
Kas pildo SIMONOS
  STARKUTĖS svajones?

Nr. 36 (964) 2016 m. rugsėjo 9-15 d. su



  laisvalaikis 2 0 1 6  r u g s ė j o  9 3

4-11 IntervIu
Simona Starkutė

14-15 PažIntIs
Ruslanas Korostenskis

16-17 sezonas
TV3 su trenksmu pasitiko 
naują sezoną

18-19 žvaIgždės
Vilas Smitas (Will Smith), 
Taira Benks (Tyra Banks), 
Šeron Stoun (Sharon Stone)

20-21 grožIo Paletė
Makiažas, dvelkiantis 
rudens mada

22-25 stIlIus
Venecijos festivalio 
raudonasis kilimas; 
Stiliaus klaidos vyrų 
akimis

27 FuturologIja
Žiaurios ateities 
pramogos

28-29 KaleIdosKoPas
31 Įdomybės
32-33 scena

Valstybinio simfoninio 
orkestro naujasis sezonas

34-35 Internetas
Reklamų kova

36 datos
Kolinas Fertas (Colin Firth)

37-53 eterIo žmonės, 
tv Programa
Giedrius Savickas,  
Andrius Rožickas

54 Knygos
„Baltų lankų“ lentyna

55-59 „laIsvalaIKIo“ gIdas
Kinas, teatras, koncertai

60-63 „laIsvalaIKIo“ Klubas
64-65 HorosKoPas, 

KryžIažodIs, sudoKu
66 beProtIšKas PasaulIs

redaktorė

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

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė 
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
agne.vaitasiute@respublika.net

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

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

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

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

šIame numeryje

 ■ Kokių mitybos ir sporto taisyklių laikosi tobulos figūros atlikėja Irūna Puzaraitė- 
Čepononienė? 13 p.

 ■ Kokio prekės ženklo veidu tapo at-
likėja, laidų vedėja Natalija Bunkė ir 
kaip jai sekasi naujoji misija? 12 p.

 ■ Kokių knygų gerbėja yra dainininkė 
Vaida Genytė ir kokių knygų ji tiesiog 
nemokėtų skaityti?  54 p.

Kas pildo SIMONOS
  STARKUTĖS svajones?

Nr. 36 (964) 2016 m. rugsėjo 9-15 d. su

vi
rše

lyj
e:

 si
m

on
a s

ta
rk

ut
ė

m
ak

ia
ža

s: 
jo

la
nt

a m
uš

au
sk

ien
ė

šu
ku

os
en

a:
 vi

kt
or

ija
 n

ov
ot

or
ov

ai
tė

st
ili

us
: K

ar
ol

in
a š

vo
bi

en
ė

dr
ab

už
ia

i: „
sb

ys
“

Fo
to

gr
af

ija
: n

er
iju

s š
ab

an
au

sk
as

Knygų skaitymo ypatumai

Irūnos Puzaraitės-Čepononienės taisyklės

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

grožio ritualai su n. bunke



4 laisvalaikis 2 0 1 6  r u g s ė j o  9

Simona Starkutė: 
Verčiau protingai patylėti,  
nei kvailai pasakyti

n Gimė 1985 11 20 Kaune

n Modelio karjerą pradėjo būdama 17 metų. 

Per savo modelio karjerą dirbo Italijoje, Ispanijoje, 

Vokietijoje, Švedijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, 

Austrijoje, Norvegijoje, Danijoje, Švedijoje, JAV, 

Japonijoje, Kinijoje, Indijoje, Argentinoje bei kitose 

šalyse. Ji taip pat puikavosi ant „Grazia“, „Vanity 

Fair“, „Stuff“, FHM ir daugelio kitų žurnalų viršelių

n Simona ne kartą įtraukta į seksualiausių pasaulio 

modelių 100-uką

n 2016 metais įkūrė drabužių prekės ženklą „SbyS“

Dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu

Vienos garsiausių šalies manekenių SimonoS StarkutėS (30) vardas puikiai žinomas ir už 
Lietuvos ribų. užsienio ekspertų sprendimu ji buvo ne kartą įtraukta į seksualiausių pasaulio 
modelių 100-uką, daugybė jos nuotraukų puikuojasi užsienio reklamose ir žurnalų puslapiuose.
Pastaruoju metu Simona užsienyje sparčiai garsėja ne tik kaip modelis, bet ir kaip prekės ženklo 
„SbyS“ įkūrėja. atrodo, kad permainų troškimas į jos gyvenimą įnešė naujų vėjų ir naujų siekių. 

Eimantė Juršėnaitė
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Simona Starkutė: 
Verčiau protingai patylėti,  
nei kvailai pasakyti

„LaisvaLaikio“ interviu

Jei ko nors 
užsimanau,  
turiu tai padaryti 
čia ir dabar

Fo
to

gr
af

ija
: L

in
as

 M
as

io
ka

s



6 laisvalaikis 2 0 1 6  r u g s ė j o  9

„LaisvaLaikio“ interviu

- Nors pastaruosius metus, galima sa-
kyti, gyvenai Lietuvoje, atėjus rudeniui 
vėl po truputį keli sparnus...

- Sakoma, tu planuoji, o Dievas juokiasi. 
Rudens pradžioje ketinau išvykti į JAV, bet 
atsirado kitų darbų ir planus teko kiek atidė-
ti. Iš tiesų, norisi pokyčių. 14 metų dirbdama 
modelio darbą daug keliavau, niekada nesto-
vėjau vietoje. Galbūt keistai skamba, bet per 
tiek metų atostogavau tik kartą. Visuomet 
rinkdavausi darbą, o ne atostogas. Modelio 
darbas toks, kad išėjus paatostogauti tavo 
vietą greitai gali užimti kita mergina. Vis dėl-
to užsimaniau atostogų, užsakymų sumažėjo 
ir pastaruosius metus praleidau gimtinėje. 
Aišku, turiu darbų, skraidau į fotosesijas, ta-
čiau man to nepakanka. Visada sakiau, kad 
Lietuva - šalis, kurioje noriu gyventi ir nu-
mirti, bet pabuvau čia metus, įgyvendinau 
didžiuosius savo sumanymus ir tikslus, tad 
jau norisi pokyčių.

- Veikiausiai dirbant tokį darbą sunku 
planuoti savo ateitį...

- Modelio darbas neamžinas, neretai ir 
aplinkiniai domisi, ką veiksiu, kai baigsiu kar-
jerą. Visuomet atsakau: „Kaip Dievas duos. 
Reikiamu laiku atsidursiu reikiamoje vietoje, 
kils kokia nors idėja ir aš ją įgyvendinsiu.“ 
Niekada nieko neplanavau ir viskas gyvenime 
išėjo ekspromtu. Kai dažnai keliauji, niekam 
kitam nelieka nei jėgų, nei laiko, nei galimy-
bių. Vieną dieną dirbi Londone, naktį po dar-
bų jau skrendi į Majamį, pamiegi kelias va-
landas, tuomet porą dienų intensyviai padir-
bi ir po darbų vėl skrendi į Keiptauną... Gy-
vendama ant lagaminų vargu ar gali kurti il-
galaikius planus, projektus...

- Lietuviškas gyvenimo tempas pasi-
rodė per lėtas, kad paviliojo JAV?

- Nors JAV gyvenimo tempai labai išvar-
gina fiziškai, psichologiškai aš pailsiu. Įsisuki 
į tokį gyvenimą ir atsiranda polėkis. Lietuvo-
je mažai judėjimo, tada lieka daug laiko įvai-
riems pamąstymams, nuolat laužau galvą, ką 
čia nuveikus, ką išradus... (Juokiasi.) Tai šiek 
tiek vargina psichologiškai.

- Daugeliui veikiausiai atrodo, kad 
neverta galvos laužyti, juk modelio dar-
bas - gražiai atrodyti nuotraukose. Tai 
labai klaidingas požiūris?

- Skonis - ne brolis. Vienam būsi graži, 
kitam ne. Žinoma, modelis turi atitikti tam 
tikrus standartus, tačiau gyvename laikais, 
kai užsakovas ne visada kreipia dėmesį į ūgį, 
vis labiau populiarėja ir pilnesnio sudėjimo 

modeliai. Gali būti 100 gražių modelių, o už-
sakovai rinksis tą, kuri profesionaliausiai at-
lieka savo darbą, geba įsikūnyti į tam tikrą 
vaidmenį, kuriame fotografas ją mato. Be to, 
modelis turi būti charizmatiškas, ištvermin-
gas, nebijantis darbo ir gebantis susivaldyti 
įvairiose, neretai ir sudėtingose situacijose. 
Nereikia manyti, kad modelis atsistoja prieš 
kamerą, truputį papozuoja, pasiima kelis 
tūkstančius eurų ir viskas. Šiame darbe nie-
kas neskaičiuoja valandų, o modeliams skir-
tuose apartamentuose gyvenimo sąlygos pra-
banga net nekvepia. Be to, modeliai nuolat 
susiduria su įvairiais iššūkiais. Neretai tenka 
dirbti su 10-15 nepažįstamų žmonių komanda, 
ir nebūtinai jie visi mandagūs ar malonūs. 
Pavyzdžiui, mano batų dydis - 39, tačiau ten-
ka įsisprausti ir į 36 ar 37 dydžio batelius. 
Todėl ant kojų gali atsirasti žaizdų, tačiau ne-
paisydama to su užsakovu turi bendrauti ma-
loniai, šypsotis. Gauti darbą kainuoja daug 
jėgų ir laiko. Yra merginų, kurios pabando, 
tačiau mados pasaulyje ištveria vos metus ar 
pusmetį.

- Tačiau tau sekasi puikiai, prieš ke-
letą metų netgi buvai įtraukta į seksua-
liausių pasaulio modelių 100-uką. Laikai 
tai dideliu pasiekimu?

- Be abejo, tai pasiekimas, tačiau nosies 
užrietusi nevaikščiojau. Džiaugiausi, kad eks-
pertai mane įvertino, bet per daug to nesu-
reikšminu. Manęs kaip žmogaus ar darbuo-
tojo tai nepakeitė, tik tapo paskatinimu dirb-
ti dar daugiau ir pateisinti tokį pripažinimą.

- Ar tai, kad esi iš mažos šalies, daro 
kokią nors įtaką tavo darbui?

- Nemanau, viskas priklauso nuo paties 
modelio. Galbūt, pavyzdžiui, Anglijoje, šaly-
je, turinčioje milžinišką rinką ir daugybę 
agentūrų, vietinėms merginoms lengviau, 
nes joms nereikia tiek daug keliauti, kiek 
man ir pan. Žinoma, kiekviena šalis turi sa-
vo charakterį ir mentalitetą. Tarkim, brazilės 
ir rusaitės garsėja nepakeliamu būdu, sako-
ma, kad su jomis sunku ir bendrauti, ir dirb-
ti. Tačiau apie lietuvaites nieko blogo negir-
dėjau, manau, mes esame darbščios, tylios 
ir ramios...

- Vargu ar tave galima pavadinti tylia, 
ramia. Atrodo, kad turi labai tvirtą cha-
rakterį...

- Sutinku, turiu tvirtą charakterį, gyveni-
mas mane užgrūdino, tačiau aš skiriu darbą 
ir gyvenimą už jo ribų. Darbą priimu labai 
rimtai. Kaip jau esu sakiusi, nė vienas vyras 
neišpildė tiek daug mano svajonių, kiek jų 
išpildė darbas. Savo darbo į jokį vyrą neiš-
keisčiau. Charakterį galima rodyti grįžus na-
mo, tačiau darbe verčiau protingai patylėsiu, 
nei kvailai pasakysiu. Žinoma, būna visko, 
tam tikrose situacijose išreiškiu ir savo nuo-

monę, ir nepasitenkinimą, tačiau tai reikia 
daryti subtiliai, sumaniai, galbūt humoro for-
ma ir neįžeidžiai. Lankstumas šiame darbe 
labai svarbus.

- Ar dėl tokio darbo pobūdžio nenu-
kenčia asmeninis gyvenimas? Juk tik-
riausiai ir su brangiais žmonėmis susi-
tinki rečiau, nei norėtum...

- Paauglystėje netekau mamos ir brolio, 
nuo 18 metų, kai pradėjau modelio karjerą, 
gyvenu viena. Jau pripratau ir išmokau taip 
gyventi. Galiu visą dieną dirbti su žmonėmis, 
tačiau jei kūrybinės komandos nariai po dar-
bų sumąsto drauge pavakaroti, aš dažniausiai 
atsisakau. Esu vienišė ir vienatvės man rei-
kia. Žinoma, būna, kad modeliai pasiilgsta 
draugų ar antrosios pusės, bet kai pripranti 
prie tokio gyvenimo būdo, atrodo, kad taip ir 
turi būti. Turiu draugių, su kuriomis galiu 
kartą per mėnesį pakalbėti telefonu, tačiau 
mūsų ryšys nenutrūksta ir galime kalbėtis 
taip, tarsi ką tik matėmės. Kartais netgi pa-
galvoju, kad toks gyvenimo būdas tik į naudą 
ir poros santykiams. Jei žmonės kartu būna 
kone 24 valandas per parą, greitai gali vienas 
kitam atsibosti, o retai susitinkant atsiranda 
ilgesys, santykiai klostosi gražiau. Visuomet 
reikia įžvelgti šviesiąsias puses.

- Kalbant apie antrąją pusę, esi sa-
kiusi, kad vyro finansinė padėtis tau yra 
svarbi. Ką turi omenyje?

- Kažkada turėjau draugą, kuris naudojo-
si mano finansine padėtimi, o galiausiai buvau 
apvogta. Savo pinigus atgavau tik po ilgų teis-
mo procesų. Matyt, po to atsirado savisaugos 
instinktas. Apskritai manau, kad santykiai 
būtų sėkmingi, vyras finansiškai turi būti vie-
nu ar dviem laipteliais aukščiau nei moteris. 
Ne dešimt ir ne penkiais, nes didelės atskir-
ties būti neturėtų, kitaip vyras galės tampyti 
už virvučių. Vyras ir moteris turi būti lygia-
verčiai partneriai. Tiems, kurie sako, kad pi-
nigai nesvarbu, galiu paprieštarauti - pinigai 
yra svarbu, žmonės turi būti iš panašaus so-
cialinio sluoksnio. Santykių pradžioje galima 
nematyti tam tikrų dalykų, tačiau vėliau vei-
kiausiai kils tam tikrų nesklandumų.Visi žmo-
nės gyvenime nori palypėti bent laipteliu 
aukštyn, o ne atvirkščiai. 

- Neslepi, kad per dieną uždirbi tiek, 
kiek kai kurie neuždirba per mėnesį. Pi-
nigai ir prabanga tau gyvenime labai 
svarbūs? 

- Tik atrodo, kad modeliai uždirba daug. Su-
ma, kurią atsakovas perveda agentūrai, nėra 
tokia ir maža, tačiau agentūros nuskaičiuoja 

Pinigus reikia 
mylėti, juos 
investuoti, tada ir 
Pinigai tave mylės

savo darbo  
į jokį vyrą 
neiškeisčiau

7

„LaisvaLaikio“ interviu

laisvalaikis 2 0 1 6  r u g s ė j o  9

Kas pamato mano 
spintą, saKo, Kad 
vargu ar yra matę 
didesnę, bet aš vis 
tieK neturiu Kuo 
apsirengti 

Fo
to

gr
af

ija
: L

in
as

 M
as

io
ka

s



8 laisvalaikis 2 0 1 6  r u g s ė j o  9

„LaisvaLaikio“ interviu

nemažą dalį modelio atlyginimo, kita dalis 
skiriama mokesčiams sumokėti ir papildo-
moms išlaidoms. Taigi viską atskaičiavus mo-
delio uždarbis nėra toks jau kosminis, kaip 
gali pasirodyti. Be to, reikia nepamiršti, kad 
modelis nedirba kasdien. Vieną mėnesį galbūt 
dirbsi 10 dienų, kitą mėnesį tik 2. Žinoma, jei 
karjera klostosi sėkmingai, tikrai galima gerai 
užsidirbti. Tačiau pinigai tėra įrankis lengves-
niam gyvenimui. Manau, aš galėčiau sau leis-
ti ir didesnę prabangą, tačiau stengiuosi elg-
tis protingai. Nesu iš tų moterų, kurios daug 

išleidžia rankinėms, bateliams ar drabužiams. 
Pinigus reikia mylėti, juos investuoti, tada ir 
pinigai tave mylės. Prabanga yra laikinas da-
lykas, jei su pinigais elgsiesi neapgalvotai.

- Esi iš tų moterų, kurios yra labai 
savarankiškos, pačios save išlaiko... Ne-
manai, kad šiuolaikinės moterys darosi 
per daug nepriklausomos ir stiprios?

- Aplinkybės moteris tokias padaro. Bū-
ti nepriklausomai ir ne per daug savaran-
kiškai gerai, tačiau kai moterys tampa per 

daug stiprios ir savarankiškos, jos suvyriš-
kėja, o vyrai tampa moteriškesni. Tai yra 
problema. Esu savarankiška, nes gyveni-
mas nesuteikė prabangos gyventi kitaip, 
tačiau kartais norėčiau, kad šalia būtų žmo-
gus, kuris sakytų, jog gali pasirūpinti vis-
kuo, o aš galiu paatostogauti, dirbti savo 
malonumui ir dėl nieko nesukti galvos. Apie 
tokį gyvenimą pasvarstyčiau, bet Lietuvoje 
tokių vyrų mažai, o užsieniečiai manęs ne-
traukia. Vis dėlto ieškoti žmogaus, kuris 
pasiūlys patogų gyvenimą su mažai veik-

Simona Starkutė užsienyje gerai žinomas apatinio trikotažo modelis, 
lietuvaitė dažnai įtraukiama į seksualiausių pasaulio modelių sąrašus

Moteris turi 
jaustis kaip 
karalienė ir 
niekada nenusiiMti 
savo karūnos 

laisvalaikis 2 0 1 6  r u g s ė j o  9 9

„LaisvaLaikio“ interviu

Galbūt kai 
kam ir atrodo, 
kad sėdžiu, 
atostoGauju ir 
nieko neveikiu, 
tačiau kompiuteris 
mano Galvoje 
veikia ištisą parą

los,  -  ne man.  Esu  jausmų  žmogus  ir  su 
vyru noriu jaustis laiminga.

- O kokia, tavo galva, turėtų būti tikra 
moteris?
- Nepaisant to, kaip galiausiai susiklostė 

mano  šeimos gyvenimas,  turėjau gražų pa-
vyzdį. Mano tėvai vienas kitą labai mylėjo, o 
mama buvo karalienė. Manau, moteris  turi 
jaustis kaip karalienė  ir niekada nenusiimti 
savo karūnos - tai pats didžiausias moteriš-
kumas. Nekalbu apie aroganciją ar netinkamą 

elgesį  su  aplinkiniais. Tačiau  būna moterų, 
kurios  galbūt  nėra  gražuolės  ar  prabangiai 
pasipuošusios, tačiau joms einant gatve visi 
atsisuka. Jos tiesiog spinduliuoja. Moteris tu-
ri būti lanksti, gudri, šiek tiek nepriklausoma, 
tobulinanti savo vidinį pasaulį, bet tikrai ne 
ta,  kuri  nieko gyvenime neveikia. Trumpai 
tariant, moteris - puokštė visko, kas gera ir 
truputį blogo.

- Nieko neveikimo tau tikrai nepriki-
ši. Ne tik dirbi modeliu, bet ir gegužę 

pristatei savo drabužių prekės ženklą 
„SbyS“. 
-  30-metis  buvo  savotiškas  lūžis,  užsi-

maniau  pokyčių.  Mano  gyvenime  viskas 
klostėsi savaime, nieko nedariau priversti-
nai. Nors  karjeros  pradžioje modeliu  būti 
nenorėjau, Dievas taip viską sudėliojo, kad 
iki šiol dirbu šį darbą. Vis dėlto pajutau, kad 
noriu naujų vėjų, naujų veiklų. Vieną kartą 
tiesiog  šovė mintis  sukurti  savo  drabužių 
liniją. Pažįstu save: jei iš karto savo idėjos 
neįgyvendinsiu, neįgyvendinsiu jos niekada. 
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Madas 
diktuojaMe Mes, 
visi žMonės
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„LaisvaLaikio“ interviu

Ėmiausi darbo ir jį atlikau labai greitai. Vos 
per tris savaites padariau viską, ko reikia, kad 
mano prekės ženklas išvystų dienos šviesą, - 
nuo komandos paieškų iki galutinio produkto. 
Nieko nėra neįmanomo. Tiesa, po tų 3 savai-
čių atrodžiau nekaip, tačiau kaip ir sakiau - jei 
ko nors užsimanau, turiu tai padaryti čia ir 
dabar. Aišku, tam reikėjo labai daug pastangų 
ir noro.

- Stebina ir tai, kad vos 4 mėnesius 
gyvuojantis prekės ženklas jau pasiekė 
ir užsienio rinkas... 

- Reikia mokėti suktis. (Juokiasi.) Viską, 
ko imuosi, atlieku 100 proc. Tai man buvo 
iššūkis. Nors „SbyS“ ir susijęs su mada bei 
stiliumi, komandos kūrimas bei kiti su vers-
lu susiję dalykai - ne mano sritis. Nesvarbu, 
kiek man tai kainavo jėgų, laiko, nemiegotų 
naktų ir panašiai, savo pasiekiau. Mano tiks-
las nėra Lietuvai parodyti, kad noriu kurti, 
mano siekis - bent dalinai iš šio verslo pra-
gyventi, tad laiko veltui neleidžiu. Galbūt kai 
kam ir atrodo, kad sėdžiu, atostogauju ir nie-
ko neveikiu, tačiau kompiuteris mano galvo-
je veikia ištisą parą. Kartais netgi atsigulusi 

miegoti iki paryčių svarstau, ką reikėtų keis-
ti ar tobulinti. Rezultatas akivaizdus - mano 
produkcija jau prekiauja ne tik Lietuvos bu-
tikai, bet ir krautuvėlės Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, o užsakymai atkeliauja iš Šveica-
rijos, Austrijos, Vokietijos, Anglijos.

- Apskritai mada ir stilius tau įdomios 
sritys?

- Taip. Tik anksčiau man atrodė, kad dra-
bužis turi būti madingas ir gražus, dabar man 
svarbu, kad jis būtų dar ir patogus. Manau, 
madas diktuojame mes, visi žmonės. Kaip 
rengiamės, kaip deriname daiktus tarpusavy-
je - visa tai prisideda prie tendencijų atsira-
dimo. Jei turi žinių, matai, kas yra parduotu-
vių vitrinose, žurnalų puslapiuose, pasaulio 
didmiesčių gatvėse, - atrodyti stilingai sudė-
tinga nebus.

- Daugelį moterų kankinanti proble-
ma „neturiu kuo apsirengti“ tavęs ne-
vargina?

- Vargina kasdien. Tie, kas pamato mano 
spintą, sako, kad vargu ar yra matę didesnę, 
bet aš vis tiek neturiu kuo apsirengti - pasi-
rinkimas per didelis. Tokios problemos netu-
rėjau, kai buvau 17 metų, o mano spintoje bu-
vo dveji džinsai ir pora marškinėlių. Tada vis-
kas buvo aišku ir nereikėjo ilgai sukti galvos.

- Neretai tavo stilius sulaukia ir ne-
mažai žiniasklaidos dėmesio. Kaip ma-
nai, galbūt lietuviams tavo stilius vis dar 

sensacija, nes mes patys vis dar esame 
kiek susikaustę?

- Manau, esame konservatyvūs ir bijome 
eksperimentų. Užsienio didmiesčiuose apran-
ga - kiekvieno asmeninis reikalas. Į gatvę gali 
išeiti kaip nori - žaliais ar ryškiai rožiniais plau-
kais ir niekas į tave nekreips dėmesio. Mažose 
šalyse yra kitaip, ir tai ne tik Lietuvos, bet ir 
visų nedidelių šalių ypatumas. Tačiau dabar 
vilniečiai tampa drąsesni, renkasi įdomesnius 
sprendimus. Sveika turėti savitą stilių, išsiskir-
ti. Man patinka, kai žmonės stengiasi išreikšti 
save. Pati nieko tyčia nedarau ir iš minios išsi-
skirti nesistengiu, tačiau sukuosi mados pasau-
lyje, žinau, kokios bus tendencijos, ir tai mane 
įkvepia rinktis vienus ar kitus drabužius.

- Atrodo, sėdėti sudėjus rankas - ne 
tau, tačiau juk ir tau reikia pailsėti, at-
gauti jėgas...

- Kai noriu pailsėti, dažniausiai vykstu į 
Druskininkus. Geriausios atostogos man - 
daugybė procedūrų, pabuvimas su savimi, 
knyga, ramybė ir bent porai dienų išjungtas 
telefonas. Tada aš įsikraunu. Kelionėse į už-
sienį taip nepailsėsi - skristi vienai liūdna, o 
keliaudama su draugais stengiuosi išnaudoti 
visus kelionės pranašumus, pamatyti lanky-
tinas vietas ir panašiai.

Moteris - puokštė 
visko, kas gera ir 
truputį blogo

Prieš kelis mėnesius Simona  
Starkutė sukūrė savo prekės ženklą 
„SbyS“, kuris netruko sulaukti  
užsienio pirkėjų dėmesio

Kartu su Simona Starkute „SbyS“  fotosesijoje įsiamžino vienas garsiausių Lietuvos kovotojų Sergejus Maslobojevas

Nė vieNas vyras 
Neišpildė tiek daug 
MaNo svajoNių, 
kiek jų išpildė 
darbas
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Veidai

Dainininkė ir grupės „Pop Ladies“ narė 
NataLija BuNkė (33) tapo naujo kosmeti-
kos prekės ženklo „Paese“ reklamos veidu.

Makiažas yra daugumos moterų kasdieny-
bė, ką jau kalbėti apie žvaigždes - įvairiuose 
renginiuose bei pasirodymuose jos turi atro-
dyti tobulai ir visada būti su nepriekaištingu 
makiažu, o tobulas makiažas dažnai neatsieja-
mas nuo kokybiškos kosmetikos.

Natalijai  neretai tenka dirbti ir su makiažo 
meistrais, bet ji įsitikinusi, kad scenos mote-
rims privalu naudotis ne tik profesionalų pa-
galba. Jos taip pat turi mokėti pasidažyti pačios, 
nes ne visada spėjama pasinaudoti viz ažisto 
paslaugomis. „Koncertams, renginiams, o kar-
tais net fotosesijoms makiažą darausi pati. Vi-
sa tai skatina daugiau domėtis įvairiomis ma-
kiažo gudrybėmis bei ieškoti man tinkamos 
dekoratyvinės kosmetikos. Džiaugiuosi atra-
dusi kokybišką „Paese“ kosmetiką už prieina-
mą kainą“, - teigė N.Bunkė. Pasiteiravus Nata-
lijos, koks produktas yra svarbiausias jos kos-
metinėje, ji nedvejodama atsakė, kad tai mati-
niai lūpų dažai „Silk Matt“. „Šie lūpų dažai - pats 
geriausias šios vasaros atradimas. Jie nesausina 
lūpų, o svarbiausia - labai ilgai išlieka ir leidžia 
sukurti kerintį matinių lūpų įvaizdį“, - 
atviravo Natalija. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Natalija Bunkė tapo 
kosmetikos reklamos veidu
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Veidai

Televizijos laidų vedėja, dainininkė Irūna PuzaraITė-
ČePononIenė (26) sako labiausiai gyvenime skaičiuo-
janti ir planuojanti laiką bei pinigus. Tačiau yra sričių, 
kuriose Irūna nesivadovauja jokiomis taisyklėmis. 

SportaS
Visuomet stengiuosi į savo darbo planą įtraukti sportą 

ir skirti tam bent pusę valandos per dieną, bent jau tempi-
mo pratimams. 

Mityba
Mano mitybos taisyklės neretai priklauso nuo darbo 

grafiko. Bet stengiuosi nevalgyti prieš naktį ir vengti grei-
tojo maisto restoranų. Tiesa, kaip ir minėjau, dėl mano di-
namiško darbo grafiko šias taisykles kartais tenka laužyti.

Saviugda
Knygų lentynėlės namuose vis pildosi ir stengiuosi skai-

tyti, vos radusi kiek daugiau laisvo laiko. Taip pat prieš miegą 
perskaitau svarbiausias dienos naujienas, įdomius straipsnius.

StiliuS
O štai stiliui aš taisyklių neturiu. Net jei vyksta kokia 

šventė, neverčiu savęs atrodyti būtent taip, o ne kitaip. 
Dažniausiai drabužius išsirenku ir tos dienos ar progos 
stilių susikuriu ekspromtu. Žinau, kad rūbai turi būti švarūs 
ir tvarkingi, viskas paprasta.

išlaidoS
Kadangi esu gana taupi, nešvaistau pinigų į visas puses. 

Bet, manau, visoms moterims būna dienų, kai norisi, reikia 
ir taškas. Aš už tokius retus taupumo taisyklės sulaužymus 
savęs nebaudžiu, juk tam ir dirbu, kad ką nors įsigyčiau. 
Tiesa, kartkartėmis pasidarau mėnesio pajamų ir išlaidų 
apžvalgą. O mano pagrindinė taisyklė yra tokia - turėti 
santaupų juodai dienai ir ne viską sau leisti, ko akys nori.

atoStogoS
Man reikalinga gera kompanija, gamta, vandens telkinys 

ir meškerė. Visa tai sukuria tobulas atostogas.
RANKiNės TuRiNys
Mano rankinėje privalo būti namų raktai, piniginė, van-

dens buteliukas ir darbo knyga. 
laikaS
savo laiką skaičiuoju ir planuoju, todėl darbo knygą 

pildau kiekvieną mielą dieną. 
sOciAliNiAi TiNKlAi
Asmeninis gyvenimas yra man, o ne socialinių tinklų 

vartotojams. Esu neaktyvi tokiuose dalykuose ir man nėra 
priimtina viešinti asmeninio gyvenimo detales.

Gyvenimo 
taisyklės

pagal Irūną

Parengė Ringailė StulPinaitė
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pažintis

- Kas anuomet jus pastūmėjo išvykti?
- Vienas paskutinių darbų Lietuvoje, kuris 

ir tapo tramplinu plėtojant karjerą Vakaruose, 
buvo vykdomojo režisieriaus darbas Petro 
Auštrevičiaus prezidento rinkimų kampanijos 
komandoje. Tuomet šis užmojis reikalavo 
aukščiausios prabos profesionalų. Po tokių 
aukštų karjeros laiptų Lietuvoje natūralu bu-
vo ieškoti naujų iššūkių Vakaruose.

