčia publiką drauge 
išgyventi kiekvieną drovią ir nejaukią pir-
mosios pažinties minutę, išdavystės kartėlį, 

pabaigos nuojautą. „Ši pjesė buvo meilė iš 
pirmo žvilgsnio. Kai ji atsirado, nuo pat pir-
mų sakinių ir nuo to, kad neaišku, kas ten 
vyksta, pasidarė labai įdomu spręsti šitą gal-
vosūkį. Mėginau žiūrėti į pjesę kaip į rebu-
są - dėlioti, stebėti, kaip kas jungiasi, tačiau 
paskui supratau, kad niekas iš tiesų nesijun-
gia - reikia ją skaityti taip, kaip parašyta. 
Gyvenime sutikto naujo žmogaus truputį 
nesupranti, ir jis atrodo toks keistas, užda-
ras, paslaptingas, - tai labai įtraukia. Su 

Spektaklyje „Spiečius“  susitinka 
kvantinė mechanika ir  meilė

Scena

Benita Vasauskaitė ir 

Edgaras Žemaitis
Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

„Spiečiumi“ įvyko kažkas panašaus“, - apie 
pirmąjį prisilietimą prie spektaklio kūrimo 
pasakojo E.Kižaitė.

Scenoje B.Vasauskaitė ir E.Žemaitis tam-
pa Merian ir Rolandu - priešais žiūrovo akis 
skleidžiasi dviejų žmonių, atsitiktinai susipa-
žinusių piknike, žemiški santykiai. Vis dėlto 
visuose artimuose santykiuose iškylantis 
klausimas „kas būtų, jeigu?..“ įgauna naują 
prasmę - kiekvienas Merian ir Rolando pasi-
rinkimas turi galybę baigčių. „Kvantinėje 

multivisatoje kiekvienas pasirinkimas, kie-
kvienas sprendimas, kurį kitados padarei ar-
ba nepadarei, egzistuoja neįsivaizduojamoje 
gausybėje paralelinių visatų“, - B.Vasauskai-
tės lūpomis kalba fizikė Merian, atskleidžian-
ti pagrindinę spektaklio ašį. Dabartis perra-
šoma čia pat, scenoje: keičiasi visatos, kei-
čiasi poros poelgiai ir reakcijos, tačiau išlieka 
esminis dalykas - trapus ir intymus dviejų 
žmonių ryšys, nenutrūkstantis pasirinkimų 
ir besimainančių visatų galvosūkyje. Vis dėl-

to režisierė nesutinka, kad „Spiečius“ - tik 
meilės istorija. „Nepasakyčiau, kad tai yra 
spektaklis apie meilę. Labiausiai norėčiau, 
kad žiūrėdamas spektaklį žiūrovas nežiūrėtų 
istorijos apie kažką, o tiesiog gyventų ta is-
torija pats. Man didžiausias įvertinimas, kai 
po spektaklio žmonės pasako, kad žiūrėjo sa-
vo istorijas. Vieni įvykiai atitiko labiau, kiti - 
mažiau, bet jie žiūrėjo į save. Tiek man, tiek, 
manau, aktoriams didžiausias komplimentas, 
kad mes žiūrime jau nebe į Benitą ir Edgarą, 
net ne į Rolandą ir Merian, o žiūrime į save, 
į tai, kas esame ir kas mums yra įvykę, - kal-
bėjo jauna teatro kūrėja. - Šitos pjesės atsi-
radimu savo gyvenime labai džiaugiuosi, ir 
džiaugiuosi apskritai, kad yra toks intymus, 
jautrus, nuogas dviejų žmonių pasaulis, pa-
rodomas žiūrovui. Kalbėdama apie šį spektak-
lį visada sakau, kad man labai trūksta nuošir-
dumo, atvirumo ir jautrumo, todėl džiaugiuo-
si, kad kažką panašaus galiu žiūrovui atnešti 
su „Spiečiumi“.“

Režisierė taip pat pripažino, kad „Spie-
čius“ - visiškai kitoks spektaklis nei bet ku-
ris kitas, kurį iki šiol teko statyti. „Pjesė 
labai paprasta, paremta būtent tuo, kas eina 
iš dviejų žmonių lūpų ir širdžių. Mano dar-
bas - labiau stebėtojo iš šalies, net ne reži-
sieriaus; esu tas žmogus, kuris analizuoja 
situacijas, netgi labiau kaip savotiškas psi-
choterapeutas. Tai visiškai kitoks darbas, 
nei esu įpratusi daryti, - teigė E.Kižaitė. - 
Dabar Keistuolių teatre rodomas „Atleisk 
jiems, jie nežino ką daro“ yra absoliučiai ki-
toks pasaulis negu čia - daugybė aktorių, 
mizanscenų, veiksmo, viskas juda. O čia sto-
vi du žmonės ir kalbasi - jie tą daro valandą 
ir penkiolika minučių. Ir, kaip bebūtų keista, 
tai veikia.“

Parengė Agnė Vidugirytė

Spektaklyje „Spiečius“  susitinka 
kvantinė mechanika ir  meilė Su „Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida  

2 bilietams

Prisiliesti prie egzistencinių klausimų,  

panirti į „deja vu“ jausmą bei susimąstyti,  

ar tikrai esama vienintelės,  

galutinės ir užbaigtos gyvenimo versijos, 

„Spiečius“ žiūrovus į Keistuolių teatrą 

pakvies gruodžio 2 dieną

Scena
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INterNetas

RubRiką pRistato aivaRas ventis,  
viešųjų Ryšių specialistas

Maisto  
uostytojas

„Food sniffer“

Derėtų žinoti
Kiekvienas pažįsta tą jausmą, kai nusiperki maisto visai savaitei ir 

galiausiai pastebi, kad ne viskas taip šviežia, kaip tikėjaisi. Yra galybė 
dar tėvų ir senelių naudotų tradicinių metodų, kaip patikrinti produktų 
kokybę, bet nebebūtina pasitikėti vien savo uosle, nes į pagalbą ateina 
„Food Sniffer“.

Kampanija
Rankoje telpantis įrenginys „susidraugauja“ su jūsų telefone esančia 

specialia programėle. Joje pasirenkate, kokį produktą norite patikrinti, ir 
dedate „maisto uostytoją“ prie ką tik iš šaldytuvo ištrauktos vištienos kul-
šelės ar smulkintos kiaulienos. 

Įrenginys apšniukštinėja produktą ir tą pačią minutę savo telefone 
pamatote visą detalią informaciją. Tad niekada neapsinuodysite maistu 
ir neišsikepsite prieš savaitę galioti baigusio kepsnio.

Išvados
Daiktą, kurio kaina šiuo metu beveik 130 dolerių (apie 120 Eur), greit 

pastebėjo interneto dienoraščiai ir socialinių tinklų aktyvistai. Smagiau-
sia, kad jam reklamą kuria ne kas kitas, o lietuvaičiai. Už šypseną ke-
liančių vaizdo klipų stovi „McCann Vilnius“ komanda.

https://myfoodsniffer.com

IDĖJŲ KO VA
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Naujai išrastas 
paspirtukas

ignas survila

Derėtų žinoti
Nuolatos ieškome patogiausių būdų keliauti. Per spūstis nuosava 

mašina - ne pats geriausias pasirinkimas, o keliaujant viešuoju trans-
portu norisi daugiau privačios erdvės. Renkantis dviratį taip pat iš-
kyla įvairių problemų, tokių kaip svarstymai, kur jį palikti. Štai vil-
nietis Ignas Survila siūlo iš naujo prisiminti paspirtuką. 

Kampanija
Vaikinas sukūrė iš tolo šviečiantį oranžinį sulankstomą paspirtuką. 

Keliaujate juo į darbą, perlenkiate per pusę ir užsidėję ant peties nešatės 
į biurą. Vos kelis kilogramus sveriantis daiktas netaps galvos skausmu, 
nes naujos kelionės galės laukti artimiausioje spintoje.

Tiesa, ši transporto priemonė atrodo stilingai ir tinka tiek studen-
tams, tiek rimtiems verslininkams.

Išvados
„Kick Starter“ puslapyje nurodyta, kad produkto masinei gamybai 

reikalingi 2 tūkst. svarų (apie 2325 Eur), bet per ypač trumpą laiką su-
rinkta trigubai didesnė suma ir šiuo metu siekia 6,2 tūkst. (apie 7200 Eur). 
Regis, greitu metu šiuos paspirtukus galite išvysti ir artimiausių par-
duotuvių lentynose. 

https://goo.gl/EMDXD9

Dvi skirtingos idėjos. Viena jų - išmanusis įrenginys, leidžian-
tis patikrinti, ar šaldytuve turimi produktai sugedę, ar vis dar 
tinka naudojimui. Antra jų - visiems mums pažįstamo klasiki-
nio paspirtuko nauja versija: keli patobulinimai, ir jis tapo vėl 
geidžiama transporto priemone. Šias idėjas sieja tai, kad prie 
abiejų rankas prikišo lietuviai. Kuriai simpatizuojate labiau?

IDĖJŲ KO VA
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apie vaikų auklėjimą

Žavioji Ketrin yra ne kartą minėjusi, kad mielai 
turėtų gausią šeimą ir augintų bent penkis ar šešis 
vaikus. Šiuo metu, žinoma, veiklos užtenka ir su 
dviem įvaikintomis dukrytėmis, tačiau džiaugsmas, 
kurį augindami vaikus patiria tėvai, yra neapsako-
mas: „Mes su vyru labai stengiamės skiepyti vai-
kams tinkamas vertybes ir mokyti gražaus elgesio 
manierų. Tad, jei kas nors pagiria mūsų dukrų el-
gesį, mes jaučiamės, tarsi būtume gavę tai, kas 
svarbiausia gyvenime - metų tėvų apdovanojimą.“ 

apie išvaizdą
Pasak Ketrin, Holivude kone visiems yra kli-juojamos etiketės pagal išvaizdą, ir tai neretai lemia tam tikrus karjeros vingius. „Žinoma, man smagu girdėti, kad kažkam aš atrodau seksuali, graži. Tai labai miela. Bet Holivudo kino industrijoje, ir ne tik, moterys taip ir klasifikuojamos: blondinės, di-džiakrūtės, garsenybių merginos, sporto komandų palaikymo šokėjos ir taip toliau. Tai ačiū už etike-tę „seksuali“, tačiau norėčiau, kad siekiant karjeros būtų vertinamas mano įdirbis, įgūdžiai ir pastangos, ne tik liemenėlės dydis“, - pareiškė aktorė. 

apie asmenybę

„Man nepatinka, kai mane kas nors vadina 
diva. Nesu tokia. Elgiuosi su žmonėmis taip, kaip 
noriu, kad jie elgtųsi su manimi. Gerbiu visus ir 
stengiuosi be reikalo neišsišokti. Bet tai nereiškia, 
kad aš turiu būti pilka pelytė ir visada dėl visko 
patylėti. Tie, kurie mane gerai pažįsta, žino, kad 
aš turiu savo nuomonę beveik apie viską. Ir aš 
visuomet ginsiu savo nuomonę, mintis, norus ar 
įsitikinimus, jei to reikės. Esu stipri moteris ir 
moku už save pakovoti. Man atrodo visai norma-
lu turėti tam tikras ribas, kurių kitiems nevalia 
peržengti, atsisakyti daryti tai, kas nepriimtina ir 
panašiai. Manau, tai visų žmonių teisė, tik nerei-
kia dėl to visų vadinti divomis ar klijuoti kokias 
kitas susireikšminimo etiketes“, - atviravo Ketrin. 

l Aktorė gimė 1978-ųjų lapkričio 24 dieną Vašingtone, Jungtinėse Amerikos Valstijose
l Visas aktorės vardas yra Ketrin Meri Heigl (Katherine Marie Heigl)l Ketrin turi ir vokiško kraujo
l Kurį laiką dirbo modeliu
l 2007-aisiais susituokė su aktoriumi ir dainininku Džošu Keliu (Josh Kelley). Pora augina dvi įvaikintas mergytes - Nensę  (Nancy) ir Adelaidę (Adalaide) - ir laukiasi mažylio
l Yra tikra gyvūnėlių mylėtoja. Iš viso Ketrin yra turėjusi ir galbūt tebeturi 8 šunis, 4 kates, 9 žirgus, 2 asiliukus, 2 ožkas ir 8 vištas. Na, žinoma, ir rančą Jutos valstijoje, Amerikoje 
l Moka groti violančele
l Du kartus buvo nominuota „Auksinio gaublio“ apdovanojimui už antraplanius vaidmenis. Yra pelniusi „Emmy“ apdovanojimą
l Ketrin gali džiaugtis puikia figūra, bet dėl to, matyt, yra dėkinga genams, mat ne kartą yra sakiusi, kad laikytis dietos, griežto mity-bos plano ar reguliariai sportuoti ji nemėgsta ir nenori
l Vienas labiausiai patinkančių patiekalų - įvairiai pagaminti makaronai

FakTai

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Stipri moteriS

Ak, tie Holivudo šlovės keliai ir 
klystkeliai, spindesys ir pilkuma. 
Lapkričio 24 dieną 38-ąjį  
gimtadienį švęsianti aktorė 
Ketrin HeiGL (Katherine Heigl) 
sako, kad vienas blogiausių  
dalykų Holivude - tai visų žmonių, 
ypač moterų, klasifikavimas pagal 
išvaizdą ir elgesį. Jei esi blondinė, 
tai tokie vaidmenys ir lauks,  
o jei turi savo nuomonę, tu esi  
susireikšminusi diva. tačiau Ketrin  
sako, kad ji yra stipri asmenybė,  
tad nesileidžia spraudžiama  
į kažkieno primestus rėmus. 

EPA-Eltos nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Plačiau apie Simoną Nainę - 39 p. 

2016 m. lapkričio 18-24 d.

Ką Simona nainė
galvoja apie darbą televizijoje?
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Esu... kokybiškos televizijos žiūrovas

TV
 TO

P1
0

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

Info TV 1,9%
NTV Mir Lietuva 1,7%
LRT Kultūra 0,8%
REN Lietuva 0,4%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 5,6%
TV1 3,4%
Info TV 3%
TV6 2,9%
TV8 2,8%

PBK 1,9%
NTV Mir Lietuva 1,8%
LRT Kultūra 0,9%
REN Lietuva 0,6%
Liuks! 0,3% 

TV3 15,8%

LNK 14,2%

BTV 6,8

TV3 18,4%

LNK 17,1%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 10,8 

2 KK2 LNK 10,1 

3 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 9,7 

4 TV3 ŽINIOS TV3 9,6 

5 NUO...IKI LNK 9,5 

6 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 9,5 

7 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,3 

8 MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 TV3 9,2 

9 VALANDA SU RŪTA LNK 8,2 

10 GERO VAKARO ŠOU TV3 8,

Duomenys: Kantar TNS, 2016 m. lapkričio 7-13 d .

TV AUDiToRiJos  
PAsiskiRsTyMAs

PAsiskiRsTyMAs  
GERiAUsiU LAikU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 28,4%

Kiti  
kanalai 30,9% BTV 6,6%

LRT Televizija 
9,2%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
8,3%

Šokėjas, aktorius ir dainininkas TOMAS LEGENZOVAS (28) šoka 
Anželikos Cholinos šokio teatre, taip pat Lietuvos nacionalinia-
me operos ir baleto teatre bei ansamblyje „Lietuva“, o maždaug 
prieš metus su daina „Padovanok man“ debiutavo ir kaip solo  
atlikėjas. Tačiau ir turėdamas tiek veiklos jis mielai atsipalaiduo-
ja žiūrėdamas televiziją.

✔ Dažniausiai žiūriu...
serialus internete, dabar yra tiek daug gerų serialų, kuriuos gali 

žiūrėti beveik kaip meno kūrinius. Nuostabi režisūra, kinematogra-
fija, muzika ir vaidyba. Naujausi matyti serialai, kuriuos mielai reko-
menduočiau tiems, kurie nematė: „Kortų namelis“ („House of 
cards“), „Sostų karai“ („Game of thrones“), „Kostiumuotieji“ 
(„Suits“).

✔ Labai nemėgstu...
laidų, kuriose įvairūs gelbėtojai-laidų vedėjai padeda spręsti buitinius 

konfliktus lietuviškame kaime, arba senoviškų lėkšto humoro laidų.

✔ eteryje gaLėtų būti Daugiau... 
intelektualių pokalbių laidų, taip pat televizijoje pasigendu solidžių 

diskusijų įvairiomis temomis.

✔ manau, eteryje per Daug...
komisijų! Kiek galima viską vertinti, analizuoti, kritikuoti, kai 

kompetentingų teisėjų tose komisijose nedaug arba visai nėra? Juk 
po to kitose laidose jie apsikeičia ir tie, kurie vertino, yra vertinami 
tų, kuriuos prieš tai vertino. 

✔ niekaDa nepraLeiDžiu... 
didžiųjų krepšinio čempionatų, olimpinių žaidynių atidarymų, 

MTV muzikos apdovanojimų ir „Tony“ teatrinių pasirodymų apdova-
nojimų. 

✔ Vaikystėje Labai mėgau žiūrėti...
veiksmo filmus, „Cartoon Network“ bei „Animal Planet“ kanalus. 

✔ mieLai išbanDyčiau jėgas...
vaidindamas seriale arba filme. 

mėgstami teLeVizijos LaiDų VeDėjai...
Giedrius Savickas, iš užsieniečių išskirčiau humoristą Džimį Fa-

loną (Jimmy Fallon) arba Elen Dedženeres (Ellen DeGeneres).

teLeViziją žiūrėti Verta, nes...
yra daugybė laidų, kurios gali tau padėti atsipalaiduoti, sužinoti 

dalykų, kurie palengvins tavo kasdienybę, padės suprasti, kas deda-
si pasaulyje, tik yra viena sąlyga - turi mokėti atsirinkti, kas yra ge-
rai, o kas nelabai.

Parengė Eimantė JuršėnaitėN
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Apie televizijos žvaigždžių gyvenimą  
galima prisiklausyti pačių įvairiausių  
istorijų, netrūksta pasakojimų apie tuos, 
kurie pasidavė žvaigždžių ligai ar pamir-
šo savo tikrąjį aš, bet daugelis jų televizi-
ją vadina antraisiais namais. Būtent taip 
kalba ir atlikėja, grupės „Pinup girls“  
narė ir prekės ženklo „Nunu“ įkūrėja  
SimoNA NAiNė (28), šį sezoną tapusi 
viena iš komandų kapitonų LNK  
anekdotų šou „Tik nesijuok“.

Simona neslepia, kad pati sau yra di-
džiausia kritikė: „Kadangi laidos formatas 
toks lengvas ir kupinas gerų emocijų, ste-
bėdama save iš šono net pastebėjau, kad 
laidoje esu iš esmės tokia pati, kokia būnu 
ir namuose. Aišku, mūsų kompanija ten pui-
ki ir gerai pažįstama, todėl studijoje atmos-
fera visada gera.“ Laidoje ji dirba ne tik su 
patyrusiais kolegomis, bet ir su gerais bi-
čiuliais - laidos vedėju Tomu Langviniu bei 
Žygimantu Stakėnu, kuris pernai buvo jos 
partneris projekte „Žvaigždžių duetai“. Be 
to, anekdotus studijoje pasakoja ir daugelis 
pramogų pasaulio atstovų, pasiskirstę į dvi 
komandas ir konkuruojantys tarpusavyje.

Visgi laidų būna visokių, kaip žinia, skir-
tingų formatų yra tekę išbandyti ir pačiai 
S.Nainei. Ar ji vis dar mėgaujasi darbu tele-
vizijoje, o gal tai jau tapo rutina? „Televizi-
ja - tikra fantastika. Man ji labai labai patin-
ka. Tai tikrai tokia vieta, kurios net nevadi-
nu darbu. Man tai yra didelis malonumas, - 
patikino S.Nainė. - Aišku, būna visko, galbūt 
kai kurie žmonės ir kankinasi prieš kameras, 
bet aš ten ateinu kaip pas draugus, net su 
visais operatoriais ir kitais komandos nariais 
bendraujame kaip su bičiuliais. Nėra nieko, 
kas man ten nepatiktų.“

Atlikėja atskleidė, kad laidoje „Tik nesi-
juok“ iš naujo atrado ir kai kuriuos žinomus 
žmones. „Turbūt didžiausiu atradimu man 
tapo Merūnas - kaip jis nuostabiai pasakoja 
anekdotus! Tiesą sakant, net nebūčiau pa-
galvojusi, kad jis tai darytų taip gražiai, taip 
teatrališkai. Kai žmogų pažįsti tik iš televi-
zijos ekranų, susidarai apie jį vienokį įspūdį, 
tačiau kai išgirsti jį pasakojantį anekdotus, 
atsiskleidžia visai kita jo pusė“, - solistu ža-
vėjosi S.Nainė.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

TELEVIZIJAEtErio žmonės

Simona nainė: 
Televizija - tikra fantastika!
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 1.20   „Džeikas, 
           Storulis ir šuo“

 23.00  „Kelionė į vieną 
             pusę“

 22.45  „Žmonių vaikai“ 19.30  Labdaros renginys
             „Pasidalink“

 19.30   „Sparnai“

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.30 Kultūra+. 9.05 
„Šunyčiai patruliai“. 9.40 Ką pasakė Kakė 
Makė? 9.55 Senoji animacija. 10.10 „Visa 
širdimi tavo“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džei-
mio Oliverio patiekalai per pusvalandį. 17.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Trileris „Moteris iš 
5-ojo rajono“ (N-14). 22.40 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 23.40 „Kaip 
išsisukt įvykdžius žmogžudystę“ (N-14). 0.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.15 Bea-
tos virtuvė. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Mano 
kiemas. 13.05 24 valandos (N-7). 13.55 Nuo... 
Iki. 14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
Raudona linija. 21.45 Noriu likti Lietuvoje. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 3.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00 Naujie-
nos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.40 
Kontrolinis pirkinys. 11.10 Tyrimo paslaptys 15. 
12.20 „Apie meilę“. 13.25 „Jumorina“. 13.40 Kartu 
su visais. 14.45 Mados nuosprendis. 15.50 Vakaro 
naujienos. 16.40 Vyriška/Moteriška. 17.45 „Šama-
nė“. 18.50 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.45 
Lietuvos laikas. 21.05 Geriausias šefas 2. 0.30 
„Mama brangiausioji!“ 1.55 Vakaras su Urgantu. 
2.30 1in city. 3.30 „Prisiminkite mane tokią“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 „Pirš-
liai“. 13.40 Pėsčiomis. 14.05 „Šapovalovas“. 16.40 
Tiesioginis eteris. 17.50, 2.50 60 minučių. 20.00 Hu-
moro laida. 22.10 „Rojaus tankmė“. 0.15 „Piršliai“.

