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Tikiuosi, kad taip ir nesužvai gždėsiu
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„LaisvaLaikio“ interviu

Naujasis LNK televizijos laidos KK2 veidas - politikos mokslų studentė JusTė ŽičKuTė (22), mergina, nusprendusi, 
kad jos turimos žinios, charizma ir gebėjimas lengvai savo pasakojimais sudominti kitus pravers televizijoje ir, bėgant 
laikui, atvers kelius į platesnes perspektyvas. Na, o šiuo metu Justė tiesiog nori daug išmokti, viską suspėti ir tikisi,  
kad ją aplenks žvaigždžių liga. 

n Gimimo data: 1994-ųjų gegužės 23 d.

n Išsilavinimas: šiuo metu  yra Vilniaus universiteto 

TSPMI ketvirto kurso studentė

n Gyvenimo credo: labai patinka Dalai Lamos 

žodžiai: „kai kalbi, tu tik pakartoji tai, ką jau žinai. 

Bet jeigu įsiklausai - gali išmokti kažką naujo“ 

n Didžiausia svajonė: šiuo metu didžiausia 

svajonė - tapti profesionalia laidų vedėja

Dosjė

Ringailė Stulpinaitė-Gvildė
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Juste, esi ne tik naujoji laidos KK2 
vedėja, bet ir politikos mokslų studentė. 
Kaip sugalvojai jėgas išbandyti televizijoje? 

- Matote, pernai, dar studijuodama trečia-
me kurse, dirbau vienoje verslo konsultacijų 
įmonėje ir supratau, kad jeigu noriu ketvirto 
kurso metu neapleisti mokslų, privalau arba 
apskritai mesti darbą, arba jį keisti. O tą die-
ną, kai jau nusprendžiau išeiti iš darbo, pa-
mačiau, kad vyksta LNK atranka į laidos KK2 
vedėjos vietą, ir užpildžiau anketą, nors vi-
suomet buvau tokių „išbandyk save“ anketų 
pildymo skeptikė. Matyt, stipriai tikėjau savo 
jėgomis, nes, atvirai kalbant, tikrai maniau ir 
manau, kad turiu tai, ko reikia televizijai.

- Tai politikos mokslai liks antrame 
plane?

- Bakalauro darbo rašymas vis dar „kabo“... 
(Šypsosi.) Bet man mokslai niekuomet neliks 
antrame plane, manau, kad moku deramai su-
sidėlioti prioritetus, ir mokslai - vienas svar-
biausių. Bet neprašykite manęs pasverti, kas 
svarbiau - mokslai ar darbas televizijoje. Moks-
lus baigti aš privalau, o darbas televizijoje ma-
ne veža, nors dar tik kojas apšilinėju. Tiek te-
levizijoje, tiek moksluose jaučiuosi savo vie-
toje. Tiesa, jeigu galėčiau pasvajoti apie ateitį, 
norėčiau televizijoje pasiekti daugiau. 

- Norėtumėte būti ne tik laidos KK2 
vedėja?

- Aš žinau, kad kol kas tai skamba tarsi 
drambliuko svajonės, bet galbūt kada nors man 
pavyktų net rengti reportažus ar tapti žinių 
vedėja. Žinau, kad tam reikia jau ne politikos 
mokslų arba ne tik jų, bet ir žurnalistinio išsi-
lavinimo. Tai galbūt viskas susiklostys taip, 
kad darbas televizijoje bus atvėręs man duris 
siekti dar didesnių tikslų ir svajonių. Mielai 
studijuočiau žurnalistiką, kai baigsiu politikos 
mokslus. Tuomet tikrai galėčiau drąsiau sva-
joti apie didesnes darbo galimybes televizijoje.

- Kameros ir filmavimo aikštelė tau 
nėra visai nauja. Esi nusifilmavusi vie-
name Ilja Aksionovo klipe, tiesa? 

- Taip, klipas su Ilja buvo pirmoji mano 
pažintis su kameromis. Bet manau, kad klipo 
filmavimas, kai viską gali pakartoti ir perda-
ryti, pasitaisyti ir panašiai, labai skiriasi nuo 
laidos filmavimo. Tai, mano akimis, labai skir-
tingi formatai. Visa laimė, kad dirbdama prieš 
kamerą aš nesusireikšminu. Negalvoju, kad 

štai, dabar mane mano šimtai ar tūkstančiai 
Lietuvos žiūrovų. 

- Turi specialų nesijaudinimo prieš 
kameras receptą?

- Nežinau, ar tai receptas. Bet už patari-
mą, kuriuo vadovaujuosi, kai filmuojame lai-
dą, esu dėkinga savo mamai. Ji man sakė, kad 
svarbiausia negalvoti, kaip atrodau, kaip į ma-
ne žiūrės ar reaguos žmonės prie televizijos 
ekranų, nes tuomet pamiršiu pagrindinę savo 
pareigą - gerai vesti televizijos laidą. Man 
tėvai vis primena, kad televizija pirmiausia 
yra ne šlovė ir žinomumas, o darbas. Darbas, 
kurį turiu padaryti gerai, nes manimi patikė-
jo ir mane pasirinko. Tad kaskart atsistojusi 
prieš kamerą primenu sau, kad tai yra mano 
darbas. Tiesa, vis pagaunu save laukiant, ka-
da ateis tas tikrasis jaudulys, ir jo dar nebuvo. 
Nebijojau kovodama dėl vedėjos vietos, ne-
bijojau ir nesijaudinau per pirmuosius filma-
vimus. Nežinau, kur tas mano jaudulys... Aš 
pirmą kartą gyvenime nežinau, ką reiškia jau-
dulys, ir tai man padeda susikaupti. (Šypsosi.)

Beje, grįžusi namo stengiuosi peržiūrėti 
visas laidas, visus filmavimus, analizuoju sa-
vo klaidas ir stengiuosi jų nekartoti. Labai 
džiaugiuosi, kad šalia turiu Tomą Ališauską. 
Jis labai padeda.

- Ne paslaptis, kad lemiamas balsas, 
renkant naują vedėją, ir buvo Tomo Ali-
šausko. Greitai radote bendrą kalbą? 

- Taip, su Tomu, manau, gana greitai ra-
dome bendrą kalbą. Aš juo labai žaviuosi, jis 
puikiai moka įsijausti, moka paaiškinti, duoda 
man naudingų patarimų. Šiuo metu jis yra 
mano mokytojas, dar tikrai negaliu savęs va-
dinti lygiaverte jo partnere, bet tikiuosi, kad 
tobulėsiu ir mokysiuosi greitai.

Man patinka, kad su Tomu dirbame labai 
konkrečiai, nėra jokio laiko stūmimo ir švais-
tymo. Jei kas nepasiseka, mes susiimame ir 
darome tol, kol padarome viską taip, kaip 
reikia. 

- O pati domiesi, kaip ir kuo gyvena 
tau patinkantys žinomi žmonės?

- Šiek tiek tuo domėjausi ir kai nebuvau 
niekaip susijusi su televizija. Dabar, turiu pri-
pažinti, stengiuosi vis dažniau pasidomėti ži-
nomų žmonių gyvenimais, veiklomis. Sten-
giuosi laikyti ranką ant pulso, kad mano ne-
žinojimas ar nepasiruošimas nepridarytų man 
gėdos. Draugės jau seniau vis manęs paklaus-
davo, kaip aš įsidėmiu kokias nors detales 
apie žinomus žmones, iš kur žinau, kas jų 
atžalos ir kiek jie tų atžalų apskritai turi. Nie-
kada į tą klausimą nežinojau atsakymo, bet 
vis mąstydavau, kur tokias žinias galėčiau 
pritaikyti. Ir prašau, aš dirbu televizijoje.

Tačiau, be viso to, domiuosi ir kitomis 
aktualijomis, tuo, kas man reikalinga politikos 
mokslų studijoms.

- Sakoma, ne viskas auksas, kas auk-
su žiba. Neretai Lietuvos ir užsienio 
žvaigždės tvirtina, kad žinomumo kaina 
didelė. Nebijai, kad žurnalistai seks tavo 
gyvenimo peripetijas, domėsis meilės 
reikalais ir panašiai? 

- Maniau, kad man pirmosios dvi savaitės 
su žurnalistais bus sunkios, bet žiūriu, kad 
viskas sekasi gerai. Kalbant apie ateitį, ma-
nau, kad nebūsiu viena tų, kurie iš karto 
smerkia žurnalistus už tai, kad jie kuo nors 
domisi. Tai ir yra žurnalistų darbas. Aš turiu 
savo darbą, jie - savo, ir viskas čia gerai. Jei 
jau esi laidos vedėja, tam tikra prasme viešas 
žmogus, turi atiduoti savo duoklę.

Tiesa, manau, kad su žurnalistais visuomet 
galima nusistatyti tam tikras ribas ir bendra-
vimo santykius. Juk jei gražiai pasakysiu, kad 
tuo ar kitu momentu nenoriu kalbėti apie as-
meninį gyvenimą, tikiuosi, kad mane supras 
teisingai. Nesakau, kad būsiu linkusi atsiribo-
ti ir apie nieką nekalbėti, bet norėčiau rasti su 
visais bendrą kalbą ir sugyventi draugiškai. 

- Kaip manai, ko gyvenime nenorė-
tum aukoti dėl karjeros ir žinomumo?

- Bent jau dabar manau, kad savo šeimą, 
tiek tą, kurioje užaugau, tiek tą, kurią kada 
nors sukursiu, nuo žinomumo norėčiau kuo 
labiau apsaugoti. Suprantu, kad nenuslėpsiu 
tam tikrų asmeninio gyvenimo detalių. Bet 
jei mano antroji pusė nenorės vaikščioti į va-
karėlius ir fotografuotis ant raudonojo kilimo, 
jam to daryti tikrai nereikės ir aš gerbsiu jo 
pasirinkimą. Dabar, kai mano širdis dar laisva, 
man sunku pasakyti, kas bus, kai bus. Žinau, 
kad dėl karjeros neaukočiau šeimos, o dėl 
kitų dalykų... Šiuo metu atsakymo neturiu, 
tiesiog manau, kad visada turėsiu pirmiau 
gerai pagalvoti, o tik tuomet kaip nors pasi-
elgti, kad sprendimai nebūtų skuboti.

- Koks garsenybių elgesys tau atrodo 
nepriimtinas ir nepateisinamas?

- Galbūt lengviau pasakyti, koks elgesys 
man patinka. Štai manau, kad Irūnos Puza-
raitės-Čepononienės ir Ugnės Skonsmanai-
tės gebėjimas derinti darbą ir asmeninį gy-
venimą man yra tikras pavyzdys. Kita ver-
tus, man labai gražu, kai žinomi žmonės da-
lijasi ne tik sėkmės istorijomis, bet ir nuos-
kaudomis, prastomis patirtimis. Juk reikia 
suprasti, kad jie visi yra tokie pat žmonės, 
ir nors prieš kameras ar fotoobjektyvus šyp-
sosi, jiems taip pat būna sunkių akimirkų. 
Tiesa, nesižaviu tais, kurie, išsiskyrę su an-
trosiomis pusėmis, pradeda viešai aiškintis 
santykius ar kitaip negražiai elgtis, kas ga-
liausiai išvirsta į viešą baltinių skalbimą. 

Tikriausiai esu 
neTradicinio 
sukirpimo 
mergina, man 
labiau rūpi 
saviugda nei 
visokie blizgučiai Žmones paTikrina 

ne laikas, o 
siTuacijos
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DirbDama prieš 
kamerą aš 
nesusireikšminu. 
negalvoju, kaD 
štai, Dabar mane 
mano šimtai 
ar tūkstančiai 
lietuvos žiūrovų
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Man atrodo, daug padoriau, kai po skyrybų 
žmonės arba tyli, arba gerai sutaria ir nesi-
dalija asmeninėmis nuoskaudomis ar priva-
taus gyvenimo peripetijomis. Ir vis dėlto 
pasidalijimas tam tikromis patirtimis gali la-
bai padėti mokantis, kaip nesielgti, ko neda-
ryti, tai būdas pasimokyti iš svetimų klaidų. 

- O turi kokį nors itin patinkantį laidų 
vedėją, į kurį norėtum lygiuotis? Kokie 
yra tavo televiziniai autoritetai?

- Vieno išskirti negalėčiau, bet labai ža-
viuosi visais žinių vedėjais. Žiūrėdama žinias, 
visuomet atkreipiu dėmesį į tai, kokia gera 
vedėjo dikcija, kaip jie artikuliuoja, dirba su 
savo kūnu ir kameromis. Jų darbas man atro-
do nepaprastai žavus. Ateityje norėčiau pato-
bulinti ir savo kalbėseną, dikciją, lankyti ko-
kius nors oratorystės kursus.

- Kaip manai, žvaigždžių liga suser-
gama greitai? Ar kai kuriuos ji aplenkia?

- Kai kuriuos žmones ši liga aplenkia. Ma-
nau, kad aplenkė ir mane, ir tikiuosi, kad taip 
ir nesužvaigždėsiu. Kaip ir minėjau, mano šei-
ma man padeda tvirtai jausti žemę po kojomis. 
Tą vakarą, kai sužinojau, kad laimėjau aš ir 
būsiu KK2 vedėja, sesė man liepė padėkoti už 
mane balsavusiems žmonėms ir eiti miegoti. 
Tėvai nuolat primena, kas aš esu, kad televi-
zija yra mano darbas, ir neleidžia pakilti virš 
debesų. Žinoma, aš tikrai savo sėkme džiau-
giuosi, bet nepametu dėl jos galvos. 

- Ar draugai, draugės tokio karjeros 
šuolio televizijoje nepavydi? 

- Tikiuosi, kad ne. Turiu geriausią draugę, 
su kuria bendraujame jau keturiolika metų, 
ir tikiuosi, kad niekas nesutrukdys mums 
toliau išlaikyti gražų bendravimą. Man daug 
kas sakė, kad dabar gali atsirasti žmonių, ku-
rie slapta man pavydės, kad kartais bus sun-
ku atskirti, kas nuoširdu, o kas yra melas. 
Bet taip pat aš puikiai suprantu, kad turiu 
saugoti santykius su žmonėmis, kurie su ma-
nimi buvo ir iki televizijos, su kuriais patirta 
daug įvairiausių akimirkų, ir nepamesti kelio 
dėl takelio. 

- Kaip manai, moterys gali būti ge-
riausios draugės?

- Manau, kad taip. Man geriausia draugė, 
be šeimos, yra viena geriausių gyvenimo do-
vanų. Manau, vyrui ir moteriai sunkiau būti 
tik draugais, nes atsiranda visokių jausmų. O 
moterų draugysčių jokie jausmai juk nesieja, 
tai tiesiog mokėjimas bendrauti, kažką veik-
ti kartu ir gebėjimas vienai kitą suprasti. Aps-
kritai draugai man yra labai svarbi sąvoka. 
Tikrų draugų turiu tik keletą, su kuriais, kaip 
sakoma, galima eiti ir per vandenį, ir per ugnį. 
Žmones patikrina ne laikas, o situacijos. Na, 
o pažįstamų yra nemažai, bet tai nėra tikrie-
ji draugai. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Tėvai vis primena, 
kad Televizija 
pirmiausia 
yra ne šlovė ir 
žinomumas,  
o darbas

Justė Žičkutė džiaugiasi galėdama lengvai suderinti darbą, mokslus ir pomėgius. 
Laisvu laiku mergina mėgsta bėgioti ir pradėjo lankyti kalanetikos treniruotes
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- Dabar turi derinti darbą televizijoje 
ir mokslus. Koks laisvo laiko leidimo bū-
das tau priimtiniausias?

- Turiu du priimtiniausius laisvo laiko lei-
dimo būdus. Labiausiai mėgstu bėgioti ir bė-
gioju bent tris kartus per savaitę, po 8-9 kilo-
metrus. Ši distancija man yra įprasta, bėgioju 
jau keletą metų ir tai man labai patinka. Nese-
niai pradėjau lankyti ir kalanetikos treniruotes. 
Kalbant atvirai, rūpinuosi ir savo mityba, mat 
ne visada man patiko mano kūnas, o dabar pa-
tinka, nes atsirenku, kas yra sveika, o nuo ko 
geriau susilaikyti. Na, o antras laisvalaikio lei-
dimo ir atsipalaidavimo būdas yra filmų žiūrė-
jimas. Ypač patinka draminio žanro filmai. 

Galbūt keista, kad viskam randu laiko, bet 
esu įsitikinusi, kad kai myli viską, ką darai, 
nereikia verstis per galvą. Tiek darbai, tiek 
laisvalaikis natūraliai sugula į tam tikrus lai-
ko tarpus. 

- Ar galėtum išskirti, kuo esi talen-
tinga? Kas tau sekasi tarsi be pastangų?

- Sunku pasakyti. Dar iki studijų lankiau 
smuiko klasę ir dailės mokyklą, šokius, tačiau 
vėliau teko labiau koncentruotis į mokslus. 
Kas sekasi be pastangų? Mokslai sekasi ge-
rai, bet tam, žinoma, reikia įdėti ir pastangų, 
ir darbo. Tiesa, man gana lengvai sekasi su-
dominti žmones, nesvarbu, ar tai būtų darbo 
prezentacija universitete, ar pasakojimai 
draugams. Matyt, turiu charizmą ir tą patį 
dalyką galėčiau papasakoti įdomiau nei kas 
kitas. Tikriausiai dėl to ir manau, kad mano 
vieta televizijoje.

- Kone visos moterys turi kokių nors 
silpnybių, atskleisk savąsias.

- Na, turiu pasakyti, kad apsipirkinėji-
mas parduotuvėse nėra mano silpnybė... 
(Juokiasi.) Kaip minėjau, stengiuosi maitin-
tis sveikai, tad mano silpnybė tikriausiai 
būna tos akimirkos, kai leidžiu sau mažas 
nuodėmes - pasimėgauti kokiu saldumynu 
ar net pica su draugų kompanija. Vienintelė 
vieta, kur neskaičiuoju kalorijų ir nesuku 
galvos, kiek tai sveika, yra močiutės namai. 
Kai ją aplankau, močiutė mane lepina lietu-
viška virtuve su visais cepelinais, blyneliais 
ir kitais patiekalais. 

Nesu iš tų moterų, kurios eitų iš proto 
dėl naujausių makiažo ar nagų lakavimo ten-
dencijų. Tikriausiai esu netradicinio sukirpi-
mo mergina, man labiau rūpi saviugda nei 
visokie blizgučiai.

„LaisvaLaikio“ interviu

Aš pirmą kArtą 
gyvenime nežinAu, 
ką reiškiA 
jAudulys, ir 
tAi mAn pAdedA 
susikAupti
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Raminta tvirtina, kad grožio pasaulis ją 
viliojo jau seniai, tad neatmeta galimybės atei-
tyje pasirinkti vizažisto profesiją ir derinti ją 
su darbu radijuje. Ji teigia, kad kol kas viskas 
labai įdomu ir visuomet labai laukia paskaitų. 
Jų metu Raminta suprato, kad vizažisto darbas 
yra ne juokas, tai veikla, kuriai reikia daug 
jėgų. Pasigražinti mėgstanti moteris juokėsi, 
kad tik kursų metu sužinojo, jog visą laiką 
daug dalykų darė neteisingai. Dabar prie veid
rodžio Raminta sėdi kur kas ilgiau. „Gražinti 

kitas tapo lengviau nei save. Jau spėjau atnau-
jinti ir kosmetinę  išmečiau daug priemonių, 
prisipirkau naujų“,  pasakojo Raminta.

Tituluotą gražuolę S.Burbaitę į makiažo 
kursus atvedė noras patobulinti grožio žinias. 
Tinklaraštį rašanti mergina itin dažnai iš savo 
sekėjų sulaukia klausimų apie tinkamą makia-
žą, derančią lūpų dažų spalvą ar veido kontū-
ravimą. Tam, kad galėtų profesionaliai patarti, 
Simona nusprendė vizažo mokykloje jėgas iš-
mėginti pati. „Pasidažyti aš puikiai moku. Ži-

nau, kaip pabrėžti privalumus, užmaskuoti 
trūkumus. Daug metų sukuosi mados srityje, 
tad atsirinkau, kas man tinka. Tačiau visos 
moterys yra skirtingos, o norint sužinoti, kaip 
dažyti kitas, reikia mokytis. Man visada pa-
tikdavo, kai dažo mane, o dabar matau, kad tai 
daryti man taip pat labai malonu. Šiais laikais 
galima išmokti vizažo žiūrint ir vaizdo siuže-
tus „Youtube“, tačiau tai yra ne tas pats. Šalia 
esančios profesionalės patarimai yra itin ver-
tingi“,  džiaugėsi Simona.

S.Burbaitė ir R.Vyšniauskaitė-Vasiliauskienė

keis profesiją?
Vizažisto profesija Lietuvoje tampa vis populiaresnė. 

Gilintis į makiažo paslaptis užsimano ir tos moterys, 
kurioms vizažas iki tol buvo tik malonumas sielai. 
Radijo „Power Hit Radio“ laidų vedėja Raminta 
VyšniauSkaitė-VaSiLiauSkienė (29) ir modelis 
Simona BuRBaitė (24) jau kelias savaites 
leidžia laiką profesionalaus vizažo mokykloje 
„iCon academy“. Žinomos moterys gilinasi į vizažo 

subtilybes - mokosi gražinti kitas dailiosios lyties 
atstoves, tačiau įgytas žinias galės panaudoti ir  

 pačios, besiruošdamos į vakarėlius ar kitus renginius.

Raminta Vyšniauskaitė- Vasiliauskienė
Vido Černiausko nuotr. Simona Burbaitė
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Lietuvos kino ir teatro aktorė Inga norkutė-
ŽvInIenė (44), bene geriausiai visų atpažįstama 
iš serialo „Moterys meluoja geriau“, save apibūdi-
na kaip žmogų-chameleoną. Mat jai, kaip ir dau-
geliui moterų, vieną dieną norisi vienokių dalykų, 
kitą dieną - kitokių. tačiau Inga vis tiek turi kelias 
gyvenimo taisykles, kuriomis vadovaujasi.

Mityba
Vadovaujuosi savo pojūčiais ir tuo, ko reikalauja orga-

nizmas. Jei norisi sočių pusryčių, tokius ir valgau, bet būna 
dienų, kai rytą nesinori nieko, ir tai taip pat nėra problema.

Saviugda
Mano darbas reikalauja nuolatinio tobulėjimo. Pri-

valau visuomet išmokti reikiamą kalbą, tekstus, per-
skaityti su vaidmenimis susijusias knygas, manau, 
visa tai yra ištisinis saviugdos procesas.

StiliuS
Turiu tokią šventą stiliaus taisyklę - svarbiausia ne-

gąsdinti žmonių, nešokiruoti, neprovokuoti. Manau, kad 
svarbu rengtis taip, kaip reikalauja vieta ir laikas, jei tai 
yra koks pristatymas ar vakarėlis - laikytis aprangos kodo. 

išlaidoS
Mano išlaidų dydis priklauso nuo tam tikro laikotar-

pio. Jei matau, kad viskam turimų finansų pakanka, tuo-
met leidžiu sau paišlaidauti, bet niekada nepametu galvos. 
Reikia mąstyti į priekį ir esant reikalui turėti santaupų. 

Rankinės TuRinys
Ten yra pusė mano garderobo. ir, jeigu atvirai, aš 

turiu kuprinę, o kuprinėje - rankinę ir viską, ko man 
gali prireikti įvairiais gyvenimo atvejais. 

Socialiniai tinklai
kadangi esu gana žinomas ir viešas žmogus, nesu 

linkusi asmeninio gyvenimo detalėmis dalytis dar ir 
socialiniuose tinkluose. 

laikaS
kalbant apie laiką, aš esu „vokietė“. Laiką planuoju 

nuosekliai ir griežtai, tą žino visi mano draugai ir arti-
mieji. aš jaučiuosi rami tada, kai viskas būna suplanuota 
iš anksto, kad ir mėnesiui, ir mane net šiek tiek nervina 
tam tikri netikėtumai ir reikalų pasikeitimai. Labai gerbiu 
žmones, kurie gerbia ne tik savo, bet ir kitų laiką ir taip 
pat moka jį planuoti bei nevėluoti.

Gyvenimo 
taisyklės

pagal Ingą
Norkutę

Puslapius parengė Ringailė StulPinaitė-GVilDė

TV
3 

nu
ot

r.



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

Veidai

Sostinės kino teatre „Forum Cinemas 
Vingis“ įvyko Kristijono Vildžiūno filmo „Se-
nekos diena“ premjera kviestiniams svečiams 
ir filmo kūrybinei grupei. Raudonu kilimu 
žengė pagrindinius vaidmenis sukūrę akto-
riai, taip pat žinomi kino, meno ir pramogų 
pasaulio atstovai. Visi jie norėjo išvysti ne-
mažai žiniasklaidos dėmesio sulaukusį filmą, 
kuriame susipina pasakojimas apie Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo išvakares ir mū-
sų dienas. Asmeninė režisieriaus K.Vildžiūno 
istorija tapo filmo pagrindu, nors visi biogra-
finiai faktai perkurti tiek, kad su tikrove sun-
kiai siejasi. Filme pasakojama apie jaunus 
žmones, idealistus, ieškančius gyvenimo 
prasmės, savęs. Senekos filosofija tiesiog at-
spindi jų paieškas. Filmo veikėjų šūkis - gy-
venk kiekvieną dieną taip, tarsi ji būtų pasku-
tinė. Filmas „Senekos diena“ išrinktas kan-
didatu siekti „Oskaro“ užsienio filmų kate-
gorijoje. Į kitą etapą patekusių filmų sąrašas 
bus skelbiamas sausio mėnesio viduryje.

Eimantės JURŠĖNAITĖS
ir Stasio ŽUMBIO fotoreportažas 

„Senekos dienos“ premjera sudomino šalies garsenybes

Aktorė Edita Užaitė
Televizijos laidų vedėja 
Violeta Baublienė

Laidų vedėja Livija Gradauskienė su 
vyru prodiuseriu Marijumi Gradausku

Aktorius Marijus Mažūnas su drauge

Drabužių dizainerė Ieva Ševiakovaitė  
su vyru operatoriumi Vladu Naudžiumi  
bei sūnum Luku, kuris vaidino filme

Filmo „Senekos diena“ režisierius 
ir scenarijaus autorius Kristijonas 
Vildžiūnas bei prodiuserė Uljana Kim
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„Senekos dienos“ premjera sudomino šalies garsenybes

Aktorė  
Valda Bičkutė

Aktoriai Arūnas Sakalauskas 
ir Jolanta Dapkūnaitė

Lenktynininkas Benediktas Vanagas 
su žmona Giedre ir sūnum NojumiAtlikėja Alina Orlova

Pagrindinį vaidmenį filme 
„Senekos diena“ sukūrusį Dainių 
Gavenonį atlydėjo žmona aktorė 
Rasa Samuolytė ir sūnus Adomas

Aktorės Elžbieta ir Emilija LatėnaitėsAktorė Ina Marija Bartaitė su tėvu 
režisieriumi Šarūnu Bartu bei močiute
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Karolina šiuo metu yra Marangoni insti-
tuto Milane paskutinio kurso studentė. Šį ins-
titutą yra baigę tokie dizaineriai kaip Dome-
nikas Dolčė ir Stefanas Gabana (D.Dolce ir 
S.Gabbana), Frankas Moskinas (Franco Mos-
chino), Kelvinas Kleinas (C.Klein). Mergina 
studijuoja madingojo įvaizdžio formavimą ir 
pati svajoja kurti, kad žmonės, pamatę jos 
kūrybą, žinotų - tai Karolina!

Drąsių žmonių ir drąsių jų sprendimų ap-
supta Milane, ji svajoja grįžti ir skleisti grožį 
tėvynėje. Mados pasaulis platus ir atviras vi-
siems, todėl savo ateitį planuojanti Lietuvoje 
mergina puse lūpų užsimena apie savo prekės 
ženklą ar parduotuvę. Svarbiausia jai - kurti 
grožį ir dalytis juo su kitais.

Tad į „Laisvalaikio“ klausimus apie įvaiz-
dį, stilių ir gyvenimo peripetijas atsako Karo-
lina Meschino.

- Kas tave įkvepia?
- Esu lakios fantazijos, svajoklė, norėčiau 

per kūrybą ir madą rasti ir atskleisti save. 
Taip pat padėti kitiems pajusti save, savitą 
stilių, noriu puošti žmones. Savo viziją matau 
Lietuvoje. Italijos mada labai įvairi ir mišri, 
Milane gyvena drąsūs žmonės. Jie mėgsta 
išryškėti minioje. Galima tiesiog sėdėti, ger-
ti kavą ir stebėti žmones, tarsi nužengusius 
nuo podiumo - nesvarbu, ar tau 16, ar 50 me-
tų. Tai ypač žavi ir įkvepia mane! Dievinu 
estetiką, noriu, kad žmonės būtų gražūs ir 
laimingi, o juos tokius galima padaryti atsklei-
džiant jų savitą stilių.

- Kokie drabužiai dominuoja spintoje?
- Mano spinta yra mano nuotaika - galima 

rasti visko, juk aš - moteris! Nuo vaikiško, 
barbiško, saldaus, rožinio, mergaitiško stiliaus 
drabužių ir blizgių aksesuarų iki reperiškų, 
didelių džinsų, apkritusių berniukiško stiliaus 
drabužių. Kartais renkuosi tamsesnius ats-
palvius, nėrinius, juodą spalvą, gotiką, o kar-
tais - hipiškus marškinukus, romantišką, gė-
lėtą ilgą suknelę. Renginiams renkuosi klasi-
kines sukneles. Jei gera nuotaika, nesijaudi-
nu dėl to, kas ką pagalvos, apsirengiu taip, 
kaip tuo metu jaučiuosi! Mėgstu derinti įvai-
rius prekės ženklus.