- Kokios patirties įgijote per šiuos metus?
- Tai buvo labai dinamiškas, įtemptas, bet 

ir be galo įdomus laikotarpis. Teko dirbti su 
reklamos gigantais - DDB, „Saachi & Saachi“ 
agentūromis. Paskui keliai atvedė į kino 
indust riją. Dirbau per du kontinentus, stambių 
muzikos vaizdo klipų ir komercinės reklamos 
gamintojų kūrybinėse dirbtuvėse. Teko dirbti 
„DreamWorks Animation“ gamybinėse patal-
pose, paskui draugai iš Londono pakvietė pa-
dirbėti Niujorke, dar vėliau Los Andžele. Taip 
ir užsimezgė tam tikras ratas, be galo reiklus 
ir sparčiai besivystantis. Profesiniu požiūriu 
buvo džiugu matyti, kad turi ką pasakyti kole-
goms ir kad visuomet vyksta kūrybinis dialo-
gas. Aš semiuosi patirties iš jų, o jie - iš manęs.

- Ar užsiėmėte tik komerciniais pro-
jektais?

- Tokie didmiesčiai kaip Niujorkas ir Los An-
dželas, žinoma, yra sukoncentruoti tik į komer-
cinius projektus. Juose esi „nepriklausomas“ tik 
iki tol, kol pradedi bendradarbiauti su kokia nors 
studija. (Šypsosi.) O alternatyvumo reikia ieško-
ti kituose miestuose - tokiuose kaip Čikaga, San 
Fransiskas arba Sietlas. Todėl pamėgau keliauti.

- Su kokiais komerciniais projektais 
teko dirbti? 

- Jeigu žiūriu televizorių ir pamatau klipą, ku-
rio gamyboje dalyvavau, užplūsta emocijos, kurios 
tvyrojo, kai rašėme scenarijų, plėtojome pačią idė-
ją, šlifavome kadruotę, atlikinėjome visą tą darbą, 
kuris pateikia žiūrovams puošnų, rafinuotą vaizdą. 
Tai ir atlikėjų Teilor Svift (Taylor Swift), Keitės 
Peri (Katy Perry) muzikos vaizdo klipai. Buvau 
kūrybos grupės narys, dabar pamatau pačius kli-
pus ir prieš akis iš karto stoja visas tas kruopštu-
mas ir detalumas, kuris užbaigtame produkte at-
rodo harmoningai ir natūraliai. Filmų gamyboje 
teko suktis prie Antono Korbeino (Anton Corbijn) 
komandos, jam kuriant filmą „Amerikietis“ su 
Džordžu Kluniu (George Clooney). Be to, dirbau 
vienoje aikštelėje su Kirsten Danst (Kirsten 
Dunst), suvaidinusia pagrindinį vaidmenį Larso 
fon Tryro (Lars von Trier) filme „Melancholija“. 
Darbo su kino prodiuseriu Fredu Veintraubu (Fred 
Weintraub), kuris yra dirbęs su žinomiausiais Ho-

Ruslanas Korostenskis: Reikia siekti aukščiausios kartelės

Beveik dešimt metų Čekijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose 
dirbęs ukrainiečių kilmės režisierius, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys  
RusLAnAs KoRostensKis (41) vėl sugrįžo kurti į Lietuvą. Klausiame režisieriaus 
apie jo patirtį užsienyje ir užmojus mūsų šalyje.
Vaida ANDRIKONYTĖ
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Ruslanas Korostenskis: Reikia siekti aukščiausios kartelės
livudo filmais, pavyzdžiui, „Enter the Dragon“, 
patirtis buvo labai naudinga, nes jam visada buvo 
ką pasakyti man kaip jaunam, kino karjerą prade-
dančiam režisieriui. Daug iš jo išmokau.

- Kalbant apie jūsų darbus tiek muzi-
kos vaizdo klipų, tiek kino gamyboje, 
kaip nuspėjate žiūrovų nuotaikas? Ar iš 
viso į jas atsižvelgiate? 

- Taip, be abejo. Žiūrovas yra labai smal-
sus ir reiklus. Jis nuolatos nori gauti kuo dau-
giau adrenalino būtent iš vaizdinės informa-
cijos, užsikurti nuo matomų vaizdų. Visuomet 
turi siekti aukščiausios kartelės, nes žinai, 
kad šiuolaikinis žiūrovas atmeta trečiarūšius 
darbus tuoj pat ir negailestingai.

- O kaip suprantate, kad žiūrovas yra 
patenkintas tuo, ką siūlote?

- Mano manymu, žiūrovas gali reaguoti dve-
jopai, kai jam kas nors patinka. Jeigu tai yra trum-
pas darbas - sakykim, vaizdo klipas ar net rekla-
ma, - jis tiesiog žiūri ir žiūri dar. Ir tai, kas jam 
atrodo patrauklu, įdomu, kaip kartais sakoma, „bū-
tent taip, kaip įsivaizdavau“, iš esmės ir yra pa-
tvirtinimas, kad kūrybinė grupė nuspėjo žiūrovo 
pomėgių bei psichologijos tendencijas ir jas tiesiog 
realizavo. O kalbant apie ilgesnius darbus - 
tokius kaip filmas - čia neišvengiamai žiūrovas 
susiduria su vidiniais iššūkiais ir dilemomis, ku-
rias jis bando pats išspręsti ar dėl kurių apsispręs-
ti - čia ir prasideda tas jaudinantis dialogas su 
filmo kūrėjais, pačių veiksmų kvestionavimas. 
Šioje srityje „patiko-nepatiko“ kriterijus nusako 
kur kas daugiau apie aplinką bei sociumą, supan-
tį šiuolaikinį žiūrovą. Mano patirtyje  - tai filmas 
„Moters saulė“, rodytas Tarkovskio kino festiva-
lyje ir pelnęs pasaulio premjeros apdovanojimą 
Avankos kino festivalyje Portugalijoje. Ten iš tie-
sų kilo nemažai įdomių diskusijų apie žmogų, apie 
moterį ir jos pasirinkimus gyvenime. Buvo ma-
lonu matyti, kad žmonės perpranta tavo pamąs-
tymus, o kartu pastebi ir vizualiką - kokiomis 
priemonėmis kuriama filmo nuotaika, personažų 
charakteriai. Įsitikinau, kad tam tikros temos yra 
bendros visiems, nepriklausomai nuo geografijos.

- Ar kviečiate lietuvių kino aktorius 
į savo filmus?

- Taip, žinoma. Vytautas Rumšas (jaunes-
nysis) suvaidino vienuolį mano dramoje „Kav-
kaz“. Tai buvo visiškai jam nebūdingas amplua, 
nes Vytas yra tikra mūsų laikų viešoji perso-
nalija. Todėl vaidinti vienuolį jam gal buvo kiek 
neįprasta. Bet Vyto charizmatiškumas suteikė 
mano personažui būtent to, ko siekiau - gyve-
nimiškos jėgos, optimizmo, noro gyventi ir 
priimti gyvenimą visomis jo raiškomis.

- O kiek suasmeninti yra jūsų kino 
darbai?

- Be abejo, savo kino darbuose apmąstau 
man rūpimas temas. Tokį principą taikau tiek 
savo „Art-house“ darbams, tiek komerciniam 
kinui, kurį pradėjau plėtoti. Tik pateikimo prie-
monės kiek keičiasi, o minčių yra daug, jos 
visos gali būti realizuojamos kino darbuose.

- Kokių geriausių žodžių esate išgir-
dęs iš aktorių, su kuriais dirbote? 

- Keli žmonės man yra sakę: „Norėčiau 

gyvenime atrodyti taip ir būti toks, koks pasi-
rodau tavo filme.“ Man tai yra malonu girdėti.

- Ar ketinate kurti komercinį kiną 
Lietuvoje ir kokie tai būtų žanrai?

- Taip, žinoma. Šiuo metu plėtojami keli 
projektai. Vienas jų - vaidybinis filmas „Velnio 
ragas“, tai maginės fantastikos žanras, turin-
tis daugybę specialiųjų efektų. Dabar vyksta 
derybos dėl dviejų vaidmenų su Lietuvos 
žvaigždėmis. Dar pradedami du kino projek-
tai - veiksmo filmas ir komedija. 

- O kokia „Velnio rago“ pagrindinė tema?
- Meilė ir moterys vyro gyvenime. (Šypsosi.) 

- Kada Lietuvos kino žiūrovai galės 
pamatyti jūsų filmą kino teatruose? 

- Šis klausimas turėtų būti adresuotas ma-
no kino prodiuseriui. (Šypsosi.) 

Šiuolaikinis 
žiūRovas atmeta 
tRečiaRūŠius 
daRbus tuoj pat iR 
negailestingai
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SezonaS

TV3 televizija naujojo, jau 23-iojo, sezono 
atidarymą nusprendė švęsti po atviru dan-
gumi sostinės Kalnų parke. Į šventę, nepa-
būgę galimų oro išdaigų, susirinko daugiau 
nei pusė tūkstančio kviestinių svečių.

Televizijos šūkiu „Gera kartu!“ buvo va-
dovaujamasi ir šventėje. Susirinkę svečiai - 
ryškiausi televizijos veidai, laidų kūrėjai, ak-
toriai, pramogų, meno, politikos, verslo ats-
tovai - mielai pozavo fotografams ir mėgavo-
si vakaro programa. Renginyje sužibėjo ir į 
intriguojančius klausimus atsakinėjo didžiau-
sio muzikinio projekto „X Faktorius“ teisėjai 
Marijus Mikutavičius, Saulius Urbonavičius. 
Būsimos premjeros „IššŪKIS kaime“ vedėjas 

Vitalijus Cololo atkeliavo su ypatinga „da-
ma“ - ožkyte. 

Pasitinkant svečius, akompanuojant pia-
nistui, skambėjo praėjusio „X Faktoriaus“ 
sezono laimėtojos Monikos Pundziūtės dai-
nos, vėliau laukė „Leon Somov & Jazzu“, 
„X Faktoriuje“ išgarsėjusių „Original Copy“, 
„Zeta Beat“ koncertas. Susirinkusiuosius nu-
stebino į dangų kylanti balionų siena.

Parengė Ringailė StulPinaitė

TV3 su trenksmu pasitiko naują sezoną
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Vitalijus Cololo

Svečius pasitiko TV3 generalinė 
direktorė Laura Blaževičiūtė su vyru 

Andriumi Pranckevičiumi

Audrė ir Gintaras 
Kudabos

Marius ir Renata 
Jampolskiai

Sandra Daukšaitė-Petrulėnė  
su vyru Aurimu

Justinas Jankevičius su 
Greta Mikalauskyte
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Džiugas Siaurusaitis su 
žmona Lina Rastokaite

Mykolas Vildžiūnas su 
žmona Oneida Kunsunga

Vaida Lisikaitė

Ineta Stasiulytė su 
Deividu Meškausku

Indrė ir Jogaila Morkūnai

Žygimantas Gečas su Anžela 
Adamovič

Aušra Štukytė

Dominykas Kubilius ir Laura Paukštė
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Neseniai Vilas smitas (Will 
Smith, 47) davė stebėtinai atvirą 
interviu ir jame papasakojo savo 
šeimos gyvenimo istoriją. O ji pa-
sirodė esanti toli gražu ne tokia 
idiliška, kaip aktorius tvirtino 
anksčiau. Jis prisipažino, kad jo 
„laisva santuoka“ vos nesibaigė 
skyrybomis.

Vilas su žmona DžaDa Pin-
ket (Jada Pinkett, 44) gyvena be-
veik 22 metus, iš jų 19 - oficialioje 
santuokoje. Daugybę metų Holivu-
de sklandė gandai apie sutuoktinių 
neištikimybę: tai Vilas buvo kalti-
namas apgavęs žmoną, pavyzdžiui, 
su australe aktore Margo Robi 
(Margot Robbie), tai Džada būdavo 
įtarinėjama slaptais romanais. Bet 
kaskart į kaltinimus abu atsakyda-
vo, kad elgiasi taip, kaip yra susi-
tarę, kad jų santuoka yra „atvira“. 
ir štai paaiškėjo, kad visa tai buvo 
netiesa. Pasirodo, garsi pora per 
stebuklą neišsiskyrė. „Mes ilgai 
kankinamai bandėme išgelbėti mū-
sų santuoką. Vaikščiojome į bega-
linius pokalbius su psichoterapeu-
tu. žinote, tai buvo baisiai sunku: 
sėdėti priešais žmoną ir dėstyti vi-
są teisybę, ką aš galvoju ir jaučiu. 
ir girdėti, ką ji iš tiesų mano apie 
mane ir mudviejų gyvenimą. Tie-
siog negalėjau įsivaizduoti, kaip po 
to, ką mes prišnekėjome, bus gali-
ma gyventi drauge. Bet, laimė, kai 
perėjome sunkiausią etapą, staiga 
palengvėjo. Tai buvo tarsi apsiva-
lymas. Labai tikiuosi, kad mums 
pavyko pataisyti santykius ir mes 
išsaugosime santuoką“, - papasa-
kojo Vilas.
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ŽvaigŽdės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Taira Benks 
dėstytojaus Stenforde

Sulaukusi 42-ejų, Taira Benks (Tyra Banks) pajuto po-
reikį pasidalinti turtinga patirtimi su jaunimu. Ji priėmė pasiū-
lymą dėstyti aukštojoje mokykloje. Ir ne bet kokioje, o Sten-
fordo universitete - kursą ji pradės skaityti 2017-ųjų gegužę.

Tam Tairą paskatino kita universiteto dėstytoja - Elison 
Kriuger. Kartą ji išgirdo, kaip T.Benks kalba publikai, ir liko 
sužavėta. „Ji - tiesiog gimusi būti pedagoge!“ - nutarė Elison. 
T.Benks kurso tema „Kaip sukurti ir išplėtoti savo verslą“. 
Taira ketina ypač išsamiai mokyti, kaip teisingai naudotis ma-
sinės informacijos priemonėmis savo projektui reklamuoti.

Pati T.Benks Stenforde nesimokė. Ji pradėjo modelio karjerą 
16 metų ir tiesiog neturėjo galimybės lankyti koledžo. Tačiau, jau 
tapusi supermodeliu ir sukūrusi nepaprastai sėkmingą šou „Ame-
rikos topmodelis“, ji nutarė, kad jai reikia ne tik praktikos, bet ir 
akademinių žinių. Ir užsirašė į trijų mėnesių kursus konkuruojan-
čiame su Stenfordu Harvardo universitete, sėkmingai juos baigė 
ir gavo atitinkamą pažymėjimą. Tarp kitko, rasti laiko dėstytojauti 
Tairai nebuvo lengva, juk ji vis dar dirba su savo šou, tiesa, dabar 
yra ne vedėja, o prodiuserė, be to, augina sūnų Jorką, kurį jai iš-
nešiojo pakaitinė motina, nes gimdyti pati negalėjo dėl sveikatos.

Aktorei Šeron Stoun
amžius netrukdo

Šeron sToun (Sharon Stone, 58), pasirodo, dar gali nušluos-
tyti nosį minančioms ant kulnų jaunoms konkurentėms. Nepaisy-
dama jau solidaus amžiaus, Šeron neketina atsisakyti vienos sek-
sualiausių Holivudo gražuolių statuso.

Aktorė viename populiariausių Venecijos paplūdimių pasirodė su 
menkai kūną dengiančiu bikiniu, jo viršutinė dalis vieną akimirką nusly-
do, apnuogindama aktorės krūtinę, o tai iškart atkreipė netoliese budin-
čių paparacų dėmesį. Aktorė pikantiškoje situacijoje nesutriko: ramiai 
pasitaisė maudymosi kostiumėlį ir toliau mėgavosi saulės voniomis. Tarp 
kitko, neseniai pasklido informacija, kad Šeron turi naują draugą. Pasta-
ruoju metu aktorės santykiai su vyrais nesiklostė. Jos naujausias roma-
nas su aktoriumi Deividu Deliuisu (David DeLuise) nutrūko 2014 m. 
pradžioje, ir truko jis vos keletą mėnesių. Tiesa, priešpaskutinis aktorės 
romanas buvo ilgesnis. Su jaunu argentiniečiu Martinu Mika (Martin 
Mica) ji susitikinėjo beveik trejus metus, nors M.Mika už ją jaunesnis 
beveik perpus. Kai jie susipažino, jam buvo vos 27-eri, o Šeron - 54-eri...
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Dabar madingiausias 

blizgiomis ir švytinčiomis 

detalėmis puoštas ma-
kiažas, todėl rekomen-
duoju visą judrųjį vo-
ką dengti blizgiais 
biriais šešėliais, pa-
vyzdžiui, kūno, smė-
linės, bronzos ats-
palviais. Taip pat ne-
bijoti ryškinti apati-
nio voko. Ypač tam 
tiks mėlynai žalia, jūri-
nė spalvos, kurios su-
teiks akims gyvybės, žvit

rumo. Akies gleivinei rinkitės 

vandeniui atsparų pieštuką, kuris 

užtikrins spalvos ilgalaikiškumą. Taip sukursite jaunatviš-

ką ir šiuolaikišką įvaizdį. 

grožio paletė

Lietuvoje prasidėjo nauja makiažo mokymų banga - vizažo 
mokymai internetu, vadinamieji „webinarai“. Viena pirmųjų 
seminarą vedė žinoma profesionali vizažistė ir makiažo  
tendencijų ekspertė Simona Pajedaitė. ji pristatė makiažą 
pavadinimu „Glam on demand“, dvelkiantį prabanga:  
idealiai, tačiau nepastebimai sutvarkyta, skaisti oda,  
išryškintos, prikaustančios žvilgsnį akys, sultingos lūpos  
ir dailiai išlenkti antakiai.

dvelkiantis rudens mada
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Simona Pajedaitė
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grožio paletė

NE 
● Nors dažnai moteriai patogiausia kos-

metiką laikyti vonios kambaryje, specialis-
tai to daryti nepataria. Kadangi ten labai 
drėgna, tai puiki vieta daugintis bakteri-
joms. Maža to, mėgstančios karštą dušą ar 
pasilepinti vonioje veikiausiai jau pastebėjo, 
kad po maudynių vonios kambaryje būna 
labai šilta, o karštis ir temperatūros svyra-
vimai kosmetikos priemonėms taip pat ken-
kia, daro įtaką jų veiksmingumui ir galiojimo 
laikui. 

● Svarbu, kad daugumos kosmetikos 
priemonių nepasiektų per didelis šviesos kie-
kis, nes ir tiesioginiai saulės spinduliai, ir 
dirbtinis patalpų apšvietimas kosmetikai taip 
pat kenkia. 

TAIP 
● Neretai ant kremų, ypač skirtų paakiams, 

serumų ir visos natūralios kosmetikos pakuočių 
yra nurodyta, kad priemones reikėtų laikyti ne 
aukštesnėje nei 12 laipsnių temperatūroje, tad 
tinkamiausia vieta šioms priemonėms - šaldytu-
vas. Kosmetikos priemonių sudėtyje dažnai yra 
medžiagų, kurios kambario temperatūroje oksi-
duojasi ir jų savybės pakinta. Be to, natūralios 
kosmetikos sudėtyje nėra konservantų, tad ne-
laikomos šaldytuve jos labai greitai sugenda.

● Kambario temperatūroje laikomi lūpų 
dažai ir blakstienų tušas galios ne ilgiau, nei 
nurodyta ant pakuotės. Jei įsigijote vieną iš 
šių kosmetikos priemonių, tačiau pakuotė dar 
neatidaryta, galite ją dėti į šaldytuvą - taip 
pratęsite priemonės galiojimo laiką. 

● Šaldytuvas tinkamiausia vieta ir skystoms 
kaukėms, o štai sausas kaukes geriausia laikyti 
sausoje ir tamsioje vietoje kambario temperatū-
roje. Tokia pati vieta tinkama ir toniniam kremui.

● Kvepalus ir tualetinį vandenį vertėtų 
laikyti kambario temperatūroje, sausoje ir tam-
sioje vietoje, geriausia neišimti iš dėžutės, kad 
buteliuko nepasiektų šviesa ir saulės spindu-
liai. Šaldytuvas kvepalams netinkama vieta, 
nes šaltis kaip ir šviesa gali pakeisti aromatą.

● Vėsioje ir tamsioje vietoje (bet ne šaldy-
tuve) vertėtų laikyti ir nagų lako buteliukus.

Kur laikyti kosmetiką?
Kone kiekviena moteris negaili pinigų kokybiškai kosmetikai ir kiekvienos namuose yra 
bent jau veido kremo. Tačiau dažna dailiosios lyties atstovė pamiršta, kad kosmetikos 
priemonės bus veiksmingesnės ir jas bus galima vartoti ilgiau, jei tinkamai jas laikysite.

Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ



22

stilius

Venecijoje vykstantis 73-iasis kino festivalis dėmesį traukia ne tik kino programa - ne mažiau 
intriguojantis yra ir festivalio raudonasis kilimas. Juo kas vakarą prieš filmo premjeras žygiuoja puoš-
nios ir elegantiškos kino, podiumo žvaigždės. Tiesa, kartais garsenybės gerokai prašauna pro šalį. 
Italijos manekenės Džiulios Salemi (Giulia Salemi) ir brazilų modelio Dajanos Melo (Dayane Mello) 
itin atvirų suknelių skeltukai buvo tokie gilūs, kad parodė pačias intymiausias kūno vietas.

Intriguojantis
Venecijos festivalio 
raudonasis kilimas
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JAV aktorė  
Ema Stoun (Emma Stone)

Britų aktorė 
Naomi Vots 
(Naomi Watts)

Manekenės  
Džiulia Salemi 
(Giulia Salemi)
ir Dajana Melo 
(Dayane Mello) 
tikslą pasiekė - 
jų itin atviros 
suknelės 
atsidūrė pasaulio 
žiniasklaidos 
dėmesio centre

EPA-Eltos nuotr.

23

stilius

Silvesterio Stalonės (Sylvester 
Stallone) dukra JAV modelis 
Sistine Stalone (Sistine Stallone)
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Italų modelis  
Bjanka Balti (Bianca Balti)

Vokiečių aktorė Diana 
Kriuger (Diane Kruger)

Britų aktorius Džeremis Aironsas 
(Jeremy Irons) su žmona aktore 

Šineid Kjuzak (Sinead Cusack)

JAV aktorė Eimi Adams 
(Amy Adams)

Čekų modelis  
Eva Hercegova  

(Eva Herzigova)
EPA-Eltos nuotr.
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Labai nepatogios ir labai patogios avalynės
Nepatogi avalynė pirmiausia kenkia kojoms ir kenkia eisenai, kuri turi būti lengva. 

Kai kurie dizainerių kurti modeliai atrodo pernelyg futuristiškai arba originaliai, bet 
tikrai neišryškina moters kojų grožio ir jų vizualiai neilgina. Kai kurie batų modeliai, 
priešingai, yra itin patogūs, bet visiškai nesuprantama, prie ko juos avėti ir kaip su jais 
atrodyti bei jaustis moterimi. Pavyzdžiui, guminiai batai arba aulinukai visiems metų 
laikams iš avies vilnos. Nei vieni, nei kiti moteriai nesuteikia patrauklumo.

arba Stiliaus klaidos vyrų akimis
Stenkitės neperlenkti lazdos!

StiliuS

Dauguma moterų rengiasi ir puošiasi, norėdamos atkreipti priešingos lyties atstovų dėmesį. 
Bet kai kada, stengdamosi patikti, savo išvaizda vyrus veikiau atbaido... Jei norite padaryti 
malonų įspūdį ir efektingai atrodyti, paklausykite mūsų patarimų, ko reikėtų vengti.

Leopardo ir kitų 
žvėrių kailių rašto

Bet kuris drabužis moterį turi puošti, 
išryškinti siluetą, suteikti moteriškumo, ele-
gancijos arba žaismingumo. Bet jokiu būdu 
ne banalumo. O žvėrių kailių raštai atrodo 
būtent banaliai ir šokiruoja. Vienintelė vieta, 
kur galima pasipuošti pitono odos rašto si-
jonu arba „leopardine“ suknele, - teminis 
vakarėlis arba naktinis klubas, kur makiažas 
ir apranga turi būti gerokai ryškesni ir labiau 
atkreipiantys dėmesį negu kasdien.
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Pernelyg blizgančių 
ir dekoruotų daiktų

Mėgstančioms dėvėti visokiausiais 
blizgučiais - Svarovskio kristalais, plokš-
telėmis arba liureksu - išsiuvinėtus dra-
bužius ir dar susikrauti ant savęs krūvą 
įvairiausių papuošalų galime pasakyti, kad 
taip rengtis gali tik Rytų moterys, kurioms 
auksas - veikiau talismanas, o ne papuo-
šalas. O visokiausi blizgučiai tinka tik klu-
bui, karnavalui arba naujametei nakčiai.

StiliuS

Parengė Milda KUNSKAITĖ

„Pernelyg dizaineriškų“ drabužių
Stengdamiesi išsiskirti, kai kurie dizaineriai pamiršta, kam reikalingi drabužiai. O juk jie 

kuriami ne tik dėl šilumos, higienos ir padorumo, jų paskirtis - ir paslėpti trūkumus, akcen-
tuoti pranašumus. O dizaineriai suknelėse, kelnėse, marškiniuose ir kitose garderobo sude-
damosiose dalyse stengiasi išreikšti savo originalumą ir nestandartiškumą. Galop gimsta 
neįsivaizduojami siaubingų spalvų arba raštų „transformeriai“. Vyrams patinka moteris ma-
tyti su originalia, bet stilinga apranga, kai yra aiškūs siluetai ir vos pastebimi raštai, neati-
traukiantys dėmesio nuo tiesių, plonų arba nelabai kojų, putlios arba kuklios krūtinės ir t.t.

Margų pėdkelnių
Pėdkelnės gali būti juodos arba... juo-

dos. Jos lieknina kojas ir tinka prie visų 
drabužių. Su įvairiaspalvėmis raštuotomis 
pėdkelnėmis turi būti atsargios tiek figū-
ringos moterys, tiek subtilios panelės. Kai 
kurių egzempliorių neįmanoma prie nieko 
priderinti, kai kurie ne puošia kojas, o vei-
kiau bjauroja jas, trumpindami, storindami 
arba vizualiai kreivindami. Kai kurie ažū-
riniai raštai daugiau primena tatuiruotes.

Ne savo dydžio 
drabužių

Visada rinkitės drabužį pagal figūrą, 
ne „išaugimui“ ir ne vildamosi suliesėti. 
Tai pasakytina apie viską, taip pat apati-
nius. Tinkamo dydžio ir sukirpimo dra-
bužiai jus tikrai puoš. Per dideli arba per 
maži drabužiai atrodys varganai arba juo-
kingai. Moterys juk nori patikti, o ne 
sukelti juoką! Taip pat visada reikia kri-
tiškai vertinti savo figūrą ir aiškiai su-
vokti, ką galima vilkėti, o ko ne. Pavyz-
džiui, apkūnioms merginoms neverta 
rinktis džinsų su pažemintu juosmeniu, 
stambių raštų, skersinių dryžių ir trum-
pučių megztukų. Labai liesoms mergi-
noms nereikėtų vilkėti smarkiai iškirptų 
arba per didelių drabužių, nes susidarys 
įspūdis, kad juos pasiskolinote iš mamos 
arba vyresnės ir apkūnesnės sesers.
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Futurologija

Nuvertinta gyvybė

Prisiminkime, koks populiarus mūsų lai-
kais yra „niūrusis turizmas“. Žmonėms pa-
tinka lankyti katastrofų ir žvėriškų nusikalti-
mų vietas, kankinimų muziejus ir buvusias 
koncentracijos stovyklas. O kai kas yra pasi-
rengęs pakloti nemažą sumą už viešnagę ka-
lėjimo kameroje ir prižiūrėtojų patyčias. Daug 
kam trūksta aštrių pojūčių, adrenalino, štai 
jie ir ieško tokių ekstremalių pramogų. Moks-
lininkai mano, kad po 100-200 metų atskirtis 
tarp turtingųjų ir vargšų dar padidės, dėl gy-
ventojų pertekliaus Žemėje ims trūkti mais-
to ir vandens ir žmogaus gyvybė nebus ver-
tinama. Moralės ir etikos normos pamažu 
keisis, įsigalės devizas „stiprusis išlieka, o 
silpnasis žūsta“.

kokius žiaurius ateities  
hobius numato futurologai?

● Šou su nužudymais
Niekam ne paslaptis, kad šou su realiomis 

žmogžudystėmis paklausa egzistuoja. Paprastai 
tai seksualinio pobūdžio žmogžudystės: nieko 
nenujaučiantys aktoriai, neva pakviesti į por-
nografinį filmą, nužudomi tiesiog kadre. Yra ir 
tokių, kurie sutinka būti nužudyti. 2001 m. 

be žinios dingo inžinierius iš Berlyno Berndas 
Jurgenas Brandesas (Bernd Juergen Brandes), 
dirbęs firmoje „Siemens“. Po kelerių metų į 
teisėsaugos atstovų rankas pateko medžiaga, 
liudijanti, kad vyras buvo... suvalgytas. Nedi-
delio Rotenburgo miestelio gyventojas kom-
piuterių specialistas Arminas Meivesas (Ar-
min Meiwes) internete paskelbė keisto turinio 
skelbimą: „Išmėsinėsiu jauną, gražiai sudėtą 
18-30 metų vyrą“. Atsiliepė B.Brandesas, pui-
kiai supratęs, kas jo laukia. Rotenburgo kani-
balas nužudė savo auką ir suvalgė, be to, vis-
ką nufilmavo. Vaizdajuostė buvo rasta jo na-
muose, o sode - dingusiojo skeletas.

● Žmogaus medžioklė
Sklinda kalbos, kad taip ir dabar pramogau-

ja itin turtingi žmonės. Bent jau tokios jų pra-
mogos aprašomos knygose. Aukoms duodama 
laiko atitrūkti nuo savo persekiotojų, o paskui 
šie pradeda juos vytis. Žaidimo esmė - gyviems 
nusigauti iki tikslo. „Žaidėjai“ gali lažintis, kiek 
laiko atsilaikys viena ar kita auka.

● Žaidimas dėl išlikimo
Pavyzdys - filmas „Bado žaidynės“. Suren-

kama jaunų žmonių komanda. Svarbiausia - kad 
visi būtų sveiki ir ištvermingi, kitaip neįdomu. 
Paskui jie patenka į pavojingas gyvybei sąly-

gas. Tai gali būti džiunglės, pilnos žvėrių, arba 
užminuotas laukas. Bet gali būti ir taip, kad 
išorinio pavojaus nėra, tiesiog dalyvių užduo-
tis yra sunaikinti kitus komandos narius. Lai-
mi tas, kuris lieka gyvas.