 Ren
7.45, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.45, 17.10 „Šei-
mos dramos“. 9.45, 15.05 „Didžiosios paslaptys“. 
10.35 „Kitas 3“. 11.35 A.Čapman paslaptys. 12.35 
„Kosminių istorijų diena“. 13.35 „V ir M“. 14.00 
Dar ne vakaras. 16.10 Tinkama priemonė. 19.20 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 21.30 Mums 
net nesisapnavo. 0.20 „Svarbios paskirties byla“.

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockajos 
studija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 Susitikimo 
vieta. 15.20 „Piatnickis. Antra dalis“. 17.05 
Kalbame ir rodome. 18.50 Esktrasensai prieš 
detektyvus. 20.25 „Sudaužytų žibintų gatvės 
15“. 22.20 Dauguma. 23.35 „Mes ir mokslas. 
Mokslas ir mes“. 0.35 „Susitikimo vieta“. 2.35 
„Alibi“dviem“. 4.35 „Sutuoktiniai“. 

 TV PolonIa
7.10 „Tėvas Mateušas“. 8.00, 19.25 Buvo, ne-
praėjo. 8.30, 17.55, 2.15 Naminukai. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, 
kaip meilė“. 15.25 „Komisaras Aleksas“. 16.20 
Verta kalbėti. 17.20 Okrasa laužo taisykles. 
18.30 TV ekspresas. 18.50 Valstybės interesai. 
20.25 Laisvas ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 0.15 Lenkiškų dainų muziejus, arba 
vienos dainos istorija. 1.15 Valstybės interesai. 
1.45 Paslėpti lobiai. 

 TV1000
7.10 „Gimęs liepos ketvirtąją“. 10.10 „Moters 
kvapas“. 13.00 „Sala“. 15.20 „Geras melas“. 
17.15 „Brangioji pakeleivė“. 19.10 „Sielonešė“. 
21.25 „Vaizduotės žaidimas“. 23.30 „Prašom 
duoti“. 1.10 „Mergina vandenyje“.

 DIscoVeRy
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kana-
da. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių per-
pardavinėtojai. 13.35 Vyro nuotykiai Sibire. 14.30 
Iš meilės automobiliams. 21.00, 2.50 Mega per-
vežimai. 22.00, 3.40 Nemėginkite pakartoti. 23.00, 
4.30 Kas dedasi Žemėje? 24.00 Katastrofa ant ratų. 
0.30 Kas nutiko vėliau? 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
21.00 Nekilnojamojo turto paieška. 9.30 Gyve-
nimas rąstų namelyje. 10.00, 15.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 
24.00, 5.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 
Būsto remontas. 23.00, 4.00 Turto gelbėtojai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“  
(N-7).

8.25 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

10.00 „Sila. Kelias namo“ 
(N-7).

11.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba 

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

„Sparnai“ (N-7).
21.15 Premjera! 

Fantastinė  
nuotykių drama 
„Prometėjas“  
(N-14).

23.50 Veiksmo komedija 
„Mačetė“  
(S).

1.50 Trileris „Kaliniai“ 
(N-14).

6.30 „Visatos broliai“.
7.00 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Yra, kaip yra (N-7).
12.50 TV serialas „Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 „Mano lemties 

diena“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos 

(N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 Labdaros renginys

„Pasidalink“. Tiesio -
ginė transliacija. 
Ve dė  jai: N.Marčėnaitė 
ir R.Vilkončius. 
Atlikėjai: „Biplan“, 
„Rebelheart“, „Lemon 
Joy“, J.Didžiulis ir 
E.Jennings, R.Karpis, 
D.Norvilas, V.Mata- 
čiūnaitė, M.Jampols- 
kis, Mia, Stano, Radži, 
B.Dambrauskaitė, 
Sasha Song, „Yva“ ir kt.

23.00 Veiksmo trileris 
„Per plauką nuo  
pražūties“ (N-14).

1.05 Veiksmo drama 
„Rekrūtas“ (N-14).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

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

tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 Paklauskim Lietuvos.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Fantastinis trileris 

„Žmonių vaikai“ 
(N-7).

0.30 Trumposios žinios.
0.35 Gamtos inspektoriai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

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

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „Žurovas“ (N-7).
10.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
19.30 „Amerikietiškos 

imtynės “ (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Snaiperis 2“  
(N-14).

23.15 Veiksmo trileris 
„Kelias“ (N-14).

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

2.05 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

2.50 Veiksmo f. 
„Snaiperis 2“  
(N-14).

4.15 „Žurovas“ (N-7).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Šiandien kimba.
8.10 „Kalnų ežerai“.
9.10 „Miškinis“ 

(N-7).
10.20 „Budelis“ 

(N-7).
11.25 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

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

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.55 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 Siaubo f. 

„Kelionė į vieną 
pusę“ (S).

1.00 Mistinis trileris 
„Hibridas“  
(N-14).

3.05 Siaubo f.
„Kelionė į vieną 
pusę“ (S).

4.30 „Hibridas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Amžininkai. Politika 

ir sportas XX a.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 „Riteris Rūdžius“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stambiu planu.
12.40 Atspindžiai.
13.15 Gimtoji žemė.
13.45 Maistas ir aistros.
14.15 Kelias į namus. 

Veronika Povilionienė.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Likimo valsas“.
16.20 Lietuvos tūkstant-

mečio vaikai.
17.15 Muzikos istorijos.
17.45 „Smilgos uoga“.
18.15 Poezija. Marcelijaus 

Martinaičio eilės.
18.15 „Bodo“ (N-7).
19.15 „Vilnius Mama Jazz“ 

paraštės. Tiesioginė 
transliacija.

20.20 Dainininkės Veronikos 
Povilionienės jubilie-
jui. Rūta žalioji... 

22.00 Karinė drama 
„Pasipriešinimas“ 
(N-14).

0.15 DW naujienos rusų k.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Kelias į namus. 

 20.20    Veronikos 
        Povilionienės jubiliejui
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 15.10  „Paskutinis 
             šansas įsimylėti“

 23.00  Eurolygos 
             rungtynės

 16.05   „Kung Fu Panda“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 Kas namie 

šeimininkas?
8.15 „Keistenybės. Dono 

Poleko pasaulis“.
8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
12.50 „Svajonių princas“.
13.20 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVIII. 
Habeas Corpus“ 
(N-7).

23.10 Snobo kinas. 
Kriminalinė drama 
„Zodiakas“ (N-14).

2.15 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Transporteris“ 

(N-7).
9.00 „Ekstremali žvejyba.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
17.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios.
22.30 ESL PRO lygos 

apžvalga (N-14).
23.00 Eurolygos rungtynės. 

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

1.00 „Jonukas ir Grytutė. 
Raganų medžiotojai“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“.

11.00 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

11.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

12.10 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

13.10 „Ema“.
14.10 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
15.10 „Paskutinis šansas 

įsimylėti“.
16.50 „Paslapčių namai“ 

(N-7).
17.50 „Mirties 

gniaužtuose“  
(N-7).

18.50 „Dingęs“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Pabrolys“ 
(N-7).

22.45 Balticum TV 
žinios

23.15 „Nuostabus 
pasaulis“  
(N-7).

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Laukinė 
Europa. 9.10, 14.40, 21.05 Keisti sutvėrimai su 
N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Plėšrūnai iš 
arti. 17.25, 23.50, 5.02 Pasiplaukiojimas su pabai-
somis. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Žvejyba Amazonėje. 
20.10, 3.25 Laukinė prigimtis su Deivu Salmoniu. 

 SPort1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Tenerifės „Iberostar“. 7.40 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Vitorijos „Bas-
konia“. 9.40 NBA krepšinio lyga. Portlando „Trail 
Blazers“ - Memfio „Grizzlies“. 11.50 NBA krepšinio 
lyga. Toronto „Raptors“ - Niujorko „Knicks“. 14.00, 
2.20 KOK World Series. Bušido kovos. 16.10 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Vi-
torijos „Baskonia“. 17.50 Bushido LT. Julius Mocka. 
18.20 Europos taurė. Skopjės „MZT“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 20.00 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 20.30 NBA krepšinio lyga. Toronto „Rap-
tors“ - Niujorko „Knicks“. 22.40 NBA krepšinio lyga. 
Portlando „Trail Blazers“ - Memfio „Grizzlies“. 0.50 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - 
Tenerifės „Iberostar“. 4.35 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Barselonos „Barcelona“ - Madrido „Real“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Brose 
Bamberg“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Crvena 
Zvezda“ - „Emporio Armani“. 10.40 Krepšinis. 
Eurolyga. „Darussafaka“ - CSKA. 12.30 Moto-
sportas. Valensijos MotoGP Moto3 lenktynės. 
13.50 Motosportas. Valensijos MotoGP Moto2 
lenktynės. 15.10 Motosportas. Valensijos Mo-
toGP lenktynės. 16.45 Rankinis. Europos čem-
pionato atranka. Vengrija - Latvija. Tiesioginė 
transliacija. 18.15 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 18.45, 1.50 Krepšinis. Eurolyga. 
CSKA - „Žalgiris“. 21.00 Boksas. 21.45 Krepši-
nis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Real“. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Krepšinis. Eurolyga. „Panat-
hinaikos“ - „Olympiacos“. 3.40 „Formulė-1“. 
Brazilijos GP lenktynių apžvalga. 5.10 Krepši-
nis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Real“. 

 euroSPort
6.00, 9.30, 13.00, 20.00, 2.30 Angliškasis bi-
liardas. Šiaurės Airija. 8.00 FIFA futbolas. 8.30, 
11.00, 18.00, 24.00, 4.00 Futbolas. Pasaulio 
U20 moterų čempionatas. Papua Naujoji Gvi-
nėja. 19.55, 23.55 Sporto naujienos.

„PrometĖJAS“
Fantastinė nuotykių drama. JAV, Didžioji Britanija. 2012.
Režisierius: Ridley Scott.
Vaidina: Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fassbender.

Grupė mokslininkų kosminiu laivu „Prometėjas“ keliauja po visatą, tyri-
nėdami kitų planetų gyvybės formas. Jie įstringa ateivių pasaulyje. Kol 
stengiasi išgyventi, tampa aišku, kad jų patiriamas siaubas kelia grėsmę 
ne tik jiems, bet ir visai žmonijai. Dabar jiems tenka kautis siaubingame 
mūšyje, kad išgelbėtų žmonių rūšies ateitį.

tV3
21.15

rekomenduoja

„moteriS iŠ 5-oJo rAJono“
trileris . Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija. 2010.
Režisierius: Pawel Pawlikowski.
Vaidina: Pawel Pawlikowski, 
Kristin Scott Thomas, Joanna Kulig.

Amerikiečių rašytojas Tomas nu-
vyksta į Paryžių ketindamas gel-
bėti santykius su savo šeima,. Jis 
dirba naktiniu sargu, rašo romaną 
ir bendrauja su dukra...

„Per PlAuKĄ  
nuo PrAŽŪtieS“
Veiksmo trileris. JAV. 1993.
Režisierius: Rowdy Herrington. 
Vaidina: Bruce Willis, Sarah 
Jessica Parker, Dennis Farina. 

Policijos detektyvo Tomo Hardžio 
tėvas nužudytas. Nusikaltėlio nie-
kaip nepavyksta aptikti. Tomas, 
besistengdamas perprasti žudi-
ko veiksmus, pradeda įtarti, kad 
nusikaltėlis - taip pat policininkas.

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

Buvusiam laivyno snaiperiui Tomui 
Beketui siūloma pašalinti Serbijos 
generolą, Balkanuose vykdantį etninį 
genocidą. Pavojingoje operacijoje da-
lyvauja ir nuteistasis, kuriam sėkminga 
užduoties baigtis reikštų laisvę.

tV8
21.00

BtV
21.30

lnK
23.00
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenugalimasis 

žmogus - voras“ 
(N-7).

7.30 „Nindžago. Spinjitzu 
meistrai“ (N-7).

8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Animacinis f. 

„Barbė - perlų  
princesė“.

12.35 Komedija 
„Auklė 2“ (N-7).

14.20 Komedija 
„Vaikų darželio  
policininkas“  
(N-7).

16.15 „Simpsonai“ (N-7).
16.45 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Iššūkis kaime 

(N-7).
21.00 Veiksmo f. 

„Transporteris 3“ 
(N-14).

23.05 Mistinė drama 
„Mergina su  
drakono tatuiruote“ 
(S).

6.30 „Džonis Testas“.
6.55 „Mažieji Tomas

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Harvis Biksas“.
7.45 „Neramūs 

ir triukšmingi“.
8.10 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
8.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
9.00 „Tomo ir Džerio šou“.
9.30 „Ponas Bynas“.
9.55 Animacinis f. 

„Lego Betmenas ir 
Teisingumo lyga“.

11.15 Nuotykių f. 
„Riterio žvaigždė“ 
(N-7).

13.50 Komedija „Policijos 
akademija 3. Vėl 
apmokymuose“ 
(N-7).

15.30 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. 
19.30 Animacinis f. „Kaip 

prisijaukinti slibiną“.
21.25 Komedija 

„Juokdarių  
vakarienė“ (N-14).

23.45 Nuotykių komedija 
„Kelyje“ (N-14).

1.40 Veiksmo trileris 
„Per plauką nuo  
pražūties“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.30 Specialus tyrimas.
7.50 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai 3“.
8.15 „Džiunglių knyga 1“.
8.30 Girių horizontai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.05 „Plėšrūnai“. 3 d. 

„Slėpynės giriose“.
13.00 „Didysis Azijos pen-

ketas“. 1 d. „Komodo 
varanas“.

13.55 „Užrašai apie Šerloką 
Holmsą“ (N-7).

14.45 „Kredo. Demokratas“.
15.45 Žinios. 
16.00 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

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

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis balsas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Romantinė komedija 

„Mėlynakis Mikis“ 
(subtitruota, N-7).

 21.00  Auksinis balsas 14.20   „Vaikų darželio 
   policininkas“

ŠeŠtadienis

„ZODIAKAS“
Kriminalinė drama. JAV. 2007.
Režisierius: David Fincher.
Vaidina: Brian Cox, Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal.

Žudikas maniakas, siaučiantis San Fransiske, įvaro siaubą miestelėnams. 
Žmogžudystes tiria net keturi miesto policijos skyriai. Žudikas užmena 
neįveikiamą mįslę pareigūnams, bandantiems šifruoti jo atsiųstus laiškus. 
Didelio atgarsio sulaukęs tyrimas apsės ne tik policininkus, bet ir žurnalistus...

rekomenduoja

„TRANSPORTERIS 3“
VeiKsmo filmas. Prancūzija,
Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius: Olivier Megaton.
Vaidina: Jason Statham, Natalya
Rudakova, Francois Berleand.

Frenkas Martinas apsiginkluoja ir 
ketina nugabenti Ukrainos vyriau-
sybės atstovo dukterį į Odesą. Jam 
padeda inspektorius Tarkonis. Fren-
kas važiuoja Juodosios jūros link. 
Jo automobilį puldinėja ginkluoti 
žmonės. Jaunuolei keleivei praside-
da Stokholmo sindromas. Vairuoto-
jas keleivei tampa vis artimesnis...

„NETIKĖTA SĖKMĖ“
VeiKsmo Komedija. JAV. 1998.
Režisierius: Kirk Wong.
Vaidina: Mark Wahlberg, 
Lou Diamond Phillips.

Melvinas iš pažiūros - paprastas 
normalus vaikinas. Tačiau dėl pi-
nigų jis tarnauja mafijai. O kartą 
su draugais nutarė savarankiškai 
prasimanyti pinigų ir, tikėdamiesi 
solidžios išpirkos, pavagia turtingo 
verslininko dukrą. Situacijos nežino-
jimas veda į pražūtį: jie nenumanė, 
kad verslininkas bankrutavo, o mer-
gaitė - mafijos boso krikštaduktė.

„KELYJE“
nuotyKių Komedija. JAV. 2000.
Režisierius: Todd Phillips.
Vaidina: Amy Smart, Breckin 
Meyer, Seann William Scott.

Studentas Džošas nufilmuoja savo 
vienos nakties nuotykį su gražuole 
Bete. Po kelių dienų Džošas suži-
no, kad jo bičiulis netyčia nusiuntė 
įrašą jo merginai. Draugai sėda į 
automobilį ir leidžiasi į kelionę pas 
Džošo merginą Tifanę, norėdami 
neleisti jai peržiūrėti įrašo...

TV3
21.00

LNK
23.45

 TV8
6.30 Aš - Lietuvos pilietis. 7.00 „Linksmieji 
draugai“. 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 
10.00 Senoji animacija. 11.00 Mamyčių klu-
bas. 11.30 Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių 
žvaigždučių būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 
14.00 „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 15.00 
„Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Tėvas Brau-
nas“ (N-7). 17.00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai (N-7). 17.30 X Faktorius (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Komedija „Išgelbėti Medison“ (N-7). 22.50 
„Moteris iš 5-ojo rajono“ (N-14). 0.25 „Tėvas 
Braunas“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.35 Dviračio šou. 19.30 „Diktatorių 
ponios“ (N-7). 20.30 Mano kiemas. 21.00 In-
formaciniai mitų griovėjai. 21.30 Pasivaikš-
čiojimai. Naujoji karta. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados. Žinios rusų k. 22.30 Už vaikystę. 23.00 
Yra, kaip yra (N-7). 2.00 24 valandos (N-7). 
2.50 Bus visko. 3.35 Valanda su Rūta. 5.05 Ne 
vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 16.45, 2.10 
Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 7.15 
„Maša ir lokys“. 7.55 Gudrutės ir gudručiai. 
8.45 Ganytojo žodis. 9.10 Idealus remontas. 
10.10 Vaikų klubas. 10.20 Skanėstas. 11.35 
„Kinijos atradimas“. 12.40 „Viskas tik į gerą“. 
17.00 „Ledynmetis“. 20.00 Laikas. 20.20 Balsas. 
22.50 Šiandien vakare. 0.20 „Popsas“. 2.40 
„Geriausias šefas 2“.  

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Naujienos. 7.20 „Vedęs 
viengungis“. 9.05 Šeimos detektyvas. 10.40 
Humoro laida. 13.20 „Nemylimas“. 17.00 Šešta-
dienio vakaras. 20.00 „Valkos nelaimės“. 23.50 
„Ištekėti už kapitono“. 1.35 „Širdis be užrakto“. 

 REN
6.30 „Fiksikai“. 6.35 Pasverti ir laimingi 4. 
9.20-13.15 Dar ne vakaras. 14.15 „Mintransas“. 
14.55 Sąžiningas remontas. 15.45 Pati naudin-
giausia programa. 16.50 „Jaunystės eliksyras“. 
17.55 „Deividas Koperfildas. meilė, šnipinėji-
mas ir kiti fokusai“. 20.00 „Šnipė“. 21.55 „Ju-
morina“. Juoko festivalis. 23.50 „Kriminaliniai 
žaidimai“. 1.15 „Visatos gijos“. 

BTV
22.00

 17.30    Bus visko

TV1
1.30
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6.05 Savaitės kriminalai 
(N-7).

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

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Amerikos 

mieliausieji“.
11.00 Galiūnų 

čempionų lyga. 
Bulgarija.  
2016 m.

12.05 Pavariau 
(N-7).

12.35 Mistinės istorijos 
(N-7).

15.50 Kas žudikas?
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ 
(N-7).

18.00 Pasienio sargyba 
(N-7).

18.30 Keliauk ir ragauk. 
Lietuva.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.00 Veiksmo komedija 

„Netikėta sėkmė“ 
(N-14).