- Mėgstamiausia spalva?
- Rožinė visada išliks mano širdyje, bet kuo 

toliau, tuo labiau mane užkariauja tamsios spal-
vos. Tamsiai žalia, juoda, bordo. Bet visada 
seks mane vaikiškas rožinis stilius (juokiasi).

- Pagrindinis stiliaus akcentas?
- Pasitikėjimas savimi. Daugiausia komp-

Modelis Karolina Meschino (21) - išskirtinis veidas mados pasaulyje, kurį pasirenka 
ne vienas kūrėjas. Štai neseniai ji tapo „Denim Dream“ naujos rudens-žiemos kolekcijos 
veidu. nes ji puikiausiai atskleidžia moterišką ir elegantišką „Denim Dream“ kolekciją, 
kurią sukūrė dizainerė svetlana Puzorjova, įkvėpta eimi Vainhaus (amy Winehouse) 
muzikos ir tragiškos gyvenimo istorijos.

Karolina Meschino: „Labiausiai motyvuoja mano sekėjai“
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limentų sulaukiu tada, kai tikiu savimi, ir ne-
svarbu, ką tada būnu apsirengusi, - ar apkri-
tusį džemperį, ar klasikinę suknelę. Svarbiau-
sia pasitikėti savimi!

- Mėgstamiausias aksesuaras?
- Visada su manimi mano mėgstamiausias 

žiedas, kurį tėtis padovanojo mamai, kai aš 
gimiau, o mama jį atidavė man, tai brangiau-
sia, ką turiu. Taip pat labai svarbi mano įvaiz-
džio detalė - visada išpuoselėti plaukai! Galiu 
nepasidažyti, išeiti bet kaip apsirengusi, bet 
plaukai visada turi būti sutvarkyti.

- Didžiausias stiliaus įkvėpimas?
- Labiausiai mane nuo mažumės įkvepia 

mano mama. Kai pradėjau domėtis mada ir 
panirau į profesionalios mados pasaulį, jutau 
didelį įkvėpimą ir norą eiti tuo keliu. Stebiu 
mados pasirodymus ir atrandu kažką, kas la-
biausiai patinka ir suteikia daugiausiai polėkio.

- Didžiausia motyvacija?
- Labiausiai mane motyvuoja mano sekė-

jai. Nes suprantu, kad jiems tikrai įdomi ma-
no nuomonė. Visada smagu patarti mergi-
noms, ką rengtis, kokią kosmetiką naudoti. 
Džiaugiuosi ir jaučiuosi reikalinga, kai mer-
ginos manimi domisi ir klausia patarimo. Se-
kėjai mane įkvepia judėti į priekį, ieškoti sti-
liaus idėjų, sekti tendencijas, nuolatos veikti 
ir tobulėti. Tai, be abejo, labai padeda pasiti-
kėti savimi ir drąsiai priimti sprendimus bei 
greitai rasti jėgų atsistoti suklupus. Dabar 
džiaugiuosi gyvenimu, juo dalinuosi su sekė-
jais „Instagram“ socialiniame tinkle!

- Darbas ir lūkesčiai?
- Visada smagiausia pamatyti rezultatą! 

Kartais, atrodo, niekas nepavyksta, verkšle-
ni, kad tiek daug vargai, bet svarbu susitelk-
ti į darbą ir tada - ragauji savo darbo vaisius, 
kurie yra verti tų kančios kelių, nes jais ei-
dama įgaunu vis daugiau patirties ir kopiu į 
svajonę.

Karolina Meschino: „Labiausiai motyvuoja mano sekėjai“

Parengė Ineta BRASAITĖ

Karolina Meschino - naujas „Denim Dream“ 
rudens-žiemos kolekcijos veidas
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■ Batai
Sportbačiai, spalvoti.

■ Rankinė
Mažytės delninės arba stilingos kuprinės.

■ Aksesuarai
Maži auskarai, keturios tatuiruotės.

■ Suknelė ar kelnės
Vasarą - suknelės, o atšalus orui - kelnės. Odinės 

tamprės!
■ Mėgstamiausias derinys žiemai

„Didelis“ megztinis ir odinės tamprės.

karolinos pasirinkimas
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Garsiausia Holivudo pora AndželinA 
džoli (Angelina Jolie, 41) ir BredAs 
PitAs (Brad Pitt, 52) rugsėjo 20 dieną 
patvirtino gandus apie skyrybas.

A.Džoli pateikė skyrybų prašymą ir parei-
kalavo teisės rūpintis šešiais vaikais, tačiau esą 
leis tėvui su jais matytis. Skyrybų dokumen-
tuose nurodoma, kad pora kartu negyvena nuo 
2016 metų rugsėjo 15-osios. Skyrybų priežas-
timi A.Džoli nurodė „neįveikiamus skirtumus“.

„Sprendimas skirtis buvo priimtas dėl svei-
kos atmosferos šeimoje. Džoli nieko nekomen-
tuos ir šiuo metu prašo šeimai privatumo“, - pra-
nešė aktorės advokatas. „Man dėl to labai liūdna, 
bet dabar iš tiesų svarbi tik mūsų vaikų gerovė. 
Prašau spaudos šiuo sunkiu metu jų netruk -
dyti“, - savo ruožtu sakė Bredas Pitas. Tačiau 
nepaisant šių patikinimų, pasipylė purvas, ypač 
iš A.Džoli pusės: savo vaikų tėvą ji apkaltino 
smurtavimu, svaigalų vartojimu, neištikimybe.

Bet dar iki oficialių skyrybų paskelbimo in-
formacija apie jų santykių nutrūkimą apaugo ne-
įtikimiausiais gandais. Neoficialios skyrybų ver-
sijos - daug įdomesnės, tačiau skaitytojai tegu 
patys įvertina „patikimų žinių“ iš „porai artimų“ 

šaltinių tikroviškumą. Priminsime, kad žvaigž-
dėms, kurių santuoka truko 2 metus (o iki tol jos 
10 metų gyveno kartu), reikės pasidalyti 450 mln. 
dolerių turtą ir išspręsti klausimą dėl šešių bend-
rų vaikų (trijų biologinių ir trijų įvaikintų) globos.

ieškokite moters

Kaip rašo leidinys „Page Six“, skyrybų prie-
žastis yra Andželinos pavyduliavimas Bredo part-
nerei naujajame filme „Sąjungininkai“ („Allied“), 
prancūzei Marion Kotijar (Marion Cotillard, 40). 
„Džoli pasamdė seklį, nes jautė, kad yra apgaudi-
nėjama. Ir paaiškėjo, kad taip ir yra“, - papasakojo 
amerikiečių bulvariniam leidiniui anonimas, „ge-
rai pažįstantis porą“. Panašią istoriją skaitytojams 
pasiūlė „Morning News USA“ ir „The National 
Enquirer“. Jie taip pat pranešė apie Bredo neišti-
kimybę, bet jo meiluže buvo „paskirta“ 43 metų 
aktorė Gvinet Peltrou (Gwyneth Paltrow).

Kurį laiką tylėjusi M.Kotijar viešai panei-
gė sklandančius gandus apie romaną su 

B.Pitu ir teigė esanti visai nesusijusi su jų 
skyrybomis. „Instagram“ paskyroje ji rašė: 
„Prieš daug metų sutikau savo gyvenimo vy-
rą. Jis - mano meilė, geriausias draugas, vie-
nintelis, kurio man reikia“, - rašė M.Kotijar ir 
atskleidė, kad su vyru aktoriumi Gijomu Kanė 
(Guillaume Canet) laukiasi antrojo vaiko.

viskas per a.Džoli

Santuoka žlunga? Kaltinkite žmoną. Taip nu-
sprendė net keli leidiniai, aprašinėjantys žvaigž-
džių gyvenimą. Garsenybėms skirtas portalas 
„Inquisitr“ papasakojo, kad Andželina įprato išgė-
rinėti, serga anoreksija, be perstojo rūko. „Mor-
ning Ledger“ savo medžiagoje priminė, kad ak-
torę kamuoja pernelyg daug baimių dėl sveikatos. 
O Andželinos sulysimas, kaip mano „IBTimes“ 
redakcija, galutinai atstūmė ją kadaise mylėju-
sį sutuoktinį. Knygos „Brandželina, nepapasa - 
ko ta istorija“ („Brangelina, the Untold Story“) 
autorius Ianas Halperinas (Ian Halperin) pateikia 

ŽvaigŽdės

Gandai 
gandeliai... Kodėl skiriasi „Brandželina“?
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itin drastišką skyrybų paaiškinimą. Esą A.Džoli 
viską seniai suplanavo. Ji esą norėjo su vaikais 
persikelti į Didžiąją Britaniją, taip pat siekti poli-
tinės karjeros dalyvaudama Jungtinių Tautų lab-
daringoje ir politinėje veikloje. B.Pitui ji siūlė 
likti JAV ir laiką skirti kino karjerai, kurios jis taip 
trokšta. Ji taip pat esą norėjusi atviros santuokos, 
kai galima turėti santykių ir su kitais vyrais. Kai 
Bredas su tuo nesutiko, A.Džoli pasiuto.

viskas per B.Pitą

Yra informacijos, kad santuoka žlugo dėl 
antisocialaus ir neatsakingo šeimos tėvo el-
gesio. Pavyzdžiui, portalas TMZ tvirtina, kad 
Bredui sunkiai sekasi tvardyti įtūžį, jis įjunko 
į alkoholį ir marihuaną. Be to, rašo „In Touch 
Weekly“, gali būti, kad paskutinis lašas buvo 
B.Pito kelionė su draugais į Kroatiją: vietoj 
poilsio su šeima pasirinko vyrišką kompaniją 
ir išlėkė kelioms savaitėms prie Adrijos.

Portalas TMZ pranešė, jog JAV instituci-

jos pradėjo tyrimą, nes B.Pitas buvo apkal-
tintas, kad pykčio protrūkio metu panaudojo 
prieš vaikus fizinį ir žodinį smurtą. Remiantis 
šio pramogų naujienų tinklalapio duomeni-
mis, po to, kai Los Andželo apygardos vaikų 
ir šeimų priežiūros departamentas gavo ano-
niminį perspėjimą, Los Andželo policijos de-
partamentas pradėjo tyrimą prieš B.Pitą. Ne-
žinomas šaltinis institucijoms pranešė, kad 
privačiame lėktuve B.Pitas pradėjo rėkti ant 
savo vaikų ir būta „fizinio kontakto“. Lėktu-
vui nusileidus, aktorius ir toliau garsiai šaukė.

viskas per vaikus

Persigalvojęs dėl poros skyrybų kaltinti Ma-
rion Kotijar, TMZ pranešė, kad visa esmė - skir-
tingas A.Džoli ir B.Pito požiūris į vaikų auklėjimą. 
Pasak redakcijos informatorių, Andželina visiškai 
nepritaria Bredo pedagoginiams metodams. Tiek 
nepritaria, kad skyrybų prašyme paprašė leisti jai 
vienai auginti vaikus, o jų bendravimą su tėvu 
apriboti kassavaitiniais pasimatymais. Kiti leidiniai 
teigė, jog liberalių pažiūrų A.Džoli vaikams leido 
daryti viską, ką tik jie nori, motyvuodama tai sa-
viraiškos laisve. O B.Pitas esą buvo griežtesnis, 
kai chaosas namie visai tapdavo nevaldomas ir po 
namus siautėdavo šešetas vaikų. Beje, visi jie 
nelankė mokyklos - mokytojai ateidavo į jų namus.

Dėl visko kalta Dž. Eniston

Tinklalapiai „Gossip Cop“ ir „Enstarz“ 
įsitikinę, kad čia neapsieita be buvusios B.Pi-
to žmonos. 2005 m. aktorius paliko Dženifer 
Eniston (Jennifer Aniston) dėl A.Džoli. Žur-
nalistų turima informacija Bredas su buvusią-
ja palaiko draugiškus santykius, ir dėl to pra-
sidėjo jo ir dabartinės žmonos nesantaika.

atsitiko kažkas baisaus

Tai bene keisčiausia versija. Žurnalas „US 
Weekly“ tvirtina, kad skirtis su vyru A.Džoli 
nusprendė vos prieš savaitę, nes „įvyko kaž-
koks incidentas, kuris viską pakeitė“. Kas gi 
tokio baisaus galėjo įvykti? Leidinio šaltinis 
to nepatikslina, bet teigia, kad incidentas pa-
veikė visą šeimą. Bet tas pats šaltinis pridu-
ria, kad iš tiesų Džoli tebemyli Bredą - idea-
li versija Holivudo poros gerbėjams, kurie iki 
šiol negali patikėti, kad žvaigždės skiriasi.

Jie tiesiog pavargo vienas nuo kito

Garsenybės dažnai patiria visuomenės 
spaudimą - juos be leidimo filmuoja ir fotogra-
fuoja, apie juos prasimano nebūtų dalykų, o 

gerbėjai vos ne lenda į jų patalus, kad tik su-
žinotų kuo daugiau intymių smulkmenų... Pa-
gal šią versiją A.Džoli ir B.Pitas viso to tiesiog 
nebeatlaikė ir, be to, vienas nuo kito pavargo. 
Kaip rašo „US Weekly“, jie seniai nesutarė 
dėl visko: vaikų auklėjimo, politikos, darbo.

Daugelis bulvarinių leidinių prisimena, kad 
2016 m. pradžioje ekranuose pasirodė filmas 
„Žydrasis krantas“ („By the Sea“), kurio sce-
narijų parašė pati A.Džoli ir pati jį nufilmavo. 
Jame pasakojama apie porą (pagrindinius vai-
dmenis atliko Andželina ir Bredas), kuri po 
truputį susvetimėja. Jau tada daugelis gerbėjų 
ir žiniasklaidos atstovų nutarė, kad Džoli filme 
papasakojo savo santuokos istoriją.

ŽvaigŽdės

 Kodėl skiriasi „Brandželina“?

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Atsisakė garsios pavardės
SofijA KopolA (Sofia Coppola, 45) ir NiKolAS KeidžAS (Nicolas Cage, 52)

Nors Nikolo ir Sofijos pavardės skirtingos, 
jiedu yra gan artimi giminės. N.Keidžas - 
Sofijos pusbrolis. Nikolo pavardė turėjo bū-
ti Kopola, nes jo tėvas - garsiojo režisie-
riaus Frensio Fordo Kopolos (Francis Ford 
Coppola) tikras brolis, o jis - tikras sūnė-
nas. Bet vaikinas, pasirinkęs aktoriaus pro-
fesiją, nutarė Holivude prasimušti savo jė-
gomis, kad niekas niekada nedrįstų jam 
prikaišioti, jog į kiną pateko per pažintis. 
Atsisakęs garbės vadintis garsia pavarde, 
N.Keidžas pasirinko slapyvardį pagal 
mėgstamą komiksų personažą Liuką Kei-
džą. O Sofija, garsiojo režisieriaus dukra, 
visiškai nesuko galvos dėl to, kas ką apie 
ją pagalvos. Mergina nekeitė pavardės, ir 
tai nesutrukdė jai tapti pripažintai.

Neįmanoma įtarti, kad šias 
dvi aktores sieja tegu ir ne itin 
artimas, bet vis dėlto kraujo 
ryšys. Jos, ryški brunetė Bruk 
ir šiaurietiško tipo Meril, - 
pusseserės, nors ir ne pirmos 
eilės. Tokia skirtinga išvaizda 
joms atiteko iš įvairių jų šeimų 
atšakų protėvių. Tamsius plau-
kus ir odą Bruk aiškiai pavel-
dėjo iš tėvo giminės, kurios 
šaknys - Italijoje. B.Šylds tvir-
tina, kad jos giminės iš tėvo 
pusės - aristokratiškiausios 
Genujos ir Romos šeimos. O 
su Meril ji giminiuojasi iš mo-
tinos pusės. B.Šylds mama ir 
M.Stryp tėvas turi bendrus 
protėvius, kilusius iš Vokieti-
jos. Abi aktorės žino apie savo 
tolimą giminystę, bet asmeni-
nių santykių nepalaiko. Be to, 
ir kartu filmuotis 16 kartų no-
minuotai „Oskarui“ bei pel-
niusiai kelias statulėles Meril 
Stryp ir gerokai mažiau titu-
luotai Bruk Šylds kol kas ne-
teko.

Holivudas kupinas giminystės ryšių, kartais užslėptų. Nes kai kurie dabar žinomi akto-
riai, karjeros pradžioje pasirinkę slapyvardžius, atsisakė garsių pavardžių, kad įrodytų, 
jog ir patys, be niekieno pagalbos, gali daug ką pasiekti. Ir įrodė.

ŽvaigŽdės

Asmeninių santykių nepalaiko
Meril Stryp (Meryl Streep, 67) ir BruK ŠyldS (Brooke Shields, 51)

Kas galėtų pamanyti, kad jie - giminės?
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Ne aristokratiška kilmė
Melisa Makarti (Melissa McCarthy, 46)
ir DžeNi Makarti (Jenny McCarthy, 43)

Žiūrint į šias moteris - aukštą ir liekną Dženi, 
iki aktorės karjeros pradžios spėjusią padirbėti 
„Playboy“ fotomodeliu, ir puikią komedinę aktorę 
storuliukę Melisą - sunku patikėti, kad jas sieja 
giminystės saitai. Vis dėlto jos yra pusseserės, 
dviejų tikrų brolių, Deno ir Maiklo Makarčių, duk-
terys. Tiesa, augo pusseserės visai skirtingomis 
sąlygomis. Melisa - ūkyje Ilinojaus valstijoje, Dže-
ni - Čikagoje, plieno lydymo gamyklos darbininko 
šeimoje. Abiejų šeimos buvo gausios, jose buvo 
rimtai žiūrima į išeivių iš Airijos puoselėjamas 
katalikiškas tradicijas. Toli gražu ne aristokratiška 
kilmė nesutrukdė abiem sulaukti sėkmės šou 
versle. Galbūt kaip tik atvirkščiai - jos nuo vaikys-
tės suprato, kad gyvenime ko nors pasiekti galima 
tik sunkiai dirbant. Dženi ir Melisa nėra labai ar-
timos, bet draugiškus santykius palaiko.

ŽvaigŽdės

Brolis ir sesuo pasirinko slapyvardžius
Širli Maklein (shirley Maclaine, 82) ir Vorenas Bitis (Warren Beatty, 79)

Vienas garsiausių savo meto 
donžuanų, „Oskaro“ laimėtojas 

ir režisierius Vorenas Bitis, pa-
sirodo, yra ne mažiau garsios 
aktorės Širli Maklein tikras 
brolis. Jie - psichologijos 
profesoriaus Airos Ouveno 
Bičio (Ira Owen Beatty) ir 
aktorinio meistriškumo 
dėstytojos Ketlin Maklin 

(Kathlyn MacLean) vaikai. 
Įdomu, kad pradėję aktorių 

karjeras brolis ir sesuo pasivadi-
no slapyvardžiais, tik truputį pakeitę 

tėčio ir mamos pavardes. Vorenas kartą prisipažino, kad jo sprendimą tapti aktoriumi 
paskatino vyresnės sesers pavyzdys. Deja, laikui bėgant jų santykiai atšalo.

Kas galėtų pamanyti, kad jie - giminės?

atsisakė „kalkinų klano“
Makolis kalkinas 
(Macauly Culkin, 
36) ir  
Boni BedeliJa 
(Bonnie 
Bedelia, 68)

Visi žino, kad Makolis Kalkinas šou vers-
le turi daugybę giminių. Visi šeši jo broliai 
ir seserys filmavosi kine. Bet nedaug kas 
žino, kad aktorė Boni Bedelija, suvaidinusi 
Briuso Viliso (Bruce Willis) herojaus žmoną 
„Kietame riešutėlyje“, - tikra Makolio teta. 
Kristoferis Kalkinas, Makolio tėvas, - Boni 
brolis. Prieš tapdamas savo talentingųjų vai-
kų vadybininku, jis taip pat buvo aktorius. 
Pasukusi į aktorystę, Boni nepanoro būti 
„dar viena iš skaitlingo Kalkinų klano“ ir 
pasivadino Boni Bedelija (Bedelija - jos ant-
rasis vardas).

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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stilius

Žinomos moterys pristatė kailių ir odinių drabužių tendencijas

Dizainerė  
   Edita Vendziulienė

Laikinojoje sostinėje pristatyta naujausia Editos VEndziuLiEnės kailių ir odinių drabužių 
kolekcija. „odiniai drabužiai - tarsi antroji juos nešiojančiojo oda“, - įsitikinusi 29 metų darbo pa-
tirtį turinti kūrėja. Geltona, žalia, oranžinė... Pasak jos, dabar viskas yra įmanoma - tokios naujau-
sios odos gaminių mados tendencijos. oda į šiuolaikinės mados aukštumas vėl užkopė 2015-aisiais, 
tačiau šįmet ji dar pastebimiau veržiasi į mūsų spintas - mados tendencijų sekėjams siūlomi ir odos 
drabužiai, ir aksesuarai. naujausių sezono vėjų žinovai tikina - tarp dešimties ryškiausių rudens 
ir žiemos pirkinių yra dekoruota odinukė arba marginta rankinė. naujojoje kolekcijoje ir amžina 
klasika - kailiai. sužinoti apie naujausias tendencijas ir pasigrožėti E.Vendziulienės kolekcija susi-
rinko gausus būrys kauniečių, o podiumu žengė garsiausios laikinosios sostinės damos.
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Dainininkė Ingrida Kazlauskaitė Šokėja ir trenerė Eglė Straleckaitė
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stilius

Žinomos moterys pristatė kailių ir odinių drabužių tendencijas

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Televizijos laidų vedėja  
Gerda Stiklickienė

Modelis Gabrielė Matelytė-Gutt

Tituluota gražuolė 
Domantė Kelbauskaitė

Dainininkė Neringa Šiaudikytė
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„Salvatore Ferragamo“ 
kolekcijoje - ryškių 
vienspalvių drabužių 
dominavimas

Kito sezono topas - 
platforminiai  
batai ir basutės
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STILIUS 

„Fendi“ kolekcijos išskirtinumas - 

kojines primenantys bateliai

„Fendi“ kolekcija 
išsiskyrė 
margumynu ir 
detalių gausa

Milano mados savaitėje, kurioje 
pristatytos naujausios kolekcijos 
2016-2016 metų pavasariui ir va-
sarai, netrūko kontrastų. „Fendi“ 
mados namai pristatė itin margą ir 
spalvingą, gausiomis detalėmis ir 
išsiskiriančiais aksesuarais kupiną 
kolekciją. Ryškių spalvų netrūko ir 
mados namų „Salvatore Ferraga-
mo“ kolekcijoje - tik čia margumy-
ną keitė vienspalviai ir detalėmis 
neperkrauti modeliai.

„Fendi“ kolekcijos išskirtinumas - 
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grožio paletė

Putlios lūpos be injekcijų
Amerikiečių dainininkė ir dainų autorė MerAjA Keri (Mariah Carey, 46) neretai vadinama 

ne tik viena balsingiausių, bet ir viena seksualiausių pasaulio moterų. Kaip ir dauguma mo-

terų, ji negali atsispirti batams ir deimantams, taip pat ji sako, kad negali gyventi be drėki-

namojo kremo su SPF 30, matinių rudų akių šešėlių ir lūpų blizgio. Tiesa, savo lūpų blizgius 

ji kiek patobulina - į indelį blizgio įlašina kelis lašus pipirmėčių aliejaus. Seniai žinoma, kad 

pipirmėtės stimuliuoja kraujotaką, taigi atlikėjos lūpos tampa putlesnės, o jų spalva sodres-

nė. Įdomu ir tai, kad Maraja naudoja tik pačios gaminamą kūno kremą, kurį sukūrė būdama 

nėščia. Slapto kremo recepto ji neišduoda, tačiau neatmeta galimybės, kad ateityje šio kremo 

atsiras prekyboje.
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Dizainerio Marko Džeikobso (Marc Jacobs) 
kolekcija, vainikavusi  Niujorko mados savaitę, 
dėmesį patraukė ne tik įmantriais apdarais, 
bet ir modelių šukuosenomis. Manekenių gal-
vas M.Džeikobsas papuošė įvairiaspalviais dre-
dais, tiksliau, specialiai pristatymui pagamin-
tomis rankomis dažytomis dredų imitacijomis 
iš vilnos. Neretai gan prieštaringų nuomonių 
dėl kultūrinio konteksto sulaukianti šukuose-
na, regis, pretenduoja tapti viena karščiausių 

2017 metų pavasario ir vasaros sezono ten-
dencijų. Nebūtina plaukų sruogų velti į neiš-
šukuojamas virvutes, nes interneto parduotu-
vėse galima įsigyti įvairaus ilgio, spalvos ir iš 
įvairių medžiagų pagamintų prisegamų dredų. 
Iš sintetinio pluošto pagamintus dredus galima 
įsigyti vos už porą eurų, bet, jei jų norite tik
roviškai atrodančių, pagamintų iš vilnos ar tik
rų žmogaus plaukų, vidutiniškai už sruogą ga-
li tekti pakloti apie 130 eurų.

Dredai - nauja 
mados tendencija?
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grožio paletė
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Dainininkė ir televizijos projekto 
„X Faktorius“ nugalėtoja Monika 
PunDziūtė (19) eksperimentuoti 
nebijo, apie tai byloja ir jos mels-
vai besidraikančios garbanos. nors 
jos kasdieniai grožio ritualai mažai 
skiriasi nuo kitų merginų įpročių, 
Monika visuomet išlieka originali.

Prie veidrodžio Praleidžiu...
tiek laiko, kiek reikia susišukuoti ir 
bent šiek tiek pasidažyti. Dažniausiai 
užtrunku apie 20-30 minučių. Žino-
ma, būna dienų, kai išvis nesidažau 
ir užtrunku kur kas trumpiau. 
dažytis Pradėjau...
paauglystėje. 12 metų išbandžiau 
blakstienų tušą ir kartkartėmis jį nau-
dodavau ypatingomis progomis. Kai 
man buvo maždaug 15 metų, pradėjau 
dažytis daugiau, tačiau irgi tik per 
šventes, o nuo 17-os gražinuosi kone 
kasdien.
savo kosmetinės neįsivaizduoju be...
akių kontūro priemonės, tušo, anta-
kių šešėlių, bronzinių skaistalų ir BB 
kremo.
į rankinę įsimetu...
lūpų dažus, jei tą dieną dažausi lūpas. 
Dažniausiai jokių kosmetikos priemo-
nių nesinešioju.
mano silPnybė...
BB ir CC kremai. Juokauju, kad nuo 
jų esu priklausoma. Jie yra ganėtinai 
naudingi puoselėjant odos būklę, taip 
pat suvienodina odos spalvą.
atradimas...
kokosų aliejus, kurį naudoju kaip 
plaukų kaukę. Dėl jo plaukai labiau 
žvilga, gauna reikiamų naudingųjų 
medžiagų, mažiau skilinėja, mažiau 
pažeidžiami dėl plaukų dažų poveikio. 
Tiesa, neseniai socialiniame tinkle 
„Instagram“ atradau vieną merginą, 
kuri demonstruoja, kaip pasigaminti 
odai naudingų dalykų iš produktų, 
randamų šaldytuve ar virtuvės spin-
telėje. Norėčiau išbandyti kurį nors iš 
jos receptų.
mėgstamiausi kvePalai...
„Laurent Mazzone“. Jie dvelkia vani-
le ir orchidėjomis. Ilgai ieškojau tokio 
kvapo, kurio nebūčiau niekur užuo-
dusi ir kuris taptų mano kvapu.

grožio štrichai

Puslapius parengė Eimantė JuršėNaITė
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 Psichologijos kodas

Psichologo patarimai
n Pasirinkite sporto rūšį, kuri jums teiks malonumą. Jokiu būdu 

nesiimkite to, kas jus erzina. Jei nemėgstate aktyvių treniruočių (bė-
gimas, „step“ aerobika ir pan.) - nereikia savęs prievartauti, pasirin-
kite ką nors mažiau dinamiško.

n Neatsisakykite trenerio pagalbos. Daug kam atrodo, kad indi-
viduali treniruotė su instruktoriumi - brangus malonumas, todėl ge-
riau sportuoti vienam. Neverta atsisakyti profesionalo pagalbos: jis 
ne tik parinks tinkamą krūvį, pasufleruos kai kuriuos svarbius daly-
kus, bet ir tinkamai nuteiks, parinks jums optimalų tempą - be viso 
to rezultatų nepamatysite.

n Jei niekada nesportavote, pradėkite nuo paprastų dalykų. Pavyzdžiui, 
užuot dvi stoteles iki darbo važiavę autobusu, eikite pėsčiomis. Jei įma-
noma, atsisakykite lifto. Apskritai pratinkitės daugiau judėti. Ir šypsotis!

n Pasirinkite žmogų, į kurį galite lygiuotis. Kas taps „kelrode 
žvaigžde“, spręsti jums: mylimas aktorius, geriausia draugė ar dar kas.

n Sportas, fizinė kūno dinamika taip veikia psichiką, kad teikia džiaugs-
mo patys savaime, padėdami išsiskirti tam būtiniems hormonams. Pasi-
stenkite pajusti džiaugsmą, kurį kelia fizinis krūvis, ir jo teikiamą žvalumą. 
Pradiniame etape gali padėti graži sportinė apranga, gera muzika.

n Nebarkite savęs dėl praleidinėjimo. Būna juk ir sunkių dienų, 
o jūs - žmogus kaip visi...

n Nusipirkite abonementą į sporto klubą, bet tik jei esate tikri:
a) kad vaikščiosite į treniruotes, b) kad jums patinka būtent 
šis sporto klubas, c) dėl šio pirkinio jums nereikia lįsti į 
skolas.