● Koncentracijos stovykla
Pavyzdys - Ameli Notomb (Amelie Noth-

omb) romanas „Sieros rūgštis“. „Žaidimo“ 
dalyviai netenka laisvės, jie apgyvendinami 
tarsi kalėjime arba koncentracijos stovykloje, 
kur iš jų tyčiojasi „prižiūrėtojai“. Visa tai, kaip 
ir „žaidimas dėl išlikimo“, yra realybės šou, 
transliuojamas per televiziją. Žiūrovai balsuo-
ja, kuriems dalyviams likti žaidime, kuriems 
iškristi, kitaip tariant, jie tiesiog nužudomi. 
Išeiti į laisvę galima tik likus gyviems tele-
vizijos sezono pabaigoje. Arba jei už tave bal-
suos televizijos žiūrovai.

O kas aukos?

Aukos tokiems „žaidimams“ ir „šou“ ga-
li būti atrenkamos įvairiai. Tai gali būti sava-
noriai, kuriems pažadami pinigai arba kitokios 
gėrybės už tai, kad liks gyvi. Tai gali būti 
įsiskolinusieji dideles sumas pinigų arba tei-
siamieji. Pagaliau tai gali būti atsitiktiniai 
žmonės, kuriems bus grasinama susidoroti, 
jei atsisakys dalyvauti „žaidime“.

Norisi tikėti, kad futurologai vis dėlto 
klysta ir tokie dalykai niekada nebus įteisin-
ti, o tų, kurie juos praktikuoja, laukia griežta 
bausmė.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Žiaurios ateities pramogos
Futurologas Danielis Raitas (Daniel Wright) iš Centrinio Lankašyro universiteto  
(Anglija) ir jo kolegos mano, kad iki amžiaus pabaigos bus legalizuota tokia pramoga, 
kaip vienokios ar kitokios formos žmonių medžioklė. Iki 2200 metų šou su  
žmogžudystėmis jau bus transliuojami per televiziją.
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KaleidosKopas

Vien žiūrint į nuotraukas jus gali išpilti šaltas prakaitas. Tačiau praeiti šiuo 100 metrų 
ilgio stiklo „dangaus taku“ aplink Tianmeno kalnų uolą Hunano provincijoje (Kinija) plūsta 
daugybė turistų iš viso pasaulio. Besiraitantis aplink uolą takas 300 metrų aukštyje su 
išraitytais 99 posūkiais - tikra adrenalino dozė drąsuoliams. Nuo čia atsiveria ir įspūdinga 
Džangdziadzijo nacionalinio parko panorama.

Filipinuose -  rekordinio 
dydžio perlas

Filipinų Palavano saloje galimai ras-
tas gigantiškas perlas sveria 34 kg ir gal-
būt yra didžiausias pasaulyje. Apie tai 
pranešė salos sostinės Puerto Prinsesos 
turizmo biuras. Jei bus patvirtintas perlo 
tikrumas, tai gali būti naujas rekordas, 
sakė Ailin Amurao (Aileen Amurao) iš 
turizmo biuro. Ji paprašė ekspertų pagal-
bos vertinant, ar šis objektas tikrai yra iš 
milžiniško moliusko kriauklės. A.Amurao 
sakė, kad perlą prieš dešimt metų rado 
vienas žvejys ir, nenutuokdamas jo vertės, 
laikė jį nešančiu laimę. Šis žvejys yra jos 
sūnėnas, sakė moteris žiniasklaidai. Jis 
daug metų laikė perlą po lova, o dabar, kai 
persikėlė į kitą provinciją, patikėjo radinį 
jai. A.Amurao perdavė jį merui. 30 cm 
pločio ir 67 cm ilgio radinys šiuo metu 
eksponuojamas rotušėje. Iki šiol didžiau-
siu pasaulio perlu laikomas „Perle Al-
lahs“, kuris 1934-aisiais buvo rastas taip 
pat prie Palavano salos. Jis sveria 6,4 kg.

F.Merkurio vardu 
pavadintas asteroidas

Legendinis „Queen“ atlikėjas Fredis 
Merkuris (Freddie Mercury) šį mėnesį 
būtų šventęs savo 70-ąjį gimtadienį. Ta 
proga Tarptautinė astronomijos sąjunga 
(IAU) jo vardu pavadino asteroidą, savo 
svetainėje rašo grupės kolega Brajanas 
Mei (Brian May). Planetoidas „Asteroid 
17473 Freddiemercury“ yra tarp Marso 
ir Jupiterio orbitų, jo skersmuo - 3,5 km.

Sprendimas pavadinti asteroidą 
F.Merkurio vardu esą yra „ypatingos Fre-
džio įtakos pasaulyje pripažinimas“. „Tai 
tamsus objektas kosmose, atspindintis tik 
30 proc. šviesos. Reikia gana didelio te-
leskopo jį pamatyti“, - rašo B.Mei, kuris 
pats yra astrofizikas. Jis taip pat turi savo 
vardo asteroidą - „(52665) Brianmay“.

„Asteroid 17473 Freddiemercury“ 
buvo atrastas dar 1991-aisiais - tais me-
tais, kai mirė „Queen“ atlikėjas.

ĮdoMu Adrenalino mėgėjams -
traukos taškas Tianmeno kalnuose
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Gamtosaugininkams ne vieną dešimtme-
tį dėjus pastangas ją išsaugoti, didžioji panda 
pagaliau nebėra priskiriama prie nykstančių 
rūšių.

Oficialusis šio visų mylimo gyvūno statu-
sas pasikeitė iš „nykstančio“ į „pažeidžiamą“. 
Tai lėmė pandų populiacijos Kinijoje išaugi-
mas. Apie šį pokytį pranešta atnaujinus Tarp-
tautinės gamtos išsaugojimo sąjungos (TGIS) 
sudaromą Tarptautinę raudonąją knygą.

Deja, knygos atnaujinimas atnešė ir blogų 
žinių. Kalnų gorila - didžiausias pasaulio žin-
duolis - tapo nykstančia rūšimi.

Kinijos, pandą vadinančios savo naciona-
liniu gyvūnu, dėtos pastangos davė vaisių ir 
pandų populiacija išaugo. Naujausiais duome-
nimis, šiuo metu laisvėje gyvena 1864 suau-
gusios pandos. Tiksliai nėra žinoma, kiek jos 
turi jauniklių, tačiau manoma, kad priskaičia-

vus juos iš viso pasaulyje gyvena apie 2060 
didžiųjų pandų.

„Kelių tyrimų duomenys rodo, kad prieš 
tai vykęs pandų populiacijos mažėjimas buvo 
sustabdytas ir jų populiacija ėmė augti“, - ra-
šoma TGIS išplatintame pranešime.

„Pagerėjęs statusas patvirtina, kad Kini-
jos vyriausybės pastangos išsaugoti šią rūšį 
yra vaisingos“, - teigiama pranešime. Tačiau 
šis pandų skaičiaus išaugimas gali būti laiki-
nas, įspėjo TGIS. Dėl klimato kaitos per at-
einančius 80 metų gali išnykti daugiau nei 
trečdalis pandų gyvenamų bambukų miškų. 
Dėl šios priežasties pandų populiacija ateity-
je turėtų mažėti.

Norint išsaugoti šią gyvūnų rūšį, būtina 
ir toliau taikyti veiksmingas miškų apsaugos 
priemones bei malšinti iškylančias grėsmes, 
rašoma pranešime.

Didžioji panda išbraukta  
iš nykstančiųjų sąrašo

Adrenalino mėgėjams -
traukos taškas Tianmeno kalnuose
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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intelektualūs kiaulių gebėjimai

Mokslininkai išanalizavo įvairių anks-
tesnių visame pasaulyje atliktų mokslo dar-
bų rezultatus. Daugybę metų su kiaulėmis 
buvo atliekami vienokie ar kitokie ekspe-
rimentai, tačiau niekas visų šių duomenų 
iki šiol nebuvo apibendrinęs. Tyrimą finan-
savo viena iš gyvūnų apsaugos organizaci-
jų. Nepaisydami savo įsitikinimų, tyrimo 
autoriai (visi vegetarai) neragina žmonijos 
visiškai atsisakyti mėsos, bet mano, kad 
yra būtina kuo plačiau paskleisti turimą in-
formaciją.

Teigiama, kad kiaulės pagal kognityvi-
nius gebėjimus nenusileidžia kitiems inte-
lektualiems gyvūnams, tokiems kaip šunys, 
šimpanzės, drambliai, delfinai, ir net žmo-
nėms. Azijos šalyse žmonės vis dažniau 
atsisako šunienos būtent dėl „žmogaus 
draugų“ intelektinių gebėjimų. O juk kiau-
lės, kurios fermose laikomos taip, kad kar-
tais neturi net kur apsisukti, yra nė kiek 
ne kvailesnės už šunis. Jos turi ilgalaikę 
atmintį, sėkmingai atlieka testus ir randa 
kelią iš labirintų, supranta simbolių kalbą 
ir geba įsiminti jų derinius, reaguoja į mu-
ziką, moka gyventi sudėtingose socialinėse 
grupėse, kurdamos santykius kolektyve, 
mėgsta žaisti, taip pat grupėmis. Pagaliau, 
kaip ir žmonės, jos geba įvairiai reikšti 
užuojautą ir emocijas.

Tobulinamos miniatiūrinių  
kiaulių veislės 

Pekino genomikos instituto mokslininkai 
išvedė neįprastas kiaules. Ne didesnės už 
nedidelį šunį, jos tinka auginti namuose. 
Kiaulės genetiškai yra artimesnės žmonėms 
nei žiurkės ir pelės, bet naudoti jas išban-
dant naujus vaistus ir tiriant ligas nėra taip 
paprasta. Kiaulė vidutiniškai sveria 100 kg, 
todėl jai reikėtų daug preparatų, o įprastai 
jie yra brangūs. Dažniausiai laboratorijose 
yra naudojamos jau egzistuojančios minia-
tiūrinės kiaulės. Būdamos 60-70 cm ūgio, 
jos sveria 30-50 kg, todėl ir yra gana tinka-
mas objektas. Tačiau kinų genetikai nu-
sprendė eiti dar toliau ir dar pastebimiau 

sumažinti kiaulių matmenis. „Išjungę“ pusę 
genų, atsakingų už ūgį, mokslininkai į pa-
saulį paleido kiaulaitę, kurios svoris nevir-
šija 15 kg. Šiuo metu gyvena jau antroji šių 
gyvūnų karta; visi jie yra sveiki, gali dau-
gintis ir jau įnešė savo indėlį į mediciną: su 
jais medikai atliko kamieninių ląstelių ir žar-
nyno mikrofloros tyrimų seriją. Ateityje mi-
krokiaulės pravers ieškant genų defektų, dėl 
kurių kenčia žmonės. Be to, visi norintieji 
gavo šansą įsigyti neįprastą augintinį. Nau-
josios veislės kiaulės yra ne didesnės už 
šunį, tokios pat protingos ir ištikimos. Tiesa, 
jas laikyti geriau ne miesto sąlygomis, o už-
miesčio namuose, nes miniatiūrinės kiaulės, 
kaip ir jų stambios giminaitės, mėgsta knai-
sioti žemę. Dabar tokią kiaulaitę galima įsi-
gyti už 1,6 tūkst. dolerių, bet jei paklausa 
bus didelė, kaina turėtų mažėti.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Įdomybės

Su kiaulėmis nesielkite 

kiauliškai!

Kiaulės yra nė kiek ne kvailesnės  
už artimiausias žmogaus giminaites 
šimpanzes, protu prilygsta šunims  
ar delfinams. Tai įrodė Amerikos  
Emorio universiteto mokslininkai.  
Tyrimo tikslas buvo pakeisti žmogaus  
požiūrį į gyvulius, kurie yra vertinami  
tik kaip mėsos šaltinis.

KiaulėS turi 
ilgalaiKę atmintį, 
SėKmingai atlieKa 
teStuS...Kaip ir 
žmonėS, geba 
reiKšti užuojautą 
ir emocijaS
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Scena

„Norime klausytojams perteikti emocinę 
muzikos galią ir jos poveikį, - taip apie nau-
jojo orkestro sezono idėją „Muzika Tavo sva-
jonėms“ kalbėjo orkestro vadovas Stasys Pan-
cekauskas. - Dabar esame pripratę prie vaiz-
dinės kultūros ir retai susimąstome, kad kla-
sikinė muzika yra universali meninė kalba, 
tinkanti išreikšti šiuolaikinio žmogaus patirtį, 
mintis ir jausmus.“

Naujasis Lietuvos valstybinio simfoninio 
orkestro sezonas džiugins savo klausytojus 
simfoninės muzikos koncertais, žymiais so-
listais ir klasikiniu repertuaru, be kurio tie-
siog neįsivaizduojamas simfoninio orkestro 
sezonas. Vilniaus kongresų rūmų scena atei-
nantį pusmetį sutrauks itin daug žymiausių 
Lietuvos atlikėjų. Čia koncertuos akordeono 
virtuozas Martynas Levickis, šiuo metu JAV 
gyvenantis vienas žymiausių šiuolaikinių lie-

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras žada įspūdingą naująjį sezoną

Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui prasidėjo intensyvus darbymetis -  
maestro Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamas kolektyvas pristato naująjį koncertų  
sezoną „Muzika Tavo svajonėms“. Visą rugsėjį bilietų į orkestro koncertus bus galima 
įsigyti su nuolaidomis, o jau rugsėjo 23 dieną XXVIII koncertų sezoną atidarys sezono 
pradžios koncertas su legendiniu violončelininku Davidu Geringu, tą vakarą Vilniaus 
kongresų rūmų scenoje minėsiančiu savo 70 metų jubiliejų.

Maestro Gintaras Rinkevičius
Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Sezono pradžios koncerte - 
maestro Davidas Geringas
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Scena

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras žada įspūdingą naująjį sezoną

abonementų akcija
Iki spalio 3 d. ištikimiausiems savo gerbėjams 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras skel-
bia abonementų akciją - perkantiems bilietų į 
keletą orkestro koncertų taikoma iki 30 proc. 
nuolaida. Laimingiausieji akcijos dalyviai bus 
apdovanoti Lietuvos valstybinio simfoninio 
orkestro rėmėjų ir partnerių įsteigtomis dova-
nomis. Per 27 metus orkestras ir jo rėmėjai bei 
partneriai pradžiugino daugiau nei 500 abone-
mentų akcijos laimėtojų.

tuvių pianistų Andrius Žlabys, charizmatiška-
sis Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro 
koncertmeisteris ir ansamblio „Giunter Per-
cussion“ vadovas Pavelas Giunteris, Šveica-
rijoje gyvenanti smuikininkė Saulė Rinkevi-
čiūtė, ryškiausios jaunosios operos žvaigždės 
sopranas Asmik Grigorian ir mecosopranas 
Ieva Prudnikovaitė bei dar daug kitų tarptau-
tinio pripažinimo sulaukusių atlikėjų.

Ateinantį pusmetį orkestras pateiks kon-
certų kiekvieno klausytojo ausiai ir išskirti-
niam, išlavintam muzikiniam skoniui: sudė-
tingus ir spalvingus simfoninius kūrinius keis 
kameriniai koncertai ir koncertai šeimai, bus 
ir šventinių renginių, skambės gražiausios 
operų arijos ir Kalėdų giesmės. O didžiausiu 
sezono akcentu taps scenos šviesas pagaliau 
išvysianti Juliaus Juzeliūno opera „Žaidimas“.

„Laisvalaikio“ inf.

Redakcijos archyvo nuotr.

Perkusininkas 
Pavelas Giunteris

Akordeonistas 
Martynas Levickis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Operos solistė  
Asmik Grigorian

Operos solistė 
Ieva Prudnikovaitė

Bilietų į naujojo Lietuvos valstybinio simfoninio 

orkestro sezono koncertus su nuolaidomis  

iki 30 proc. galite įsigyti „Tiketoje“  

ir Vilniaus kongresų rūmų kasoje.
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internetas

Kaip sumažinti oro taršą?
„Earthaction“

Derėtų žinoti
Jei internetu naudojatės ne vienerius metus, tikriausiai prisimenate tokius 

servisus ir interneto tinklalapius kaip AOL, „Myspace“, „Fotolog“ ir pan. Daugu-
ma juose turime susikūrę anketas, bet senų seniausiai nesinaudojame. Įsivaiz-
duokite, kaip šiuo metu atrodo 1996-aisiais sukurtas „Hotmail“ paštas, - jame 
vien reklaminiai laiškai ir bevertė informacija. Tačiau ar žinote, kad visi šie ne-
reikalingi duomenys kaupiami fiziniuose serveriuose, kurie teršia mūsų planetą?

Kampanija
Skaičiuojama, kad visame pasaulyje yra toks kiekis skaitmeninės informacijos, 

kuriai saugoti reikia tiek galios, kiek generuoja apie 30 atominių elektrinių. Apie 
globalias pasaulio problemas garsiai kalbanti ne pelno siekianti organizacija „Earth-
Action“ paleido vaizdo klipą, kuriame pasakoja, kad daugumai žmonių nereikia 
bent 80 proc. jų internete sukurtos informacijos. Kad tai įrodytų, jie sukūrė inter-
neto puslapį. Jame galite prisijungti su savo „Facebook“ bei „Twitter“ paskyromis 
arba įvesti elektroninį paštą. Vos tai padarote, pradedamas skenuoti internetas ir 
randamos visos jūsų sukurtos ir pamirštos paskyros. Taip pat primenama, kiek dėl 
šių šiukšlių į orą išmetama anglies dvideginio, ir siūloma jas čia ir dabar ištrinti.

išvados
Kampanijos sumanytojai tikina, kad jei vienas iš dešimties pasaulio žmonių iš-

trintų bent 50 proc. savo sukurtos internetinės informacijos, žemės tarša sumažėtų tiek, 
kiek uždarius bent dvi atomines elektrines. Tad prie akcijos galite prisijungti ir jūs.

 http://goo.gl/76qNjG

Reklamų kova

RubRiką pRistato aivaRas vENtis,  
viEšųjų Ryšių spEcialistas
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 internetas

Persekiojanti reklama
„Coverfox“

Derėtų žinoti
Dažnas vairuotojas pamiršta atsinaujinti savo automobilio draudimą, 

o tai vėliau gali baigtis baudomis ar didesniais finansiniais nuostoliais. 
Dauguma draudimo kompanijų apie tai informuoja SMS žinute ar siun-
čia automatinius elektroninius laiškus, bet išsiblaškiusiam žmogui ir tai 
gali nepagelbėti, todėl Indijos kompanija „Coverfox“ nusprendė išbandyti 
kitą kelią.

Kampanija
Surinkta duomenų bazė tų žmonių, kurie apsilankė draudimo kompa-

nijos tinklalapyje ir kurių automobilio draudimas greitai pasibaigs arba 
jau baigėsi. Šiems vartotojams žiūrint „Youtube“ vaizdelius, tarp jų pasi-
rodydavo reklamos, raginančios draudimą įsigyti tučtuojau. Reklamos su-
konstruotos pagal juokingų vaizdelių konstruktą - čia ir repuojantis zebras, 
ir siaubo filmą primenantis filmukas. Tačiau neapsiribota vienu kanalu, 
reklaminiai skydeliai pasirodė vietiniuose interneto naujienų portaluose ar 
net rūbų e-parduotuvėse, kur reklama mažai kuo skyrėsi nuo eilinio pro-
dukto.

išvados
Apie rezultatus kol kas nekalbama, tačiau ši reklamos kampanija pa-

rodo, kad savo tikslinę auditoriją šiais laikais galima pasiekti pačiais 
įvairiausiais kanalais ir būdais. 

http://goo.gl/1vUi8s

Internetas leidžia pasiekti daug tikslesnę auditoriją ir jai 
pateikti labai konkretų pasiūlymą. Šiandien dvi kampa-
nijos, kurių viena pasakoja apie mūsų visų teršiamą orą 
ir kaip vienu pelės paspaudimu galite išpirkti savo kaltę. 
Antrosios sumanytojai atrado naują būdą, kaip priminti 
automobilio vairuotojui, kad jo draudimas jau pasibai-
gęs. Kuri reklama atrodo paveikesnė? 

Reklamų kova
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apie charakterius

„Man įdomu įkūnyti keistus charakterius. 
Kai kuriems gali atrodyti, kad juos įkūnydamas 
atskleidžiu slaptas ar tamsias savo charakterio, 
asmenybės puses, bet taip nėra. Aš tiesiog 
įsijaučiu į vaidmenį. Be to, paprasti žmonės 
nėra tiek įdomūs, kiek tie, kurie kuo nors iš-
siskiria, yra keistesni“, - tikino Kolinas. 

apie moterų grožį

Panašu, jog aktorius yra natūralaus mo-
teriško grožio šalininkas ir netiki įvairiomis 
intervencijomis, neva galinčiomis sugrąžinti 
jaunystę ar bent „sumeluoti“ kelerius metus. 
O ypač vengti plastinės chirurgijos sprendimų 
skatina savo koleges aktores: „Jūsų veidas 
privalo judėti, jei ketinate ir toliau vaidinti. 
Juk ir smuiko niekas negamina su nevibruo-
jančiomis stygomis, kad šis neskambėtų. Gul-
ti po skalpeliu arba leistis kažkokias injekci-
jas, kurios paralyžiuotų veidą, emocijas, gy-

venimo potyrius, atsispindinčius veide, - tai 
katastrofa. Kokiu būdu ketinate vėliau reikš-
ti savo emocijas“?

apie aktorystės sunkumus

Tiems, kurie mano, jog aktoriaus darbas 
yra nuostabus, lengvas, malonus ir kupinas 
įvairiausių privilegijų, Kolinas Fertas gali at-
skleisti ne tokią jau smagią tiesą apie tai, kas 
iš tiesų vyksta filmavimų metu. „Tiesą sakant, 
aktoriaus darbas yra gana keistas. Nuo akto-
riaus niekas nepriklauso. Kai gauname vaid-
menį, mus į filmavimo aikštelę atveža tam 
tikru dienos metu, ir nesvarbu, ką iki tol vei-

kėme. Antra, mums parenkami rūbai, kurių 
iki tol galime būti nė akyse nematę. Trečia - 
stilistai daro grimą ir šukuosenas pagal filmo 
kūrėjų nurodymus, vėliau atsakingieji prodiu-
seriai pasako, kur stovėti, kaip atrodyti ir net 
kokius žodžius sakyti, be to, ir šie nėra mūsų 
pačių sukurti. Ir viskas vyksta pagal tų kūrė-
jų, o ne aktorių gyvenimo ir darbo grafikus. 
Taigi aktoriai visame šiame reikale turi labai 
nedaug laisvės ir galimybių ką nors koreguo-
ti“, - pasakojo aktorius. Pasak jo, toks grafikas 
visiškai tenkina tik tuomet, jei gautas vaid-
muo yra tikrai įdomus ir vertas tokio atsida-
vimo veikti pagal primestas taisykles. 

 Parengė Ringailė StulPinaitė

AŠTRUS ŽVILGSNIS
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DATOS

Aktoriai - kino industrijos marionetės?

l Visas aktoriaus vardas yra Kolinas Endriu Fertas (Colin Andrew Firth).
l Kolinas gimė 1960-ųjų rugsėjo 10-ąją.
l Būdamas mažas kelerius metus praleido Nigerijoje, kur dirbo jo tėvai, bet vėliau šeima grįžo gyventi į Angliją.
l 1997 metais sukūrė šeimą su iš Italijos kilusia prodiusere ir rašytoja Livija Džudžoli (Livia Giuggioli). 
l 2011 metais Kolinas gavo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje. 
l Aktorius laisvai kalba itališkai.
l Kolinas turi tris vaikus. Sūnų Viljamą (William) iš santykių su buvusia mergina, aktore Meg Tily (Meg Tilly), ir du sūnus iš santuokos su dabartine žmona Livija Džudžoli: Luką (Luca) ir Matijų (Matteo). 
l Aktorius yra gavęs Oskaro statulėlę ir Auksinio gaublio apdovanojimą 2011-aisiais už vaidmenį kino juostoje „Karaliaus kalba“ („The King’s Speech“).
l Būdamas dešimties Kolinas pradėjo lankyti aktorystės pamokas, o būdamas 14 metų tvirtai nusprendė siekti aktoriaus karjeros aukštumų. 
l Aktorius mokyklos laikus prisimena kaip nuobodžiausią gyvenimo laikotarpį, mat mokykla jam visai nepatiko, buvo neįdomu ir nežavėjo nė vienas dėstomas dalykas.

FakTai

Aktorius KolinAs FertAs (Colin Firth), 
įkūnijęs ne vieną įsimintiną personažą, 
gyvenimą atidavęs kinui ir pelnęs geriau-
sius apdovanojimus, rugsėjo 10-ąją švęs 
56-ąjį gimtadienį. Jis tikrai gali didžiuotis 
pasiekęs karjeros aukštumų profesijoje, 
kuria žavėjosi dar nuo vaikystės. tačiau 
tikina, jog aktorių gyvenimas turi ir ne to-
kių malonių pusių, kurios nematomos jo 
vaidmenimis besižavintiems gerbėjams.

Aktorius Kolinas Fertas (Colin Firth) su 
žmona Livija Džudžoli (Livia Giuggioli)

EPA-Eltos nuotr.

Giedrius SavickaS 
ir andrius RožickaS 

diriguos auksabalsiams
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Plačiau apie „Auksinį balsą“ - 39 p.

2016 m. rugsėjo 9-15 d.
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✔ Dažniausiai žiūriu... 
Žinias, nes po darbo labiausiai norisi sužinoti svarbiausius šalies ir pasau-

lio įvykius. Mėgstu žiūrėti ir užsienio kanalus apie keliones, istoriją, pokalbių 
laidas su įdomiais žmonėmis, maisto gaminimo naujoves, netradicinę virtuvę, 
ten galima virtualiai pakeliauti, susipažinti su įvairiomis šalimis, įdomiausiais 
pasaulio kampeliais, sužinoti apie šalių kultūrą, papročius, istoriją bei maiti-
nimosi įpročius. O pasižiūrėjus net ir atostogų kelionę susiplanuoti. 

✔ TV įsijungiu, kai noriu... 
Kartais prasiblaškyti, pramogos, stebėdama muzikinius, šokių projek-

tus. Tai man įdomu, nes pati esu baigusi muzikos mokyklą, daugelį metų 
grojusi ansamblyje kanklėmis bei dainavusi chore. Kartais televiziją ren-
kuosi norėdama praplėsti savo akiratį, patikrinti žinias.

✔ jei būTų galimybė kurTi ir VesTi auTorinę laiDą, ji būTų... 
Apie įdomių žmonių įvairias patirtis, neeilinius sugebėjimus, pasieki-

mus. Apie šalies ir pasaulio svarbiausius, netikėčiausius įvykius, apie 
įdomiausius, egzotiškiausius pasaulio ir šalies kampelius, tradicijas, pap
ročius, gyvenimo ir maitinimosi ypatumus. Įdomybių pasaulyje apstu. 

✔ TeleVizijoje labiausiai TrūksTa... 
Manau, pasirinkimas yra didelis. Juk yra daugybė kanalų: kultūros, 

klasikinės muzikos, gamtos, istorijos, geografijos bei pramoginių. Yra ga-
limybė persijungti kitą kanalą, o ne burnoti, kad kažko nėra. 

✔ VaikysTėje TeleVizija buVo... 
Antrame plane, dėl to, kad po pamokų dar lankiau įvairius būrelius: muzi-

kos mokyklą, aerobiką, teatrą, ruošdavausi įvairiems konkursams. Tačiau, ra-
dusi laiko, su džiaugsmu žiūrėdavau filmus apie Piterį Peną, Mikę Pūkuotuką, 
Alisą stebuklų šalyje, Karibų piratus, pasinerdavau į Idianos Džounso nuoty-
kius, narpliodavau painias istorijas su Džesika Flečer ar Šerloku Holmsu ir kt. 

✔ žiūrėTi TeleViziją VerTa... 
Jeigu žmogus nori ką nors sužinoti, patirti nuotykį, pagilinti žinias, su-

sipažinti su pasauliu, pakeliauti, sužinoti mokslo naujienas, pažinti įvairių 
tautų kultūrą ar tiesiog pailsėti. Kažkada buvau tik paprasta televizijos ste-
bėtoja, tačiau mano santykis su televizija ilgainiui tapo visai kitoks, kai 
buvau pakviesta dalyvauti projektuose „Šok su manimi“, „Didysis magijos 
šou“, „Trys muškietininkai“ ir „Tikri vyrai“. Teko išbandyti aktorinius sa-
vo gabumus seriale „Tobula kopija 2“. Televizija man tapo savotiškais na-
mais. Ir labai džiaugčiausi, jei dar kada tektų dalyvauti. 

Parengė Ringailė STulPInAITė

Esu... MĖGSTANTI PASIRINKTI  televizijos žiūrovė... 
Tituluota gražuolė, Krašto apsaugos pajėgų savanorė RūTa 
ElžbiETa MazuREvičiūTė save vadina mėgstančia pasirinkti 
televizijos žiūrove. Ji renkasi skirtingus kanalus, įvairias laidas.  
Tai priklauso nuo nuotaikos, laisvo laiko ar nuo to, ką nori sužinoti. 

TV
 TO

P1
0

Tv1 4,6%
lietuvos rytas Tv 4,3%
Tv6 3,1%
Tv8 2,5%
info Tv 2%

PbK 1,6%
NTv Mir lietuva 1,2%
lRT Kultūra 0,6%
REN lietuva 0,4%
liuks! 0,2%

Tv1 4,4%
lietuvos rytas Tv 4,1%
info Tv 2,9%
Tv6 2,6%
Tv8 2,3%

PbK 1,5%
NTv Mir lietuva 1,2%
lRT Kultūra 1%
REN lietuva 0,4%
liuks! 0,3%

Tv3 14,4%

lNK 13,9%

bTv 6%

Tv3 17,6%

lNK 16,5%

Nr. laida                            Tv     Reitingas

1 X FaKTORiuS  Tv3 9,2

2 Tv3 žiNiOS Tv3 7,2

3 aŠ Galiu lNK 7,1

4 KK2 lNK 6,9

5 NuO...iKi lNK 5,9

6 PaGalbOS SKaMbuTiS lNK 5,9

7 KK2 PENKTaDiENiS lNK 5,8

8 Tv3 vaKaRO žiNiOS Tv3 5,8

9 MOTERYS MEluOJa GERiau 9 Tv3 5,8

10 valaNDa Su RūTa lNK 5,4

Duomenys: TNS LT, 2016 m. rugpjūčio 29 - rugsėjo 4 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 32,8%

Kiti  
kanalai 37,7% bTv 5,3%

lRT Televizija 
7,1%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

lRT Televizija 
7,3%

Nerijaus Šabanausko nuotr.
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TELEVIZIJAEtErio žmonės

Auksiniais balsais užburs aktoriai

Neringa Nekrašiūtė ir Lina Rastokaitė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Inga Maškarina

Rokas Petrauskas

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Nuo rugsėjo 10 dienos į eterį grįžta LRT pro-
jektas „Auksinis balsas“. Nors jo taisyklės ne-
pasikeitė, naujovių jame tikrai netrūks. Prie 
laidos vairo stojęs naujas vedėjų duetas -  
aktorius Giedrius Savickas ir jau kartą pro-
jektui „dirigavęs“ Andrius Rožickas - televi-
zijos žiūrovus sveikins šeštadienio vakarais, 
o projekto dalyviais tapo ne dainininkai, bet 
dainuojantys aktoriai. Pasak laidos prodiu-
serio Modesto Karnaševičiaus, žiūrovams 
stebėti aktorius bus tikrai įdomu: „Jie negali 
tiesiog tiesiai stovėti ir dainuoti, tai akto-
riams nėra visiškas kūrinio atlikimas. Jie 
mėgsta savo pasirodymus papildyti mizans-
cenomis, atlikti kūrinius nestandartiškai.“ 
Kaip ir ankstesniuose sezonuose, konkurso 
dalyvius vertins žiūrovai ir profesionalų  
komisija, kuri nešykštės pagyrimų, kritikos,  
o kartais ir šmaikščių pastabų. 