23.50 Siaubo f. 
„Laivas vaiduoklis“ 
(N-14).

1.35 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

3.00 Kas žudikas?
3.50 Muzikinė kaukė.

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Kalnų 

ežerai“.
8.30 Kartų kovos.
9.30 Vantos 

lapas.
10.00 „Laukinis 

pasaulis“.
10.50 „Vera“ 

(N-7).
13.00 Auksinė 

daina.
14.55 „Dykumos“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio 

pasaulyje su 
V.Mačiuliu.

16.50 „Budelis“ 
(N-7).

18.00 Žinios. 
18.25 „Gamtos 

magija“.
19.00 „Kalnų ežerai“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Kalnų ežerai“.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Skubus 

iškvietimas. 
Nereikalingas 
liudininkas“  
(N-7).

1.10 Mafijos kronikos 
(N-14).

2.10 „Vera“ 
(N-7).

3.40 24/7.

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

kitaip.
11.00 Laumės juosta 2016.
12.45 „Šokių akademija 2“.
13.20 Panevėžio J.Miltinio 

teatro spektaklis. 
„Kreicerio sonata“.

15.00 „Vilnius Mama Jazz“ 
paraštės. Tiesioginė 
transliacija.

16.00 Atspindžiai.
16.30 Stop juosta.
17.00 ARTS21.
17.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Europos moterų krepši-

nio čempionato atrankos 
rungtynės. Slovėnija - 
Lietuva. Tiesioginė 
transliacija iš Celjės.

21.00 Romantiškas trileris 
„Šarada“ (N-7).

22.55 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.

23.30 Dabar pasaulyje.

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

(N-7).
10.30 „Gepardų 

dienoraščiai“.
11.00 „Atspėk gyvūną“.
11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
12.30 Saldžioji Reičelės 

Alen virtuvė.
13.00 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
14.00 Kas namie šeiminin-

kas?
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Tabatos salonas“.
16.55 Vesternas 

„Didžiosios lokės 
sūnūs“.

18.45 „Būrėja“.
19.20 „Senjora“ (N-7).
21.00 „Prieblanda. Nant 

Vortigerno legenda“ 
(N-14).

23.00 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.30 „Kas aprengs 
nuotaką?“

1.30 „Zodiakas“
(N-14).

4.00 „Midsomerio 
žmogžudystės XVIII. 
Habeas Corpus“ 
(N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 NT žinios.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai  
(N-7).

11.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

12.00 Futbolo.tv.
12.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
16.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
17.00 „Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Klaipėdos „Neptū- 
nas“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 Komedija 
„Paskutinis uošvių 
išbandymas“  
(N-7).

21.30 TV3 žinios. 
22.30 Veiksmo komedija 

„Air America“ 
(N-14).

0.45 Trileris „Kleitono 
bazė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Ema“.
10.30 „Mirties 

gniaužtuose“  
(N-7).

11.30 Pamiršti vardai. 
Joachimas  
Lelevelis.

12.00 „Kai šaukia širdis“.
13.00 „Automobiliai - 

meno šedevrai“.
13.30 „Virtuvės 

karaliai“.
14.00 „Paslapčių namai“ 

(N-7).
15.00 „Dikensiada“ 

(N-7).
15.40 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

16.10 „Trys muškietininkai“
(N-7).

18.05 „Virtuvė“ (N-7).
18.35 „Linksmuolis 

Baris ir disko  
kirminai“.

20.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

21.00 „Merlino mokinys“ 
(N-7).

22.40 „Ema“.
23.40 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
0.40 „Dingęs“ 

(N-7).

 13.20   „Kreicerio sonata“ 16.20  Krepšinio pasau-
   lyje su V.Mačiuliu

 23.50   „Laivas 
     vaiduoklis“

 16.10   „Trys 
    muškietininkai“

 19.00    „Paskutinis 
uošvių išbandymas“

 19.20   „Senjora“

TV PROGRAMAlapkričio 19 d.

 NTV Mir
6.35 „Laukinis pasaulis su T.Baženovu“. 7.00, 
9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl sveiki! 7.50 
Gaminame su A.Ziminu. 8.15 Kūdikio lūpomis. 
9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 „Gyvas ir negy-
vas maistas“ S.Maloziomovo mokslinis tyrimas. 
11.00 Buto klausimas. 12.05 „Dvigubi standartai“. 
13.05 „Vieną kartą...“ 14.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 15.20 „Dideli tėvai“ Durovas. 16.05 „Milijono 
verta paslaptis“. 18.00 Centrinė televizija. 19.00 
„Naujos rusiškos sensacijos“. 20.00 Tu nepa-
tikėsi. 21.00 „Matau-žinau“. 22.55 „Tarptautinė 
pjūklorama“ su Tigranu Keosajanu. 23.50 NTV-
matymas. Tatjanos Mitkovos filmas „Kultūrinis 
kodas. Olegas Lundstremas“. 0.50 „Koma“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.50 Polonija 24. 12.20 Sveika, 
Polonija. 13.10 „Tėvas Mateušas“. 14.05 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 15.05 Pramoginė laida. 
16.05 Okrasa laužo taisykles. 16.30 Šokantis 
su gamta. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 6.50 Iš kitos 
pusės. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Bodo“. 22.50, 
4.45 „Svetimas kūnas“. 0.50 TVP žvaigždės. 

 TV1000
9.10 „Sielonešė“. 11.25 „Prašom duoti“. 13.10 
„Versalio romanas“. 15.15 „Mergina vande-
nyje“. 17.15 „Gruodžio berniukai“. 19.10 „Pa-
siklydę vertime“. 21.10 „Neįtikėtina jaunojo 
išradėjo T.S.Spiveto kelionė“. 23.10 „Anapus“.   

 DiscoVery 
9.10 Aliaska: paskutinė riba. 10.05 Relikvijų medžio-
tojai. 10.55 Nekilnojamojo turto karai. 11.50 Karai 
dėl bagažo. 12.40, 24.00, 5.20 Likviduotojas. 15.25 
Turto gelbėtojai. 16.20 Senienų medžiotojai. Didžioji 
Britanija. 17.15 Peršviesti didžiuosius oro uostus. 
18.10 Didžiosios statybos. 19.05 Robotų kovos. 
20.00 Didžiausios pasaulio laivų statyklos. 21.00, 
2.50 Automobilių perpardavinėtojai. 22.00, 3.40 
Plieniniai žirgai. 23.00, 4.30 Paskui klasikinius au-
tomobilius. 23.30, 4.55 Sandoriai, ratai ir vagystės. 

 TraVel
9.00, 15.00, 20.00 Nekilnojamojo turto paieška. 
10.00, 16.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 11.00 
Viešbučių verslas. 17.00, 21.00 Neįprastas 
maistas. 18.00 Šeino Delio prieskonių kelionė. 
22.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 23.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. 24.00, 5.00 
Mirtį sėjantys turtai. 1.00 Muziejų paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 18.20, 22.00 Teisingumas Teksaso valstijoje. 
9.10, 20.10 Veterinarų gyvenimas. 10.05 Laukinė 
Europa. 11.00, 21.05 Namai medžiuose. 11.55 Bon-
dai Byčo veterinaras. 12.50, 17.25 Hario ir ruonio 
draugystė. 13.45, 1.40, 5.49 Gelbėjant Afrikos milži-
nus. 14.40, 0.45, 2.35 Laukiniai ir pavojingi. 15.35, 
3.25 Plėšrūnai iš arti. 16.30, 4.15 Laukinė prigimtis 
su Deivu Salmoniu. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - 
„Heerenveen“. 8.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Eindhoveno „PSV“ - Enschedės „Twente“. 
10.00 Europos taurė. Skopjės „MZT“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 12.00 NBA krepšinio lyga. Toronto 
„Raptors“ - Niujorko „Knicks“. 14.10 NBA krepšinio 
lyga. Portlando „Trail Blazers“ - Memfio „Grizzlies“. 
16.20 NBA krepšinio lyga. Oklahomos „Thunder“ - 
Minesotos „Timberwolves“. 18.30 NBA krepšinio 
lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Šarlotės „Hornets“. 
20.45 Tiesiogiai. Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Tilburgo „Willem II“ - Eindhoveno „PSV“. 
22.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
23.15 NBA Pasaulis. 23.55 Tiesiogiai. NBA krepši-
nio lyga. Hiustono „Rockets“ - Jutos „Jazz“. 2.40 Is-
panijos NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - 
Šarlotės „Hornets“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Olympia-
cos“. 8.50 Eurolyga. CSKA - „Žalgiris“. 10.40 
Eurolyga. „Barcelona“ - „Real“. 12.30 Bok-
sas. Floydas Mayweatheris - Manny Pacquiao. 
13.55 Premier lygos apžvalga. 14.25 Anglijos 
Premier lyga. „Manchester United“ - „Arsenal“. 
Tiesioginė transliacija. 16.30 „Formulė-1“. Bra-
zilijos GP lenktynių apžvalga. 17.30 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 17.55 KHL. 
„Medveščak“ - Rygos „Dinamo“. Tiesiogi-
nė transliacija. 20.30 Anglijos Premier lyga. 
„Tottenham“ - „West Ham“. Tiesioginė transliaci-
ja. 21.30 Anglijos Premier lyga. „Southampton“ -
„Liverpool“. 23.20 Anglijos Premier lyga. 
„Manchester United“ - „Arsenal“. 1.10 Anglijos 
Premier lyga. „Tottenham“ - „West Ham“. 
3.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 5.00 KHL. 
„Medveščak“ - Rygos „Dinamo“. 

 eurosPorT
6.00, 9.30, 14.00, 21.15, 2.30 Angliškasis bi-
liardas. Šiaurės Airija. 8.00, 4.00 Futbolas. Pa-
saulio U20 moterų čempionatas. Papua Naujoji 
Gvinėja. 9.00 FIFA futbolas. 11.30 Akmenslydis. 
Europos čempionatas. Škotija. 18.00 Automo-
bilių lenktynės. Pasaulio čempionatas. 21.10, 
23.55 Sporto naujienos. 0.05 JAV futbolo lyga.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Juodasis sąrašas“  21.00  Nes man tai rūpi 22.45   „Šarada“

 

 19.30   Žvaigždžių duetai 14.40  „Baltoji iltis 2.
    Mitas apie baltąjį vilką“

 TV8
6.30 Kultūra+. 7.00 „Linksmieji draugai“. 8.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 Aš - Lietuvos pilietis. 11.30 Menų 
sala. 12.00 Gardu Gardu. 12.30 Pasaulis pagal mo-
teris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai (N-7). 14.00 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“ (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 
16.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 17.00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 17.30 Džeimio 
Oliverio patiekalai per pusvalandį. 18.00 „Moterys 
meluoja geriau“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Premjera! Romantinė ko-
medija „Meilės receptas“ (N-7). 22.50 „Išgelbėti 
Medison“ (N-7). 0.35 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 Au-
ginantiems savo kraštą. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 
(N-7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 
13.40 Raudona linija. 14.30 24 valandos (N-7). 
16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Beatos virtuvė. 
20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 „Alfa“ 
savaitė. 21.30 Signatarų laiškai. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 22.30 Pagalbos 
skambutis (N-7). 23.20 Nuo... Iki. 0.10 Raudona 
linija. 1.00 „Alfa“ savaitė. 1.30 Mano kiemas. 

 PBK
6.00, 2.55 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.40 Sargybinis. 7.05 „Mašinos baidy-
klės“. 7.40 Padriki užrašai. 8.00 Sveikata. 9.15 
Kol visi namie. 10.10 „Fiksikai“. 10.25 Fazenda. 
11.35 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“ Aukš-
čiausioji lyga. 14.15 Kas nori tapti milijonie-
riumi? 15.35 „Jumorina. Sočis“. 16.35 „Visų 
geriausias!“ 18.30 „Vienas prie vieno“. Naujas 
sezonas. 22.00 Sekmadienio „Laikas“. 23.50 
„Vorošilovo šaulys“. 1.30 J.Vaengos koncertas 
„Aš noriu, kad tai būtų sapnas...“ 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.10 J.Petrosiano humoro laida. 8.40 Rytinis paš-
tas. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 
Naujienos. 10.20 Juoktis leidžiama. 13.20 „Tėvai ir 
seneliai“. 15.00 „Kur išeina meilė“. 17.00 Jaunųjų 
talentų konkursas. 21.00 Sekmadienio vakaras su 
V.Solovjovu. 22.50 „Patriarchas“. 0.30 „Ekspertai“. 

 Ren
7.00 Pažink saviškius. 7.50 Rusiškas vairavimas. 
8.45 Jaunystės eliksyras. 9.35 „Deividas Koper-
fildas: meilė, šnipinėjimas ir kiti fokusai“. 11.30 
„Jumorina“. 13.30-18.40 „Tolimųjų reisų vairuo-
tojai“. 23.50 Druska. 1.05 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 
NTV stringeriai. 8.25 Valgome namie. 9.20 Pir-
moji pavara. 10.00 Technikos stebuklai. 10.55 
Sodininkų atsakas. 12.00 Vartotojų priežiūra. 
13.05 Važiuosime, pavalgysime! 14.00 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 15.20 „Gyvenimas kaip 
daina“. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 Savaitės 
akcentai. 18.55 „Kinošou“. 21.30 „Kraštas“. 
23.55 „Koma“. 1.50 „Alibi“dviem“. 

 TV PolonIa
8.40 Giminės saga. 9.10 Pasienio kurjeris. 
9.40 Lenkų valgiai. 10.05 Laisvasis ekranas. 
10.20, 18.35, 1.25 Lenkija su Miodeku. 10.30 
Grūdas. 11.00 Animacinis f. 11.20 Petersburs-
kio muzikos šou. 11.50 „Žirafos ir raganosio 
viešbutis“. 12.40 Turistinė kelionė. 12.55 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.15 Tarp žemės ir dangaus. 14.00 Šv.Mišių 
transliacija. 15.35 „Šeimynėlė.pl“. 16.35 TVP 
žvaigždės. 17.00 Vaikų „Eurovizijos“ konkur-
sas Maltoje. Koncertas. 18.45, 1.35 „M, kaip 
meilė“. 19.45, 2.25 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Blondinė“. 
22.40, 5.20 „Girl Guide“. 0.20 Opolė 2014. 
Išgyvenkime tai dar kartą. 0.55 Įsimylėk Len-
kijoje. 4.40 Akis į akį.  

 TV1000
9.10 „Anapus“. 11.15 „Pasiklydę vertime“. 13.10 
„Lakas plaukams“. 15.15 „Eskobaras: Kruvinas 
rojus“. 17.20 „Čarlio Sen Klodo mirtis ir gyveni-
mas“. 19.10 „Ten, kur širdis“. 21.15 „Psichoterapi-
ja“. 23.10 „Pakaks“. 1.15 „Gimęs liepos ketvirtąją“. 

 DIscoVeRy 
9.10, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 
Iš meilės automobiliams. 10.55 Ieškant ginklo. 
11.50 Sprogimai. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 
13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 
Paskui klasikinius automobilius. 17.15 Robotų 
kovos. 18.10 Kaip tai pagaminta. 20.00 Senienų 
medžiotojai. Didžioji Britanija. 21.00, 2.50 Rėmė-
jai. 22.00, 3.40 Novatoriai. 23.00, 4.30 Legendiniai 
motociklai. 24.00, 5.20 Nuogi ir išsigandę. 1.00 
Išgyventi drauge. 1.55 B.Grilsas. Sala. 

 TRaVel
10.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 11.00, 17.00, 
24.00 Būsto remontas. 12.00, 19.00 Viešbučių 
verslas. 13.00, 18.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 
14.00 Statybos atokioje Montanoje. 15.00, 20.00 
Pamiršta ir palaidota. 16.00 Turto gelbėtojai. 21.00, 
1.00 Muziejų paslaptys. 22.00 Įdomiausios kelio-
nės motociklu. 3.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenugalimasis 

žmogus - voras“ 
(N-7).

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

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Animacinis f. 

„Barbė ir  
slaptosios durys“.

12.35 Komedija 
„Dantukų fėja“  
(N-7).

14.40 Nuotykių f. 
„Baltoji iltis 2.  
Mitas apie baltąjį 
vilką“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius. 

Tiesioginė  
transliacija  
(N-7).

22.30 Premjera! 
Muzikinė drama 
„Atkirtis“  
(N-14).

0.20 Premjera! Komedija 
„Prieštaringi  
jausmai“  
(N-14).

6.30 „Džonis Testas“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Harvis Biksas“.
7.45 „Neramūs 

ir triukšmingi“.
8.10 „Sandžėjus 

ir Kreigas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Na, palauk!“
10.00 Nuotykių komedija 

„Denis - grėsmė 
visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi“

11.35 Romantinė komedija 
„Įsimylėti per  
dvi savaites“  
(N-7).

13.35 Pričiupom! (N-7).
14.30 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Žvaigždžių duetai.
22.20 Biografinė drama 

„Velnio antrininkas“ 
(N-14).

0.35 Siaubo trileris 
„Patologija“ (S).

2.25 Nuotykių komedija 
„Kelyje“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų 

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

Zita Kelmickaite.
9.25 „Džiunglių knyga 1“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis 

Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 Aušros Vartų atlaidai.

Tiesioginė transliacija.
12.30 Klausimėlis.lt.
13.00 „Gyvenimas ore“. 

1 d. „Pasipriešinę 
traukos dėsniui“.

13.55 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.30 Tikri vyrai.
17.15 Lietuvos humoro lyga.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Komedija „Super 

Džonio prisikėlimas“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Romantiškas trileris 

„Šarada“ (N-7).
0.40 Trumposios žinios.
0.45 Pasaulio dokumentika.

6.30 Galiūnų čempionų 
lyga. Bulgarija.  
2016 m.

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

(N-7).
10.10 Beatos virtuvė.
11.05 BBC dokumenti-

ka. „Ledo žemė. 
Žaidimas su ugnimi“.

12.05 BBC dokumentika. 
„Ledo žemė.  
Didžioji kelionė“.

13.15 Sveikinimai.
15.50 Kas žudikas? 

Baudžiamosios bylos 
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.55 „Šuo“ (N-7).
19.00 Romantinė komedija 

„Visados kaip pirmą 
kartą“ (N-7).

21.00 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

23.00 Komedija 
„Ką išdarinėja vyrai“ 
(S).

0.40 Veiksmo komedija 
„Netikėta sėkmė“ 
(N-14).

2.10 Siaubo f. „Laivas 
vaiduoklis“ (N-14).

3.35 Romantinė komedija 
„Visados kaip pirmą 
kartą“ (N-7).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Kalnų 

ežerai“.
8.30 Kaimo 

akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Girių takais.
10.30 „Moterų 

daktaras“  
(N-7).

12.40 „Delta“ 
(N-7).

14.55 „Dykumos“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio 

pasaulyje  
su V.Mačiuliu.

16.50 „Budelis“ 
(N-7).

18.00 Žinios. 
18.25 „Gamtos 

magija“.
19.00 Kartų kovos.
20.00 Žinios.
20.30 „Vera“ 

(N-7).
22.30 Žinios. 
23.00 24/7.
24.00 „Budelis“ 

(N-7).
2.15 „Kalnų 

ežerai“.
3.55 „Vera“ 

(N-7).
5.25 Mafijos 

kronikos  
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
6.55 Mūsų miesteliai. 

Darbėnai. 1 d.
7.45 Misija. Vilnija.
8.15 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 „Raudonasis vilkas - 

nykstantis šuo“.
9.35 Šventadienio mintys.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 Gailestingumo 

Metų užbaigimas. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Vatikano.

12.50 „Kaunas Talent 2015“.
15.00 „Vilnius Mama Jazz“ 

paraštės. Tiesioginė 
transliacija.

16.00 „Kobzarius“.
17.00 E.Ališankos kūrybos 

vakaras su nauja poe-
zijos knyga „Stuburo 
tik punktyrai“.

18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Savaitgalio isto-

rijos“. 5 s. „Siela 
dainuoja“ (N-7).

21.00 Nes man tai rūpi.
21.50 Kelias į namus.
22.25 LRT OPUS ORE.
23.30 Dabar pasaulyje.

 19.00  Kartų kovos
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lapkričio 20 d.

 21.00  „Geležinė ledi“ 19.00  „Paskutinės 
     atostogos“

 16.45   „Asų asas“

 AnimAl PlAnet
7.25, 21.05 Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 8.15, 
18.20, 22.00 Namai medžiuose. 9.10, 20.10 Lau-
kinė Europa. 10.05 Teisingumas Teksaso vals-
tijoje. 11.00 Žvejyba Amazonėje. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 12.50, 1.40 Keisti sutvėrimai 
su N.Bakeriu. 19.15 Veterinarų gyvenimas. 22.55 
Aligatorių tramdytojai. 0.45 Kalnų pabaisos. 

