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Įspūdingas neringos šiaudikytės gimtadienis

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

kas vilijai siuva sukneles?
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„laisvalaikio“ interviu

Deimantė Andriuškaitė: 

Lietuva man - 
komforto zona

n Gimė 1992 m. birželio 27 d. Šiauliuose, augo Kaune
n Studijos: medicininės kosmetologijos bakalauras
n 17 metų pradėjo modelio karjerą, yra dirbusi su 
žinomais užsienio prekės ženklais, garsiais dizaineriais
n Nuo šių metų rudens dirba kosmetologe 
„Medwell“ klinikoje

DOsJĖ
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- Vasaros pabaigoje persikraustei į 
Vilnių. Kas tave čia atviliojo?

- Baigusi medicininės kosmetologijos stu-
dijas panorau pakeisti gyvenamąją vietą. Stu-
dijuojant Kaune man nuolat tekdavo važinėti 
į Vilnių, nes čia dažniausiai vyksta fotosesijos, 
tad nusprendžiau įsikurti sostinėje. Nereikė-
jo ilgai ieškoti ir kosmetologo darbo. Matyt, 
mintimis tikrai galime pritraukti tai, ko trokš-
tame. Dabar dirbu klinikoje „Medwell“, at-
lieku veido procedūras, dirbu su radijo dažnių 
aparatu, naudoju itališką kosmetiką. Kadangi 
niekada kitam nesiūlyčiau to, ko ir pati nesi-
rinkčiau, visas procedūras ir priemones iš-
bandžiau pati. Man patinka tai, ką darau, džiu-
gina ir tai, kad procedūrų moterys pas mane 
atvyksta iš kitų miestų.  

- Veikiausiai persikraustymai jau ta-
po įprasta tavo gyvenimo dalimi...

- Panašiai, tai man asocijuojasi su nauja 
pradžia. Netgi esu juokavusi, kad būčiau 
gera krepšininko žmona - dažnas krausty-
masis man patinka. Nors sostinėje gyvenu 
tik porą mėnesių, vis dar labai džiaugiuo- 
si - naujas darbas, nauji namai, naujas mies-
tas... Dabar gyvenu pačiame sostinės cent-
re, viskas čia ranka pasiekiama, daug kur 
galiu nueiti pėsčiomis, o pasivaikščiojimai 
man labai patinka. Tiesa, gali būti, kad kitais 
metais vėl grįšiu į Kauną, noriu studijuoti 
magistrantūroje. 

- Vis dėlto daugelis modelių dažniau-
siai visą savo laiką skiria darbui ir retai 
pasirenka studijas.

- Žinoma, pasirašyti sutartį su gera agen-
tūra, keliauti, pamatyti pasaulio - žavu, bet 
man visada norėjosi tobulėti, siekti, domėtis, 
mokytis. Man 24-eri, mano suvokimas apie 
ateitį jau pakankamai brandus, suprantu, kad 
reikia pagalvoti apie alternatyvas. Modelio 
karjera neretai baigiasi perkopus 30-metį, o 
tada reikia rinktis kitą kelią. Be to, turiu ga-
na griežtus tėvus. Vargu ar jiems būtų patikę, 
jei dirbčiau tik modelio darbą ir nebūčiau stu-
dijavusi.

- Nuolatinis tobulėjimas - vienas tavo 
gyvenimo variklių, tiesa?

- Man tai be galo svarbu. Labai žaviuosi 
jaunomis moterimis, kurios tobulėja, su ku-
riomis įdomu pabendrauti, kurios nešneka 
vien apie aukštakulnius ar rankines. Supran-
tu, kad ir tokios temos moterims aktualios, 

nes svarbu savimi rūpintis, pasidomėti nau-
jovėmis, tendencijomis, tačiau kartais reikia 
ir pafilosofuoti apie gyvenimą. 

- Gali būti, kad baigusi studijas dar 
ką nors studijuosi?

- Niekada nesakyk „niekada“. Tiesą sa-
kant, man labai patinka mokytis kalbų. Lais-
vai kalbu angliškai, mokiausi ispanų, viena iš 
mano svajonių - išmokti  prancūziškai. Kai 
atvykusi į Paryžių išgirstu, kaip gražiai ten 
šneka, man taip pat norisi prabilti šia kalba.

- Ar gyvendama Lietuvoje nepasigen-
di modelio darbo pasiūlymų?

- Kai prieš daugiau nei metus pradėjau 
išlyginamąsias studijas Kauno technologijos 
universitete, baigiau darbus Milane, buvau 
kiek nustebinta, kad ir Lietuvoje galima tiek 
daug dirbti. Čia atsirado labai daug naujų di-
zainerių, daug kūrybos. Smagu, kad Lietuvos 
miestai tampa panašūs į stilingus Europos 
didmiesčius.

- Jau gali pasidžiaugti prabanga rink-
tis tik tuo darbus, kuriuos nori?

- Lietuvoje tikrai galiu pasidžiaugti  pra-
banga dirbti su tais dizaineriais, fotografais ir 
vizažistais, su kuriais noriu, kurie mane iš tie-
sų žavi, yra nuostabūs žmonės ir su kuriais 
norisi vėl dirbti. Neretai be reikalo nuvertina-
me savo šalį, čia vieni kitus gerbia ir dirbti 
vienas malonumas. Lietuvoje to netgi nepava-
dinčiau darbu. Užsienyje taip būna ne visada, 
ypač kai esi labai jaunas modelis. Dažnai į mer-
ginas žiūri kaip į pakabas, demonstruojančias 
drabužius, niekas į jas nekreipia dėmesio.

- Vadinasi, modelio darbas ne vien tik 
žavus, kaip gali pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio?

- Ar jis žavus, priklauso nuo to, kokiai 
agentūrai priklausai, kiek ir kokių užsakymų 
gauni. Kaip minėjau, Lietuvoje tai malonu-

mas, bet užsienyje - juodas darbas. Neretai 
tenka dirbti gana ekstremaliomis sąlygomis. 
Kartais po 6 valandas trukusios fotosesijos, 
kurioje avėjai aukštakulnius, paskausta nu-
gara, kartais tenka šalti, o kartais demonst-
ruoti kailinius esant 30 laipsnių karščiui. Pa-
menu vieną gražiausių, tačiau ir ganėtinai 
ekstremalią fotosesiją, kai man teko fotogra-
fuotis su tigru ir leopardu. Buvo baisoka - 
negali žinoti, kaip toks gyvūnas pasielgs.

- Karjerą pradėjai 17 metų, o jau  
19-os turėjai kontraktą su viena Milano 
modelių agentūra. Teko greitai suaugti 
tokiai jaunai patekus į mados pasaulį?

- Kai gyveni pas tėvus, neretai ir taip jau-
tiesi suaugusi, tačiau išvykus į kitą miestą, 
šalį iš tiesų tenka suaugti. Nesuprantu, kaip 
tėvai išleidžia savo 15-metes dukras dirbti 
tokio darbo. Savo dukros veikiausiai neišleis-
čiau. Pati išvykau būdama labai jauna, tačiau 
jau turėjau tvirtas vertybes, charakterį ir ne-
pasidaviau įvairioms pagundoms. Suaugti te-
ko labai greitai, nes teko suprasti, kad niekas 
nepadės, mamos ir draugių šalia nėra, o tavo 
nesėkmės ir ašaros niekam neįdomios. Kai 
kurios manekenės labai šaltos...

- Modelių pasaulyje sunku susirasti 
draugių?

- Jauni modeliai dažnai jaučia konkuren-
ciją. Ji dingsta tik tada, kai sukaupi patirties, 
užsitarnauji vardą. Esu ganėtinai komunika-
bili, draugiška, linkusi bendrauti, tad konku-
rencijos nejaučiu. Manau, ją jaučia silpnesnės 
moterys. Kiekviena moteris žino, kaip ji at-
rodo, ką sugeba. Svarbiausia būti geresnei, 
nei buvai vakar, konkuruoti su savimi ir to-
bulėti, dirbti, kurti. 

- Esi stipraus charakterio?
- Labai. Kaip žmogus esu geraširdė, nuo-

širdi, supratinga, moku užjausti, paguosti. Jei 
draugė paskambins vidury nakties ir paprašys 
atvažiuoti, taip ir padarysiu, ne kartą taip esu 
dariusi, ir džiaugiuosi, kad turiu gerų draugių. 
Tačiau, kalbant apie darbą, visada žinau, ko no-
riu, ko tikiuosi iš savęs ir kitų.  Ir tai nėra blo-
gai. Charakteris, manau, yra išauginamas da-
lykas. Per darbo užsienyje metus sutikau ir 
gerų, ir blogų žmonių. Ne visada į mano nuo-
širdumą buvo atsakoma tuo pačiu, buvau ir šiek 
tiek apgauta, ir įskaudinta. Teko užsiauginti 
spygliukus. Nors esu nudegusi, pykčio ir nuos-
kaudos nesinešioju - tai gyvenimo pamokos, 
kurias teko išmokti ir gyventi toliau. Dabar 
galiu savo patirtimi pasidalinti su kitomis mer-
ginomis, patarti draugėms...

Modelio DeiMantės anDriuškaitės (24) gyvenimas visada buvo permainingas, 
darbas ją nublokšdavo į skirtingus pasaulio kampelius, suvesdavo su naujais žmonėmis, 
leido pažinti kitas kultūras. Maždaug prieš metus gražuolę gimtajame kaune sulaikė 
studijos, o visai neseniai ji persikraustė į sostinę. Gyvendama Lietuvoje ji džiaugiasi, 
kad darbų ir veiklos jai nestinga, o į priekį veda nenumaldomas noras tobulėti.
Eimantė JURŠĖNAITĖ

Dievinu maistą, 
ypač itališką, taD 
kartais tenka su 
savimi pakovoti

nors esu 
nuDegusi, pykčio 
ir nuoskauDos 
nesinešioju - 
tai gyvenimo 
pamokos, kurias 
teko išmokti ir 
gyventi toliau
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Jei mano 
charakteris būtų 
sunkus, būčiau 
konfliktiška 
asmenybė, vargu 
ar turėčiau tiek, 
kiek šiandien esu 
pasiekusi
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- Moterys šiais laikais dažnai būna 
stiprios, pasirenka karjerą, o ne šeimą...

- Manau, moterims šeima - bet kokiu 
atveju yra didelė vertybė. Gamta taip sukūrė, 
kad jos yra gimusios būti motinomis. Jei šalia 
nėra vyro, galinčio padėti pasijusti moterimi, 
jos neturi kito pasirinkimo. Veikiausiai dau-
guma supranta, kad pačioms reikia kurti savo 
ateitį, namus. Manau, nėra moters, kuri pa-
sakytų, kad nori dirbti po 12 valandų per die-
ną, 7 dienas per savaitę, nenori jaustis myli-
ma, nenori, kad ja pasirūpintų, netrokšta vai-
kų ir šeimos.

- Dažniau gyvenime vadovaujiesi pro-
tu ar jausmais?

- Visaip būna. Kartais būnu emocionales-
nė, o kartais viską gerai apgalvoju. Manau, 
kad kiekvieną moters veiksmą lydi jos nuo-
jauta. Manoji dažnai labai stipri, tad esu lin-
kusi jos paklausyti. Pagal Zodiaką esu Vėžys, 
o sakoma, kad šio ženklo atstovai emociona-
lūs, jautrūs,  kartais pasiduodantys net Mė-
nulio poveikiui. Juokauju, kad, jei esu irzli, 
veikiausiai prasidėjo pilnatis. (Šypsosi.) 

- Kuo vadovavaisi, kai rinkaisi savo 
profesijas?

- Mano tėtis man savotiškas idealas. Jis - 
medikas, tad galvojau apie studijas, susijusias 
su medicina, kartu ir su man įdomia grožio 
sritimi. Stengiuosi ir toliau mokytis, plėsti 
akiratį, lankau kursus ir mėginu pasiūlyti mo-
terims ką nors naujo bei efektyvaus. Specia-
lybę rinkausi tokią, kuri man būtų ne tik įdo-
mi, bet ir perspektyvi netgi gyvenant užsie-
nyje. Mada veikiausiai nuo mažens žavi visas 
merginas, vartome madų žurnalus, žiūrime 
mados kanalus... Tai taip pat žavi sritis.

- Tave neretai tituluoja viena stilin-
giausių šalies merginų. Kaip rūpiniesi 
savo stiliumi?

- Man svarbu, kad drabužiai būtų koky-
biški, elegantiški. Žinoma, atkreipiu dėmesį 
į tai, kokios spalvos dominuoja, kokios vyrau-
ja tendencijos, tačiau esu nemarios klasikos 
gerbėja. Manau, man tai labiausiai ir tinka.

-  Dauguma moterų negali atsispirti 
bateliams, tu - taip pat? 

- Taip, taip ir dar kartą taip! Dievinu aukš-
takulnius! Mėgstu jaustis aukšta!

- Ar patikusiam drabužiui galėtum 
išleisti didelę sumą?

- Milijonų neuždirbu, tad finansus tenka 
apgalvotai paskirstyti. Vis dėlto turiu ir žino-
mų dizainerių drabužių, kurie yra puiki in-
vesticija, džiuginanti ne vieną mėnesį. 

- Turi kosmetologo diplomą, išduok 
paslaptį - kokių grožio taisyklių nevalia 
laužyti?

- Svarbiausia odos priežiūros taisyklė yra 
higiena ir tinkamos priemonės - prausiklis, 
tonikas, pienelis, taip pat kokybiška dekora-
tyvinė kosmetika. Juk oda - mūsų organizmo 
atspindys.

- Kam esi dėkinga dėl tobulos figū- 
ros - genams, sportui ar mitybai? 

- Manau, be sporto ir tinkamos mitybos 
sunku išlaikyti tobulas linijas. Deja, dievinu 
maistą, ypač itališką, tad kartais tenka su sa-
vimi pakovoti. Nors stengiuosi prisižiūrėti, 
nekankinu savęs ir, jei noriu pyrago, maka-
ronų ar picos, pasilepinu.

- Vadinasi, galima tave išvysti ir val-
gančią cepelinus?

- O taip! Dievinu lietuvišką virtuvę, bul-
vinius patiekalus, ypač žiemą... Juk galima 
kartais paskanauti ir nesijausti kaltai!

- Ar tai mitas, kad modeliai neretai 
alina save kone bado dietomis? 

- Kad ir kaip būtų gaila, tai ne mitas. Pa-
čiai teko matyti alpstančias merginas, kurios 
maitinosi vien riešutais, ryžiais ar pan. Die-
tos, mano nuomone, yra visiškas savęs ali-
nimas ir žinių stoka. Man gaila jaunų mer-
ginų, kurios galbūt ateityje norės šeimos ir 
vaikų, dabar nesusimąsto, kokį poveikį ba-
davimas gali turėti sveikatai, organizmui. 
Dietų poveikis dažnai yra trumpalaikis, o 
sveikatą taip galima sugadinti ilgam. Jeigu 
moteris sveikai maitinasi, sportuoja, nema-
tau prasmės save alinti. Kvaila save kankin-
ti vien tam, kad gražiai atrodytum ar kad 
draugė pagirtų dėl kelių numestų kilogramų. 