Abonementas neturi skaudžiai kirsti per finansus, jis turi būti na-
tūrali būtinybė, tik tada galėsite būti tikri, kad rezultatų sulauksite.

n Beveik visi šiandien naudojasi socialiniais tinklais. Praneškite 
visiems, kad pradedate naują, sportinį, gyvenimą. Galbūt toks viešu-
mas jus sustabdys, kai po savaitės sumanysite viską mesti.

n Kas mėnesį matuokite kūno matmenis, kad matytumėte, kaip 
jie keičiasi, bet stebuklo nelaukite. Jei iš tikro stengiatės - rezultatas 
bus, o jei ateinate į sporto salę paplepėti - ne.

n Svarbu neatmušti sau noro sportuoti jau per pirmąją treniruo-
tę. Kad nepertemptumėte iškart visų grupių raumenų, pulkite ne 
prie treniruoklių, o prie trenerio ir dietologo. Ir nesilygiuokite į kul-
tūristus! Kad kūnas įgautų tonusą, reikia ne tiek daug laiko, kaip 
pasiruošti varžyboms.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Susiimk, ištižėle!
Kaip prisiversti sportuoti

Svajojate apie idealią figūrą, stiprų pilvo presą, stangrius sėdme-
nis ir liekną taliją, bet nežinote, kaip prisiversti peržengti sporto 
salės slenkstį. Visada galima paklausyti protingų patarimų, vie-
nas kurių - niekada ne vėlu pradėti. Taigi, kaip pradėti?

arba

EPA-Eltos nuotr.
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KaleidosKopas

Kinijoje - didžiausias 
pasaulyje radiotelesKopas

Kinija pradėjo eksploatuoti didžiau-
sią pasaulyje radioteleskopą. Penkių 
šimtų metrų skersmens apertūrinis sfe-
rinis radioteleskopas (FAST) darbą pra-
dėjo rugsėjo 25 dieną kalnų regione piet
vakarinėje Guidžou provincijoje. Apva-
lios formos observatorija atsiėjo 1,2 mlrd. 
juanių (160 mln. eurų). Jos paskirtis  
tyrinėti kosmosą.

Iki šiol didžiausiu pasaulyje radio-
teleskopu buvo laikoma Aresibo observa-
torija Puerto Rike.

Observatorija Kinijoje, kurią sudaro  
4 450 panelių, be kita ko, ieškos protingos 
gyvybės ženklų kosmose. Be to, ji stebės to-
limus pulsarus  greitai besisukančias neu-
tronų žvaigždes, kurios laikomos superno-
vų sprogimų produktais. Kinija jau kurį 
laiką labai aktyviai investuoja į kosmoso 
programą. Ji apima ir savos kosminės sto-
ties planus bei nusileidimą mėnulyje.

 Įdomu

Jemeno perlas - Dar al-Hajar rūmai
Tarp išskirtinių objektų, siūlomų aplankyti Pasaulinę turizmo dieną, 

kuri švenčiama rugsėjo 27 dieną, yra ir Dar al-Hajar rūmai, iš uolos ir ant 
uolos iškilę Vadi Dhahr slėnyje netoli Jemeno sostinės Sanos. Penkių aukš-
tų rūmai, pastatyti 1786  metais, yra puikus įspūdingos Jemeno architek-
tūros pavyzdys. Ant kalnų iškilę ar uolose išskaptuoti pastatai, dekoruoti 
kaligrafiniais elementais, būdingais šiam regionui. Po šiuos akmens rūmus, 
kažkada buvusius imamo (dvasinio vadovo) vasaros rezidencija, gali pasi-
vaikščioti turistai, nusipirkę bilietą.
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KaleidosKopas

Butus testamentu  
paliko nuomininkėms

Vienas vyras Tel Avive (Izraelis) 
visus septynis jam priklausančio namo 
butus testamentu paliko čia gyvenan-
čioms nuomininkėms. Ko gero, dos-
niausias pasaulyje nuomotojas netu-
rėjo vaikų. Jis palaidotas gegužę, ta-
čiau jo pomirtinė valia paviešinta tik 
dabar. Kiekvieno buto vertė yra beveik 
pusė milijono eurų. Namas yra labai 
paklausioje, ramioje gatvėje Tel Avivo 
centre. Šis pakrantės miestas yra ži-
nomas aukštomis kainomis, pirmiau-
sia - nekilnojamojo turto. Vyras, kuris 
buvo laikomas keistuoliu, pastatą 
2006-aisiais pats paveldėjo iš savo mo-
tinos. Jis „visad vaikščiodavo gatvėmis 
nuleidęs galvą, nenorėjo niekam žiū-
rėti į akis“, - pasakojo viena kaimynė. 
Tačiau jis esą labai rūpinosi valkatau-
jančiomis katėmis.

Po ginčo su vienu nuomininku na-
mo savininkas prieš kelerius metus nu-
sprendė butus nuomoti tik moterims. 
„Namas ir nuomininkės buvo visas jo 
pasaulis, - sakė kaimynė. - Todėl jis 
greičiausiai joms testamentu paliko ir 
butus“.

Du trečDaliai jaunų italų 
gyvena su tėvais

Du trečdaliai 18-34 metų amžiaus 
italų vis dar gyvena su tėvais. Tai yra 7 
mln. žmonių, rodo naujas statistikos 
departamento ISTAT tyrimas.

Tarp jaunuolių, kurie nepalieka 
tėvų namų, yra ne tik studentai ar be-
darbiai. 31,8 proc. italų, kurie vis dar 
gyvena „pas mamą“, turi darbą. Ta-
čiau jie neretai nepakankamai uždir-
ba, kad galėtų ryžtis gyventi savaran-
kiškai. Sudėtinga ekonominė situacija 
yra viena pagrindinių priežasčių, ko-
dėl jauni italai vis ilgiau neieško gy-
venimo atskirai nuo tėvų, teigia eks-
pertai.

Demografai tuo tarpu skambina pa-
vojaus varpais. Tokia karta esą yra 
prob lema šalies plėtrai.

Vis dėlto skyrybas su tėvais sunkina 
ne tik darbo ir buto paieškos. Vaidmenį 
čia vaidina ir kultūriniai veiksniai. 
Daug jaunų moterų gyvena su tėvais, 
nors finansiškai yra savarankiškos. 
Mokslininkai to priežastimis nurodo di-
deles nuomos kainas Italijoje ir abejin-
gumą santuokai.

 ĮDomu

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Dar al-Hajar rūmus turistai gali ne tik  
pamatyti iš išorės, bet ir po juos pasivaikščioti

EPA-Eltos nuotr.        
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Kelionių gidas

arba Kaip jūsų atostogų 
prioritetus lemia žvaigždės?
Patys problemiškiausi turistai yra Skorpiono ženklo atstovai. Visiška jų priešingybė - Šauliai. Daugiausia abejojančios asmenybės - 
Svarstyklės. O štai išleisti kelionei daugiausiai pinigų pasiryžę Jaučiai, Dvyniai, Liūtai, Vėžiai ar jau minėtieji Šauliai. Šie ir dar  
daugiau įdomių faktų paaiškėjo, kai tarptautinis kelionių organizatorius „Tez Tour“ palygino 500 keliautojų duomenis, t.y. jų  
Zodiako ženklų ir krypčių, viešbučių pasirinkimus. Taip pat šia tema gyvai bendrauta su kelionių agentūrų atstovais.  
Tad kaip Zodiako ženklas veikia mūsų atostogų, kelionių planus ir prioritetus?

Avinas. Tai gana užsispyręs, karštakošiškas ir ginčytis linkęs keliau-

tojas. Jis ir kelionių agentūroje gali pateikti šūsnį argumentų, 

kodėl į Siciliją geriau važiuoti vasarį, o gegužė Alpėse - puikus laikas slidinėti. 

Savo ūmų būdą Avinas mėgsta „vėsinti“ šiltųjų kraštų paplūdimiuose, kur 

įsikrauna jį valdančios ugnies energijos.

Jautis. Šis itin stabilus Zodiako ženklas viską užsisako iš anksto, o į kelionių agentūrą 
ateina nešinas dokumentais ir reikalinga pinigų suma. Pirmenybę teikia įprastoms 

ekskursijoms, tradicinėms Europos valstybėms, tačiau vertina komfortą - jei tik galės, Jautis rinksis 
patogų viešbutį su gera virtuve, bent jau ekonominės premium klasės lėktuvo bilietus ir individualų 
pervežimą iš oro uosto iki viešbučio. Šis keliautojas dažniausiai vėl ir vėl sugrįžta į tą pačią kelionių 
agentūrą. T.y. jei Jaučio ženklo atstovui kur nors kas nors patiko, jis „gero į gera neiškeis“, todėl 

gali metų metus vykti į tą pačią šalį, rinktis tą patį viešbutį, o pasukti jį nauja kelionių kryptimi gali nebent koks kelią perbėgęs Liūtas ar Dvynys. Jaučio ženklo atstovai ypač rūpinasi 
sveikata, saugumu, todėl noriai renkasi ne tik sveikatinimosi keliones, bet ir rimtesnį draudimą.

Dvyniai. Keičiantis vietai, Dvyniai nesikeičia. Lengvi - it „iš oro“, noriai 
bend raujantys. Kai nuotaika gera, tai mieliausi turistai pasaulyje. 

Jei Dvynių nuotaika subjurus, tuomet jie tampa itin priekabiais, kuriems viskas ne tai 
ir ne taip. Kelionių agentūrai toli gražu ne visada pasiseka išpildyti tokio keliautojo 
„ne iš šio pasaulio“ reikalavimus. Ir sykiu Dvyniai - labiausiai nenustygstantys vieto-
je. Jie noriai keliauja į bet kurią šalį, kurioje siūlomas įvairus poilsis ir kas minutę 
besikeičianti veikla, todėl aktyviai dalyvauja visose įmanomose ekskursijose.

Kelionės pagal Zodiako ženklus,
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Žuvims - poilsis paplūdimyje ir taškas. Pirmas klausimas - apie atstumą iki pakrantės. Visa kita nesvarbu. Kaip kiekvienas dvilypis Zodiako ženklas, ilgai negali apsispręsti, kurią kryptį pasirinkti. Tiesa, užtenka ištarti: „čia paplūdimys geresnis“ ir viskas išsisprendžia akimirksniu.

Ožiaragis - užsispyręs klientas. Panašus į Aviną, tik nemėgsta ginčytis. 
Savo nuomonės laikysis iki galo. Ir neleis nukrypti nuo 

užduotos kelionės krypties. Jam reikia didelių žemės plotų, todėl salos - nelabai prie 
širdies. Konservatyvus ir ilsėdamasis skaičiuoja kiekvieną centą. Patinka intensyvios 
ekskursijų programos derinimas su tysojimu paplūdimyje.

Vandenis. Svarbu ne kur gyventi ir skristi, bet - kuo. Jis paklaus 588 klau -
simų apie orlaivio tipą, maitinimą skrydžio metu, pri  si mins 

aviacinės bendrovės direktorių ir visus pelnytus apdovanojimus. „Užkal bėjęs dantis“ 
klausimais apie aviaciją, išsiblaškęs išklausys viešbučių pasiūlymų. Išsirinks intuityviai, 
greičiausiai - nepataikys, nes nepateiks visos informacijos (pvz., trijų asmenų šeima 
atsidurs 28 kv. m viešbučio kambaryje be galimybės pastatyti vai kišką lovelę ir toli nuo 
paplūdimio), tuomet piktinsis ir kaltins kelionių agentūros darbuotoją.

Liūto ženklas - nenuspėjamas, bet dosnus ir lengvas. Jam patinka įvairovė, todėl 
per vienas atostogas gali aplankyti kelias šalis. Galima drąsiai siūlyti Albaniją, 

Bosniją ir Hercegoviną, Slovėniją, kitas mažiau populiarias šalis. Kuo ji neįprastesnė, tuo 
didesnė galimybė išsiskirti iš kitų keliautojų ir taip „sužibėti“, neva atsainiai prasitarus apie 
tai, kur atostogauta. Ir nors Liūtas lengvai išsiskiria su pinigais, planuodamas keliones jis 
elgiasi nenuspėjamai. Gali skristi verslo klase ir apsistoti nakvynės namuose arba rinksis 
karališkuosius apartamentus, bet pasirinks grupinio pervežimo transportą ir t.t.

Mergelės - pragmatiški keliautojai. Grybų sūdymas vonioje ir ma -
karonų virimas virdulyje - tai joms būdingos kelio ninės 

avantiūros. Viešbučio kambarys turi būti funkcio nalus: su rankšluosčių džio   vintuvu, 
taurėmis, kavos aparatu, virduliu. Be galo abejos kelionės krypties, vieš    bučio ir visų 
kitų kelionės sudedamųjų pasirinkimu. Išsirinks pagal pačius prag matiškiausius kri-
terijus: ilges nį vizos išdavimo laikotarpį, mažesnį biudžetą, santūresnes išlaidas vaka-
rienei ir transportui. Apie saulę, jūrą ir saugumą kartais užmiršta, tad reikia priminti. 
Beje, būtent Mergelės ženklo atstovams įdomios įvairios ekskursijos iš serijos „Kaip 
viskas veikia“. Pirmenybę jos teikia tradicinio gyvenimo būdo šalims, kur viskas - 
pagal tvarkaraštį. Bet kokios nenumatytos aplinkybės Mergelę labai suerzina.

Svarstyklių ženklo atstovai kelionės krypties neišsirenka ilgai, o jų svars tyk   -
lių lėkštelės nusvyra į visiškai priešingas puses. Norėjo į Graikiją 

prie Egėjo jūros, bet užsisakė kelionę į Latviją ir dar lapkričio mėnesį. Labiau vertina 
didelio ploto kambarius ir aplinką nei atskiras personalo „maivymosi“ apraiškas: kasdienį 
rankšluosčių keitimą, kambario valymą du kartus per dieną ar dovanojamus vaisius.

Kelionių gidas

Vėžio ženklo atstovai mėgsta urvelius, slapstytis ir sykiu pasivaikščioti. Išver -

tus į kelionių kalbą, tai reiškia patogų viešbutį, kuriame Vėžio niekas 

netrukdytų, galimybę kiekvieną vakarą išsiruošti į miestą ir pasivaikščioti bei įvairių 

ekskursijų pasirinkimą, pageidautina - prie vandens. Kruizas ar išnuo mota jachta taip 

pat tiks. Visa tai - bent dviem savaitėms, mat Vėžiams patinka ilsėtis ilgai. Skorpionas. Dažniausiai - uždaras. Ilgai sprendžia, kokią kryptį 
pa sirinkti. Būtinai užsinorės to, kas kelionės progra moje 

nenumatyta, tačiau mokėti už papildomą dėmesį ir paslaugas jis nepasiruošęs, o 
dėl lengvatų, nuolaidų derėsis išradingiau nei prekeivis Maroko turguje. Galiausiai 
pasirinks skurdžiausią maršrutą, po to persigalvos, pas kui vėl apsispręs pasirinkti 
pirmą variantą ir visa tai tęsis iki pat įlipimo į lėktuvą. Skor pioną traukia pamatyti 
nuošalias vietas su mistikos dvelksmu ir išnykusių civilizacijų pėdsakais.

Šaulys - malonus ir lengvai bendraujantis. Jam nesvarbu kur, svarbu - su kuo ir kuo kompanija didesnė, tuo Šauliui geriau. Ir 45 metus tu     rinčiam galima siūlyti jaunimui skirtus viešbučius. Kur keliau ti, apsisprendžia grei  tai, ypač jeigu paminėsite, kad galimybių pasilinksminti ten yra. Vis dėlto  „Tez Tour“ kelionių agentūrų darbuotojai atkreipė dėmesį, kad Šauliui iš karto siūlyti Ibi sos neverta. Apibrėžimas „vakarėlis“ ar „linksmybės“ jam daž  niau  siai reiškia kiek kitokias pramogas. Kai kuriems idealiai tiks Čekijos ir Airi jos aludės, kitiems prie širdies bus Amster damas, o tretiems - Dominikos klubai su ba čata ir regetonu. Užduotis kelionių agentui - nukreipti Šaulį „dūzgintis“ jam tinkama kryptimi.

Parengta pagal žurnalą L!FE. Piešiniai - Marijos Larionovos
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Scena

Kristupo vasaros festivalyje šis koncertas 
sulaukė išskirtinio susidomėjimo, tad klausy-
tojų prašymu bus atliktas dar kartą. Pasirody-
mas ne tik sujungia solistų ir prof. D.Katkaus 
talentus, bet ir pasižymi nepaprastai gera nuo-
taika. Argi gali būti kitaip, kai atlikėjai tampa 
išmoningais pasakotojais, susiejančiais prog
ramoje skambančius kūrinius su kurioziškais 
nutikimais iš kompozitoriaus gyvenimo.

Scenoje skambės ne tik mylimos, žino-
mos dainos, bet ir anekdotai bei sparnuotos 
frazės, dėl kurių B.Gorbulskis buvo ne ma-
žiau žinomas nei dėl savo kūrybos. Atrasite 
ne vieną priežastį nusišypsoti ir bent vienam 
vakarui nusikelti į retro Vilnių.

E.Sašenko ir L.Mikalauskas kviečia į pasimatymą Šv.Kotrynos bažnyčioje
Legendine Benjamino Gorbulskio dainos eilute 
„Tu ateik į pasimatymą“ į nepaprastai šiltą, 
jaukų, nuoširdų pasirodymą rugsėjo 30-osios 
vakarą. Šv.Kotrynos bažnyčioje kviečia auksinių 
balsų savininkai - EvELina SaŠEnKo ir 
LiudaS MiKaLauSKaS drauge su Šv.Kristo-
foro kameriniu orkestru (dir. donatas Katkus).

Redakcijos archyvo nuotr.
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Scena

E.Sašenko ir L.Mikalauskas kviečia į pasimatymą Šv.Kotrynos bažnyčioje
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

džiazo vokalo specialybės absolventė 
E.Sašenko yra daugelio dainavimo konkur-
sų laureatė ir aktyviai koncertuojanti solis-
tė. Daugelį savo muzikinių idėjų ir norų at-
likėja įgyvendina savo pačios inicijuotuose 
muzikiniuose projektuose. E.Sašenko yra 
dažnai kviečiama dainuoti su geriausiais ša-
lies orkestrais: Lietuvos valstybiniu simfo-
niniu orkestru, Šv.Kristoforo kameriniu or-
kestru, „Camerata Klaipėda“ kameriniu or-
kestru, Kauno simfoniniu orkestru, Kauno 
bigbendu.

Kauno valstybinio muzikinio teatro so-
listas L.Mikalauskas - vienas žymiausių lie-
tuvių jaunosios kartos bosų, išskirtiniu balso 
tembru ir artistiškumu pelnęs publikos sim-
patijas. Atlikėjas tapo 12 tarptautinių daini-
ninkų konkursų Didžiojo prizo ir pirmųjų 
vietų laureatu, 2006 m. buvo apdovanotas 
Kultūros ministerijos premija „Už geriausią 
profesionaliojo meno debiutą“. L.Mikalaus-
kas rengia vaidmenis Lietuvos nacionalinia-
me operos ir baleto teatre ir visuose Lietu-
vos muzikiniuose teatruose.

Išskirtinio vokalo savininkas dažnai 
kviečiamas dainuoti su įvairiais orkestrais, 
dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose. 
Ypatingą populiarumą Lietuvoje pelnė tap-
damas LRT muzikinio projekto „Triumfo 
arka“ nugalėtoju, t.y. „Auksiniu balsu“. 
Nors žavioji E.Sašenko ir elegantiškasis 
L.Mikalauskas atstovauja skirtingiems mu-
zikos žanrams, bendras jų vardiklis - nea-
bejotinas talentas, nesuvaidintas nuoširdu-
mas ir meilė muzikai.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ 

Koncertas „Tu ateik į pasimatymą“ 

Šv.Kotrynos bažnyčioje  

rugsėjo 30 d. 19 val.
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RubRiką pRistato aivaRas ventis,  
viešųjų Ryšių specialistas

Nemokami degalai už 
teigiamus komentarus

„chevrolet“

Derėtų žinoti
Šiuo metu internete labai daug negatyvių komentarų, straipsnių ir nuomonių. 

Neverta stebėtis, turime galybę nuomonių formuotojų, kurie duoda tokį toną, o juo 
seka aibė internautų. Panaši situacija ne tik Lietuvoje, tad „Chevrolet“ nusprendė 
sukurti reklaminę kampaniją, skatinančią internautų pozityvumą.

Kampanija
Atvažiuojate į degalinę, o vietoj standartinio įrenginio kabo išmanusis ekra-

nas, prašantis įvesti savo „Twitter“ arba „Facebook“ prisijungimą. Vos prisi-
jungiate prie socialinio tinklo, automatiškai pradedami analizuoti jūsų įrašai. 
Pagal iš anksto užprogramuotą algoritmą ieškoma negatyvių žodžių, taip jūsų 
įrašai priskiriami prie teigiamų arba neigiamų. Kuo daugiau esate parašę tei-
giamų įrašų, tuo daugiau nemokamo kuro jums dovanoja „Chevrolet“, o jo čia 
pat galite ir įsipilti. Rekordininkai, savo socialiniuose tinkluose bendraujantys 
ypač draugiškai, gauna ir papildomų dovanų. Pristatomajame vaizdo klipe 
mergina pakviečiama į džiazo koncertą, o vienas vaikinas į kulinarijos kursus.

Išvados
Tokios kampanijos galbūt didelio pokyčio visuomenėje nepadaro, bet pri-

verčia susimąstyti - galbūt derėtų savo nuomonę reikšti švelniau, nes nieka-
da nežinai, gal kitąkart ir tau pačiam teks sudalyvauti panašioje akcijoje.

https://goo.gl/hez5bl

REKLAMŲ KOVA
Internetas
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Internetas

Treneriai, bilietų 
perpardavėjai

„Ticketmaster“

Derėtų žinoti
Kartais į sporto renginius bilietų nelieka, tad tenka pirkti iš perpardavėjų. Ly-

giai ta pati situacija, jei jūs įsigijote bilietą, bet negalėsite dalyvauti, - tuomet ieško-
te, kam parduoti. Štai už Atlanto egzistuoja tinklalapis „Ticketmaster“, kuriame 
būtent tai galite ir padaryti, bet būti tikras, kad neliksite apgautas.

Kampanija
Puslapio kūrėjai susidūrė su galvos skausmu - kaipgi išreklamuoti šį 

servisą, kad apie galimybę sužinotų kuo daugiau amerikietiškojo futbolo 
mėgėjų. Į pagalbą pasikvietė tris trenerius: Roną Riverą (Ron Rivera), Šyną 
Peitoną (Sean Payton) ir Maiką Šenahaną (Mike Shanahan). Juos užmas-
kavo perukais ir akiniais ir pasiuntė susitikti su futbolo gerbėjais. Futbolo 
gerbėjai buvo rasti internete - tie, kurie norėjo perpirkti bilietus. Ir štai į su-
sitikimą ateina tavo komandos treneris, siūlantis pigesnius bilietus. Visi 
interesantai žaibo greičiu atpažino, su kuo susitiko, daug juokėsi ir prašė 
pasidaryti asmenukę.

Išvados
Slaptos kameros pokštas pasklido po internetą ir taip pristatė naują ser-

visą. Jei net treneriai čia pardavinėja savo bilietus, žinok, kad tinklalapis 
tikrai labai patikimas. 

https://goo.gl/fCwuTN

Ar įmanoma gauti nemokamų degalų vien už tai, kad 
tavo socialiniame tinkle nėra neigiamų komentarų? 
Kaip įtraukti amerikietiško futbolo trenerius, kad jie 
padėtų išpopuliarinti bilietų perpardavimo tinklalapį? 
Apie šias dvi reklamines kampanijas šiandien ir kalbė-
sime. Kuriai simpatizuojate jūs?

REKLAMŲ KOVA
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Prancūzų aktorė, kurią pamilo Holivudas

Parengė Ringailė  
StulPinaitė-Gvildė

Ji gimė Prancūzijoje, aktorių šeimoje, 
ir nuo mažens žinojo, kad bus arba  
aktorė, arba dainininkė. Visgi pasirin-
ko pirmąjį variantą ir nesuklydo.  
Rugsėjo 30-ąją gimtadienį švenčian-
čiai aktorei MaRion KotiJaR (Marion 
Cotillard) Holivude vaidmenis siūlo 
geriausi kūrėjai, ji pelno verčiausius 
apdovanojimus, o jos įvaizdį kuria  
žymiausi dizaineriai.

Įdomūs faktai  
apie marion kotijar

l Marion gimė 1975-ųjų 
rugsėjo 30-ąją, Paryžiuje, 
Prancūzijoje.

l Aktyviai pasisako ekologijos 
ir planetos tausojimo klausi-
mais. Turi įprotį valgyti tik vie-
tos ūkininkų augintą maistą ir 
rūšiuoja atliekas. 

l Laisvu laiku Marion mėgs-
ta dainuoti, groti gitara bei 
tamburinu.

l Marion yra hip hopo ir seria-
lo „Sostų karai“ gerbėja.

l Mėgstamiausios kelionių ir 
atostogų kryptys yra kiek netra-
dicinės - tai Disneilendas ir  On-
tarijas (Kanada).

l Labiausiai patinkančios auto-
mobilių markės: „Ferrari“ ir  
„Jaguar XJS“.

l Be karjeros kine, Marion 
taip pat rašo dainas.

l Viena jos didžiausių bai-
mių - injekcijos, nesvarbu, ko-
kios. Marion tikina, kad nie-
kuomet nesiryžtų botokso ar 
kitoms neva jauninančioms in-
jekcijoms ir procedūroms. 

l Aktorės karjerą pradėjo 

dar paauglystėje.

l Niekuomet nebuvo prasi-

vėrusi ausų. l Tarp labiausiai jai patinkan-

čių aktorių yra tokie, kaip: Bre-

das Pitas (Brad Pitt), Silveste-

ris Stalonė (Sylvester Stallo-

ne), Greta Garbo (Greta Gar-

bon) ir Meril Stryp (Meryl 

Streep). 

l Viena labiausiai patinkančių 

sporto šakų - krepšinis.

l Geriausia vieta moteriškai 

silp nybei - apsipirkimui - Penk-

toji aveniu Niujorke. O savo sti-

liaus ikonomis įvardija Elizabet 

Teilor (Elizabeth Taylor) ir Odri 

Hebern (Audrey Hepburn). 

l Su prancūzų aktoriumi Giljo-

mu Kanė (Guillaume Canet) yra 

susilaukusi sūnaus Marselio 

(Marcel).

l 2008-aisiais pelnė „Oskaro“ 

apdovanojimą už vaidmenį 

gimtąja prancūzų kalba. Oska-

ro statulėle ji buvo įvertinta už 

pagrindinį vaid menį filme 

„Edit Piaf. Rožinis gyvenimas“ 

(„La Vie en Rose“). Taip pat 

yra pelniusi „Auksinio gaub-

lio“, BAFTA ir kitų apdovano-

jimų.

NemaNau, kad 
įmaNoma išmokti 
vaidybos. tačiau 
vaidyboje galima 
išmokti tiNkamai 
PaNaudoti savo 
emocijas ir 
jausmus
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Netikėtas Fan 
BingBing 

triumfas

EPA-Eltos nuotr.

Plačiau apie San Sebastiano festivalį - 39 p.

2016 m. rugsėjo 30 - spalio 6 d.



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

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

✔ Dažniausiai žiūriu...
Pastaruosius pusantrų metų tenka rečiau žiūrėti televizorių. Tu-

riu daug kitos veiklos. O turėdama kelias laisvas valandas mieliau 
renkuosi išvyką į gamtą, ramų pabuvimą toli nuo visų. Jei visgi įsi-
jungiu televizorių, tai dažniausiai būna užsienio kanalai. Tokie kaip 
„Discovery chanel“, „Travel chanel“. 

✔ LaiDų veDėjai...
Mėgstamo laidų vedėjo neturiu. Niekad nieko neišskiriu, nes kiek

vienas vedėjas yra skirtingas, kitoks, savaip traukiantis. 

✔ TeLevizijoje Labiausiai TrūksTa...
Televizijai, ypač Lietuvoje, trūksta daugiau natūralumo. Per daug 

dirbtinai sukurtų skandalų, išpūstų temų, per daug akcentuojamas 
ydų ieškojimas. O turėtų būt atvirkščiai. 

✔ nemėgsTu LaiDų...
Kuriose nuolat bandoma išsišaipyt iš žmonių, pasityčiot, pažemint. 

Nes kiekvienas žmogus turi savų trūkumų, ir jų akcentavimas laido-
se tik dar labiau skatina patyčias tarp vaikų. O tai be galo opi tema. 

✔ vaikysTėje TeLevizija aTroDė...
Vaikystėj žiūrėdavau koncertus, multiplikacinius filmukus, laidas 

apie gyvūnus, taip pat sporto kanalą. Be galo patiko dailusis čiuoži-
mas. Visada prašydavau mamos nupirkt tokią suknelę, kurią vilkė-
dama mergina čiuoždavo. Tuo metu televizija atrodė daug tikresnė, 
joje buvo daugiau nuoširdumo, daugiau žmogiškumo. 

✔ TeLeviziją žiūrėTi verTa...
Žiūrėti verta, tačiau reikia atsirinkti tikrai vertas dėmesio laidas, 

programas ir televizijai skirti tik mažą dalį savo laiko. Juk daug sma-
giau parke prasibėgti ar pasibūti prie vandens telkinių gamtoje, nei 
sėdėt auginant kuprą prie mėlynųjų ekranų. 

Parengė Ringailė STuLPiNaiTėGViLDė

Esu... KOKYBIŠKOS  televizijos žiūrovė...