„auksinio balso“ dalyviai
n Lina rastokaitė
n neringa nekrašiūtė
n inga Maškarina
n rasa rapalytė

n Marius Jampolskis
n Giedrius arbačiauskas
n rokas Petrauskas 
n Vidas Bareikis

Marius Jampolskis
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 7.30  Šiandien kimba  22.30  „Enderio 
  žaidimas“

 23.40  „Siuvėjas iš 
  Panamos“

 12.55  „Kačiukas 
  vardu A“

 15.30  „Meilė itališkai“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Kultūra+. 9.05 
Kulinarinis reidas. 9.35 „Šunyčiai patruliai“. 
10.10 Ką pasakė Kakė Makė? 10.15 Senoji 
animacija. 11.05 Vaidybinis f. 13.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ (N-7). 
15.00 Langai (N-7). 16.00 Kulinarinis reidas. 
17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Gyveni-
mo bangos“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Meilės pusiausvyra“ 
(N-14). 22.50 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 0.45 
Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.15 Beatos 
virtuvė. 12.10 Info diena. Dienos komentaras. 
12.40 Už vaikystę. 13.10 24 valandos (N-7). 
14.00 Nuo... Iki. 14.50 Dviračio šou. 15.20 
KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Penktoji pavara. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info 
diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų 
klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 
10.45, 12.20 „Mylima mokytoja“. 12.00 Naujienos. 
13.10 Kartu su visais. 14.10 Mados nuosprendis. 
15.10 Vyriška/Moteriška. 16.20 Vakaro naujienos. 
16.45 „Šamanė“. 17.45 „Apie meilę“. 18.50 Ste-
buklų laukas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.05 Geriausias šefas 2. 0.25 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svar-
biausia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Žinios. Maskva. 
11.55 „Visada sakyk visada“. 15.00 „Kamens-
kaja“. 17.50 Tiesioginis eteris. 21.00 Naujoji 
banga 2016. 24.00 „Meilė ant keturių ratų“.

 Ren
8.00, 20.25 Kviestinė vakarienė. 9.00 „Šeimos dra-
mos“. 10.00 Pati naudingiausia programa. 11.00 
„Atspindžiai“. 12.00 A.Čapman paslaptys. 13.05 
Kosminių istorijų diena. 14.05 Gyva tema. 15.10 
Tinkama priemonė. 16.10 „Šeimos dramos“. 17.10 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 18.15 Mokslo 
apgauti. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
21.30 Mums net nesisapnavo. 0.25 „Kareiviai“. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockajos studija. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Delta“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.50 „Aš dirbu teisme“. 
14.50 „Susitikimo vieta“. 16.20 „Antrasis žmog-
žudysčių skyrius“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.25 Ypatingas įvykis. Tyrimas. 19.40 Ekstra-
sensai prieš detektyvus. 21.20 „Sprogimas iš 
praeities“. 23.05 Dauguma. 0.25 „Šamanas“. 
„Paslėpta nauda“. 2.20 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00, 19.25 Buvo, ne-
praėjo. 8.30, 2.15 Naminukai. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 5.10 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50 „Pagalbos 
signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Para-
doksas“. 16.20 Verta kalbėti. 17.20 Okrasa laužo 
taisykles. 17.55 Naminukai. 18.30 TV ekspresas. 
18.50 Kažkas matė, kažkas žino... 19.55, 4.45 „Pa-
galbos signalas“. 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 XX tarptautinis romų 
kultūros ir muzikos festivalis Cechocineke. 1.15 
Kalbama apie pinigus. 1.45 Paslėpti lobiai. 

 TV1000
6.10 „Džekas ir Džilė“. 8.10 „Hercogienė“. 10.10 
„Gerbėja“. 12.10 „Kietas tėtušis“. 14.10 „Apie 
Šmitą“. 16.25 „Elžbieta: aukso amžius“. 18.30 
„Džekas ir Džilė“. 20.10 „Visados kaip pirmą 
kartą“. 22.10 „Laumės vaikas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 17.15 
Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35, 
21.00 Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas nepapras-
tomis sąlygomis. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 11.50 
Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių per-
pardavinėtojai. 13.35 Didysis žvejys. 14.30 Mirtinas 
laimikis. 22.00 Naminukės sezonas. 23.00 Paskuti-
niai Aliaskoje. 24.00 Greitai ir garsiai. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 24.00 Tamsiosios Ame-
rikos paslaptys. 15.00 Namų medžiuose gyven-
tojai. 16.00 Mano namelis ant ratų. 17.00 Iškyla 
gamtoje. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00 Statybos 
atokioje Montanoje. 23.00 Gyvenimas ant ežero. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“ 
(N-7).

8.25 TV serialas „Moterys 
meluoja geriau“ (N-7).

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

10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Svotai“.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Karališka drąsa“.
21.15 Mokslinės fan-

tastikos f. „Bado 
žaidynės. Ugnies 
medžioklė“ (N-7).

0.10 Siaubo komedija 
„Žiauriai baisi  
naktis“ (S).

2.10 Muzikinis f. 
„Nepaprastos Kalėdos 
Niujorke“ (N-7).

3.50 TV serialas „Kerštas“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys“.
7.00 „Džiumandži“.
7.25 „Žmogus-voras“.
7.50 TV serialas 

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

9.45 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.45 Animacinis f. 

„Katinas žvejys“.
12.55 Animacinis f. 

„Kačiukas vardu A“.
13.05 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.05 TV serialas „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

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

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Blogiausias 

Lietuvos  
vairuotojas (N-7).

22.00 Veiksmo komedija 
„Ponas ir ponia 
Smitai“ (N-7).

0.20 Siaubo trileris 
„Tūnąs tamsoje. 
Antroji dalis“ (N-14.

2.25 Kriminalinė drama 
„Uždara grandinė“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“.
10.50 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
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“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
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 Dokumentinis f. 

„Mano miestas“. 1 d. 
Šiauliai. 2016 m.

23.35 Trumposios žinios.
23.40 Trileris „Siuvėjas iš 

Panamos“ (N-7).
1.30 „Komisaras Reksas“.
2.15 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Paklauskim Lietuvos.
4.00 LRT radijo žinios.

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

7.55 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

8.45 TV serialas „Žurovas“.
10.45 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.55  „Diagnozė - žmog-

žudystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.50 TV serialas „Prokurorų 

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

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

žibintų gatvės“.
19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“ (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Čempionas 3. 
Išpirkimas“ (N-14).

23.35 Veiksmo komedija 
„Hadsono vanagas“.

1.30 Mistinės istorijos.
2.20 TV serialas 

„Liežuvautoja“ (N-7).
3.05 Veiksmo f. 

„Čempionas 3. 
Išpirkimas“ (N-14).

4.40 Amerikietiškos imty-
nės (N-7).

5.30 Pričiupom! (N-7).

6.00 Programa.
6.04 TV parduotuvė.
6.20 Reporteris.
7.30 Šiandien kimba.
8.30 „Visatos stebuklai“ 

(N-7).
9.30 „Miškinis“ (N-7).
10.30 „Paskutinis 

skambutis“  
(N-7).

11.35 „Delta“ (N-7).
12.40 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.40 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Miškinis“ 

(N-7).
16.00 Žinios. 

Lietuva tiesiogiai. 
Orai.

 16.50 „Skubus iškvietimas. 
Mirtina diagnozė“ 
(N-7).

18.00, 22.30 Reporteris. 
Orai.

18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

20.00 Žinios. Orai.
20.30 Auksinė daina.
23.00, 3.05 „Nakties 

vaikai“ (S).
1.10, 4.35 „Ginkluoti ir 

pavojingi“ (N-14).
6.00 „Visatos 

stebuklai“  
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Žagarės vyšnių fes-

tivalis 2016 „Viskas 
yra gerai“. 

8.15 „Šokių akademija 3“.
8.45 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 VI tarptautinis oboji-

ninkų čempionatas.
13.30 VU studentų roko ope-

ra. „Viduramžiai rytoj“.
14.25 Atspindžiai.
14.55 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje.
16.30 Dainų dainelė 2016.
18.10 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.05 Muzika gyvai. „Iš 

Nau  jojo pasaulio“. 
Simfoninės muzikos 
koncertų sezono 
pabaigai. 

20.40 „Džesika Flečer 3“.
21.25 Didžioji Lietuva. 
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Fantastinis nuotykių f. 

„Enderio žaidimas“.
0.20 Naktinis ekspresas.
0.55 Poetas Rimvydas 

Stankevičius.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Legendos.

 7.55  „Tokia tarnyba“ 

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

8.15 „Keista šeimynėlė“.
8.40 „Kaukė“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Eliza“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.30 „Būrėja“.
14.05 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
14.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
15.35 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Nusikaltimas“ 

(N-14).
23.20 Snobo kinas. „Cirkas 

„Kolumbija“ (N-14).
1.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
2.50 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
3.35 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
5.20 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
8.00 „Elementaru“ 

(N-7).
9.00 „6 kadrai“ (N-7).
9.30 „Skorpionas“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ (N-7).
12.30 „Tėtušiai“ (N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Skorpionas“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 „Dvylika“ (N-14).
0.20 „Medžioklės 

sezonas“ (N-14).
1.55 Aukščiausia 

pavara.  
Didžiausios  
nesėkmės (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“.

11.00 Svajonių 
kruizai.

12.00 „Už išlikimo 
ribų“ (N-7).

13.00 Kas paleido 
šunis?

13.30 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

14.00 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

15.00 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

16.15 „Kitoje lovos 
pusėje“.

18.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

19.00 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00, 22.40 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ (N-7).
21.00 „Nekenčiu 

Valentino  
dienos!“

23.10 „Krabatas: 
burtininko  
mokinys“  
(N-7).

„PONAS IR PONIA SMITAI“
Veiksmo komedija. JAV. 2005.
Režisierius: Doug Liman.
Vaidina: Brad Pitt, Angelina 
Jolie, Vince Vaughn.

Džonas ir Džeinė - sutuoktiniai. Jie 
gyvena ramiame apsnūdusiame 
priemiestyje ramų šeimyninį gy-
venimą. Tačiau jie abu turi ypatin-
gų paslapčių. Ir Džonas, ir Džeinė 
gyvena antrąjį - slaptą - gyvenimą. 

„TŪNĄS TAMSOJE.  
ANTROJI DALIS“
siaubo trileris. JAV. 2013.
Režisierius: James Wan.
Vaidina: Patrick Wilson, 
Rose Byrne, Barbara Hershey.

Tai filmas apie Lambertų šeimą, 
kurią persekioja vaiduokliai. Šioje 
dalyje Lambertų šeima atskleis 
siaubingą vaikystės paslaptį, ku-
ri juos jungia su piktųjų dvasių 
pasauliu. 

rugsėjo 9 d. 

 21.00  „Nekenčiu 
  Valentino dienos!“

 13.30  „Univeras. Nau -
  j as bendrikas“

 21.00  „Nusikaltimas“ 

 ANIMAL PLANET
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunys. 
Konkursas. 8.15, 12.50 Australija nenori tavęs 
užmušti. 9.10, 14.40 Liūtė karalienė. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Afrikos tankmėje. 
17.25, 23.50 Žvejyba Amazonėje. 18.20, 22.00, 
1.40, 5.49 Kova su brakonieriais. 21.05, 5.02 
Didžiausi ir blogiausi. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPORT1
6.00 ATP 250 Atlanta. Ketvirtfinalis. Pirmasis 
mačas. Verdasco - Kyrgios. 8.30 ATP 250 Atlan-
ta. Ketvirtfinalis. Antrasis mačas. Opelka - Young. 
10.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Didžio-
sios Britanijos etapas. 12.30, 23.00 KOK World 
Series. Bušido kovos. Kišiniovas. 2 dalis. 15.00 
NBA krepšinio lyga. Finalas. Pirmosios rungty-
nės. 18.00 Čempionų kelias. ATP 250 Malaysian 
Open. Vyrų tenisas. Finalas. Ferrer - Lopez. 
20.00, 5.00 Futbolo klubų karaliai. Miuncheno 
„Bayern“. 20.30 „Road to Glory“. Kovinio sporto 
žurnalas. 21.00 Lietuvių pasirodymai. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Bada-
lonos „Joventut“. 1.30 eSportas. „GSL Samsung 
Baltics Challenge“. „Counter Strike. GO“ vakarų 
finalas. 5.30 M-1 iššūkis. Kovinis sportas. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Ledo ritulys. „Lada“ - „Lokomotiv“. 9.00 
Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - Rygos „Dina-
mo“. 11.00 Rio 2016. Krepšinis. Finalas. Mo-
terys. 13.10 Rio 2016. Tinklinis. Finalas. Vyrai. 
15.10 Rio 2016. Rankinis. Finalas. Vyrai. 17.10 
Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - Rygos „Dina-
mo“. 19.00, 20.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 19.30 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 21.00 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Briuselis. Tiesioginė transliacija. 23.00 
Kalnų dviračiai. Pasaulio čempionatas. 0.35 
Ledo ritulys. KHL. CSKA - SKA. 2.35 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 3.00 Boksas. 
Danielis Jacobsas - Sergio Mora. Tiesioginė 
transliacija. 4.00 Boksas. Robertas Easteris 
Jr. - Richardas Commey. 

 EuROSPORT
6.00, 8.30, 11.00, 13.30, 19.00, 22.00, 1.15 Te-
nisas. JAV atvirasis čempionatas. 8.00, 12.00, 
14.30 Tenisas. 9.30, 12.30, 15.00 Dviračių spor-
tas. Ispanijos turas. 18.55, 21.45 Sporto žinios. 
21.50, 1.00 Teniso apžvalga. 

„BADO ŽAIDYNĖS. uGNIES MEDŽIOKLĖ“
mokslinės fantastikos filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Francis Lawrence.
Vaidina: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth.

Prabėgus pusmečiui nuo 74-ųjų Bado žaidynių laimėjimo, Ketnė Everdin 
ir Pita turi leistis į Nugalėtojų turą po visą šalį. O naujos, 75-osios, žai-
dynės jau irgi netoli. Jos bus visiškai kitokios nei ligšiolinės. Prezidentas 
nusprendžia, kad arenoje atsidurs praeitų metų laimėtojai, bet šį kartą 
nugalėtojas bus tik vienas. Kuris pasiaukos?

„DVYLIKA“
trileris. JAV, Prancūzija. 2010.
Režisierius: Joel Schumacher.
Vaidina: Chace Crawford, 
Rory Culkin, Curtis Jackson.

Maikas - neklusnus vaikis, parduo-
dantis kanapes pasiturinčių tėvų vai-
kams. Jis uždirba daugiau už tuos, ku-
rie baigė mokyklą. Tačiau per grum-
tynes Rytų Harleme žūva jo pusbrolis, 
ir Maikas patiria didžiulį sukrėtimą.

LNK
22.00

TV6
22.30

LNK
0.20

TV3
21.15

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Monsunas“ (N-7).
7.00 „Transformeriai. 

Praimas“ (N-7).
7.30 „Nindžago. 

Spinjitzu meistrai“ 
(N-7).

8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 „Ilgo plauko istorija“ 

(N-7).
12.55 Animacinis f. 

„Atlantida.  
Prarastoji imperija“ 
(N-7).

14.45 Komedija „Karalius 
Ralfas“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Fantastinis nuotykių f. 

„Hobitas. Smogo 
dykynė“ (N-7).

22.45 Komedija „Sveiki 
atvykę į džiungles“ 
(N-14).

0.40 Romantinė komedija 
„Pasimatymų  
trenerė“ (N-7).

2.15 Drama „Kaltinamoji 
Keisė Antony“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žmogus-voras“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Linksmieji 
detektyvai“.

7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“.

8.10 „Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

8.35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Rožinė pantera“.
10.00 „Na, palauk!“
10.20 „Sinbadas. Septynių 

jūrų legenda“.
12.00 Komedija „Bukas ir 

bukesnis. Kai Haris 
sutiko Loidą“ (N-7).

13.45 Pričiupom! (N-7).
14.40 TV serialas „Gyvenimo 

šukės“ (N-7).
16.40 Bus visko.
17.35 Tik nesijuok.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. „Monstrai 

prieš ateivius“.
21.20 Kriminalinė komedija 

„Tik nekvieskite farų! 
(N-14).

23.35 Parodijų komedija 
„Pasimatymo filmas“.

1.05 Veiksmo komedija 
„Ponas ir ponia 
Smitai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.30 Specialus tyrimas.
7.25 „Lesė“.
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.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.05, 1.15 „Gyvūnų išgy-

venimo strategija“. 
13.00, 2.05 „Gyvūnų 

mamos“. 1 d.
13.50 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).
15.45 Žinios. 
16.00 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis balsas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Muzikinė drama 

„Anapus visatos“.
1.10 Trumposios žinios.
2.55 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).

 19.40  Stilius 19.30  „Hobitas. Smogo 
  dykynė“

ŠeŠtadienis

„SVEIKI ATVYKĘ Į DŽIUNGLES“
Komedija. Puerto Rikas, JAV, Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius: Rob Meltzer.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, Adam Brody, Rob Huebel.

Grupė biuro darbuotojų nusiunčiama į mokymus tolimoje saloje. Dar 
nespėjus prisitaikyti prie gyvenimo saloje, per nelaimingą atsitikimą 
nužudomas jų pilotas, todėl jie lieka likimo valiai. Po to seka pragariškų 
ir juokingų nutikimų virtinė, ir kelionė tampa dar labiau nenuspėjama. 
Krisas yra vienintelis, kuris ir vėl gali grąžinti ramybę.

rekomenduoja

„YPATINGA UŽDUOTIS“
VeiKsmo trileris. JAV. 2008.
Režisierius: Isaac Florentine.
Vaidina: Jean-Claude Van 
Damme, Stephen Lord, 
Natalie J.Robb.

Buvę specialaus amerikiečių pa-
dalinio kariai rengia planą, kaip 
į JAV teritoriją įvežti didžiulį kie-
kį narkotikų. Norėdami greitai 
pasipelnyti, jie bando heroiną 
pergabenti per Meksikos sie-
ną. Vienintelis, kuris stoja jiems 
skersai kelio, - buvęs pasienio 
patrulis Džekas.

„KIETAS BIČAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Craig Moss.
Vaidina: Danny Trejo, Charles 
S.Dutton, Ron Perlman.

Iš Vietnamo karo grįžęs veteranas 
Frenkas Vega taip ir nepritapo 
Amerikos visuomenėje, netgi pra-
rado mylimąją, o pragyvenimui 
užsidirbdavo iš dešrainių parda-
vimo. Jo šlovės valanda išmušė, 
kai po kurio laiko bendruomenės 
autobuse jis susidoroja su užpuo-
likais. Vaizdo įrašas paplito ir apie jį 
sužinojo daugybė žmonių.

„PASIMATYMO FILMAS“
Parodijų Komedija. 
JAV, Šveicarija. 2006.
Režisierius: Aaron Seltzer.
Vaidina: Alyson Hannigan, 
Adam Campbell, Eddie Griffin.

Džulija Džouns trokšta bet kokia 
kaina susirasti sužadėtinį. Apsilan-
kymas pas „ekstremalaus kabinimo“ 
specialistą daktarą Hičą duoda ne-
blogų rezultatų. Netrukus panelės 
Džouns kerams neatsispiria žavus 
viengungis Grantas Fankijerdoderis.

BTV
21.55

 TV8
7.05 „Magiška vidurinė mokykla. Sosto šven-
tė“. 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 vaizde-
liai (N-7). 14.00 „Naisių vasara. Sugrįžimas“ 
(N-7). 15.00 „Dauntono abatija“ (N-7). 16.05 
„Privati praktika“ (N-7). 17.00 Kulinarinis rei-
das. 17.30 X Faktorius (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Svajonių 
kruizas. Į Barseloną“ (N-7). 22.55 „Meilės 
pusiausvyra“ (N-14). 0.45 „Privati praktika“ 
(N-7). 

 INFO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.30 KK2 
(N-7). 17.40 Dviračio šou. 19.30 „Baltarusi-
ja. Pogrindinis mokslas“. 19.55 „Gražuoliams 
pirmenybė“. 20.30 Valanda su Rūta. 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). 2.55 Bus visko. 3.40 
Valanda su Rūta. 5.05 Ne vienas kelyje. 5.35 
Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Grok, my-
limas akordeone! 7.15, 10.10 Vaikų klubas. 7.50 
Sąmokslo teorija. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00, 11.00 
Naujienos. 9.10 Idealus remontas. 10.20 Skanės-
tas. 11.30 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 13.35 
Kas nori tapti milijonieriumi? 14.35, 17.20 „Žmog-
žudystė trise“. 17.00 Vakaro naujienos. 19.10, 
20.20 Balsas. 20.00 Laikas 20.10 Ekstrasensų 
mūšis 14. 22.40 Šiandien vakare. 1.55 „Liudmila 
Čursina. „Ačiū už tai, ko nėra“. 2.45 EURONEWS.  

 RTR PLANETA (BALTIjA)
7.40, 11.20, 14.20 Žinios. Maskva. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Naujienos. 8.10 Senaisiais ritmais. 
10.05 Elina Bystrickaja. 11.30 Tai juokinga. 
12.45, 14.30 „Aniutos laimė“. 17.00 Naujoji 
banga 2016. 21.00 „Kai pasitraukia lietūs“. 0.45 
„Mano tėtis - idealistas“. 2.15 „Tylenis“.

 REN
6.45 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 11.40 
Mintransas. 12.35 Sąžiningas remontas. 13.25 Pa-
sverti ir laimingi 4. 17.25 Kosminių istorijų diena. 
18.30 Fantastika su grifu „Slaptai“. 19.30 Pakly-
dimų teritorija. 21.35 Karinė paslaptis su Igoriu 
Prokopenko. 23.40 „Šnipai iš Oriono žvaigždyno“. 

TV6
22.30

TV3
22.45

LNK
23.35

 12.00  „Bukas ir bukesnis. 
Kai Haris sutiko Loidą“
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6.05 Pričiupom! (N-7).
6.30 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (N-7).
11.00 Baltijos galiūnų 

čempionato finalas. 
Sidabravas.

12.00 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.

13.00 Dokumentinis f. 
„Pavojus Romos 
pasienyje. Limas“.

14.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „44-as skyrius“ 
(N-7).

19.00 Už vaikystę.
19.30 Muzikinė kaukė.
21.55 Veiksmo trileris 

„Ypatinga užduotis“ 
(N-14).

23.45 Siaubo trileris „Iš 
tamsybių“ (N-14).

1.35 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

2.20 „Liežuvautoja“ (N-7).
3.05 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

3.55 Muzikinė kaukė.

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 „Žemė iš 

paukščio skrydžio“ 
(N-7).

9.30 Auginantiems 
savo  
kraštą.

10.05 „Visatos stebuklai“ 
(N-7).

11.15 „Vincentas“ (N-7).
13.00 Nuoga 

tiesa (N-7).
14.55  „Sparnuočių 

gyvenimas. 
Nepasotinamieji“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios. Orai.

16.20 Vasara 
tiesiogiai su 
D.Žeimyte.

16.50 „Paskutinis 
skambutis“  
(N-7).

18.25 „Gamtos magija“.
18.55  „Žemynų raida“.
20.30 Kartų kovos.
21.30, 3.30, 6.20 24/7.
23.00 „Atšilimas“ (N-7).
1.20 Mafijos kronikos. 

Kriminalinė istorija 
(N-14).

2.20 „Vincentas“ (N-7).
4.15 „Žemė iš 

paukščio skrydžio“ 
(N-7).

6.00 „Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 Roko opera. 

„Viduramžiai rytoj“.
7.00 Bėdų turgus.
7.45 Didžioji Lietuva. 
8.15 Duokim garo!
9.45 Vilniaus albumas.
10.00 Trembita (subtitruota).
10.15 Menora (subtitruota).
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias.
11.20 Dr. A.Gelūno susiti-

kimas su studentais.
12.05 Linija, spalva, forma.
12.50 A.Vienuolis. 

„Prieblandoje“.
14.45 Smegenų paslaptys. 
15.00 Euromaxx.
15.30 Tikri vyrai.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45 „Apokalipsė. Hitleris“. 

1 d. „Grėsmė“.
17.45 Žinios. 
18.00 „Žalčio žvilgsnis“.
19.35 ARTS21.
20.05 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Žagarės vyšnių festi-

valis 2016.
23.30 Trileris „Siuvėjas iš 

Panamos“ (N-7).
1.15 „Apokalipsė. Hitleris“. 

1 d. „Grėsmė“.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Liūtų prižiūrėtojas“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
12.30 „Sostinės keksiukai“.
13.00 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
13.30 „Sodininkų pasaulis“.
14.05 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.50 „Viengungis“.
16.45 „Toledas“ (N-7).
18.30 „Būrėja“.
19.30 „Senjora“ (N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisaras Borovskis 
ir pasiutęs šuo“ (N-7).

22.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.30 „Su kuo, po galais, 
aš susituokiau?“ 
(N-7).

1.00 „Cirkas „Kolumbija“ 
(N-14).

2.50 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

4.45 „Liūtų prižiūrėtojas“.
5.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Bearas Gryllsas. 

Išlikimas (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 NT gidas.
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
10.00 Dalykai, kuriuos 

verta išmėginti 
(N-7).

11.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

12.00 Futbolo.tv.
12.30 Bearas 

Gryllsas. Išlikimas 
(N-7).

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

(N-7).
16.00 Dalykai, kuriuos 

verta išmėginti 
(N-7).

17.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Pompėja“ (N-7).
21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 „Kietas bičas“ 

(N-14).
0.15 „Viešpatavimas“ 

(N-14).
2.25 Aukščiausia 

pavara. Didžiausios 
nesėkmės (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

13.00 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

13.30 „Virtuvės 
karaliai“.

14.00 „Aguonų 
laukas“ (N-7).

15.10 „Už išlikimo 
ribų“ (N-7).

16.10 „Kietos 
mergiotės“.

17.55 „Virtuvė“ (N-7).
18.25 „Alfa ir 

Omega“.
20.00 „Sekundės 

iki katastrofos“ 
(N-7).

21.00 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

22.00 „Kūdikiai“ (N-7).
23.30 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“.

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

 11.20  Dr. A.Gelūno 
susitikimas su studentais

 14.55  „Sparnuočių gyve-
nimas. Nepasotinamieji“

 1.35  „Gyvi numirėliai“  23.30  „Aviakatastrofos: 
priežastys ir pasekmės“

 12.00  Gordono Ramzio 
  virtuvės pamokos

TV PROGRAMArugsėjo 10 d.

 NTV Mir
7.20 Aleksandras Žurbinas. Melodijos iš at-
minties. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl 
sveiki! 8.50 Gaminame su A.Ziminu. 9.15 Kū-
dikio lūpomis. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 
Gyvas ir negyvas maistas. 12.00 Buto klausi-
mas. 13.05 „Paslaptingoji Rusija“. „Baikalas. 
Gyvas ežeras?“ 14.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 16.20 NTV-Matymas. „Kas žingsniuoja po 
Mask vą“. 17.15 Mūsų laikų herojai. 18.05 Tyri-
mą atliko. 19.00 Centrinė televizija. 20.00 Nau-
jos rusiškos sensacijos. 21.00 Tu nepatikėsi! 
22.00 Saltykovo-Ščedrino šou. 23.00 „Tarptau-
tinė pjūklorama“ su Tigranu Keosajanu. 23.50 
„Eigulys“. 3.30 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.55 Polonija 24. 12.25 Sveika, 
Polonija. 13.20 „Tėvas Mateušas“. 14.15 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 15.20 Mūrinis namas Nalev-
kose, arba Žydų gatvės šlageriai. 16.30 „Didelio 
žvėries medžioklė“. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.15, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.55, 3.40 „Bodo“. 23.00, 4.45 „Vokie-
čiai“. 0.40 Pramoginė laida. 6.40 Iš kitos pusės. 

 TV1000
8.25 „Laumės vaikas“. 10.50 „Siuntėjas“. 
12.30 „Visados kaip pirmą kartą“. 14.20 „Se-
sers sergėtoja“. 16.15 „Pats muša, pats rėkia“. 
17.55 „Ispangliška“. 20.10 „Misteris Dydsas“. 
22.10 „Seksas ir miestas 2“. 