- Tačiau kartais netgi sakoma, kad 
gražūs žmonės gyvena geriau...

- Į gražius žmones malonu žiūrėti, tačiau 
kur kas svarbiau nuoširdumas, bendravimas, 
ryšys. Jei mano charakteris būtų sunkus, būčiau 
konfliktiška asmenybė, vargu ar turėčiau tiek, 
kiek šiandien esu pasiekusi. Manau, kad svarbu 
duoti, tada gausi. Reikia gerbti kiekvieną žmo-
gų. Kartais netgi sakau, kad užtenka pamatyti, 
kaip žmogus bendrauja su padavėjais restorane. 
Tai labai daug apie jį pasako. Pasipūtusių žmonių 
nemėgstu ir stengiuosi nebend rauti. Labiau 
vertinu nuoširdumą, džiaugiuosi, kai su žmo-
gumi galima atvirai pasikalbėti.  

- Turi daug veiklų, tau galioja taisyklė 
„kuo daugiau darai, tuo daugiau nuvei-
ki“?

- Esu lyg užsuktas varikliukas. Kartais 
susimąstau: juk šiandien savaitgalis, o aš vis 
dar paskendusi darbuose. Tačiau jaunas žmo-
gus toks ir turi būti, jis turi turėti daug veik-
los ir siekti savų tikslų. Jei ne dabar, tai ka-
da? Kol esu jauna, stengiuosi iš gyvenimo 
imti viską, ką jis siūlo. Kol neturiu šeimos 
ir vaikų, daugiausia savo laiko skiriu darbui 
klinikoje ir džiaugiuosi, kad dirbu pagal spe-
cialybę, kurios tiek metų mokiausi. Man ne-
sunku savaitgaliais susitikti su klientėmis, 
nes darbas man teikia malonumą, ir pykčio 
ar nuoskaudos dėl to, kad turiu dirbti laisvą 
dieną, nejaučiu. Vis dėlto neišsižadu ir savo 
laisvalaikio, draugų, šeimos, stengiuosi vis-
kam atrasti laiko.

- Kas tau šiuo metu teikia daugiausia 
džiaugsmo?

- Sakoma, kad  mes planuojame, o Dievas 
juokiasi, bet kartais gyvenimas pats viską 
sudėlioja taip, kaip tu trokšti. Laimė suside-
da iš daugelio dalykų - galimybės gyventi, 
kaip nori, mėgstamos veiklos, turiningo lais-
valaikio, tave supančių žmonių ir panašiai, 
tačiau didžiausia laimė yra būti reikalingam. 
Kai esi reikalingas, esi laimingas.

- Kaip atitrūksti nuo darbų, kaip leidi 
laisvalaikį?

- Kai turiu laisvą dieną, nueinu į SPA pa-
silepinti procedūromis, susitinku su draugais, 
sportuoju klube, pradėjau lankyti jogą. Turiu 
dar vieną svajonę - mokytis makiažo subtily-
bių, nors tai susiję ir su mano darbu. Kartais 
tiesiog patinka pabūti namuose, pasižiūrėti 
filmą ar paskaityti knygą. Retkarčiais renkuo-
si romanus, tačiau labiausiai mėgstu psicho-
logines ir motyvacines knygas. Manau, psi-
chologinės knygos labai padeda save pamilti 
ir suprasti. Žinoma, labai mėgstu keliones. 
Išvykusi į užsienį aplankau galerijas, sten-
giuosi paragauti vietos vyno, skaniai papie-
tauti. Man labai patinka nedideli jaukūs mies-
teliai, kuriuose plyti vynuogynai, nuostabūs 
laukai...

- Kartais apsilankai sporto varžybose, 
esi kokios nors sporto šakos aistruolė?

- Domiuosi krepšiniu, kartkartėmis nuei-
nu į svarbias rungtynes arba palaikyti Lietu-
vos rinktinės!

SvarbiauSia 
būti gereSnei, 
nei buvai vakar, 
konkuruoti Su 
Savimi ir tobulėti, 
dirbti, kurti

Sakoma, kad   
meS planuojame, 
o dievaS juokiaSi, 
bet kartaiS 
gyvenimaS patS 
viSką Sudėlioja 
taip, kaip tu 
trokšti
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„laisvalaikio“ interviu

- Atrodo, kad tau netrūksta veiklos 
nei darbe, nei laisvalaikiu, o daugelis vis 
dar sako, kad Lietuvoje gyvenimas per 
lėtas, o ir idėjas lengviau įgyvendinti už-
sienyje...

- Lietuva man - komforto zona. Čia visus 
pažįstu, viskas sava, šeima, draugai. Euro-
poje jaučiuosi gerai, tačiau Amerikos did-
miesčiuose greitai galiu pasijusti maža it 
skruzdėlytė. Manau, idėjas verčiau pradėti 
įgyvendinti Lietuvoje, o, jei jos bus įdomios 
ir pelnys sėkmę, tuomet galima galvoti apie 
užsienio rinkas. Jei kalbėtume apie tempą, 
tai jis man ir čia pakankamai greitas. Viskas 
priklauso nuo to, kiek esi užsiėmęs ir įdo-
mus kitiems.

- Jei būtum mažiau užsiėmusi, ar iš-
bandytum save kokioje nors kitoje srity-
je, pavyzdžiui, kine?

-  Man netgi siūlė pabandyti, tačiau pa-
siūlymo  teko atsisakyti. Vis dėlto neatme-
tu galimybės, kad ateityje mane išvysite ir 
vaidinančią. Žinoma, man svarbu, kokį vaid-
menį man pasiūlys. Suprantu, kad akto-
riams tenka būti ir gražiems, ir vulga-
riems... Bet, jei man tektų pabandyti, no-
rėčiau, kad vaidmuo man būtų prie širdies, 
atitiktų mano vertybes. Taip yra ir dėl nuot-
raukų. Man labai nepatinka atviros fotose-
sijos, pozuodama vien su apatiniais jaučiuo-
si blogai. 

- Visiškai apsinuoginusi nesifotogra-
fuotum? 

- Buvo pasiūlymų, tačiau ir jų atsisakiau. 
Manau, ne tam mokausi visą gyvenimą, kad 
viską sugadinčiau viena neapgalvota fotosesija. 
Niekada nežinai, kas laukia gyvenime, kokį dar-
bą dirbsi. Todėl stengiuosi pagalvoti į priekį, 
nuspręsti, ką galiu daryti, o ko veikiau atsisaky-
ti. Norėčiau ir kitas merginas paskatinti nesku-
bėti nusimesti drabužių vien dėl trumpalaikio 
populiarumo. Ateityje tai gali brangiai kainuoti. 

- Tavo vertybės sunkiai pajudinamos, 
o juk yra merginų, kurios dėl karjeros 
kartais savas vertybes pamina...

- Kas iš to, kad jausiuosi blogai. Man svar-
bu, kad žmonės mane matytų tokią, kokia esu. 
Manau, tie, kurie neturi savo vertybių, įsiti-
kinimų, nuomonės ir su viskuo sutinka dėl 
trapaus populiarumo, yra tuštoki.

- Vasarą atsidūrei žiniasklaidos dėme-
sio centre, kai susižadėjai su telenovelių 
žvaigžde, iš Kubos kilusiu Marijum Si-
maru (Mario Cimmaro). Nors ne kartą 
sakei, jog atstumas jus išskyrė, neseniai 
Marijus vėl viešėjo Lietuvoje. Kokie da-
bar jūsų santykiai? 

- Kol kas galiu pasakyti tik tiek, kad 
bend raujame draugiškai. Laikas parodys, kas 
bus ateityje.

Ne tam mokausi 
visą gyveNimą, 
kad viską 
sugadiNčiau  
vieNa  
Neapgalvota  
fotosesija
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Į lietuvišką mados pasaulį veržiasi dviejų jaunų 
ambicingų kūrėjų Kristinos Baušienės ir 
rasos BarKausKienės drabužių prekės ženklas 
„Dear Freedom”. Ženklo idėja gimė prieš porą me-
tų, kai dvi geros draugės Kristina ir rasa suprato, 
jog gyvenime nori užsiimti širdžiai ir sielai malonia 
veikla - kurti drabužius. Kristina yra „Dear Free-
dom” kūrybos vadovė ir būtent jos galvoje bei ran-
kose gimsta drabužiai, o racionalesnio būdo rasa 
atsakinga už šio prekės ženklo strategiją ir planavi-
mą. Jų abiejų dėka prekės ženklas „Dear Freedom” 
išsiskiria unikaliu dizainu, menu kvepiančiomis de-
talėmis ir estetika – to ieško stileivos, mylinčios ne 
tik greitą madą, bet ir vertinančios modernią klasiką 
bei savo garderobą pildančios laikui nepavaldžiais 
apdarais. stilingus kasdienius apdarus moterims iš 
naujausios kolekcijos sostinės butike „Morka” pir-
miausia iš arti apžiūrėjo kviestinė publika. 

Nauju prekės ženklu

Veidai

Rašytoja Monika Budinaitė-Žadeikienė  
ir žurnalistė Eglė DaugėlaitėPapuošalų kūrėja Agnė Byčiūtė-

Jankauskienė su dukra Dite Marija

Rasa Barkauskienė (kairėje) ir 
Kristina Baušienė (dešinėje) su 
naujos kolekcijos modeliais

Vido Černiausko nuotr.

Prekės ženklo „Coocoomos“ 
įkūrėja Rūta MackevičiūtėModelis Simona Starkutė (dešinėje) su bičiule

domėjosi įžymybės
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Veidai

Nauju prekės ženklu

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Orų pranešėja Karolina  
 Liukaitytė su dukra Lukrecija

Modelis Deimantė Andriuškaitė

Aksesuarų dizainerė 
Simona Brazdžionytė

Atlikėja Diana Dargė 
su dukra Une

Renginių organizatorė 
Liucina Rimgailė

domėjosi įžymybės
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Dabar, vėstant orams, laidų vedėja la-
biausiai norėjo mielos, dailios suknutės, ku-
ri tiktų net ir tada, kai už lango saulė nele-
pina. Taigi, kad nereikėtų kamuotis ieškant 
parduotuvėse to, ko galbūt dar nė nėra arba 
yra ne visai tai, ko norisi, Vilija prisiminė, 
jog yra ne kartą bandžiusi siūti pati ir jai 
neprastai sekėsi. „Tai ne pirmas kartas, kai 
bandžiau siūti, bet ne visada gerai pasiseka, 
tad nusprendžiau pagaliau negadinti ir ne-
išmesti audinio. Pagalbos kreipiausi į savo 
kolegę, mūsų laidos transliacijos režisierę, 
kuri siuva puikius dalykus. Ji mielai pasko-
lino siuvimo žurnalų ir brėžinių. Nors ne-
mažai jų niekaip neperpratau, radau vieną 
brėžinį, kurį savaip pakoregavusi jau turėjau 
savo būsimos suknelės brėžinį“, - suknelės 
gimimo pradžia dalijosi Vilija. Laidų vedėja 
sako pamenanti, jog dar vaikystėje senelės 
siuvimo mašina drąsiai siuvo drabužėlius 
lėlėms ir kitus smulkius siuvinius, tad sa-
vąją suknelę dabar pasisiuvo vos per 6 va-
landas: „Mano pasiūta suknelė – nėra itin 
originali, tokios dabar madingos ir panašių 
jų siuva daugybė rankų darbo drabužius siū-
lančių siuvėjų. Man toks modelis visuomet 
atrodė labai žavingas, bet pačiai pasisiūti 
pasirodė smagesnis iššūkis nei vaikštinėti 
po parduotuves.“

Vilija džiaugiasi, kad tai jau nėra pirma-
sis jos siuvinys, bet šia suknia didžiuojasi 
labiausiai, mat bene pirmą kartą siuvo pagal 
atsakingai braižytus brėžinius, o ne iš akies. 
Tėvai, pamatę Vilijos polinkį siūti sijonus, 
palaidines ir sukneles, vieno gimtadienio 
proga padovanojo naują siuvimo mašiną, tad 
galima tikėtis, jog šio talento Vilija neapleis, 
bet artimiausiu metu tapti dizainere neke-
tina. „Dabar planuoju padaryti pertraukėlę. 
Kol kas neturiu idėjų, ką norėčiau pasisiū-
ti, be to, bijau, kad naujas siuvinys nebus 
toks sėkmingas. Kitaip tariant, kaupiuosi 
ir saugau savo, kaip siuvėjos, garbę ir oru-
mą“, - šmaikščiai mintimis dalijosi V.And-
rulevičiūtė.
Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Drabužinės atnaujinimas kiekvieną  
sezoną yra bene pats moteriškiausias  
rūpestis, tad natūralu, kad su juo  
susiduria dauguma moterų. „Prieš  
eidama apsipirkti visuomet sugalvoju, 
kaip drabužis, kurį norėčiau įsigyti,  
turi atrodyti. Parduotuvėse pilna  
drabužių, bet labai retai tokio modelio, 
spalvos, kokius įsivaizduoju ir kokių  
ieškau“, - pasakoja LRT laidos  
„Labas rytas, Lietuva“ vedėja  
ViLijA AnDRuLeVičiūTė (28).

Vilija Andrulevičiūtė noriai puošiasi ir 
džiaugiasi pačios siūta elegantiška suknia

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„Gimtadieniui visuomet ruošiuosi ir pati. 
Pagalvoju apie tai, ką veiksime, ką valgysime, 
ko klausysimės, kaip atrodys aplinka“, - sakė 
Neringa. Šįkart gimtadienio šventėje lankėsi 
vynų žinovas, svečiai ant specialios atlikėjos 
nuotraukomis puoštos sienos rašė linkėjimus, 

klausė televizijos projekte „X Faktorius“ išgar-
sėjusios grupės „Zeta Beat“ dainų, fotografavo-
si prie neįprastos, iš balionų sukurtos fotosienos. 

Žinoma atlikėja mėgsta išskirtinius ir ori-
ginalius drabužius, visuomet stengiasi atro-
dyti įspūdingai. Šventės dieną ji pasipuošė 
daugybės komplimentų sulaukusiu, neįprasto 
kirpimo elegantišku, bet kartu dėmesį pri-
kaustančiu drabužiu, kurį svarbiai dienai pa-
siuvo dizainerė Airida Skrickienė. Dainininkė 
pasakojo savo įvaizdį šiai autorei patikėjusi 
pirmą kartą, bet likusi labai patenkinta.