TV
 TO

P1
0

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

PBK 1,7%
NTV Mir Lietuva 1,4%
REN Lietuva 0,5%
LRT Kultūra 0,4%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 4,4%
TV1 3,6%
TV6 3,2%
Info TV 2,5%
TV8 1,9%

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

TV3 15%

LNK 12,9%

BTV 6,1%

TV3 17,6%

LNK 15,1%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 11,0

2 KK2 PENKTADIENIS LNK 7,5

3 MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 TV3 7,2

4 TV3 ŽINIOS TV3 7,0

5 AŠ GALIU LNK 7,0

6 VALANDA SU RŪTA LNK 7,0

7 KK2 LNK 6,8

8 GERO VAKARO ŠOU TV3 6,4

9 FARAI TV3 6,3

10 PRIEŠ SROVĘ TV3 6,2

Duomenys: TNS LT, 2016 m. rugsėjo 19-25 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 33,8%

Kiti  
kanalai 38,4% BTV 4,9%

LRT Televizija 
7,3%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
7,4%

Televizijos laidų vedėja ir sporto trenerė JOLANTA 
LEONAVIčIŪTė (34) tikina prie televizoriaus ekrano neleidžian-
ti ištisų vakarų. Apskritai Jolanta mano, jog televiziją žiūrėti 
verta, bet svarbu atsirinkti tik tai, kas tikrai įdomu ir naudinga.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Pagrindinį San Sebastiano kino festivalio 
apdovanojimą - „Auksinę kriauklę“ -  
netikėtai laimėjo kinų režisierius  
Siaoganas Fengas (Xiaogang Feng) su  
savo socialine satyra „Aš ne madam  
Bovari“ („I am not Madame Bovary“).

Šis filmas nebuvo laikomas favoritu. Žiu-
ri, kuriai teko nelengvas uždavinys  - išrink-
ti geriausią kino juostą iš 17, dalyvavusių kon-
kursinėje programoje, šiais metais vadovavo 
danų režisierius Bilė Augustas (Bille august).

Geriausia pagrindine aktore pripažinta fil-
me „Aš ne madam Bovari“ suvaidinusi Fan 
Bingbing (Fan Bingbing), geriausiu pagrindi-
niu aktoriumi - Eduardas Fernandesas (Edu-
ard Fernandez), sukūręs vaidmenį ispanų re-
žisieriaus Alberto Rodrigeso (Alberto Rodri-
guez) politiniame trileryje „El hombre de las 
mil caras“.

„Sidabrinė kriauklė“ už geriausią režisūrą 
atiteko pietų korėjiečiui Hon Sansu (Hong Sang-
soo) už dramą „Tu ir tavo“ („Yourself and Yours“).

Tai buvo 64-asis San Sebastiano kino 
festivalis. Ispanijos San Sebastiano miestas 

yra šių metų Europos kultūros sostinė. Pra-
ėjusį šeštadienį pasibaigęs festivalis - greta 
Berlyno, Venecijos ir Kanų - priskiriamas 
prie didžiųjų Europos kino festivalių.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

TELEVIZIJAApdovAnojimAi

San Sebastiano kino festivalio netikėtumas

Išskirtine apranga renginiuose garsėjanti kinų aktorė ir modelis  
Fan Bingbing (Fan Bingbing) šįkart pelnė ir geriausios aktorės prizą

EPA-Eltos nuotr.

Geriausio aktoriaus titulas teko Eduardui 
Fernandesui (Eduard Fernandez)

Pagrindinis prizas įteiktas 
Siaoganui Fengui (Xiaogang Feng) 
už filmą „Aš ne madam Bovari“
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 18.30  „Sudužusių 
            žibintų gatvės“

 19.15  Nikas Vujičičius 21.00  Duokim garo! 12.35  „Auklė“ 24.00   „Dingusios“

 TV8
6.25 TV Pagalba (N-7). 8.05 Kultūra+. 8.35 
Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 9.05 „Šu-
nyčiai patruliai“. 9.40 Ką pasakė Kakė Makė? 
10.15 Senoji animacija. 10.40 „Maištingoji 
Džeinė“ (N-7). 13.00 „Apkabink mane“ (N-7).
14.00 Pavojingi aukštakulniai (N-7). 15.00 
Langai (N-7). 16.00 Martos Stiuart kulinarijos 
mokykla. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 
„Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Fantastinė 
drama „Užtemimas“ (N-14). 23.30 „Gyvenimo 
bangos“ (N-7). 1.15 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.15 Beatos 
virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 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, 3.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.55 
Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.25 Gyvenk sveikai! 
10.50 „Tyrimo paslaptys 14“. 12.25 Kartu su visais. 
13.30 Mados nuosprendis. 14.45 Vyriška/Mote-
riška. 15.40 „Apie meilę“. 17.50 „Šamanė“. 18.50 
Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.05 „Geriausias šefas 2“. 0.25 V.Butusovo 
koncertas. 1.55 Vakaras su Urgantu. 2.30 „1in city“. 
3.30 „Mechaniko Gavrilovo mylima moteris“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 12.00 „20 
metų be meilės“. 14.35 Pėsčiomis. 15.05 „Kamens-
kaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 „60 minučių“. 
21.00 Humoro laida. 23.10 „Nutylėjimo sindromas“. 

 Ren
8.35 „Šeimos dramos“. 9.40 Pati naudingiausia 
programa. 10.40 „Atspindžiai“. 11.50 A.Čapman pa-
slaptys. 12.55 Kosminių istorijų diena. 13.55 Gyva 
tema. 15.00 Tinkama priemonė. 16.05 „Šeimos 
dramos“. 17.05 Labiausiai šokiruojančios hipote-
zės. 18.10 Keista byla. 19.20 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Mums 
net nesisapnavo. 0.30 „Kareiviai“. 1.20 Gyva tema. 

 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 „Eigulys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.55 „Susitikimo vieta“. 
16.20 „Laukinis 4“. 18.00 Kalbame ir rodo-
me. 19.40 Ekstrasensai prieš detektyvus. 21.20 
„Žaidimas. Revanšas“. 23.15 Dauguma. 0.30 
„Dar ne vakaras“. 2.25 „Susitikimo vieta“. 4.35 
„Švyturio šviesa ir šešėlis“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Buvo, nepraėjo. 
8.30 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 Trum-
pa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.25 „Komisaras Aleksas“. 16.20 Verta kalbėti. 
17.20 Okrasa laužo taisykles. 17.55 Naminukai. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.20 Polonijos 
reportažas. 19.25 Buvo, nepraėjo. 20.25 Laisvas 
ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 0.10 „Eska Music Awards“ - Šcecinas 
2016. 1.50 Miško istorijos. 2.15 Naminukai. 
6.30 Prie Tatrų. 

 TV1000
8.10 „Penktadienio vakaro žiburiai“ (N-14). 10.15 
„Pakaks“. 12.15 „Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba 
nieko“ (N-7). 14.15 „Drugio efektas“. 16.15 „Bran-
gioji pakeleivė“. 18.05 „Lakas plaukams“. 20.10 
„Vampyrų akademija“. 22.10 „Pasiklydę vertime“. 
0.10 „Geras melas“ (N-14). 2.10 „Anapus“ (N-14).

 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, 5.20 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 13.35 Didysis žvejys. 
14.30 Mirtinas laimikis. 21.00, 2.50 Būsto gelbėjimo 
operacija. 22.00, 3.40 Naminukės sezonas. 23.00, 
4.30 Paskutiniai Aliaskoje. 24.00 Greitai ir garsiai.

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
23.00, 4.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Viešbučių vers-
las. 11.00, 24.00, 5.00 Tamsiosios Amerikos pa-
slaptys. 15.00 Namų medžiuose gyventojai. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00 Ne-
įprastas maistas. 21.00, 2.00 Nekilnojamojo turto 
paieška. 22.00, 3.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 

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 „Paskutinis iš 

Magikianų“  
(N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

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

„La troškinys“  
(N-7).

21.50 Premjera! 
Fantastinis veiksmo f. 
„Bėgantis labirintu“ 
(N-14).

24.00 Kriminalinė drama 
„Dingusios“  
(N-14).

1.45 Premjera! 
„Išgelbėti poną 
Benksą“ (N-7).

6.30 „Didysis žvejys 2“.
7.00 „Ponas Bynas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
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 24 valandos 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Blogiausias 

Lietuvos  
vairuotojas  
(N-7).

22.00 Veiksmo f. 
„Šoklys“ (N-7).

23.50 Fantastinis 
siaubo trileris  
„Namas girios  
glūdumoj“  
(S).

1.40 Veiksmo trileris 
„Pabėgimas“  
(N-14).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Klausimėlis.lt.
11.05 Bėdų turgus.
11.45 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
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.
19.00 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 Trileris 

„Uždaras ratas“ 
(N-14).

0.20 Trumposios žinios.
0.25 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).

6.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

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

žibintų gatvės“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

gatvės“.
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Greitojo reagavimo 
būrys (S.W.A.T.)“ 
(N-7).

23.55 Veiksmo f. 
„Taikdarys“ (N-14).

1.45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

2.35 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

3.20 Mistinės istorijos 
(N-7).

4.10 „Žurovas“ (N-7).

6.09 TV parduotuvė.
6.25 „Jaunikliai“.
7.10 Šiandien kimba.
8.10 „Sparnuočių gyveni-

mas. Signalai  
ir giesmės“.

9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.15 „Paskutinis 

skambutis“ (N-7).
11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
12.25 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.30 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
17.00 Seimo rinkimai 2016.

Nemenčinės apygarda.
19.15 „Gyvenimas be ribų“. 

Tiesioginis Niko 
Vujičičiaus motyvaci-
nis pranešimas konfe-
rencijoje „No Limits“.

21.00 Auksinė daina.
23.00 Reporteris. Orai.
23.30 Siaubo f. „Piranijos. 

Skraidančios  
žudikės“ (S).

1.40, 4.35 
Siaubo komedija 
„Pragaro padaužos“ 
(S).

3.20 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

4.05 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 ...formatas. Poetas 

Gytis Norvilas.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 Žagarės vyšnių festiva-

lis 2016. „Antikvariniai 
Kašpirovskio dantys“.

8.20 „Šokių akademija“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Sauliaus Petreikio 

kūrybos vakaras.
13.15 „Senjorai, sukruskim“.
13.40 VU studentų roko 

opera. „Naktis, kai 
sustojo malūnas“.

14.55 Atspindžiai.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje.
16.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
17.00 „Bodo“ (N-7).
18.00 Auksinės krivūlės 

apdovanojimai 2016. 
Tiesioginė translia-
cija iš „Compensa“ 
arenos.

20.00 Kelias į namus. 
Edmundas Seilius.

20.30 „Šokių akademija“.
21.20 Didžioji Lietuva. 
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Kriminalinis trileris 

„Amerikos  
gangsteris“ (N-14).

 13.40   „Naktis, kai 
             sustojo malūnas“
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rugsėjo 30 d.

 21.00  „Poniutė kaime“ 17.00  „Skorpionas“ 23.20   „Meilė ir kiti 
             narkotikai“

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

šeimininkas?“
8.15 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
8.45 „Denis Vaiduokliukas“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 

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

(N-7).
15.05 „Denis Vaiduokliukas“.
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 „Nusikaltimas“ 

(N-14).
23.20 Snobo kinas. 

Melodrama  
„Meilė ir kiti  
narkotikai“ (N-14).

1.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

2.20 „Mentalistas“ (N-7).
3.05 „CSI. Niujorkas“ (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 kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Fizrukas“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(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 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Karinė drama 

„Brangenybių 
medžiotojai“  
(N-7).

0.55 Komiška drama 
„Batsiuvys“  
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“.

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

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).

16.10 „Dingęs lūšiukas“
18.00 „Ieškotojas“ 

(1) (N-7).
19.00 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 Pagaliau 
penktadienis! 
„Poniutė kaime“.

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 „Kasandros 
sapnas“  
(N-7).

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Šunys. Konkursas. 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 Deivas Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Kova su brakonieriais. 21.05, 5.02 Didžiausi 
ir blogiausi. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPort1
6.30 ATP 250. Winston-Salem 2016. Finalas. 9.00 
Tiesioginė transliacija. ATP 250 Chengdu. Ketvirt-
finalis. Pirmasis mačas. 11.00 Tiesioginė trans-
liacija. ATP 250 Chengdu. Ketvirtfinalis. Antrasis 
mačas. 13.00 KOK World Series. Bušido kovos. 
Vilnius 2016. 15.40 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Septintosios rungtynės. 18.25 Ispanijos super-
taurė. „Barcelona“ - Madrido „Real“. Pusfinalis. 
2016-09-23. 20.00 KOK World Series. Bušido 
kovos. Moldova 2016. 3 d. Premjera. 21.00 Tie-
sioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Malagos „Unicaja“. 23.00 
Drift Masters GP. Gdansko etapas. Antroji diena. 
2.00 KOK World Series. Bušido kovos. Vilnius 
2016. 4.40 Road to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 
5.05 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. 
„Barcelona“ - „Real“. Ketvirtosios rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
6.45 Rio 2016. Krepšinis. Finalas. Moterys. 8.55 
„Formulė-1“. Malaizijos GP treniruotė 2. Tiesiogi-
nė transliacija. 10.35 Ledo ritulys. KHL. „Neftekh-
imik“ - Rygos „Dinamo“. 12.35 Futbolas. UEFA 
Europos lyga. „Zurich“ - „Osmanlispor“. 14.25 
Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ - „Salavat Yulaev“. 
16.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ - 
„Bayern“. 18.25 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 18.55 Ledo ritulys. KHL. „Ak Bars“ 
- Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 21.25 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 21.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Everton“ - „Crystal Pa-
lace“. Tiesioginė transliacija. 24.00 Ledo ritulys. 
KHL. „Lada“ - „Jokerit“. 2.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Everton“ - „Crystal Palace“. 5.05 
Ledo ritulys. KHL. „Ak Bars“ - Rygos „Dinamo“. 

 euroSPort
 6.00, 8.30, 12.00, 19.00, 22.00, 2.30 Salės fut-
bolas. Pasaulio čempionatas. Kolumbija. 7.30 
Dviračių sportas. Milanas-Turinas. 9.30 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Japonijos turas. 
10.15, 13.30, 17.00, 23.00, 24.00, 5.30 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Rusija. 14.45, 19.45, 
1.00 Futbolas. Moterų U17 pasaulio čempiona-
tas. Jordanija. 19.40, 23.55 Sporto naujienos. 
4.00 Kovinis sportas. Didžiojo prizo serija.

„uŽtemimAS“
Fantastinė drama. JAV. 2010.
Režisierius: David Slade.
Vaidina: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

Sena vampyrų ir vilkolakių nesantaika, laikinai prigesinta netvirtomis 
paliaubomis, netrukus gali vėl įsiliepsnoti. Bela suvokia, kad nuo jos pa-
sirinkimo priklauso dviejų klanų - vampyrų ir vilkolakių - likimas. Bela 
nepasiruošusi tokiam sprendimui. Jai brangūs abu - tiek Edvardas, tiek 
Džeikobas. Mergina stengiasi sutaikyti juos ir išvengti skausmingo ir nieko 
gero nežadančio pasirinkimo.

tV8
21.00

rekomenduoja

„BĖGAntiS lABirintu“
Fantastinis veiksmo Filmas. 
JAV. 2014.
Režisierius: Wes Ball.
Vaidina: Dylan O’Brien, Kaya 
Scodelario, Chris Sheffield.

Tomas atsipeikėja įkalintas labirinte.
Tik sudėdamas praeities nuotrupas 
su labirinte atrastomis užuomino-
mis, Tomas gali tikėtis atskleisti tikrą-
ją savo paskirtį ir būdą, kaip ištrūkti.

„nAmAS GirioS GlŪDumoJ“
Fantastinis siaubo Filmas. 
JAV. 2011.
Režisierius: Drew Goddard.
Vaidina: Kristen Connolly, Chris 
Hemsworth, Anna Hutchison.

Penki bičiuliai atvyksta į nuošalią miš-
ko trobelę. Jie nežino, kad kažkas ste-
bi kiekvieną jų žingsnį ir ruošiasi siau-
bingoms apeigoms. Rūsyje draugai 
aptinka mergaitės dienoraštį, išlikusį 
nuo dvidešimtojo amžiaus pradžios. 

„ŠoKlYS“
veiksmo Filmas. JAV, Kanada. 
2008.
Režisierius: Doug Liman.
Vaidina: Hayden Christensen, 
Samuel L.Jackson, Jamie Bell.

Deividas geba teleportuotis į bet 
kurį pasaulio tašką. Jam pakanka 
įsivaizduoti, kur norėtų atsidurti, ir 
jis jau ten. Tačiau sužino, kad jis nėra 
vienintelis, apdovanotas šia galia.

tV3
21.50

lnK
22.00

lnK
23.50
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

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

meistrai“ (N-7).
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Nuotykių komedija 

„Džiunglių karalius“ 
(N-7).

12.50 „101 dalmatinas“ 
(N-7).

14.50 Komedija „Keistas 
penktadienis“ (N-7).

16.50 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot.
19.30 Auksiniai svogūnai 

2016. Lietuva, apdo-
vanojimų ceremo-
nija, 2016. Vedėjai 
A.Valinskas ir 
J.Jankevičius (N-7).

22.00 Premjera! Komedija 
„Apsimeskime farais“ 
(N-14).

0.10 Trileris „Keršto 
aitvaras“ (S).

1.55 Trileris „Šalutinis 
efektas“ (N-14).

6.30 „Ponas Bynas“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. „Linksmieji 
detektyvai“.

7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Skrybėliuotė“.
9.55 Animacinis f. 

„Stebuklų šalis“.
11.45 Komedija „Nepap-

rasta komanda“.
13.35 Pričiupom! 

(N-7).
14.30 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.40 Lietuvos kaimo spin-

dulys 2016. Lietuvos 
kaimo bendruomenių 
apdovanojimai.

18.30 Žinios. 
19.30 Animacinis f. 

„Mėnulio užkariautojai“.
21.20 Komedija „Bukas 

ir bukesnis 2“ 
(N-14).

23.35 Komedija 
„Vaiduoklių namas“ 
(N-14).

1.20 Veiksmo f. „Šoklys“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.30 „Nemunu per Lietuvą“.
7.25 „Lesė“.
7.50 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai 3“.
8.15 „Džiunglių knyga 1“.
8.40 „Tatonka ir mažieji 

draugai“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.05 „Gyvūnų išgyvenimo 

strategija“. 8 d. „Išmo  -
ningieji statytojai“.

13.00 „Ypatingi gyvūnų 
tėvai“. „Vieniši tėvai“.

13.55 „Šerloko Holmso 
sugrįžimas“ (N-7).

15.45 Žinios.
16.00 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

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

„Mėne sienos magija“ 
(N-7).

0.35 Trumposios žinios.

 23.00  „Mėne sienos 
     magija“

 10.00   Pasaulis 
   pagal moteris

ŠeŠtadienis

„APSIMESKIME FARAIS“
Komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Luke Greenfield.
Vaidina: Jake Johnson, Damon Wayans Jr., Rob Riggle.

Du bičiuliai kostiumų vakarėliui apsirengia policijos pareigūnais ir tampa 
apylinkės sensacija. Tačiau kai šie naujai iškepti „didvyriai“ įsivelia į tikrą 
banditų ir korumpuotų policininkų tinklą, jie iš tikrųjų turi panaudoti 
savo netikrus policininkų ženklelius.

rekomenduoja

„NEPAPRASTA KOMANDA“
Komedija. JAV. 1991.
Režisierius: Burt Kennedy.
Vaidina: Christopher Lloyd, 
Shelley Duvall, Hulk Hogan.

Galaktikos superherojų ištinka 
nesėkmė: kovoje sudūžta jo erd
vėlaivis ir jis priverstas nusileisti 
Žemėje. Deja, su savimi jis neturi 
galią suteikiančios aprangos ir į 
Kalifornijos priemiesčio gyvento
jų rankas patenka visiškai bejėgis. 
Kaip eilinis Žemės gyventojas jis iš
sinuomoja kambarėlį, tačiau ramy
bę sutrikdo amžini jo persekiotojai.

„PREZIDENTO PATIKĖTINIS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2000.
Režisieriai: Eric Norris, 
Michael Preece.
Vaidina: Chuck Norris, 
Dylan Neal, Ralph Waite.

Džošua Makordas  specialusis 
agentas, vykdantis tik šalies prezi
dento užduotis. Tačiau net ir jam at
eina laikas pasitraukti iš mūšio lauko. 
Prieš tai Džošua turi surasti įpėdinį, 
kuris taip pat puikiai, kaip ir jis, vyk
dys slaptas operacijas. Į Makordo 
akiratį pakliūva buvęs legendinio 
būrio „Delta“ narys Dekas Sleiteris.

 „MEILĖ IR KITI NARKOTIKAI“
melodrama. JAV. 2010.
Režisierius: Edward Zwick.
Vaidina: Anne Hathaway, 
Oliver Platt, Jake Gyllenhaal.

Džeimis  veržlus, apsukrus ir be ga
lo mylimas moterų jaunuolis, parda
vinėjantis vaistinius preparatus. Far
macijos pasaulyje vyrauja milžiniška 
konkurencija, tačiau Džeimiui tai ne 
kliūtis veržtis į aukštumas. Jis sutinka 
Megę, žavingą merginą, sergančią 
nepagydoma Parkinsono liga.

LNK
11.45

TV1
0.30

 TV8
6.30 Priešaušrio Lietuva. 7.00 „Linksmieji drau-
gai“. 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 
10.00 Senoji animacija. 11.00 Mamyčių klu-
bas. 11.30 Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių 
žvaigždučių būstas. 12.30 Svajonių sodai. 
13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
(N-7). 14.00 „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 
15.00 „Dauntono abatija“ (N-7). 16.15 „Tėvas 
Braunas“ (N-7). 17.30 X Faktorius (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė komedija „Miško laukymė“ (N-7). 
22.45 Fantastinė drama „Užtemimas“ (N-14). 
1.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 INFO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.25 Žodis -
ne žvirblis. 15.30 KK2 (N-7). 17.40 Dviračio 
šou. 19.30 „Skaitmeninė detoksikacija. Trys 
mėnesiai be išmaniųjų technologijų“. 20.30 Va-
landa 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, 1.15 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 16.40 
Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 7.15 
„Maša ir lokys“. 7.55 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 
Ganytojo žodis. 9.10 Idealus remontas. 10.10 „Ma-
šinos gąsdintojos“. 10.20 Skanėstas. 11.30 „Šerloko 
Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“. 14.35 Kas 
nori tapti milijonieriumi? 15.55 Prajuokink komiką. 
17.00 „Ledynmetis“. 20.00 Laikas. 20.20 Balsas. 
23.30 „Išsisukinėjimai“. 1.45 „Jumorina“.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
7.40, 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Naujienos. 8.15 
„Ogariovo 6“. 10.05 „Šeimos detektyvas“. 11.30 
Humoro laida. 14.30 „Silpna moteris“. 18.00 
Šeštadienio vakaras. 21.00 „Stovukas“. 0.50 
„Lenktynininkai“. 2.15 „Laimės formulė“.  

 REN
6.40 „Fiksikai“. 6.45-10.30 Labiausiai šokiruo-
jančios hipotezės. 11.30 „Mintransas“. 12.20 
Sąžiningas remontas. 13.00 Pasverti ir laimin-
gi 4. 17.00 Kosminių istorijų diena. 18.00 
Fantastika su grifu „Slaptai“. 19.05 Paklydimų 
teritorija. 21.10 Karinė paslaptis su Igoriu 
Prokopenko. 23.25 „Naujos Žemės beieškant“. 
0.20 Proto buveinė. 1.10 Žiūrėti visiems! 

BTV
22.05

 19.30   „Mėnulio 
    užkariautojai“

TV3
22.00
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6.05 Pričiupom! (N-7).
6.30 „Diagnozė - 

žmogžudystė“  
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Nepaprastai mieli!“
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
Trakai.

12.00 Amerikietiškos 
imtynės (N-7).

14.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Šuo“.
19.00 Pavariau (N-7).
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 Veiksmo f. 

„Prezidento  
patikėtinis“  
(N-7).

23.55 Siaubo trileris 
„Urvarausiai“  
(S).

1.50 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

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

4.00 Muzikinė kaukė.

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Dykumos“.
8.30 Kartų kovos.
9.30 Auginantiems 

savo kraštą.
10.05 „Sparnuočių 

gyvenimas.  
Skrydžių  
virtuozai“.

11.15 „Vincentas“ 
(N-7).

13.00 Seimo rinkimai 
2016.  
Karoliniškių  
apygarda.

14.55 „Sparnuočių 
gyvenimas. 
 Tėvystės rūpesčiai“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios. 

16.20 Vasara tiesiogiai 
su D.Žeimyte.

16.50 „Voras“ (N-7).
18.25 „Gamtos magija“.
18.55, 20.30 

„Dykumos“.
21.30, 3.30 

24/7.
23.00 „Atšilimas“ 

(N-7).
1.20 Mafijos kronikos 

(N-14).
2.20 „Vincentas“ 

(N-7).
4.15 „Žemė iš paukščio 

skrydžio“.
6.00 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Roko opera. „Naktis, 

kai sustojo malūnas“.
7.15 Rusų gatvė.
7.45 Didžioji Lietuva. 
8.15 Duokim garo!
9.45 Vilniaus albumas.
10.00 Trembita.
10.15 Menora.
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias.
11.15 LRT Kultūros akademi-

ja. Kūrybos vi   suome- 
nė - kas tai? 1 d.

12.05 Linija, spalva, forma.
12.50 Jaunimo teatro 

spektaklis. H.Melville. 
„Raštininkas Bartlbis“. 

15.00 ARTi. Piešinys.
15.30 Euromaxx.
16.00 Tikri vyrai.
16.45 „Apokalipsė. Antrasis 

pasaulinis karas“ (N-7).
17.45 Žinios.
18.00 Didysis muzikų 

paradas 2016.
21.00 ARTS21.
21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Žagarės vyšnių festi-

valis 2016. „Colours 
of Bubbles“.

23.30 Trileris „Uždaras 
ratas“ (N-14).

1.05 „Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas“ (N-7).

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

(N-7).
10.30 Neįprasti augintiniai.
11.00 „Atspėk gyvūną“.
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 

šeimininkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Viengungis“.
17.00 „Toledas“ (N-7).
18.40 „Būrėja“.
19.15 „Senjora“ (N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisaras Borovskis 
ir Kylio dangus“ 
(N-7).

22.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.30 „Meilė ir kiti 
narkotikai“  
(N-14).

2.30 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

4.25 „Kas namie 
šeimininkas?“

5.10 „Griežčiausi tėvai“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(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 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Futbolo.tv.
12.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

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

pasaulio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Kėdainių „Nevėžis“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 Veiksmo f. 
„Greitis 2. Laivo 
užgrobimas“  
(N-7).

21.35 TV3 žinios.
22.30 Veiksmo f. 

„Pavojingasis 
Bankokas“ (N-14).

0.30 Karinė drama 
„Brangenybių 
medžiotojai“ (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).
16.00 „Hercogienė“ 

(N-7).
17.55 „Virtuvė“ 

(N-7).
18.25 Šeimos vakaras. 

„Pūkuoti ir dantyti“.
20.00 „Sekundės 

iki katastrofos“ 
(N-7).

21.00 „Beorė erdvė“
(N-7).

22.00 „Nuostabus 
pasaulis“  
(N-7).

23.40 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

0.40 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

 12.50   „Raštininkas 
     Bartlbis“

 11.15  „Vincentas“ 19.30   Muzikinė kaukė  16.00   „Hercogienė“ 17.00    Lietuvos krepšinio 
     lygos rungtynės

 17.00   „Toledas“

TV PROGRAMAspalio 1 d.

 NTV Mir
6.25 „Sutuoktiniai“. 7.25 „Eksliuzyvas“. Dmitri-
jus Nagijevas „Aš - vienišas gyvenime“. 8.00, 
10.00, 16.00 Šiandien 8.20 Ir vėl sveiki! 8.50 
Gaminame su A.Ziminu. 9.15 Kūdikio lūpo-
mis. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 „Gyvas ir 
negyvas maistas“. S.Maloziomovo mokslinis 
tyrimas. 12.00 Buto klausimas. 13.05 „Dvigubi 
standartai“. 14.05 „Vieną kartą“ su Sergeju-
mi Majorovu. 15.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
16.20 „NTV-Matymas. „Revoliucija po raktu“. 
17.15 Tyrimą atliko... 19.00 Centrinė televizija. 
20.00 Naujos rusiškos sensacijos. 21.00 „Ma-
tau-žinau“. 22.55 „Saltykovo - Ščedrino šou“. 
23.55 „Tarptautinė pjūklorama“ su Tigranu Keo-
sajanu. 0.45 „Dar ne vakaras“. 2.35 „Paslaptinga 
Rusija. Permės sritis. Įslaptinta NSO katastrofa?“ 

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.50 Polonija 24. 
12.20 Sveika, Polonija. 13.15 „Tėvas Mateušas“. 
14.10 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.15 Aš tai žinau! 
16.05 Okrasa laužo taisykles. 16.30 Šokantis 
su gamta. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.55, 1.50 „M, kaip 
meilė“. 19.50, 6.55 Iš kitos pusės. 20.45, 2.45 Ani-
macinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.45 „Bodo“. 
22.50, 4.45 „Papuša“. 1.00 Opolė 2016 bisui. 

 TV1000
10.20 „Geras melas“. 12.15 „Vampyrų akade-
mija“. 14.10 „Selestė ir Džesis amžinai“. 15.45 
„Anapus“. 17.45 „Kablys“. 20.10 „Geriuasia, ką 
turiu“. 22.20 „Turistas“. 0.10 „Tamsusis slėnis“.  