 DiscoVery 
9.10 Aliaskos pakraštys. 10.05 Relikvijų me-
džiotojai. 10.55 Garažų auksas. 11.50 Karai dėl 
bagažo. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
15.25 Įšalusio aukso prakeiksmas. 16.20 Sun-
kvežimių vairuotojai. 17.15 Įveikti baimes su 
B.Grilsu. 18.10 Nepaprasti inžinierių sprendi-
mai. 19.05 Milžiniški lėktuvai. 20.00 Sunkveži-
mių vairuotojai. 21.00 Gatvių lenktynės. 22.00 Iš 
meilės automobiliams. 23.00 Paskui klasikinius 
automobilius. 23.30 Dalaso automobilių rykliai. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Neįti-
kėtini priemiesčio namai. 10.00, 20.00 Pietų 
Afrikos paplūdimiai. 11.00 Namai ant ratų. 12.00 
Viešbučių verslas. 16.00 Mano namelis ant 
ratų. 17.00 Neįprastas maistas. 19.00 Penkių 
žvaigždučių paslaptys. 21.00, 24.00 Paslaptin-
gieji vandenys. 22.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Didžiausi ir 
blogiausi. 8.15 Kaimo veterinaras. 9.10 Dak-
tarė Dy. 10.05 Liūtė karalienė. 11.00 Mirtinos 
salos. 11.55, 22.55 Ostinas Styvensas. 12.50, 
1.40 Afrikos tankmėje. 18.20, 22.00 Laukiniai 
Zoltano gyvūnai. 19.15 Jankių džiunglės. 20.10 
Dr.Džefas. 21.05 Katės gelbėjimas. 23.50 Aliga-
torių tramdytojai. 

 sPorT1
6.30 ATP 250 Atlanta. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 
Nishioka - Kyrgios. 8.30 ATP 250 Atlanta. Vyrų 
tenisas. Pusfinalis. Isner - Opelka. 11.00 Mo-
tosportas. Spidvėjaus didysis prizas. Kardifo 
etapas. 14.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Ketvirtosios rungtynės. 17.30 ATP 250 Atlanta. 
Vyrų tenisas. Finalas. Isner - Kyrgios. 20.00 
Tiesioginė transliacija. Motosportas. Spidvė-
jaus didysis prizas. Teterovo etapas. 23.00 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Penktosios rungtynės. 
2.00 Motosportas. Spidvėjaus komandinis 
pasaulio čempionatas. Antrasis etapas. 5.00 
Čempionai LT. Mustangs Fight 4. Muay-Thai 
kovos. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.00 Kalnų dviračiai. Pasaulio čempionatas. 
7.35 Ledo ritulys. KHL. CSKA - SKA. 9.35 
Leng voji atletika. Deimantinė lyga. Briuselis. 
11.50 Rio 2016. Paplūdimio tinklinis. Finalas. 
Vyrai. 13.00 Futbolas. Premier lygos apžval-
ga. 13.30 Motosportas. San Marino MotoGP 
Moto3 kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 
14.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester United“ - „Manchester City“. Tiesio-
ginė transliacija. 16.30 Golfas. Europos turo 
savaitės apžvalga. 16.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Southampton“. Tie-
sioginė transliacija. 19.00 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 19.25 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Leicester“. 
Tiesioginė transliacija. 21.30 Motosportas. San 
Marino MotoGP kvalifikacija. 22.35 Motospor-
tas. San Marino MotoGP Moto2 kvalifikacija. 
23.45 Rio 2016. BMX dviračių lenktynės. 2.00 
Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 

 eurosPorT
8.00, 12.30 Tenisas. 8.30, 11.00, 19.00, 23.00, 
2.00 Tenisas. JAV atvirasis čempionatas. 9.30, 
13.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 18.55, 
22.40 Sporto žinios. 22.45, 1.30 Teniso apž-
valga. 1.45 Žirgų sportas. Airijos čempionatas. 

 0.15  „Viešpatavimas“ 
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 23.25  „Merginų vargai“  12.45  „Kitas pasaulis“ 21.00   „Amelija iš    
    Monmartro“

 

 11.40   „Šokių aikštelės 
    dievai“

 19.30  X Faktorius

 TV8
6.30 Kultūra+. 7.00 „Magiška vidurinė mokykla. 
Širdelių diena“. 7.30 „Magiška vidurinė mokykla. 
Palikimo diena“. 8.00 „Mano mažasis ponis“. 
9.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šu-
nyčiai patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 
Namų dekoravimas (N-7). 11.30 Virtuvės isto-
rijos. 12.00 Gardu Gardu. 12.30 Pasaulis pagal 
moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 14.00 „Nai-
sių vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 15.00 „Dauntono 
abatija“ (N-7). 16.30 „Privati praktika“ (N-7). 
17.30 Namų dekoravimas (N-7). 18.00 „Moterys 
meluoja geriau“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Beveik ištekėjusios“ (N-
7). 22.50 „Svajonių kruizas. Į Barseloną“ (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. 
13.30 Penktoji pavara. 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, 1.00 „Alfa“ 
savaitė. 21.30 Ne vienas kelyje. 22.00 Dabar pasau-
lyje. Savaitė. Žinios rusų k. 22.30 Pagalbos skam-
butis (N-7). 23.20 Nuo... Iki. 0.10 Penktoji pavara. 
1.25 Už vaikystę. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
6.00, 2.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.10 Naujie-
nos. 6.40 „Sargybinis“. 7.05 Vaikų klubas. 8.00 
Sveikata. 9.10 Kol visi namie. 10.05 „Mašos pa-
sakos“. 10.35 Fazenda. 11.40 Prajuokink komiką. 
12.30 „Giminė“. 14.40 Jelenos Vaengos koncer-
tas „Aš noriu, kad tai būtų sapnas...“ 16.40 „Dvi 
dienos“. 18.45 „Mentai iš Peretopo“. 21.00 Sek-
madienio „Laikas“. 22.50 „Pamaskvio vakarai“. 
23.55 „Prancūzas“. 1.35 „Tylus namas“ Venecijos 
kino festivalyje. 2.30 Ekstrasensų mūšis 14. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.30 Juoko kambarys. 5.00 „Kai pasitraukia lie-
tūs“. 8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano 
humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20, 11.00, 
14.00, 20.00 Naujienos. 11.20 Juoktis leidžiama. 
14.20 „Saugok ją, meile“. 16.10 „Paprasčiau 
ir būti negali“. 22.00 Sekmadienio vakaras su 
V.Solovjovu. 24.00 „Šalies budėtojas“. 0.55 
„Parduodama katė“.  

 Ren
7.00 Pažink saviškius. 7.55 Žiūrėti visiems! 8.50 
Rusiškas vairavimas. 9.50 Paskutinę akimirką. 
10.20 „Auksinė medūza“. 14.40-19.00 „Provincia-
lai“. 23.10 „Didžiosios Vatikano paslaptys“. 

 nTV MIR
7.20 Aleksandras Žurbinas. Melodijos iš atmin-
ties. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 
8.55 NTV Stringeriai. 9.25 Valgome namie. 
10.25 Pirmoji pavara. 11.00 Technikos stebuk-
lai. 12.00 Sodininkų atsakas. 13.05 Vartoto-
jų priežiūra. 14.15 Važiuosime, pavalgysime! 
15.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 16.20 Garsūs 
tėvai. 17.00 „Milijono verta paslaptis“. 19.00 
Savaitės akcentai. 19.55 „Norint pamatyti vai-
vorykštę“. 23.40 „Jautis ir Špindelis“. 

 TV PolonIa
7.30 Mūrinis namas Nalevkose, arba Žydų gatvės 
šlageriai. 8.45 Giminės saga. 9.10 XX tarptautinis 
romų kultūros ir muzikos festivalis Cechocineke. 
10.05 Laisvas ekranas. 10.20, 18.25, 1.25 Lenkija 
su Miodeku. 10.30, 20.25, 2.25 Šeimos mada. 
10.50 Grūdas. 11.20 Petersburskio muzikos šou. 
11.50 „Šėtonas iš septintos klasės“. 12.55, 13.15 
Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
14.00 Šv. Mišių transliacija. 15.20 Pramoginė 
laida. 15.50 Okrasa laužo taisykles. 16.20 Šokantis 
su gamta. 16.55 Šeimynėlė.pl. 17.55, 0.55 Vals-
tybės interesai. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.35 
„M, kaip meilė“. 19.50, 4.40 Akis į akį. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Prie-
plauka“. 22.40, 5.15 „Pulkininkas Kviatkovskis“. 

 TV1000
8.10 „Seksas ir miestas 2“. 10.45 „Pikčiausias žmo-
gus Brukline“. 12.25 „Misteris Dydsas“. 14.10 „My-
limųjų žiedas“. 16.10 „Joe“. 18.15 „Psichoterapija“. 
20.10 „Su kirpėju Zohanu geriau nejuokauk!“ 22.10 
„Karalienės sesuo“. 0.15 „Ieškomiausias žmogus“.

 DIscoVeRy 
9.10, 19.05, 23.00 Automobilių perpardavinėtojai. 
10.05 Iš meilės automobiliams. 10.55 Rūdžių im-
perija. 11.50 Traukiniu į Aliaską. 12.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 13.35 Nekilnojamojo turto 
karai. 14.30 Likvidatorius. 15.25 Dalaso automo-
bilių rykliai. 16.20 Laukinės vairuotojų gentys. 
17.15 Iš meilės automobiliams. 18.10 Kaip tai 
pagaminta? 20.00 Aliaska. Šeima iš miško. 21.00, 
2.50 Vyrai, moterys, laukinės stichijos. 22.00 Tei-
singumas tamsiosiose giriose. 24.00, 3.40, 5.20 
Upių pabaisos. 1.00, 4.30 Nuogi ir išsigandę.  

 TRaVel
9.00 Neįtikėtini priemiesčio namai. 11.00, 16.00 
Turto gelbėtojai. 12.00, 19.00 Viešbučių verslas. 
14.00, 18.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 
Namų medžiuose gyventojai. 20.00, 1.00 Staty-
bos atokioje Montanoje. 21.00, 2.00 Muziejų pa-
slaptys. 22.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Monsunas“ (N-7).
7.00 „Transformeriai. 

Praimas“ (N-7).
7.30 „Nindžago. 

Spinjitzu meistrai“ 
(N-7).

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

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Alisa Stebuklų 

šalyje“ (N-7).
12.35 Animacinis f. 

„101 dalmatinas“
14.10 Romantinė komedija 

„Kietos merginos“.
16.10 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai  
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius 

(N-7).
22.00 Veiksmo komedija 

„Tai reiškia karą“ 
(N-14).

23.55 Trileris 
„Nusidėjėliai“ 
(N-14).

1.55 Biografinė drama 
„Hičkokas“  
(N-14).

6.30 „Žmogus-voras“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Linksmieji 
detektyvai“.

7.45 „Neramūs 
ir triukšmingi“.

8.10 Animacinė komedija
„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

8.35 „Linksmieji Tomas 
ir Džeris“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 „Rožinė pantera“.
10.00 Nuotykių f. 

„Šnipų vaikučiai“.
11.40 Muzikinė drama 

„Šokių aikštelės  
dievai“ (N-7).

13.50 Pričiupom! 
(N-7).

14.40 „Didingasis amžius. 
Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. 
19.30 Aš galiu.
22.00 Veiksmo trileris 

„Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas“ 
(N-7).

0.40 Kriminalinė komedija
„Tik nekvieskite 
farų!“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė 

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

Zita Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio Peno 

nuotykiai“.
9.25 „Zoro kronikos“.
9.50 „Aviukas Šonas 4“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 „Jorindė ir Joringelis“.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Šiluvos atlaidai. 

Šv.Mišių tiesioginė 
transliacija.

13.35 „Puaro“ (N-7).
15.15 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
15.45 Žinios.
16.00 Klausimėlis.lt.
16.20 Tikri vyrai.
17.15 Auksinis protas.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Romantinė komedija

„Amelija iš 
Monmartro“ (N-7).

23.00 Trumposios žinios.
23.05 „Aš už tave 

pakalbėsiu“.
0.20 Trumposios žinios.

6.00 Pasaulio profesiona-
lų imtynės (N-7).

7.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

7.30 Baltijos galiūnų 
čempionato finalas. 
Sidabravas.

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

(N-7).
10.05 Beatos virtuvė.
11.00 BBC dokumentika. 

„Australijos  
kaubojus“.

13.00 Už vaikystę.
13.30 Sveikinimai.
16.00 „Kas žudikas? 

Baudžia  mosios 
bylos“ (N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Pričiupom! (N-7).
18.25 Veiksmo f. 

„Žmogus-voras 3“ 
(N-7).

21.00 „Sostų karai“ 
(N-14).

23.25 Romantinė komedija 
„Merginų vargai“ 
(N-14).

1.30 Veiksmo trileris 
„Ypatinga užduotis“ 
(N-14).

3.00 Veiksmo f. 
„Žmogus-voras 3“ 
(N-7).

5.10 „Australijos kaubojus“.

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Žemynų raida“ 

(N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.45 „Delta“ (N-7).
14.55 „Sparnuočių gyveni-

mas. Plėšrūnai  
ir maitlesiai“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios. Orai.

16.20 Vasara tiesiogiai 
su D.Žeimyte.

16.50 „Paskutinis 
skambutis“ 
 (N-7).

18.25 „Gamtos magija“.
18.55 „Žemynų raida“.
20.30 Auksinė daina.
23.00 24/7.
24.00 „Paskutinis 

skambutis“  
(N-7).

2.10, 5.30 
„Sparnuočių 
gyvenimas. 
Nepasotinamieji“.

3.00, 6.20 
„Sparnuočių gyveni-
mas. Plėšrūnai  
ir maitlesiai“.

3.50 „Žemynų raida“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klauskite daktaro.
6.55 Lietuvos tūkstant-

mečio vaikai.
7.50 Laumės juosta 2016.
9.35 VI tarptautinis oboji-

ninkų čempionatas.
10.50 IQ presingas.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Kelias į namus. 

Gytis Padegimas.
12.15 Šventadienio mintys.
12.45 „Kitas pasaulis“. Šiuo-

lai  kinio „Baltijos teat ro 
baleto“ spektaklis.

14.15 ARTS21.
14.45 „Australijos lietuviai -

tolimi ir artimi“.
15.30 Karinės paslaptys.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45 „Pasienio cerkvė“.
17.15 „Stepanas Bandera. 

Ukraina tarp raudono 
ir juodo“.

17.45 Žinios. 
18.00 „Baleto aristokratas“.
19.00 Skambantys pasau-

liai. Svečias - Lilian 
Sukis (Vokietija). 2 d.

20.00 Mūsų dienos - 
kaip šventė.

21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Dainų dainelė 2016.
0.10 Džiazo muzikos 

vakaras.

 16.50   „Paskutinis 
     skambutis“
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 21.00  „Kuždesių sala“ 9.00   Tavo augintinis 1.30  „Karalienė Izabelė“

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Akiplėšos 
katės. 8.15 Jankių džiunglės. 9.10, 19.15 Lau-
kiniai Zoltano gyvūnai. 10.05, 20.10 Australija 
nenori tavęs užmušti. 11.00 Kova su brakonie-
riais. 11.55, 22.55 Ostinas Styvensas. 12.50, 
1.40 Mirtinos salos. 13.45, 2.35 Kaimo veteri-
naras. 14.40, 3.25 Daktarė Dy. 15.35, 4.15 Liūtė 
karalienė. 16.30, 5.02 Didžiausi ir blogiausi. 
17.25 Gelbėjant Afrikos milžinus. 18.20, 22.00, 
5.49 Akvariumų verslas. 21.05 Dr.Džefas. 23.50 
Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.00 Motosportas. Spidvėjaus komandinis pa-
saulio čempionatas. Antrasis etapas. 9.00 ATP 
250 Winston-Salem. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. 
Gasquet - Millman. 11.00 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Šeštosios rungtynės. 14.00 ATP 250 
Winston-Salem. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. Lu - 
Bautista Agut. 15.30 Motosportas. Spidvėjaus 
didysis prizas. Teterovo etapas. Vakar. 18.30 
ATP 250 Winston-Salem. Vyrų tenisas. Finalas. 
Carreno Busta - Bautista Agut. 21.30 NBA krep-
šinio lyga. Finalas. Septintosios rungtynės. 1.00 
Pasaulio ralikroso čempionatas. Prancūzijos 
etapas. 3.00 KOK World Series. Bušido kovos. 
Polockas. 1 dalis. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ -
„Leicester“. 8.50 Motosportas. Spidvėjus. 
Vokietijos GP lenktynės. 11.50 Motosportas. 
San Marino MotoGP Moto3 lenktynės. Tie-
sioginė transliacija. 13.15 Motosportas. San 
Marino MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 14.25 Ledo ritulys. KHL. „Trak-
tor“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 
16.55 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 17.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Swansea“ - 
„Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Moto-
sportas. San Marino MotoGP lenktynės. 21.25 
Kalnų dviračiai. Pasaulio čempionatas. 1.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Swansea“ - 
„Chelsea“. 3.15 Ledo ritulys. KHL. „Traktor“ -
Rygos „Dinamo“. 5.15 Motosportas. Nascar 
400 mylių lenktynių apžvalga. 

 euroSPort
6.00, 13.45, 22.15, 23.00, 2.45 Tenisas. JAV 
atvirasis čempionatas. 9.30 Futbolas. Pasaulio 
taurė Kolumbijoje. 11.00 Jojimas. 12.00 Šuoliai 
su slidėmis. Vasaros didysis prizas Čaikovskyje 
(Rusijoje). 15.30 Dviračių sportas. Madrido 
iššūkis. 17.30, 18.15 Dviračių sportas. Ispanijos 
turas. 18.10, 22.10 Sporto žinios. 22.45 Teniso 
apžvalga. 2.30 „Eurosport 2“ žinios.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
8.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
8.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Ar jūsų šuo - 
genijus?“

11.30 „Gyvybės šaltinis - 
vanduo“.

12.00 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos.

12.30 Pagaminta Italijoje.
13.00 Didelės svajonės, 

mažos erdvės.
14.05 „Kas namie 

šeimininkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.55 „Viengungis“.
16.50 „Rožinės panteros 

prakeikimas“ (N-7).
19.00 „Būrėja“.
20.00 „Akloji“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisaras Borovskis 
ir tylusis svečias“ 
(N-7).

22.55 „Kelias“ (N-14).
1.00 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
(N-7).

1.30 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

2.45 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis 
ir pasiutęs šuo“ (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

8.30 Ekstremali žvejyba 
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Dalykai, kuriuos 

verta išmėginti  
(N-7).

11.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

12.00 Praeities žvalgas 
(N-7).

12.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai 
(N-7).

13.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

14.30 Aukščiausia pavara 
(N-7).

16.00 Ledo kelias (N-7).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
21.00 Be stabdžių 

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

(N-14).
23.00 „Vikingai“ (N-14).
24.00 Rizikingiausi 

policijos darbo  
epizodai (N-14).

9.00 Kas paleido 
šunis?

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.30 „Sekundės iki 
katastrofos“  
(N-7).

13.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

14.30 „Astro vaikis“.
16.10 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“.

17.10 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

17.40 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

18.50 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

20.00 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

21.00 „Kuždesių sala“ 
(N-14).

23.25 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

0.25 „Sekundės 
iki katastrofos“ 
(N-7).

„ŽmoGuS-VorAS 3“
Veiksmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Sam Raimi.
Vaidina: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Cromwell.

Prabėgo penkeri metai nuo to laiko, kai Peteris Parkeris tapo Žmogumi-voru, 
ir treji metai, kai jis prisiekė daugiau nevilkėti šio herojaus kostiumo. Pažadą 
teks sulaužyti. Blogio jėgos vėl atakuoja. Žmogaus-voro laukia didžiausia 
gyvenime kova prieš visą būrį piktadarių: mirtinai pavojingą Sendmeną, 
Venomą ir naująjį Gobliną, taip pat ir prieš jo paties viduje tūnantį priešą.

BtV
18.25

„tAi reiŠKiA KArĄ“
Veiksmo komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Joseph McGinty Nichol.
Vaidina: Reese Witherspoon, 
Chris Pine, Tom Hardy.

Šie CŽV agentai yra neišskiriami part-
neriai ir geriausi  draugai, bet jiems 
patinka ta pati moteris. Kadaise kartu 
padėję įveikti ištisas priešiškas tautas, 
dabar jie pasitelkia savo įgūdžius ir 
technologijas vienas prieš kitą.

„KeliAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2009.
Režisierius: John Hillcoat.
Vaidina: Viggo Mortensen, Kodi
Smit-McPhee, Charlize Theron.

Staiga užklupę siaubingi katakliz-
mai sunaikino visus civilizacijos 
laimėjimus: Žemėje neliko nei 
elektros energijos, nei augalijos, 
nei maisto. Neturėdami ką valgyti, 
žmonės pamažu virsta kanibalais, 
medžiojančiais silpnesniuosius.

„neĮmAnomA miSiJA. 
ŠmĖKloS ProtoKolAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Brad Bird.
Vaidina: Tom Cruise, 
Simon Pegg, Jeremy Renner.

Po teroristų atakų Kremliuje JAV pre-
zidentas organizuoja operaciją pava-
dinimu „Šmėklos protokolas“ ir apkal-
tina „Neįmanomos misijos“ pajėgas 
prisidėjus prie sprogimų Rusijoje.

tV3
22.00

lnK
22.00

tV1
22.55

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 Gero vakaro šou (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
9.55 Fantastinis nuotykių f. 

„Hobitas. Smogo 
dykynė“ (N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
20.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas 

„Kobra 11“ (N-7).
23.35 TV serialas „Kvantikas“.
0.30 TV serialas 

„Elementaru“ (N-7).
1.30 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai (N-7).
2.45 TV serialas 

„Skandalas“ (N-14).
3.40 TV serialas „Kerštas“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys“.
7.00 „Džiumandži“.
7.25 „Žmogus-voras“.
7.50 TV serialas 

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

9.40 24 valandos (N-7).
10.30 Yra, kaip yra 

(N-7).
11.35 24 valandos 

(N-7).
12.35 TV serialas 

„Auklė“ (1).
13.05 TV serialas „Svajonių 

princas“.
14.05 TV serialas „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Juodoji aušra“ 
(N-14).

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

1.00 TV serialas „Visa 
menanti“ (N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Klausimėlis.lt.
11.15 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „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. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nematoma Lietuvos 

istorija.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 „Obama Baltuosiuose 

rūmuose“. 2 d. 
23.35 Trumposios žinios.
23.40 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

 16.20  „Šlovės dienos“ 13.30  „Simpsonai“  14.05  „Turtuolė vargšė“

Pirmadienis

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 Kulinarinis rei-
das. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.15 
Senoji animacija. 11.10 Komedija „Beveik 
ištekėjusios“ (N-7). 13.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 
Langai (N-7). 16.00 Kulinarinis reidas. 17.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo 
bangos“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Drama „Nakties kara-
lienė“ (N-7). 22.50 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 
0.40 Langai (N-7). 

 Info TV
6.00 Apie žūklę. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės kri-
minalai (N-7). 8.30, 15.15 „Penktoji pavara“. 
9.30 Žinios. 10.30 Nuo... Iki. 11.15 Savai-
tės kriminalai (N-7). 11.40 Ne vienas kelyje. 
12.10, 14.45 „Alfa“ savaitė. 12.40 Apie žūklę. 
13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Bus visko. 
16.05 Yra, kaip yra (N-7). 17.00, 22.30 Info 
diena. 21.00 Info diena. Dienos komentaras. 
21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų 
klubas. 7.00 Labas rytas. 9.15 „Kurban-Bairam“. 
9.55 Padriki užrašai. 10.30 Šiandien vakare. 12.00 
Naujienos. 12.20 „Mentai iš Peretopo“. 14.15 
„Žmogžudystė įvykdyta trijų“. 15.15 Mados nuos-
prendis. 16.20 Vakaro naujienos. 16.40 Vyriška/
Moteriška. 17.40, 23.20 „Apie meilę“. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 
„Medicinos sesuo“. 0.30 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.00 Kurban Bairamo šventė. 
9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Naujienos. 11.30, 17.25, 20.45 
Žinios. Maskva. 11.55 „Visada sakyk visada“. 
14.30 Gyvenimo taisyklės. 15.00 „Kamenskaja“. 
17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Perlai“. 0.05 „Specialusis korespondentas“.  

 Ren
9.50 Pati naudingiausia programa. 10.50 „Atspin-
džiai“. 11.50 Paklydimų teritorija. 13.55 Gyva tema. 
15.00 Tinkama priemonė. 16.05 „Šeimos dramos“. 
17.10 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 18.10 
Mokslo apgauti. 19.15 Pasaulio paslaptys. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.30 „Jumorina“. 

„KoBRa 11“
TV serialas. Vokietija. 2015.
Režisieriai: Ralph Polinski, Kai Meyer-Ricks.
Vaidina: Erdogan Atalay, Vinzenz Kiefer, Gottfried Vollmer.

Semiro naujas partneris Aleksas visai neblogai tvarkosi su naujomis parei-
gomis. Į didžiausią pavojų policininkų duetas pateks, kai susidurs su albanų 
mafija ir kai, gelbėdamas Alekso gyvybę, Semiras nušaus mafijos boso sūnų. 
Nusikaltėlių kerštas bus neprognozuojamas. Net išsiruošę kartu pažvejoti 
greitkelių sergėtojai negalės tinkamai atsipalaiduoti, nes teks nerti į pavojus.

TV3
22.30

„naKTIeS KaRalIenĖ“
Drama. Vokietija. 2005.
Režisierius: Karsten Wichniarz.
Vaidina: Leonore Capell, Thomas
Scharff, Christian Kohlund.

Po vyro mirties Lilė Braun iš Londono 
persikrausto į Kornvalį, kad galėtų 
pradėti gyvenimą nuo nulio. Ji sva-
joja atidaryti savo krautuvėlę. Idėją 
labai palaiko teta Valeri. Per atidary-
mą Lilė susipažįsta su labai neįprastu 
vyru - Džonu Foksu, besislapstančiu 
nuo žurnalistų ir prašančiu Lilės 
jį pridengti. Ji nė nenumano, kad 
Džonas - garsus polo žaidėjas.

„oUŠeno TRYlIKTUKaS“
Kriminalinis Trileris. JAV. 2007.
Režisierius: Steven Soderbergh.
Vaidina: George Clooney, 
Brad Pitt, Matt Damon.

Apsukrioji Denio Oušeno koman-
da susivienija, kad galėtų atker-
šyti senam sukčiui. Jie nutaria 
apšvarinti negailestingą kazino 
savininką Vilį Benką, kuris paken-
kė vienam iš Oušeno draugų. Šis 
sukčius ne savais pinigais pasista-
tė viešbutį „King Midas“, kuris dar 
prieš atidarymą pripažintas pačiu 
prabangiausiu visame Las Vegase.

„SaleMo ValDoVaI“
siaubo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Rob Zombie.
Vaidina: Sheri Moon, Bruce 
Davison, Jeffrey Daniel Phillips.

Masačusetse gyvenanti radijo lai-
dų vedėja Haidė gauna paslap-
tingą medinę dėžutę su prierašu 
„Dovana nuo valdovų“. Mergina 
mano, kad tai dar vienos išgarsėti 
norinčios grupės įrašas, tačiau kai 
pradeda klausyti, nesupranta nė 
vieno garso - tai tikrai ne muzika. 

TV8
21.00

TV6
23.00

rekomenduoja
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21.30
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6.05 Sveikatos ABC 
televitrina.

6.35 Dokumentinis f. 
„Pavojus Romos 
pasienyje. Limas“.

7.30 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

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

9.25 Mistinės istorijos (N-7).
10.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

žibintų gatvės“.
19.30 TV serialas 

„Žvaigždės kelias“.
20.30 Pričiupom! (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Kriminalinis trileris 

„Oušeno tryliktukas“.
24.00 Romantinė komedija 

„Merginų vargai“.
1.45 TV serialas „Sostų 

karai“ (N-14).
3.50 Kalbame ir rodome.

7.10 Programa.
7.14 TV parduotuvė.
7.30 Vantos lapas.
8.00 Kaimo akademija.
8.30 Kartų kovos.
9.30 „Miškinis“ (N-7).
10.30 „Atšilimas“ (N-7).
11.35 „Delta“ (N-7).
12.40 „Miestelio patruliai“.
13.40 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.47 Orai.
16.50 „Skubus iškvietimas. 

Mirtina diagnozė“.
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Tyrėjas Saveljevas“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

22.30 Reporteris. Lietuva 
tiesiogiai. Orai.

23.45 Mafijos kronikos. 
Kriminalinė istorija.

0.45, 4.15 „Delta“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.50, 5.00 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
3.30 „Miestelio patruliai“.
5.40 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
8.10 Rusų gatvė. Žinios.
8.45 Didžioji Lietuva. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 
13.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
13.55 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 2“.
14.30 „Rojus Lietuvoj“.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje.
16.30 „Likimo valsas“.
17.25 Vilniaus albumas.
17.45 Trembita (subtitruota).
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Menora (subtitruota).
18.45 Vilniaus sąsiuvinis.
19.00 Septynios Kauno 

dienos.
19.35 Anapus čia ir dabar.
20.30 „Džesika Flečer 3“.
21.20 Euromaxx.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Muzikinė drama 

„Anapus visatos“.
0.40 ARTi. Juodoji keramika.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Tikri vyrai.
4.00 LRT OPUS ORE. Grupė 

„Solo Ansamblis“.
5.00 Panorama. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Pagaminta Italijoje.
7.20 „Sostinės keksiukai“.
7.45 Auginantiems savo 

kraštą.
8.15 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Eliza“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“.
13.30 „Tėvas Motiejus“.
14.35 „Ekspertė Džordan“.
15.35 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ (1).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XIII. 
Kruvinas balnas“.

22.55 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.15 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

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

(N-7).
3.35 „Nusikaltimo vieta. 

Komisaras Borovskis 
ir tylusis svečias“ 
(N-7).

5.05 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
8.00 „Elementaru“ 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „Skorpionas“ (N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 112. Ekstremali 

pagalba (N-7).
12.30 „Nevykėlių 

dalinys“ (1)  
(N-7).

13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“ (N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 112. Ekstremali 

pagalba (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Skorpionas“ 

(N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo f. „Salemo 

valdovai“ (S).
1.05 „Nevykėlių dalinys“ 

(N-7).
1.55 112. Ekstremali 

pagalba (N-7).

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

pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

11.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

12.40 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

13.40 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

14.10 „Virtuvės 
karaliai“.

14.40 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

15.40 „Artistas“.
17.30 „Automobiliai - 

meno  
šedevrai“.

18.00 „Sekundės 
iki katastrofos“ 
(N-7).

19.00 „Kai šaukia 
širdis“.

20.00, 23.10 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

21.30 „Kad ir 
kas benutiktų“  
(N-7).

23.40 „Šeima“ 
(N-14).

 21.20  Euromaxx 18.00  Lietuva tiesiogiai 13.50  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 19.00  „Kai šaukia 
  širdis“

 16.00  „Havajai 5.0“  22.55  „Bėgantis laikas“

TV PROGRAMArugsėjo 12 d. 

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Delta. 
Tęsinys“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 
„Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 13.50 Aš dirbu 
teisme. 14.50 „Susitikimo vieta“. 16.20 „Antra-
sis žmogžudysčių skyrius“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.45 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 
21.35 „Tvarkdarys“. 23.30 Dienos apžvalga. 
24.00 „Pzdniakovas“. 0.15 „Šamanas“. 

 TV PoloNia
7.20 Valstybės interesai. 7.50 Prie Nemuno. 
8.10 Knygų kandys. 8.30 Suraizgyta ABC. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.00 Kelionės su is-
torija. 12.35 Tai buvo dainuojama. 13.25, 18.20, 
4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Prieplauka“. 15.20 
Akis į akį. 15.50 XX tarptautinis romų kultūros 
ir muzikos festivalis Cechocineke. 16.40 Juros 
periodo atradimas. 16.55 Zondas 2. 17.30, 1.50 
„Galerija“. 17.55, 2.20 Suraizgyta ABC. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.25 Prie 
Nemuno. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Šifrų tvirtovės 
paslaptis“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 23.20, 5.50 
Sveika, Polonija. 0.15 Didysis sveikatos testas. 