„Įžvelgti, kas iš tiesų dera konkrečiam 
žmogui, pavyksta ne visiems “, - sakė Nerin-
ga.  Aprangoje, ypač skirtoje scenai, ji verti-
na ne tik audinių kokybę ir patogumą, bet ir 
tai, kokį įspūdį ji sukuria. Atlikėjos nuomone, 
paskutinis aspektas scenos žmonėms dažnai 
tampa netgi svarbesnis nei pirmieji du. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Veidai

Neringa Šiaudikytė 
smagiai paminėjo 
26-ąjį gimtadienį

Paminėti savo 26-ojo gimtadienio  
dainininkė NeriNga Šiaudikytė pakvie-
tė artimuosius ir geriausius draugus.  
Sukaktuvininkė kasmet stengiasi surengti 
linksmą šventę, parinkti vis kitą vietą  
ir nedidelę programą, tad Neringos  
vakarėliai ilgai įsimena ne tik pačiai  
atlikėjai, bet ir jos bičiuliams. Šįkart  
nemažai dėmesio sulaukė ne tik  
vakarėlio kaltininkė, bet ir jos suknelė.
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Atlikėja Neringa Šiaudikytė  

su sužadėtiniu Tomu Uroška
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Veidai

Į kino teatrus atkeliavo lietuviškas filmas „Karalių pamaina“. 
Pasak juostos režisieriaus Igno Miškinio, pareiga ir žmogišku-
mas yra pamatinės filmo temos, nors įvardyti, kuri šių verty-
bių svarbesnė, - sunku: „Galima diskutuoti, kas nulemia vieną 
ar kitą sprendimą. Tai amžinas klausimas ir tai visai nepriklau-
so nuo kartos, laiko ar luomo“. Filmas jau apkeliavo užsienio 
filmų festivalius, buvo pristatytas „Kino pavasaryje“ ir pelnė 
dvi „Sidabrines gerves“, tačiau plačiai auditorijai kino teatruo-
se jis pradėtas rodyti tik nuo spalio 21 dienos. Į išankstinę fil-
mo „Karalių pamaina“ premjerą, vykusią sostinės kino teatre 
„Forum Cinemas Vingis“, susirinko kviestiniai svečiai - filmo 
kūrėjai, aktoriai ir lietuviško kino gerbėjai. 

Eimantės Juršėnaitės 
ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas 

Ignas Miškinis pakvietė į „Karalių pamainą“
Aktorė Aistė Diržiūtė

Filmo „Karalių pamaina“ prodiuserė Ieva 
Norvilienė ir festivalio „Kino pavasaris“ 
direktorė Vida RamaškienėAktorius Kostas Smoriginas

Aktoriai Rasa Samuolytė ir Dainius Gavenonis

Režisierius Ignas Miškinis 
su žmona Ieva

  laisvalaikis 2 0 1 6  s p a l i o  2 8 17

Veidai

Ignas Miškinis pakvietė į „Karalių pamainą“

Žurnalistė Livija Gradauskienė
Aktorė Janina Matekonytė su sūnumi 
aktoriumi ir režisieriumi Jonu Antanėliu

Dainininkas Igoris KofasAktorius Jonas Braškys

Filmo „Karalių pamaina“ prodiuserė Ieva 
Norvilienė ir festivalio „Kino pavasaris“ 
direktorė Vida Ramaškienė

Muzikantas Aras Vėberis su 
mylimąja Martyna Kerbedyte

Modelis Akvilina Ubartaitė
Aktorius Vidas Petkevičius su žmona Violeta
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Daugiau nei metus trise koncertuojančių 
atlikėjų teigimu, siekiant tobulumo permai-
nos yra neišvengiamos. Senasis pavadinimas 
kėlė per daug klausimų ir diskusijų, mat jau 
kurį laiką merginų grupės gretose ant sce-
nos nesirodė motinystės atostogas turinti 
vokalistė, buvusi grupės narė Eglė Čepaitė-
Keturkė, taigi merginos nusprendė pavadi-
nimu „4Roses“ neklaidinti gerbėjų ir ryžosi 
jį pakeisti: „Kad neklaidintume žmonių, te-

ko atlikti šį ne itin lengvą darbą - rasti ro-
žėms naują var dą. Taip ir gimė „Queens of 
Roses“ - rožės lydi mus nuo pat muzikinio 
kelio pradžios, o žodis „karalienė“ mums 
simbolizuoja protingą, išdidžią, kantrią ir sa-
vo vertę žinančią moterį.“ 

Merginos tikisi, kad naujas identitetas pa-
dės dar labiau išryškinti grupėje nusistovėju-
sias vertybes. „Per ketverius bendro gyvavimo 
metus išmokome kartu produktyviai dirbti, 

ieškoti kompromisų, bendrauti su kūrybingais 
žmonėmis. Be įtampos, be streso. O tuomet 
pradeda ir puikiai sektis. Galiausiai teigiami ir 
nuoširdūs klausytojų atsiliepimai parodo, kad 
judame tinkama linkme. Tikimės, kad jie įver-
tins ir naują mūsų brandos etapą“, - mintimis 
dalijosi „Queens of Roses“ merginos.

Intensyvus kūrybinis darbas ir muzika yra 
geriausias raktas į sėkmę. Tuo įsitikinusios 
atlikėjos su džiaugsmu pristato naujausią dai-
ną „Kad nebūtų gėda”, kurią kūrė dainininkė 
Augustė Vedrickaitė bei Andrius Bernatonis. 
Pasak grupės narių, „beklausydamas dainos, 
kiekvienas gali atrasti savo istoriją, kartais 
labai skaudžią, o kartais - vedančią į didžiau-
sius atradimus. Sunkių sprendimų savo ke-
lyje teko priimti ir mums, tačiau kiekvieno 
gyvenimas susidėlioja taip, kaip yra lemta.“

Iš „4 Roses” - 
į „Queens of Roses“

Drąsus, intriguojantis naujas grupės pavadinimas, stipri daina ir moterišką žavesį  
atskleidžiančios nuotraukos - tai naujienos, kuriomis dalijasi pavadinimą keičiančios  
„4 Roses” merginos. Nuo šiol „Queens of Roses“ vardu prisistatančios grupės narės  
GieDRė GiRNytė (27), Akvilė kisielieNė (27) ir DiletA MeškAitė-kisielieNė (25)
su džiaugsmu kalba apie permainas ir teigia, kad dabar yra pats jų žydėjimo laikas. 

  laisvalaikis 2 0 1 6  s p a l i o  2 8 19

Veidai

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.

Gyvenimo 
taisyklės

         pagal 

Mantą Žmuidinavičių-
Wizard

Puslapius parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Iliuzionistas Mantas ŽMuIdInavI-
čIus-WIzard (31) - scenos žmogus, 
tad kruopščiai planuoja laiką, darbus ir  
susitikimus, kad to laiko liktų ir ki-
tiems, ne mažiau gyvenime svarbiems 
dalykams. tad kokių dar taisyklių kas-
dien laikosi Mantas?

StiliuS
Yra stiliaus taisyklės, kurių stengiuosi laiky-

tis. Viena jų - rengtis taip, kaip man šauna į galvą.

Kultūra
Stengiuosi pagarbiai elgtis su visais sutik-

tais žmonėmis - nuo valytojų ar kitų persona-
lo darbuotojų iki aukštas pareigas einančių as-
menų. Sveikintis reikia su visais. Ir mano pa-
garba žmonėms nėra apsimestinė, aš tiesiog 
taip išauklėtas. Man savigarba neleidžia ne-
mandagiai kalbėtis ar elgtis su kitais.

SaVIugda
Bent 20 minučių per dieną privalau paskai-

tyti knygą. Šios taisyklės laikausi griežtai ir 
kartais aukoju net susitikimus su draugais, 
neatsiliepiu į skambučius. tą - nedidelį laiko 
tarpą noriu skaityti, nes savęs lavinimas man 
atrodo kur kas svarbesnis už daugelį kitų pa-
prastų buitinių reikalų ar tuščių pokalbių. ap-
siskaitęs žmogus visuomet bus pranašesnis 
už tuos, kurie knygoms neranda laiko. 

darBaS
Profesines taisykles man įskiepijo mano 

mokytojas arvydas Stonys. tad aš privalau 
gerbti žiūrovą, nevėluoti į renginius, brangin-
ti įrangą ir rekvizitą, kad jis kuo ilgiau laikytų. 
Viską, kas man reikalinga darbe, stengiuosi 
saugoti ir prižiūrėti, šia taisykle nuo senų lai-
kų vadovaujasi daugelis iliuzionistų. 

laIKo PlanaVIMaS
labai griežtai planuoju savo laiką. Pats 

stengiuosi nevėluoti ne tik į savo pasirodymus, 
filmavimus, bet ir absoliučiai visur kitur. tie-
sa, kitų žmonių dėl vėlavimo nesmerkiu. Kol 
jų laukiu, turiu ką veikti, pavyzdžiui, kartais 
tiesiog skaitau knygą. 

tVarKa
turiu įprotį bent kartą per savaitę kapita-

liai susitvarkyti namus su visais lovų atstūmi-
mais, dulkių ir veidrodžių valymais. tiesiog 
negaliu nei susikaupti, nei dirbti, nei ilsėtis, 
kai aplinkui vyrauja netvarka. 

MItYBa
Bent vieną kartą per savaitę turiu vakarie-

nę pasigaminti namuose pats. Šią taisyklę dar 
ugdausi, reikės laiko, kol ji taps įprasta mano 
gyvenime.
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pristatymas

Sostinės  kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ kviestinei publikai  
pristatytas naujas lietuviškas daugiaserijinis filmas „Juodosios našlės“. 
12 dalių televizijos serialas vaizduoja šiandieninę Lietuvą - besišyp-
sančius turtingus žmones, jų prabangų gyvenimą ir nešvarius  
reikalus. Originali serialo versija prieš dvejus metus buvo pradėta 
transliuoti Suomijoje ir joje sulaukė didelio populiarumo - vos po 
pirmos serijos tapo visų laikų populiariausiu serialu šioje šalyje. 

Premjerą

Aktoriai Marija Korenkaitė 
ir Daumantas Ciunis

Aktorė Lina Budzeikaitė
Didžėjus Artūras Matkevičius-
Mamania su žmona Inga

Televizijos laidų vedėjai Žygimantas 
Stakėnas ir Justė Žičkutė

Televizijos laidų vedėjas 
Rolandas Vilkončius
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pristatymas

Pagal suomių rašytą scenarijų serialą kuria JAV, Prancūzijos, Meksikos, 
Ispanijos ir kitų Vakarų šalių kino kompanijos. Lietuviškoje serialo 
versijoje filmavosi žymiausi šalies aktoriai, jie drauge su vakaro 
svečiais turėjo išskirtinę galimybę pirmąją „Juodųjų našlių“ seriją 
išvysti kino teatro ekrane. Filmo tematika padiktavo ir svečių  
aprangos derinius, dominavo juoda su prabangos prieskoniu.
Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

„Juodosios našlės“
kviestinė  publika išvydo kine 

Aktoriai Monika Vaičiulytė ir Tomas Rinkūnas

Dainininkė Dileta Meškaitė-
Kisielienė su vyru Donatu

Atlikėja Viktorija Sutkutė

Aktorė Larisa Kalpokaitė

Televizijos 
laidų vedėja 
Asta Stašaitytė-
Masalskienė
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 ŽvaigŽdės

B.Kamberbačo 
šeimoje - džiugios 
naujienos

Didžiosios Britanijos aktorius  
BeneDiktas kamBerBačas (Be-
nedict Cumberbatch, 40) ir jo žmona 
sofi Hanter (sophie Hunter, 38) antrą 
kartą taps tėvais. taip teigia porai arti-
mi šaltiniai, nors oficialiai ši naujiena 
kol kas nepatvirtinta.

sutuoktiniai jau turi sūnų kristofe-
rį karltoną kamberbačą (Christopher 
Carlton Cumberbatch). Jis gimė 2015 
metų birželio mėnesį. s.Hanter yra 
teat ro režisierė. Už B. kamberbačo ji 
ištekėjo 2015 metais per šv. Valentino 
dieną.

B.kamberbačas tapo žvaigžde po 
to, kai suvaidino Šerloką Holmsą 
(sherlock Holmes) BBC korporacijos 
sukurtoje artūro konan Doilio (arthur 
Conan Doyle) apsakymų ekranizacijo-
je. Po šio vaidmens pasipylė pasiūly-
mai filmuotis didelio biudžeto juos-
tose, taip pat ir Holivude. Už britų 
matematiko ir kriptografo alano tiu-
ringo (alan turing) vaidmenį filme 
„imitacijos žaidimas“ („the imitation 
Game“) pernai jis buvo nominuotas 
daugeliui prestižinių apdovanojimų, 
bet negavo nė vieno.

JaV pirmoji dama miŠelė OBama 
(michelle Obama, 52) per paskutinį vals-
tybinį banketą dar kartą pademonstravo 
nepriekaištingą savo skonį ir sukėlė susi-
žavėjimų papliūpą.

„atimanti kvapą“, „pritrenkianti“, 
„kaip deivė arba mūza“ - taip socialinių 
tinklų vartotojai apibūdino prezidento Ba-
rako Obamos (Barack Obama) žmoną, vil-
kėjusią meniškai parauktą, vietomis prie 
kūno prigludusią suknelę iš žvilgančio ro-
žinės aukso spalvos audinio.

„Ji tai tiesiog sugeba“, - vieningai aik-
čiojo komentatoriai. m.Obama daug metų 

laikoma stiliaus ikona, ji mielai vilki ryškių 
spalvų ir modelių drabužius - priešingai, 
nei konservatyvesnius rūbus mėgusios 
ankstesnės JaV pirmosios damos.

„Versace“ mados namų kurtą suknelę 
m.Obama vilkėjo spalio 18-ąją per iškilmin-
gą vakarienę Baltuosiuose rūmuose, skirtą 
italijos premjero matėjo rencio (matteo 
renzi) ir jo žmonos agnesės landini (agne-
se landini) garbei. tarp beveik 400 banke-
to svečių buvo daug garsių itališkų šaknų 
turinčių asmenybių, tarp jų - atlikėja Gven 
stefani (Gwen stefani) ir mados dizaineris 
Džordžas armanis (Giorgio armani).
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Visus sužavėjusi Mišelė Obama  
(Michelle Obama) pasipuošė „Versace“ suknele

EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.