 DiscoVery 
9.10 Aliaskos pakraštys. 10.05 Relikvijų medžioto-
jai. 10.55 Garažų auksas. 11.50 Karai dėl bagažo. 
12.40 Sandėlių karai. Kanada. 15.25 Novatoriai. 
16.20 Nesuplanuota kelionė. 17.15 Prasti inžinierių 
sprendimai. Klaidų taisymas. 18.10 Didžiosios sta-
tybos. 19.05 Variklių entuziastai su Džimiu de Viliu. 
20.00 Mega pervežimai. 21.00, 2.50 Automobilių 
perpardavinėtojai. 22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. 
Karšti ratai, dideli sandoriai. 23.00, 4.30 Paskui 
klasikinius automobilius. 23.30, 4.55 Dalaso auto-
mobilių rykliai. 24.00, 5.20 Likvidatorius. 

 TraVel
9.00, 15.00, 20.00 Nekilnojamojo turto paieška. 
10.00 Salų paslaptys. 11.00 Namai ant ratų. 12.00 
Viešbučių verslas. 16.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 
17.00, 21.00 Neįprastas maistas. 19.00 Gyvenime ne 
vien žiedai. 22.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 
23.00 Kelionė aplink pasaulį. 24.00 Statybos atokio-
je Montanoje. 1.00 Tamsiosios Amerikos paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
7.00, 8.15 Kaimo veterinaras. 7.25 Didžiausi ir 
blogiausi. 9.10 Daktarė Dy. 10.05 Liūtė karalienė. 
11.00 Mirtinos salos. 11.55, 17.25, 22.55, 5.49 
Sveikas, pasauli! 12.50, 1.40 Deivas Selmonis. 
Gyvenimas su liūtais. 18.20, 21.05 Begemotai. 
Nusikaltėlių pasaulio žudikai. 19.15 Gyvenimas po 
Černobylio. 20.10 Dr. Džefas. 22.00 Tasmanijos 
tigro medžioklė. 23.50, 0.45 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
7.00 Ispanijos supertaurė. Vitorijos „Baskonia“ 
- Gran Kanarijos „Herbalife“. Pusfinalis. 2016-
09-23. 9.00 Tiesioginė transliacija. ATP 250 
Chengdu. Pusfinalis. Pirmasis mačas. 11.00 
Tiesioginė transliacija. ATP 250 Chengdu. Pus-
finalis. Antrasis mačas. 13.00 Olandijos „Ere-
divisie“ futbolo lygos apžvalga. 13.30 ATP 250 
Chengdu. Pusfinalis. Šiandien. 15.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Mala-
gos „Unicaja“. VAKAR. 17.15 KOK World Series. 
Bušido kovos. Moldova 2016. Premjera. 20.00 
Tiesioginė transliacija. Motosportas. Spidvėjaus 
didysis prizas. Lenkijos (Torunės) etapas. 23.00 
ATP 250 Chengdu. Pusfinalis. Pirmasis mačas. 
Šiandien. 1.00 ATP 250 Chengdu. Pusfinalis. 
Antrasis mačas. Vakar. 3.00 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Septintosios rungtynės. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.05 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Zurich“ - 
„Osmanlispor“. 8.55 „Formulė-1“. Malaizijos GP 
treniruotė 3. Tiesioginė transliacija. 10.15 Rio 2016. 
Vandensvydis. Finalas. Vyrai. 11.55 „Formulė-1“. 
Malaizijos GP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 
13.30 UEFA Čempionų lygos žurnalas. 13.55 Pre-
mier lygos apžvalga. 14.25 Anglijos Premier lyga. 
„Swansea“ - „Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 
16.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga 16.55 
Anglijos Premier lyga. „Hull“ - „Chelsea“. Tiesiogi-
nė transliacija. 19.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 
20.00 Spidvėjus. Torunės GP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 23.00 Anglijos Premier lygos rung-
tynės. 0.50 Anglijos Premier lyga. „Swansea“ -
„Liverpool“. 2.40 Anglijos Premier lyga. „Hull“ - 
„Chelsea“. 5.25 KHL. „Lada“ - „Jokerit“. 

 eurosPorT
7.00 Futbolas. Moterų U17 pasaulio čempiona-
tas. Jordanija. 8.30, 15.00, 18.15, 19.45, 3.00, 
5.30 Salės futbolas. Pasaulio čempionatas. Ko-
lumbija. 10.15 Jojimas. JAV. 11.30, 15.45 Mo-
tosportas. Pasaulio čempionatas. 12.15 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Rusija. 13.15, 24.00, 
4.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 16.45 
Dviračių sportas. Lombardijos turas. 19.40, 
23.55 Sporto naujienos. 1.00 Kovinis sportas.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Juodasis 
  sąrašas“

 2.50  Dainuoja 
  Merūnas Vitulskis

 14.00  „Puaro“ 11.55  „Tai nutiko 
  Manhatane“

 16.45  Ekstrasensų 
  mūšis

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų 

istorijos“.
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 Romantinė 

komedija 
„Užkerėtoji“ (N-7).

13.05 Komedija 
„Bio kupolas“ (N-7).

15.00 Romantinė komedija 
„Rojun nublokšti“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 X Faktorius (N-7).
22.00 Kriminalinis

trileris „Ties riba“ 
(N-14).

0.05 Siaubo f. 
„Mirtina  
priesaika“ (S).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Ponas Bynas“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. „Linksmieji 
detektyvai“.

7.45 „Neramūs ir triukš-
mingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 „Pingviniuko Lolo 
nuotykiai“.

10.00 Nuotykių komedija 
„Mažius“ (N-7).

11.45 „Na, palauk!“.
11.55 Melodrama „Tai 

nutiko Manhatane“ 
(N-7).

14.10 Pričiupom! (N-7).
14.40 TV serialas 

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

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Aš galiu.
21.45 Kriminalinė drama 

„Amerikietiška afera“ 
(N-14).

0.30 Komedija „Bukas ir 
bukesnis 2“ (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 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, 1.45 „Viduriniųjų 

Rytų gamta“. 2 d. 
13.00, 2.40 „Galapagai. 

Pokyčiai salose“.
14.00 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Vėliavnešiai.
16.30 Tikri vyrai.
17.15 Lietuvos humoro lyga.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Koncertas, skirtas 

Policijos dienai.
22.30 Trumposios žinios.
22.40 „Ponas Bynas“ (N-7).
0.10 Trumposios žinios.
0.15 „Mariupolis“ (N-14).
3.35 „Puaro“ (N-7).

6.00 Pasaulio 
profesionalų imtynės 
(N-7).

7.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

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

(N-7).
10.35 Beatos virtuvė.
11.30 „BBC 

dokumentika. 
Laukinių gyvūnų 
pasaulis“.

13.30 Sveikinimai.
16.00 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „Šuo“.
19.05 Veiksmo 

komedija  
„Vagis policininkas“ 
(N-7).

21.00 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

23.00 Drama 
„Kelias į žvaigždes“ 
(N-14).

1.10 Siaubo trileris 
„Urvarausiai“ (S).

2.45 Veiksmo komedija 
„Vagis policininkas“ 
(N-7).

4.15 „Laukinių gyvūnų 
pasaulis“.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Dykumos“.
8.30 Kaimo 

akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.50 „Gamtos 

pasaulis“.
13.00 Seimo rinkimai 

2016. Lazdynų  
apygarda.

14.55 „Sparnuočių 
gyvenimas. 
Ištvermės ribos“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios. Orai.

16.20 Krepšinio 
pasaulyje su 
V.Mačiuliu.

16.50 „Voras“ (N-7).
18.25 „Gamtos magija“.
19.00 Kartų kovos.
20.30 Auksinė daina.
23.00, 6.20 24/7.
24.00 „Voras“ (N-7).
2.10, 5.30 „Sparnuočių 

gyvenimas.  
Tėvystės  
rūpesčiai“.

3.00 „Sparnuočių 
gyvenimas. 
Ištvermės ribos“.

3.50 „Dykumos“.

6.00 LR himnas.
6.05 Klauskite daktaro.
6.50 Anapus čia ir dabar.
7.45 Rasos lašeliai 2015. 
9.45 Koncertas 

„Aukštumos, lygu-
mos, žemumos“. 

10.45 IQ presingas.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
12.15 Šventadienio mintys.
12.45 Didysis muzikų para-

das 2016.
15.45 Karinės paslaptys.
16.30 „Krymas - griežtojo 

režimo kurortas“.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 Dokumentinis f. 

„Šaligatvis“.
18.50 Dokumentinis f. 

„Senjorai, sukruskim“.
19.10 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
20.05 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
21.30 Panorama. 
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Auksinės krivūlės 

apdovanojimai 2016.
0.30 LRT OPUS ORE. 
1.30 „Šaligatvis“.
2.20 Septynios Kauno 

dienos.
2.50 Neapolietiškos 

dainos. Dainuoja 
Merūnas Vitulskis.

 16.20  Krepšinio pasau-
  lyje su V.Mačiuliu

 TV8
6.30 Kultūra+. 7.00 „Linksmieji draugai“. 8.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 Menų sala. 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 „Naisių 
vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 15.00 „Dauntono aba-
tija“ (N-7). 16.15 „Tėvas Braunas“ (N-7). 17.25 
Namų dekoravimas (N-7). 18.00 „Moterys meluo-
ja geriau“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Premjera! Komedija „Rudeninės 
svajos“ (N-7). 22.50 Romantinė komedija „Miško 
laukymė“ (N-7). 0.30 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Auginantiems savo kraštą. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 
KK2 (N-7). 10.25 Žodis - ne žvirblis. 10.30 Dvi-
račio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 13.30, 0.10 
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 
pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 22.30 Pagal-
bos skambutis (N-7). 23.20 Nuo... Iki. 1.30 Už 
vaikystę. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Sargybinis. 
7.05 „Mikropolis“. 7.15 „Linksmieji kamuoliukai. 
PIN kodas“. 7.45 Padriki užrašai. 8.00 Sveikata. 
9.00 Naujienos. 9.10 Dmitrijaus Krylovo jubiliejaus 
proga „Palaidas DK“. 10.00 „Mašinos gąsdintojos“. 
10.25 Fazenda. 11.00 Naujienos. 11.30 Prajuo-
kink komiką. 12.50 „Paskutinis karalienės ėjimas“.  
17.00 Maksimas Maksimas. 18.05 Linksmųjų ir 
išradingųjų klubas. 21.00 Sekmadienio „Laikas“. 
22.45 Kas? Kur? Kada? 24.00 Pamaskvio vakarai. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.50 „Stovukas“. 8.20 Pats sau režisierius. 9.10 
J.Petrosiano humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 
10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 Nau-
jienos. 11.20 Juoktis leidžiama. 14.15 „Mergina 
į padorią šeimą“. 16.15 „Netikėtinumo teorija“. 
22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
24.00 Šalies budėtojas. 

 Ren
6.50 „Fiksikai“. 7.00 Pažink saviškius. 7.50 
Žiūrėti visiems! 8.50 Rusiškas vairavimas. 
9.50 Paskutinę akimirką. 10.45 „Jumorina“. 
Juoko festivalis. 12.45-20.35 „Geidžiama“. 0.30 
„Druska“. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.25 „Ekskliuzyvas“. Marina Zudina. 8.00, 10.00, 
16.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.55 NTV Stringe-
riai. 9.25 Valgome namie. 10.25 Pirmoji pavara. 
11.05 Technikos stebuklai. 12.00 Sodininkų atsa-
kas. 13.05 Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuosime, 
pavalgysime! 15.05 Rusiškas grožis. 16.20 Tu 
nepatikėsi. 17.20 „Milijono verta paslaptis“. 19.00 
Savaitės akcentai. 19.55 „Kinošou“. 22.45 „Metro 
policijos kapitonas“. 0.55 „Dar ne vakaras“. 

 TV PolonIa
7.45 Aš tai žinau! 8.35 Giminės saga. 9.05 „Eska 
Music Awards“ - Šcecinas 2016. 10.05 Laisvas 
ekranas. 10.20, 18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 
10.30, 20.25, 2.25 Mada šeimai. 10.50 Grūdas. 
11.20 Petersburskio muzikos šou. 11.50 „Šė-
tonas iš septintos klasės“. 12.45 Tarp žemės ir 
dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp 
žemės ir dangaus. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 
15.15 Pramoginė laida. 15.40 Įsimylėk Lenki-
joje. 16.10 „Hit Hit Hurra!“ 17.30 „Šeimynėlė.
pl“. 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. Sportas. Orai. 
21.45, 3.45 „Blondinė“. 22.40, 4.40 „Naujokas“. 
0.15 Festivalio „Nenuolankūs, nepalaužti, pra-
keikti“ baigiamasis gala koncertas. 

 TV1000
8.10 „Turistas“. 10.05 „Tamsusis slėnis“. 12.05 
„Geriausia, ką turiu“. 14.15 „Lemiamas taš-
kas“. 16.20 „Juodoji užrašų knygelė“. 18.10 
„Vaizduotės žaidimas“. 20.10 „Keith“. 22.10 
„Profesionalai“. 0.15 „Prašom duoti“. 

 DIscoVeRy 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10, 19.05 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 10.05 Iš meilės automo-
biliams. 10.55 Rūdžių imperija. 11.50 Traukiniu 
į Aliaską. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijo-
je. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likvidatorius. 
15.25 Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Me-
gapervežimai. 17.15 Iš meilės automobiliams. 
18.10 Kaip tai pagaminta? 20.00 Aliaska. Šeima 
iš miško. 22.00 Novatoriai. 23.00 Motociklai. 

 TRaVel
7.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 13.00 Nekilnoja-
mojo turto paieška. 10.00, 24.00 Gyvenimas rąstų 
namelyje. 11.00, 17.00 Turto gelbėtojai. 12.00, 
19.00 Viešbučių verslas. 14.00, 18.00, 23.00 
Statybos Aliaskoje. 15.00, 20.00 Statybos atokioje 
Montanoje. 16.00 Namų medžiuose gyventojai. 
21.00, 2.00 Muziejų paslaptys. 22.00, 1.00 Mirtį 
sėjantys turtai. 3.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
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 17.40  „Aguonų laukas“ 19.00  „Formulė-1“ 21.00  „Brokenvudo pas-
laptys. Kraujas ir vanduo“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
8.00 „Sodininkų pasaulis“.
8.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 Neįprasti augintiniai.
11.00 „Atspėk gyvūną“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
12.30 Pagaminta Italijoje.
13.00 „Svajonių sodai“.
14.00 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Viengungis“.
17.00 Nemarus kinas. 

Komedija „Pavažinėtos 
mašinos“ (N-7).

19.45 „Akloji“.
21.00 „Brokenvudo 

paslaptys. Kraujas ir 
vanduo“ (N-7).

22.55 Romantinė komedija 
„Ko laukti, kai  
laukiesi“ (N-7).

1.00 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

2.20 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis 
ir Kylio dangus“.

3.50 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

4.35 „Griežčiausi tėvai“.
5.20 „Viengungis“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai.
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas.
12.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai.
13.30 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai (N-7).
14.00 Pasaulio rali-kroso 

čempionato Latvijos 
etapas. 

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

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
 Prienų-Birštono 
„Vytautas“. 

19.00 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Malaizijos 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.40  TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.40 Nakties TOP (N-14).
23.10 „Vikingai“ (N-14).
0.10 Rizikingiausi polici-

jos darbo epizodai.

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).

14.20 „Artūras ir 
Minimukai“.

16.10 „Ieškotojas“ (1) 
(N-7).

17.10 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

17.40 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

18.50 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

20.00 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

21.00 VIP seansas. 
„Trys muškietininkai“ 
(N-7).

22.55 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

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

„KO LAUKTI, KAI LAUKIESI“
Romantinė komedija. jAV. 2012.
Režisierius: Kirk Jones.
Vaidina: Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks.

Penkios poros ruošiasi pasveikinti naujos gyvybės atėjimą. Kiekviena iš 
jaunų mamyčių sprendžia skirtingo sudėtingumo nėštumo rebusus. Tai 
ir įvaikinimo galimybė po persileidimo, ir dvynukų laukimas, komplikuo-
tas nėštumas, neišmatuojamas džiaugsmas, artėjančios tėvystės baimė.

TV1
22.55

rekomenduoja

„VAGIS POLICININKAS“
Veiksmo komedija. JAV. 1999.
Režisierius: Les Mayfield.
Vaidina: Dave Chappelle, 
Peter Greene, Martin Lawrence.

Mailsas Loganas - profesionalus va-
gis.  Tačiau kalėjimo išvengti nepavy-
ko. Grįžęs po trejų metų nelaisvės, to-
je vietoje, kur paslėpė brangenybes, 
pamato pastatytą pastatą, kuriame 
įsikūręs policijos departamentas. 

„TIES RIBA“
kRiminalinis tRileRis. JAV. 2012.
Režisierius: Asger Leth.
Vaidina: Elizabeth Banks, 
Sam Worthington, Jamie Bell.

Gudrūs plėšikai pavagia neįkaino-
jamą deimantą ir kaip atpirkimo 
ožį pakiša buvusį policininką Niką 
Kesidį. Nikas jau yra nusižengęs 
įstatymui, todėl jo žodžiais nieks 
nepatikės. Tai suvokdamas jis imasi 
ekstremalių priemonių. 

„AMERIKIETIŠKA AFERA“
kRiminalinė dRama. JAV. 2013.
Režisierius: David O.Russell.
Vaidina: Christian Bale, 
Bradley Cooper, Amy Adams.

Talentingas sukčius Irvingas kar-
tu su savo nusikaltimų partnere 
Sidne mulkina žmones ir gyvena 
nerūpestingą gyvenimą, kol vieną 
dieną jų kelyje pasipainioja FTB 
agentas Ričis. 

BTV
19.05

LNK
21.45

TV3
 22.00

 ANIMAL PLANET
6.12, 11.55, 17.25, 22.55 Sveikas, pasauli! 6.36, 
13.45, 2.35 Kaimo veterinaras. 7.25 Akiplėšos 
katės. 8.15 Pingvinai lėktuvu. 10.05, 18.20, 
22.00, 5.49 Akvariumų verslas. 11.00 Kova su 
brakonieriais. 12.50, 1.40 Mirtinos salos. 14.40, 
3.25 Daktarė Dy. 15.35, 4.15 Liūtė karalienė. 
16.30, 5.02 Didžiausi ir blogiausi. 19.15 Paieš-
kos laukinėje gamtoje. 20.10 Aplinkos apsauga. 
21.05 Dr. Džefas. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
6.00 ATP 250 Chengdu. Ketvirtfinalis. 8.00 Moto-
sportas. Spidvėjaus didysis prizas. 11.00 Rusijos 
„Premier“ futbolo lygos apžvalga. 11.30 ATP 250 
Chengdu. Finalas. 13.30 Road to Glory. Kovinio 
sporto žurnalas. 14.00 Pasaulio rali-kroso čem-
pionatas. Rygos etapas. 15.45 Olandijos „Eredivi-
sie“ futbolo lyga. Tilburgo „Willem“ - Roterdamo 
„Feyenoord“. 17.30 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Sankt Peterburgo „Zenit“ - Maskvos „Spar-
tak“ (nuo 2 kėl.). 18.30 KOK World Series. Bušido 
kovos. Moldova 2016. 1 d. 19.30 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Gran Kanarijos „Herbalife“ -  
Tenerifės „Iberostar“. 21.30 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. „Rostov“ - Maskvos „CSKA“. 23.30 
ATP 250 Chengdu. Finalas. 1.30 KOK World 
Series. Bušido kovos. Vilnius 2016. 

 VIASAT SPORT BALTIC
7.25 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 8.25 „For-
mulė-1“. Malaizijos GP kvalifikacija. 9.50 „For-
mulė-1“. Malaizijos GP lenktynės. 12.10 Boksas. 
12.55 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 13.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester Uni-
ted“ - „Stoke“. 16.10 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Tottenham“ - „Manchester City“. 18.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Burnley“ - „Arse-
nal“. 20.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Lei-
cester“ - „Southampton“. 22.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester United“ - „Stoke“. 0.10 
„Formulė-1“. Malaizijos GP lenktynės. 

 EUROSPORT
6.30 Dviračių sportas. Lombardijos turas. 8.00, 
11.00, 13.15, 18.45 Motosportas. Pasaulio čem-
pionatas. 8.30 Salės futbolas. Pasaulio čempi-
onatas. Kolumbija. 9.30 Futbolas. Moterų U17 
pasaulio čempionatas. Jordanija. 13.00, 16.15 
Sporto linksmybės. 15.00 Automobilių lenk-
tynės. „Blancpain Sprint“ serija Barselonoje. 
Ispanija. 16.30, 23.30 Dviračių sportas. „Tour 
de l’Eurometropole“. 18.30 Jojimas. „Arc de 
Triomphe“ prizas. Prancūzija. 19.55, 0.10 Sporto 
naujienos. 20.00 JAV futbolo lyga. 0.15 Jojimas. 
JAV. 2.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Vasaros didysis prizas Klingentalyje. Vokietija. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ (1).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Sila. 

Kelias namo“ (1).
11.55 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 „Simpsonai“ (1).
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. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 TV serialas 

„Kobra 11“ (N-7).
23.35 TV serialas 

„Kvantikas“ (N-14).
0.30 TV serialas 

„Elementaru“ (N-7).
1.30 TV serialas „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys 2“.
7.00 „Ponas Bynas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
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“.
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. 

„Apsuptyje“ (N-14).
0.25 TV serialas 

„Judantis objektas“ 
(N-7).

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

2.15 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 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 „Panorama. Terorizmo 

voratinklis Europoje“.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 „Valdžios tvirtovė“.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 16.20  „Šlovės dienos“ 20.00  „Apie mus ir 
  Kazlauskus“

 14.05  „Turtuolė vargšė“

Pirmadienis

 TV8
6.50 TV Pagalba (N-7). 8.30 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 9.35 „Mažųjų gyvūnė-
lių krautuvė“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 
„Rudeninės svajos“ (N-7). 13.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 14.00 Pavojingi aukštakulniai 
(N-7). 15.00 Langai (N-7). 16.00 Martos 
Stiuart kulinarijos mokykla. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-
7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 „Lemtingos valandos“ (N-7). 
22.55 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 0.50 Langai 
(N-7). 

 Info TV
6.00 Apie žūklę. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Autopilotas. 
8.30 Penktoji pavara. 9.30 Žinios. 10.30 Nuo... 
Iki. 11.25 Ne vienas kelyje. 12.00, 14.30 „Alfa“ 
savaitė. 12.30 Apie žūklę. 13.00 24 valandos 
(N-7). 13.45 Bus visko. 15.00 Penktoji pavara. 
15.55 Yra, kaip yra (N-7). 16.55 Žodis - ne 
žvirblis. 17.00 Info diena. 21.00 Info diena. 
Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.35 Vaikų 
klubas. 7.00 Labas rytas. 9.00 Naujienos. 9.20 
Gyvenk sveikai! 10.45 Stebuklų laukas. 12.00 
Naujienos. 12.25 „Lauk manęs“. 13.40 Mados 
nuosprendis. 14.50 Vyriška/Moteriška. 15.50 
„Apie meilę“. 16.50, 1.40 Vakaro naujienos. 
17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.00 „Plonas ledas“. 
23.20 „Apie meilę“. 0.20 Vakaras su Urgantu.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.35, 17.25, 
20.45 Žinios. 12.00 „Bumerangas iš praeities“. 
14.35 „Gyvenimo taisyklės“. 15.05 „Kamenskaja“. 
17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 „60 minučių“. 21.00 
„Prekeivės“. 23.05 Specialusis korespondentas. 

 Ren
7.40, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.40 „Šeimos 
dramos“. 9.45 Pati naudingiausia programa. 10.50 
„Imperatoriaus meilė“. 11.50 Paklydimų teritori-
ja. 14.00 Gyva tema. 15.00 Tinkama priemonė. 
16.05 „Šeimos dramos“. 17.10 „Nemeluok man“. 
18.10 „Keista byla“. 19.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 21.30 „Jumorina“. 23.25 Gyva tema. 

„leMTInGoS ValanDoS“
MelodraMa. Vokietija, Austrija. 1997.
Režisierė: Karola Meeder.
Vaidina: Valerie Niehaus, Timothy Peach, Benjamin Sadler.

Kristabelės tėvai nori ištekinti dukrą už amerikiečio. Nors šis itin žavus 
ir patrauklus vyriškis, merginai priimti sprendimą sudėtinga. Juolab 
kad horizonte pasirodo jos nepamirštama vaikystės meilė Semas. Kokį 
sprendimą priims Kristabelė, telikus valandai iki tuoktuvių? Ar jos lemtį 
pakeisti įmanoma?

TV8
21.00

„SUDUŽUSIŲ  
ŽIBInTŲ GaTVĖS“
TV serialas. Rusija. 2013.
Režisieriai: Valerij Zacharjev, 
Andrej  Averkov.
Vaidina: Aleksej Nilov, Aleksandr 
Lykov, Aleksandr Polovcev.

Darnus žmogžudysčių skyriaus ty-
rėjų kolektyvas kovoja su kasdien 
vis labiau įžūlėjančiu sostinės nusi-
kaltėlių pasauliu. Jiems kriminalisto 
duona gerklėje nestringa. Detekty-
viniai rebusai, pavojingos užduotys 
ir įkalčių medžioklė jiems atstoja 
įprastus gyvenimo malonumus. 

„TeRMInaToRIUS. 
IŠSIGelBĖjIMaS“
VeiksMo filMas. Didžioji Britanija, 
Italija, JAV, Vokietija. 2009.
Režisierius: Joseph McGinty Nichol.
Vaidina: Christian Bale, Sam 
Worthington, Moon Bloodgood.

2018 metai. Postapokaliptinis pa-
saulis, kai ant Žemės paviršiaus ne-
egzistuos jokie miestai, o likusiems 
gyviems žmonėms nerūpės finansų 
krizės ir pramogos. Artėja bekom-
promisis karas. Džonas Konoras pri-
siims atsakomybę vesti rezistencinio 
pasipriešinimo grupuotę į mūšį.

„DŽeSaBelĖ“
siaubo filMas. JAV. 2014.
Režisierius: Kevin Greutert.
Vaidina: Sarah Snook, 
Mark Webber, Joelle Carter.

Džesė Loren, dar vadinama Dže-
sabele, persikrausto į sužadėtinio 
namus ir svajoja apie kūdikį bei 
vestuves. Deja, visos svajos netru-
kus sudūžta, kai automobilio avari-
joje žūsta jos mylimasis ir mažylis, 
o pati Džesė atsiduria neįgaliojo 
vežimėlyje. 

BTV
18.30

TV6
23.00

rekomenduoja

BTV
21.30
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6.10 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
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 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“.
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Veiksmo f. 

„Terminatorius. 
Išsigelbėjimas“ (N-7).

23.45 Drama „Kelias į 
žvaigždes“ (N-14).

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

2.30 „Juodasis sąrašas“ .
4.00 Gyvenimiškos istorijos. 

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Vantos lapas.
7.40 Kaimo akademija.
8.10 Kartų kovos.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.15 „Atsargos 

pulkininkas tiria. 
Savo mirties data“ 
(N-7).

11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

12.25 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

13.30 „Slaptieji agentai“ 
(N-7).

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

Orai.
17.00 Seimo rinkimai 

2016. Naujosios 
Vilnios apygarda.

18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

20.30 Nuoga tiesa (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.30 Mafijos kronikos 

(N-14).
0.30, 4.10 „Delta“ (N-7).
1.35 Reporteris.
2.35, 5.15 „Slaptieji 

agentai“ (N-7).
3.25 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
4.55 „Laukinis 

pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.50 Linija, spalva, forma.
7.35 Kultmisijos.
8.20 „Šokių akademija“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 
13.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
14.00 „Nuo gamyklos kon-

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

dienos.
19.30 Anapus čia ir dabar.
20.30 Penki vakarai. Laima 

Griciūtė.
21.20 Euromaxx.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Komedija „Mėnesienos 

magija“ (N-7).
0.10 ARTi. Restauravimas.
0.40 Dainuoja Virgilijus 

Noreika ir jo mokiniai.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Tikri vyrai.
4.00 LRT OPUS ORE. 

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

kraštą.
8.15 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
8.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“.
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
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 „Midsomerio žmog-

žudystės XIV. Ovalios 
žmogžudystės“.

22.55 „Bėgantis laikas“.
1.05 „Vedęs ir turi vaikų“.
2.05 „Mentalistas“ (N-7).
2.50 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
3.35 „Brokenvudo 

paslaptys. Kraujas ir 
vanduo“ (N-7).

5.05 „Tėvas Motiejus“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
8.00 „Skorpionas“ 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „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 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo f. 

„Džesabelė“ (S).
0.45 „Rezidentai“ (N-7).
1.15 „Havajai 5.0

“ (N-7).
2.10 „Elementaru“ (N-7).
3.00 „Byvis ir 

Tešlagalvis“ (N-14).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

11.30 „Aguonų 
laukas“ (N-7).

12.40 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.10 „Virtuvės 
karaliai“.

13.40 „Už išlikimo 
ribų“ (N-7).

14.40 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

15.35 „Hercogienė“ 
(N-7).

17.30 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

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

19.00 „Kai šaukia 
širdis“.

20.00, 23.15 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

21.10 „Sudie, Bafana“ 
(N-7).

23.45 „Largo Vinčas“ 
(N-14).

 13.00  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 20.30  Nuoga tiesa 20.30  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

 19.00  „Kai šaukia 
  širdis“

 16.00  „Havajai 5.0“  22.55  „Bėgantis laikas“

TV PROGRAMAspalio 3 d.