 SPort1
6.50 Europos taurė. Skopjės „MZT“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 8.30 Penktasis kėlinys. 9.30 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Tilburgo „Willem II“ - Eind-
hoveno „PSV“. 11.20 NBA krepšinio lyga. Hiustono 
„Rockets“ - Jutos „Jazz“. 13.30 Tiesiogiai. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos „Barcelona“ - 
Madrido „Estudiantes“. 15.30 NBA Action. 
16.00 Tiesiogiai. Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Maskvos „Spartak“ - Permės „Amkar“. 18.00 Tie-
siogiai. Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Tilburgo 
„Willem II“ - Eindhoveno „PSV“. 19.00 Tiesiogiai. 
NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - Atlantos 
„Hawks“ (per pertrauką. Willem II - PSV). 21.40 Rusi-
jos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos „Spartak“ - Per-
mės „Amkar“. 23.40 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Atlantos „Hawks. Šiandien. 1.50 Spidvė-
jaus didysis prizas. Finalinis etapas. 4.50 Europos 
taurė. Skopjės „MZT“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Sout-
hampton“ - „Liverpool“. 8.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Manchester United“ - 
„Arsenal“. 10.40 Ledo ritulys. KHL. „Med-
veščak“ - Rygos „Dinamo“. 12.40 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ - 
„West Ham“. 14.30 Krepšinis. Eurolyga. 
„Barcelona“ - „Real“. 16.25 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 16.55 Premier 
lygos ap žvalga. 17.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Middlesbrough“ - „Chelsea“. 
Tiesioginė transliacija. 20.00 „Formulė-1“. 
Brazilijos GP lenktynių apžvalga. 21.00 Mo-
tosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. Tie-
sioginė transliacija. 2.00 Ledo ritulys. KHL. 
„Medveščak“ - Rygos „Dinamo“. 5.10 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Middlesbrough“ - 
„Chelsea“. 

 euroSPort
6.00, 9.30, 14.00, 20.05 Angliškasis biliardas. 
Šiaurės Airija. 8.30 Sporto linksmybės. 10.45, 
13.00, 18.00 Futbolas. Pasaulio U20 moterų 
čempionatas. Papua Naujoji Gvinėja. 19.55, 
23.55 Sporto naujienos. 24.00 JAV futbolo lyga.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
8.00 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
8.35 Daktaras Ozas 

(N-7).
10.30 „Gepardų 

dienoraščiai“.
11.00 „Atspėk gyvūną“.
11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
12.30 Paprastai, skaniai, 

itališkai.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
13.55 Kas namie 

šeimininkas?
14.50 „Griežčiausi tėvai“.
15.45 „Tabatos salonas“.
16.45 Nemarus kinas. 

„Asų asas“.
18.50 „Būrėja“.
19.55 „Akloji“.
21.00 „Prieblanda. 

Tamsioji upė“ 
(N-14).

23.00 Trileris 
„Nužudyk dėl manęs“ 
(N-14).

0.45 „Kas aprengs 
nuotaką?“

1.45 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

2.55 „Prieblanda. Nant 
Vortigerno legenda“ 
(N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

8.30 Ekstremali žvejyba.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai  
(N-7).

11.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

12.00 Praeities žvalgas 
(N-7).

12.30 Crisso Angelo 
iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
16.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
 17.00 „Lietuvos krepšinio lygos

rungtynės. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - Prienų-
Birštono „Vytautas“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 Nuotykių komedija 
„Paskutinės  
atostogos“ (N-7).

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 „Vikingai“ (N-14).
24.00 Rizikingiausi policijos 

darbo epizodai (N-14).

9.00 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

9.30 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

10.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Elajus 
Stounas“  
(N-7).

12.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

13.30 „Merlino 
mokinys“ 
 (N-7).

15.10 „Likimo ietis“ 
(N-7).

16.10 „Mirties 
gniaužtuose“  
(N-7).

17.10 „Audros karys“ 
(N-7).

18.50 „Dingęs“ 
(N-7).

20.00 „Ema“.
21.00 „Geležinė ledi“ 

(N-7).
22.55 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).
23.55 „Kai šaukia 

širdis“.
0.45 „Ieškotojas“ 

(N-7).

„AtKirtiS“
Muzikinė draMa. JAV. 2014.
Režisierius: Damien Chazelle.
Vaidina: Miles Teller, Jonathan Kimble Simmons, Melissa Benoist.

Talentingas būgnininkas Endriu pradeda kelią link savo svajonės - ima 
lankyti geriausią muzikos mokyklą visoje šalyje. Tačiau kas būtų pagal-
vojęs, kad šis kelias pareikalaus tiek daug? Endriu mokytojas - gerbia-
miausias ir radikaliausias perfekcionistas, reikalaujantis tobulumo. Iš 
jo lūpų niekad neišgirsi pagyrimo, vien įžeidimus. O Endriu nori tapti 
pasaulinio lygio muzikantu.

tV3
22.30

„ĮSimYlĖti Per DVi SAVAiteS“
roMantinė koMedija. Australija,
JAV. 2002.
Režisierius: Marc Lawrence.
Vaidina: Sandra Bullock, 
Hugh Grant, Alicia Witt.

Liusi - aštriu protu garsėjanti advo-
katė. Tačiau naktimis jai vis daž-
niau nepavyksta užmigti. Ir tai ne 
darbas jai neduoda ramybės, o 
jos milijonierius bosas Džordžas...

„Velnio AntrininKAS“
Biografinė draMa. Belgija, 
Nyderlandai. 2011.
Režisierius: Lee Tamahori.
Vaidina: Dominic Cooper, 
Ludivine Sagnier, Raad Rawi.

Bagdadas - tai vieta, skirta tur-
tingiems ir prastos reputacijos 
žmonėms, kur galima nusipirkti 
viską - bet už atitinkamą kainą. Tai 
Udėjaus Huseino pasaulis, kuriame 
jis pasiima viską, ko tik užsigeidžia.

„ViSADoS KAiP PirmĄ 
KArtĄ“
roMantinė koMedija. JAV. 2004.
Režisierius: Peter Segal.
Vaidina: Rob Schneider, 
Drew Barrymore, Adam Sandler.

Havajuose gyvenantis jūrų zoolo-
gas Henris visą savo laisvalaikį skiria 
į Havajus atostogauti atvykusioms 
moterims vilioti. Tačiau vieną dieną 
mergišius sutinka Liusę ir ją įsimyli.

lnK
11.35

BtV
19.00

lnK
22.20

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 Gero vakaro šou 

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Sila. Kelias namo“ 

(N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“  
(N-7).

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

21.00 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Kobra 11“ (N-7).
23.35 „Kvantikas“ 

(N-14).
0.30 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
1.30 „Pelkė“ (N-7).

6.20 „Visatos broliai“.
6.50 „Džonis Testas“.
7.15 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.40 „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“  
(N-7).

9.35 24 valandos 
(N-7).

10.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

11.25 24 valandos 
(N-7).

12.25 Bus visko.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 „Mano lemties 

diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo trileris 

„Degantis žmogus“ 
(N-14).

1.10 „Mentalistas“ 
(N-7).

2.00 „Begėdis“ 
(N-14).

3.00 „Juodasis 
sąrašas“  
(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Laisvės vėliavnešiai.
11.15 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Laisvės kaina. 

Savanoriai“  
(N-7).

22.25 Trumposios žinios.
22.30 „Samdiniai. Idealistai 

prieš „Islamo valstybę“.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
0.30 Laisvės vėliavnešiai.

 21.30  „Laisvės kaina. 
            Savanoriai“

 20.00  „Apie mus 
     ir Kazlauskus“

 20.25   Nuo... Iki

Pirmadienis

„DEGANTIS ŽMOGUS“
Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, JAV. 2004. 
Režisierius: Tony Scott. 
Vaidina: Denzel Washington, Dakota Fanning, Marc Anthony.

Buvęs JAV kariuomenės jūrų pėstininkas gauna asmens sargybinio dar-
bą Meksikos sostinėje. Kai nusikaltėliai pagrobia ir nužudo jo saugomo 
verslininko mažąją dukrelę, profesionalus karininkas nusprendžia pats 
viską išsiaiškinti ir surengti kaltininkams savo teismą.

rekomenduoja

LNK
22.15

„ŠIRDIES KLYSTKELIAI“
Drama. Vokietija. 1997.
Režisierė: Karola Meeder.
Vaidina: Ann-Kathrin Kramer, 
Andreas Herder, 
Hans Teuscher.

Magnusas spėjo užmiršti savo 
jaunystės meilę Klaudiją. Kai 
šios močiutė miršta, išlydėti jos 
į paskutinę kelionę Klaudija su-
grįžta į gimtus namus Škotijoje 
ir vėl sutinka Magnusą. Ar jiedu 
supras, kad vaikiška meilė nie-
kur nedingo ir nebuvo jau tokia 
nekalta?

„NEPALAUŽIAMA DRĄSA“
kriminalinis trileris. Australija, 
JAV. 2007.
Režisierius: Neil Jordan. 
Vaidina: Jodie Foster, 
Terrence Howard, Nicky Katt. 

Niujorko radijo stoties reporterė 
Erika Bein džiaugėsi gyvenimu, ta-
čiau per vieną lemtingą vakarą visa 
tai skausmingai dingo - Erika ir jos 
sužadėtinis buvo brutaliai užpulti: 
moteris patyrė rimtų sužalojimų, o 
mylimasis žuvo. Erika ima persekio-
ti žmogų, kurį ji laiko atsakingu už 
jos nelaimę ir prarastą gyvenimą...

„ŠLYKŠTYNĖ“
siaubo komeDija. Kanada, JAV. 2006.
Režisierius: James Gunn.
Vaidina: Nathan Fillion, Elizabeth
Banks, Michael Rooker.

Pietų Karolinos miestelyje nukrenta 
meteoritas, o jo viduje pasislėpęs 
nežemiškas parazitas. Padaras tuoj 
pat apkrečia vietos automobilių 
prekeivį Grantą, kuris toje vietoje 
linksminosi su meiluže Brenda. Vi-
rusas išplinta visame miestelyje, o 
jo gyventojai paverčiami zombiais.

TV8
21.00

BTV
21.30

TV6
23.00

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažųjų gy-
vūnėlių krautuvė“. 9.10 Senoji animacija. 
10.10 „Meilės receptas“ (N-7). 12.00 „Apka-
bink mane“ (N-7). 13.00 „Tai - mano gy-
venimas“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio patieka-
lai per pusvalandį. 17.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 „Širdies klystkeliai“ (N-7). 22.55 „Tikro-
sios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 
23.55 „Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę“ 
(N-14). 0.55 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 8.30 Raudona linija. 9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki. 11.15 Savaitės kriminalai (N-7).
11.40 Ne vienas kelyje. 12.10 „Alfa“ savaitė. 
12.40 Apie žūklę. 13.05 24 valandos (N-7). 
13.55 Bus visko. 14.40 „Alfa“ savaitė. 15.10 
Raudona linija. 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Info diena. Dienos komenta-
ras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.15 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.50, 
1.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.20 Gyvenk sveikai! 10.45 Šiandien vakare. 12.20 
„Apie meilę“. 13.45 „Lauk manęs“. 14.45 Mados 
nuosprendis. 16.45 Vyriška/Moteriška. 17.45 Su-
situokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 
Lietuvos laikas. 21.05 „Mažoras“. 23.30 Vakaras su 
Urgantu. 24.00 Pozneris. 1.45 Pasverti ir laimingi 3.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 „Pirš-
liai“. 13.40 „Gyvenimo taisyklės“. 14.05 „Šapova-
lovas“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 
20.00 „Juoda katė“. 22.00 Specialusis korespon-
dentas. 23.00 Sąžiningas detektyvas. 23.55 „Pirš-
liai“. 1.55 „Gyvenimo taisyklės“. 2.55 60 minučių. 

 REN
7.45 Kviestinė vakarienė. 8.40 „Šeimos dramos“. 
9.50 Didžiosios paslaptys. 10.55 „Kitas 3“. 11.55 
„Jumorina“. 13.55 „Dar ne vakaras“. 15.00 „Gob-
šumas“. 16.00 Tinkama priemonė. 17.05 „Šeimos 
dramos“. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Michailo Zador-
novo koncertas. 23.20 „Šnipė“. 0.55 „Kareiviai“. 

46 laisvalaikis 2 0 1 6  l a p k r i č i o  1 8 47

6.10 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.25 „Farų karai“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 „Visi vyrai - 

kiaulės... 2“ (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Kriminalinis trileris 

„Nepalaužiama 
drąsa“ (N-14).

23.55 Komedija 
„Ką išdarinėja vyrai“ 
(S).

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

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Vantos lapas.
7.40 Kaimo akademija.
8.10 Kartų kovos.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
12.30 Girių takais.
13.00 „Tigrų sala“.
13.35 „Vandens žiurkės“ 

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

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

(N-7).
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Mafijos kronikos 

(N-14).
0.45 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
1.50 Reporteris.
2.45 Lietuva tiesiogiai.
3.00 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.45 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
4.30 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Muzikos istorijos.
6.35 Mokslo sriuba.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.40 Maistas ir aistros.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 

Darbėnai. 1 d.
13.00 Nacionalinis turtas.
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasauliai. 

Montserrat Marti. 1 d.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.45 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Kultūros metraščiai. 

Stasys Šalkauskis.
18.25 Poezija.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Romantinė komedija 

„Mėlynakis Mikis“ 
(subtitruota, N-7).

22.40 Poezija.
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 Paprastai, 

skaniai, itališkai.
8.15 Saldžioji Reičelės 

Alen virtuvė.
8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
12.50 „Svajonių princas“.
13.20 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera 

ir draugai“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Bombonešių  
valanda“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.40 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.30 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Transporteris“ 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
17.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo komedija 

„Šlykštynė“ (S).
0.50 „Rezidentai“ (N-7).
1.20 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
2.10 „Krintantis dangus“ 

(N-14).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Ema“.
10.30 Pamiršti vardai. 

Joachimas  
Lelevelis.

11.00 „Rubinas rūke“ 
(N-7).

12.50 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.20 „Virtuvės 
karaliai“.

13.50 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

14.50 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

15.20 „Nauja pradžia“ 
(N-7).

17.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

21.10 „Gali būti 
triukšmo!“

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Merlino 
mokinys“  
(N-7).

 19.45  Stambiu planu 12.30  Girių takais 14.50  „Tokia tarnyba“  21.10  „Gali būti 
     triukšmo!“

 20.00   „Univeras. 
   Naujas bendrikas“

 14.00  „Tėvas Motiejus“

TV PROGRAMAlapkričio 21 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00 Šiandien. 5.10 Naujas rytas. 
6.30 Julijos Vysockajos studija. 7.05 „Muchta-
ro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
12.25 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00, 1.20 
„Susitikimo vieta“. 15.25 „Piatnickis. Antra 
dalis“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.50 „Pro-
vincialas“. 20.35 „Pensilvanija“. 22.40 Dienos 
apžvalga. 23.05 „Pozdniakovas“. 23.20 „Sveti-
mas rajonas“. 3.20 „Technikos stebuklai“.  

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.50, 20.25 Prie Ne-
muno. 8.10 Knygų kandys. 8.30, 17.55, 2.20 
Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00 Istorija gyva. Arnhemo kariai. 12.35 Iš kitos 
pusės. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Blon-
dinė“. 15.20 Akis į akį. 15.50 Pasienio kurjeris. 
16.15 Lenkų valgiai. 16.40, 6.50 Bravo lenkų kal-
bai! 16.55 Zondas 2. 17.30, 1.50 Galerija. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 20.45, 2.45 Animacinis f.
21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Manimi nesi-
rūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 23.15, 5.50 
Sveika, Polonija. 0.15 „Piligrimas. Markas Ka-
minskis“. 1.20 Šokantis su gamta.

 TV1000
9.55 „Pakaks“. 11.55 „Ten, kur širdis“. 14.00 
„Gimęs liepos ketvirtąją“. 16.30 „Moters kvapas“. 
19.10 „Kablys“. 22.00 „Kol nenuėjau miegoti“. 
23.40 „Ugnies gaudynės“. 1.30 „Prašom duoti“.

 DiscoVery 
7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 Karai 
dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55, 21.00 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobi-
lių perpardavinėtojai. 13.35 Mega pervežimai. 
14.30 Nesėkmių garažas. 20.30 Kaip tai paga-
minta. 22.00, 3.40 Vis dar gyvas. 23.00, 4.30 
Nuogi ir išsigandę. 24.00 Katastrofa ant ratų. 
0.30 Kas nutiko vėliau? 1.00 Aukso karštinė. 

 TraVel
9.30 Gyvenimas rąstų namelyje. 10.00, 15.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 1.00 Didžiosios pa-
minklų paslaptys. 12.00, 2.00 Nežinoma eks-
pedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla 
gamtoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas maistas. 
22.00, 3.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
23.00, 4.00 Motociklininko dienoraščiai Afrikoje. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Žvejyba Amazonėje. 9.10, 14.40, 21.05 
Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bon-
dai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30 Laukinė prigimtis su Deivu Sal-
moniu. 17.25, 23.50, 5.02 Krokodilų ataka. 18.20, 
22.00, 1.40, 5.49 Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 
20.10, 3.25 Afrikos tankmėje. 

 sPorT1
 6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barse-
lonos „Barcelona“ - Madrido „Real“. 7.40 NBA 
krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - Atlantos 
„Hawks. Vakar. 9.50 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Maskvos „Spartak“ - Permės „Amkar“. 
Vakar. 11.50 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
13.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Bar-
selonos „Barcelona“ - Madrido „Real“. 15.20 
KOK World Series. Bušido kovos. Ryga 2015. 1 
d. 17.50 NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ 
- Atlantos „Hawks. Vakar. 20.00 Road to Glory. 
Kovinio sporto žurnalas. Premjera. 20.30 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. Šeštoji laida. 
21.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos 
„Spartak“ - Permės „Amkar“. Vakar. 23.00 KOK 
World Series. Bušido kovos. 1.30 NBA Action. 
2.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manches-
ter United“ - „Arsenal“. 8.50 Ledo ritulys. KHL. 
„Medveščak“ - Rygos „Dinamo“. 10.50 Futbo-
las. Draugiškos rungtynės. Anglija - Ispanija. 
12.40 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Gala-
tasaray“. 14.30 Krepšinis. Eurolyga. CSKA -
„Žalgiris“. 16.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Middlesbrough“ - „Chelsea“. 18.25 Ledo ritu-
lys. KHL. SKA - CSKA. Tiesioginė transliacija. 
20.55 Futbolas. Anglijos Premier lygos apžvalga. 
21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West 
Bromwich“ - „Burnley“. Tiesioginė transliacija. 
24.00 Ledo ritulys. KHL. SKA - CSKA. 2.00 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „West Bromwich“ - 
„Burnley“. 5.00 Ledo ritulys. KHL. SKA - CSKA. 

 eurosPorT
6.15, 18.30 Angliškasis biliardas. Šiaurės Ai-
rija. 8.00, 17.00, 21.30, 1.15 Futbolas. Pasau-
lio moterų U20 čempionatas. Papua Naujoji 
Gvinėja. 13.00, 2.30 Dailusis čiuožimas. ISU 
„Grand Prix“. Kinija. 14.30, 4.00 Akmensly-
dis. Europos čempionatas. Škotija. 19.55, 0.40 
Sporto naujienos. 20.10 Motosportas. Pran-
cūzija. 20.45 Motosportas. Slovakija. 23.00, 
2.15 Sporto linksmybės. 23.45 Jojimas. FEI 
Pasaulio taurė. Vokietija. 0.55 FIFA futbolas.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 16.55   „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 20.30  „Albanas“  18.30  Labanaktukas 21.30  „Nemunu 
    per Lietuvą“

 20.25   „Juodosios 
    našlės“

 22.30  „Pamergė pagal 
    užsakymą“

 TV8
 6.45 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 „Širdies 
klystkeliai“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7).
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Oli-
verio patiekalai per pusvalandį. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 „Meilės skardis“ (N-7). 22.50 „Tik-
rosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 
23.50 „Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę“ 
(N-14). 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Raudo-
na linija. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Tauro ragas 
(N-7). 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 Autopi-
lotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.50 Dviračio 
šou. 15.20 Pagalbos skambutis (N-7). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info 
diena. Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.20 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.50, 
1.05 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.20 Gyvenk sveikai! 10.45 Kontrolinis pirkinys. 
11.10 „Praeities vaikymasis“. 12.20 „Apie meilę“. 
13.45 Kartu su visais. 14.45 Mados nuosprendis. 
16.45 Vyriška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos laikas. 
21.10 „Mažoras“. 23.35 Vakaras su Urgantu. 0.10 
„Margarita Terechova. Viena veidrodžių karalystėje“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 „Mitia-
jaus pasakėlės“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 
„Šapovalovas“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 
minučių. 20.00 „Juoda katė“. 22.00 Vakaras su 
V.Solovjovu. 22.55 „Komanda“. 24.00 „Piršliai“.