Parengta pagal Eltos inf.
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StiliuS

Garsusis dizaineris Elis sabas (Elie saab) savo kolek-
cija 2017 metų pavasariui ir vasarai įrodė, kad gali būti ne tik 
princesiškų suknelių, kurias renkasi žvaigždės iškilmingų 
ceremonijų raudonajam kilimui, kūrėjas. Garsenybių mėgs-
tamas dizaineris turi pasiūlymų ir kasdienai. Tiesa, Paryžiaus 
mados savaitėje pristatyta naujausia jo kolekcija išlieka pa-
kylėta ir spindinti. Kolekcijos tema pasirinkęs disco stiliaus 
laikotarpį dizaineris moteris perkėlė į aštuntojo dešimtmečio 
diskoteką. Drabužiai, lyg apšviesti veidrodinio rutulio šokių 
salėje blizgesio, mirguliuoja, spindi. Mat šilkas, tiulis ar tie-
siog sintetinis blizgus audinys siuvinėti blizgučiais, žvaigž-
dėmis. Pasiūlymas eiti į gatvę lyg į diskoteką sustiprinamas 
ir priminimu nepamiršti beisbolo kepuraitės. Ji, beje, yra at-
einančio šiltojo sezono topas. Nepamiršta dizaineris ir odos, 
kuri puikiai dera prie blizgių permatomų audinių.
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StiliuS

Elio Sabo (Elie Saab) 
kolekcijos motyvas - 
žvaigždžių spindesys - 
dominuoja ir audiniuose, 
ir aksesuaruose

EPA-Eltos nuotr.

Perregimi lengvi 
audiniai suteikia 

romantiško 
seksualumo 

įspūdį
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Ateinančio sezono 
topas - beisbolo 

kepuraitė,  
derinama ir prie 

puošnesnių  
drabužių
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grožio paletė 

Kuriuos atspalvius 
rinktis?

Šiltų metalinių atspalvių pud
ra (auksinė, bronzinė) labiau tiks 
prie šiltų pustonių odos, o šaltes
nių pustonių odą turinčios mote
rys puikiai atrodys naudodamos 
sidabrinius ir platinos atspalvius.

Subtiliai auksu žėrintys lūpų 
dažai tobulai tiks šiltesnių pusto
nių odą turinčioms blondinėms, o 
bronzinius ir visus žemės atspal
vius primenantys lūpų dažai  
brunetėms. Jei turite šaltų pus
tonių odą ir šviesius plaukus, rin
kitės sidabrinių tonų turinčius ir 
rausvo aukso atspalvius, o jei jū
sų plaukai tamsūs  vario ir visus 
šaltus, tamsius atspalvius.

Kad akys išsiskirtų, akių še
šėlių spalvą rinkitės priešingą jū
sų akių spalvai. Violetinio metalo 
atspalvio akių šešėliai puikiai at
rodys žaliaakėms, mėlyni  
rudaakėms, o auksiniai, bronzi
niai ir rudi  mėlynakėms. Pilkų 
akių savininkės gali rinktis bet 
kokią spalvą.

Metalu tviskantis makiažas -
šaltojo sezono hitas
Pasaulio mados tendencijų ekspertai, makiažo meistrai ir kiti grožio industrijos atstovai  
sufleruoja, kad šį rudenį ir žiemą karaliaus futuristiniai įvaizdžiai ir metalo atspalviai.  
Tačiau grožio ekspertai pataria vien apranga neapsiriboti ir savo futuristinį įvaizdį  
papildyti metalo atspalviais tviskančiu makiažu. Tai puikus pasirinkimas norinčioms  
padaryti įspūdį ir priversti praeivius atsisukti.

Futurizmas kosmetinėje:  
ką būtina turėti, norint šaltuoju sezonu sutviskėti naujomis spalvomis:

❍ Žėrintis akių pieštukas. Nors klasikinis juodas akių pieštukas iš mados neišeis niekada, šį sezoną pjedestalą 
užima kitos spalvos - violetinė, žalia ir auksinė. Pieštukas gali būti naudojamas kartu su padūmavusiais ir žėrinčiais akių 
šešėliais. Ilgai išliekančiais akių pieštukais galite akis paryškinti tik ryte ir pamiršti visą likusią dieną. 

❍ Metalo atspalvių akių šešėliai. Padūmavusios akys šį sezoną papildomos blizgučiais ir ypatingu žėrėjimu. 
Madingiausios spalvos - pilkšvai sidabrinė, mėlyna ir auksinė - leidžia pasijusti lyg atkeliavus iš ateities. Šį sezoną per-
sistengti su blizgučiais ir žėrėjimu neįmanoma.

❍ Spindinti pudra. Natūralų, sveikai spindinčios odos įspūdį sukurianti pudra tobulai atrodys su metalu tviskančiais 
akių pieštuku ir šešėliais. Pabandykite naudoti skirtingų atspalvių pudrą veido kontūrams ir skruostikauliams išryškinti. 
Geriausia rinktis vieno prekės ženklo pudrą ar skirtingų jų atspalvių rinkinį.

❍ Žvilgantis klasikinis lūpdažis. Jei dievinate raudonas lūpas - einate koja kojon su karščiausiomis makiažo ten-
dencijomis. Išryškinti lūpas galite ir lūpų blizgiu arba tamsesniu lūpų dažų atspalviu - paslaptingi violetiniai tonai tobulai 
tiks futuristiniam įvaizdžiui papildyti.

❍ Veidrodinis nagų lakas. Metalo spalvų šviesą atspindintis nagų lakas - taip pat šio sezono populiarumo viršūnėje. 
Jį galite derinti prie makiažo ir drabužių - bendras įvaizdis atrodys vientisas, tačiau tikrai nenuobodus. 
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grožio paletė

Papuošalai: „Menas be ribų“ (Simona Brazdžionytė)
Nuotrauka: Gabija Monika Vainiutė (Gabija.eu) 
Makiažas ir šukuosena: Jolanta Poškaitė („Woggo“)
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Kurdama papuošalus aksesuarų di-
zainerė Simona Brazdžionytė 
(29) kruopščiai apgalvoja kiekvieną 
smulk meną, kiekvieną detalę. taip pat 
kruopščiai ji renkasi ir kosmetiką, ypač 
skirtą odai puoselėti. daugiau šarmo  
jai suteikia mėgstami kvepalai, o nuo 
kasdienybės atitrūkti padeda įvairios 
procedūros.

Prie veidrodžio įPrastai užtrunku

maždaug apie 40 min. Tiek man reikia šu-
kuosenai ir kasdieniam makiažui. Jei ruo-
šiuosi į renginį ar vakarėlį, galiu užtrukti 
ir apie porą valandų.

dažytis Pradėjau

būdama maždaug 16-17 metų. Jei ruošda-
vausi kokiai nors šventei, pasidailindavau 
tik kremine pudra ir blakstienų tušu. 

savo kosmetinės neįsivaizduoju be

kremo, serumų odai ir profesionalios kom-
paktinės pudros, kurios sudėtyje nėra dau-
gybės odai kenkiančių elementų.

kosmetikos sudėtis

man labai svarbus kriterijus ją renkantis. 
Kadangi mano oda linkusi riebaluotis, 
stengiuosi naudoti tik geros kokybės, kuo 
natūralesnes priemones. Dažniausiai prieš 
įsigydama reikiamų priemonių pasikonsul-
tuoju su specialistais ir atsižvelgiu į jų pa-
tarimus.

rankinėje visuomet nešiojuosi

lūpų blizgį ir kompaktinę pudrą.

Geriausias PasilePinimas

įvairios veido procedūros ir, žinoma, galvos 
ar kūno masažai. Tai gerai atpalaiduoja ir 
padeda pabėgti nuo kasdienės rutinos. 

namuose Gamintomis Priemonėmis

mėgdavau pasilepinti anksčiau, tačiau da-
bar nebeeksperimentuoju ir verčiau ren-
kuosi man tinkančias geros kokybės prie-
mones. Vis dėlto retkarčiais agurkų grie-
žinėlius ir žolelių ledukus naudoju veidui 
atgaivinti.

dažniausiai eksPerimentuoju

darydamasi manikiūrą. Nuolat norisi ko nors 
naujo, kitokio. Man labai padeda mano ma-
nikiūrininkė, kurios darbu esu labai paten-
kinta ir nuolat pas ją lankausi. Mudvi kaskart 
sugalvojame ką nors naujo ir įdomaus.

mėGstamiausi kvePalai

šiuo metu „Laurent Mazzone“.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

grožio štrichai
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Gidas

 įtraukti į restoranų gidą „White Guide“
Lietuvos restoranai

Deivydo Praspaliausko braserija ir 
restoranas „Dublis“ užima antrą vietą 
geriausiųjų šalies restoranų sąraše

Vytauto ir Kristinos Samavičių restoranas „Monai“ užima 
4 vietą geriausiųjų šalies restoranų sąraše

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„White Guide“  
reitinGuoti restoranai

„Bučeris“ (Vilnius, Verkių g.)
„Dublis“ (Vilnius, Trakų g.)
„Gaspar’s“ (Vilnius, Pylimo g.)
„Gastronomika“ (Vilnius, Ševčenkos g.)
„Lauro Lapas“ (Vilnius, Pamėnkalnio g.)
„Sweet Root“ (Vilnius, Užupio g.)
„Telegrafas“ (Vilnius, Universiteto g.)
„Monte Pacis“ (Kaunas, T.Masiulio g.)
„Uoksas“ (Kaunas, Maironio g.)
„Monai“ (Klaipėda, Liepų g.)

Jau daugiau nei dešimtmetį leidžiamas ir skandinavams gerai žinomas res-
toranų gidas „White Guide“ pirmą kartą reitingavo ir lietuviškus restoranus.

Nuo 2003 metų danų ir švedų gurmanų pripažintas vedlys po geriausius 
restoranus prieš trejus metus ėmė anglų kalba reitinguoti išskirtines maitinimo 
įstaigas visose Šiaurės šalyse, o šiemet įtraukė ir Lietuvą, Latviją bei Estiją.

„Mūsų restoranams didžiulė garbė ir kartu pripažinimas yra atsidurti 
„White Guide“ puslapiuose. Neabejojame, kad šio gerai žinomo gido reitin-
gai taps papildomu traukos stimulu skandinavams apsilankyti Lietuvoje. 
Kartu su „GO Vilnius“ ir Kauno savivaldybe įdėjome nemažai jėgų, kad Lie-
tuva gide būtų pristatyta patraukliai ir skaniai“, - galimybe bendradarbiauti 
su „White Guide“ leidėjais džiaugėsi Valstybinio turizmo departamento va-
dovė Jurgita Kazlauskienė. Dėl restoranų Lietuvoje gido vertintojai konsul-
tavosi su Lietuvos restoranų ir viešbučių asociacija.

Pagal „White Guide“ vertinimo sistemą balai restoranams yra skiriami 
už maisto ir gėrimų kokybę, aptarnavimą, aplinką, restorano atmosferą. 
Aukščiausias įvertinimas - 100 balų. Kiek balų suteikta lietuviškiems res-
toranams, gido leidėjai kol kas neatskleidžia.

„Niekada nesireklamuojame iš anksto prieš eidami vertinti į restoraną 
ir visada apmokame sąskaitas. „White Guide“ misija yra skatinti atsakingą 
ir pozityvią gastronomiją bei palaikyti gaminančius, ruošiančius ir tiekian-
čius puikų maistą. Norime restoranų lankytojus ne tik informuoti, bet ir 
įkvėpti ieškoti nenuviliančių kulinarinių patirčių“, - gidą pristato „White 
Guide“ projekto vadovas Aivaras Hansonas.

Pasak jo, restoranų vertintojus Lietuvoje pribloškė gerų restoranų prover-
žis. Viena iš jų pastabų - kad aukštos kokybės restoranų galima rasti ne tik 
sostinės senamiestyje, bet ir atokesniuose rajonuose, pavyzdžiui, Žirmūnuose.

Naujasis „White Guide“ leidimas, taip pat aplikacija ir interneto svetai-
nė su 400 Šiaurės ir Baltijos šalyse reitinguotų restoranų bus pristatyti 
spalio 31 d. Stokholme (Švedija).

Gidas

 įtraukti į restoranų gidą „White Guide“

Liutauras Čeprackas savo restoraną 
„Gastronomika“, garsėjantį degustacinėmis 
vakarienėmis, vadina kulinariniu loftu

„Lauro Lapo“ savininkė Orinta 
Charčenkaitė gali didžiuotis - restoranas 
taip pat įtrauktas į „White Guide“

Stasio Žumbio nuotr.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Rinkimuose - daugiau  
kaip 350 festivalių

Visoje Europoje žinomi geriausio festivalio 
rinkimai „European Festival Awards“ vyksta 
nuo 2009-ųjų. Juos organizuoja Europos festi-
valių asociacija (EFA) ir „Eurosonic Noorders-
lag“. Praėjusiais metais geriausius Senojo že-
myno festivalius rinko ir jų organizatorius svei-
kino 800 tūkstančių žmonių. Rinkimuose da-
lyvavo 350 festivalių iš 50 šalių. „Tai buvo re-
kordinis balsavimas ir ypač spalvingi nominan-
tai - nuo mažo ir intymaus festivalio „Amster-
dam Woods“ iki epinio „Lollapalooza Berlin“, 
kuris vėliau buvo pripažintas geriausiu nauju 
festivaliu“, - sakė vienas apdovanojimų autorių 
ir vadovų Styvas Dženeris (Steve Jenner).

Balsuok už „Galapagus“

Jau ne pirmą kartą šiuose rinkimuose mi-
nimas lietuviškasis muzikos ir pramogų festi-
valis „Galapagai“. Šiemet jis taip pat atsidūrė 
sau įprastoje geriausio Europos mažojo festi-
valio (iki 10 tūkstančių lankytojų) kategorijoje. 
„Tai yra tokie festivaliai, kurie džiugina šviežiais 
muzikos pasaulio vardais, yra atidūs alternaty-
vai ir turi savo veidą. Kiekvienas europietis, 
kurio šalyje rengiamas toks festivalis, turėtų 

juo didžiuotis“, - teigė apdovanojimų organiza-
torius. „Mums labai džiugu, kad esame tarp 
geriausiųjų, bet būtų dar smagiau pagaliau nu-
skinti laurus šioje kategorijoje. Ir aš tikiu, kad 
mes, sulaukę mūsiškių palaikymo, galime tai 
pelnyti. Aš nė kiek neabejoju, kad lietuviai ga-
li būti labai vieningi. Kai kalbame apie produk-
tą, pagamintą Lietuvoje, kuriuo tikrai galime 
didžiuotis taip, kaip ir „Galapagais“, mes visi 
kartu galime labai labai daug“, - kalbėjo festi-
valio „Galapagai“ organizatorius Algirdas Bar-
niškis-Blėka.

l Balsavimo rezultatai paaiškės tradicinė-
se „European Festival Awards 2016“ iškilmė-
se, kurios kitų metų sausį vyks Groningene 
(Nyderlandai).