 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 „Eigulys“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.55 Susitikimo vieta. 15.05 „Kremliaus 
virtuvė“. Ypatingos paskirties vairuotojas“. 16.20 
„Laukinis 4“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 
„Šamanas. Nauja grėsmė“. 21.35 „Brolis už brolį 
3“. 23.35 Dienos apžvalga. 24.00 „Pozdniako-
vas“. 0.15 „Sūkurys“. 2.10 Susitikimo vieta. 3.25 
Pirmoji pavara. 4.05 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.10 Knygų kandys. 
8.30, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.00 Kelionės su istorija. 
12.35 Iš kitos pusės. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa 
istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 15.20 Akis į akį. 
15.50 „Eska Music Awards“ - Ščecinas 2016. 
16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 Galerija. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Šifrų tvirtovės paslaptis“. 22.50, 
5.20 Polonija 24. 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 
0.10 Savaitraščio „Solidarnosc“ 35-metis. 0.35 
„1000 x „Solidarnosc“. 1.10 Šokantis su gamta. 

 TV1000
8.10 „Profesionalai“. 10.20 „Prašom duoti“. 
12.10 „Keith“. 14.05 „Penktadienio vakaro ži-
buriai“. 16.10 „Pakaks“. 18.10 „Šokis hiphopo 
ritmu. Viskas arba nieko“. 20.10 „Rašalo širdis“. 
22.10 „Kažkas naujo“. 0.10 „Prodiuseriai“.   

 DiscoVery 
7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 Karai 
dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas nepaprastomis 
sąlygomis. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 11.50, 14.30 
Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Pavojingiausio darbo 
interviu. 20.30 Kaip tai pagaminta? 21.00 Išgyventi 
su Edu Stafordu. 22.00 Amerikos Tarzanai. 23.00 
Nuogi ir išsigandę. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 
11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 12.00, 
2.00 Muziejų paslaptys. 16.00 Statybos Alias-
koje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 22.00 Kelionė aplink 
pasaulį. 23.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Kaimo veterinaras. 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 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30 Deivas Selmonis. Gyve-
nimas su liūtais. 17.25 Žvejyba Amazonėje. 
18.20, 21.05, 1.40, 5.49 Akiplėšos katės. 20.10, 
3.25 Afrikos tankmėje. 22.00 Viruso paveikti. 
23.50 Žvejyba Amazonėje. 0.45 Viruso paveikti. 

 sPorT1
6.00 Rusijos „Premier“ lyga. „CSKA“ - „Kras-
nodar“. 2016-09-24. 8.00 ATP 250 Chengdu. 
Ketvirtfinalis. Pirmasis mačas. 2016-09-30. 10.00 
ATP 250 Chengdu. Ketvirtfinalis. Antrasis mačas. 
2016-09-30. 12.00 Ispanijos supertaurė. Finalas 
ir tritaškių konkursas. 2016-09-24. 14.30 Drift 
Masters GP. Gdansko etapas. Pirmoji diena. 
17.00 ATP 250 Chengdu. Ketvirtfinalis. 2016-
09-30. 18.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Gran Kanarijos „Herbalife“ - Tenerifės „Iberos-
tar“. Vakar. 20.30 „Hankook“ Baltijos 1000 km 
lenktynės. Premjera. 21.30 NBA Global Games. 
Madrido „Real“ - Oklahomos „Thunder“. 0.15 
KOK World Series. Vilnius 2015. 1 d. 2.45 Moto-
sportas. Spivėjaus didysis prizas. Švedijos etapas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar lenktynės. 11.00 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. „Manchester United“ - 
„Stoke“. 12.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Tottenham“ - „Manchester City“. 14.45 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - „Sout-
hampton“. 16.35 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Burnley“ - „Arsenal“. 18.25 Motosportas. 
Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga. 19.25 
Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - Maskvos 
„Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 22.00 Pre-
mier lygos apžvalga. 23.00, 5.00 Ledo ritulys. 
KHL. Rygos „Dinamo“ - Maskvos „Dinamo“. 
1.00 Motosportas. Spidvėjus. Torunės GP 
lenktynės. 

 eurosPorT
7.00, 23.00 Dviračių sportas. Lombar-
dijos turas. 8.15 Dviračių sportas. Tour de 
l’Eurometropole. 9.30 Šaudymas iš lanko. 
Pasaulio taurė. Danija. 10.30 Stalo tenisas. 
Europos čempionatas. 12.30, 21.00, 2.30 An-
gliškasis biliardas. Europos turas. Rumunija. 
15.45, 18.45, 1.15, 4.00 Futbolas. Moterų U17 
pasaulio čempionatas. Jordanija. 18.00, 24.00 
Sporto linksmybės. 18.15 Jojimas. 20.55, 
23.55 Sporto naujienos. 0.15 JAV futbolo lyga. 
0.45 FIFA futbolo apžvalga. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  17.00  Seimo rinkimai 
  2016

 17.20  Posūkiai su 
  Viktoru Gerulaičiu

 21.30  „Nemunu per 
  Lietuvą“

 17.25  Yra, kaip yra 20.00  Prieš srovę

 TV8
6.50 TV Pagalba (N-7). 8.30 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 9.35 „Mažųjų gyvūnė-
lių krautuvė“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 
„Lemtingos valandos“ (N-7). 13.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 14.00 Pavojingi aukštakulniai 
(N-7). 15.00 Langai (N-7). 16.00 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 17.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Širdžių muzika“ (N-7). 22.55 „Gyvenimo ban-
gos“ (N-7). 0.50 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Penkto-
ji pavara. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Tauro ragas 
(N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.50 Autopi-
lotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.50 Dviračio 
šou. 15.20 Pagalbos skambutis (N-7). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info 
diena. Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.25 Gyvenk 
sveikai! 10.45 „Tyrimo paslaptys 14“. 12.00 
Naujienos. 12.25 Kartu su visais. 13.40 Mados 
nuosprendis. 14.45 Vyriška/Moteriška. 15.50 
„Apie meilę“. 16.55 Vakaro naujienos. 17.50 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.05 „Plonas ledas“. 23.25 „Apie 
meilę“. 0.30 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.35, 17.25, 
20.45 Žinios. Maskva. 12.00 „Bumerangas iš praei-
ties“. 14.35 „Gyvenimo taisyklės“. 15.05 „Kamens-
kaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 „60 minučių“. 
21.00 „Prekeivės“. 23.05 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.45, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.50 „Šeimos 
dramos“. 9.55 Pati naudingiausia programa. 11.00 
„Imperatoriaus meilė“. 11.55 „Jumorina“. 13.55 
Gyva tema. 15.00 Tinkama priemonė. 16.05 „Šei-
mos dramos“. 17.10 Nemeluok man. 18.10 Keista 
byla. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
21.30 Slaptosios teritorijos. 23.35 Gyva tema. 

 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 „Eigulys“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.55 Susitikimo vieta. 16.20 „Laukinis 4“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 „Šamanas. Nauja 
grėsmė“. 21.30 „Brolis už brolį 3“. 23.30 Dienos 
apžvalga. 24.00 „Mūsų laikų herojai“. 0.50 „Sūku-
rys“. 2.50 Susitikimo vieta. 4.55 „Švyturio šviesa ir 
šešėlis“. 5.50 „Laukinis pasaulis“ su T.Baženovu. 

 TV PolonIa
7.55, 16.25, 1.10 Su Andrusu po Galiciją. 8.30, 
17.55, 2.15 Mažieji pasauliečiai. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 
12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 
4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Bodo“. 15.30 Sa-
vaitraščio „Solidarnosc“ 35-metis. 15.55 „1000 x 
„Solidarnosc“. 16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 Gale-
rija. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 5.10 Lenkija 
su Miodeku. 18.55 Sekmadienis su... J.Hofmanu. 
19.40 Prie Tatrų. 20.25, 6.50 250 metų Lenkijos 
visuomeniniam teatrui. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Tėvas Mateušas“. 0.10 Sveika, Polonija... su 
muzika. 0.40 Kažkas matė, kažkas žino.  

 TV1000
6.10 „Vampyrų akademija“. 8.10 „Kažkas 
naujo“. 10.10 „Prodiuseriai“. 12.30 „Rašalo šir-
dis“. 14.25 „Pasiklydę vertime“. 16.15 „Geras 
melas“. 18.10 „Vampyrų akademija“. 20.10 „Ka-
ratė vaikis“. 22.35 „Joe“. 0.40 „Fruitveilo stotis“. 

 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 medžio-
tojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 
18.35 Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas nepapras-
tomis sąlygomis. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Rūdžių imperija. 14.30 
Aukso karštinė. 21.00, 2.50 Motociklai. 23.00 
Mirtinas laimikis. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslap-
tys. 7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 
9.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbu-
čių verslas. 12.00, 2.00 Muziejų paslaptys. 
16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 
18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos mais-
tas. 22.00, 3.00 Neįprastas maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“.
6.55 „Simpsonai“ (1) .
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 serialas „Sila. 

Kelias namo“ (N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis 

(1) (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“ 
(N-7).

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

meluoja geriau“ 
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
TV3 sportas. TV3 orai.

22.30 Romantinė komedija 
„P.S. Myliu tave“ 
(N-7).

1.05 TV serialas 
„Elementaru“ (N-7).

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

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys 2“.
7.00 „Ponas Bynas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
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“.
14.05 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 Kriminalinė komedija 

„Banditai“ (N-14).
0.50 TV serialas 

„Judantis objektas“ 
(N-7).

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

2.35 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 „Panorama. Terorizmo 

voratinklis Europoje“.
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.
19.25 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“.
0.20 Septynios Kauno 

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

debatai.

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 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 TV serialas „Visi 

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

„Nacionalinis saugu-
mas“ (N-7).

23.15 Veiksmo f. 
„Terminatorius. 
Išsigelbėjimas“ (N-7).

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

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

3.05 Kalbame ir rodome.

6.05 Programa.
6.09 TV parduotuvė.
6.25 „Jaunikliai“.
7.10 Nuoga tiesa (N-7).
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.15 „Atsargos pulki-

ninkas tiria. Savo 
mirties data“ (N-7).

11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

12.25 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

13.30 „Slaptieji agentai“ 
(N-7).

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

Orai.
17.00 Seimo rinkimai 

2016. Šalčininkų - 
Vilniaus apygarda.

18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

20.30 „Atsargos 
pulkininkas tiria. 
Kvapnus suvenyras“ 
(N-7).

21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.30 24/7.
0.30, 4.10 „Delta“ (N-7).
1.35 Reporteris.
2.35, 5.15 „Slaptieji agen-

tai“ (N-7).
3.25 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
4.55 „Laukinis pasaulis“.

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

šventė.
8.15 Penki vakarai. Laima 

Griciūtė.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 
13.00 Anapus čia ir dabar.
14.00 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 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.
19.30 „Krymas - griežtojo 

režimo kurortas“.
20.40 Penki vakarai. Ona 

Mikulskienė.
21.30 Dokumentinis f. 

„Gariūnų vyrai“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Komedija „Ponas 

Bynas“ (N-7).
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Karinės paslaptys.
4.00 Anapus čia ir dabar.
5.00 Panorama. 
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 15.30  „Didžiausi pasaulio 
  uostamiesčiai“

 19.00  „CSI 
  kriminalistai“ 

 11.35  „Didingasis 
  amžius“

 AnimAl PlAnet
6.36 Kaimo veterinaras. 7.00, 9.10, 10.30, 1.40, 
3.00 Sveikas, pasauli! 7.25, 16.00 Paskui nyks-
tantį pasaulį. 9.35, 17.50, 2.05 Tukanų šalis. 
11.00, 18.45, 3.25 Banginių paieškos. 12.50, 
20.35, 5.02 Garsai jūroje. 14.10 Kalnų gorilos. 
15.05 Gelbėjant Afrikos milžinus. 22.00 Gyveni-
mas su tigrais. 23.50 Mapo-gu liūtai. 

 SPort1
6.00 NBA Global Games. Madrido „Real“ - 
Oklahomos „Thunder“. Vakar. 8.30 ATP 250 
Chengdu. Pusfinalis. Pirmasis mačas. 2016-
10-01. 10.30 Ispanijos supertaurė. Vitorijos 
„Baskonia“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. Pus-
finalis. 2016-09-23. 12.15 „Hankook“ Baltijos 
1000 km lenktynės. Vakar. 13.15 Drift Masters 
GP. Gdansko etapas. Antroji diena. 15.45 ATP 
250 Chengdu. Pusfinalis. Pirmasis mačas. 
2016-10-01. 17.40 NBA Global Games. Ma-
drido „Real“ - Oklahomos „Thunder“. Vakar. 
20.00 Čempionai LT. Europos Grappling čem-
pionatas. 1 laida. Premjera. 20.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Ma-
lagos „Unicaja“. 2016-09-30. 22.15 KOK World 
Series. Moldova 2016. 1.00 WTA Seoul. Moterų 
tenisas. Finalas. 4.00 Pasaulio rali-kroso čem-
pionatas. Prancūzijos etapas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 „Formulė-1“. Malaizijos GP lenktynės. 9.25 
Motosportas. Spidvėjus. Torunės GP lenktynės. 
12.25 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - Mas-
kvos „Dinamo“. 14.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Swansea“ - „Liverpool“. 16.15 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Hull“ - „Chelsea“. 18.05 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ - 
„Real“. 19.55 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - SKA. 
Tiesioginė transliacija. 22.30, 5.00 Ledo ritulys. 
KHL. „Medveščak“ - CSKA. 0.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Leicester“ - „Porto“. 2.20 Ledo 
ritulys. KHL. „Slovan“ - SKA. 

 euroSPort
7.00 Dviračių sportas. Tour de l’Eurometropole. 
8.15 Dviračių sportas. Lombardijos turas. 9.30 
Stalo tenisas. Europos čempionatas. 11.30, 
4.00 JAV futbolo lyga. 12.00, 21.00, 2.30 An-
gliškasis biliardas. Europos turas. Rumunija. 
16.00, 23.00 Dviračių sportas. Belgijos turas. 
18.00, 1.00, 5.30 Futbolas. Moterų U17 pasau-
lio čempionatas. Jordanija. 20.55, 23.40 Sporto 
naujienos. 23.45 Automobilių lenktynės. F3 
Europos čempionatas. 0.15 Motosportas. Ban-
domieji važiavimai. 0.30 Automobilių lenktynės. 
„Blancpain Sprint“ serija Barselonoje. Ispanija. 
4.30 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos.

8.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“.
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
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 „Midsomerio žmogžu-

dystės XIV. Miegantys 
po žeme“ (N-14).

22.55 „Bėgantis laikas“.
1.10 „Vedęs ir turi vaikų“.
2.05 „Mentalistas“ (N-7).
2.50 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
3.35 „Midsomerio 

žmogžudystės XIV. 
Ovalios žmogžudys-
tės“ (N-14).

5.05 „Tėvas Motiejus“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
8.00 „Skorpionas“ 

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

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Fizrukas“ (N-7).
12.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (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 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 Veiksmo 

komedija „Rizikinga 
erzinti diedukus“ 
(N-14).

0.15 „Rezidentai“ (N-7).
1.25 „Havajai 5.0“ (N-7).
2.15 „Elementaru“ (N-7).
3.05 „Byvis ir Tešlagalvis“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

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

11.10 Kas paleido 
šunis?

11.40 „Paryžius“ (N-7).
14.00 „Virtuvė“ (N-7).
14.30 „Kai šaukia 

širdis“.
15.30 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

16.30 „Mano mama 
dinozaurė“.

18.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

18.30 „Virtuvės 
karaliai“.

19.00 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

20.00, 22.40 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

21.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

23.10 „Dikensiada“ 
(N-7).

23.50 „Virtuvė“ (N-7).
0.20 „Aguonų laukas“ 

(N-7).

„P.S. mYliu tAVe“
Romantinė komedija. JAV. 2007.
Režisierius: Richard LaGravenese.
Vaidina: Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow.

Holės gyvenimą sukrečia baisi žinia - nuo vėžio miršta jos mylimas vy-
ras Garis. Atsigauti po tokio sukrėtimo nepadeda niekas. 30-ojo gimta-
dienio proga Holė sulaukia ypatingos dovanos - torto ir vaizdajuostės, 
kurioje jos vyras ragina kuo greičiau pradėti naują gyvenimą. Nuo šiol 
kiekvieną mėnesį Holę pasieks laiškai su specialiomis instrukcijomis.

tV3
22.30

„riZiKinGA erZinti 
DieDuKuS“
Veiksmo komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Robert Schwentke.
Vaidina: Bruce Willis, Morgan 
Freeman, John Malkovich.

Frenkas, Džo, Marvinas ir Viktorija - 
buvę geriausi CŽV agentai. Nepelny-
tai apkaltinti nužudymu, agentai turi 
pasitelkti visą savo patirtį, išmonę ir 
komandinio darbo įgūdžius.tV6

22.00

„BAnDitAi“
kRiminalinė komedija. JAV. 2001.
Režisierius: Barry Levinson.
Vaidina: Bruce Willis, Billy Bob 
Thornton, Cate Blanchett.

Žavusis mergišius Džo ir jo draugužis 
Teris pabėga iš kalėjimo. Jie keliauja iš 
Oregono į Kaliforniją ir plėšia bankus, 
kaupdami pinigus naujam gyveni-
mui. Bėgdami nuo teisingumo už 
nugaros jie palieka sumaištį...lnK

22.15

„nAcionAliniS SAuGumAS“
Veiksmo komedija. JAV. 2003.
Režisierius: Dennis Dugan.
Vaidina: Martin Lawrence, 
Steve Zahn, Colm Feore.

Erlas ir Henkas - policijos akademijos 
atstumtieji. Erlas Montgomeris yra 
įžūlus policijos akademijos auk lėtinis. 
Henkas taip pat įsidarbina naciona-
linio saugumo darbuotoju. Likimo 
valia jiedu abu turi atskleisti sudė-
tingą kontrabandininkų operaciją.BtV

21.30

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

Sugrįžimas“  
(N-7).

8.25 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

10.00 „Sila. Kelias namo“ 
(N-7).

11.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

13.30 „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 Kriminalinis trileris 

„Patarėjas“ 
(N-14).

0.55 „Elementaru“ (N-7).
1.50 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).

6.30 „Didysis žvejys 2“.
7.00 „Ponas Bynas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.50 „Auklė“.
13.20 „Svajonių 

princas“.
14.20 „Mano lemties 

diena“ (1) (N-7).
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 Trileris 

„Tuk tuk“  
(N-14).

0.25 „Judantis 
objektas“  
(N-7).

1.20 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

2.10 „Juodasis 
sąrašas“  
(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Nematoma Lietuvos 

istorija.
11.45 „Nemunu per 

Lietuvą“.
12.40 Kas ir kodėl?
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. 

Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Šventinis koncertas, 

skirtas tarptautinei 
Mokytojų dienai.

23.10 Trumposios žinios.
23.15 Drama 

„Fontanos aikštė“ 
(N-14).

1.20 Trumposios žinios.
1.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.10 Klauskite daktaro.

 17.10  Klauskite daktaro 19.30  „Naisių vasara.   
    Sugrįžimas“

 19.30  KK2

trečiadienis

„TUK TUK“
Trileris. JAV, Čilė. 2015.
Režisierius: Eli Roth.
Vaidina: Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas.

Evanas yra sėkmės sulaukęs architektas, laimingai vedęs mylimą mo-
terį ir turintis du vaikus. Paprastai laisvalaikį leidžiantis su šeima, vieną 
savaitgalį jis priverstas praleisti seniai planuotą išvyką prie jūros dėl 
netikėtai atsiradusio darbinio užsakymo. Žmonai ir vaikams išvykus, 
vakare vyras sulaukia netikėtų svečių.

rekomenduoja

LNK
22.15

„EKSTRAKTAS“
Komedija. JAV. 2009.
Režisierius: Mike Judge.
Vaidina: Jason Bateman, 
Mila Kunis, Kristen Wiig.

Džoelis - įmonės, gaminančios vai-
sinius ekstraktus, savininkas. Jam 
nusibodo darbas ir nesutarimai su 
fabriko darbininkais, įkyrėjo žmona 
ir visas gyvenimas. Vienintelė paguo-
da - lengvabūdžio draugo patarimai. 
Prisiklausęs jų Džoelis nutaria pa-
flirtuoti su nauja cecho darbininke 
Sinde, o žinomą mergišių įkalba, kad 
šis suviliotų jo antrąją pusę.

„PATARĖJAS“
Kriminalinis Trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Ridley Scott.
Vaidina: Penelope Cruz, 
Cameron Diaz, Brad Pitt.

Turtingas sėkmės lydimas advo-
katas ruošiasi susituokti su savo 
sužadėtine, bet yra įtraukiamas į 
painų narkotikų sandorį su tar-
pininku Vestrėjumi. Visi planai 
pasisuka siaubinga linkme, ir kai 
išaiškėjus narkotikų sandoriui nai-
kinami su juo susiję asmenys, 
jam reikia apginti save ir savo 
sužadėtinę.

„RIZIKINGA ERZINTI 
DIEDUKUS 2“
VeiKsmo Komedija. JAV, Prancūzija. 
2013.
Režisierius: Dean Parisot.
Vaidina: Bruce Willis, 
Helen Mirren, John Malkovich.

Užtarnautu poilsiu besimėgaujan-
tis CŽV agentas Frankas Mozė vėl 
sukviečia savo nepaprastą elitinių 
operatyvininkų būrį į pasaulinę 
dingusio nešiojamojo branduoli-
nio ginklo paiešką.

BTV
21.30

TV3
22.30

TV6
22.00

 TV8
6.50 TV Pagalba (N-7). 8.30 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 9.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 „Šir-
džių muzika“ (N-7). 13.00 „Apkabink mane“ (N-
7). 14.00 Pavojingi aukštakulniai (N-7). 15.00 
Langai (N-7). 16.00 Martos Stiuart kulinarijos 
mokykla. 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). 23.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 0.55 
Langai (N-7). 

 INfo TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.10 „Skai-
tmeninė detoksikacija. Trys mėnesiai be išma-
niųjų technologijų“’. 12.10 Dviračio šou. 12.40 
Ne vienas kelyje. 13.15 24 valandos (N-7). 
14.00 Beatos virtuvė. 14.50 Dviračio šou. 15.20 
KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Info diena. Dienos komentaras. 
21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.50 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.55, 
0.35 Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.45 „Tyrimo paslaptys 14“. 12.30 Kartu 
su visais. 13.40 Mados nuosprendis. 14.45 Vyriška/
Moteriška. 15.50 „Apie meilę“. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos 
laikas. 21.00 „Plonas ledas“. 23.30 „Apie meilę“. 
24.00 Vakaras su Urgantu. 1.20 „Putinas raudonas“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 12.00 
„Bumerangas iš praeities“. 14.35 „Gyvenimo tai-
syklės“. 15.05 „Kamenskaja“. 17.45 Tiesioginis 
eteris. 18.50 „60 minučių“. 21.00 „Prekeivės“. 
23.05 Vakaras su V.Solovjovu. 23.55 „Koman-
da“. 1.00 „Tikiu“. 2.40 „Gyvenimo taisyklės“.

 REN
7.45, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.45 „Šeimos dra-
mos“. 9.45 Pati naudingiausia programa. 10.45 „Im-
peratoriaus meilė“. 11.50 Slaptosios teritorijos. 13.55 
Gyva tema. 15.00 Tinkama priemonė. 16.05 „Šeimos 
dramos“. 17.05 Nemeluok man. 18.10 Keista byla. 
19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 21.30 Slap-
tosios teritorijos. 22.30 Fantastika su grifu „Slaptai“.  
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6.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.25 „Šuo“ (1) (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 Gyvenimiškos

istorijos.
20.30 „Visi vyrai - 

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

(N-7).
21.30 Komedija 

„Ekstraktas“ (N-14).
23.20 Veiksmo komedija 

„Nacionalinis  
saugumas“ (N-7).

1.05 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

6.09 TV parduotuvė.
6.25 „Jaunikliai“ (N-7).
7.10 Auksinė daina.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.15 „Atsargos pulki-

ninkas tiria. Savo 
mirties data“ (N-7).

11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

12.25 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

13.30 „Slaptieji agentai“ 
(N-7).

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

Žinios. Orai.
17.00 Seimo rinkimai 

2016. Panerių  
apygarda.

18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

20.30 „Atsargos pulkinin-
kas tiria. Kvapnus 
suvenyras“ (N-7).

21.30 Mafijos kronikos 
(N-7).

22.30 Reporteris.
23.30 Patriotai (N-7).
0.30, 4.10 

„Delta“ (N-7).
1.35 Reporteris.
2.35, 5.15 

„Slaptieji agentai“ 
(N-7).

3.25 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.50 Duokim garo!
8.25 Penki vakarai. 

Ona Mikulskienė.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 

Juodupė. 2 d.
13.00 „Vytautas Kasiulis. 

Iki Paryžiaus ir 
atgal“.

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 Kultmisijos.
20.25 Penki vakarai. 

Romualdas Budrys.
21.20 Kelias į namus. 

Gintaras Blužas.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Biografinė drama 

„Pavojingas meto-
das“ (N-14).

0.15 Naktinis ekspresas.
0.45 Šoka Paryžiaus ope-

ros baleto žvaigždė 
M.C.Pietragalla ir 
baleto trupė „Alois“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Svajonių sodai“.
8.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 

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

(N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
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 „Midsomerio žmog-

žudystės XIV. Elnio 
naktis“ (N-14).

22.55 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

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

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
8.00 „Skorpionas“ 

(N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

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

bendrikas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (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 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 Veiksmo komedija 

„Rizikinga erzinti 
diedukus 2“  
(N-14).

0.20 „Rezidentai“ (N-7).
1.20 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
2.15 „Elementaru“ (N-7).
3.00 „Byvis ir Tešlagalvis“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

10.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

11.40 „Kasandros 
sapnas“  
(N-7).

13.40 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

14.50 „Dikensiada“ 
(N-7).

15.30 „Operacija 
„Riešutai“.

17.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

18.00 Kas paleido 
šunis?

18.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

19.00 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

22.40 Balticum TV 
žinios.

23.10 „Tikroji 
padėtis“  
(N-7).

0.20 „Kai šaukia 
širdis“.

 22.00  Dabar pasaulyje 22.30   Reporteris 13.50    „Diagnozė - 
    žmogžudystė“

 20.30  Įspūdingiausių 
interjerų dešimtukas

 10.30   „Moderni šeima“ 16.30  „Mano gyvenimo 
    šviesa“

TV PROGRAMAspalio 5 d.

 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 „Eigulys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 
13.55 Susitikimo vieta. 16.20 „Laukinis pasau-
lis 4“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 „Šama-
nas. Nauja grėsmė“. 21.35 „Brolis už brolį 3“. 
23.35 Dienos apžvalga. 24.00 Uljanovas „Dideli 
tėvai“. 0.50 „Sūkurys“. 2.45 Susitikimo vieta. 
4.50 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Sugrįžimas prie 
protėvių tikėjimo. 8.30, 17.55, 2.15 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, 23.15, 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 „Mano kana-
las“. 16.25 Šokantis su gamta. 16.55 Astrona-
riumas. Astroseismologija. 17.30, 1.45 Galerija. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Kvartetas. Višegrado 
ketvertas. 19.25, 1.10 Rytų studija. 20.25, 6.30 
Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.10 
„Mano kanalas“. 6.45 Yra tokia vieta. 

 TV1000
8.15 „Joe“. 10.15 „Despero nuotykiai“. 11.55 
„Karatė vaikis“. 14.20 „Turistas“. 16.05 „Tam-
susis slėnis“. 18.05 „Geriausia, ką turiu“. 20.10 
„Sielonešė“. 22.20 „Mano stora, amžinai bjauri 
draugė“. 0.10 „Monstras“. 2.10 „Prašom duoti“. 