 Ren
7.45 Kviestinė vakarienė. 8.40 „Šeimos dramos“. 
9.45 Didžiosios paslaptys. 10.45 „Kitas 3“. 11.45, 
21.30 M.Zadornovo koncertas. 13.35 „Jumorina“. 
14.00 „Dar ne vakaras“. 15.05 Didžiosios paslaptys. 
16.05 Tinkama priemonė. 17.05 „Šeimos dramos“. 
19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 0.35 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockajos 
studija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.25 „Piatnickis. Antra dalis“. 17.05 
Kalbame ir rodome. 18.50 „Provincialas“. 20.35 
„Pensilvanija“. 22.40 Dienos apžvalga. 23.05 
„Svetimas rajonas“. 1.00 „Susitikimo vieta“. 
3.00 Buto klausimas. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 7.55, 16.25, 1.10 „Pa-
mėgti Senkevičių“. 8.30, 17.55, 2.15 Mažieji pa-
sauliečiai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10, 
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 23.15, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa 
istorija. 13.35 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Bodo“. 15.25 „Piligrimas. Markas Ka-
minskis“. 16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 Galerija. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 5.10 Lenkija 
su Miodeku. 18.55 Sekmadienis su... 19.40 
Prie Tatrų. 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 20.25, 
6.45 Istorijos aktualijos. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Tėvas Ma-
teušas“. 24.00 „Varšuva 1935. Vola“. 0.15 TVP 
žvaigždės. 0.40 Kažkas matė, kažkas žino.

 TV1000
9.10 „Peliukas Stiuartas Litlis 2“. 10.40 „Kab-
lys“. 13.10 „Vaizduotės žaidimas“. 15.10 „Pra-
šom duoti“. 17.00 „Sielonešė“. 19.10 „Nenuga-
limas“. 21.30 „Visados kaip pirmą kartą“. 23.15 
„Pano labirintas“. 1.20 „Anapus“.

 DIscoVeRy 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 San-
dėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 10.05 Sun-
kvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Rūdžių 
imperija. 14.30, 21.00, 2.50 Traukiniu į Aliaską. 
22.00, 3.40 Kelionė traukiniu Australijoje. 23.00, 
4.30 Mirtinas laimikis. 24.00 Katastrofa ant ratų. 
0.30 Kas nutiko vėliau? 1.00 Nuogi ir išsigandę. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Nekilnojamojo turto paieška. 9.30 Gyvenimas 
rąstų namelyje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 
12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Sta-
tybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 
22.00, 24.00, 3.00, 5.00 Neįprastas maistas. 
23.00, 4.00 Šeino Delio prieskonių kelionė. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“ (N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

(N-7).
10.00 „Sila. Kelias namo“ 

(N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“  
(N-7).

20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Romantinė komedija 

„Pamergė pagal 
užsakymą“  
(N-7).

0.50 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

1.40 „Pelkė“ (N-7).

6.20 „Visatos broliai“.
6.50 „Džonis Testas“.
7.15 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.35 24 valandos 
(N-7).

10.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

11.25 24 valandos 
(N-7).

12.25 KK2 (N-7).
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 „Mano lemties 

diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 „Juodosios našlės“ 

(N-7).
21.30 Žinios.
22.15 Trileris 

„Keleiviai“  
(N-14).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Begėdis“ 
(N-14).

2.00 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Stilius.
11.45 „Samdiniai. Idealistai 

prieš „Islamo  
valstybę“ (subtitruota).

12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija „Nemunu per 
Lietuvą“.

22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Bodo“ (N-7).
0.25 Septynios Kauno 

dienos.
1.00 LRT radijo žinios.

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

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.25 „Farų karai“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
19.30 Gyvenimiškos 

istorijos.
20.30 „Visi vyrai - 

kiaulės... 2“ (N-7).
21.00 Pavariau (N-7).
21.30 Romantinė komedija 

„Skaistuolė  
amerikietė“ (N-14).

23.15 Kriminalinis trileris 
„Nepalaužiama 
drąsa“ (N-14).

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

2.10 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Nuoga tiesa.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

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

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

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

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 24/7.
0.45 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
1.50 Reporteris.
2.45 Lietuva tiesiogiai.
3.00 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.45 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
4.30 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Kultūros metraščiai. 

Stasys Šalkauskis.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Grupės „Freaks On 

Floor“ koncertas.
14.00 Rusų gatvė.
14.30 „Savaitgalio pasa-

kojimai“. 5 s. „Siela 
dainuoja“ (N-7).

15.30 „Likimo valsas“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 „Apokalipsė. 

Stalinas“.„Pasaulio 
šeimininkas“.

18.25 Poezija.
18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čem-

pio nų lyga. „BC 
Vents pils“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. Transliacija 
iš Ventspilio.

21.00 Septynios Kauno 
dienos.

21.30 IQ presingas.
22.15 Komedija „Super 

Džonio prisikėlimas“.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
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lapkričio 22 d.

 21.30  „Elajus Stounas“ 18.00  „Kaulai“ 20.05    „CSI. Niujorkas“

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 9.10, 14.40, 
21.05 Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 
19,15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.15, 4.15 Aligatorių tram-
dytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Afrikos tankmėje. 17.25, 
23.50, 5.02 Žvejyba Amazonėje. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Teisingumas Teksaso valstijoje. 

 SPort1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia 
Basket“ - Vitorijos „Baskonia“. 7.40 NBA krepši-
nio lyga. Hiustono „Rockets“ - Jutos „Jazz“. 9.50 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos 
„Barcelona“ - Madrido „Estudiantes“. 11.30 Pa-
saulio rali-kroso čempionatas. 13.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Vito-
rijos „Baskonia“. 15.10 KOK World Series. Bušido 
kovos. 17.50 NBA krepšinio lyga. Toronto „Rap-
tors“ - Niujorko „Knicks“. 20.00 Moksleivių Grap-
pling čempionatas. 20.30 NBA Pasaulis. 21.00 
Bushido LT. Diena su kovotoju. Julius Mocka. 
21.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barse-
lonos „Barcelona“ - Madrido „Estudiantes“. 23.00 
KOK World Series. Bušido kovos. Ryga 1.40 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. 3.40 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Az Alkmaar“ - Amsterdamo 
„Ajax“. 5.30 Moksleivių Grappling čempionatas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Nascar 400 mylių lenktynės. 12.00 Anglijos 
Premier lyga. „West Bromwich“ - „Burnley“. 
13.50 KHL. SKA - CSKA. 15.50 KHL. „Medveš-
čak“ - Rygos „Dinamo“. 17.50 Anglijos Premier 
lygos apžvalga. 18.50 UEFA Čempionų lyga. 
CSKA - „Bayer“. Tiesioginė transliacija. 21.05 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 21.35 UEFA 
Čempionų lyga. „Sevilla“ - „Juventus“. Tiesio-
ginė transliacija. 23.45 UEFA Čempionų lyga. 
„Sporting“ - „Real“. 1.35 UEFA Čempionų lygos 
dienos apžvalga. 2.05 KHL. Minsko „Dinamo“ - 
„Jokerit“. 5.00 KHL. „Torpedo“ - „Medveščak“. 

 euroSPort
6.00, 19.00 Futbolas. Pasaulio moterų U20 čempi-
onatas. Papua Naujoji Gvinėja. 7.30 FIFA futbolas. 
8.00 Motosportas. Prancūzija. 8.45 Motosportas. 
Slovakija. 9.35 Sporto linksmybės. 9.45, 17.30 
Angliškasis biliardas. Šiaurės Airija. 11.30, 5.00 
Akmenslydis. Europos čempionatas. Škotija. 14.00 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Suomija. 16.00 
Dailusis čiuožimas. ISU „Grand Prix“. Kinija. 
20.10, 1.25 Sporto naujienos. 20.15 Motospor-
tas. Vengrija. 21.00, 1.30 Motosportas. Marokas. 
21.45, 2.15 Motosportas. Vokietija. 22.30 „Formu-
lė E“. Grenlandija. 23.30 Automobilių lenktynės. 
Bahreinas. 24.00 Liukso ložė.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Paprastai ir greitai 
su Reičele Alen.

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

10.15 „Čiauškutė“ (N-7).
12.50 „Svajonių princas“.
13.20 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Vaikų namai“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.50 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.35 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Transporteris“ 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
17.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Kriminalinis trileris

„Linkėjimai iš 
Paryžiaus“  
(N-14).

23.50 „Rezidentai“ (N-7).
1.30 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
2.15 „Krintantis dangus“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

10.10 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

11.10 „Dingęs“ 
(N-7).

12.20 „Merlino mokinys“ 
(N-7).

14.00 „Virtuvė“ (N-7).
14.30 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
15.30 „Marko miuziklas“.
17.00 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

17.30 „Virtuvės karaliai“.
18.00 „Ema“.
19.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Mirties 

gniaužtuose“  
(N-7).

21.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

23.40 „Virtuvė“ 
(N-7).

0.10 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

„SKAiStuolĖ AmeriKietĖ“
Romantinė komedija. JAV. 2009.
Režisierė: Clare Kilner.
Vaidina: Jenna Dewan, Brianne Davis, Chase Ryan Jeffery.

Prisila Vait - dorybinga koledžo pirmakursė. Bet visos jos svajonės nu-
eina perniek, kai apie jas netyčia nugirsta populiari mergina Natali. 
Apsinuoginusi serialui „Pašėlusios merginos“, Prisila baiminasi susiga-
dinti gyvenimą dėl vienos klaidos. Ji bando atgauti įrašą iš prodiuserio 
Edo Kertsmano.

BtV
21.30

rekomenduoja

„meilĖS SKArDiS“
melodRama. Vokietija. 1999.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Gerit Kling, Volker 
Lechtenbrink, Johannes Brandrup.

Londone gyvenantis Benas - pre-
kiautojas meno kūriniais. Pilotuo-
jančiam sraigtasparnį jam nustoja 
plakti širdis, bet jis įstengia nutūpti. 
Gydytojas Benui pataria nedelsiant 
keisti gyvenimo būdą...

„KeleiViAi“ 
tRileRis. JAV, Kanada. 2008.
Režisierius: Rodrigo Garcia. 
Vaidina: Anne Hathaway, 
Patrick Wilson, David Morse.

Jauna psichoterapeutė Kler kon-
sultuoja lėktuvo katastrofą išgyve-
nusių žmonių grupę. Nors kai kurie 
pacientai tvirtina matę sprogimą, 
kurį esą bando nuslėpti oro bend-
rovė, Kler labiausiai sudomina tylu-
sis ir paslaptingasis Erikas. 

„linKĖJimAi iŠ PArYŽiAuS“
kRiminalinis tRileRis. Prancūzija, 
JAV. 2010. 
Režisierius: Pierre Morel.
Vaidina: John Travolta, Jonathan
Rhys Meyers, Kasia Smutniak.

Rysas dirba JAV ambasadoje Pary-
žiuje. Jo darbas - sudaryti amba-
sadoriaus dienotvarkę, pažaisti su 
juo šachmatais, paliežuvauti ir grįžti 
namo, pas merginą...

tV8
21.00

tV6
22.00

lnK
22.15
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“ (N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

(N-7).
10.00 „Sila. Kelias namo“ 

(N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“  
(N-7).

20.00 Gero vakaro šou 
(N-7).

21.00 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Drama „Kloja“ 

(N-14).
0.20 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
1.20 „Pelkė“ (N-7).

6.20 „Visatos broliai“.
6.50 „Džonis Testas“.
7.15 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.40 „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.35 24 valandos
(N-7).

10.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.25 KK2 
(N-7).

13.20 Būk mano meile! 
(N-7).

14.20 „Mano lemties 
diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 KK2 

(N-7).
20.25 Tik nesijuok 

(N-7).
21.30 Žinios.
22.15 Kriminalinis trileris 

„Nežinomasis“ 
(N-14).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Begėdis“ 
(N-14).

2.00 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Emigrantai.
11.40 Klausimėlis.lt.
12.00 Lietuvos kariuomenės 

dienai. Iškilminga 
rikiuotė Katedros 
aikštėje ir paradas 
Gedimino prospekte. 
Tiesioginė transliacija.

12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Italų kino magija. 

Drama „Didis grožis“ 
(subtitruota, N-14).

1.05 Trumposios žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).

 22.50  „Didis grožis“  20.00  Gero vakaro šou  20.25  Tik nesijuok

trečiadienis

„VESTUVIŲ PLANUOTOJA“
TV serialas. Vokietija. 2015.
Režisierius: Holger Haase.
Vaidina: Alexandra Neldel, Reza Brojerdi, Sara Fazilat.

Roza imasi vestuvių organizavimo verslo, nors pati negali pasigirti sėk
mingais romantiškais santykiais. Rimtumo stokojančiai merginai trūksta 
žinių ir apie verslą. Todėl bendradarbiauti ji pasikviečia vyrišką ir šiurkš
toką, bet puikiai finansus išmanančią Meral, kuriai įgriso darbas tėvo 
garaže. Rozos mamai nepatinka tokia sąjunga, tačiau dukra jos neklauso.

rekomenduoja

TV8
21.00

„NEŽINOMASIS“
Kriminalinis Trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Aaron Woodley.
Vaidinai: Kevin Zegers, Victor
Garber, Laura Vandervoort.

Polo Dinano gyvenimas apsivertė, 
kai jis nusprendė pagrobti tris jau
nas aukštuomenės nares ir paėmė 
jas įkaitėmis, už jas reikalaudamas 
išpirkos, kad išgelbėtų savo šeimą. 
Reikalai išslysta iš po kojų, kai jo pa
mišę draugai imasi ginklų, atsiranda 
aukų. Kai praliejamas kraujas, o Polo 
planas žlunga, jam tenka kovoti, kad 
būtų vienu žingsniu priekyje.

„GRAŽUOLĖ IR PABAISA“
misTinis serialas. JAV. 2012.
Režisierius: Ron Koslow.
Vaidina: Kristin Kreuk, Jay Ryan,
Nina Lisandrello.

Intriguojanti istorija apie praeities 
kriminalus ir antgamtines jėgas. 
Detektyvė Ketrin Čendler praė
jus devyneriems metams nuo 
mamos mirties sužino, kad tąkart 
ją nuo žudikų išgelbėjęs nežemiš
kų galių turintis vyras Vincentas 
Keleris gyvas. Susiradusi jį, Ketrin 
nori daugiau sužinoti apie mamos 
nužudymą ir apie patį Vincentą. 

„KLOJA“
drama. JAV, Kanada, 
Prancūzija. 2009.
Režisierius: Atom Egoyan.
Vaidina: Julianne Moore, Liam 
Neeson, Amanda Seyfried.

Turtinga ginekologė pradeda įta
rinėti vyrą muzikos profesorių ne
ištikimybe. Ji paprašo atsitiktinai 
sutiktos prostitutės suvilioti my
limąjį sutuoktinį ir patikrinti, kaip 
jis elgiasi su kitomis moterimis per 
slaptus pasimatymus.

LNK
22.15

TV6
0.40

TV3
22.30

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 „Meilės 
skardis“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Premjera! 
Džeimio Oliverio supermaistas. 17.00 „Apka-
bink mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 „Vestuvių planuotoja“ (N-7). 
22.55 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimi-
ninkės“ (N-7). 23.55 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-14). 0.55 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 „Dikta-
torių ponios“ (N-7). 12.15 Dviračio šou. 12.45 
Ne vienas kelyje. 13.15 24 valandos (N-7). 
14.00 Beatos virtuvė. 14.50 Dviračio šou. 15.20 
KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Info diena. Dienos komentaras. 
21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.20 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.50, 
1.05 Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.40 Kontrolinis pirkinys. 11.05 „Praeities 
vaikymasis“. 12.20 „Apie meilę“. 13.40 Kartu su 
visais. 14.45 Mados nuosprendis. 16.45 Vyriška/
Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos laikas. 21.10 „Išmokyk 
mane gyventi“. 23.30 Vakaras su Urgantu. 0.10 Patri-
archo Kirillo 70-mečiui. „Prieš Dievą mes visi lygūs“.  

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 „Mitia-
jaus pasakėlės“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 
„Šapovalovas“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 min. 
20.00 „Juoda katė“. 22.00 Vakaras su V.Solovjovu. 
24.00 „Dovana“. 1.55 Gyvenimo taisyklės. 

 REN
7.45, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.45, 17.05 „Šeimos 
dramos“. 9.45 Didžiosios paslaptys. 10.45 „Kitas 3“. 
11.40 M.Zadornovo koncertas. 15.05 „Gobšumas“. 
16.05 Tinkama priemonė. 19.20 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 21.30 Slaptosios teritorijos. 22.30 
Fantastika su grifu „Slaptai“. 23.35 „Svarbios paskir-
ties byla“. 0.25 Pažink mūsiškius! 1.15 „Kareiviai“. 
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6.35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „Šuo“ (N-7).
9.30 Mistinės istorijos 

(N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
19.30 Gyvenimiškos 

istorijos.
20.30 „Visi vyrai - 

kiaulės... 2“ (N-7).
21.00 Pasienio sargyba 

(N-7).
21.30 Romantinė komedija 

„Daktaras T.  
ir moterys“ (N-14).

24.00 Romantinė komedija 
„Skaistuolė  
amerikietė“ (N-14).

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

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Auksinė daina.
9.10 „Miškinis“ 

(N-7).
10.20 „Albanas“ 

(N-7).
11.25 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

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

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

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Mafijos kronikos 

(N-14).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
1.50 Reporteris.
2.45 Lietuva tiesiogiai.
3.00 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.45 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai.
6.55 „Likimo valsas“.
8.00 IQ presingas.
9.10 Durys atsidaro. 
9.25 „120 metų bendrystės“.
10.00 Lietuvos kariuomenės 

diena. Šv.Mišių tie-
sioginė tansliacija.

11.00 Lietuvos kariuomenės 
kūrimas 1918-1919 m.

11.30 Lietuvos kariuomenė 
ir jos karininkai 
antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse.

12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Apokalipsė. Stalinas“.
13.05 Septynios Kauno 

dienos.
13.35 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.05 Pradėk nuo savęs.
14.35 „Kobzarius“.
15.30 „Likimo valsas“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.30 L.Šepečio knygos „Ar 

galėjau?“ pristatymas.
19.00 Labanaktukas. 
19.30 FIBA krepšinio čempio-

nų lyga. „KK Mornar“ - 
Utenos „Juventus“. 
Transliacija iš 
Juodkalnijos.

21.30 Karinė drama „Vaikinai 
iš Abu Graibo“ (N-14).

23.10 DW naujienos rusų k.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Čiauškutė“ (N-7).
12.50 „Svajonių princas“.
13.20 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera 

ir draugai“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Tamsumos“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.40 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.30 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.15 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Transporteris“ 

(N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
17.00 „Bruklino taksi“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

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

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

23.40 „Rezidentai“ (N-7).
0.40 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
1.35 „Krintantis dangus“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mirties 
gniaužtuose“  
(N-7).

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

12.30 Pamiršti vardai. 
Joachimas Lelevelis.

13.00 „Kai šaukia širdis“.
14.00 „Dikensiada“ 

(N-7).
14.40 „Dingęs“

(N-7).
15.50 „Merlino mokinys“ 

(N-7).
17.30 „Ieškotojas“

(N-7).
18.30 „Virtuvė“

(N-7).
19.00 „Paslapčių namai“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Įspūdingiausių 

interjerų 
 dešimtukas.

21.00 „Beribis pasaulis“ 
(N-14).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

23.30 „Ema“.
0.30 „Kai šaukia širdis“.

 21.30  „Vaikinai 
    iš Abu Graibo“

 22.30   Reporteris 21.30    „Daktaras T.
    ir moterys“

 21.00  „Beribis pasaulis“ 17.00   „Bruklino taksi“ 17.55    „Širdele mano“

TV PROGRAMAlapkričio 23 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockajos studija. 
7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 
15.25 „Piatnickis. Antra dalis“. 17.05 Kalba-
me ir rodome. 18.50 „Provincialas“. 20.35 
„Pensilvanija“. 22.40 Dienos apžvalga. 23.05 
„Svetimas rajonas“. 1.00 „Susitikimo vieta“. 
3.00 Sodininkų atsakas. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Ne tik žodžiai... 
8.30, 17.55, 2.15 Povandeninė ABC. 8.40, 
18.05, 2.25 Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ma-
nimi nesirūpink“. 15.30 „Butas L“. 16.25 
Šokantis su gamta. 16.55 Astronariumas. 
17.30, 1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Baltijos jūra. 19.25, 1.10 Rytų studija. 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 20.25, 6.30 
Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzami-
nas“. 0.15 „Butas L“.

 TV1000
9.10 „Pano labirintas“. 11.15 „Nenugalimas“. 
13.35 „Neįtikėtina jaunojo išradėjo T.S.Spiveto ke-
lionė“. 15.25 „Anapus“. 17.25 „Pasiklydę vertime“. 
19.10 „Žaibiškas kerštas“. 21.10 „Adelė ir mumijos 
paslaptis“. 23.10 „Solistas“. 1.15 „Pakaks“.