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Balsuok: „Galapagai“
pretenduoja į tarptautinį apdovanojimą

 Festivaliai

l Praėjusiais metais geriausiu mažuoju festivaliu 
buvo pripažintas vokiškasis „Happiness Festival“
l Atlikėjai savo simpatijas atidavė belgų festivaliui 
„Rock Werchter“
l Visų festivalių geriausių atlikėjų vardą pelnė 
„The Prodigy“
l Geriausią programą, anot rinkėjų, sudarė 
Vengrijos festivalis „Sziget“
l Geriausiu pagrindiniu festivaliu pripažintas 
Rumunijos „Untold“

2015 m. Rinkimų laimėtojai

Praėjusią vasarą vykęs ir pačių geriausių atsiliepimų sulaukęs muzikos ir pramogų festi-
valis „Galapagai 2016“ dalyvauja geriausių Europos festivalių rinkimuose. Jei visi ten ap-
silankę pastarąjį kartą ar besiruošiantys vykti kitąmet susivienytų ir balsuotų, galėtų būti 
taip, kad pirmą kartą „European Festival Awards“ istorijoje nuskambėtų Lietuvos vardas!

Balsavimas yra paprastas: tereikia apsilankyti 
„European Festival Awards 2016“ puslapyje:  
http://eu.festivalawards.com/vote-now/, mažųjų 
festivalių kategorijoje susirasti lietuviškuosius 
„Galapagus“, pažymėti juos ir balsuoti. Svarbu ir tai, 
kad kiekvienas, kuris balsuoja, dalyvauja loterijoje ir 
gali laimėti VIP bilietus į laimėjusius festivalius.

kaip Balsuoti

Budapešte kasmet vyksta vienas 
didžiausių kultūros renginių 
Europoje - festivalis „Sziget“

EPA-Eltos nuotr.

„Galapagai“ pretenduoja į Geriausio  
Europoje mažojo festivalio apdovanojimą

„Galapagų“ organizatorių nuotr.
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Įdomybės

Pagrindinis simbolis -  
„džeko žibintas“

Kartu su vaikštynių papročiu atsirado 
tradicija rengtis ypatingais drabužiais, bū-
dingais tai šventei, ir nešiotis „Džeko ži-
bintą“. Tradicijos meistrauti šviestuvus iš 
moliūgų ištakos taip pat siekia keltų lai-
kus: jie gamindavosi žibintus, padėdavu-
sius mirusiųjų sieloms susirasti kelią į 
skaistyklą. Iš pradžių žibintai būdavo ga-
minami iš ropių, o paskui vietoj jų imta 
naudoti moliūgus.

Helovinui yra būdingos mirties, pabai-
sų, blogio jėgų, okultizmo temos. Pasta-
raisiais metais per Heloviną rengiamasi 
siaubo filmų herojais - mumijomis, Fran-
kenšteinu ir t.t. Kostiumams naudojamos 
daugiausia juoda ir oranžinė spalvos. Na-
mai ir kiemai puošiami moliūgais, visokių 
baidyklių atvaizdais ir pan. Bet pagrindinis 
simbolis - „Džeko žibintas“. Tai didelis 
išskobtas moliūgas, ant kurio išpjaustytas 
piktai išsišiepęs veidas, o viduje - uždegta 
žvakė. Helovinas, kaip ir kitos šventės, 
turi savo muziką. Pavyzdžiui, jo himnai yra 
dainos „Monster Mash“ ir „This Is Hallo-
ween“. Dažnai naudojamos garsinės kom-

pozicijos, sukurtos iš bauginančių girgž-
desių, vėjo, vilkų kaukimo ir t.t.

Yra ir Helovino kostiumų. Iš pradžių 
būdavo persirenginėjama keistais, nena-
tūraliai liesais žmonėmis, kurie atrodyda-
vo baisiai. Laikui bėgant juos pakeitė ryš-
kesni ir įdomūs drabužiai, būdingi šou. 
Dabar vis dažniau rengiamasi vampyrais, 
raganomis, fėjomis ir pan.

Helovinas: istorija ir dabartis
Helovinas gimė Airijoje ir Škotijoje, jo šaknys - senųjų keltų kultūroje. Jis švenčiamas spalio 
31-ąją, Visų šventųjų dienos išvakarėse. Pastaraisiais dešimtmečiais minėti Heloviną tapo 
madinga daugelyje Europos šalių.
Helovinas iš pat pradžių asocijavosi su mirtimi ir antgamtinėmis jėgomis. Viduramžiais at-
sirado paprotys spalio 31-osios naktį kaulyti saldumynų. Vaikai ir suaugusieji, prisidengę 
kaukėmis, eidavo nuo vienų durų prie kitų, reikalaudami, kad šeimininkai juos pavaišintų 
arba duotų truputį pinigų. Mainais jie siūlydavosi palinksminti šeimininkus. Ši tradicija yra 
susijusi su slavišku persirengėlių vaikštynių papročiu.

EPA-Eltos nuotr.
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Įdomybės

Burtų tradicijos

Yra paprotys per Heloviną burti, pa-
vyzdžiui, iš obuolio žievelės. Merginos 
nulupdavo obuolį, stengdamosi, kad žie-
velė būtų kuo ilgesnė, o paskui nežiūrė-
damos mesdavo ją per petį. Paskui žiūrė-
davo, kokią formą įgaus nukritusi žievelė, 
ir stengdavosi įžiūrėti joje pirmąją būsi-
mojo jaunikio vardo raidę. Kitas būrimas 
buvo baisesnis. Netekėjusios merginos 
turėdavo įeiti į tamsų namą, atbulos už-
kopti laiptais ir degančia žvake pavedžioti 
prieš veidrodį. Veidrodyje turėdavo pasi-
rodyti jai skirtojo veidas. O jeigu ten pa-
sirodydavo kaukolė, tai buvo blogas ženk
las: mergina mirs nesulaukusi vestuvių.

Šventiniam stalui būdavo gaminami 
ypatingi patiekalai. Helovinas švenčia-
mas, kai skinami obuoliai, todėl saldu-
mynai gaminami daugiausia iš obuolių  
karamelė, kramtomieji saldainiai, obuo-
liai sirupe ir t.t. JAV gaminami moliūgo 
ir kukurūzų formos saldainiai. Buvo lai-
kotarpis, kai buvo priimta vaikams da-
lyti saldainius ir obuolius. Bet paskui 
pasklido kalbos, kad piktosios jėgos pri-
kiša į juos adatų ir smeigtukų, tad šis 
paprotys nunyko.

Krikščioniškos religijos šventę ver-
tina gan atlaidžiai (išskyrus stačiati-
kius), manoma, kad nebus nieko bloga, 
jei vaikai persirengs baisiais kostiumais 
ir pašėlios, tai tik pokštas. Pasaulyje ji 
yra labai populiari, bet pas mus nelabai 
prigijo. Tačiau klubai, parduotuvės, pre-
kybos centrai, vaikydamiesi pelno, sie-
kia padėtį pakeisti  organizuoja šventi-
nius renginius ir visaip vilioja klientus.

Helovinas: istorija ir dabartis

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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INterNetas

RubRiką pRistato aivaRas ventis,  
viešųjų Ryšių specialistas

Reklama apie tai,  
kaip kuriama reklama

„apple“

Derėtų žinoti
Kanalų, kur galima klausyti nemokamos muzikos, galybė. Lygiai taip 

pat šiuo metu daugėja ir tokių servisų, kur už mėnesinį simbolinį mo-

kestį galite klausyti mėgstamos muzikos, ieškoti kūrinių, kurie panašūs 

į jums patikusius, klausyti iš anksto sudarytų grojaraščių ar išsisaugoti 

konkrečius albumus ir leisti juos net tuomet, kai neturite interneto. Kaip 

papasakoti apie tokią galimybę ir priminti apie visus pranašumus?

Kampanija
Į reklamos filmavimą buvo pakviestas britų komikas Džeimsas Korde-

nas (James Corden). Štai jis sėdi prieš „Apple“ vadovybę ir pasakoja idėjas, 

kaip galėtų atrodyti vaizdo klipas. Jis žada suvaidinti tokias muzikos žvaigž-

des kaip Deividas Bouvis (David Bowie), „Spice Girls“ ar Farelas (Phar-

rell). Kai ši idėja atmetama, imasi kurti vesterno ir mistinio filmo scena-

rijus. Kiekvieną pokštininko idėją „Apple“ komanda atmeta primindama, 

kad reikia kuo paprasčiau pasakyti tris žinutes - daug rankomis atrinktų 

grojaraščių, galimybė klausyti be interneto ir 40 mln. dainų.

Išvados
Linksmas vaizdo klipas reklamas nagrinėjančiuose dienoraščiuose ir 

peikiamas dėl prasto skonio, ir giriamas dėl šmaikštumo. Tačiau ką kriti-

kai bekalbėtų, ne taip ir svarbu, mat internautai išreiškė didžiules simpa-

tijas ir vos per kelis mėnesius vaizdo klipą peržiūrėjo 1,5 mln. kartų.

https://goo.gl/f5Gq3R

REKLAMŲ KOVA

laisvalaikis 2 0 1 6  s p a l i o  2 8 35

INterNetas

Idėjos  
patogesniam miestui

„Red Bull“ 

Derėtų žinoti
Didžiausiame Brazilijos mieste San Paule gyvena daugiau kaip 

11 mln. žmonių. Tačiau ne kiekvienas jų turi mobilųjį telefoną, o 
ir tiems, kurie turi, būna akimirkų, kai jis išsikrauna ir lieki lyg 
be rankų. „Red Bull“ iškėlė klausimą - ką daryti, jei esi be ryšio, 
tačiau nori sužinoti, kada atvyks artimiausias autobusas?

Kampanija
San Paulo mieste vis dar veikia 25 tūkst. taksofonų. Mažai kas 

juos naudoja pagal paskirtį, tad nuspręsta juos įdarbinti kitais tiks-
lais. Stotelėse įrengtos reklamos siūlė surinkti lengvai įsimenantį 
telefono numerį, tuomet sistema nustato jūsų buvimo vietą, kreipia-
si į kitą sistemą, kuri žino autobusų lokaciją ir nurodo, po kiek 
laiko atvažiuos jūsų laukiamas viešasis transportas. Tokios rekla-
mos buvo iškabintos tiek šalia 19 tūkst. stotelių, tiek 15 tūkst. au-
tobusų.

Išvados
Taip buvo reklamuojamas festivalis „Red Bull Basement“, ku-

rio pagrindinė ašis - idėjos, paverčiančios miestą patogesniu gy-
venti.

https://goo.gl/iXmdQv

Dvi reklamos. Viena jų - vaizdo klipas, kuriame galite pama-
tyti, kokių keistų idėjų reklamoms prigalvoja kūrybininkai. 
Ši reklama skirta tik internautams. O štai kitą buvo galima 
pamatyti tik gatvėse bei autobusuose ir ji pasakojo, kaip ne-
tradiciškai galima išnaudoti taksofonus. Kuriai šioje reklamų 
kovoje simpatizuoji tu? 

REKLAMŲ KOVA
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datos

Amžinai stilinga 
perfekcionistė

Apie ją nuolat sklando įvairiausi gandai, 
norinčiųjų dirbti jos asistente - eilės,  
verkiančiųjų dėl sunkaus darbo -  
tikriausiai tiek pat. Taip, kalbame apie  
jau gyva legenda virtusią prestižinio  
amerikietiško mados žurnalo „Vogue“  
redaktorę Aną VinTur (Anna Wintour). 
Moteris lapkričio 3-iąją švęs 67-ąjį  
gimtadienį, bet atrodo, kad darbo  
tempų Ana lėtinti nė neketina.

■ Gimė 1949 lapkričio 3 d., Londone, Anglijoje.

■ Ūgis 155 cm.

■ 1970-aisiais Ana pradėjo savo karjerą britų 

žurnalo „Harpers & Queen“ mados departamente, 

o po šešerių metų pradėjo dirbti amerikietiškame 

„Harpers Bazaar“ mados redaktore. 

■ 1983 metais pradėjo dirbti amerikiečių 

leidžiamame mados žurnale „Vogue“, tačiau po 

kiek laiko britai ją perviliojo į savąjį „Vogue“, 

pasiūlę vyriausiosios redaktorės kėdę. Tačiau 

1988 metais tokią pat poziciją pasiūlė amerikiečių 

„Vogue“ ir Ana grįžo dirbti pas juos. 

■ Jos darbo režimas ir dienos grafikas jau virtęs 

gyva legenda. Šaltiniai atskleidžia, jog gyvenda ma 

Manhatane Ana kiekvieną rytą keliasi 5.45 val., 

tuomet apie valandą žaidžia tenisą, po to „Vogue“ 

meistrai ją aprengia, padaro makiažą, o asmeni-

nis vairuotojas nuveža į darbą.

■ Ji yra abstinentė.

■ Jokiame renginyje Ana nebūna ilgiau nei 

pirmas dešimt minučių, mat ji lovoje stengiasi 

atsidurti griežtai iki dešimtos valandos vakaro.

■ Buvusi Anos asistentė Loren Vaisberger 

(Lauren Weisberger), išėjusi iš darbo žurnale 

„Vogue“, parašė knygą „The Devil Wears Prada“ 

(„Ir velnias dėvi Prada“), kurioje atskleidė savo 

darbo būnant Anos dešiniąja ranka sunkumus. 

Pagrindinė knygos herojė Miranda Prystli buvo 

Anos Vintur prototipas. Vėliau ši knyga virto daug 

dėmesio sulaukusiu kino filmu.

■ Kai buvo filmuojamas „Ir velnias dėvi Prada“, 

kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Meril Stryp 

(Meryl Streep), Ana įspėjo visus garsiausius 

dizainerius, kad jei jie atliks bent minimalų 

vaidmenį filme, bus išspirti iš prestižinio „Vogue“ 

puslapių. Dėl tokio elgesio Anai dažnai klijuo-

jama „atominės Vintur“ etiketė.

■ Viešumoje beveik visuomet dėvi tamsius 

„Chanel“ saulės akinius. 

■ Didžiausia jos fobija - vorai. 

■ Didelė serialo „Sostų karai“ gerbėja.

■ Dalyvaudama filmo „Ir velnias dėvi Prada“ 

premjeroje pademonstravo puikų humoro jausmą 

ir vilkėjo būtent „Prada“ drabužius.

■ Buvo du kartus ištekėjusi. Pirmasis jos 

sutuoktinis (1984-1999) buvo vaikų psichiatras 

Deividas Šaferis (David Shaffer). Su juo Ana 

susilaukė dviejų atžalų - sūnaus Čarlio (Charles) 

ir dukros Ketrinos (Katherine).

■ 2004-aisiais Ana ištekėjo už verslininko 

Džono Šelbio Brajano (John Shelby Bryan). 

Faktai

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė
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Dievinu savo 
Darbą, mėgstu 
konkuruoti. 
gerbiu žmones, 
kurie yra 
savo sričių 
profesionalai,  
ir, jei tai 
roDo mano 
perfekcionizmą, 
tuomet esu 
perfekcionistė

37

Beatos Nicholson
kulinarinės kelionės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
Plačiau apie laidą „Keliauk ir ragauk. Lietuva“ - 39 p.