 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 nepa-
prastomis sąlygomis. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 22.00, 3.40, 5.20 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Didžiosios 
mašinos. 14.30 Didžiosios statybos. 21.00, 2.50 
Rūdžių imperija. 23.00, 4.30 Gatvių lenktynės. 
24.00 Nemėginkite pakartoti. 1.00 Nepaprasti inži-
nierių sprendimai. 1.55 Kaip veikia daiktai. 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00, 
2.00 Muziejų paslaptys. 16.00 Statybos Aliaskoje. 
17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Gyvenime ne 
vien žiedai. 23.00, 4.00 Salų paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Šunys. Konkursas. 8.15, 12.50 
Akiplėšos katės. 9.10, 14.40 Milžiniško šerno 
medžioklė. 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 Žvejyba 
Amazonėje. 18.20, 21.05, 1.40, 5.49 Veterinarų 
gyvenimas. 22.00, 0.45, 5.02 Išnykęs ar gyvas? 

 sPorT1
6.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo 
„Feyenoord“ - Kerkradės „Roda“. 2016-09-25. 8.00 
ATP 250 Chengdu. Pusfinalis. Antrasis mačas. 
2016-10-01. 10.00 Ispanijos supertaurė. „Barce-
lona“ - Madrido „Real“. Pusfinalis. 2016-09-23. 
11.45, 24.00 KOK World Series. Bušido kovos. 
Vilnius 2015. 1 d. 14.00 ATP 250 Chengdu. Pusfi-
nalis. Antrasis mačas. 2016-10-01. 16.00 Pasaulio 
ralikroso čempionatas. Ispanijos etapas. 18.00 ATP 
250 Chengdu. Finalas. 2016-10-02. 20.00 NBA 
Pasaulis. Speciali krepšinio laida. 20.30 Čempionai 
LT. Europos Grappling čempionatas. 1 laida. Vakar. 
21.00 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 
Premjera. 21.30 Tiesioginė transliacija. NBA Glo-
bal Games. Barselonos „Barcelona“ - Oklahomos 
„Thunder“. 2.30 Motosportas. Spivėjaus komandi-
nis pasaulio čempionatas. Finalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ 
- „Barcelona“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Atletico“ - „Bayern“. 10.40 Ledo ritulys. 
KHL. „Slovan“ - SKA. 12.40 Ledo ritulys. KHL. 
„Medveščak“ - CSKA. 14.40 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos rungtynės. 16.35 Futbolas. UEFA 
Europos lyga. „Zurich“ - „Osmanlispor“. 18.25 
Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - Maskvos „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 21.00 „Formulė-1“. Malai-
zijos GP lenktynių apžvalga. 22.00 Ledo ritulys. 
KHL. Rygos „Dinamo“ - Maskvos „Dinamo“. 
24.00 Krepšinis. Triobet BBL taurė. Pusfinalis. 
1.50 Krepšinis. Triobet BBL taurė. Pusfinalis. 3.40 
Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 4.55 Ledo 
ritulys. KHL. „Jokerit“ - Maskvos „Dinamo“. 

 eurosPorT
7.00, 1.00 FIFA futbolo apžvalga. 7.30, 24.00 
Motosportas. Pasaulio čempionatas. 8.30, 
11.00, 1.30 Futbolas. Moterų U17 pasaulio 
čempionatas. Jordanija. 9.30 Motosportas. 
Bandomieji važiavimai. 9.45 Buriavimas. TBA. 
10.00, 18.00 Dviračių sportas. Belgijos turas. 
12.00, 19.00, 2.30 Angliškasis biliardas. Eu-
ropos turas. Rumunija. 17.00, 23.00 Sporto 
linksmybės. 18.55, 23.55 Sporto naujienos. 
23.45 Bėgimas. 4.00 JAV futbolo lyga.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 12.45   „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 8.10   „Sparnuočių gyve-
nimas. Partnerių paieška“

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

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.25 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 
10.00 Senoji animacija. 11.00 „Dingę laiškai“ 
(N-7). 13.00 „Apkabink mane“ (N-7). 14.00 
Pavojingi aukštakulniai (N-7). 15.00 Langai
(N-7). 16.00 Martos Stiuart kulinarijos mo-
kykla. 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 Premjera! Romantinė drama 
„Pajūrio kavinė“ (N-7). 22.55 „Gyvenimo ban-
gos“ (N-7). 0.55 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.05 Dviračio šou. 12.35 
Autopilotas. 13.05 24 valandos (N-7). 13.45 
„Skaitmeninė detoksikacija. Trys mėnesiai be 
išmaniųjų technologijų“. 14.50 Dviračio šou. 
15.20 KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 
17.00 Info diena. 21.00 Info diena. Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.55 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.55, 
0.40 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.20 Gyvenk sveikai! 10.45 „Tyrimo paslaptys 14“. 
12.25 Kartu su visais. 13.50 Mados nuosprendis. 
14.50 Vyriška/Moteriška. 15.50 „Apie meilę“. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.05 „Pamiršk ir prisimink“. 
23.05 „Apie meilę“. 0.05 Vakaras su Urgantu.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 12.00 „Bu-
merangas iš praeities“. 14.35 „Gyvenimo taisyk-
lės“. 15.05 „Kamenskaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 
18.50 „60 minučių“. 21.00 „Prekeivės“. 23.05 
„Dvikova“. 1.00 „Tikiu“. 2.40 „Gyvenimo taisyklės“.  

 Ren
8.35, 16.00 „Šeimos dramos“. 9.35 Pati naudin-
giausia programa. 10.40 „Imperatoriaus meilė“. 
11.40 Slaptosios teritorijos. 12.50 Fantastika su 
grifu „Slaptai“. 13.55 Gyva tema. 14.55 Tinkama 
priemonė. 17.05 Nemeluok man. 18.10 Keista 
byla. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.30 A.Čapman paslaptys. 
22.35 Kosminių istorijų diena. 23.35 Gyva tema. 

 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 „Eigulys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.55 Susitikimo vieta. 16.20 
„Laukinis 4“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 
„Nauja grėsmė“. 21.35 „Brolis už brolį 3“. 
23.35 Dienos apžvalga. 24.00 „Sūkurys“. 1.55 
Susitikimo vieta. 4.00 „Jūrų velniai 5“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Rytų studija. 8.30, 
17.55, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 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 Paslėpti lobiai. 17.00 Kaip tai 
veikia. 17.30, 1.45 Galerija. 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 Animaci-
nis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 
3.45 „Komisaras Aleksas“. 0.05 Kabaretų TOP. 
0.40 Verta kalbėti. 6.30 Giminės saga. 6.50 
Neįprastų vietų keliais. Istorijos paminklai. 

 TV1000
8.10 „Mano stora, amžinai bjauri draugė“. 
10.10 „Monstras“. 12.10 „Sielonešė“. 14.25 
„Profesio nalai“. 16.30 „Prašom duoti“. 18.15 
„Keith“. 20.10 „Žiedų valdovas. Žiedo brolija“. 
23.25 „Zodiakas“. 2.10 „Prodiuseriai“. 

 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, 23.00, 4.30 Likvidatorius. 10.05 
Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Įšalusio aukso prakeiksmas. 14.30 Mirtinas 
laimikis. 21.00, 2.50 Sandėlių medžiotojai Brita-
nijoje. 22.00, 3.40 Kovos dėl konteinerių. 24.00 
Nemėginkite pakartoti. 1.00 Gatvių lenktynės.

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00, 
2.00 Muziejų paslaptys. 16.00 Statybos Aliaskoje. 
17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Mažai išmin-
džiotais takais. 23.00, 4.00 Mirtį sėjantys turtai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

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

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

(N-7).
10.00 „Sila. Kelias namo“ 

(N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
13.30 „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 Kriminalinė drama 

„Teisė žudyti“ 
(N-14).

0.35 „Elementaru“ 
(N-7).

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

6.30 „Didysis 
žvejys 2“.

7.00 „Ponas Bynas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, 

Teksaso  
reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.50 „Auklė“.
13.20 „Svajonių 

princas“.
14.20 „Mano 

lemties diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

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

„Tikras teisingu- 
mas 2. Smurto 
banga“ (N-14).

0.05 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.00 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.50 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės 

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

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

rinkimų debatai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Generalinis planas“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorinė drama 

„Laiptai į dangų. 
Rytojaus ilgesys“ 
(N-7).

0.05 Trumposios žinios.
0.10 Tikri vyrai.
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 „Šuo“ (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 „Farų karai“ (1).
21.30 Veiksmo trileris 

„15 šlovės minučių“ 
(N-14).

23.55 Komedija 
„Ekstraktas“ (N-14).

1.45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

2.35 „Vampyro 
dienoraščiai“ 
(N-14).

6.09 TV parduotuvė.
6.25 „Jaunikliai“.
7.10 Patriotai (N-7).
8.10 „Sparnuočių 

gyvenimas.  
Partnerių paieška“.

9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.15 „Voras“ (N-7).
11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
12.25 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.30 „Slaptieji agentai“ 

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

Žinios. Orai.
17.00 Seimo rinkimai 

2016. Verkių 
 apygarda.

18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

20.30 „Atsargos pulkinin-
kas tiria. Kvapnus 
suvenyras“  
(N-7).

21.30 Kartų kovos.
22.30 Reporteris. 
23.30 Nuoga tiesa (N-7).
1.35 Reporteris.
2.35, 5.15 

„Slaptieji agentai“ 
(N-7).

3.25 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

4.10 „Delta“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.50 Duokim garo!
8.20 Penki vakarai. 

Romualdas Budrys.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 

Juodupė. 3 d.
12.55 Teatras.
13.45 Vytautas Mačernis. 

Šeštoji vizija.
14.00 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
14.25 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Such’a’Trip“.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje 

(rusų k. iš Prahos).
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 Penki vakarai. 

Marija Rastenytė.
21.20 IQ presingas.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje 

(rusų k. iš Prahos).
22.30 Drama „Fontanos 

aikštė“ (N-14).
0.40 Naktinis ekspresas.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Legendos.
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spalio 6 d.

 14.00   „Automobiliai - 
    meno šedevrai“

 9.00  Vienam gale kablys 6.50  Daktaras Ozas

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

šeimininkas?“
8.15 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
8.45 „Denis Vaiduokliukas“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 

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

(N-7).
15.05 „Denis Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“.
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Vienas iš mūsiškių“ 
(N-7).

23.10 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

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

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
8.00 „Skorpionas“ 

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

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Fizrukas“ (N-7).
12.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Skorpionas“ 

(N-7).
18.00 NKL rungtynės. 

Šakių „Vytis“ - 
Klaipėdos „Nafta-
Uni-Akvaservis“. 
Tiesioginė transliacija.

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

21.00 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 Veiksmo drama 

„Mirtis iš dangaus“ 
(N-14).

0.05 „Rezidentai“ (N-7).
1.15 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
2.10 „Byvis ir Tešlagalvis“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

11.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

12.00 „Didžiausi pasaulio 
uostamiesčiai“.

13.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

14.00 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

14.30 Kas paleido šunis?
15.00 „Artūras ir 

Minimukai“.
16.50 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
18.05 „Dikensiada“ 

(N-7).
18.45 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Virtuvės karaliai“.
21.00 „Kai šaukia širdis“.
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

23.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

0.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
6.36 Kaimo veterinaras. 7.25, 11.00 Šunys. 
Konkursas. 8.15, 12.50 Veterinarų gyvenimas. 
9.10, 14.40 Išnykęs ar gyvas? 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aliga-
torių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Afrikos 
tankmėje. 17.25, 23.50 Žvejyba Amazonėje. 
18.20, 21.05, 1.40, 5.49 Liūtė karalienė. 22.00, 
0.45 Žudikai sliekai. 5.02 Krokodilas-žmo-
gėdra. 

 SPort1
 6.00, 17.30 NBA Global Games. Barselonos 
„Barcelona“ - Oklahomos „Thunder“. Vakar. 
8.30, 23.00 Motosportas. Spidvėjaus didysis 
prizas. Lenkijos (Torunės) etapas. 11.30 NBA 
Global Games. Madrido „Real“ - Oklahomos 
„Thunder“. 14.00, 2.00 KOK World Series. Bu-
šido kovos. Ryga 2015. 1 d. 16.30 „Hankook“ 
Baltijos 1000 km lenktynės. 20.00 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. Premjera. 
21.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. „Valencia“ - Madrido 
„Real“. 4.30 ATP 250 Chengdu. Ketvirtfinalis. 
2016-09-30. 

 ViASAt SPort BAltic
6.55 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Borus-
sia“ - „Real“. 8.45 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Leicester“ - „Porto“. 10.35 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 11.35 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 12.05 Golfas. Euro-
pos turo savaitės apžvalga. 12.35 Krepšinis. 
Triobet BBL taurės mačas dėl 3 vietos. 14.25 
Krepšinis. Triobet BBL taurės finalas. 16.25 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
16.55 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Trak-
tor“. Tiesioginė transliacija. 19.25 Ledo ritu-
lys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Lokomotiv“. Tie-
sioginė transliacija. 22.00 Ledo ritulys. KHL. 
SKA - CSKA. 24.00 „Formulė-1“. Malaizijos 
GP lenktynių apžvalga. 1.00 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Lokomotiv“. 3.00 Boksas. 
3.55 „Formulė-1“. Japonijos GP treniruotė 1. 
Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
7.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 
8.00 FIFA futbolo apžvalga. 8.30, 17.00, 2.00 
JAV futbolo lyga. 11.30, 19.00, 2.30 Angliška-
sis biliardas. Europos turas. Rumunija. 18.55, 
0.25 Sporto naujienos. 23.00, 0.30, 4.00 
Futbolas. Moterų U17 pasaulio čempionatas. 
Jordanija.

 

„15 ŠloVĖS minuČiŲ“
Veiksmo trileris. JAV, Vokietija. 2001.
Režisierius: John Herzfeld.
Vaidina: Robert De Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer.

Du gerai žinomi nusikaltėliai Emilis ir Olegas iš Prahos atvyksta į Niu-
jorką. Čia jie nustemba sužinoję, kad vietos vagys ir žudikai yra tikros 
Amerikos garsenybės. Emilis ir Olegas įsitikinę, kad, pardavę žiniasklaidai 
tokią dokumentinę dramą, taptų ne tik žinomiausiais, bet ir turtingiau-
siais visų laikų Amerikos nusikaltėliais.

BtV
21.30

rekomenduoja

„PAJŪrio KAVinĖ“
romantinė drama. JAV. 2014.
Režisierius: Dave Alan Johnson.
Vaidina: Laura Vandervoort, 
Cory M.Grant, Josh Ventura.

Dar prieš metus Donavan turėjo vis-
ką: mylintį vaikiną, jaukią kavinukę, 
ištikimų lankytojų būrį ir pasitikėjimą 
savimi. O dabar ji vaikšto į nevyku-
sius pasimatymus ir nuo artimųjų 
slepia, kad turi problemų su banku...

„teiSĖ ŽuDYti“
kriminalinė drama. JAV. 2008.
Režisierius: Jon Avnet.
Vaidina: Robert De Niro, 
Al Pacino, Carla Gugino.

Turkas ir Rusteris - ilgaamžiai part  
neriai, Niujorko policijos pareigū-
nai. Šie detektyvai jau ruošiasi į 
pensiją, bet gauna vieną sudėtin-
gą bylą - reikia sugauti serijinį žu-
diką, kurio taikiklyje - nusikaltėliai 
sociopatai...

„mirtiS iŠ DAnGAuS“
Veiksmo drama. JAV. 2014.
Režisierius: Andrew Niccol.
Vaidina: Ethan Hawke, January
Jones, Zoe Kravitz.

Las Vegase gyvenantis oro pajėgų 
karys pusę dienos praleidžia kare, 
nuotoliniu būdu valdydamas bepilo-
čius orlaivius, mėtančius bombas, o 
kitą pusę - namuose su šeima. Jis ima 
abejoti savo darbo prasmingumu.tV6

22.00

tV3
22.30

tV8
21.00



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

Kinas
Premjera

JAV aktorius Markas Volbergas (Mark 
Wahlberg), dalyvaudamas katastrofų 
trilerio pristatyme Londone, pozavo su 
Maiku Viljamsu (Mike Williams), žmogu-
mi, kurio didvyriškas poelgis tapo filmo 
pasakojimo pagrindu.

Maikas Viljamsas buvo vienas iš daugiau 
nei 120 žmonių, prieš šešerius metus dirbusių 
kompanijai „British Petroleum“ priklausiusioje 
naftos platformoje „Deepwater Horizon“ Mek-
sikos įlankoje. 2010 m. balandžio 20 d. platfor-
moje nugriaudėjo sprogimas ir iš pažeistų vamz-
džių į jūrą ėmė lietis nafta. Šis incidentas tapo 
viena didžiausių ekologinių katastrofų žmonijos 
istorijoje. Maiko akimis pasakojama kraupi is-

torija apie jūroje užvirusį tikrą pragarą, kuriame 
žmonės galėjo pasikliauti tik vienas kito drau-
gyste, ištikimybe, drąsa ir pasiaukojimu.

„Kurdami „Liepsnojantį horizontą“ jau-
tėme didžiulę įtampą, juk įkūnijome tikrus 
žmones, ne šiaip personažus. Didžiuojuosi 
galėdamas vaidinti Maiką - šis žmogus pa-
skutinis paliko katastrofos vietą, jo drąsa iš-
gelbėjo daugybę žmonių. Man buvo tikra gar-
bė su juo susipažinti, - sakė M.Volbergas.

Kiek anksčiau tarptautiniame Toronto 
filmų festivalyje pristatytas veiksmo trileris 
sulaukė garsių ovacijų. To buvo galima ti-
kėtis, mat didžiausią dėmesį „Liepsnojančio 
horizonto“ kūrėjai skyrė istorijos autentiš-
kumui ir tai pasiteisino.

„Forum Cinemas“  inf.

 „Liepsnojančio horizonto“ premjeroje susitiko realaus gyvenimo ir kino herojai

Markas Volbergas (Mark Wahlberg) su filmo 
herojaus prototipu Maiku Viljamsu (Mike Williams)

EPA-Eltos nuotr.

Didvyrio žmoną įkūnijo  
Keitė Hadson (Kate Hudson)

Prodiuseris Maiklas Bei 
(Michael Bay)
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, JAV, 
N-13) - 30-4, 6 d. 11, 13.40, 16.10, 19.05, 19.20,  
21.50 val. (19.05 val. seansas vyks 6 d.; 6 d. 19.20 val. 
seansas nevyks).
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-7) - 30-4, 6 d. 10.30, 13.15, 16,  
18 val.
„naujoji karta Z“ (drama, Didžioji Britanija, JAV, 
N-16) - 30-4, 6 d. 15.50, 18.20, 21.20 val.
„senekos diena“ (drama, Lietuva, N-13) - 30-4, 6 d. 
16.40, 19.05 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
5 d. 19.20 val. (TV3 premjera). 6 d. 19.20 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-13) - 
6 d. 18.40 val. (COSMO VIP seansas).
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-4, 6 d. 10.10, 11.20, 13.30, 14.40, 
15.40 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 30-4, 6 d. 12.30, 17 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 30-4, 6 d. 13.10, 18.50, 
21.10 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 30-4, 6 d. 14.30, 
18.30, 21.30 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-4, 6 d. 10.40, 12.50, 15.10 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 30-4, 6 d. 10.20, 12.20 val.  
(10.20 val. seansas vyks 1-2 d.).
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 30-4, 6 d. 16.20 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
30-4, 6 d. 17.30, 20.30 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 
30-4, 6 d. 13.50 val.

„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 30-4, 6 d. 
10.50 val.
„stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 30-4 d. 18.40 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
30, 2, 4 d.21 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 1, 3, 6 d. 
21 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-4, 6 d. 11.30 val.
„snowdenas“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 30-4, 
6 d. 20.40 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 30-4, 
6 d. 20.50 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, JAV, 
N-13) - 30-4, 6 d. 11.20, 14, 16.30, 18.10, 21, 21.40 val. 
(4 d. 21 val. seansas nevyks; 21.40 val. seansas vyks 4 d.; 
6 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ (nuoty-
kių f., JAV, N-7) - 30-4, 6 d. 11.10, 13.10, 15.55, 18.40 val.
„senekos diena“ (drama, Lietuva, N-13) - 30-4, 6 d. 14, 
16, 18.40, 21.10 val.
„naujoji karta Z“ (drama, Didžioji Britanija, JAV, 
N-16) - 30-4, 6 d. 16.30, 19, 21.30 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
5 d. 19, 19.30 val. (TV3 premjera). 6 d. 18.30 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-13) - 6 d. 
20.50 val. (COSMO VIP seansas).
„Mylėti negalima mirti“ (drama, dubliuota lietuviškai, 
Indija, N-13) - 6 d. 18 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-4, 6 d. 11.10, 13.30, 15.50,  
19.10 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, 3D, V) - 30-4, 6 d. 12, 14.20, 16.40 val.
„storks“ (animacinis f., originalo k., JAV, 3D, V) - 
30-1, 3-4, 6 d. 15.40 val.

„storks“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 1-2 d. 
11.40 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 30-4, 6 d. 16.10, 18.50, 
21.30 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 30-4, 6 d. 11, 14 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-4 d. 16.10 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 30-4, 6 d. 19, 
21.10 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 30-4, 6 d. 11.30,  
13.40 val. (2 d. 13.40 val. seansas nevyks).
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 
30-4, 6 d. 13.50 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 1-2 d. 
11.20 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 1-2 d. 11 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 30-4, 6 d. 13.20 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 
30-4, 6 d. 21.40 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
30-4, 6 d. 18 val.
„snowdenas“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
30-4, 6 d. 20.50, 21.20 val. (6 d. 20.50 val. seansas 
nevyks; 21.20 val. seansas vyks 6 d.).
„stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 30-4, 6 d. 21.30 val.
„Aukštuomenės klubas“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 2 d. 18.20 val.
„savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 1, 3 d. 18.20 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
30, 2, 4 d. 21.20 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 1, 3 d. 21.20 val.

 „Liepsnojančio horizonto“ premjeroje susitiko realaus gyvenimo ir kino herojai

„Forum Cinemas“  nuotr.

„Liepsnojantis horizontas“ 
„Deepwater horizon“ 

Kino teatruose nuo rugsėjo 30 d.

n Katastrofų trileris, JAV, 2016

n Režisierius: Peter Berg

n Vaidina: Mark Wahlberg, John Malkovich, Kurt Russell, 

Kate Hudson, Dylan O’Brien ir kiti
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Kinas 

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Cinema, mon amour“ (dokumentinis f., Rumunija, 
Čekija) - 30 d. 17 val.
„Katka“ (dokumentinis f., Čekija) - 30 d. 19 val.
„Mano draugas Borisas Nemcovas“ (dokumentinis f., 
Rusija, Estija) - 30 d. 21.10 val.
Programa „Ir viso pasaulio negana“ (dokumentinis f., 
Norvegija, Danija, Švedija, Nyderlandai, Rusija) -  
1 d. 13 val.
„Ama-san - jūrų moterys“ (dokumentinis f., 
Portugalija, Japonija, Šveicarija) - 1 d. 14.30 val.
„Ukrainos šerifai“ (dokumentinis f., Ukraina, Latvija, 
Vokietija) - 1 d. 17 val.
„Romeo ir Džiuljeta“ (dokumentinis f., Italija) - 1 d. 19 val.
„Kinas: viešas reikalas“ (dokumentinis f., Vokietija) - 
1 d. 21 val.
Programa „Mes dešimtmečiai“ (dokumentinis f., 
Nyderlandai, Danija, Japonija) - 2 d. 13 val.
„Malorė“ (dokumentinis f., Čekija) - 2 d. 15 val.
„Mes esame Kuba“ (dokumentinis f., Vokietija) - 2 d. 
17 val.
„Šeimos susitikimas - Marthalerio teatras „Grand 
Hotel“  viešbutyje“ (dokumentinis f., Šveicarija) - 2 d. 
19 val.
„Mus kadaise aplankiusios mintys“ (dokumentinis f., 
JAV) - 2 d. 21 val.
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija) - 3 d. 13.02 val.
„Senekos diena“ (drama, Lietuva) - 3, 5 d. 17 val. 4 d. 
21.10 val. 6 d. 21 val.
„Duktė“ (drama, Australija) - 3 d. 19.10 val. 
4, 6 d. 17 val. 5 d. 19 val.
„Dypanas“ (drama, Prancūzija) - 4 d. 19 val.
„Svetima padangė“ (drama, Lenkija, Švedija) - 6 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, JAV, 
N-13) - 30-5 d. 17.15, 19.30, 21.45 val. 6 d. 17.30, 19.45, 
22 val.

„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-7) - 30-5 d. 10.30, 13, 15.45,  
18.30 val. 6 d. 10.30, 13, 15.45 val.
„Senekos diena“ (drama, Lietuva, N-13) - 30-4, 
6 d. 13.30, 16.15, 18.30, 20.45 val. 5 d. 16.15, 18.30, 
20.45 val.
„Naujoji karta Z“ (drama, Didžioji Britanija, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 19, 21.30 val. 6 d. 19.45, 22 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
6 d. 19 val.
„Gitel“ (drama, Didžioji Britanija, Lietuva, N-13) - 
30-5 d. 16.30 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
30-2, 4-6 d. 16, 18.45, 21.30 val. 3 d. 11.30, 16.30, 19.15, 
21 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30, 2, 4 d. 10.15, 11, 12.15, 14.30, 
16.45, 18 val. 1 d. 10.15, 12.15, 14.30, 16.45, 18 val. 3 d. 
10.15, 11, 12.15, 14.30, 16.45 val. 5 d. 11, 12.45, 14.30, 
16.45, 18 val. 6 d. 10, 11, 12.15, 13.15, 14.30, 16.45 val.
„Snowdenas“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
30-2, 4-6 d. 21.15 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 
30-2, 4-6 d. 13.45 val. 3 d. 14.15 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 30-5 d. 14, 19,  
21.45 val. 6 d. 14.45, 18.45, 21.45 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 30-2, 4-5 d. 
20 val. 3 d. 21.15 val. 6 d. 17.30 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 30-5 d. 
11.30 val. 6 d. 10.45 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 30-5 d. 22 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-2, 4 d. 10.15, 11.30, 12.45, 15 val. 3 d. 
10.15, 12.45, 15 val. 5 d. 10.15, 11.30, 13.30, 15 val. 
6 d. 11.30, 15.15 val.

„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 11.45, 14, 16 val. 6 d. 10.30, 
11.45, 12.45, 14 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Senekos diena“ (drama, Lietuva, N-13) - 5 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Ramybė mūsų sapnuose“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
30 d. 18 val.
Uždaras vakaras - 30 d. 20 val. 5 d. 18 val.
„Dvi naktys iki ryto“ (drama, Lietuva, Suomija) - 1 d. 15 val.
„Žvaigždžių žemėlapis“ (mistinė drama, Kanada, 
Vokietija) - 1 d. 16.40 val.
„Mariupolis“ (dokumentinis f., Prancūzija, Lietuva, 
Ukraina, Vokietija) - 1 d. 18.40 val.
„Gitel“ (drama, Lietuva, Didžioji Britanija) - 
1 d. 20.10 val.
Ekskursija po kino archyvą - 4 d. 18.30 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
6 d. 17 val.
„Kriaušių pyragėliai su levandomis“ (komiška 
drama, Prancūzija) - 6 d. 18.20 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, JAV, 
N-13) - 30-4, 6 d. 10.40, 15.50, 19.10, 21.40, 23.40 val. 
(23.40 val. seansas vyks 30-1 d.).
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ (nuo-
tykių f., JAV, N-7) - 30-4, 6 d. 10.30, 13.10, 16, 18.10 val.
„Naujoji karta Z“ (drama, Didžioji Britanija, JAV, 
N-16) - 30-4, 6 d. 15.35, 18.20, 21.20, 23.50 val.  
(23.50 val. seansas vyks 30-1 d.).
„Senekos diena“ (drama, Lietuva, N-13) - 30-4, 6 d. 
13.10, 21 val.

Režisieriaus Kristijono Vildžiūno filmo 
„Senekos diena“ veiksmas vyksta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse ir 
mūsų dienomis. Praėjusio amžiaus devinto-
jo dešimtmečio pabaiga, paskutinieji sovie-
tų eros metai Vilniuje. Aštuoniolikmečiai 
bičiuliai įkuria Senekos draugiją, kurios motto 

„gyvenk kiekvieną dieną taip, tarytum ji bū-
tų paskutinė“.  Vienas iš jaunuolių Simonas 
(aktorius Marijus Mažūnas) įsimyli savo ge-
riausio draugo merginą, tačiau meilė be atsa-
ko. Tuo metu, kai visa tauta susikimba ran-
komis Baltijos kelyje, Senekos draugija išyra. 
Praėjus dvidešimt penkeriems metams 
neprik lausomoje Lietuvoje, praūžus ekono-
minei krizei, keturiasdešimtmečių karta iš-
gyvena nusivylimo laikmetį. Iš pažiūros sėk

Kino teatruose nuo rugsėjo 30 d.

n Drama, Lietuva, 2016

n Režisierius: Kristijonas Vildžiūnas („Kai apka-

binsiu tave“, „Aš esi tu“, „Nuomos sutartis“)

n Vaidina: Dainius Gavenonis, Elžbieta 

Latėnaitė, Marijus Mažūnas, Vesta Grabštaitė, 

Arūnas Storpirštis, Arūnas Sakalauskas, Ina Marija 

Bartaitė, Emilija Latėnaitė, Renata Vėberytė Loman, 

Daiva Rudokaitė,  Marius Repšys, Augustinas 

Pietaris, Pranciškus Bradžiūnas ir kiti

„Senekos diena“ 
Premjera
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Kinas 

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Cinema, mon amour“ (dokumentinis f., Rumunija, 
Čekija) - 30 d. 17 val.
„Katka“ (dokumentinis f., Čekija) - 30 d. 19 val.
„Mano draugas Borisas Nemcovas“ (dokumentinis f., 
Rusija, Estija) - 30 d. 21.10 val.
Programa „Ir viso pasaulio negana“ (dokumentinis f., 
Norvegija, Danija, Švedija, Nyderlandai, Rusija) -  
1 d. 13 val.
„Ama-san - jūrų moterys“ (dokumentinis f., 
Portugalija, Japonija, Šveicarija) - 1 d. 14.30 val.
„Ukrainos šerifai“ (dokumentinis f., Ukraina, Latvija, 
Vokietija) - 1 d. 17 val.
„Romeo ir Džiuljeta“ (dokumentinis f., Italija) - 1 d. 19 val.
„Kinas: viešas reikalas“ (dokumentinis f., Vokietija) - 
1 d. 21 val.
Programa „Mes dešimtmečiai“ (dokumentinis f., 
Nyderlandai, Danija, Japonija) - 2 d. 13 val.
„Malorė“ (dokumentinis f., Čekija) - 2 d. 15 val.
„Mes esame Kuba“ (dokumentinis f., Vokietija) - 2 d. 
17 val.
„Šeimos susitikimas - Marthalerio teatras „Grand 
Hotel“  viešbutyje“ (dokumentinis f., Šveicarija) - 2 d. 
19 val.
„Mus kadaise aplankiusios mintys“ (dokumentinis f., 
JAV) - 2 d. 21 val.
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija) - 3 d. 13.02 val.
„Senekos diena“ (drama, Lietuva) - 3, 5 d. 17 val. 4 d. 
21.10 val. 6 d. 21 val.
„Duktė“ (drama, Australija) - 3 d. 19.10 val. 
4, 6 d. 17 val. 5 d. 19 val.
„Dypanas“ (drama, Prancūzija) - 4 d. 19 val.
„Svetima padangė“ (drama, Lenkija, Švedija) - 6 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, JAV, 
N-13) - 30-5 d. 17.15, 19.30, 21.45 val. 6 d. 17.30, 19.45, 
22 val.