 DiscoVery 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 San-
dėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 10.05 Sun-
kvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Didžiosios 
mašinos. 14.30 Nuogi ir išsigandę. 21.00, 2.50 
Paskui klasikinius automobilius. 22.00, 3.40 
Nesėkmių garažas. 23.00, 4.30 Plieniniai žirgai. 
24.00 Katastrofa ant ratų. 0.30 Kas nutiko vėliau? 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Nekilnojamojo turto paieška. 9.30 Gyvenimas 
rąstų namelyje. 10.00, 15.00, 22.00, 3.00 Vieš-
bučių verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspe-
dicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla 
gamtoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas maistas. 
23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Teisingumas Teksaso valstijoje. 9.10, 
14.40 Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tram-
dytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Afrikos tankmėje. 17.25, 
23.50 Ryklių ekspertai. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Veterinarų gyvenimas. 21.05, 5.02 Mutantų planeta. 

 sPorT1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselo-
nos „Barcelona“ - Madrido „Estudiantes“. 7.40 
NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - Atlantos 
„Hawks. 9.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Tilburgo „Willem II“ - Eindhoveno „PSV“. 12.50 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos „Bar-
celona“ - Madrido „Estudiantes“. 14.30 KOK World 
Series. 17.15 Europos taurė. Skopjės „MZT“ -
Panevėžio „Lietkabelis“. 19.00 Tiesiogiai. Europos 
taurė. Panevėžio „Lietkabelis“ - Zagrebo „Cedevita“. 
21.00 Rusijos „Premiere“ futbolo lygos apžval-
ga. Premjera. 21.30 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Atlantos „Hawks. 23.40 Europos taurė. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - Zagrebo „Cedevita“. 1.20 
Road to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 1.50 Olan-
dijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Tilburgo „Willem II“ 
- Eindhoveno „PSV“. 3.40 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. „Valencia Basket“ - Vitorijos „Baskonia“.  

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 UEFA Čempionų lyga. CSKA - „Bayer“. 
8.50 UEFA Čempionų lyga. „Sevilla“ - „Juven-
tus“. 10.40 UEFA Čempionų lyga. „Sporting“ -
„Real“. 12.30 Eurolyga. „Barcelona“ - „Real“. 
14.25 UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 
14.55 Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga. 
15.55 KHL. „Metallurg“ - „Lokomotiv“. Tie-
sioginė transliacija. 18.35 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 19.35 UEFA Čempionų lyga. „Besik-
tas“ - „Benfica“. Tiesioginė transliacija. 21.40 
UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ - „Manches-
ter City“. Tiesioginė transliacija. 23.45 UEFA 
Čempionų lyga. „Arsenal“ - PSG. 1.35 UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 2.05 UEFA 
Čempionų lyga. „Besiktas“ - „Benfica“. 5.00 
Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Lokomotiv“. 

 eurosPorT
7.15 Motosportas. Vengrija. 8.00 Motosportas. 
Marokas. 8.45 Motosportas. Vokietija. 9.30 Liukso 
ložė. 10.30, 18.00, 4.00 Akmenslydis. Europos 
čempionatas. Škotija. 13.00, 24.00, 0.35 JAV fut-
bolo lyga. 16.15 „Formulė E“. Grenlandija. 17.15, 
22.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Suomija. 
19.55, 0.25 Sporto naujienos. 20.05, 2.30 Motos-
portas. Rusija. 20.45, 3.15 Motosportas. Portuga-
lija. 21.30 Jojimas. Čempionų turas. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.30   „Sudužusių 
    žibintų gatvės“

 12.30  „Miestelio 
            patruliai“

 18.15   „Valdžios tvirtovė“ 20.30  Panorama 12.25  KK2 15.30  „Itališka meilė“

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Šunyčiai patru-
liai“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 „Vestuvių 
planuotoja“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-
7). 13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio 
Oliverio supermaistas. 17.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 20.15 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Premjera! 
Romantinė drama „Rodeo ir Džiuljeta“ (N-7). 
22.50 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimi-
ninkės“ (N-7). 23.50 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-14). 0.50 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pa-
galbos skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 
12.40 Autopilotas. 13.05 24 valandos (N-7). 
13.45 „Diktatorių ponios“ (N-7). 14.50 Dviračio 
šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip yra (N-
7). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena. Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena.
 

 PBK
6.00, 1.15 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.50 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 9.20 
Gyvenk sveikai! 10.40 Kontrolinis pirkinys. 11.10 
„Praeities vaikymasis“. 12.20 „Apie meilę“. 13.40 
Kartu su visais. 14.45 Mados nuosprendis. 16.40 
Vyriška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos laikas. 
21.10 Brangi laida. 21.25 „Išmokyk mane gyventi“. 
23.55 Vakaras su Urgantu. 0.30 Žvelgiant į naktį. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svar-
biausia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 
10.55 „Mitiajaus pasakėlės“. 13.45 Gyvenimo 
taisyklės. 14.10 „Chabarovo principas“. 16.40 
Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 
„Juoda katė“. 22.00 „Dvikova“. 24.00 „Dovana“. 

 Ren
9.50 Didžiosios paslaptys. 10.45 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 12.00 Slaptosios teritorijos. 13.05 
Fantastika su grifu „Slaptai“. 14.05 „Dar ne vaka-
ras“. 15.05 „Gobšumas“. 16.05 Tinkama priemonė. 
17.10 „Šeimos dramos“. 19.20 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 
A.Čapman paslaptys. 22.30 Kosminių istorijų diena. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 5.10 
Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockajos studija. 
7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 
15.25 „Piatnickis. Antra dalis“. 17.05 Kalbame ir 
rodome. 18.50 „Provincialas“. 20.35 „Pensilva-
nija“. 22.40 Dienos apžvalga. 23.05 „Svetimas 
rajonas“. 1.00 „Susitikimo vieta“.

 TV PolonIa
6.05 „Tėvas Mateušas“. 7.00 Rytų studija. 
7.30, 16.55, 1.15 Lenkijos gamtos lobiai. 8.00 
Klausimai per pusryčius. 11.10, 21.50, 4.20 
Polonija 24. 11.40, 22.15, 4.50 Sveika, Polo-
nija. 12.25, 17.20, 3.35 Trumpa istorija. 12.35 
Žinios. 12.50 „Laimės spalvos“. 13.25 „M, 
kaip meilė“. 14.20 „Gyvenimo egzaminas“. 
15.15 Vilnoteka. 15.35 Miško istorijos. 16.00 
Kaip tai veikia. 16.30, 0.45 Galerija. 17.30 
TV ekspresas. 17.50, 0.35, 4.10 Lenkija su 
Miodeku. 17.55 Naszaarmia.pl. 18.20 Gyva 
istorija. Arnhemo kariai. 18.55, 3.45 „Laimės 
spalvos“. 19.25 Kultūros informacija. 19.45, 
1.45 Animacinis f. 20.00, 2.00 Žinios. 20.50, 
2.45 „Komisaras Aleksas“. 23.05 Humoro se-
rijos. 23.40 Verta kalbėti. 5.30 Giminės saga. 

 TV1000
9.10 „Solistas“. 11.15 „Žaibiškas kerštas“. 
13.10 „Psichoterapija“ (N-7). 15.05 „Pakaks“ 
(N-14). 17.05 „Ten, kur širdis“. 19.10 „Juodojo 
vanago žūtis“ (N-14). 22.00 „Misteris Dydsas“ 
(N-7). 23.45 „Burleska“. 

 DIscoVeRy 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandė-
lių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kana-
da. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių per-
pardavinėtojai. 13.35 Novatoriai. 14.30 Išgyventi 
drauge. 21.00, 2.50 Turto gelbėtojai. 22.00, 3.40, 
4.05 Kovos dėl konteinerių. 23.00, 4.30 Senienų 
medžiotojai. Didžioji Britanija. 24.00 Katastrofa 
ant ratų. 0.30 Kas nutiko vėliau? 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Ne-
kilnojamojo turto paieška. 9.30 Gyvenimas rąstų 
namelyje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00, 
2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00, 
5.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Mažai iš-
mindžiotais takais. 23.00, 4.00 Tai neįtikėtina. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“ (N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

(N-7).
10.00 „Sila. Kelias namo“ 

(N-7).
12.00 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
13.00 Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“ 
(N-7).

20.00 Farai (N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Veiksmo f. 

„Nuotykių 
ieškotojas“  
(N-7).

0.20 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

1.20 „Pelkė“ (N-7).

6.20 „Visatos broliai“.
6.50 „Džonis Testas“.
7.15 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.40 „Volkeris, 

Teksaso  
reindžeris“  
(N-7).

9.35 24 valandos
(N-7).

10.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.25 KK2 (N-7).
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 „Mano lemties 

diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Valanda 

su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Premjera! 

Veiksmo trileris 
„Apsupti ir  
sunaikinti“  
(N-14).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Begėdis“
(N-14).

2.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Gyvenimas.
11.45 Paklauskim Lietuvos.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Dokumentinių filmų 

ciklas „Mano mies-
tas“. Šiauliai.

22.25 Trumposios žinios.
22.30 Trileris 

„Karlosas Šakalas“ 
(N-14).

1.10 Trumposios žinios.
1.15 „Komisaras Reksas“ 

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

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

7.30 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.25 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (N-7).

11.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

14.50 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

15.45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“ 
(N-7).

19.30 „Farų karai“ (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Sukčiai“  
(N-14).

23.45 Romantinė komedija 
„Daktaras T.  
ir moterys“ (N-14).

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

2.40 „Vampyro dienoraš-
čiai“ (N-14).

3.20 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Patriotai 

(N-7).
8.10 „Kalnų ežerai“.
9.10 „Miškinis“ 

(N-7).
10.20 „Budelis“

 (N-7).
11.25 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

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

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

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

(N-7).
21.30 Kartų kovos.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.50 Reporteris.
2.45 Lietuva tiesiogiai.
3.00 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.45 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Šventadienio mintys.
6.30 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
6.55 „Likimo valsas“.
8.00 Nes man tai rūpi.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 L.Šepečio knygos „Ar 

galėjau?“ pristatymas.
13.35 Nacionalinis turtas.
14.00 E.Ališankos kūrybos 

vakaras su nauja poe-
zijos knyga „Stuburo 
tik punktyrai“.

15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.20 Amžininkai. II pasauli-

nio karo įtaka Lietuvos 
demografinei situacijai.

18.10 Poezija.
18.15 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Italų kino magija. 

Drama „Didis grožis“ 
(subtitruota, N-14).

23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje 

(rusų k. iš Prahos).
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lapkričio 24 d.

 12.00   „Trys 
   muškietininkai“

 9.00  Vienam gale kablys 6.50  Daktaras Ozas

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 Kas namie 

šeimininkas?
8.15 „Keistenybės. Dono 

Poleko pasaulis“.
8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Čiauškutė“ (N-7).
12.50 „Svajonių princas“.
13.20 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Įtariamieji“ (N-14).
22.25 „Meilė ir bausmė“ 

(N-7).
0.15 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
1.50 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
2.45 Daktaras Ozas (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Bruklino taksi“ 

(N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ (N-7).
11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
17.00 „Bruklino taksi“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Fantastinis trileris 

„Vaizdo dienoraštis“ 
(N-14).

23.45 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Bambergo „Brose“. 
Vaizdo įrašas.

1.30 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

2.20 „Krintantis dangus“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

11.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

12.00 „Trys muškietininkai“ 
(N-7).

13.55 „Mirties 
gniaužtuose“  
(N-7).

14.55 „Kai kas dar“ 
(N-7).

16.50 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

17.50 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

18.20 „Dikensiada“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvės 
karaliai“.

21.00 „Kai šaukia širdis“.
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).
23.30 „Dingęs“ 

(N-7).
0.40 „Paslapčių namai“ 

(N-7).

 AnimAl PlAnet
8.15, 21.50 Veterinarų gyvenimas. 9.10, 14.40, 
21.05 Mutantų planeta. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Afrikos tankmė-
je. 17.25, 23.50, 5.02 Upių pabaisos. 18.20, 
22.00, 1.40, 5.49 Laukinė Europa. 

 SPort1
5.50 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos 
„Spartak“ - Permės „Amkar“. 7.40 Europos taurė. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - Zagrebo „Cedevita“. Vakar. 
9.25 NBA krepšinio lyga. Hiustono „Rockets“ -
Jutos „Jazz“. 11.50 KOK World Series. Bušido 
kovos. Talinas 2015. 14.20 Drift Masters GP. Pir-
moji lenktynių diena. 16.20 Drift Masters GP. Antroji 
lenktynių diena. 18.20 Europos taurė. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Zagrebo „Cedevita“. Vakar. 20.00 
Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. Premjera. 21.00 Olandijos „Eredivi-
sie“ futbolo lygos apžvalga. 22.00 Road to Glory. Ko-
vinio sporto žurnalas. 22.30 KOK World Series. Bu-
šido kovos. Talinas 2015. 1.00 NBA krepšinio lyga. 
Hiustono „Rockets“ - Jutos „Jazz“. 2016-11-19. 
3.10 NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - Niu-
jorko „Knicks“. 5.20 Penktasis kėlinys. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. Vakar. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ 
- „Manchester City“. 8.50, 17.55 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Arsenal“ - PSG. 10.40, 3.50 
„Trans World Sport“ žurnalas. 11.40 Futbolas. 
Anglijos premier lygos žurnalas. 12.10 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 12.40 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Besiktas“ - „Benfica“. 
14.30 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Loko-
motiv“. 16.30 Boksas. 19.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Žalgiris“ - „Brose Bamberg“. Tiesioginė translia-
cija. 21.55 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Unics“. 
Tiesioginė transliacija. 24.00 Futbolas. UEFA 
Europos lyga. „Zu rich“ - „Villarreal“. 1.50 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - Minsko „Dina-
mo“. 5.25 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Unics“. 

 euroSPort
6.00, 16.30 JAV futbolo lyga. 8.00 Motosportas. 
Rusija. 8.45 Motosportas. Portugalija. 9.30, 
18.00, 20.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Suomija. 11.15, 24.00, 1.05 Futbolas. Pasau-
lio moterų U20 čempionatas. Papua Naujoji 
Gvinėja. 17.00, 18.45 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. 20.25, 0.55 Sporto 
naujienos. 20.30, 2.30 Motosportas. Argentina. 
21.00, 3.15 Motosportas. Kinija. 21.30, 4.00 
Akmenslydis. Europos čempionatas. Škotija. 

 

„VAiZDo DienorAŠtiS“
Fantastinis trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Josh Trank.
Vaidina: Dane DeHaan, Alex Russell, Michael B.Jordan.

Trys aukštesniųjų klasių moksleiviai padaro stulbinamą atradimą, sutei-
kiantį jiems dar nesuprantamų neįtikėtinų galių. Kol kompanija mokosi 
naudotis savo naujais gebėjimais, jų gyvenimuose pradeda dėtis kai 
kas keista, ir viršų pradeda imti jaunuolių tamsioji pusė.

tV6
22.00

rekomenduoja

„FArŲ KArAi“
Kriminalinis serialas. Rusija. 2008.
Režisierius: Jegor Abrosimov.
Vaidina: Aleksandr Ustiugov,
Aleksej Zavjalov, Dmitrij 
Bykovskij-Romašov.

Majoras Šylovas dirba stambaus 
naftos koncerno saugumo tarny-
bos vadovu Sibire. Ilgą laiką nebu-
vęs namie, jis su Lena nusprendžia 
nuvažiuoti į Peterburgą. 

„nuotYKiŲ ieŠKotoJAS“  
VeiKsmo Filmas. JAV. 1996.
Režisierius: Jean-Claude 
Van Damme.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Roger Moore, James Remar.

Gatvės klounas su vagiliaujančia 
berniūkščių gauja bėga nuo poli-
cijos ir atsiduria piratų laive. Piratus 
užpuola kiti piratai, o jų vadas par-
duoda vaikiną į vergiją. Šis patenka į 
salą, kurioje mokoma kovos menų...

„SuKČiAi“
VeiKsmo trileris. Kanada, JAV. 
2001.
Režisierius: David Mamet. 
Vaidina: Gene Hackman, 
Danny De Vito, Delroy Lindo.

Jis mėgaujasi gražuolės jaunos žmo-
nos dėmesiu, jam netrūksta pinigų, 
jis dievina savo darbą. Džo Muras - 
vagis. Todėl turi viską - puikiai žino, 
kaip pasiimti tai, kas jam nepriklauso.BtV

21.30

tV3
22.30

BtV
19.30
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Fantastiniame nuotykių filme visai šeimai 
pamatysime tokias žvaigždes kaip Edis Red
meinas (Eddie Redmayne), Kolinas Farelas 
(Colin Farrell) ir Ezra Mileris (Ezra Miller). 
Kalbama, kad ekranuose pamatysime ir patį 
Džonį Depą (Johnny Depp), tačiau užsiminus 
apie tai filmo kūrybinė grupė tyli tarsi van
dens į burnas prisėmusi.

„Sakote, filme pamatysime Dž.Depą? Aš 
nieko nežinau, mes apie tai nekalbame. Nuos
tabiausias dalykas čia yra Dž.Rouling fantas
tiškas scenarijus ir staigmenos, kurios lydėjo 
mus per visus filmavimus. Patikėkite, paslap
čių buvo užtektinai. Žinau, kad šiais socialinių 
tinklų klestėjimo laikais paslaptis išlaikyti be 
galo sunku. Tačiau, jei mes bent kiek galime 
prisidėti prie čia vykstančių stebuklų, verta 
dėl to pasistengti“,  juokiasi E.Redmeinas. 

Tiesa, kol kas nėra aišku, ar Dž.Depą pa
matysime šioje „Fantastinių gyvūnų ir kur 
juos rasti“ dalyje, ar jos tęsiniuose. Dž.Rou
ling neseniai netikėtai paskelbė, kad užbaigė 
siužetą penkiems šio ciklo filmams, nors iš 
pradžių buvo skelbta apie trilogiją.

Pirmosios dalies istorija išties nepapras
ta: į Jungtinių Valstijų burtininkų kongresą 

atvykusį magiškuosius gyvūnus tyrinėjantį ir 
gelbėjantį Niutą Skamanderį ištinka bėda  
pasprunka keletas jo stebuklingame lagami
nėlyje laikytų fantastinių gyvūnų. Tuo pasi
naudojusi suaktyvėja burtininkų išnaikinimo 
siekianti organizacija. Magijos pasaulio val
džia dėl to labai nepatenkinta ir Niutas pri
verstas sprukti. 

Krizę dar labiau paaštrina didėjanti ne
santaika tarp burtininkų ir žiobarų. Skaman
deris privalo išsiaiškinti, ką slepia staiga kilęs 
chaosas ir skleidžiama panika, ir, be to, kuo 
greičiau sugaudyti iš jo lagaminėlio paspru
kusius fantastinius gyvūnus, kol šie nespėjo 
pridaryti žalos.

„Forum Cinemas“ inf.

Hario Poterio gerbėjų filmas
grąžins į magijos pasaulį

Magiškasis  Džoanos Rouling 
(J.K.Rowling) sukurtas burtininkų  
pasaulis sugrįžta į kino ekranus. Visų  
Hario Poterio gerbėjų laukiamiausiame 
metų filme pasakojama apie burtininką 
niutą skamanderį, parašiusį knygą  
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“,  
iš kurios Hogvartse mokėsi ir pats Haris 
Poteris. Tad naujasis filmas jau nuo  
lapkričio 18 dienos lietuvos kino teatrų 
žiūrovus nukels į Dž.Rouling magijos  
pasaulį kelias dešimtis metų prieš Harį 
Poterį ir į kitą žemės rutulio pusę.

 „Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“
„Fantastic Beasts and Where to Find Them“

Kino teatruose nuo lapkričio 18 d.

n Nuotykių, fantastinis, šeimos filmas, 

JAV, 2016
n Režisierius: David Yates 

n Scenarijaus autorė: J. K. Rowling 

n Vaidina: Eddie Redmayne, Katherine 

Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol,  

Ezra Miller, Colin Farrell ir kiti 
„F

or
um

 C
in

em
as

“ n
uo

tr.

Džoana Rouling (J.K.Rowling)
EPA-Eltos nuotr.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kinai
Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 18-24 d. 11, 
14.50, 20.40 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 18-24 d. 
12.10, 17.45 val.
„Įkalinta“ (draminis trileris, Prancūzija, Kanada, N-13) - 
18-24 d. 14.55, 17.15, 18.20, 21.30 val.
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 18-24 d. 12, 
15.05, 18, 20.50 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 10.20, 11.20, 15 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 18-24 d. 12.30, 17.05 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 18-24 d. 
10.10, 11.10, 13.35, 16 val.  
(11.10 val. seansas vyks 19-20 d.).
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 18-24 d. 
13.20, 15.45, 19.20, 21.50 val.
„ledlaužis“ (katastrofų trileris, Rusija, N-13) - 18-24 d. 
13.10, 18.10, 21.10 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 18-24 d. 18.35, 21 val.
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
18-24 d. 10.40, 15.50 val.
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
18-24 d. 18.25 val.
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) -  
18-24 d. 13.50 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-7) - 18-24 d. 15.40 val.

„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 18, 20, 22, 24 d.  
20.55 val.
„sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
19, 21, 23 d. 20.55 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 10.30 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 12.40 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 
18-24 d. 19.30 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
18-24 d. 21.40 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 18-24 d.  
11.30, 14.30, 17.30 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 18-24 d. 
12.20, 15.20, 20.30 val.
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 18-24 d. 11.30, 
15, 16.40, 18.20, 21.20 val.
„Įkalinta“ (draminis trileris, Prancūzija, Kanada, 
N-13) - 18-24 d. 11.15, 14.20, 16.30, 19, 21.40 val. 
(11.15 val. seansas vyks 19-20 d.).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 11.20, 13.30, 15.40, 18 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 18-24 d. 
13.15, 15.50, 18.30, 21.30 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 18-24 d. 16, 18.40, 21.15 val.
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) - 18-24 d. 11, 
12.40, 14.10 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 18-24 d. 12, 14.30, 
15.50 val.
„ledlaužis“ (katastrofų trileris, Rusija, N-13) - 18-24 d. 
18.15, 21 val.