2016 m.  spalio 28 - lapkričio 3 d.
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✔ Televizorių įsijungiu...
kai noriu pasižiūrėti savo mėgstamas programas - dažniausiai ži-

nias, informacines ir pokalbių laidas. Televizorius kaip fonas mūsų 
namuose įjungtas nebūna.

✔ nemėgsTu laidų...
kuriose iš žmonių daromas savotiškas cirkas. Tokios laidos nėra 

lavinančios, praplečiančios akiratį ar duodančios ką nors gero. Veikiau 
jos nuteikia depresyviai. Jei netyčia įjungus televizorių rodo tokias lai-
das, iškart perjungiu kanalą.

✔ mėgsTamiausio laidų vedėjo...
išskirti negalėčiau, tačiau yra tokių, kurie žavi savo gebėjimu iš pa-

šnekovo ištraukti tai, kas įdomiausia. Mano manymu, tokia yra Rūta 
Mikelkevičiūtė, Audrė Kudabienė, LNK žinių tarnybos žurnalistai.

✔ vaikysTėje žiūrėdavau...
klasika tapusią laidą „Labanakt, vaikučiai“. Manau, daugelis už-

augo būtent su šia laida.

✔ jei galėčiau vesTi dar kokią nors laidą...
tai būtų pokalbių ar diskusijų laida. Norėtųsi, kad ta laida būtų 

informacinė, tačiau įvilkta į žiūrovui patrauklų drabužį. Tai neturėtų 
būti vien pramoginis žanras, tačiau vargu ar sausa informacinė laida 
taip pat būtų įdomi žiūrovui. Tiesa, man jau yra siūlę pramoginės lai-
dos vedėjos pareigas, tačiau nusprendžiau nepalikti žinių laidos.

✔ eTeryje...
nieko nepasigendu. Šiuo metu kabelinės televizijos siūlo didelį ka-

nalų rinkinį, tad tikrai įmanoma rasti laidų visomis dominančiomis 
temomis. Kai noriu pasižiūrėti dokumentinį filmą ar įdomesnę infor-
macinę laidą, neretai įsijungiu ir BBC ar „Discovery“.

✔ Televizorių žiūrėTi...
verta. Bet kokiu žiniasklaidos šaltiniu naudotis verta, kai moki at-

sirinkti tai, ko tau reikia, ir kai sugebi kritiškai vertinti tai, ką perskai-
tai spaudoje, išgirsti per radiją ar pamatai per televizorių. Eteryje tikrai 
yra puikių analitinių laidų, tik reikia atsirinkti. Turbūt tie, kurie skun-
džiasi, kad televizija nieko gero nerodo, nežino, ką iš televizijos nori 
gauti. Jei žmogus visą dieną žiūri meksikietiškus serialus ar laidas apie 
žiaurią kaimo realybę ir sako, kad nėra ką žiūrėti, galbūt jis netinkamai 
pasirenka. Tai nesavarankiško ir nekritiško mąstymo problema.

Parengė Eimantė JuRŠėNAiTė

Esu... KRITIŠKAI MĄSTANTI televizijos žiūrovė

TV
 TO

P1
0

Lietuvos rytas TV 4,1%
TV1 3,4%
TV8 2,8%
TV6 2,5%
NTV Mir Lietuva 2,1%

Info TV 1,9%
PBK 1,9%
LRT Kultūra 0,8%
REN Lietuva 0,5%
Liuks! 0,2%

Lietuvos rytas TV 4,9%
TV1 3,3%
TV6 2,8%
Info TV 2,7%
TV8 2,6%

NTV Mir Lietuva 2%
PBK 1,9%
LRT Kultūra 0,9%
REN Lietuva 0,7%
Liuks! 0,2%

TV3 15,7%

LNK 13,1%

BTV 7,4%

TV3 18,6%

LNK 15,8%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 11,0

2 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,9

3 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 9,3

4 VALANDA SU RŪTA LNK 8,5

5 TV3 ŽINIOS TV3 8,5

6 KK2 LNK 8,4

7 LR SEIMO RINKIMŲ  
 II TURO REZULTATAI LRT  8,4

8 AŠ GALIU LNK 8,2

9 FARAI TV3 7,8

10 MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 TV3 7,4

Duomenys: KANTAR TNS, 2016 m. spalio 17-23 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 30,2%

Kiti  
kanalai 33,7% BTV 7,1%

LRT Televizija 
8%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
8,1%

Orų pranešėja KAROLINA LIUKAITYTĖ (27) nesupranta tų, kurie 
skundžiasi, kad per televizorių nėra ką žiūrėti. Pasak jos, eteryje 
yra prasto turinio laidų, tačiau puikių, lavinančių laidų irgi už-
tenka. Svarbiausia mokėti pasirinkti.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Beata pripažįsta, kad rengiant laidą ji liko 
nustebinta ir sužavėta: „Nemažai keliauju. 
Vien šiemet svečiavausi 8 šalyse, tačiau iš 
visų aplankytų kraštų pati gražiausia ir ypa-
tingiausia - Lietuva. Atradau daugybę dalykų, 
kuriais galime didžiuotis. Įsitikinau, kad lai-
mingiausi žmonės yra tie, kurie džiaugiasi 
tuo, ką turi. Mes neretai dairomės aplinkui, 
domimės svetimais kraštais, tačiau ir čia, vos 
už keliasdešimties ar poros šimtų kilometrų, 
yra ypatingų dalykų. Norėčiau, kad žiūrovus 
mūsų laida įkvėptų tuos dalykus atrasti. Juk 
mums brangu tai, kas artima“.

Beata tikisi, kad naujoji laida paskatins ne tik 
keliauti po gimtąjį kraštą, bet ir atrasti jo skonius. 
„Mėgstu sakyti, jog nauja - tai pamiršta sena, ir 
labai džiaugiuosi, kad prie laidos kūrybinės gru-
pės prisidėjo Nijolė Marcinkevičienė, gerai išma-
nanti apie kulinarinį šalies paveldą. Laidose ji 
dalijasi savo žiniomis apie kiekvieno regiono ku-
linarines tradicijas bei patiekalų kilmę“, - pasa-
kojo B.Nicholson. Ji patikino, kad žiūrovai galės 
išvysti, kaip Sūduvos krašte kepami šakočiai, kaip 
rašytojos Žemaitės gimtinėje buvo gaminamas 
kastinys, kokiais gliumziniais (varškės) pyragais 
su kafija vaišina Mažosios Lietuvos gyventojai ir 
kaip gimsta kiti tradiciniai patiekalai. 

Į kulinarines keliones Beata leidosi ne viena. 
Dešimtyje laidų - 10 žinomų svečių, kiekvienas 
jų su kūrybine grupe svečiavosi tame krašte, iš 
kurio yra kilęs. Išvysite, ką naujo atrado operos 
dainininkai Merūnas Vitulskis ir Edmundas Sei-
lius, aktoriai Mantas Stonkus ir Giedrius Savic-
kas bei kiti žinomi šalies žmonės. Daugiau apie 
Beatos gimtąjį kraštą keliaudami sužinojo jos 
vyras Tomas bei vaikai - Izabelė ir Jurgis.

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS
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Laida „Keliauk ir ragauk. Lietuva“ kiekvieną 

šeštadienį 18.30 per BTV

Nauja yra 
pamiršta sena

Beata Nicholson:

Įdomūs faktai
● Laidų ciklą „Keliauk ir ragauk. Lietuva“ kuria žurnalistė, kulinarė 
Beata Nicholson ir Valstybinis turizmo departamentas. Nufilmuota 
apie 40 šalies kultūros paveldo ir gamtos objektų.  
● Filmavimų metu suvalgyta apie 20 skirtingų tradicinių senųjų 
lietuviškų valgių, paragauta net saldainiais kvepėjusio jauko 
žuvims.
● Filmuojant laidą nuvažiuota per 15 000 km. Šiek tiek dar ir 
nuplaukta bei nuskrista oro balionu.
● Kūrybinė laidos komanda mažiausiai suprato, apie ką tarmiškai 
kalbėjo šišioniškiai - Mažosios Lietuvos gyventojai. Bet birškis su 
germole, cypole ir ropikėmis buvo skanu.
● Didžiausi Beatos atradimai: ančių lenktynės, kanko rė  žių 
uogienė, neišsipildžiusių svajonių ekspozicija ir faktas, kad 
žiedžiant puodus labiausiai dirba pilvo presas.

Veiklioji Beata NicholsoN (37) visuomet buvo neabejinga gimtojo 
krašto virtuvei, todėl ji su malonumu leidosi į kulinarines keliones  
po lietuvą. sukūrusi 10 laidų ciklą „Keliauk ir ragauk. lietuva“, Beata 
tikisi dar kartą parodyti kokie turtingi esame savo šalies paveldu, kiek 
daug čia neatrastų vietų bei, žinoma, skanių tradicinių patiekalų. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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 13.30  „Vandens žiurkės“  8.00  Legendos 6.05  Labas rytas, 
   Lietuva

 7.50  „Volkeris, 
  Teksaso reindžeris“

 19.30  „Ledynmetis. 
Žemynų atsiradimas“

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.35 Kultūra+. 9.05 „Šu-
nyčiai patruliai“. 9.40 Ką pasakė Kakė Makė? 
9.55 Senoji animacija. 10.05 „Meilės magija“ 
(N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 13.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 Langai 
(N-7). 16.00 Džeimio Oliverio patiekalai per 15 
minučių. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Gražiosios 
salos paslaptis“ (N-7). 23.10 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 0.10 „Kerštas“ 
(N-7). 1.05 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.15 Bea-
tos virtuvė. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Mano 
kiemas. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Nuo... 
Iki. 14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
Raudona linija. 21.45 Noriu likti Lietuvoje. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena.

 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.45 „Tyrimo paslaptys 15“. 11.35 
Kontrolinis pirkinys. 12.00 Naujienos. 12.20 
„Apie meilę“. 13.35 Kartu su visais. 14.35 Mados 
nuosprendis. 15.50 Vyriška/Moteriška. 16.55 Va-
karo naujienos. 17.50 „Šamanė“. 18.50 Stebuklų 
laukas. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.05 
Geriausias šefas 2. 0.35 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Pirš-
liai“. 14.40 Pėsčiomis. 15.05 „Didžioji orka“. 
17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
Humoro laida. 23.10 „Laimingos moters vyras“.

 Ren
6.55 „Viengungiai“. 7.45, 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 8.50 „Šeimos dramos“. 9.50 Nemeluok 
man. 10.55 Kitas. 11.55 A.Čapman paslaptys. 
12.55 „Kosminių istorijų diena“. 14.00 Gyva tema. 
15.00 Tinkama priemonė. 16.05 „Šeimos dra-
mos“. 17.05 „Didžiosios paslaptys“. 18.10 „Laiko 
rūsiuose“. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
21.30 Mums net nesisapnavo. 0.20 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. 13.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.25 
„Piatnickis“. 18.05 Kalbame ir rodome. 19.40 
Esktrasensai prieš detektyvus. 21.05 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 15“. 23.05 Dauguma. 0.25 Mes 
ir mokslas. Mokslas ir mes. 1.25 „Susitikimo 
vieta“. 3.25 „Jūrų velniai 5“. 5.20 „Sutuoktiniai“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Buvo, nepraėjo. 
8.30, 17.55, 2.15 Naminukai. 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, 5.10 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.25 „Komisaras Aleksas“. 16.20 Verta 
kalbėti. 17.20 Okrasa laužo taisykles. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50 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“. 0.15 
Lenkiškų dainų muziejus, arba Vienos dainos 
istorija. 1.15 Polonijos reportažas. 1.45 Miško 
istorijos. 6.30 Prie Tatrų. 

 TV1000
8.10 „Šefas ant ratų“. 10.10 „Pelėdų karalystės 
sargai“. 12.10 „Siuntėjas“. 14.10 „Pagrobti ir per-
duoti“. 16.20 „Mylimųjų žiedas“. 18.15 „Sesers 
sergėtoja“. 20.10 „Pikčiausias žmogus Brukline“. 
22.00 „Istviko raganos“. 0.10 „Hercogienė“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 
17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Įveikti baimes su 
B.Grilsu. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Prekiautojai automobi-
liais. Top 5. 13.35 Gaudant monstrus. 14.30 Upių 
pabaisos. 21.00 Mega pervežimai. 22.00, 24.00 
Nemėginkite pakartoti. 23.00 Kas dedasi Žemėje? 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
23.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių 
verslas. 12.00 Muziejų paslaptys. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00 Ne-
įprastas Amerikos maistas. 21.00 Nekilnojamojo 
turto paieška. 22.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

vasara. Sugrįžimas“ 
(N-7).

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

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

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

11.55 Ekstrasensų mūšis 
(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 Animacinis f. 

„Ledynmetis. 
Žemynų  
atsiradimas“.

21.10 Nuotykių komedija 
„Karibų piratai. 
Numirėlio skrynia“ 
(N-7).

0.15 Istorinis nuotykių f. 
„Tryliktasis karys“ 
(N-14).

2.15 Fantastinis trileris 
„Įvykis“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys 2“.
7.00 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

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

(N-7).
12.50 TV serialas 

„Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 TV serialas 

„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Blogiausias 

Lietuvos vairuotojas 
(N-7).

22.00 Veiksmo trileris 
„Įkalinti  
laike“ (N-7).

0.15 Fantastinis 
trileris  
„Plius vienas“ (S).

2.05 Veiksmo f. „Kerštas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės 

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

„Gataka“ (N-14).
0.30 Trumposios žinios.
0.35 Gamtos inspektoriai.
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 „Paklauskim Lietuvos“.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

„Žurovas“ (N-7).
10.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 TV serialas 

„Diagnozė -  
žmogžudystė“ (N-7).

14.50 TV serialas „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 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Mirties 

apsuptyje 2“ (N-14).
23.20 Veiksmo komedija 

„Gaujos vyrukai“.
1.00 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
1.50 TV serialas „Vampyro 

dienoraščiai“ (N-14).
2.30 Veiksmo f. „Mirties 

apsuptyje 2“ (N-14).
3.55 TV serialas 

„Žurovas“ (N-7).

6.00 Programa.
6.04 TV parduotuvė.
6.20 „Jaunikliai“.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 „Žemynų 

raida 4. Australija“ 
(N-7).

9.00 „Miškinis“ (N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
12.25 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.30 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.55 „Kartą Rostove“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Auksinė daina.
23.00 „Tamsesnis už 

naktį“ (S).
1.35, 4.30 Siaubo f. 

„Piranijos. 
Skraidančios  
žudikės“ (S).

3.25 „Laukinis 
pasaulis“.

3.45 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

6.00 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Amžininkai. 

Ideologija ir kultūra 
SSSR. 