 TV1000
6.10 „Kietas tėtušis“. 8.10 „Karalienės sesuo“. 
10.15 „Ieškomiausias žmogus“. 12.25 „Su kirpėju 
Zohanu geriau nejuokauk!“ 14.30 „Hercogienė“. 
16.30 „Gerbėja“. 18.25 „Kietas tėtušis“. 20.10 
„Moters kvapas“. 23.10 „Juodojo vanago žūtis“. 

 DiscoVery 
7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 Karai dėl ba-
gažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 
10.05 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 
10.55 Traukiniu į Aliaską. 11.50 Nesėkmių garažas. 
12.40 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Pavo-
jingiausio darbo interviu. 14.30 Rūdžių imperija. 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 21.00 Išgyventi su Edu Stafordu. 
22.00 Pragaro keliai. 23.00Vyro nuotykiai Sibire. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Turto gelbėtojai. 10.00 Viešbučių verslas. 11.00, 
24.00 Tamsiosios Amerikos paslaptys. 12.00  Pi-
lies paslaptys. 15.00 Namų medžiuose gyventojai. 
16.00 Mano namelis ant ratų. 17.00 Iškyla gamto-
je. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00 Pietų Afrikos 
paplūdimiai. 23.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunys. 
Konkursas. 8.15, 12.50 Kova su brakonieriais. 
9.10, 14.40 Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligato-
rių tramdytojai. 16.30 Afrikos tankmėje. 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Akiplėšos katės. 20.10, 3.25 Afrikos tankmėje. 
21.05, 5.02 Mirtinos salos. 0.45 Rykliai. 

 sPorT1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. Olandijos „Eredi-
visie“ lyga. „Groningen“ - Eindhoveno „PSV“. 
8.00, 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su 
Žydrūnu Savicku. 8.30, 20.30 „NBA pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 9.00 Lietuvių pasiro-
dymai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Ma-
lagos „Unicaja“ - Madrido „Real“. 11.00, 23.00 
KOK World Series. Bušido kovos. Vilnius 2015. 
1 d. 13.30 Motosportas. Spidvėjaus didysis 
prizas. Teterovo etapas. 16.00 Pasaulio ralikro-
so čempionatas. Didžiosios Britanijos etapas. 
21.00 Lietuvių pasirodymai. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Malagos „Unicaja“ - Madrido 
„Real“. 1.30 „Road to Glory“. Kovinio sporto 
žurnalas. 2.00 Sportas. „GSL Samsung Baltics 
Challenge“. „League of Legends“ vakarų finalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenk-
tynės. 11.00 Ledo ritulys. KHL. „Traktor“ - 
Rygos „Dinamo“. 13.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Swansea“ - „Chelsea“. 14.50 
Motosportas. San Marino MotoGP Moto3 
lenktynės. 16.15 Motosportas. San Marino 
MotoGP Moto2 lenktynės. 17.30 Motospor-
tas. San Marino MotoGP lenktynės. 18.55 
Ledo ritulys. KHL. „Ak Bars“ - „Lokomotiv“. 
Tiesioginė transliacija. 21.30 Golfas. Europos 
turo savaitės apžvalga. 21.55 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Sunderland“ - „Everton“. 
Tiesioginė transliacija. 24.00 Kalnų dviračiai. 
Pasaulio čempionatas. 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
„Ak Bars“ - „Lokomotiv“. 

 eurosPorT
7.00, 2.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Rusija. 8.30, 11.15, 17.50, 22.00, 4.00 Teni-
sas. JAV atvirosios pirmenybės. 9.30 Salės 
futbolas. Pasaulio čempionatas. Kolumbija. 
11.00, 23.00 Sporto linksmybės. 14.15 Dviračių 
sportas. 16.15, 0.30 JAV futbolo lyga. 20.25, 
0.15 Sporto naujienos. 20.30 Dviračių sportas. 
Ispanijos turas. 21.30 Jojimas. 23.15 Jojimas. 
Kanada. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  21.30  Patriotai  22.00  Dabar pasaulyje 21.30  „Nemunu per 
  Lietuvą“

 0.30  „Judantis 
  objektas“

 21.00  „Moterys meluoja 
  geriau“

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 Kulinarinis reidas. 
9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.15 Senoji 
animacija. 11.10 Drama „Nakties karalienė“ 
(N-7). 13.00 „Apkabink mane“ (N-7). 14.00 
„Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 Langai (N-7). 
16.00 Kulinarinis reidas. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Drama „Akla meilė“ (N-7). 22.55 „Gyve-
nimo bangos“ (N-7). 0.50 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 „Penk-
toji pavara“. 12.10, 14.50, 21.30 Dviračio šou. 
12.40 Tauro ragas (N-7). 13.10 24 valandos 
(N-7). 13.50 Autopilotas. 14.20 Ne vienas 
kelyje. 15.20 Pagalbos skambutis (N-7). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00, 22.30 Info diena. 
21.00 Info diena. Dienos komentaras. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.45, 12.20 „Medicinos sesuo“. 12.00 
Naujienos. 13.15 „Žmogžudystė įvykdyta trijų“. 
14.20 Kartu su visais. 15.15 Mados nuospren-
dis. 16.20 Vakaro naujienos. 16.40 Vyriška/Mo-
teriška. 17.40, 23.10 „Apie meilę“. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00 
„Medicinos sesuo“. 0.15 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.30, 
17.25, 20.45 Žinios. Maskva. 11.55 „Visada 
sakyk visada“. 14.30 Gyvenimo taisyklės. 15.00 
„Kamenskaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 60 
minučių. 21.00 „Perlai“. 0.05 „Petras Pirmasis“.

 Ren
9.00 „Šeimos dramos“. 10.00 Pati naudingiausia 
programa. 11.00 „Atspindžiai“. 12.00 „Jumorina“. 
14.00 Gyva tema. 15.00 Tinkama priemonė. 16.05 
„Šeimos dramos“. 17.05 Labiausiai šokiruojan-
čios hipotezės. 18.10 Mokslo apgauti. 19.15 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.30 Slaptosios teritorijos. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Delta. 
Tęsinys“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.50 Aš dirbu teis-
me. 14.50 „Susitikimo vieta“. 16.20 „Antrasis 
žmogžudysčių skyrius“. 18.00 Kalbame ir rodo-
me. 19.45 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 21.35 
„Tvarkdarys“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00 
„Šamanas“. 1.55 „Susitikimo vieta“. 3.05 „Švy-
turio šviesa ir šešėlis“. 4.55 Buto klausimas. 

 TV PolonIa
7.05, 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 7.55, 1.10 
Su Andrusu po Galiciją. 8.30, 17.55, 2.15 Ma-
žieji pasauliečiai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa 
istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Bodo“. 15.30 Didysis sveikatos 
testas. 17.10 „Bodo“ - kaip gimė serialas. 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. 20.25, 6.50 250 metų Lenkijos 
visuomeniniams teatrui. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 0.10 Pramoginė 
laida. 0.40 Kažkas matė, kažkas žino...  

 TV1000
8.10 „Juodojo vanago žūtis“. 10.40 „Moters 
kvapas“. 13.30 „Laumės vaikas“. 16.10 „Siun-
tėjas“. 18.10 „Visados kaip pirmą kartą“. 20.10 
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas“. 22.20 
„Kur nuneša sapnai“. 0.20 „Loftas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 17.15 
Karai dėl bagažo. 8.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvida-
torius. 10.05 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygo-
mis. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 11.50 Nesėkmių ga-
ražas. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Rūdžių imperija. 14.30, 21.00 Sunkvežimių 
vairuotojai. 22.00 Pragaro kelias Rusijoje. 23.00 
Mirtinas laimikis. 24.00 Greitai ir garsiai. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėto-
jai. 10.00 Viešbučių verslas. 11.00, 24.00, 5.00 
Tamsiosios Amerikos paslaptys. 15.00 Namų 
medžiuose gyventojai. 16.00 Ekstremalios jach-
tos. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 22.00, 2.00 
Neįprastas maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
8.25 TV serialas „Moterys 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Svotai“.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

meilė“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

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

dija „Mergina iš 
Alabamos“ (N-7).

0.40 TV serialas 
„Elementaru“ (N-7).

1.40 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai (N-7).

2.05 TV serialas 
„Skandalas“ (N-14).

3.50 TV serialas „Kerštas“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys“.
7.00 „Agentas 

Šunytis“.
7.25 „Žmogus-voras“.
7.50 TV serialas 

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

9.40 24 valandos (N-7).
10.30 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 TV serialas 

„Auklė“.
13.05 TV serialas 

„Svajonių princas“.
13.35 TV serialas „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

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

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

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

„Chaosas“ (N-14).
0.30 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
1.20 TV serialas 

„Vampyro dienoraš-
čiai“ (1) (N-14).

2.10 TV serialas 
„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Stilius.
11.35 „Obama Baltuosiuose 

rūmuose“. 2 d. 
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.
19.20 LR Seimo rinkimų 

debatai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Bodo“.
0.25 Septynios Kauno 

dienos.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
2.55 LR Seimo rinkimų 

debatai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

7.30 „Tokia tarnyba“.
8.25 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.25 Mistinės istorijos.
10.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

žibintų gatvės“.
19.30 TV serialas 

„Žvaigždės kelias“.
20.30 Pričiupom! (N-7).
21.00 Pavariau (N-7).
21.30 Komedija „Operacija 

„Baltosios pupytės“.
23.45 Kriminalinis trileris 

„Oušeno tryliktukas“.
1.55 „Liežuvautoja“ (N-7).
2.40 Kalbame ir rodome.
3.25 „Žvaigždės kelias“.
4.20 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

5.10 Kalbame ir rodome.

6.00 Programa.
6.04 TV parduotuvė.
6.20 Reporteris.
7.30 Nuoga tiesa (N-7).
9.30 „Miškinis“ (N-7).
10.30 „Atšilimas“ (N-7).
11.35 „Delta“ (N-7).
12.40 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.40 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.47 Orai.
16.50 „Skubus iškvietimas. 

Dingęs pacientas“ 
(1) (N-7).

18.00, 22.30 Reporteris. 
Lietuva tiesiogiai. 
Orai.

18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Atšilimas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.45 Kartų kovos.
0.45, 4.15 „Delta“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.50, 5.00 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
3.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
5.40 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
8.10 Septynios Kauno 

dienos.
8.40 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Girių horizontai.
12.45 Gimtoji žemė.
13.10 Anapus čia ir dabar.
14.00 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
14.30 „Rojus Lietuvoj“.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje.
16.30 „Likimo valsas“.
17.20 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
18.05 Legendos.
18.50 Bėdų turgus.
19.35 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
20.05 „Stepanas Bandera. 

Ukraina tarp raudono 
ir juodo“.

20.30 „Šokių akademija“. 
21.20 Atspindžiai.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Romantinė kome-

dija „Amelija iš 
Monmartro“ (N-7).

0.30 Naktinis ekspresas.
1.15 Laba diena, Lietuva.
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rugsėjo 13 d. 

 23.10  „Aukščiausios 
klasės automobiliai“

 19.00  „CSI 
  kriminalistai“

 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunys. 
Konkursas. 8.15, 12.50 Akiplėšos katės. 9.10, 
14.40 Mirtinos salos. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veteri-
naras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 20.10, 3.25 Afrikos tankmėje. 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 18.20, 1.40, 5.49 Jankių 
džiunglės. 21.05, 5.02 Kaimo veterinaras. 22.00 
Jankių džiunglės. 0.45 Užpultasis. 

 SPort1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. Rusijos „Premier“ 
lyga. „CSKA“ - „Krasnodar“. 8.00, 20.00 M-1 
iššūkis. Kovinis sportas. 9.00, 21.00 Lietuvių 
pasirodymai. NBA krepšinio lyga. „Heat“ - 
„Raptors“. 11.00, 23.00 KOK World Series. 
Bušido kovos. Vilnius 2015. 2 d. 13.30 Čem-
pionai LT. Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų 
čempionatas. 14.30 ATP 250 Atlanta. Vyrų 
tenisas. Finalas. Isner - Kyrgios. 17.30, 4.30 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 1.30 
Motosportas. Spidvėjaus komandinis pasaulio 
čempionatas. Finalas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių 
apžvalga. 8.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Sunderland“ - „Everton“. 9.50 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Liverpool“ - „Leicester“. 11.40 
Motosportas. Spidvėjus. Vokietijos GP lenkty-
nės. 14.40 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Briuselis. 16.45 Rio 2016. Krepšinis. Finalas. 
Vyrai. 18.55 Rio 2016. Paplūdimio tinklinis. Fi-
nalas. Vyrai. 20.05 Futbolas. Premier lygos apž-
valga. 21.05 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
PSG - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 23.45 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Manchester 
City“ - „Borussia“. 1.35 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Jokerit“. 3.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 

 euroSPort
 7.00, 19.00, 2.30 JAV futbolo lyga. 9.30, 17.30 
Salės futbolas. Pasaulio čempionatas. Kolum-
bija. 11.00 Jojimas. Šveicarija. 12.00, 1.30 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Rusija. 13.30 
Jojimas. Kanada. 14.30, 21.05, 5.00 Tenisas. 
JAV atvirosios pirmenybės. 20.00, 0.30, 4.00 
Dviračių sportas. Ispanijos turas. 20.55, 23.55 
Sporto naujienos. 0.05 Automobilių lenktynės. 
F3 Europos čempionatas. Vokietija. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.45 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos.

8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Eliza“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“.
13.30 „Tėvas Motiejus“.
14.35 „Ekspertė Džordan“.
15.35 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės XIII. Tylos 
žemė“ (N-14).

22.55 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.55 „Mentalistas“ (N-7).
2.35 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
3.20 „Midsomerio 

žmogžudystės XIII. 
Kruvinas balnas“ 
(N-14).

4.50 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
8.00 „Elementaru“ (N-7).
9.00 Tavo 

augintinis.
9.30 „Skorpionas“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ (N-7).
12.30 „Nevykėlių dalinys“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 112. Ekstremali 

pagalba (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Skorpionas“ 

(N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Rezidentai“ 
(N-7).

22.00 „Perl Harboras“ 
(N-7).

1.40 „Nevykėlių dalinys“ 
(N-7).

2.30 112. Ekstremali 
pagalba (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

11.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.30 „Astro vaikis“.
13.10 „Sekundės iki katas-

trofos“ (N-7).
14.10 „Kai šaukia 

širdis“.
15.10 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

16.10 „Šešėlis Šiaurėje“ 
(N-7).

18.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas“.

18.30 „Virtuvės karaliai“.
19.00 „Šimtas pasaulio 

stebuklų“.
20.00, 22.40 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir  
pasekmės“.

21.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

23.10 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

0.10 „Virtuvė“ (N-7).
0.40 „Aguonų laukas“ 

(N-7).

„Perl HArBorAS“
Karinė drama. JAV. 2001.
Režisierius: Michael Bay.
Vaidina: Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale.

Du draugai nuo vaikystės svajojo apie lėktuvus. Užaugę abu tapo ge-
riausiais pilotais. Vieną dieną Reifas sutiko merginą Evelin. O Europoje 
jau prasidėjo karas ir nuotykių bei garbės trokštantis Reifas pasisiūlė 
savanoriu į Angliją. Įsimylėjėliai išsiskyrė, tačiau nuolat vienas kitam 
siuntė laiškus. Kartą iš Anglijos atėjo baisi žinia - Reifas žuvo. Jo draugas 
Denis bandė paguosti gedinčią Evelin.

tV6
22.00

„cHAoSAS“
VeiKsmo filmas. Kanada, JAV, 
Didžioji Britanija. 2006.
Režisierius: Tony Giglio.
Vaidina: Ryan Phillippe, 
Wesley Snipes, Jason Statham.

Vagių gauja užgrobia banką, paim-
dama įkaitais visus, kas jame buvo. 
Policininkų apsuptyje gangsterių 
vadeiva išsikviečia derybininką - 
detektyvą Konersą. lnK

22.15

„merGinA iŠ AlABAmoS“
romantinė Komedija. JAV. 2002.
Režisierius: Andy Tennant.
Vaidina: Reese Witherspoon, 
Josh Lucas, Patrick Dempsey.

Drabužių dizainerė Melani atvyks-
ta į Niujorką iš Alabamos. Čia mer-
ginai puikiai sekasi. Netikėtai Me-
lani susižada su geidžiamiausiu 
miesto viengungiu. Planuojamos 
prašmatnios vestuvės...tV3

22.30

„oPerAciJA  
„BAltoSioS PuPYtĖS“
Komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Keenen Ivory Wayans.
Vaidina: Shawn Wayans, 
Marlon Wayans, Jaime King.

Kevinas ir Markusas yra slaptieji FTB 
agentai, paskirti apsaugoti dvi pa-
veldėtojas nuo galimo pagrobimo. 
Kad sukliudytų pagrobimo planui, 
agentai nusprendžia vietoj jų patys 
dalyvauti „Hamptons“ renginyje.BtV

21.30

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (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 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Svotai“ (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 Trileris „Valkirija“ 

(N-7).
0.55 „Elementaru“ (N-7).
1.45 „Skandalas“ (N-14).

6.30 „Didysis žvejys“.
7.00 „Agentas 

Šunytis“.
7.25 „Žmogus-voras“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.40 24 valandos 
(N-7).

10.30 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.35 „Auklė“.
13.05 „Svajonių 

princas“.
14.05 „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Geriausi mūsų 

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

„Advokatas iš 
Linkolno“  
(N-14).

0.45 „Judantis 
objektas“  
(N-7).

1.35 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

2.25 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.00 Speciali laida. 

EK Pirmininko 
J.C.Junckerio 
metinis pranešimas 
Europos Parlamente. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Strasbūro.

11.15 Nematoma Lietuvos 
istorija.

12.15 „Nemunu per 
Lietuvą“.

13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.20 LR Seimo rinkimų 

debatai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Italų kino magija. 

Drama „Dangiškasis 
kūnas“ (N-7).

0.30 Trumposios žinios.
0.35 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.

 13.10  Klauskite daktaro 19.30  „Naisių vasara.   
    Sugrįžimas“

 19.30  KK2

trečiadienis

„DINGĘ LAIŠKAI“
TV serialas. JAV, Kanada. 2014.
Režisierė: Martha Williamson.
Vaidina: Eric Mabius, Kristin Booth, Crystal Lowe.

Laiškai slepia ne tik nuostabias istorijas, slapčiausius prisipažinimus, bet 
kartais gali išgelbėti ir gyvybę, padėti ištirti nusikaltimą ar suvesti seniai 
matytus žmones. Žinodamas laiškų galią, vieno mažo miestelio pašto 
darbuotojas Oliveris nusprendžia grąžinti visus pasiklydusius siuntinius 
nurodytiems adresatams. Tačiau tam reikia beveik detektyvinio įžvalgumo.

rekomenduoja

TV8
21.00

„KLIENTŲ SĄRAŠAS“
Drama. JAV. 2010.
Režisierius: Eric Laneuville.
Vaidina: Jennifer Love Hewitt,
Teddy Sears, Sonja Bennett.

Samanta Horton - dama iš Teksaso 
valstijos. Buvusi grožio karalienė 
dirba kineziterapeute ir turi lai-
mingą šeimą. Kai Samantą atlei-
džia iš darbo ir pasiūlo darbo vietą 
masažo salone kitame mieste, ji 
sutinka, nes šeima turi finansinių 
bėdų. Deja, Samata , nežino, kuo 
iš tikrųjų užsiima naujojo salono 
darbuotojos. Ką ji darys?

„ADVOKATAS IŠ LINKOLNO“
Kriminalinis Trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Brad Furman.
Vaidina: Matthew McConaughey,
Ryan Phillippe, William H. Macy.

Mikis Holeris atstovauja įvairaus 
plauko padugnėms ir dirba ne ka-
binete, o savo automobilyje. Kartą 
į jį kreipiasi neįprastas klientas - tur-
tingas mergišius, kaltinamas žmog-
žudyste. Mikis sutinka jį ginti, nes 
siūlomas atlygis jį labai vilioja. Tačiau 
netrukus paaiškėja, kad advokatas 
įsivėlė į sudėtingą reikalą. Dabar vie-
nintelė jo viltis - darbe įgyti įgūdžiai.

„NEVYKĖLIŲ DALINYS“
TV serialas. JAV. 2014.
Režisierius: Kevin Biegel.
Vaidina: Geoff Stults, Chris Lowell,
Parker Young.

Seržantas Pitas Hilas įveikė daug 
sudėtingų užduočių, bet ši bus be-
ne pati sunkiausia. Už smūgį viršes-
niam pareigūnui Pitas pašalinamas 
iš tarnybos Afganistane. Grįžusio 
į Ameriką jo laukia nauja tarny-
ba Floridoje ir naujos pareigos - 
vadovavimas pėstininkų divizijai.

BTV
21.30

LNK
22.15

TV6
23.40

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Kulinarinis reidas. 
9.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Se-
noji animacija. 11.05 „Akla meilė“ (N-7). 13.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 15.00 Langai (N-7). 16.00 Kulinarinis 
reidas. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 
„Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 21.00 „Dingę laiškai“ 
(N-7). 22.55 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 0.50 
Langai (N-7). 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30, 15.20 KK2 (N-7). 11.10 
„Baltarusija. Pogrindinis mokslas“. 11.35 „Gra-
žuoliams pirmenybė“. 12.10, 14.50, 21.30 Dvi-
račio šou. 12.35 Ne vienas kelyje. 13.10 24 
valandos (N-7). 13.55 Beatos virtuvė. 16.05 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00, 22.30 Info diena. 21.00 
Info diena. Dienos komentaras. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
6.00, 0.55 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00 Naujie-
nos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.35, 12.20 „Medicinos sesuo“. 13.15 
„Žmogžudystė įvykdyta trijų“. 14.20 Kartu su visais. 
15.15, 4.20 Mados nuosprendis. 16.20 Vakaro 
naujienos. 16.40 Vyriška/Moteriška. 17.45, 23.10 
„Apie meilę“. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Medicinos sesuo“. 
0.25 Vakaras su Urgantu. 1.25 „Granatų apyrankė“.  

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.55 „Visa-
da sakyk visada“. 14.30 Gyvenimo taisyklės. 15.00 
„Kamenskaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 60 
minučių. 21.00 „Perlai“. 0.05 „Petras Pirmasis“.  

 REN
8.00 Kviestinė vakarienė. 8.55 „Šeimos dramos“. 
9.55 Pati naudingiausia programa. 10.50 „Atspin-
džiai“. 11.55 Slaptosios teritorijos. 13.55 Gyva 
tema. 15.00 Tinkama priemonė. 16.00 „Šeimos 
dramos“. 17.05 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
18.10 Mokslo apgauti. 19.20 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Slapto-
sios teritorijos. 22.35 Fantastika su grifu „Slaptai“. 
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6.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.25 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

9.25 Mistinės istorijos 
(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 „Žvaigždės kelias“.
20.30 Pričiupom! (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Drama 

„Klientų sąrašas“ 
(N-14).

23.15 Komedija „Operacija 
„Baltosios pupytės“ 
(N-7).

1.20 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.10 „Liežuvautoja“ (N-7).

6.04 TV parduotuvė.
6.20 Reporteris.
7.30 Auksinė daina.
9.30 „Miškinis“ (N-7).
10.30 „Atšilimas“ (N-7).
11.35 „Delta“ (N-7).
12.40 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.40 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.47 Orai.
16.50 „Skubus iškvietimas. 

Dingęs pacientas“ 
(N-7).

18.00 Reporteris. 
Lietuva tiesiogiai. 

18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

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

Kriminalinė istorija 
(N-14).

22.30 Reporteris.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45, 4.15 „Delta“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.50, 5.00 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
3.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
5.40 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Duokim garo!
8.20 „Šokių akademija“. 

1, 2 s.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 

Valkininkai. 2 d.
13.05 „Australijos lietuviai - 

tolimi ir artimi“.
14.00 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
14.30 „Rojus Lietuvoj“.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje.
16.30 „Likimo valsas“.
17.20 Posūkiai su 

Viktoru Gerulaičiu.
18.05 Legendos.
18.50 Klauskite daktaro.
19.40 Kultmisijos.
20.30 „Šokių akademija“.
21.20 Kelias į namus. 

Stanislovas 
Žvirgždas.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Melodrama 

„Žaidėja“ (N-7).
0.15 Naktinis ekspresas.
0.45 Klasikinė kontrabanda. 

Solistai: Jeronimas 
Milius ir Ieva 
Prudnikovaitė-Pitrėnė.

1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Legendos.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas“ (N-7).
7.40 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Eliza“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.30 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
15.35 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

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

žmogžudystės XIII. 
Meistriškumo  
pamokos“ (N-14).

22.55 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.15 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

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

(N-7).
3.35 „Midsomerio žmog-

žudystės XIII. Tylos 
žemė“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
8.00 „Elementaru“ (N-7).
9.30 „Skorpionas“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ (N-7).
12.30 „Nevykėlių dalinys“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 112. Ekstremali 

pagalba (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
17.00 „Skorpionas“ (N-7).
18.00 Lietuvos futbolo 

rungtynės.  
Trakų „Trakai“ - 
Marijampolės 
„Sūduva“. Tiesioginė 
transliacija.

20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“ (N-7).

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės.  
„Real Madrid CF“ - 
„Sporting CP“. 
Tiesioginė transliacija.

23.40 „Nevykėlių dalinys“ 
(N-7).

0.35 112. Ekstremali 
pagalba (N-7).

1.35 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

10.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

11.40 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

12.10 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

13.20 „Krabatas: 
burtininko  
mokinys“  
(N-7).

15.25 „Aukso žirgas“.
17.00 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
18.00 Kas paleido šunis?
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Aukščiausios 

klasės automobiliai“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

23.40 „Kai šaukia širdis“.
0.40 „Automobiliai - 

meno šedevrai“.

 17.20  Posūkiai su 
    Viktoru Gerulaičiu

 18.00   Reporteris 16.55  „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 20 .30  Įspūdingiausių 
interjerų dešimtukas

 21.35   UEFA Čempionų 
    lygos rungtynės

 15.35  „Mentalistas“

TV PROGRAMArugsėjo 14 d.

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Delta. Tęsinys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.50 Aš dirbu teisme. 14.50 
„Susitikimo vieta“. 16.20 „Antrasis žmogžudysčių 
skyrius“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 „Sudau-
žytų žibintų gatvės 15“. 21.35 „Tvarkdarys“. 23.30 
Dienos apžvalga. 24.00 „Šamanas“. 1.55 „Susitiki-
mo vieta“. 3.05 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Ekumeninė laida. 
8.30 Povandeninė ABC. 8.40, 18.05, 2.25 „Dordo 
nuotykiai“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10, 
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 23.20, 5.50 Sveika, 
Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Šifrų tvirtovės paslaptis“. 15.25 „Vaikai 
bastūnai“. 16.25 Šokantis su gamta. 16.55 As-
tronariumas. 17.30, 1.45 „Galerija“. 17.55, 2.15 
Povandeninė ABC. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Ko-
valskis ir Šmitas. 19.25, 1.10 Rytų studija. 20.25, 
6.30 Vilnoteka. 20.45, 2.40 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Gyvenimo 
egzaminas“. 0.15 „Vaikai bastūnai“. 0.55 Lenkija 
su Miodeku. 6.45 Yra tokia vieta - Novy Sončas. 

 TV1000
8.10 „Kur nuneša sapnai“. 10.10 „Loftas“. 12.10 
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas“. 14.20 
„Seksas ir miestas 2“. 16.50 „Pikčiausias žmogus 
Brukline“. 18.25 „Misteris Dydsas“. 20.10 „Me-
mento“. 22.15 „Gruodžio berniukai“. 0.10 „Pyk-
čio regimybė“. 2.10 „Ieškomiausias žmogus“.

 DiscoVery 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas ne-
paprastomis sąlygomis. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 
11.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05, 22.00, 3.40, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Didžio-
sios mašinos. 21.00, 2.50 Rūdžių imperija. 23.00, 
4.30 Gatvių lenktynės. 24.00 Greitai ir garsiai. 

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėto-
jai. 10.00 Viešbučių verslas. 11.00, 24.00, 5.00 
Tamsiosios Amerikos paslaptys. 15.00 Namų 
medžiuose gyventojai. 16.00 Ekstremalios jach-
tos. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas 
maistas. 22.30, 3.00 Penkių žvaigždučių paslap-
tys. 23.00, 4.00 Salų paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Šunys. Konkursas. 8.15, 12.50 Jankių džiun-
glės. 9.10, 14.40 Kaimo veterinaras. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.1, 3.25 Afrikos 
tankmėje. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 
22.00, 1.40, 5.49 Dr. Džefas. 21.05, 5.02 Dakta-
rė Dy. 0.45 Žvėrių pasauliai. 

 sPorT1
5.00, 18.00 Čempionų kelias. NBA krepši-
nio lyga. Los Andželo „Clippers“ - Klyvlando 
„Cavaliers“. 8.00 Šiuolaikinės penkiakovės pa-
saulio taurė. 9.00, 21.00 Lietuvių pasirodymai. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Fuenlabrados „Montakit“. 11.00, 23.00 
KOK World Series. Bušido kovos. Alytus 2015. 
13.30 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
14.00 Čempionai LT. Žemaitijos ralis 2016. 
15.00 Motosportas. Spidvėjaus komandinis 
pasaulio čempionatas. Finalas. 1.30 Sportas. 
„GSL Samsung Baltics Challenge“. „League of 
Legends“ rytų finalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 UEFA Čempionų lyga. PSG - „Arsenal“. 8.50 
UEFA Čempionų lyga. „Manchester City“ - „Bo-
russia“. 10.40 KHL. Rygos „Dinamo“ - „Jokerit“. 
12.40 Anglijos Premier lyga. „Manchester United“ 
- „Manchester City“. 14.30 Anglijos Premier lyga. 
„Arsenal“ - „Southampton“. 16.20 UEFA Čempionų 
lygos dienos apžvalga. 16.55 KHL. „Salavat Yulaev“ 
- „Admiral“. Tiesioginė transliacija. 19.30 Boksas. 
Danielis Jacobsas - Sergio Mora. 20.15 Boksas. 
Robertas Easteris Jr. - Richardas Commey. 21.00 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 
21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ 
- „Sevilla“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Sporting“. 1.35 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 2.05 
„Trans World Sport“ žurnalas. 3.05 Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 3.35 Golfas. Europos turo savaitės 
apžvalga. 5.00 KHL. „Salavat Yulaev“ - „Admiral“. 

 eurosPorT
7.30, 12.00, 15.00, 5.00 Dviračių sportas. Ispani-
jos turas. 8.30, 14.00, 21.00 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Rusija. 9.30, 24.00 Salės futbo-
las. Pasaulio čempionatas. Kolumbija. 11.00 
Jojimas. FEI serija. Anglija. 13.00, 18.00, 1.00 
Tenisas. JAV atvirosios pirmenybės. 16.00, 22.30 
Dviračių sportas. 20.55, 23.55 Sporto naujienos.
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 20.30   Pričiupom!  8.30   „Sparnuočių gyveni-
mas. Skraidyti ar neskraidyti“

 19.50   Bėdų turgus 18.00   Kas ir kodėl? 19.30  Valanda su Rūta 16.30  TV Pagalba

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Kulinarinis rei-
das. 9.35 „Šunyčiai patruliai“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.05 „Dingę laiškai“ (N-7). 13.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 15.00 Langai (N-7). 16.00 Kulinarinis 
reidas. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 
„Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Ką pasakė 
Kakė Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Filmas šeimai „Mes nusipir-
kome zoologijos sodą“ (N-7). 23.40 „Gyvenimo 
bangos“ (N-7). 1.25 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 15.20 KK2 (N-7). 11.15 
Pagalbos skambutis (N-7). 12.10, 14.50, 21.30 
Dviračio šou. 12.40 Autopilotas. 13.10 24 va-
landos (N-7). 13.50 „Baltarusija. Pogrindinis 
mokslas“. 14.15 „Gražuoliams pirmenybė“. 
16.05 Yra, kaip yra (N-7). 17.00, 22.30 Info 
diena. 21.00 Info diena. Dienos komentaras. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
6.00, 0.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00 Naujie-
nos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.45, 12.20 „Medicinos sesuo“. 13.15 
„Žmogžudystė įvykdyta trijų“. 14.25 Kartu su visais. 
15.15, 4.00 Mados nuosprendis. 16.20 Vakaro 
naujienos. 16.40 Vyriška/Moteriška. 17.40, 23.15 
„Apie meilę“. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 21.05 „Medicinos sesuo“. 
0.25 Vakaras su Urgantu. 1.25 „Pamestinukai“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.55 Visa-
da sakyk visada. 14.30 Gyvenimo taisyklės. 15.00 
„Kamenskaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 60 
minučių. 21.00 „Perlai“. 1.10 „Rudens detektyvas“.