„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
18-24 d. 17.50, 20.45 val.
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
19-20 d. 12.15 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-20 d. 11 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 13.30 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 
18-24 d. 20.15 val.
„Megės planas“ (romantinė komedija, JAV, N-13) - 
18-24 d. 19.30 val.
„inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 18, 20, 22, 24 d. 21.45 val.
„sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
19, 21, 23 d. 21.45 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„natūralus pasipriešinimas“ (dokumentinis f., 
Prancūzija) - 18 d. 17 val.
„Gimme Danger“ (dokumentinis f., JAV) - 
18 d. 18.50 val. 20 d. 21 val. 23 d. 16.50 val.
„Megės planas“ (romantinė komedija, JAV) - 
18 d. 21 val. 21 d. 17 val.
„Tamsta Varlius“ (nuotykių f., Nyderlandai, Belgija) - 
19 d. 13.30 val. 20 d. 12.30 val.
„nuo lietuvos nepabėgsi“ (drama, Lietuva) - 
19 d. 16 val. 20 d. 16.50 val. 22 d. 17 val.
„Taksiukas“ (komiška drama, JAV) - 20 d. 15 val. 
21 d. 15 val. 24 d. 17.15 val.
„Amarcord“ (komiška drama, Italija, Prancūzija) - 
20 d. 18.30 val.
„A.Grikevičiaus kūrybos pristatymas ir 
trumpametražių filmų programa“ (dokumentiniai f., 
Lietuva) - 21 d. 19.30 val.
„Jausmai“ (drama, Lietuva) - 22 d. 18.40 val.
„užtemimas“ (drama, Italija, Prancūzija) - 22 d. 20.40 val.
„Ave, vita“ (drama, Lietuva) - 23 d. 19 val.
„Riksmas“ (drama, Čekoslovakija) - 23 d. 21 val.
„Faktas“ (tragedija, Lietuva) - 24 d. 19 val.
„naktinis traukinys“ (drama, Lenkija) - 24 d. 21 val.

Po žiaurios avarijos, kurios metu žuvo 
jos vyras, o sūnus liko paralyžiuotas ir vi-
siškai nereaguojantis į aplinką, vaikų psi-
chologė Merė (aktorė Naomi Watts) nu-
sprendžia apsigyventi atokioje sodyboje ir 
visą dėmesį skirti sūnui. Deja, jo būklė ne-

gerėja. Viltį beprarandančios motinos pasą-
monėje netgi ima kilti kraupios mintys apie 
sūnaus kančios užbaigimą pačiu drastiš-
kiausiu būdu.

Viltis Merei sužimba, kuomet jos keliai 
susikerta su ikimokyklinio amžiaus našlaičiu 
berniuku Tomu. Suprasdama, kad taip padės 
ne tik jam, bet ir pačiai sau, Merė apsiima 
globoti tėvų netekusį vaiką. Nors neprisipa-
žįsta net pati sau, Tomas jai pamažu ima pa-
keisti tikrą sūnų. Tol, kol vieną dieną Tomas 

tiesiog dingsta. Pareigūnai netiki, kad ber-
niukas išgyveno atšiaurioje Naujosios An-
glijos žiemoje, tačiau vieną vakarą Merei 
pasirodo, kad už lango stovi jos globotinis. 
Ryte įsitikinusi, kad jai tik pasirodė, po kelių 
dienų Tomą ji pastebi namo koridoriuje. Puo-
lusi ieškoti ir berniuko neaptikusi, Merė ima 
abejoti savo sveiku protu.

Jos kolega - psichiatras, su kuriuo Me-
rė bendrauja internetu - yra įsitikinęs, kad 
šios haliucinacijos tėra Merės miego trū-
kumo rezultatas. Tačiau moteris pamažu 
ima įtarti kur kas šiurpesnę tiesą. Tiesą, 
kuri susijusi tiek su Tomu, tiek su jos pa-
ralyžiuotu sūnumi, tiek su dalykais, kurių 
žmogui nelemta suvokti.

„Forum Cinemas“ inf. 

 „Įkalinta“
„Shut In“

Kino teatruose nuo lapkričio 18 d.

n Draminis trileris, JAV, 2016 

n Režisierius: Farren Blackburn

n Vaidina: Naomi Watts, Oliver Platt, Charlie 

Heaton, David Cubitt, Jacob Tremblay ir kiti

n Cenzas: N-13. 7-12 m. vaikams būtina 

suaugusiojo palyda
n Filmas anglų kalba su lietuviškais titrais
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Kinas 

MULTIKINO OZAS
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 18-24 d. 
11.15, 14, 17, 20 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 18-24 d. 10, 
12.40, 15.30, 18.30, 21.30 val.
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 18, 21 d. 15.45, 
19, 21.30 val. 19-20, 22-23 d. 16.15, 19, 21.30 val. 24 d. 
16.15, 19.15, 21.30 val.
„Įkalinta“ (draminis trileris, Prancūzija, Kanada, N-13) - 
18-21, 23 d. 19.30, 21.45 val. 22 d. 19.30 val.  
24 d. 19.30, 22 val.
„Nuo Lietuvos nepabėgsi“ (drama, Lietuva, N-16) - 
18-19 d. 18.30 val. 20 d. 18.15 val. 21, 23 d. 18.45 val. 
22 d. 21.45 val. 24 d. 21.30 val.
„Sąjungininkai“ (trileris, JAV, N-13) - 24 d. 19 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 18-22 d. 
11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val. 23 d. 11,  
13.30, 16.45, 19.15, 21.45 val. 24 d. 11.30, 14,  
16.30, 18.45, 21.45 val.
„Ledlaužis“ (katastrofų trileris, Rusija, N-13) - 18, 24 d. 
16.15 val. 19, 21, 23 d. 20.45 val. 20 d. 15.30 val. 
24 d. 16 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 18-23 d. 18.45, 21.45 val. 24 d. 18.30,  
21.15 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 18, 20-21 d. 10, 11, 12, 
13.15, 14.15, 16.30 val. 19 d. 10, 12, 13.30, 14.15, 16.30 
val. 22 d. 10.15, 11.15, 12.15, 13.30, 14.15 val. 23 d. 10, 
12, 14, 14.45, 16.30 val. 24 d. 11, 13.30, 14.15, 16.30 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
18 d. 13.45, 20.45 val. 19 d. 13.45, 15.45 val. 20 d. 13.45, 
20.30 val. 21 d. 13.45, 16.15 val. 22, 24 d. 13.45 val.  
23 d. 13.45, 16 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 10.30, 11.30, 12.45, 15, 17.15 val.

„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 19 d. 11 val. (specialus 
seansas mažiukams).
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 23 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ

„Asfaltas“ (komiška drama, Prancūzija) - 18 d. 17.30 val.
24 d. 16.30 val.
Uždaras vakaras - 18 d. 19.30 val. 23 d. 18 val.
„Florence“ (muzikinė komedija, D.Britanija) - 
19 d. 15 val. 24 d. 18.10 val.
„Pakeliui į amžinybę“ (drama, Indija, Prancūzija) - 
19 d. 17 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, 
Austrija) - 19 d. 19 val.
Ekskursija po kino archyvą - 21 d. 18.30 val.
„Juoda“ (drama, Belgija) - 22 d. 16.30 val.
„Karas“ (drama, Danija) - 22 d. 18.10 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis nuo   -
tykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 18-24 d. 10.40, 12, 13.30, 
15, 20.50, 23.45 val. (12 val. seansas vyks 23-24 d.; 13.30 val. 
seansas vyks 18-20 d.; 23.45 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 18-24 d. 
13.30, 17.55 val. (18-20 d. 13.30 val. seansas nevyks).
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 18-24 d. 13.20, 
15.35, 18.40, 21.40 val. (18-20 d. 13.20 val. seansas 
nevyks; 15.35 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Įkalinta“ (draminis trileris, Prancūzija, Kanada, N-13) -
18-24 d. 13.25, 16.10, 19.20, 21.50, 23.50 val. (13.25 
val. seansas vyks 23-24 d.; 18-20 d. 16.10 val. seansas 
nevyks; 23.50 val. seansas vyks 18-19 d.).

Scanorama 2016 (festivalis) - 18-20 d.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 10.30, 11.10, 14.50, 16.25 val. (18-20 d. 11.10 val. 
seansas nevyks; 14.50 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 18-24 d. 12.45 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 18-24 d. 10.15,  
11.20, 12.15, 14.25, 17 val. (11.20, 17 val. seansai  
vyks 23-24 d.).
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 18-24 d. 
16.45, 19.10, 21.20 val. (21.20 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 18-24 d. 18.20, 21.30 val. (18.20 val. sean-
sas vyks 23-24 d.).
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) - 18-20 d. 
10.20 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
21 d. 21.10 val. 23.24 d. 19.10 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 22-24 d. 
21.10 val.
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
22-24 d. 18.20 val.
„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-13) - 
21 d. 18.20 val. 23-24 d. 21 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-7) - 18-24 d. 13.50 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
18-24 d. 16.35 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 11.30 val.

CINAMON
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 18-24 d. 11, 
15.45, 18.30, 21.15 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 18 d. 
12.20, 17, 19.40 val. 19-24 d. 12.20, 17, 19.30 val.

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, 
nuo mūšių žiaurumo pavargęs Tomas (akto-

rius Michael Fassbender) įsidarbina nuoša-
lioje Australijos saloje, švyturio prižiūrėtoju. 

Atšiaurios vandenyno bangos ir visiška vie-
natvė guodžia apmirusią Tomo sielą, kuri, 
kaip jam rodos, niekuomet nebeatsigaus. Ta-
čiau vieną dieną, nuplaukęs į žemyną su rei-
kalais, Tomas sutinka gražuolę Izabelę (akt. 
Alicia Vikander) ir vėl pajunta gyvenimo 
džiaugsmą.

Po netrukus iškeltų vestuvių laimingi jau-
nieji vienui vieni gyvena saloje, o iki visiškos 
laimės jiems trūksta tik kūdikio. Deja, šis 
palieka savo tėvus per anksti. Gedulo bedu-
gnėje, pasisukus vėjams, į salos pakrantę 
vandenyno bangų atplukdytoje valtyje su-
tuoktiniai randa verkiantį kūdikį - nuostabaus 
grožio mergaitę. Tomas pasiryžęs susisiekti 
su policija, kad ši imtų ieškoti mergaitės tė-
vų, tačiau motinystės instinkto užvaldyta Iza-
belė įtikina vyrą, kad tai - dangaus dovana 
jiems, atsakymas į visas jų maldas ir troški-

Premjera

 „Švyturys tarp dviejų vandenynų“
„The Light Between Oceans“

Kino teatruose nuo lapkričio 18 d.

n Drama, JAV, 2016

n Režisierius: Derek Cianfrance

n Vaidina: Michael Fassbender, 

Alicia Vikander ir kiti

n Cenzas: N-13. 7-12 m. vaikams būtina 

suaugusiojo palyda
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Įkalinta“ (draminis trileris, Prancūzija, Kanada, N-13) - 
18 d. 22.30 val. 19-24 d. 21.50 val.
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 18 d. 11.30, 
19.30 val. 19-24 d. 11.30, 18.50 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 18-24 d. 10.45, 13.45, 
14.50, 18.20 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 10.30, 12.45, 15, 17.10 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 18-24 d. 14.15 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
18-24 d. 11.20, 20.15 val.
„Ledlaužis“ (katastrofų trileris, Rusija, N-13) - 18 d. 
22.10 val. 19-24 d. 22.15 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, JAV, 
N-13) - 18 d. 13.20, 18.50, 22.20 val. 19-24 d. 13.20, 19.10, 22 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 18-24 d. 
16.30, 21.30 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., 3D, JAV) - 
18-24 d. 16.30 val.

KLAiPėDA

FORUM CiNEMAS
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 18-24 d. 
11.30, 17.30 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 18-24 d. 10.30, 
14.30, 20.30 val.
„Įkalinta“ (draminis trileris, Prancūzija, Kanada, N-13) - 
18-24 d. 15.35, 19.15, 21.30 val.
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė Kara-
lystė, Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 18-24 d. 17.45, 20.45 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 18-24 d. 10.20, 13.25, 
14.20, 16.30 val. (10.20 val. seansas vyks 18, 20 d.).

„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 18-24 d. 11, 12.25, 15.50, 17 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 10.10, 14.45 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 18-24 d. 
18.40, 20.45 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 18-24 d. 15.40, 21.15 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
18-24 d. 13.15, 18.10 val.
„Ledlaužis“ (katastrofų trileris, Rusija, N-13) - 18-24 d. 
12.50, 18.50 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 10.40 val.
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas lietu viš-
kai, Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) - 18-24 d. 12.30 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
18-24 d. 21.40 val.

ŠiAULiAi

FORUM CiNEMAS
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 18-24 d. 
11.45, 13.15, 17.35 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis nuo-
tykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 18-24 d. 14.40, 20.30 val.
„Įkalinta“ (draminis trileris, Prancūzija, Kanada, N-13) - 
18-24 d. 16.10, 19.25, 21.45 val.
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė Kara-
lystė, Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 18-24 d. 15, 20.40 val.
Scanorama 2016 (festivalis) - 18-20 d.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 10.15, 12.35, 14.55, 17.10 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 18-24 d. 11 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 19-20 d. 10.40 val. 
21-24 d. 13.25, 15.35 val.

„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 18-20 d. 
18 val. 21-24 d. 17.45, 20.20 val.
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) - 18-24 d. 12.50 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
18, 21, 23 d. 18.20 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 18-24 d. 21.10 val. 19, 20, 22, 24 d. 18.20 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 21, 
23 d. 18 val.
„Ledlaužis“ (katastrofų trileris, Rusija, N-13) - 22, 24 d. 
18 val.

PANEvėžyS

FORUM CiNEMAS BABiLONAS
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 18-24 d. 
12.35, 18.30 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 18-24 d. 10.40, 
15.30 val. (10.40 val. seansas vyks 19-20 d.).
„Įkalinta“ (draminis trileris, Prancūzija, Kanada, N-13) - 
18-24 d. 21.30 val.
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 18-24 d. 20.30 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 18-24 d. 10.10, 12.15, 
14.25 val. (10.10 val. seansas vyks 19-20 d.).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
19-20 d. 10.20 val. 18-24 d. 15.50 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 18-24 d. 13.35, 18.10 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
18-24 d. 16.35 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 18-24 d. 
18.40 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 18-24 d. 21.15 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

mus. Beprotiškai mylėdamas savo žmoną, 
Tomas nusileidžia ir priima svetimą kūdikį į 
savo šeimą. Tačiau nė vienas jų net neįtaria, 
kokios bus šio sprendimo pasekmės. 

Maiklas Fasbenderis (Michael Fassben-
der) ir Alicija Vikander (Alicia Vikander) 
šiuo metu vadinami viena gražiausių Holi-
vudo porų. Tačiau nedaug kas žino, jog jų 
meilė gimė filmuojantis dramoje „Švyturys 
tarp dviejų vandenynų“. Apie asmeninį gy-
venimą ir juo labiau jausmus retai paatvirau-
jantis 39 metų aktorius šįkart neslepia 
džiaugsmo ir mielai pozuoja su mylimąja. 
Viename interviu paklaustas, ar sunku, kai 
žurnalistai dažniau domisi jo meilės reika-
lais, nei pasiekimais profesinėje srityje, 
M.Fasbenderis sakė: „Nepavadinčiau to sun-
kumais. Tiesiog turiu prabangą pasirinkti, į 
kokius klausimus atsakyti, į kokius - ne. Tai 
nutiko, mes su Alicija radome vienas kitą, 
labai dėl to džiaugiuosi, tačiau nežinau, ką 
dar apie tai galėčiau papasakoti. Mūsų san-
tykiai klostėsi labai natūraliai. Tai nereiškia, 
kad įsimyliu visas aktores, su kuriomis vai-
dinu filmuose. Tarp mūsų buvo tikra chemi-
ja“, - sakė dviem „Oskarams“ nominuotas 
M.Fasbenderis.

„Forum Cinemas“ inf.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
18 d. 18.30 val. - Ludvig van Beethoven „Fidelijus“. 
4 v. opera vokiečių k. Dir. M.Staškus.
19 d. 12 ir 15 val. Kamerinėje salėje - S.Mickis „Zuikis 
Puikis“. Kamerinė opera. Dir. J.M.Jauniškis.
19 d. 18.30 val. - „Žydrasis Dunojus“ (pagal J.Strausso 
muz.). 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
20 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni 
nykštukai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
22 d. 18.30 val. - A.Borodinas „Kunigaikštis Igoris“.
2 v. opera (rusų k.). Dir. A.Joffe (Sachos, Jakutija, 
Respublikos valstybinis Dmitrijaus Sivcevo-Suoruno 
Omolloono vardo operos ir baleto teatras).
23 d. 18.30 val. - „Tristanas ir Izolda“. 2 v. baletas. Dir. M.Pitrėnas.
24 d. 18.30 val. - Dž.Verdis „Traviata“. Dir. R.Šervenikas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
18 d. 12 val. Mažojoje salėje - Premjera! J.Pommerat 
„Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
19 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Laiškai į niekur“ (R.M.Rilkės, 
M.Cvetajevos ir B.Pasternako laiškų motyvais). Rež. B.Mar.
20 d. 12 val. Mažojoje salėje - O.Wilde „Laimingasis 
princas“. Rež. P.Makauskas.
22 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičius 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
23 d. 19 val. Mažojoje salėje - W.Szymborska „Moters 
portretas“. Rež. D.Michelevičiūtė.
24 d. 19 val. Mažojoje salėje - I.Bergman „Intymūs 
pokalbiai“. Rež. V.Rumšas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
18 d. 18.30 val. - T.Bernhard „Minetis“. Rež. R.Tuminas.
19 d. 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
19 d. 18.30 val. - M.Gorkis „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.
20 d. 12 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.
22 d. 18.30 val. - „Meistriškumo pamoka (Maria 
Callas)“. Rež. G.Padegimas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
salė 99

18 d. 18 val. - C.Murillo „Tamsos žaidimas“ (N-14). 
Rež. D.Rabašauskas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
19 d. 11 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“ (rusų k.). 
Rež. O.Lapina.
19 d. 13 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“ (lietuvių k.).
Rež. O.Lapina.
19 d. 18.30 val. - Premjera! G.Labanauskaitė „#tėvynė“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. G.Surkov.
20 d. 12 val. - J.Švarc „Sniego karalienė“. Rež. A.Ščiuckij.
20 d. 16 val. Mažojoje salėje - V.Nabokov „Camera 
obscura“. Rež. S.Varnas.
20 d. 18.30 val. - Eric-Emmanuel Schmitt „Dviejų 
pasaulių viešbutis“. Rež. S.Račkys.
23 d. 18.30 val. - M.Bulgakov „Zoikos butas“ (su 
lietuviškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.
24 d. 18.30 val. - L.Tolstoj „Ana Karenina“. Rež. E.Mitnickij.

RAGAniuKĖs TEATRAs
19 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Pifo nuotykiai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
19 d. 17 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Princesė ir laimė“.
20 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raganiukės stebuklai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

19 d. 12 val. - J.Mačiukevičius „Bitė Maja“. Rež. V.Mazūras.
20 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. Rež. N.Indriūnaitė.

Mažoji salė
19 d. 14 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.
20 d. 14 val. - J.Marcinkevičius „Voro vestuvės“. Rež. A.Mikutis.

„DOMinO“ TEATRAs
18 d. 19 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikov.
19 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. Rež. K.Smoriginas.
20 d. 12 val. - B.Nušičius „Daktaras“. Rež. A.Večerskis.
20 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
21 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.

22 d. 19 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.
23 d. 19 val. - Premjera! M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.
24 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.

MEnŲ sPAusTuVĖ
18 d. 19 val. Juodojoje salėje - MENO FORTAS: „Jobo 
knyga“. Rež. E.Nekrošius.
20 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Premjera! STALO TEATRAS:
„Dangaus virėja“. Grupė: S.Degutytė, G.Žilys, K.Maurusevičiūtė.
20 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Vaikystė“. 
Rež. K.Vilkas.
21 d. 12 val. Stiklinėje salėje - Pasakų pirmadieniai 
mažyliams. Pasakas seka S.Degutytė.
22 d. 19 val. Juodojoje salėje - Teatras MENS PUBLICA 
ir VDU teatras: „Nemotyvaciniai laiškai“.
23 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Premjera! „8 minutės“. 
Rež. S.Pikturnaitė.
24 d. 19 val. Juodojoje salėje - OKT/Vilniaus miesto teat-
ras pristato: „Hamletas“. W.Shakespeare. Rež. O.Koršunovas.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
20 d. 12 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.
24 d. 18.30 val. - „Angliškas detektyvas“. Rež. R.Cicėnas.