6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Durys atsidaro.
8.00 Legendos.
8.45 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stambiu planu.
12.45 Girių horizontai.
13.15 Gimtoji žemė.
13.45 Maistas ir aistros.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Likimo valsas“.
16.15 Mokslo ekspresas.
16.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
17.30 Muzikos istorijos.
18.10 Poezija. LRT aukso 

fondas.
18.15 „Bodo“ (N-7).
19.15 Muzika gyvai. 
20.55 Poezija. 
21.00 Kriminalinė drama 

„Laumės vaikas“.
23.25 DW naujienos rusų k.
23.35 Dabar pasaulyje.
0.05 Muzika gyvai. 
1.45 ARTi.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Keliaukim!
4.15 Legendos.
5.00 Maistas ir aistros.

 11.35   „Prokurorų 
  patikrinimas“

PenktadienisTV PROGRAMA

41laisvalaikis 2 0 1 6  s p a l i o  2 8

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Kas namie 
šeimininkas?“

8.15 „Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis“.

8.40 „Mauglis. Paskutinė 
Akelos medžioklė“.

9.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.00 „Stebukladarys“ (N-7).
11.05 „Didingasis amžius“.
13.00 „Svajonių princas“.
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“.
21.00 „Nusikaltimas“.
23.25 Snobo kinas. 

Komedija „Nebraska“ 
(N-7).

1.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
2.25 „CSI. Niujorkas“.
3.10 „Tėvas Motiejus“.
4.05 „Įtariamieji“ (N-14).
5.20 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Skorpionas“ 

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

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(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 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 ESL PRO lygos apž-

valga (N-14).
23.00 Eurolygos rungtynės. 

Kauno „Žalgiris“ - 
Tel Avivo „Maccabi“. 
Vaizdo įrašas.

1.00 Veiksmo trileris 
„Jūrų pėstininkas 2“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“.

11.00 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

11.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

12.10 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

13.10 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

14.10 „Elis Stounas“ 
(N-7).

15.10 „Į Vakarus“ 
(N-7).

16.50 „Už išlikimo 
ribų“ (N-7).

17.50 „Mirties 
gniaužtuose“  
(N-7).

18.50 „Dingęs“ 
(N-7).

20.00, 22.55 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Laimė 
akimirksniu“  
(N-7).

23.25 „Kuždesių sala“ 
(N-14).

„GRAŽIOSIOS  
SALOS PASLAPTIS“
KomišKa drama. JAV. 2013.
Režisierius: Rob Reiner.
Vaidina: Morgan Freeman, 
Virginia Madsen, Madeline Carroll.

Žinomas rašytojas Montis Vaildhornas 
prarado susidomėjimą gyvenimu. 
Norėdamas ištraukti sunkaus būdo 
dėdę iš duobės, sūnėnas Henris įkal-
ba jį vasarą praleisti Gražiojoje saloje...

„VAMPYRO DIENORAŠČIAI“
TV serialas. JAV. 2013.
Režisierius: Marcos Siega.
Vaidina: Nina Dobrev, 
Paul Wesley, Ian Somerhalder.

Mistikfolso miestelyje prasidėjus 
mokslo metams, Elena su drau-
gėmis yra sužavėtos gražaus ir pa-
slaptingo naujoko, vardu Stefanas 
Salvatorė. Stefanas ir Elena iškart 
pajaučia abipusę trauką, nors Eleną 
ir glumina keistas Stefano elgesys. 

 spalio 28 d. 

 15.10  „Į Vakarus“ 1.00  „Jūrų 
  pėstininkas 2“

 8.40  „Mauglis. Paskutinė 
 Akelos medžioklė“

 ANIMAL PLANET
6.36 Pažintis su tinginiais. 7.25, 11.00 Laukiniai 
naminiai gyvūnai. 8.15, 12.50 Laukinė Indija. 
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 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Afrikos medžiai. 
17.25, 23.50 Žvejyba Amazonėje. 18.20, 21.05, 
1.40, 5.49 Plėšrūnai iš arti. 22.00, 0.45, 5.02 
Kalmarai-žmogėdros. 

 SPORT1
6.30, 3.45 NBA Global Games. Barselonos 
„Barcelona“ - Oklahomos „Thunder“. 2016-
10-05. 9.00, 17.45 ATP 250 Antwerp. Vyrų 
tenisas. Finalas. 2016-10-23. 11.00, 21.00 KOK 
World Series. Bušido kovos. Moldova 2015. 1 
d. 14.00, 1.00 Penktasis kėlinys. Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lygos apžvalga. Vakar. 15.00, 
24.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. Vakar. 16.00, 2.00 Europos taurė. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - „Nyzhny Novgorod“. 
2016-10-27. 20.00 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. Premjera. 20.30 Rusijos „Premier“ 
futbolo lygos apžvalga. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 „Formulė-1“. JAV GP lenktynių apžvalga. 
8.00 Motosportas. Malaizijos MotoGP treni-
ruotė 2. Tiesioginė transliacija. 11.00 Krepšinis. 
Eurolyga. „Emporio Armani“ - „Real“. 12.50 
Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - „Anadolu 
Efes“. 14.40 Boksas. 15.35 Krepšinis. Eurolyga. 
„Fenerbahce“ - „Žalgiris“. 17.25 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 17.55 „Formulė-1“. 
Meksikos GP treniruotė 1. Tiesioginė trans-
liacija. 19.45 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Maccabi“. Tiesioginė transliacija. 21.55 Krep-
šinis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Brose Baskets“. 
Tiesioginė transliacija. 24.00 Ledo ritulys. KHL. 
„Vityaz“ - Rygos „Dinamo“. 2.00 „Formulė-1“. 
Meksikos GP treniruotė 2. 3.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 

 EuROSPORT
7.00, 14.30, 1.00 Angliškasis biliardas. Tarptau-
tinis čempionatas Kinijoje. 12.00, 17.30, 4.00 
JAV futbolo lyga. 13.30, 20.30, 2.30, 5.00 Dvi-
račių sportas. Trekas. Didžioji Britanija. 20.25, 
0.55 Sporto naujienos. 

„ĮKALINTI LAIKE“
VeiKsmo Trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Andrew Niccol.
Vaidina: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy.

Sveiki atvykę į XXI a. pabaigą, kurioje pagrindine atsiskaitomąja valiuta tapo 
laikas. Čia žmonės genetiškai užprogramuoti gyventi iki 25-erių: tuomet 
organizmas nustoja senti ir gyventi lieka vieni metai. Įtemptas siužetas, 
netikėta idėja ir nesibaigiantis veiksmas prikaustys prie ekranų. Ar filmo 
herojai gali išgelbėti savo gyvybes ir pasauliui dovanoti daugiau laiko?

„TRYLIKTASIS KARYS“
isTorinis nuoTyKių filmas. JAV. 1999.
Režisierius: John McTiernan.
Vaidina: Antonio Banderas, 
Dennis Storhoi, Omar Sharif.

922-ieji, arabų poetas Ahmedas 
pamilsta „neliečiamą“ princesę ir už 
tai yra išsiunčiamas į tolimą šiaurės 
kraštą. Keliaudamas iš Bagdado jis 
užklysta į vikingų stovyklą, susibičiu-
liauja su jais ir nusprendžia čia likti. 

TV8
21.00

TV3
0.15

BTV
1.50

LNK
22.00

rekomenduoja
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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 Komedija „Beverli 

Hilso robinzonai“ 
(N-7).

12.55 Komedija 
„Padavėjų varžybos“ 
(N-7).

14.50 Komedija 
„Užsispyrusi  
blondinė“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Iššūkis kaime 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
23.25 Siaubo trileris 

„Lemtingas  
posūkis 2.

1.30 Veiksmo f. „Mirtinas 
smūgis“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džonis Testas“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. „Harvis 
Biksas“.

7.45 „Neramūs ir triukš-
mingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

9.00 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.30 „Ponas Bynas“.
10.00 Animacinis f. 

„Sujudimas  
džiunglėse“.

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

13.35 Pričiupom! (N-7).
14.35 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.40 Bus visko.
17.35 Tik nesijuok (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 Komedija 

šeimai  
„Šunų viešbutis“.

21.35 Komedija „Nakties 
šešėliai“ (N-14).

23.55 Veiksmo komedija 
„Ilgiausias jardas“ 
(N-7).

2.05 Veiksmo trileris 
„Įkalinti laike“ (N-7).

6.05 Klausimėlis.lt.
6.30 Specialus tyrimas.
7.25 „Nauji Piterio Peno 

nuotykiai 2“.
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.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.05 „Plėšrūnai“. 1 d. 
13.00 „Devyni mėnesiai 

gimdoje. Lemtingi 
pokyčiai“. 2 d. 

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

15.45 Žinios. Orai.
16.00 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25  „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis balsas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Romantinė komedija 

„Pagauk ir paleisk“.

 23.00  „Pagauk ir 
  paleisk“

 12.55   „Padavėjų 
  varžybos“

ŠeŠtadienis

„ILGIAUSIAS JARDAS“
Veiksmo komedija. JAV. 2005.
Režisierius: Peter Segal.
Vaidina: Adam Sandler, Chris Rock, Burt Reynolds.

Polas kitados buvo gerbiama pasaulio futbolo žvaigždė, tačiau po nenu-
sisekusio girto vairavimo jis atsisėdo į kalėjimą. Prižiūrėtojas jo specialiai 
paprašė, kad suburtų kalinių komandą ir laimėtų didelį žaidimą prieš sadis-
tiškus kalėjimo prižiūrėtojus. Polas pasiruošia labai įdomiam žaidimui. Tačiau 
prižiūrėtojas ir apsauga neturi jokio supratimo, prieš ką ruošiasi kovoti.

rekomenduoja

„OSKARAS“
komedija. JAV. 1991.
Režisierius: John Landis.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Peter Riegert, Paul Greco.

Gangsteris Andželas mirštančiam 
tėvui pažada daugiau nevogti, ne-
žudyti ir neapgaudinėti. Tėvas mirš-
ta, o Andželas, nieko neišmanantis 
apie verslą, stengiasi dorais būdais 
užsidirbti pragyvenimui. Tačiau jam 
niekaip nesiseka: policija įtaria, kad 
jis kažk ą rezga, kiti mafijos bosai juo 
visai netiki, o jo buhalteris užsima-
no vesti Andželo dukterį.

„KERŠTO VALANDA. 
TEISINGUMAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Tripp Reed.
Vaidina: Kevin Sorbo, 
Yvette Nipar, Haley Ramm.

Slėptuvėje Dalase nužudomi du 
pagrindiniai liudininkai, galintys 
išlaikyti už grotų narkotikų baroną 
Otavijų Peresą. Liko tik FTB agen-
tė Keitė Jensen ir trys jos kolegos. 
Iki teismo jie buvo apgyvendinti 
naujoje slėptuvėje, tačiau ir ši 
buvo užpulta, o agentai nužudy-
ti. Visgi Keitė buvo tik sužeista...

„NEBRASKA“
komedinė drama. JAV. 2013.
Režisierius: Alexander Payne.
Vaidina: Bruce Dern, Will Forte, 
June Squibb.

Vudis Grantas netikėtai loterijoje 
laimi pagrindinį prizą. Senstantis 
alkoholikas tėvas kartu su savo 
atsiskyrusiu sūnumi leidžiasi į ke-
lionę. Jie keliauja atsiimti loterijoje 
laimėto milijono dolerių vertės pri-
zo. Šioje kelionėje sūnus stengiasi 
suartėti su savo uždaro būdo tėvu. 

TV6
19.00

 TV8
6.30 Aš - Lietuvos pilietis. 7.00 „Linksmieji 
draugai“. 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 
10.00 Senoji animacija. 11.00 Mamyčių klubas. 
11.30 Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių žvaigž-
dučių būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 
14.00 „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 15.00 
„Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Tėvas Brau-
nas“ (N-7). 17.00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai (N-7). 17.30 X Faktorius (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Kvietimas draugauti“ (N-7). 22.45 „Gražiosios 
salos paslaptis“ (N-7). 0.55 „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 „Beprotiškas darbas - būti diktato-
riumi“. 20.30 Mano kiemas. 21.00 Informaciniai 
mitų griovėjai. 21.30 Autopilotas. 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. 3.35 Valanda 
su Rūta. 5.05 Ne vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Grok, 
mylimas akordeone! 7.15 Vaikų klubas: „Maša 
ir lokys“. 7.30 Vaikų klubas. 7.55 Gudrutės ir 
gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00, 11.00 
Naujienos. 9.10 Idealus remontas. 10.10 Vaikų 
klubas. 10.20 Skanėstas. 11.30 Kinijos atradi-
mas. 12.10 „Žurovas“. 16.45 Vakaro naujienos. 
17.00 Ledynmetis. Naujas sezonas. 20.00 Lai-
kas. 20.20 Balsas. 23.10 Šiandien vakare. 0.35 
„Kova su šešėliu 3. Paskutinis raundas“ 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.30 „Saška, mano meile“. 7.40, 11.00, 14.00, 
20.00 Žinios. 8.30 „Sumišę jausmai“. 10.05 
Šeimos albumas. 11.30 J.Petrosiano benefi-
sas. 14.30 „Frodia“. 18.00 Šeštadienio vakaras. 
21.00 „Haliucinacija“. 1.25 „Žiemos vyšnia“. 

 REN
6.40 „Fiksikai“. 6.45 „Epidemijos. Ataka iš kos-
moso“. 7.35 „Dieviškoji tragedija“. 8.30 „Už laiko 
horizonto“. 9.30 „Visatos kerštas“. 10.35 „Pasau-
lio kryžkelės“. 11.45 „Mintransas“. 12.25 Sąžinin-
gas remontas. 13.15 Pasverti ir laimingi 4. 17.20 
„Diatlovo perėja. Nauja auka“. 20.30 Paklydimų 
teritorija. 0.35 „Žemė. Mirtinas magnetas“. 

BTV
22.05

LNK
23.55

TV1
1.35

 19.30  „Šunų viešbutis“
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6.05 Savaitės kriminalai 
(N-7).

6.30 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Mieliausias 

Amerikos  
augintinis“ (1).

11.00 Galiūnų čempionų 
lyga. Olandija. 2016 m.

12.05 „Pavariau“ (N-7).
12.35 Mistinės istorijos“ 

(N-7).
15.50 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Pasienio sargyba 
(N-7).

18.30 Keliauk ir ragauk. 
Lietuva.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 Veiksmo f. 

„Keršto valanda. 
Teisingumas“ 
(N-14).

24.00 Siaubo f. 
„Karantinas“ (S).

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

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

4.00 Muzikinė kaukė.

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

kovos.
9.30 Auginantiems 

savo  
kraštą.

10.00 „Laukinis 
pasaulis“.

10.50 „Vera“ (N-7).
13.00 Auksinė 

daina.
14.55 „Visatos 

stebuklai“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 

Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio 

pasaulyje su 
V.Mačiuliu.

16.50 „Budelis“ (1) 
(N-7).

18.25 „Gamtos 
magija“.

19.00, 20.30, 4.05 
„Dykumos“.