 Ren
9.50 Pati naudingiausia programa. 10.50 „Atspin-
džiai“. 11.50 Slaptosios teritorijos. 12.50 Fantastika 
su grifu „Slaptai“. 13.55 Gyva tema. 14.55 Tinkama 
priemonė. 16.00 „Šeimos dramos“. 17.05 Labiau-
siai šokiruojančios hipotezės. 18.10 Mokslo apgau-
ti. 19.10 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.30 A.Čapman paslaptys. 
22.25 „Kosminių istorijų diena“. 23.25 „V ir M“. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Delta. Tęsinys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 13.50 
Aš dirbu teisme. 14.50 „Susitikimo vieta“. 16.20 
„Antrasis žmogžudysčių skyrius 2“. 18.00 Kalbame 
ir rodome. 19.45 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 
21.35 „Tvarkdarys“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00 
Ypatingas įvykis. 0.25 „Šamanas 2“. 1.55 „Susitiki-
mo vieta“. 3.05 „Švyturio šviesa ir šešėlis“.

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Rytų studija. 8.30 
Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 
„Gyvenimo egzaminas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 
Miško istorijos. 17.00 Kaip tai veikia. 17.30, 
1.45 „Galerija“. 17.55, 2.15 Lenkijos gamtos 
lobiai. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 5.10 
Lenkija su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 
19.20 Kelionės su istorija. 20.25 Juros periodo 
atradimas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.50, 3.45 „Paradoksas“. 0.05 Kabaretų 
TOP. 0.40 Verta kalbėti.

 TV1000
8.10 „Gruodžio berniukai“. 10.05 „Pykčio regimy-
bė“. 12.05 „Memento“. 14.05 „Karalienės sesuo“. 
16.05 „Ieškomiausias žmogus“. 18.10 „Su kirpėju 
Zohanu geriau nejuokauk!“ 20.10 „Gimęs liepos 
ketvirtąją“. 22.40 „Veronika ryžtasi mirti“. 0.30 
„Kelias į žvaigždes“. 2.20 „Mirusi nuotaka“.  

 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, 23.00, 4.30 Likvidatorius. 
10.05 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 
10.55 Traukiniu į Aliaską. 11.50 Nesėkmių gara-
žas. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 13.35 Įšalusio aukso prakeiksmas. 14.30 
Ledynų auksas. 21.00, 2.50 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 22.00, 3.40 Kovos dėl konteinerių. 
24.00 Greitai ir garsiai. 1.00 Gatvių lenktynės.

 TRaVel
9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Viešbučių verslas. 
11.00, 24.00, 5.00 Tamsiosios Amerikos paslaptys. 
15.00 Namų medžiuose gyventojai. 16.00 Ekstre-
malios jachtos. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 
Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Paslaptingieji van-
denys. 23.00, 4.00 Statybos atokioje Montanoje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (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 TV Pagalba 
(N-7).

12.00 „Svotai“ (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 Trileris „Everli“ 

(N-14).
0.15 „Elementaru“ 

(N-7).
1.15 „Dauntono abatija“ 

(N-7).

6.30 „Didysis 
žvejys“.

7.00 „Agentas 
Šunytis“.

7.25 „Žmogus-voras“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.40 24 valandos 
(N-7).

10.30 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.35 „Auklė“.
13.05 „Svajonių 

princas“.
14.05 „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda 

su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Tikras teisingumas. 
Miesto kovos“ 
(N-14).

0.05 „Judantis 
objektas“ (1)  
(N-7).

0.55 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.45 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 Istorijos detektyvai.
11.45 Interaktyvi viktorina 

„Paklauskim 
Lietuvos“.

12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 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.
19.20 LR Seimo 

rinkimų debatai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Naujoji lietuvių 

dokumentika. 
„Meistras ir Tatjana“.

23.00 Trumposios žinios.
23.05 Istorinis nuotykių f. 

„Legendinis Brukas“ 
(N-7).

0.35 Trumposios žinios.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

6.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „44-as skyrius“ (N-7).
9.25 Mistinės istorijos 

(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 „Žvaigždės kelias“.
20.30 Pričiupom! (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Logano karas. 
Susaistytas garbės“ 
(N-14).

23.20 Drama „Klientų 
sąrašas“ (N-14).

1.05 Mistinės istorijos 
(N-7).

1.55 „Liežuvautoja“ (N-7).
2.40 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).

6.04 TV parduotuvė.
6.20 Reporteris.
7.30 Patriotai (N-7).
8.30 „Sparnuočių gyve-

nimas. Skraidyti ar 
neskraidyti“.

9.30 „Miškinis“ (N-7).
10.30 „Paskutinis 

skambutis“ (N-7).
11.35 „Delta“ (N-7).
12.40 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.40 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.50 „Skubus iškvietimas. 

Dingęs pacientas“ 
(N-7).

18.00 Reporteris. 
Lietuva tiesiogiai. 

18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Atšilimas“ (N-7).
21.30 Kartų kovos.
22.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa (N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.50, 5.00 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
3.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Duokim garo!
8.20 „Šokių akademija“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 

Valkininkai. 3 d.
13.05 Teatras.
14.00 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
14.30 „Rojus Lietuvoj“.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje.
16.30 „Likimo valsas“.
17.20 Posūkiai su 

Viktoru Gerulaičiu.
18.05 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
19.05 Legendos.
19.50 Bėdų turgus.
20.30 „Šokių akademija“.
21.20 IQ presingas.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 A.Mockaus kūrybos 

retrospektyva.  
Drama „Gražuolė“.

23.40 Euromaxx.
0.15 Naktinis ekspresas.
0.50 S.Prokofjevas. Baleto 

„Sūnus palaidūnas“ 
fragmentai.

1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Legendos.
4.05 Kultmisijos.
5.00 Panorama.
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rugsėjo 15 d.

 15.30   Kas paleido šunis? 9.00  Vienam gale kablys 10.35  „Eliza“

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

šeimininkas?“
8.15 „Šeštasis pojūtis“ 

(1) (N-7).
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Eliza“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“ (1).
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Puolę angelai. I d.“ 
(N-7).

22.05 „Nebylus liudijimas. 
Puolę angelai. II d.“ 
(N-7).

23.15 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.05 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
8.00 „Elementaru“ 

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

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ (N-7).
12.00 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Nevykėlių dalinys“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 112. Ekstremali 

pagalba (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
17.00 „Skorpionas“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 Fantastinis trileris 

„Sniego traukinys“ 
(N-14).

0.40 „Tėtušiai“ (N-7).
1.30 112. Ekstremali 

pagalba (N-7).
2.25 Aukščiausia pavara. 

Geriausi epizodai 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

11.00 „Linksmuolis Baris 
ir disko kirminai“.

12.30 „Didžiausi pasaulio 
uostamiesčiai“.

13.30 „Aukščiausios klasės 
automobiliai“.

14.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

15.30 Kas paleido šunis?
16.00 „Automobiliai - 

meno šedevrai“.
16.30 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
17.45 „Už išlikimo ribų“ 

(N-7).
18.45 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Virtuvės karaliai“.
21.05 „Kai šaukia širdis“.
22.05 Balticum TV 

žinios
22.35 „Didžiausi pasaulio 

uostamiesčiai“.
23.35 „Šimtas pasaulio 

stebuklų“.
0.35 „Beorė erdvė“ 

(N-7).

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunys. 
Konkursas. 8.15, 12.50 Dr. Džefas. 9.10, 14.40 
Daktarė Dy. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariu-
mų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 
Afrikos tankmėje. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Australija nenori tavęs 
užmušti. 20.10, 3.25 Mutantų planeta. 21.05, 
5.02 Liūtė karalienė. 0.45 Man įkando. 

 SPort1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Valencia 
Basket“. 8.00, 20.00 „Road to Glory“. Kovinio 
sporto žurnalas. 8.30, 20.30 „NBA pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 9.00, 21.00 Lietu-
vių pasirodymai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 11.00, 
23.00 KOK World Series. Bušido kovos. Ryga 
2015. 1 d. 13.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 14.00 Čempionai LT. Mustangs Fight 
4. Muay-Thai kovos. 15.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Norvegijos etapas. 17.00 Europos 
mini futbolo čempionatas. Lietuva - Rumunija. 
1.30 Sportas. „GSL Samsung Baltics Challen-
ge“. „Counter Stirke. GO“ vakarų finalas. 5.00 
M-1 iššūkis. Kovinis sportas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 15.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Juventus“ - „Sevilla“. 8.50, 17.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Sporting“. 
10.40 „Trans World Sport“ žurnalas. 11.40 Fut-
bolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 12.10 
Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 12.40 
Ledo ritulys. KHL. „Salavat Yulaev“ - „Admi-
ral“. 14.40 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 19.25 Ledo ritulys. KHL. Minsko 
„Dinamo“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė trans-
liacija. 22.00 Futbolas. UEFA Europos lyga. 
„Villarreal“ - „Zurich“. Tiesioginė transliacija. 
0.05 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ - 
Rygos „Dinamo“. 2.05 Futbolas. UEFA Europos 
lyga. „Villarreal“ - „Zurich“. 5.00 Ledo ritulys. 
KHL. Minsko „Dinamo“ - Rygos „Dinamo“. 

 euroSPort
6.00, 15.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Rusija. 7.00, 12.00, 16.00, 21.00, 1.00 Tenisas. 
JAV atvirosios pirmenybės. 9.30, 24.00 Bad-
mintonas. Rusija. 10.30, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.00 Salės futbolas. Pasaulio čempionatas. 
Kolumbija. 13.00 Dviračių sportas. 18.15, 4.00, 
5.00 JAV futbolo lyga. 20.55, 23.55 Sporto 
naujienos.

 

„meS nuSiPirKome ZooloGiJoS SoDĄ“
Filmas šeimai. JAV. 2011.
Režisierius: Cameron Crowe.
Vaidina: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church.

Tikrais faktais paremta istorija apie žmoną praradusį Bendžaminą, ku-
ris, norėdamas pradėti gyvenimą iš naujo, įsigyja namą su zoologijos 
sodu. Naujas pirkinys labai patinka jo dukrelei Rouzei, tačiau visai ne-
žavi paauglio sūnaus Dilano, kuris visai nenori palikti mieste draugų ir 
pomėgių. Zoologijos sodui labai reikia renovacijos.

tV8
21.00

rekomenduoja

„loGAno KArAS. 
SuSAiStYtAS GArBĖS“
Veiksmo Filmas. JAV. 1998.
Režisierius: Michael Preece.
Vaidina: Eddie Cibrien, 
Chuck Norris, Jeff Kober.

Mafijos smogikai išžudo prokuroro 
Felono šeimą. Išsigelbėti pavyksta 
tik prokuroro sūnui Loganui. Globo-
ti našlaitį ima dėdė Džeikas - kikbok-
so čempionas ir buvęs reindžeris.

„eVerli“
Trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Joe Lynch.
Vaidina: Salma Hayek, 
Jennifer Blanc, Uros Certic.

Prostitutę Everli jos pačios bute 
užpuola sąvadautojo ir buvusio 
mylimojo Taiko samdyti žudikai.
Jis manė, kad samdyti vyrai leng-
vai susitvarkys su užduotimi, bet 
Everli susirado namuose paslėptą 
ginklą ir išguldė visus užpuolikus.

„SnieGo trAuKinYS“
FanTasTinis Trileris. Čekija, JAV. 
2013.
Režisierius: Joon-ho Bong.
Vaidina: Chris Evans, Jamie Bell.

Amžinojo variklio varomas traukinys 
rieda aplink planetą. Galiniuose jo 
vagonuose įsikūrusi žemesnioji klasė, 
priekiniuose - aukštesnioji klasė. Pu-
siausvyra tarp klasių susvyruoja, kai pa-
slaptingas pranešimas įžiebia maištą.tV6

22.00

tV3
22.30

BtV
21.30
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ErnEst HEmingway

SeniS ir jūra
Po aštuoniasdešimt keturių nesėk
mingos žvejybos dienų senam 
žvejui Santjagui pagaliau pavyksta 
pagauti didžiulę žuvį. Laimikis 
toks didelis, kad priešindamasis 
jis nutempia laivą gilyn į jūrą. 
Plaukdamas paskui žuvį senis 
apmąsto daugelį dalykų  juk 
pagavo ją, kad galėtų išgyventi, bet 
ji irgi kovoja už savo gyvybę, todėl 
Santjagas ima žuvį gerbti. Deja, jis 
priverstas ją užmušti. Grįžtant namo 
laimikį užpuola rykliai. Iš visų 
likusių jėgų senis stengiasi nuo jų 
apsiginti. Ernestas Hemingvėjus 
(Ernest Hemingway, 18991961)  
vienas žymiausių prarastosios 
kartos atstovų. Šiai kartai priklauso 
tokie žymūs rašytojai kaip Erikas Marija Remarkas (Erich Maria Remarque), 
Skotas Fidžeraldas (F.Scott Fitzgerald). 1953 m. E.Hemingvėjus už „Senį 
ir jūrą“ apdovanotas Pulicerio, o po metų  Nobelio literatūros premija. Šis 
mažos apimties kūrinys pirmiausia buvo išspausdintas žurnale „Life“, kurio 
per dvi dienas parduota daugiau kaip 5 mln. egzempliorių. Kiek vėliau „Senis 
ir jūra“ pasirodė atskira knyga ir išgarsino rašytoją visame pasaulyje.

agnEs martin-Lugand

Laimingi žmonėS Skaito ir 
geria kavą
Ši knyga  populiariosios prancūzų 
literatūros fenomenas. Kai gyveni
mas apsiverčia aukštyn kojomis, 
išsigelbėjimas slypi netikėčiausiose 
vietose. Dianos gyvenimas, rodos, 
tobulas. Ji  mylima žmona, mama ir 
jaukios literatūrinės kavinės „Laimingi 
žmonės skaito ir geria kavą“ pačiame 
Paryžiaus centre savininkė. Tačiau 
vyrui ir dukrelei žuvus automobilių 
avarijoje, idilė išsisklaido tartum 
migla. Įkalinta ilgesio ir persekiojama 
prisiminimų, moteris užsidaro savyje 
ir neprisileidžia net artimųjų. Vis dėlto 
laikas nestovi vietoje. Praėjus metams 
nuo tragedijos, Diana supranta, kad 
išsivadavimo reikia ieškoti dabar arba niekada, ir išsiruošia į Airiją, savo myli
mo vyro svajonių šalį. Apsistojusi pačiame atokiausiame kaimelyje ant jūros 
kranto, ji susipažįsta su bene vieninteliu savo kaimynu Edvardu  sudėtingo 
charakterio, bet itin patraukliu vienišiumi fotografu. Iš pradžių negalėję vienas 
kito pakęsti, jie pasineria į siautulingą meilės romaną. Ar naujai užgimę jaus
mai gali išgydyti praeities žaizdas, kurios nė nespėjo užsitraukti?

Ką skaitai?

Parengė Ringailė StulPinaitė

knygosLentyna

Dainininkė Vaida Genytė (42) tikina, jog ji nėra elektro-
ninių knygų skaityklių gerbėja. Vaidai kur kas arčiau prie 
širdies tikra popierinė knyga, kurios puslapius galima 
justi ir liesti. Be to, ir skaitymo malonumas su tokia knyga 
kur kas didesnis.

Formatas: Esu ištikima tradicinės popierinės knygos 
gerbėja. Mėgaujuosi skaitymo malonumu, man klasikinis 
skaitymas yra patogiai įsitaisius, liečiant knygą, vartant 
jos lapus. Nemokėčiau skaityti knygos telefone ar kom
piuterio ekrane.

Žanras: Tiesą sakant, tam tikro žanro knygą renkuosi pri
klausomai nuo nuotaikos ar įvykių mano gyvenime, įvairių 
situacijų. Vieną kartą galiu skaityti romaną apie meilę, 
net jei jis ir kiek banalokas, o kitą kartą norisi intrigos ar 
šiurpuliukų, ir rankose atsiduria geras detektyvas. Neturiu 
vienintelio ir mėgstamiausio žanro.

Laikas skaitymui: Maloniausia skaityti vakarais, kai ruo
šiuosi miegoti, jau įsitaisius lovoje. Tuomet arba įsiskai
tau iki paryčių ir perskaitau pusę ar net visą knygą, arba iš 
nuovargio užmiegu kartu su knyga. 

Labiausiai patikusi knyga: Man nepavyktų atsiminti visų 
patikusių autorių ar knygų pavadinimų, nes jų perskaityta 
tikrai daug. Tačiau viena tokių labiau įtraukusių ir suža
vėjusių  Antuano de Sent Egziuperi (Antoine de Saint
Exupery) „Mažasis princas”. Vienokia prasme ji man 
atsiskleidė vaikystėje, kitokia  paauglystėje ir jaunystėje, 
o dabar galiu ją vėl atrasti iš naujo ir vėl kitaip suvokti 
paslėptas prasmes. 

Stasio žumbio nuotr.
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 „Stebuklas 
virš Hadsono“

„Sully“

2009 m. sausio 15 dieną kapitono Česlio 
Salenbergo (Chesley Sullenberger) pilotuo-
jamas lėktuvas iš Niujorko „LaGuardia“ oro 
uosto pakilo eiliniam skrydžiui į Šiaurės Ka-
rolinos valstiją. Lainerio „Airbus A320“ salo-
ne buvo 155 keleiviai ir įgulos nariai. Netru-
kus po pakilimo kapitonas oro uosto dispeče-
riams raportavo, kad lėktuvas susidūrė su 
laukinių žąsų pulku. Po susidūrimo sugedo 
du lėktuvo varikliai, vienas iš jų užsidegė. Su 
oro uosto dispečeriais ir specialiosiomis tar-

nybomis aptaręs galimus avarinio nusileidimo 
būdus, kapitonas nusprendė, kad saugiausia 
bus leistis ant vandens. Išlaikęs šaltą protą ir 
panaudojęs visas žinias bei įgytą patirtį, maž-
daug pusę ketvirtos popiet lakūnas nutupdė 
lainerį ant Hadsono upės paviršiaus. Palaukęs, 
kol bus evakuoti visi keleiviai ir įgulos nariai, 

58-erių kapitonas iš vandens semiamos pilo-
tų kabinos pasiėmė skrydžio žurnalą ir pasku-
tinis paliko lėktuvą. Nenukentėjo nė vienas 
žmogus. Šis patyrusio lakūno žygdarbis ap-
skriejo visą pasaulį, o Jungtinėse Valstijose 
pilotas imtas vadinti didvyriu.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo rugsėjo 9 d.

n Biografinis trileris, JAV, 2016

n Režisierius: Clint Eastwood

n Vaidina: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura 

Linney ir kiti

Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS
Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 9-15 d. 
10.20, 12.20, 16.50, 17, 18 val. (16.50 val. seansas vyks 
15 d.; 15 d. 17 val. seansas nevyks).
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 9-15 d. 
14.40 val.
„stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 9-15 d. 12.40, 14.55, 19.20, 21.40 val.
„Visa tiesa apie vyrus“ (komedija, Rusija, N-13) - 
9-15 d. 12, 14.10, 16.20, 18.30, 20.40 val.
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 9-15 d. 
17.10, 19.10, 21.30 val.
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija, N-13) - 9-15 d. 
20.20 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 15 d. 19 val. (COSMO 
VIP premjera).
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
9-15 d. 13.30, 15.50, 18.10, 21.20 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 10.10, 11.10, 14.40 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 9-15 d. 12.35, 16.50 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 10.50, 13, 16 val.
„Morgan“ (fantastinis siaubo trileris, JAV, N-16) - 
9-15 d. 15.20, 19.40 val.
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 9-15 d. 
13.10, 20.30 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 9-15 d. 18.20, 
21 val.
„nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, 
dubliuotas lietuviškai, Rusija, N-13) - 9-15 d. 13.20, 19 
val. (15 d. 19 val. seansas nevyks).
„nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, 
originalo k., subtitruotas, Rusija, N-13) - 9-15 d. 10.40, 
15.40 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 9-15 d. 17.30, 
21.50 val.

„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 10-11 d. 11 val.
„Devyni gyvenimai“ (komedija, JAV, N-7) - 9-15 d. 
10.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 9-15 d. 11.30, 
13.50, 16.10 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 9-15 d. 18 val.
„stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, N-13) - 
9-15 d. 13.30, 15.45, 18.30, 20.45, 21.45 val. (21.45 val.  
seansas vyks 15 d.; 15 d. 20.45 val. seansas nevyks).
„Visa tiesa apie vyrus“ (komedija, Rusija, N-13) - 
9-15 d. 14.30, 16.40, 19.30, 21.40 val.
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 9-15 d. 
16.50, 19, 21.20 val.
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija, N-13) - 9-15 d. 
14.30, 18.10, 20.30 val.
„Vėjų kryžkelėje“ (istorinė drama, Estija, N-13) - 
9-15 d. 12.1, 19.30 val. (15 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 15 d. 19 val. (COSMO 
VIP premjera).
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 11, 13, 14.10, 15.10, 17.20 val.
„The secret life of Pets“ (komedija, originalo k., JAV, 
V) - 10-11 d. 12.15 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 9-15 d. 11.10, 12, 14.20 val. (12 val. seansas vyks 
10-11 d.; 9 d. 14.20 val. seansas nevyks).
„Finding Dory“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 
10-11 d. 11.10 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
9-15 d. 16.30, 18.40, 21.30 val.
„nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, 
dubliuotas lietuviškai, N-13) - 9-15 d. 11.30, 16.20 val.
„nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, 
originalo k., subtitruotas, N-13) - 9-15 d. 13.50, 18.50 val.
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 9-15 d. 
11.20, 16.50 val. (9 d. 16.50 val. seansas nevyks).
„Aukštuomenės klubas“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 9, 11, 13 d. 19 val.

„Florence“ (biografinė komiška drama, Didžioji Britanija, 
N-13) - 10, 12, 14 d. 19 val.
„Morgan“ (fantastinis siaubo trileris, JAV, N-16) - 9, 11, 
13 d. 21 val.
„luiso Drakso devintas gyvenimas“ (trileris, Kanada, 
JAV, Didžioji Britanija, N-16) - 10, 12, 14 d. 21 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 9-15 d. 21.10 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 13.30 val.
„savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 9-15 d. 20.20 val.
„2 naktys iki ryto“ (romantinė drama, Suomija, 
Lietuva) - 9-15 d. 15.50 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 9-15 d. 21.40 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Vėjų kryžkelėje“ (drama, Estija) - 9 d. 17.10 val. 10 d. 
15.10 val. 11 d. 15 val. 12 d. 17 val. 15 d. 16.50 val.
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija) - 9 d. 19 val. 10, 
11 d. 21 val. 12 d. 20.40 val. 13 d. 17 val. 14 d. 20.30 val.
„Prisikėlęs“ (siaubo f., Jungtinė Karalystė) - 9 d. 21 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių f., JAV) - 
10 d. 13 val.
„Pašlovinti panelę“ (muzikinė komedija, JAV) - 10 d. 17 val.
„stiprus žmogus“ (kriminalinė drama, Lenkija) - 10 d. 
19.10 val.
„nematomas herojus“ (animacinis f., Prancūzija, 
Belgija) - 11 d. 13.10 val.
„upė“ (poetinė drama, Čekoslovakija) - 11 d. 16.40 val.
„Zabriskie Point“ (drama, JAV) - 11 d. 18.30 val.
„Aukštuomenės klubas“ (komiška drama, JAV) - 
12 d. 15 val.
„Koledžas“ (komedija, JAV) - 12 d. 19 val.
„Mūsų kaimynė, panelė Jaė“ (romantinė komedija, 
Japonija) - 13 d. 19 val.
„2 naktys iki ryto“ (romantinė drama, Suomija, 
Lietuva) - 13 d. 21 val.
„Pakeliui į amžinybę“ (romantinė drama, Indija, 
Prancūzija) - 14 d. 16.50 val. 15 d. 21 val.
„Velnio adata“ (drama, JAV) - 14 d. 19 val.
„Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas“ (trileris, 
Prancūzija, Didžioji Britanija, Vokietija) - 15 d. 18.30 val.
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Kinas 

Kai moterys ima kalbėti apie vyrus, jie 
apibūdinami kuo išradingiausiai: už tikro vyro 
turėtum jaustis lyg už mūro, vyrai - tai dėme-
sys, rūpestis, saugumas ir... pinigai. Vyrai turi 
milijonus pliusų ir milijonus minusų. Moterims 
patinka kalbėti apie vyrus, patinka jais džiaug-
tis arba juos kritikuoti. Beje, kaip ir vyrams 
apie moteris. Tai amžina skirtingų pasaulių 
trauka ir dvikova. Nuo „atvirai“ iki „aštriai“ -  

Premjera

„Visa tiesa 
apie vyrus“

Kino teatruose nuo rugsėjo 9 d.

n Komedija, Rusija, 2016

n Režisieriai: Michailas Žernevskis, Leonidas 

Margolinas

n Vaidina: Dmitrijus Nagijevas, Ana Chilkevič, 

Igoris Vernikas, Sergejus Belogolovcevas, 

Grantas Tochatjan, Vladimiras Epifancevas ir kiti

MULTIKINO OZAS
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 9-14 d. 
11.45, 16 val. 15 d. 11.45 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 9-15 d. 10.30, 
12.45, 15 val.
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija, N-13) - 9-13, 
15 d. 12.15, 18.45, 21 val. 14 d. 18.45, 21 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 9-15 d. 14.30, 16.45, 19, 21.15 val.
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 9-13 d. 
13.30, 17, 19.15, 21.30 val. 14 d. 14, 17, 19.15, 21.30 val. 
15 d. 13.30, 17.15, 19.15, 21.45 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 15 d. 
19.30 val.
„Nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, 
dubliuotas lietuviškai, N-13) - 9-15 d. 19.45, 22 val.
„Nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, 
Rusija, originalo k., N-13) - 9-15 d. 17.30 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
9, 11-13, 15 d. 11, 13.10, 15.15, 17.15, 19.30, 21.45 val. 
10 d. 13.10, 15.15, 17.15, 19.30, 21.45 val. 14 d. 13, 
15.15, 17.15, 19.30, 21.45 val.
„Dvi naktys iki ryto“ (romantinė drama, Suomija, 
Lietuva, N-16) - 9-14 d. 18.30 val.
„Luiso Drakso devintas gyvenimas“ (trileris, Kanada, 
JAV, Didžioji Britanija, N-16) - 9, 11, 13 d. 19.15 val. 10, 
12, 14 d. 21.45 val.
„Tonis Erdmanas“ (komedija, Vokietija, Austrija, 
N-16) - 9-15 d. 15.30 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 9-15 d. 10.15, 12.30, 14.45 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 9, 11, 13 d. 
21.45 val. 10, 12, 14 d. 19.15 val. 15 d. 21.30 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
9-13 d. 10.45, 20.30 val. 14 d. 11, 20.30 val. 15 d. 10.45 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 9-13 d. 10, 11, 13, 14, 15, 17 val. 
14 d. 10, 11, 12.15, 13.30, 14.30, 17 val. 15 d. 10, 11.15, 
13.15, 14.15, 15.15, 17 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija, N-13) - 14 d. 
12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 9-15 d. 10.15, 
13.40, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 9-15 d. 
12.30, 16 val. (9 d. 12.30 val. seansas nevyks).
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, 
JAV, N-13) - 9-15 d. 11.45, 16.30, 18.30, 20.45,  
21.45, 23 val. (21.45 val. seansas vyks 15 d.; 
15 d. 20.45 val. seansas nevyks; 23 val. seansas vyks  
9-10 d.).
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 
9-15 d. 15, 17, 19.20, 21.30, 23.40 val.  
(23.40 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija, N-13) - 9-15 d. 
12.50, 21 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 15 d. 19 val. (COSMO 
VIP premjera).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 10.20, 11.30, 12.45, 17.10 
val. (10.20 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 9-15 d. 14.40 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 10.30, 14.50 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 9-15 d. 12.20, 16.50 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
9-15 d. 13.15, 15.30, 19, 21.15, 23.30 val. (23.30 val. 
seansas vyks 9-10 d.).
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 9, 11, 13 d. 
18 val.
„Nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, 
Rusija, dubliuotas lietuviškai, N-13) - 9-15 d. 14,  
18.45 val.
„Luiso Drakso devintas gyvenimas“ (trileris, Kanada, 
JAV, Didžioji Britanija, N-16) - 10, 12, 14 d. 18 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 9-15 d. 19.10, 
21.40, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 10.45, 15 val.

„Devyni gyvenimai“ (komedija, JAV, N-7) - 9-15 d. 
11.10 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
9-15 d. 20.30 val.
„Morgan“ (fantastinis siaubo trileris, JAV, N-16) - 
9-15 d. 17.30, 21.45 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 9-15 d. 19.35, 
23.15 val. (23.15 val. seansas vyks 9-10 d.).