„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-7) - 30-5 d. 10.30, 13, 15.45,  
18.30 val. 6 d. 10.30, 13, 15.45 val.
„Senekos diena“ (drama, Lietuva, N-13) - 30-4, 
6 d. 13.30, 16.15, 18.30, 20.45 val. 5 d. 16.15, 18.30, 
20.45 val.
„Naujoji karta Z“ (drama, Didžioji Britanija, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 19, 21.30 val. 6 d. 19.45, 22 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
6 d. 19 val.
„Gitel“ (drama, Didžioji Britanija, Lietuva, N-13) - 
30-5 d. 16.30 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
30-2, 4-6 d. 16, 18.45, 21.30 val. 3 d. 11.30, 16.30, 19.15, 
21 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30, 2, 4 d. 10.15, 11, 12.15, 14.30, 
16.45, 18 val. 1 d. 10.15, 12.15, 14.30, 16.45, 18 val. 3 d. 
10.15, 11, 12.15, 14.30, 16.45 val. 5 d. 11, 12.45, 14.30, 
16.45, 18 val. 6 d. 10, 11, 12.15, 13.15, 14.30, 16.45 val.
„Snowdenas“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
30-2, 4-6 d. 21.15 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 
30-2, 4-6 d. 13.45 val. 3 d. 14.15 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 30-5 d. 14, 19,  
21.45 val. 6 d. 14.45, 18.45, 21.45 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 30-2, 4-5 d. 
20 val. 3 d. 21.15 val. 6 d. 17.30 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 30-5 d. 
11.30 val. 6 d. 10.45 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 30-5 d. 22 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-2, 4 d. 10.15, 11.30, 12.45, 15 val. 3 d. 
10.15, 12.45, 15 val. 5 d. 10.15, 11.30, 13.30, 15 val. 
6 d. 11.30, 15.15 val.

„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 11.45, 14, 16 val. 6 d. 10.30, 
11.45, 12.45, 14 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Senekos diena“ (drama, Lietuva, N-13) - 5 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Ramybė mūsų sapnuose“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
30 d. 18 val.
Uždaras vakaras - 30 d. 20 val. 5 d. 18 val.
„Dvi naktys iki ryto“ (drama, Lietuva, Suomija) - 1 d. 15 val.
„Žvaigždžių žemėlapis“ (mistinė drama, Kanada, 
Vokietija) - 1 d. 16.40 val.
„Mariupolis“ (dokumentinis f., Prancūzija, Lietuva, 
Ukraina, Vokietija) - 1 d. 18.40 val.
„Gitel“ (drama, Lietuva, Didžioji Britanija) - 
1 d. 20.10 val.
Ekskursija po kino archyvą - 4 d. 18.30 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
6 d. 17 val.
„Kriaušių pyragėliai su levandomis“ (komiška 
drama, Prancūzija) - 6 d. 18.20 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, JAV, 
N-13) - 30-4, 6 d. 10.40, 15.50, 19.10, 21.40, 23.40 val. 
(23.40 val. seansas vyks 30-1 d.).
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ (nuo-
tykių f., JAV, N-7) - 30-4, 6 d. 10.30, 13.10, 16, 18.10 val.
„Naujoji karta Z“ (drama, Didžioji Britanija, JAV, 
N-16) - 30-4, 6 d. 15.35, 18.20, 21.20, 23.50 val.  
(23.50 val. seansas vyks 30-1 d.).
„Senekos diena“ (drama, Lietuva, N-13) - 30-4, 6 d. 
13.10, 21 val.

Režisieriaus Kristijono Vildžiūno filmo 
„Senekos diena“ veiksmas vyksta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse ir 
mūsų dienomis. Praėjusio amžiaus devinto-
jo dešimtmečio pabaiga, paskutinieji sovie-
tų eros metai Vilniuje. Aštuoniolikmečiai 
bičiuliai įkuria Senekos draugiją, kurios motto 

„gyvenk kiekvieną dieną taip, tarytum ji bū-
tų paskutinė“.  Vienas iš jaunuolių Simonas 
(aktorius Marijus Mažūnas) įsimyli savo ge-
riausio draugo merginą, tačiau meilė be atsa-
ko. Tuo metu, kai visa tauta susikimba ran-
komis Baltijos kelyje, Senekos draugija išyra. 
Praėjus dvidešimt penkeriems metams 
neprik lausomoje Lietuvoje, praūžus ekono-
minei krizei, keturiasdešimtmečių karta iš-
gyvena nusivylimo laikmetį. Iš pažiūros sėk

Kino teatruose nuo rugsėjo 30 d.

n Drama, Lietuva, 2016

n Režisierius: Kristijonas Vildžiūnas („Kai apka-

binsiu tave“, „Aš esi tu“, „Nuomos sutartis“)

n Vaidina: Dainius Gavenonis, Elžbieta 

Latėnaitė, Marijus Mažūnas, Vesta Grabštaitė, 

Arūnas Storpirštis, Arūnas Sakalauskas, Ina Marija 

Bartaitė, Emilija Latėnaitė, Renata Vėberytė Loman, 

Daiva Rudokaitė,  Marius Repšys, Augustinas 

Pietaris, Pranciškus Bradžiūnas ir kiti

„Senekos diena“ 
Premjera
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
30 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis „Gulbių ežeras“. 
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
1 d. 18.30 val. - Liudwig van Beethoven „Fidelijus“. 
2 v. opera vokiečių kalba. Dir. M.Staškus.
2 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni nykštu-
kai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
5 d. 18.30 val. - E.Balsys „Eglė žalčių karalienė“. 
2 v. baletas. Dir. M.Staškus.
6 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“. 4 v. opera (italų k.). 
Rež. C.Mazzavillani Muti (Italija). Dir. J.Geniušas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
30 d. 19 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken heart 
story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
30 d. 19.30 val. Didžiojoje salėje - M.Lermontov 
„Maskaradas“. Rež. R.Tuminas (Vilniaus mažasis teatras).
1 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“. 
Rež. Y.Ross.
1 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Sofoklis, Euripidas, 
Aischilas „Oidipo mitas“. Rež. G.Varnas.
2 d. 16 val. Mažojoje salėje - W.Shakespeare „Timonas“. 
Rež. K.Gudmonaitė.
2 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis (Kauno dramos teatras).
4 d. 12 val. Mažojoje salėje - O.Wilde „Laimingasis prin-
cas“. Rež. P.Makauskas.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkis „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
5 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Puškin „Borisas 
Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
6 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius „Išvarymas“. 
Rež. O.Koršunovas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
1 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
2 d. 12 val. - „Mano batai buvo du“. Rež. G.Latvėnaitė.
4 d. 18.30 val. - „Meistriškumo pamoka (Maria Callas)“. 
Rež. G.Padegimas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

30 d. 18 val. - „Ledi Makbet“ (pagal V.Šekspyro pjesę 
„Makbetas“). Rež. A.Latėnas.
1 d. 12 ir 15 val. - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės knygas 
vaikams). Rež. V.Kuklytė.
2 d. 12 val. - „Karlsonas, kuris gyvena ant stogo...“ 
(pagal A.Lindgren apysaką). Rež. E.Jaras.
5 d. 18 val. - Atsisveikinimas su spektakliu! M.Frayn 
„Triukšmas už kulisų“. Rež. P.E.Landi.
6 d. 18 val. - „Teritorija“ (pagal Mykolo K.Oginskio 
priesakus sūnui). Rež. A.Pukelytė.

salė 99
4 d. 18 val. Salėje 99 - Marius von Mayenburg „Perlex“. 
Rež. M.Klimaitė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs  
TEATRAs

30 d. 18.30 val. - Premjera! A.Jankevičius „Ledas“ 
(pagal V.Sorokino romaną su lietuviškais titrais).  
Rež. A.Jankevičius.
1 d. 18.30 val. - J.M.Chevret „Sveiki, emigrantai! 
(SQUAT)“. Rež. M.Poliščiuk.
2 d. 16 val. Mažojoje salėje - Premjera! Eric-Emmanuel 
Schmitt „Oskaras ir ponia Rožė“. Rež. J.Laikova.
2 d. 18.30 val. - M.Macevičius „Prakeikta meilė“ 
(su lietuviškais titrais, N-18). Rež. A.Jankevičius.
2 d. 12 val. - Hans Christian Andersen „Undinėlė“. 
Rež. J.Ščiuckij.
6 d. 18.30 val. - N.Gandževi „Septynios gražuolės“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.

RAGAniuKĖs TEATRAs
1 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Miegančioji gražuolė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
1 d. 17 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Princesė ir Laimė“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
2 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katinėlis ir Gaidelis“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

1 d. 23 val. - Premjera! „Vaikystė“. Rež. K.Vilkas.
„DOMinO“ TEATRAs

30 d. 19 val. - R.Cooney „Meilė pagal grafiką“. 
Rež. A.Večerskis.
6 d. 19 val. - Premjera! P.Valentine „Prie dangaus vartų“. 
Rež. M.Slavinskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
2 d. 11 val. II studijoje - „Meile, don’t stop“. 
Rež. J.Januškevičiūtė.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
30 d. 18.30 val. - „Angliškas detektyvas“. Rež. R.Cicėnas.

KEisTuOliŲ TEATRAs
30 d. 19 val. - M.Schisgalo „Mašininkai“. Rež. A.Giniotis.
1 d. 15 val. - Paskutinį kartą! „Laimingasis Hansas“. 
Rež. A.Kaniava.
2 d. 12 val. - „Grybų karas ir taika“. Rež. A.Giniotis.
6 d. 19 val. - „Persikūnijimai“. Rež. Vytautas 
V.Landsbergis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
30 d. 19 val. - Premjera! J.Thompson „Žudikas manyje“. 
Rež. N.Walker.
1 d. 19 val. - S.Kane „Apvalytieji“. Rež. O.Koršunovas.
2, 3 d. 19 val. - Premjera! B.Brecht „Vestuvės“. 
Rež. O.Koršunovas.
5 d. 19 val. - F.Richter „Dievas yra DJ“. Rež. K.Gudmonaitė.
6 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.

Lietuviškos estrados kaleidoskopas tikro 
garso muzikiniame spektaklyje suksis itin 
intriguojančiomis aplinkybėmis. Spektaklio 
veiksmas vyksta XX amžiaus pradžios Lie-
tuvoje. Įprastą kaimo gyvenimo tėkmę neti-
kėtai sujaukia ypatingas techninis įvykis - 
kaimo keistuoliu pramintas „teknikas“ su-
montuoja tikrą radijo imtuvą. Radijo bangos 
tiesiog įtraukia kaimo žmones ir šie leidžia-
si į kelionę laiku. Čia prasideda radijo dikto-
rių sekama istorija, kurioje atsiskleidžia ne 
tik pastarojo šimtmečio estradinės muzikos 
raida, bet ir įvykiai, nutikę lietuvių tautai nuo 
1918 metų iki šių dienų. Dainuojantys, mu-
zikuojantys, šokantys veikėjai savaip, unika-
liai supranta radijo skleidžiamas muzikines 
naujienas ir, įsiklausę į laiko pulsą, čia pat 
improvizuoja. Pasitelkdami turimus instru-
mentus, įrankius bei įnagius, jie ieško naujo 

skambesio ir savitu stiliumi atlieka kūrinius, 
vėliau tapusius šlageriais. Programoje skam-
bės tokios gerai žinomos dainos kaip „Aš 
myliu vasaros rugiagėlę“, „Tu ateik į pasima-
tymą“, „Keturiasdešimt kaštonų“, „Baltas 
paukštis“, „Ar tu ją matei“, „Ant Kalėdinės 
eglutės“, „Elektrėnų žiburiai“, „Tu vėjo pa-
klausk“ ir daugelis kitų populiarių kūrinių.

Žmonių vaizduotė atsispindi specialiai 
sukurtame stilizuotame animaciniame filme, 
tapusiame spektaklio scenografijos dalimi. 
Tarsi tautinėje juostoje čia audžiama visa ne-
priklausomos Lietuvos šimtmečio istorija.

 „Kalba radijas“ premjera: senos dainos - naujai kartai!
To „Lietuvoje“ dar nebuvo! Populiariausi XX amžiaus Lietuvos estrados hitai suskambės 
liaudiškai. Naujomis spalvomis atsiskleis geriausi praėjusio šimtmečio lietuviškos estrados 
klasika tapę kūriniai - nuo D.Dolskio ir A.Šabaniausko šlagerių iki V.Kernagio ir A.Mamontovo 
hitų. Ir visa tai - naujausioje ansamblio „Lietuva“ programoje KALBA RADIJAS!

l Kūrybinė komanda - Andrius Povilauskas, 

Vytautas Leistrumas, Šarūnas Datenis

l Kostiumų dailininkė - Jolanta Rimkutė

l Vizualizacija - Imantas Precas
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kaunas
KaunO DRaMOs TEaTRas

30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“ 
(pagal I.Simonaitytės „Aukštujų Šimonių likimas“).  
Rež. A.Jankevičius.
2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Poros“. 
Rež. R.Kudzmanaitė.
4, 5 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal A.Čechov). 
Rež. R.Kazlas.
6 d. 19 val. Rūtos salėje - Djahel Vinaver (N-13, Meksika).

KaunO KaMERInIs TEaTRas
30 d. 18 val. - M.Duras „Hirošima, mano meile“. 
Rež. R.Abukevičius.
6 d. 18 val. - „Korektūros klaida“. Rež. A.Dilytė.

KaunO MaŽasIs TEaTRas
2 d. 12 val. - K.Žernytė „Noriu arkliuko“. Rež. R.Kimbraitė.

KaunO LĖLIŲ TEaTRas
30 d. 18 val. - „Šviesos misterija“ (muzikos, poezijos ir 
judesio teatralizuotas koncertas).

KLaIpĖDa
KLaIpĖDOs DRaMOs TEaTRas

1 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - M.Gavran „Viskas apie 
vyrus“. Rež. A.Lebeliūnas.

KLaIpĖDOs MuZIKInIs TEaTRas
1 d. 18.30 val. - R.Wagner simfoninės muzikos programa.
2 d. 12 val. Kolonų salėje - Premjera! „Pasaka be pava-
dinimo“.

KLaIpĖDOs LĖLIŲ TEaTRas
1 d. 12 val. - „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė.
2 d. 12 val. - „Stebuklingas Pelenės laikas“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMaI
2 d. 12 val. Teatro salėje - V.Kupšys „Girių karaliai“. 
Rež. A.Juškevičienė (Jaunimo teatras „Be durų“).

Koncertai
VILnIus

LIETuVOs naCIOnaLInĖ FILHaRMOnIJa
1 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Tarptautinei muzikos dienai. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, solistas Robertas 
Lozinskis (fortepijonas), dir. M.Barkauskas.
2 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertai visai šeimai 
„Lėlės kelionė“. Aktorė L.Muštašvili, S.Zajančauskaitė 
(fortepijonas), styginių kvartetas: D.Peseckas (smui-
kas), J.Zajančauskaitė (smuikas), J.Juozapaitis (altas), 
G.Baranauskaitė (violončelė).
6 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Romantikai - romanti-
kams“. Čiurlionio kvartetas, Petras Geniušas (fortepijonas).

TRaKaI
uŽuTRaKIO DVaRas

2 d. 15 val. - „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“. Dalia Stonytė 
(aktorė). V.Gelgotas (fleita), Ž.Karkauskaitė (fortepijonas).

Kaunas
KaunO VaLsTYBInĖ FILHaRMOnIJa

30 d. 18 val. - Orkestro sezono atidarymo koncertas. 
Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian, JAV-
Armėnija), vadovas A.Treikauskas. Solistas Alexander Markov 
(smuikas, Rusija).
1 d. 17 val. - Gala koncertas „55“. Kauno pučiamųjų ins-
trumentų orkestras „Ąžuolynas“ (vadovas V.Andriuškevičius, 
meno vadovas R.Žarėnas). R.Vaicekauskaitė (sopranas) ir 
N.Kukulskienė (sopranas). Solistai: D.Norvilas-Deivis (teno-
ras), L.Mikalauskas (bosas), D.Kondratavičiūtė (vokalas).
2 d. 18 val. - „Grammy“ nugalėtojai. Instrumentinės muzikos 
grupė „Subtilu-Z“. L.Vaitkus (tenorinė birbynė, lumzdelis), P.Velikis 
(akordeonas), D.Mihailovs (akordeonas), V.Švažas (perkusija).

5 d. 18 val. Mažojoje salėje - Kompozitoriaus Franzo 
Liszto (1811-1886) 205-osioms gimimo metinėms paminėti. 
Šviesė Čepliauskaitė (fortepijonas).

KLaIpĖDa
KOnCERTŲ saLĖ

30 d. 18.30 val. - „Apeigos orkestrui“. Šiuolaikinės 
muzikos festivalis „Permainų muzika“. Dalyvauja Klaipėdos 
kamerinis orkestras (meno vadovas ir solistas M.Bačkus, 
violončelė). J.Sodeika (fortepijonas).
4 d. 18.30 val. - „Minimalistiniai peizažai“. 
„The Gothenburg Combo“.
6 d. 18.30 val. - „Muzika nebyliajam filmui“. Klaipėdos kame-
rinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Solistai: V.Ganelinas 
(fortepijonas, Lietuva-Izraelis), A.Gotesman (perkusija).

ŽVEJŲ RŪMaI
2 d. 18 val. - Baltarusijos valstybinis šokių ansamblis 
(meno vadovas V.Dudkevič).
5 d. 19.30 val. - „Aeternum“. Los Vivancos (Ispanija).

BIRšTOnas
KuRHauZas

1 d. 16 ir 19 val. - Birštono akordeono muzikos festivalis 
2016. „Solo Plius“, Šerpyčių trio, A.Šimkus, „Fantazija“.

„EGLĖs“ sanaTORIJa
30 d. 19.30 val. - Birštono akordeono muzikos festivalis 
2016. „Fantazija“ (Baltarusija).

KITI MIEsTaI
KOnCERTaI KITuOsE MIEsTuOsE

30 d. 15 val. Senosios Varėnos bažnyčioje - Programa 
„Čiurlionio kelias“. Čiurlionio kvartetas. Šarūnas Šapalas 
(baritonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

 „Kalba radijas“ premjera: senos dainos - naujai kartai!

Ansamblis „Lietuva“ pristato 
premjerą „Kalba radijas“

Organizatorių nuotr.

l spalio 12 d. 18 val. Švenčionių kultūros centre
l spalio 14 d. 18 val. Pasvalio kultūros centre
l spalio 19 d. 18 val. Alytaus miesto teatre
l spalio 21 d. 18 val. Biržų kultūros centre
l spalio 26 d. 19 val. Vilniuje, Šokio teatre
l spalio 28 d. 18 val. Marijampolės kultūros 
centre (bilietus platina tik KC kasa)
l Lapkričio 2 d. 18 val. Nacionaliniame Kauno 
dramos teatre
l Lapkričio 4 d. 19 val. Birštono kultūros centre
l Lapkričio 9 d. 18 val. Varėnos kultūros centre
l Lapkričio 15 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre
l Lapkričio 22 d. 18.30 val. Kretingos kultūros centre
l Lapkričio 23 d. 18 val. Plungės kultūros centre
l Lapkričio 24 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose
l Lapkričio 25 d. 18 val. Šilutės kultūros centre
l Lapkričio 30 d. 18 val. Radviliškio kultūros centre
l Gruodžio 2 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre
Programos trukmė - 1 val. 15 min. (be pertraukos)

Pasirodymai vyks:

l Bilietus galima įsigyti renginių vietose ir

 www.bilietupasaulis.lt

l Daugiau informacijos - www.ansamblis-lietuva.lt 

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

Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, 
kūno, veido procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida 
masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

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

gėlių salonai

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

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

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„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

             

Tapsite populiarūs tarp priešin-
gos lyties atstovų, būsite patrauklūs ir 
gražūs. Didelė tikimybė sutikti svajonių 
žmogų.  Darbui ir karjerai laikas gana 
palankus. Tačiau, kad darbai vyktų 
sklandžiai, reikia gerų tarpusavio santy-
kių.  Didelių sveikatos problemų nekils. 
Bus jautrūs inkstai. Kasdien gerkite 
daug vandens, nevalgykite aštraus, 
sūraus ir kepto maisto.

JAUČIUI

Netikėtai prasidėjęs romanas 
gali tapti laimingos santuokos 
pagrindu. Reikėtų susitelkti ne į 
galutinį tikslą, ne į tai, kas bus, o į 
etapus, vedančius to tikslo link. Jums 
keliami reikalavimai bus nemaži. 
Palankus metas organizmui valyti. Taip 
pat  galite laikytis dietos. 

DVYNIAMS

Naujos pažintys suteiks ne tik 
emocinį palaikymą, bet bus ir finansiškai 
naudingos. Avinai nebus linkę ieškoti 
savo antrosios pusės. Naujos veiklos 
nereikėtų imtis. Tiesiog tęskite įprastus 
darbus ir laukite mėnesio pabaigos, 
kai prasidės palankesnis laikotarpis. 
Sveikata pagerės, atsiras daugiau jėgų, 
net atrodysite jaunesni. Spinduliuosite 
optimizmą ir laimę. 

AVINUI

Prognozė rugsėjo 30 - sPalio 6 d.

Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis 
dar dažniau. Vienišiai turės galimybę 
sutikti savo žmogų.  Darbo ir karjeros 
reikalai klostysis puikiai. Viskas vyks 
pagal planą, tvarkingai. Jeigu tektų 
sudarinėti sutartis, jas pasirašykite jums 
palankiomis sąlygomis. Pats laikas 
susirūpinti sveikata. Ji daug problemų 
nekels, bet dėmesio pareikalaus.

ŠAULIUI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių 
porų taip pat laukia malonus laikas, 
daug aistringų vakarų, bet gali kilti 
problemų derinant mylimųjų  ir draugų 
reikalavimus. Tinkamas laikas bendra-
darbiauti su kitomis įmonėmis. Jeigu 
turite savo įmonę, gali atsirasti galimybė 
ją sujungti su kita verslo grupe. Turėsite 
šiokių tokių sveikatos problemų. 

SKORPIONUI

Vienišas Svarstykles gali aplankyti 
labai stiprus meilės jausmas. Tikėtina, kad 
tas jausmas bus vienpusis ir su mylimu 
žmogumi juo pasidalyti neteks. Reikės įdėti 
daug pastangų, kad pasiektumėte trokšta-
mą rezultatą. Darbe jūsų laukia daug įvairių 
nutikimų. Šiuo laikotarpiu reikės daugiau 
laiko ir dėmesio skirti sveikatai, ją puose-
lėti. Kai esate nusilpę ir pavargę, tampate 
lengvu įvairių infekcijų grobiu. 

SVARSTYKLĖMS

Laukia laikinas atokvėpis. Nors 
ir labai norėsis, dabar ne metas atverti 
jausmus priešingos lyties atstovui. 
Palankus ir sėkmingas laikas darbo 
ir karjeros reikalams tvarkyti. Reikėtų 
atkreipti dėmesį į sveikatą, būsite 
jautrūs ir pažeidžiami. Turėtumėte 
daugiau laiko skirti poilsiui. Tinkamas 
metas lankyti jogos užsiėmimus, 
medituoti. 

VĖŽIUI

Gali sugrįžti sena meilė ir 
vėl sukelti daug malonių romantiškų 
jausmų. Ko gero, tas meilės jausmas 
ir nebuvo visai išblėsęs. Santykiai 
gali būti dramatiški, sugrąžinti senas 
problemas. Jei pajusite, kad darbas 
tampa rutina, į jį pažvelkite kūrybiškai. 
Sveikata bus puiki, būsite energingi, 
džiaugsitės ir mėgausitės gyvenimo 
malonumais.

LIŪTUI

Vieniši šio ženklo atstovai turi 
galimybę sutikti partnerį, atitinkantį jų 
lūkesčius. Geras laikas apmąstyti visas 
savo karjeros galimybes, baigti pradėtus 
darbus. Rimtų sveikatos problemų 
Mergelės neturės. Gali šiek tiek trūkti 
energijos.

MERGELEI

Romantiškas tarpusavio santykių 
atspalvis išnyks. Jūsų antroji pusė 
nebus linkusi ieškoti kompromisų.  
Darbus stenkitės atlikti kruopščiai 
ir laiku. Rimtesnių problemų jūsų 
sveikata nekels. Galite jausti sumažėjusį 
pasitikėjimą savimi. Domins istoriniai 
filmai ir knygos.

OŽIARAGIUI

Gali kilti sunkumų su 
antrosiomis pusėmis. Nesusituokusioms 
poroms iškilę nesklandumai trukdys 
būti kartu, tarp sutuoktinių vyraus 
šaltumas, abipusės meilės stygius. 
Darbe galimi pasikeitimai, konfliktai, 
didelis sukrėtimas, įvairios kliūtys, 
neleidžiančios atlikti darbo kokybiškai. 
Saugokitės avarijų ir kliūčių kelyje.

ŽUVIMS

Meilės reikalai klostysis neblo-
gai. Galite susitikti su sena meile. Jeigu 
abu partneriai sugebės santykius pakreipti 
tinkama linkme, pora turi daug šansų būti 
laiminga. Siekti karjeros - ne pats geriau-
sias laikas. Viskas, kas vyks darbinėje 
aplinkoje, jus erzins, bus daug nesusi-
pratimų. Sveikata bus puiki. Sportuokite, 
nepamirškite grūdinimosi procedūrų. 

VANDENIUI

Laidų vedėjas  
Paulius Skučas
1984 10 05              

Šokėjas  
Deividas Meškauskas
1987 10 01

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Atlikėja Džordana Butkutė
1968 10 03

Atlikėjas Gytis Paškevičius
1961 10 04

GEROS DIENOS: spalio 3, 5 d. BLOGOS DIENOS: rugsėjo 30 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Savėnas. Rokas. Uraza. 
Ovidijus. Inaris. Sarema. Durtinis. 
Ga. Lu. Arėjas. Akis. OM. Komisija. 
Salota. Da. Jaudulys. Sėda. Astma. 
Nubus. KI. Kiras. Pušnys. Pasakys. 
Pastaba. Sr. Zolis. Burnos. Tekėlas. 
Letkis. GM. Dono. Is. Gaisras. Tru. 
Kėlėsi. Rustas. Gaus.
Horizontaliai: Alodas. Stok. 
Kvorumas. Renė. Kol. Gnomas. Miazė. 
Avarija. Solis. Si. Ėja. Kalasi. Jaunikis. 
Rida. Durys. GR. Rojus. Ubas. Au. 
Kur. Lus. Lis. Pastatys. Best. Ik. Putra. 
Inis. Parkas. Tunisas. Usnis. Ras. 
Lėkštos. Ar. Odinas. Ta. Zigota. Yb. 
Gru. Asama. Įsakmus.
Pažymėtuose langeliuose: 
Molbertas. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo 

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį iki spalio 4 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 0,29 
EUR. Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
Jolanta bartkutė iš Vilniaus. Jai 
bus įteiktas „Equador“ abonementas.

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

PASUK GALVĄ



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

l

 - Brangusis, duok pinigų „pylingui“.
- O čia kas?
- Kai seną odą nusišveiti, tai nauja tam-

pa lygi ir švelni.
- O aš galvojau, kad jūs, gyvatės, nemo-

kamai neriatės iš kailio.
l

Kodėl į velerijono tablečių buteliuką įkiš-
ta vata?
- Todėl kad tabletės buteliuke nebarškėtų 

ir dar labiau nenervintų.
l

Keisti žmonės tie vegetarai, jie vis dar 
mano, kad dešra pagaminta iš mėsos...

l

- Kodėl mūsų kaimynas taip garsiai rė-
kė ant savo gražuolės žmonos?
- Ji nenorėjo pasakyti, kur išleido 2 tūks-

tančius eurų.

- O  kodėl  jis  šiandien  šaukė  dar  gar-
siau?
- Ji vyrui pagaliau pasakė.

l

Avalynės parduotuvė. Žmona vyrui:
- Oi, kokie nuostabūs laiveliai!
- Tu  į  kainą  pažiūrėk -  už  tiek  jachtą 

galima nupirkti!
l

Direktorius sako tarnautojui:
- Jūs būtumėte puikus nusikaltėlis.
- Kodėl gi, viršininke? - nustemba dar-

buotojas.
- Matote, kad ir kaip stengiuosi, nie-

kaip negaliu rasti jokių jūsų veiklos pėd-
sakų. 

l

Kaimo žmogelis sako kaimynui:
- Žinai, Jonai, vakar pirmą kartą buvau 

teatre!

- Patiko?
- Labai, ypač pabaigoje, kai dalino pal-

tus. Paėmiau po tris sau ir žmonai.
l

 - Domai, ar gali man paaiškinti skir-
tumą tarp pakankamai ir užtektinai, - klau-
sia mokytojas.
- Žinoma, PAKANKAMAI - tai, kai ma-

ma man duoda šokolado, o UŽTEKTINAI - 
kai pasiimu jo pats.

l

Vyras skambina telefonu:
- Alio, ar tai jūsų skelbimas, kad padė-

site atsikratyti bet kokių problemų?
-  Taip,  mūsų.  Kokios  jūsų  proble-

mos?
- Matote, aš knarkiu, o žmona dėl to ner-

vinasi.
- O ko norėsite atsikratyti - knarkimo ar 

žmonos?

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

TATUIRUOTĖS. Londone į tarptautinį tatui-
ruočių festivalį rinkosi šio verslo ir pomėgio 
entuziastai. Dalijosi patirtimi, demonstravo 
savo kūnus ir kūrinius.

 EPA-Eltos nuotr.