KEisTuOliŲ TEATRAs
18 d. 18 val. - „Vasarotojai“. Rež. A.Giniotis.
24 d. 12 ir 18 val. - „Anė iš Žaliastogių“. Rež. A.Gluskinas.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
18 d. 19 val. - F.Richter „Dievas yra DJ“. Rež. K.Gudmonaitė.
21, 22 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.

uŽuPiO DRAMOs TEATRAs
18 d. 18 val. - Ch.Hampton „Pavojingi ryšiai“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
24 d. 19 val. - Ž.B.Moljeras „Skapeno klastos“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis.
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“ (pagal 
J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.

„Tai buvo pirmasis mūsų teatro spektak
lis, kai galvojome ne apie rezultatą, o sie
kėme išmėginti, surasti save, prieiti tokį 
aktorinį organiškumą, kai aktorius kuria 
personažą, tačiau nepraranda tikroviškumo, 
lieka savimi. M. Gorkio tekstas tampa ak
tualus tik tuomet, kai aktorius sugeba per
sonažą išauginti savo dirvoje, kai kurdamas 
jį remiasi savo patirtimi. Tai ir yra didžiau
sias laboratorijos tikslas. Būtent ta akto
riaus asmenybės ir kuriamo kito, jam sve
timo personažo sankirta. Tam pasirinkome 
ir specia lią erdvę, atsisakėme pjesės siuže
to ir istorijos.

„Dugne“ aktoriai fiziškai taip pat labai 
priartėjo prie žiūrovo. „Hamlete“ aktorius 
buvo pasodintas prie veidrodžio, kuriame 
išvydo nebe save, o tas kitas jį trikdė ir 
neleido meluoti, o čia mes išdrįsome sėstis 
taip arti žiūrovo arba žiūrovą pasodinti taip 
arti aktoriaus, kad nebeliko jokios galimy
bės išvengti tos akistatos. Šiame susitikime 
nebeturi įtakos nei teatrinės širmos, nei 
apšvietimas, nei teat ro magija. Viskas yra 
be galo atvira“,  apie spektaklį pasakojo 
režisierius O.Koršunovas.

„Laisvalaikio“ inf.

„Dugne“ - tai laboratorija,
kurioje bandomieji esame mes patys

su „Laisvalaikio“ kortele

20%
nuolaida 2 bilietams, išskyrus 

premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“

Režisierius - Oskaras Koršunovas

Vaidina: Jonas Verseckas, Rasa Samuolytė, Nelė 

Savičenko, Julius Žalakevičius, Darius Meškauskas, 

Dainius Gavenonis, Giedrius Savickas ir kiti

Daugiau informacijos: www.okt.lt
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Geros muzikos ekspertai „Bardai LT“ 
skelbia didžią naujieną - Andrius 
KAniAvA pristatys naują kompaktinę 
plokštelę „Laivas-restoranas“.

Specialiai pristatymo koncertams rengia-
moje programoje gros visas būrys prie šio 
albumo dirbusių muzikantų: Andrius Kania-
va (gitara, fortepijonas, vokalas), Aleksandras 
Tenas (gitara, mandolina, bandža), Nerijus 
Bakula (akordeonas), Sigitas Mickis (forte-
pijonas), Žydrūnas Mockūnas (perkusija, mu-
šamieji), Ignas Juzokas (kontrabosas).

Tai, kas laukia koncertuose, težino vie-
nas Andrius. Tai, ką išvys žiūrovai, težino 
And rius ir muzikantai. Tai, ko laukti kon-
certuose, sužinosite tik apsilankę juose. O 
pats A.Kaniava apie tai, ko tikėtis albume, 
sako taip: „Pasijuskite senų  laikų  restora-
ne,  alsuojančiame anų laikų madinga pra-
banga ir virtuvės kvapais, tikrai puikioje 
vietoje,  kur  mūsų  amžininkas  galėdavo 
atšokti  vestuves, gedulingai  pavakarie-
niauti,  esant gerai nuotaikai - pavakaroti 
su draugais, o užplūdus blogai - duoti kam 
nors į snukį. Ir rūkyti.

Išgirskite muziką, kurios reikėdavo ieš-
koti. Grįžkite į laiką, kai muzika buvo pa-

slaptis, o vinilo plokštelėse ir magnetofonų 
juostose skambantys atlikėjai buvo tolimi, 
paslaptingi, neapčiuopiami ir nepasiekiami. 
Ir, prieš pareikšdami savo nuomonę apie 
tai, ką išgirdote, suskaičiuokite iki dešimt.“

„Laisvalaikio“ inf.

teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

20 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“. Rež. I.Paliulytė.
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
23 d. 18 val. Rūtos salėje - S.Oksanen „Apsivalymas“. 
Rež. J.Jurašas.
23 d. 20.30 val. Didžiojoje scenoje - Koncertas „Daddy 
Was a Milkman“.
24 d. 18 val. Rūtos salėje - J.Dell ir G.Sibleyr 
„Tegyvuoja Bušonas!“ Rež. R.Vitkaitis.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
18, 19 d. 18 val. - Premjera! F.Vaildhornas „Karmen“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
20 d. 12 val. - W.A.Mozart „Mažoji burtų fleita“. 
2 d. muzikinė pasaka. Rež. A.Gaha. Dir. V.Visockis.
20 d. 18 val. - E.John ir T.Rice „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevičius.
23 d. 18 val. - Fridrichas von Flotovas „Marta“.
 2 d. komiška opera. Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
24 d. 18 val. - Kauno Bigbendui 25-eri. V.Lautis (saksofonas), 
N.Malūnavičiūtė (vokalas), V.Grubliauskas (trimitas), Arina 
(bliuzo dainininkė). Vadovas V.Andruškevičius. Dir. L.Janušaitis.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
18 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“. 
Rež. G.B.Padegimas.
19 d. 12 val. - A.Dilytė „Negalima!“ Rež. A.Dilytė.
19 d. 16 ir 19 val. - Liūdni slibinai „Viskas netrukus baigsis“.
23 d. 18 val. - KMKT rezidentai: Apeirono teatras „Šiurpės“.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
18 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“. 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
19 d. 18 val. Premjera! „Tarnaitės“ (pagal Jean Genet). 
Rež. R.Kimbraitė.
20 d. 12 val. - „Paslaptinga naktis“. Rež. J.Jukonytė.
20 d. 18 val. - I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. D.Rabašauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
19 d. 12 val. - „Žvaigždės vaikas“. Rež. A.Stankevičius.
19 d. 18 val. - „Urvinis žmogus“ (Idioteatras).
20 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Žirafa su kojinėmis“. 
Rež. J.Januškevičiūtė.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
19 d. 18.30 val. - R.Kūnis „Langas į parlamentą“. 
Rež. A.Večerskis.
20 d. 18.30 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.
21 d. 18.30 val. - R.Cooney „Meilė pagal grafiką“. 
Rež. A.Večerskis.
23 d. 18.30 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
24 d. 18.30 val. - „Meilės grafikas“. Rež. D.Kazlauskas.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS dRAMOS TEATRAS
19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Juozaitis 
„Karalienė Luizė“. Rež. G.Padegimas.
20 d. 17 val. Mažojoje salėje - E.De Filippo „Kalėdos 
Kupjelų namuose“. Rež. P.Gaidys.
24 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas 
„Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. Rež. J.Vaitkus.

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
24 d. 18.30 val. - Premjera! P.Tchaikovsky „Jolanta“. 
2 v. opera rusų k. Rež. R.Banionis.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
19 d. 12 val. - „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. 
G.Radvilavičiūtė.
20 d. 12 val. - „Coliukė“. Rež. D.Savickis.

ŽVEJŲ RŪMAI
20 d. 12 val. Teatro salėje - „Trys paršiukai ir vilkelis“. 
Rež. A.Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“).
23 d. 19 val. Teatro salėje - „Unduo Dubuo“ (N-16). 
Rež. B.Šarka (Gliukų teatras).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
18 d. 18 val. - A.Rappas „Inertiškos dujos“. Rež. T.Jašinskas.
19 d. 18 val. - „Nebylys“ (pagal J.Tumą-Vaižgantą). 
Rež. J.Vaitkus.
20 d. 12 val. - V.Ludwig „Bela, Bosas ir Bulis“. 
Rež. A.Gluskinas.
23 d. 18 val. - „Urvinis žmogus“. Rež. D.Kazlauskas 
(IDIO teatras).

pANEVĖŽyS

J.MILTINIO dRAMOS TEATRAS
18 d. 18 val. Mažojoje salėje - S.Aleksijevič „Černobylio 
malda“. Rež. L.M.Zaikauskas.
19 d. 18 val. Didžiojoje salėje - T.Džiudženoglu „Lavina“. 
Rež. L.M.Zaikauskas.
20 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršakas „Katės 
namai“. Rež. V.Mazūras.
23 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! K.Zanussi 
„Hybris (Puikybė)“. Rež. K.Zanussi.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
19 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Skiriama Lenkijos instituto 
Vilniuje 20-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistas Petras Geniušas (fortepijonas), dir. M.Blaszczyk.
20 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertai visai šeimai. 
„Eglė žalčių karalienė“. Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų 
mokyklos simfoninis orkestras. Dir. J.M.Jauniškis, aktorė 
G.Urbonaitė.
23 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Skiriama prof. Sauliaus 
Sondeckio atminimui. T.Tomaszewski (smuikas), 
E.Tomaszewska (fortepijonas).

TAIKOMOSIOS dAILĖS MUZIEJUS
20 d. 16 val. - „Quartetti seriosi“. Styginių kvartetas 
„Mettis“.

ŠV.KOTRyNOS BAŽNyČIA
19 d. 18 val. - Andrius Kaniava. Naujojo albumo 
„Laivas-restoranas“ pristatymo koncertas. Dalyvauja: 
A.Kaniava (gitara, fortepijonas, vokalas), A.Ten (gitara, 
mandolina, bandža), N.Bakula (akordeonas), S.Mickis 
(fortepijonas), Ž.Mockūnas (perkusija, mušamieji), 
I.Juzokas (kontrabosas).
23 d. 18 val. - Miuziklas „Neregėti sapnai“. Dir. G.Skapas.

ARKIKATEdRA BAZILIKA
20 d. 14 val. - Sekmadienio muzika. Virginija ir Živilė 
Survilaitės (vargonai), Vytenis Gurstis (fleita).

Susitikimai „Laive-restorane“ vyks:

2016 m. lapkričio 19 d. 18 val.  

Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje

2016 m. lapkričio 27 d. 18 val.  

Panevėžio muzikiniame teatre

2016 m. gruodžio 21 d. 18 val.  

Šiaulių „Saulės“ koncertų salėje

2016 m. gruodžio 26 d. 17 val.  

VDU didžiojoje salėje Kaune

Bilietus platina www.bilietai.lt ir bilietupasaulis.lt 

(tik Šiaulių koncertui)

Bilietų kainos - 10, 12, 15 eurų.

Daugiau informacijos www.bardai.lt

Andrius Kaniava kviečia susitikti 

su „Laisvalaikio“ kortele

20%
nuolaida 2 bilietams
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545,  
www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111,  
www.sachmatine.lt
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111,  
www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane  
iš „A La Carte“ meniu,  
10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
„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% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „Laisvalaikio“ partneriai 
Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl asmeninių 
priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307,  
www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
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

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% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

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
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
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 
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
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

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

gėlių salonai

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5. Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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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”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179,  
www.kybynlar.lt
Restoranas „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

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

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
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 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 

Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

             

Geriau seksis su senais nei 
su naujais pažįstamais. Turintiesiems 
antrąją pusę puikus periodas gilintis į 
santykius su mylimuoju. Darbe nereikia 
tikėtis lengvų pergalių, tačiau, jeigu 
pasistengsite, turėtumėte ilgam pamiršti 
sunkumus. Jūsų sėkmė priklausys 
nuo gebėjimo bendrauti. Tai metas, kai 
neturėtų iškilti problemų su sveikata.

JAUČIUI

Vargu ar šiomis dienomis jus 
domins naujos pažintys, tačiau antra 
savaitės pusė  palanki pasimatymams. 
Seksis be didelių pastangų pasiekti 
puikių rezultatų. Jeigu klausysitės savo 
intuicijos, galite pasiekti stulbinamų 
rezultatų darbe. Jūsų savijauta puiki, tad 
džiaukitės gyvenimu, stenkitės skleisti 
teigiamas emocijas.

DVYNIAMS

Jeigu ieškote antrosios pusės, 
puikios dienos ją sutikti. Jūsų 
gyvenime atsiradęs žmogus taps labai 
artimas. Imkitės darbų, kuriems reikia 
ištvermės ir iššūkių. Labai palanki 
savaitė jūsų piniginiams reikalams. 
Kuo daugiau judėsite, tuo geriau 
jausitės. Tik nepersitempkite, viską 
darykite su saiku.    

AVINUI

Prognozė laPkričio 18-24 d.

Naujoms pažintims labai 
tinkamos dienos. Neturintieji antrųjų 
pusių apsidairykite aplinkui, gal tas 
vienintelis ar vienintelė visai čia pat - 
greta jūsų. Šią savaitę galėsite džiaugtis 
savo finansiniais sprendimais, o jeigu 
dirbate aptarnavimo srityje, visi bus 
patenkinti jūsų puikiu darbu. Prastas 
metas laikytis dietų. 

ŠAULIUI

Galėsite mėgautis puikiais 
santykiais su jus mylinčiais asmenimis, 
o neturintiesiems antrųjų pusių 
dabar ypač tinkamas metas naujoms 
pažintims. Darbe strigs viskas, tad 
svarbius darbus atidėkite geresniam 
laikui. Ne pats palankiausias metas jūsų 
sveikatai. Todėl norintieji gerai jaustis 
turėtų rinktis lengvai virškinamą maistą.

SKORPIONUI

Naujoms pažintims nepalankios 
dienos. Turintiesiems antrąsias puses 
teks pažiūrėti tiesai į akis, ir ne visada 
jums patiks tai, ką pamatysite, nors 
ir bus gana ramios darbo dienos, 
bet norint ko nors pasiekti teks 
kaip reikiant padirbėti, todėl siūlau 
sumažinti tempą ir pasistengti daugiau 
ilsėtis.            

SVARSTYKLĖMS

Mėgaukitės šiuo ramiu ir stabiliu 
periodu. Antroje šios savaitės pusėje 
jūsų gyvenime gali atsirasti žmogus, 
kuris taps jums labai artimas. Šią 
savaitę geriau atostogauti nei dirbti. O 
jei dirbsite, kelis kartus patikrinkite, ar 
tikrai viską gerai padarėte. Tai metas, 
kai neturi iškilti problemų dėl sveikatos, 
jeigu jėgų nešvaistysite veltui.

VĖŽIUI

Labai palankios dienos naujoms 
pažintims, o turintiesiems antrąsias 
puses puikus periodas gilintis į 
santykius su mylimuoju. Šią savaitę 
gana ramios darbo dienos. Tik nereikia 
imtis labai atsakingų finansinių 
operacijų. Pasilepinkite grožio 
procedūromis, tik nepersitempkite, 
viską darykite su saiku. 

LIŪTUI

Meilė, prasidėjusi šiomis 
dienomis, garantuoja tvirtus jausmus, 
antra savaitės pusė palanki naujoms 
pažintims. Darbe bus ramu. Tik antroje 
savaitės pusėje gali iškilti sunkumų su 
pinigais ir finansiniais dokumentais. 
Savijauta šiomis dienomis bus 
geresnė, tačiau patarčiau vengti didelio 
fizinio krūvio.

MERGELEI

Kanojininkas  
Jevgenijus Šuklinas  
1985 11 23

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

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

Aktorė Agnė Šataitė 
1985 11 19

Modelis Simona Starkutė 
1985 11 20

GEROS DIENOS: laPkričio 20, 24 d. BLOGOS DIENOS: laPkričio  18, 22 d.

Aktorė Sandra  
Daukšaitė-Petrulėnė 
1981 11 20

Galimos internetinės 
pažintys. Puikus laikas karjerai, šiomis 
dienomis galite pasiekti išsvajotų 
aukštumų. O norintiesiems imtis 
naujos veiklos siūlyčiau perspektyviai 
išnaudoti šią savaitę.
Venkite skersvėjų ir didelių fizinių 
krūvių.

Palankios dienos naujoms 
pažintims. Labai tikėtina, kad vieniši 
sutiks sau skirtąją pusę. Puikus laikas 
pasirašyti kontraktus, vykti į verslo 
susitikimus, pasirašyti finansinius 
dokumentus. Sumažinkite tempą, 
pasistenkite daugiau ilsėtis. Venkite 
didelio fizinio krūvio nugarai ir kelių 
sąnariams.

OŽIARAGIUI

Naujos pažintys gali būti 
lemtingos. Tinkamas metas jūsų 
karjerai. Jeigu svajojate apie 
paaukštinimą, galite drąsiai kreiptis 
į savo viršininką. Palankus metas 
tvarkyti verslo susitikimus, darbinius 
reikalus. Pailsėkite, pamedituokite 
prie vandens telkinio, tuomet jausitės 
puikiai ir atrodysite labai gerai.

ŽUVIMSVANDENIUI
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Nevarėnai. Nykuma. 
Osaka. Dora. Oras. Stato. Vylėsi. 
Haga. Vyko. Aputis. Dikas. Kova. 
Plotas. Tikas. Ga. Vienas. „Asia“. 
Kirtis. Kaunasi. Napalmas. Darbas. 
Asalnai. Bartas. PE. Stibis. Laitas. In. 
Aras. Geimas. Tad. Kinas. Kraigas. 
Stela. Šasi. Balsės. Simnas.
Horizontaliai: Svogūnas. Iš. Votyva. 
Astana. Pasaka. Pairas. Rato. Kalbasi. 
Šėko. Vilnis. Na. Pirmas. KB. Valetai. 
Ra. Pilyponis. Gal. Lutas. Leis. Dėtas. 
Baigė. Nosis. Daimas. Pyris. Kartas. 
KA. Tvartas. Di. Ubas. Si. Mohikanas. 
Tm. Karakasas. Ten. Agasis. Piala. 
Ūsas. Ailendas.
Pažymėtuose langeliuose: 
VilKdalgis.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį iki lapkričio 22 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0.29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
inga Tumėnaitė 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

Zoologijos sodo darbuotojas stovi prieš 
išžiotus krokodilo nasrus ir vis žiūri į juos.

- Kas jam? - klausia priėjęs lankytojas.
- Dar nežinau. Jau pusvalandis praėjo, o 

gydytojas iš ten dar negrįžta. 
l

Per fizikos pamoką mokytojas klausia 
Pet riuko:

- Jei nuspaudus jungiklį šviesa neįsižie-
bia, kas gali būti dėl to kaltas?

- Mokytojau, o ar sumokėjote už elektrą? 
l

Kaip sakoma - draugą bėdoje pažinsi. 
O žmoną - buto remonte, persikraustyme 
ir kelionėje automobiliu prie jūros karštą 
dieną. 

l

Tu nežinai, ką reiškia naujoji ekonomi-
nė sistema?

- Vaizdžiai kalbant, įsivaizduok - tau nu-
vilko švarką, vietoj jo davė liemenę ir pasakė: 
„Sveikinu nusipirkus paltą!“ 

l

Jeigu Jūs rytais bėgiojate parke ir apie tai 
niekas nežino, vadinasi tai - nesiskaito.  

l

Aš: 
- Reikia užsirašyti, kol nepamiršau!
Smegenys: 
- Reikia pamiršti, kol neužsirašė! 

l

Žmona kelios valandos po darbo pabaigos 
skambina vyrui:

- Brangusis, tu mašinoje GPS‘ą reguliavai?
- Jo, žiūrėjau, kaip savaitgalį iki tavo gi-

minių Raseiniuose nusigaut.
- Šaunuolis, velniai rautų, aš - Rasei-

niuose! 
l

Profesorius klausia studentės:
- Ar Jūs galite įrodyti, kad vanduo pri-

traukia elektrą?
- Taip. Kaskart, kai aš būnu vonioje, 

skamba telefonas. 
l

Kartą aš turėjau labai rimtus santykius. 
Mes vienas kitam net nesišypsodavome. 

l

Moterys - atsargiai su vyrais, kuriems 
rankos „ne iš antro galo auga“. Jie visada 
daiktus taisys, remontuos ir naujų nepirks.

l

Atminkite, yra dvi frazės, kurios Jums 
gyvenime padės atidaryti visas duris: „stum-
ti“ ir „traukti“. 

l

„Nesmagu“ - tai kai trejus metus vaikš-
tai į sporto klubą, o dingus be žinios parašo 
„vidutinio kūno sudėjimo“. 

l

Kartais norisi viską paimti ir mesti. Tik 
niekaip nerandu iš kur paimti. 

l

Kiekvienai stipriai moteriai ateina mo-
mentas, kai jai norisi pabūti silpnu vyru. 

l

Liūdna man, norėtųsi kompanijos. Ne-
didelės. Geriausiai - naftos. 

l

Turėkite kantrybės. Penktadienį po pietų 
suprasite, kad gyventi vis dėlto gera. 

aNEkDOTai

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

LINKSMYBĖS. Akimirkos iš kasmetinio tradicinio karnavalo 

belaukiant didžiųjų metų švenčių Vokietijos mieste Kiolne.

beprotiškas pasaULis