CINAMON
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV) - 15 d. 19.30 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 9-15 d. 
17.15 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 9-15 d. 10.30, 
12.45 val.
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija, N-13) - 9-15 d. 
14, 14.15, 19, 20.10 val. (14 val. seansas vyks 15 d.; 15 d. 
14.15 val. seansas nevyks; 14 d. 19 val. seansas nevyks; 
20.10 val. seansas vyks 14 d.).
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 9-15 d. 13.30, 17.45, 19.30, 20, 21.45, 22.10 val. 
(19.30, 21.45 val. seansai vyks 14 d.; 14 d. 20, 22.10 val. 
seansai nevyks).
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 
9-15 d. 19.30, 19.40, 21.45, 19, 21.15 val.  
(14-15 d. 19.30 val. seansas nevyks; 19.40 val. seansas 
vyks 15 d.; 14 d. 21.45 val. seansas nevyks; 19, 21.15 val. 
seansai vyks 14 d.).
„Nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, 
Rusija, dubliuotas lietuviškai, N-13) - 9-15 d. 18 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
9-15 d. 14.15, 15.15, 19.45, 22, 22.30 val. (15 d. 15.15, 
19.45, 22 val. seansai nevyks; 14.15, 22.30 val. seansai 
vyks 15 d.).
„Luiso Drakso devintas gyvenimas“ (trileris, Kanada, 
JAV, Didžioji Britanija, N-16) - 9-15 d. 15.40 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 9-15 d. 10.45, 12, 13, 16.45, 17.30 val. (15 d. 
10.45, 13, 17.30 val. seansai nevyks; 12, 16.45 val. sean-
sai vyks 15 d.).
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 9-15 d. 22.20, 
22.30 val. (14 d. 22.20 val. seansas nevyks; 22.30 val. 
seansas vyks 14 d.).
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

apie tai ir diskutuojama filme „Visa tiesa apie 
vyrus“. Tai komedija, atverčianti visas kortas 
apie vyrišką charakterį - nuo heroizmo ir nar-
sos iki kuriozų ir sentimentalumo. Filmo kū-
rėjai norėjo parodyti, kodėl vyrai yra verti 
meilės ir pagarbos, net jei elgiasi iš pirmo 
žvilgsnio keistai ir nepateisinamai.

Keletas visiškai nepanašių vienas į kitą 
vyrų papuola į netikėčiausias istorijas, kurias 
nori kuo geriau, sklandžiau išspręsti. Pagrin-
dinį vaidmenį atlieka Dmitrijus Nagijevas, 

kurio personažas - gyvenimo užgrūdintas 
taksistas - jungiamoji grandis tarp visų filmo 
siužetinių linijų vyrų. Jis išklauso herojus ir 
reikiamu momentu randa ką patarti. Kaip 
įtikti dvigubai už save jaunesnei merginai? 
Kaip sugundyti žmoną nueiti drauge į svin-

gerių vakarėlį? Ar siekiant žmonos palanku-
mo užteks jai padovanoti gėlių? Vyrai - tai, 
visų pirma, sudėtingi sprendimai ir tikri, ryž-
tingi poelgiai. O moterims šis filmas primins, 
už ką ir kodėl vyrus reikia mylėti.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Ir linksmi, ir kartūs, ir... netikėti pastebėjimai 
apie vyrus filme „Visa tiesa apie vyrus“

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

„Blogos mamos“ (komedija, JAV) - 9-15 d. 20, 20.10 val. 
(20 val. seansas vyks 14 d.; 14 d. 20.10 val. seansas nevyks).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV) - 9-15 d. 11, 13.15, 15.30 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, 3D, JAV) - 9-15 d. 11.45, 12 val. (11.45 val.  
seansas vyks 15 d.; 15 d. 12 val. seansas nevyks).
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D) - 
9-13, 15 d. 21.15 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV) - 14 d. 
22.15 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 11.15, 15 val.
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 
16.30 val.

KLaipėda

FORUM CiNEMaS
„pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 9-15 d. 10.20, 
12.35, 17.20 val.
„pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 9-15 d. 
14.30 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 9-15 d. 12. 55, 16.50, 19.05, 21.20, 21.45 val.  
(9, 11, 13, 15 d. 12.55 val. seansas nevyks; 21.45 val.  
seansas vyks 15 d.; 15 d. 21.20 val. seansas nevyks).
„pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 9-15 d. 
18.10, 21.40 val.
„Visa tiesa apie vyrus“ (komedija, Rusija, N-13) - 
9-15 d. 16, 19.40, 20.20 val. (9, 11, 13, 15 d. 20.20 val. 
seansas nevyks).
„Bridžitos džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, JAV) - 15 d. 19 val. (COSMO VIP premjera).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 10.10, 12.20, 14.50, 17 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 9-15 d. 13.50 val.
„Žuvytė dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 10.30, 12.50, 15 val.
„Žuvytė dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 9-15 d. 11.30 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
9-15 d. 19.20, 21.50 val. (5 d. 19.20 val. seansas nevyks).

„Morgan“ (fantastinis siaubo trileris, JAV, N-16) - 9, 11, 
13, 15 d. 18.20 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 9, 11, 13, 15 d. 
20.40 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9, 11, 13, 15 d. 10.50 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
9, 11, 13, 15 d. 13 val.
„Nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, 
originalo k., subtitruotas, N-13) - 9, 11, 13, 15 d. 15.50 val.
„Nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, 
Rusija, dubliuotas lietuviškai, N-13) - 9-15 d. 18 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 9-15 d. 
20.30 val.
„devyni gyvenimai“ (komedija, JAV, N-7) - 
10, 12, 14 d. 10.40 val.
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
10, 12, 14 d. 15.10 val.

ŠiaULiai

FORUM CiNEMaS
„pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 9-15 d. 10.30, 
12.50, 17 val.
„pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 9-15 d. 
14.30 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 9-15 d. 16.50, 19.10, 21.30 val.
„pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 9-15 d. 
19.20, 21.50 val.
„Bridžitos džouns kūdikis“ (komedija, 
Jungtinė Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 15 d. 19 val. 
(COSMO VIP premjera).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 10.10, 11, 12.20, 15.10,  
17.20 val. (11 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 9-15 d. 13.50 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
9-15 d. 19.30, 21.40 val.
„Žuvytė dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 9-15 d. 11.30, 16 val.
„Žuvytė dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 10.20, 12.35 val. (10.20 val. seansas  
vyks 10-11 d.).

„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 9-15 d. 14.50, 
20.30 val.
„Nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, 
Rusija, dubliuotas lietuviškai, N-13) - 9-15 d. 13.15,  
18 val.
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 9-14 d. 
18.20 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 9-15 d. 21.10 val.
„Morgan“ (fantastinis siaubo trileris, JAV, N-16) - 9, 11, 
13, 15 d. 15.40 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
10, 12, 14 d. 15.40 val.

paNEVėŽyS

FORUM CiNEMaS BaBiLONaS
„pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 9-15 d. 
11.30, 13.50 val. (11.30 val. seansas vyks 10-11 d.).
„pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 9-15 d. 
16.10 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 9-15 d. 19.25, 21.45 val.
„pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 9-15 d. 
18.30 val.
„Bridžitos džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 15 d. 19 val.  
(COSMO VIP premjera).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 10.30, 15, 17, 17.10 val.  
(10.30 val. seansas vyks 10-11 d.; 17 val. seansas vyks  
15 d.; 15 d. 17.10 val. seansas nevyks).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 9-15 d. 12.40 val.
„Žuvytė dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 12.15, 14.30 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
9-15 d. 19.10, 20.40 val. (15 d. 19.10 val. seansas 
nevyks).
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 10-11 d. 10.10 val.
„Nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, 
Rusija, dubliuotas lietuviškai, N-13) - 9-15 d. 16.50 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 9-15 d. 21.30 val.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO  
TEATRAs

11 d. 16 val. - Ansamblio „Wilenszczyzna“ 35-mečio 
koncertas (vadovas J.Mincevič).

nACiOnAlinis DRAMOs  
TEATRAs

10 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - F.Molnar 
„Lilijomas“. Rež. L.Bagossy.
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsenas 
„Visuomenės priešas“. Rež. J.Vaitkus.
14 d. 18.30 val. Didžiojoje scenoje - D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
10, 11 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Romeo ir Džuljeta“ 
(judesio spektaklis). Rež. ir choreogr. P.Uray (Vengrija).
11 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Ledų rūmai“ (G.Rodario 
pasakų motyvais). Rež. ir dail. M.Sasim.
13 d. 18.30 val. - U.Beti „Ožkų sala“. Rež. I.Sakajev 
(Sankt Peterburgas, Baltarusijos valstybinis jaunimo 
teatras).

vienos meno teorijos interpretacija

Šiuolaikinis teatras, kaip ir daugelis ki-
tų menų, tiek visame pasaulyje, tiek Lietu-
voje išgyvena gana keistą, tarpinę būseną, 
pasireiškiančią galbūt ir ne visiems supran-
tamais aspektais. Iš meno istorijos visi ži-
nome chronologinę stilių ir krypčių seką, 
kuri pastaruoju metu visiškai išblėso todėl, 
kad negalime konkrečiai kažkuriam meno 
kūriniui priskirti nei stiliaus, nei krypties. 
Visam tam, be abejo, įtakos turėjo sparčiai 
besivystanti globalizacija, ypač kultūrinė, 
sukūrusi palankią terpę ryškiam kultūrų 
maišymuisi tarpusavyje ir jų skirtumų pa-
žinimui. Kalbant apie šiuolaikinius Lietuvo-
je rodomus spektaklius, galėtume teigti, kad 
visgi mūsų teatras yra perėjęs viską: mo-
derną, postmoderną, konceptualizmą ir net-
gi daugelį inovatyvių ieškojimų. Todėl atsi-
randa galimybė interpretuoti spektaklius 
pagal teorijas, kurios galbūt labiau būtų tin-
kamos dailės kūrinių analizei. Viena tokių 
teorijų būtų meno teoretikės Julios Kriste-
vos išplėtota abjektinio diskurso koncepci-

ja, kuri plačiąją visuomenę pasiekė dar 1982 
metais parašytoje esė „Siaubo galios“ (Po-
wers of Horror). Trumpai apie pačią teoriją 
galima teigti, kad tai buvo keli poetiniai-fi-
losofiniai teiginiai, nusakantys kūnų arba 
kai kurių kūniškų procesų galią kelti pasi-
bjaurėjimą, fizinį drebulį, vidinį skausmą ir 
apmąstymus, mirties baimę ir siaubą, bet 
kartu ir skatinti neapsakomą susižavėjimą 
regimais vaizdais. J.Kristevos išplėtotas 
abjekto terminas reiškia degradavimo, sun-
kios krizės, pasibjaurėjimo savimi ir aplinka 
būseną, kuri aiškinama kaip buvimas kažkur 
tarp Subjekto ir Objekto. Galima daryti iš-
vadą, kad meno kūriniai, kuriuose ryškus 
abjekto pradas, visada yra susiję su agresi-
ja, mirtimi, savižala ar net savižudybe ir 
traumuotu kūnu, bet tuo pat metu su aki-
vaizdžiai matomu ir neslepiamu seksualumu 
ar net savotišku grožiu. Kitaip tariant, 
abjektas yra tai, ką reikia „pašalinti“, tai yra 
tokia asmenybės vidinė būsena, kuri žmogui 
trukdo būti savimi.

„Veronika ryžtasi mirti“: socialinių san tykių aspektai
Naująjį sezoną pradedantis Užupio dramos teatras rugsėjo 29 dieną kviečia į spektak
lį pagal Paulo Kueljo (Paulo Coelho) romaną „Veronika ryžtasi mirti“.

Rita Urbonavičiūtė
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„Veronika ryžtasi mirti“: socialinių san tykių aspektai
Dvasios trauminis realizmas

Spektaklis pagal P.Kueljo romaną „Vero-
nika ryžtasi mirti“ - kupinas abjekto teorijos 
apraiškų, kurios atsispindi tam tikruose vaiz-
diniuose. Tokie abjektiniai vaizdiniai kuria 
tikrąją realybę, jos funkcionavimo principus 
ir motyvuoja jos vertybes. Vaizduojami re-
giniai tampa socialinių santykių išraiškomis, 
juose įkūnyta tikroji atskirų socialinių grupių 
galia, - kartu jie maskuoja pasaulio vientisu-
mo destrukciją, valdymą, izoliaciją ir susve-
timėjimą. Šioje P.Kueljo inscenizacijoje at-
gyja savita teatrinė kalba, ideologija ir žiū-
rovą įtraukianti atmosfera. Spektaklis „Ve-
ronika ryžtasi mirti“, kurį režisierė Rita Ur-
bonavičiūtė išnarpliojo pagal J.Kristevos 
teoriją, taip pat turi nemažai socialinių as-
pektų. „Būti pažemintam“ ir „pažeminti ki-
tą“ - neatsiejamos sąvokos, atsispindinčios 
beveik kiekvienoje spektaklio mizansceno-
je. Spektaklyje „per pažeminimą“ abjekto 
kultas nuolat pasikartoja ir ryškėja tose vie-
tose, kur Subjektas yra kenčiantis, dvasiškai 
sužeistas, merdintis mirties akivaizdoje, 
marginalizuotas, galiausiai auka - taigi žymi 
atmestąsias „išmestojo“ žmogaus, nei Su-
bjekto, nei Objekto tapatybes, kitaip tariant, 
tokio žmogaus, kuris yra beprarandąs ne tik 

savo „superego“, „ego“, bet ir „id“. Dėl to 
tiek spektaklį, tiek pagrindinę heroję Vero-
niką (akt. Laura Jakštytė) psichoanalitiškai 
galima traktuoti kaip dvasios trauminį rea-
lizmą, nes tai neatsiejama dvasinės traumos 
ir mimezės ryšių analizė.

Šis spektaklis - puiki terpė apskritai vi-
same teatre ieškoti tiesos. Mirties ir grožio 
sankirta, trapi riba tarp „sacrum“ ir „profa-
num“ skatina požiūrį bei nuostatas, kad bet 
kokiu atveju žmogus privalo mirti laimingas. 
Tai sąmoningai kurta režisierės R.Urbona-
vičiūtės siekiamybė „hepiendus“ pakeisti 
„superendais“.

savita režisūrinė kalba

Spektaklis „Veronika ryžtasi mirti“ - tai kū-
rinys, atveriantis žmogui autentišką, paties gy-
venimo surežisuotą sceninę interpretaciją, de-
monstruojančią skausmingą patirtį. Spektaklio 
ir žiūrovo ryšys čia grindžiamas P.Kueljo kūri-
nio inscenizacijoje demonstruojamų pojūčių ir 
išgyvenimų perkėlimu sau, savajai egzistencijai. 
Tai yra bendra fenomenologiniu požiūriu grįstų 
kūrinių savybė - jų poveikį neretai lemia žiūro-
vo „užsikrėtimas“ numanomais kūrinio subjek-
to išgyvenimais. Juk ne veltui vaizdai ir ženklai 
meno, ypač teatro, ir apskritai viso XXI a. rai-
doje ilgainiui tapo banalūs, nebepaveikūs, ne-
begalintys prabilti apie realią žmogišką patirtį. 
Tačiau Užupio dramos teatro kūrybinė grupė, 
nepaisant daugelio veiksnių, propaguoja savitą 
teatrinę, režisūrinę kalbą, kuri yra aktuali ir 
suprantama ne tik dabartinei, bet ir, tikėtina, 
ateinančioms kartoms.

Užupio dramos teatro spektaklis „Veronika 

ryžtasi mirti“ - rugsėjo 29 d. 19 val. Teatro saloje 

(S.Stanevičiaus g.24).

Bilietus galite įsigyti „Bilietai.lt“ ir „Teatrai.lt“ kasose.

Daugiau informacijos: tel. +370 614 43997,  

el. paštu uzupisdramosteatras@gmail.com,  

www.uzupioteatras.lt/repertuaras.

Teatro archyvo nuotr. su „Laisvalaikio“ kortele

40%
nuolaida 2 bilietams
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RAGANIUKĖS TEATRAS
10 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Trys paršiukai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
11 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Mažojo Dinozauriuko 
istorija“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“
Didžioji salė

10 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
11 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“. Rež. R.Driežis.

Mažoji salė
10 d. 14 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Rež. N.Indriūnaitė.
11 d. 14 val. - R.Mikutis „Liunės nuotykiai“. 
Rež. A.Grybauskaitė.

„DOMINO“ TEATRAS
9 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. Rež. K.Smoriginas.
10 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
11 d. 18 val. - „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir 
krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.
14 d. 19 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.
15 d. 19 val. - S.Parulskis „Laukinė moteris“. 
Rež. K.Smoriginas.

MENŲ SPAUSTUVĖ
9 d. 19 val. Juodojoje salėje - Naujojo cirko savaitga-
lis’16: Kūno karnavalas / Overhead Project (Vokietija).
10 d. 16 val. Kišeninėje salėje - Naujojo cirko savait-
galis’16: KUT AUT eskizo pristatymas / Aleksandras 
Lempertas ir Dolita Bubnytė (Lietuva/Vokietija).
10 d. 17 val. Menų spaustuvės kieme - Naujojo cirko savaitga-
lis’16: Kaip būti beveik ten / Overhead Project ir HeadFeedHands 
(Vokietija) + Be sustojimo / El Nucleo (Prancūzija).

10 d. 21 val. Juodojoje salėje - Naujojo cirko savaitga-
lis’16: Visi genijai, visi idiotai / Svalbard (Švedija).
11 d. 19 val. Juodojoje salėje - Naujojo cirko savaitga-
lis’16: Visi genijai, visi idiotai / Svalbard (Švedija).
12 d. 19 val. Juodojoje salėje - Aritmijos šokio spektak-
lis. Choreogr. V.Jankauskas.

UŽUPIO DRAMOS TEATRAS
15 d. 19 val. - K.Saja „Mėšlungis arba pasivažinėjimas 
dviračiais“ (N-18). Rež. R.Urbonavičiūtė.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
9, 10 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Rent“. 
Rež. G.Malvius. Choreogr. A.Abjorn.
14 d. 18 val. Rūtos salėje - K.Mačiulynas-Bo Haeng „Auksinė 
šventykla“. Rež. E.Mikulionytė ir K.Mačiulynas-Bo Haeng.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
10 d. 12 val. - „Katės namai“. Rež. A.Stankevičius.
11 d. 12 val. - „Pasaka apie lietaus lašelį“. Rež. 
O.Žiugžda.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
13 d. 18.30 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
14 d. 18.30 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
15 d. 18.30 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS
9 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - S.Mrožek „Petro 
Ohėjaus kankinystė“. Rež. D.Rabašauskas.
11 d. 17 val. Didžiojoje salėje - A.Juozaitis „Karalienė 
Luizė“. Rež. G.Padegimas.

Koncertai
VILNIUS

MOKYTOJŲ NAMAI
9 d. 18 val. VMN Svetainėje - Poezijos ir romantinių 
dainų vakaras „Laiškai tyloje“.

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
9 d. 18 val. - „Auksiniai Lietuvos balsai“. Judita Leitaitė 
ir Merūnas.

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
15 d. 18.30 val. - „Baltijos jūros atradimai“. Dir. K.Jarvi 
(JAV). Solistė Lidia Baich (smuikas, Austrija).

BIRšTONAS

KULTŪROS CENTRAS
11 d. 16 val. - Heseno valstybinio jaunimo džiazo 
orkestro „Kicks & Sticks“ bei džiazo vokalo ansamblio 
„Kicks & Sticks Voices“ koncertas. Įėjimas - nemokamas.

KURHAUZAS
10 d. 19 val. - „Rudens divertismentas“. Kamerinis 
ansamblis „Vilniaus arsenalas“: L.Šulskutė (fleita), 
R.Romoslauskas (altas), S.Okruško (klavesinas).

„EGLĖS“ SANATORIJA
10 d. 19.30 val. - Koncertas „Vakaras su tenoru“. 
Dalyvauja Osvaldas Petraška.

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

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

draBužių nuoma

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

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

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”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt

Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius  
patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322,  
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412

     
Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

Kitos preKės

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
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 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Būsite kaip niekad žavūs ir 
laimingi, netrūks priešingos lyties 
dėmesio. Todėl stenkitės būti tolerantiš-
ki kitiems, naudodamiesi šio mėnesio 
sėkme. Paleiskite viską, kas nebūtina, ir 
nesikabinkite į pasenusios pasaulėžiūros 
modelius ar santykius. Džiaugsitės gana 
ramiu gyvenimu. Jūsų finansinė situa-
cija bus stabili, veiklos rezultatai geri, 
todėl pasistenkite nuveikti kuo daugiau. 

JAUČIUI

Daugiau dėmesio skirkite 
sutuoktiniui, būkite ištikimi, nes dabar 
neištikimybė labai įskaudintų jūsų 
antrąją pusę. Vis dažniau susidursite su 
senomis skolomis, gali padidėti darbo 
krūvis. Saugokitės rankų traumų. Pats 
laikas pradėti sportuoti, atminkite - kuo 
aktyviau gyvensite, tuo geriau jausitės, 
dabar netinkamas metas laikytis griežtų 
dietų, venkite alkoholio.

DVYNIAMS

Vienišiems numatomos rimtos 
pažintys. Bendraujant su antrąja puse, ypač 
reikės jūsų drąsos, gebėjimo sunkiomis 
aplinkybėmis matyti šviesiąją pusę. Versle 
patarčiau vengti pasyvumo ir nuobodulio, 
todėl net nemalonius darbus atlikite entu-
ziastingai ir tik tada galėsite džiaugtis pui-
kiais rezultatais. Užsiimkite labdara, daž-
niau teikite dovanas. Savijauta bus gera, o 
jei sunegaluosite, greitai pasveiksite. 

AVINUI

Prognozė rugsėjo 9-15 d.

Pastebėsite, kad viskas po truputį 
tampa aišku ir paprasta. Bendravimas su 
antrąja puse suspindės vaivorykštės spal-
vomis, šiuo metu vienas kitą pažinsite 
tarsi iš naujo. Grąžinkite senas skolas, šią 
savaitę itin pavojinga rizikuoti pinigais, 
skolinti, investuoti, imti kreditą, pradėti 
naują verslą. Išeikite pasivaikščioti, 
pamedituokite. Raskite laiko įsigilinti į 
vidinius išgyvenimus.

ŠAULIUI

Atėjo metas keistis, ypač permai-
nų reikia asmeniniame gyvenime, neati-
dėliokite naujų sprendimų, nes kitaip tik 
pagilinsite įsisenėjusias problemas. Gali 
tekti pakovoti, kad išsaugotumėte savo 
darbo vietą, tinkamas metas imtis naujos 
veiklos, įgyvendinti tai, apie ką seniai 
svajojote. Sportuokite, pieškite, šokite, 
megzkite, susitikite su draugais, daugiau 
laiko praleiskite gryname ore. 

SKORPIONUI

Puikus laikas meilei, jausmai bus 
dar tvirtesni, jeigu nuraminsite sukilusias 
emocijas, atkursite taiką ir į konfliktinę 
situaciją pažvelgsite nauju aspektu. 
Tinkamas metas imtis naujos veiklos, 
įgyvendinti tai, apie ką seniai svajojote. 
Palankus laikas tvarkyti finansinius reika-
lus, tačiau neinvestuokite ir neimkite kredi-
tų, nes didesnę pajamų dalį turėsite skirti 
buitinėms išlaidoms. Nepervarkite darbe.

SVARSTYKLĖMS

Galite prarasti savisaugos jausmą 
ir įsivelti į meilės avantiūras. Neskubėkite 
įsimylėti ir nutraukti seną meilės ryšį 
ar ardyti santuoką. Nepervarkite darbe. 
Jeigu matote, kad darbas lyg vampyras 
išsiurbė visas jūsų jėgas, pagalvokite apie 
rimtus pokyčius planuojant darbo laiką. 
Finansiniai reikalai klostysis gana sėkmin-
gai. Stiprinkite imuninę sistemą, daugiau 
laiko praleiskite gamtoje.

VĖŽIUI

Tiems, kas sprendžia meilės tri-
kampio problemas, bus priverstinio apsi-
sprendimo laikas - jūs arba jūsų part neris 
turėsite pasirinkti kurį nors vieną, būkite 
atsargūs įsimylėdami. Atidžiai tvarkykite 
finansinius dokumentus, laikykitės diplo-
matijos, stenkitės be reikalo neišlaidauti. 
Venkite didelės emocinės įtampos, mylė-
kite save tokius, kokie esate, saugokite 
širdį, skirkite laiko poilsiui.

LIŪTUI

Puoselėkite santykius, tik neper-
sistenkite siekdami tobulumo. Šį mėnesį 
nepatartina pirkti ir parduoti nekilnojamąjį 
turtą, kraustytis į naują gyvenamąją vietą. 
Darbe būsite ne tik puikios nuotaikos, bet ir 
kupini jėgų, šalia jūsų visi jausis labai gerai, 
atsiras prašančių pagalbos, patarimo. Dabar 
pats laikas keisti gyvenimo būdą. Rūpinkitės 
grožiu ir sveikata, daugiau dėmesio skirkite 
imuninei sistemai, išsimiegokite.

MERGELEI

Galite sutikti žmogų arba lyg 
naujomis akimis išvysti esamą draugą. 
Sulauksite daug priešingos lyties dėmesio. 
Vienišiams yra tikimybė sutikti antrąją pusę. 
Nebijokite naujovių, jų reikia, kad judė-
tumėte į priekį, ypač palankus metas kelti 
kvalifikaciją. Puikiai seksis taupyti, inves-
tuoti. Saugokitės peršalimo ligų, stiprinkite 
imuninę sistemą vandens procedūromis. 

OŽIARAGIUI

Daugiau dėmesio skirkite savo 
antrajai pusei, jei neturite - atsiras 
galimybė ją sutikti. Būkite atsargūs tvar-
kydami finansinius reikalus - patiklumas 
jums pridarys nemažai žalos. Jeigu turite 
finansinių problemų, nenustumkite jų į 
šalį, pats laikas jas spręsti. Kad ir kas 
nutiktų, didžiausia jūsų paspirtis bus 
šeima, artimieji suteiks jums jėgų.

ŽUVIMS

Galite įsimylėti ir patirti netikėtą 
aistrą, o tiems, kas turi partnerį, pravartu 
suvokti, kad nauji nuotykiai bus tik laikina 
ir pavojinga pagunda. Darbe pravers 
profesionalumas, todėl pasikliaukite savo 
sugebėjimais, juk drąsos ir idėjų neturėtų 
stigti, puikiai seksis taupyti ir pelningai 
investuoti. Stiprinkite savo imuninę siste-
mą. Venkite emocinės įtampos.

VANDENIUI

Dirigentas  
Modestas Pitrėnas
1974 09 15

Stilistė  
Lina Žvirblytė-Vertulienė
1977 09 09

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Etnomuzikologė, laidų vedėja 
Loreta Mukaitė-Sungailienė
1977 09 10

Aktorius Vytautas Rumšas 
jaunesnysis
1980 09 12
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Barža. Steponas. RU. 
Kokakola. Nyk. Elegija. Ola. Pametė. 
Nurekas. Kataro. Gatvės. Obė. Akacija. 
SO. Tunas. Utopija. Orakulas. DK. Neturi. 
Ylos. AA. Anita. Vokas. Vir. Susana. 
Kitas. Lini. Mimas. Visad. Aladinas. 
Virtuvė. Karsavinas. Marmuras.
Horizontaliai: Smeigtukas. Urna. 
Elektronas. Penalas. Mokinė. Itin. La. 
Nojus. Juta. AV. Vakar. Para. Di. SA. 
Min. Kokoso. Kina. Kolaboravimas. 
Lasė. Otas. Bra. Kykas. Katulas. Va. 
Pakulos. Ir. Žonatanas. VRM. Macas. 
Litu. Neris. Visur. Rytoj. Dainava. 
Šukė. Askaridės.
Pažymėtuose langeliuose: 
IntrIgantas. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį iki rugsėjo 13 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja simona garnytė 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

Žmona vyrui sako:
- Sekmadienį eisiu į bažnyčią išpažinties.
Vyras:
- Validolio pasiimk...Gal kunigėliui blo-

ga pasidarys...
l

Teisme:
- Tikiuosi, žinote, kas jūsų laukia už 

melagingus parodymus?
- Taip, žadėjo BMW.

l

- Mama, o kas tau labiau patinka: šu-
niukai ar drugeliai?

- Dukrele, sakiau, jog jokių tatuiruočių...
- Mama, prašau, išsitatuiruosiu pačioje 

tamsiausioje vietoje!
Jaunėlis brolis lėtai pasuką galvą ir 

klausia:
- Ant smegenų?!

l

Pokalbis dėl darbo:
- Išvardykite savo stipriąsias puses.

- Atkaklumas.
- Ačiū, mes su jumis susisieksime.
- Aš palauksiu čia.

l

Kam man prisiminti daugybos lentelę, 
jeigu man niekas niekada nesidaugina, o 
atvirkščiai - nyksta...

l

 Moteriška logika.
- Kur norėtum gyventi?
- Ne kur, o su kuo.
- Na, gerai, su kuo?
- Žiūrint kur.

l

- Apie ką verčia susimąstyti „Miegančios 
gražuolės“ autorius?

- Net jei miegotum už tūkstančio kilometrų 
nuo civilizacijos, net jei tave sergėtų drakonas, 
vis tiek atsiras kvailys, kuris tave pažadins.

l

- Tave kada nors apninka toks jausmas, 
kad viskas nervina?

- O tau kada nors būna kitoks jausmas?

l

- Kada moteris tyli?
- Kai iš tiesų  nori kažką pasakyti.

l

Beveik kiekviena moteris, be vaiko, ku-
rį ji pagimdė, turi dar vaiką, kurį pagimdė 
uošvė.

l

Buhalterė skundžiasi gydytojui nemiga.
- O aveles skaičiuoti ar bandėte? - klau-

sia gydytojas.
- Žinoma, skaičiuoju skaičiuoju, suklys-

tu ir visą naktį ieškau klaidos.
l 

Vaistininkas moko jauną praktikantą:
- Na, o šitų miltelių duodame, jei recep-

tas parašytas visiškai neįskaitomai.
l

Jaunuolis, pamatęs „astronomines“ kai-
nas restorano valgiaraštyje, klausia savo 
damos:

- Na, ką mano storuliukė pageidaus už-
sisakyti?

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

SMĖLIS. Daugiau kaip 14 metrų aukščio smėlio 
pilis Duisburge (Vokietija).

MOLIŪGAI. Liudvigs-
burge (Vokietija)  
organizuota  
kasmetinė Moliūgų 
paroda, kurios šių  
metų tema - „Moliūgų 
cirkas“. Tad nenuos-
tabu, jog renginyje 
galima buvo pamatyti 
dramblių, asiliukų ir 
kitų gyvūnų skulptūras 
iš moliūgų.
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