21.30, 2.50 24/7.
23.00 „Atsargos 

pulkininkas tiria. 
Kvapnus  
suvenyras“  
(N-7).

1.20 Mafijos 
kronikos  
(N-14).

2.20 „Vera“ (N-7).
3.35, 5.00 „Jaunikliai“.

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

kitaip.
11.00 Mokslo ekspresas.
11.20 XIV tarptautinio 

teatralizuoto vaikų 
ir jaunimo muzikos 
festivalio „Mes - 
Pasaulis“ šokio 
pasaka. „Dinozaurų 
salos paslaptis“. 3 d.

12.30 „Šokių akademija 2“.
13.20 German Grekov. 

„Hanana, kelkis ir eik“. 
17.30 Tomo Sinickio 

koncertas.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Teatras. 
21.00 Kriminalinė drama „Mė  -

ne sienos juvelyrai“ .
22.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. .
23.15 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
23.30 Dabar pasaulyje.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Neįprasti 
augintiniai“.

11.00 „Atspėk gyvūną“.
11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Gordono 

Ramzio virtuvės 
pamokos.

12.30 Saldžioji Reičelės 
Alen virtuvė.

13.00 „Keisčiausi pasaulio 
restoranai“.

14.05 „Kas namie 
šeimininkas?“

15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 Goko stiliaus 

paslaptys.
17.00 „Toledas“ (N-7).
18.45 „Būrėja“.
19.20 „Senjora“ (N-7).
21.00 „Brokenvudo 

paslaptys. Rausvas 
kraujas“ (N-7).

22.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.35 „Kas aprengs 
nuotaką?“

1.35 „Nebraska“ (N-7).
3.25 „Nusikaltimas“ 

(N-14).
5.20 „Kas namie 

šeimininkas?“

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.
10.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (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 pasau-

lio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Šiaulių „Šiauliai“ -  
Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 Komedija „Oskaras“ 
(N-7).

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

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

0.50 Veiksmo trileris 
„Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

10.30 „Mirties 
gniaužtuose“  
(N-7).

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Kai šaukia 
širdis“.

13.00 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

13.30 „Virtuvės 
karaliai“.

14.00 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

15.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

15.40 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

16.10 „Nedrįsk 
bučiuoti nuotakos!“ 
(N-7).

17.55 „Virtuvė“ (N-7).
18.25 „Aukso žirgas“.
20.00 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

21.00 „Juodabarzdis“ 
(N-7).

22.40 „Ieškotojas“ (N-7).
23.40 „Dingęs“ (N-7).
0.50 „Elis Stounas“ 

(N-7).

 17.30  Tomo Sinickio 
  koncertas

 16.20  Krepšinio pasau-
  lyje su V.Mačiuliu

 19.30  Muzikinė kaukė  21.00  „Juodabarzdis“ 21.00  „Brokenvudo 
paslaptys. Rausvas kraujas“

TV PROGRAMAspalio 29 d. 

 NTV Mir
7.20 Aleksandras Žurbinas. Melodijos iš at-
minties. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl 
sveiki! 8.50 Gaminame su A.Ziminu. 9.15 Kū-
dikio lūpomis. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 
Gyvas ir negyvas maistas. 12.00 Buto klau-
simas. 13.05 Dvigubi standartai. 14.05 Vieną 
kartą su Sergejumi Majorovu. 15.00 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 16.20 „Gyvenimas kaip daina“. 
18.00 Tyrimą atliko. 19.00 Centrinė televizija. 
20.00 Naujos rusiškos sensacijos. 21.00 Tu ne-
patikėsi! 22.00 „Matau - žinau“. 23.55 Saltyko-
vo-Ščedrino šou. 0.55 „Tarptautinė pjūklorama“ 
su Tigranu Keosajanu. 1.45 „Seniai“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per pus-
ryčius. 11.50 Polonija 24. 12.20 Sveika, Poloni-
ja. 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 Kultū-
ringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 
19.50, 6.40 Iš kitos pusės. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.45 „Bodo“. 22.50, 
4.45 „Žemiškų malonumų sodas“. 0.40 Opolė 
2014 - išgyvenkime tai dar kartą. 7.30 Mūrinis 
namas Nalevkose, arba Žydų gatvės šlageriai. 

 TV1000
8.10 „Istviko raganos“. 10.20 „Hercogienė“. 12.15 
„Pikčiausias žmogus Brukline“. 14.10 „Dvie-
jų šimtmečių žmogus“. 16.25 „Elžbieta: aukso 
amžius“. 18.25 „Meškiukas Padingtonas“. 20.10 
„Persikėlimas“. 22.30 „Tai nutiko Manhetene“.

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai paga-
minta. 7.25 Būsto gelbėjimo operacija. 8.15 
Paskutiniai Aliaskoje. 9.10 Aliaska. 10.05 Reli-
kvijų medžiotojai. 10.55 Garažų auksas. 11.50 
Karai dėl bagažo. 12.40 Sandėlių karai. 15.25 
Novatoriai. 16.20 Pragaro kelias Rusijoje. 17.15 
Prasti inžinierių sprendimai. 18.10 Didžiosios 
statybos. 19.05 Variklių entuziastai su Džimiu de 
Viliu. 20.00 Mega pervežimai. 21.00 Automobi-
lių perpardavinėtojai. 22.00 Sidnėjaus uostas.  

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 
20.00 Nekilnojamojo turto paieška. 10.00 Staty-
bos atokioje Montanoje. 11.00 Namai ant ratų. 
12.00 Viešbučių verslas. 16.00 Gyvenimas rąstų 
namelyje. 17.00, 21.00 Neįprastas maistas. 18.00 
Šeino Delijos prieskonių kelionė. 22.00 Mažai 
išmindžiotais takais. 23.00 Kelionė aplink pasaulį. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Pažintis su tinginiais. 7.25, 19.15 Plėšrūnai 
iš arti. 8.15 Hario ir ruonio draugystė. 9.10, 20.10 
Veterinarų gyvenimas. 10.05 Laukinė Indija. 11.00 
Namai medžiuose. 11.55 Pavojingiausios JAV gy-
vatės. 12.50, 17.25 Krokodilų gaudytojo dienoraš-
tis. 14.40 Afrikos medžiai. 18.20, 21.05 Begemotai. 
Nusikaltėlių pasaulio žudikai. 22.00 Ežero pabaisa. 
23.50 Upelio pabaisos. 0.45 Viruso paveikti. 

 sPorT1
6.00, 0.45 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. „Zenit“ - 
„Orienburg“. 2016-10-24. 8.00 NBA Global 
Games. Madrido „Real“ - Oklahomos „Thunder“. 
2016-10-03. 10.20 NBA Pasaulis. Speciali laida. 
10.50 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
11.20 Europos taurė. Panevėžio „Lietkabelis“ - 
„Nyzhny Novgorod“. 2016-10-27. 13.00 KOK 
World Series. Bušido kovos. Moldova 2015. 
15.30 Tiesiogiai. Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
„Amkar“ - „Rostov“. 17.30 Rusijos „Premier“ 
futbolo lygos apžvalga. 18.00 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. „Spartak“ - „CSKA“. 20.00 Olan-
dijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 20.45 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. Arnhemo „Vitesse“ -  
Eindhoveno „PSV“. 22.45 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. „Amkar“ - „Rostov“. Šiandien. 2.45 
NBA Pasaulis. Speciali laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.30 Motosportas. Malaizijos MotoGP Moto3 
kvalifikacija. 8.20 Motosportas. Malaizijos Mo-
toGP treniruotė 4. 9.05 Motosportas. Malaizi-
jos MotoGP kvalifikacija. 10.00 Motosportas. 
Malaizijos MotoGP Moto2 kvalifikacija. 11.00 
Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Maccabi“. 
12.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurna-
las. 13.55 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 
14.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Sun-
derland“ - „Arsenal“. 16.30 Golfas. Europos 
turo savaitės apžvalga. 16.55 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. „Manchester United“ -  
„Burnley“. 19.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „West Bromwich“ - „Manchester City“. 
20.50 „Formulė-1“. Meksikos GP kvalifika-
cija. 22.15 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Crystal Palace“ - „Liverpool“. 0.05 „Formu-
lė-1“. Meksikos GP treniruotė 3. 

 eurosPorT
7.00, 14.30, 1.00 Angliškasis biliardas. Tarp-
tautinis čempionatas Kinijoje. 12.00, 3.00 JAV 
futbolo lyga. 13.30, 18.15, 21.00, 2.30, 4.00 
Dviračių sportas. Trekas. Didžioji Britanija. 
17.30, 19.30 Motosportas. Pasaulio čempio-
natas. 18.15 Dviračių sportas. Trekas. Didžioji 
Britanija. 19.25, 0.55 Sporto naujienos. 

 22.30  „Profesionalai“
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 17.00  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 16.40  Justinas 
  Marcinkevičius

 9.40  „Auklė Mun“ 14.30  „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“

 0.25  „Geležinė ledi“

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 „Zambezija“.
12.40 Nuotykių f. 

„Lesė“.
14.35 „Kaulų trupintojo 

legenda“ (N-7).
14.50 Komedija 

„Užsispyrusi  
blondinė 2“  
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 X Faktorius (N-7).
22.00 Veiksmo trileris 

„Trys dienos  
nužudyti“ (N-14).

0.25 Biografinė drama 
„Geležinė ledi“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džonis Testas“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. „Harvis Biksas“.
7.45 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 „Ponas Bynas“.
10.00 Nuotykių komedija 

„Svečiai palėpėje“.
11.40 Nuotykių f. 

„Viktoras ir  
krokodilų namo 
paslaptis“.

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

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 Muzikinė komedija 

„Derliaus šventė 2. 
Pakruojo dvaras“. 

21.50 Vesternas 
„Tikras išbandymas“ 
(N-7).

24.00 Komedija „Nakties 
šešėliai“ (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 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 1“.
9.40 „Auklė Mun“.
9.50 „Aviukas Šonas 4“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, 0.20 „Erdvės. Pasaulio 

žavesys“. 1 d. 
13.00, 1.15 „Slėpiningoji 

Indija“. 1 d.
14.00 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.30 Tikri vyrai.
17.15 Lietuvos humoro lyga.
18.30 Šiandieni.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 Drama „Edeno sodas“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Kriminalinė drama 

„Mėnesienos juvelyrai“.
0.15 Trumposios žinios.
2.05 „Puaro“ (N-7).

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

(N-7).
10.10 Beatos virtuvė.
11.00 BBC 

dokumentika.  
„Ledo žemė“ (1).

13.15 Sveikinimų 
koncertas.

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

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Šuo“ (N-7).
19.10 Komedija 

„Provincialai 
Niujorke“ (N-7).

21.00 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

23.00 Veiksmo f. 
„Sąžiningas  
žaidimas“ (N-7).

0.45 Veiksmo f. 
„Keršto  
valanda. 
Teisingumas“ 
(N-14).

2.20 Siaubo f. 
„Karantinas“ (S).

3.45 „Provincialai 
Niujorke“ (N-7).

5.10 Galiūnų 
čempionų lyga. 
Olandija.

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 „Delta“ (N-7).
15.00 Gerumo 

žvaigždė.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 

Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio 

pasaulyje su 
V.Mačiuliu.

16.50 „Budelis“ 
(N-7).

18.25 „Gamtos 
magija“.

19.00 Kartų kovos.
20.30 „Vera“ (N-7).
23.00, 5.55 24/7.
24.00 „Voras“ (N-7).
2.10 „Visatos 

stebuklai“  
(N-7).

3.50 „Atsargos 
pulkininkas tiria. 
Kvapnus  
suvenyras“  
(1, 2).

5.25 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 Durys atsidaro.
6.50 Anapus čia ir dabar.
7.45 Misija. Vilnija.
8.15 Septynios Kauno 

dienos.
8.45 ARTi.
9.00 „Kova už išlikimą“. 3 d.
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 XXI Pažaislio muzi-

kos festivalis. 
12.20 Dainuoja Nijolė 

Ambrazaitytė.
12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Atspindžiai.
13.30 Opera „Manon“. 
16.15 „Kitoks Krymas“.
16.40 „Justinas 

Marcinkevičius. 
Salomėja Nėris. 
Alfonsas Nyka-
Niliūnas. Mintys, pas-
tabos, fragmentai“.

18.15 Durys atsidaro. 
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Lietuvos narystei 

UNESCO - 25 metai. 
20.15 Nacionalinis turtas.
20.45 Durys atsidaro.
21.15 Nes man tai rūpi.
22.00 Kelias į namus.
22.30 LRT OPUS ORE. 
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Šokių akademija 2“.

 16.50  „Budelis“ 

 TV8
6.30 Kultūra+. 7.00 „Linksmieji draugai“. 8.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 Aš - Lietuvos pilietis. 11.30 
Virtuvės istorijos. 12.00 Gardu Gardu. 12.30 Pa-
saulis pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.00 
„Naisių vasara. Sugrįžimas“. 15.00 „Zoja Hart iš 
Pietų“. 16.00 „Tėvas Braunas“. 17.00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 17.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per 15 minučių. 18.00 „Moterys meluoja 
geriau“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Premje-
ra! Komedija „Spalio bučinys“. 22.50 „Kvietimas 
draugauti“. 0.30 „Tėvas Braunas“. 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Auginantiems savo kraštą. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 
KK2. 10.25 Žodis - ne žvirblis. 10.30 Priešaušrio 
Lietuva. 11.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su 
Rūta. 13.35 Raudona linija. 14.30 24 valandos. 
16.30 Yra, kaip yra. 19.30 Beatos virtuvė. 20.30 
Savaitės kriminalai. 21.00, 0.55 „Alfa“ savaitė. 
21.30 Ne vienas kelyje. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų k. 22.30 Pagalbos skam-
butis. 23.20 Nuo... Iki. 0.10 Raudona linija. 1.25 
Mano kiemas. 1.55 KK2. 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Sargybi-
nis. 7.05 Vaikų klubas. 7.45 Padriki užrašai. 8.00 
Sveikata. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.10 Kol visi 
namie. 10.05 Vaikų klubas: „Fiksikai“. 10.20 Fa-
zenda. 11.30 Kas nori tapti milijonieriumi? 12.45 
„Moteris bėdoje 2“. 16.40 „Pamaskvio vakarai“. 
17.40 Vienas prie vieno. Naujas sezonas. 21.00 
Sekmadienio „Laikas“. 22.55 „Maksimas Maksi-
mas“. 0.10 Ech, pasilinksminkime. 2.15 EURO-
NEWS. 2.45 „Jumorina“. 5.45 Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano 
humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Ži-
nios. Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 11.20 
Juoktis leidžiama. 14.20 „Lemtingas paliki-
mas“. 16.10 „Rudeninė meilės melodija“. 22.00 
Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 0.30 
Jevgenijus Primakovas. 1.25 „Ekspertai“. 

 Ren
6.50 „Fiksikai“. 7.00 Pažink saviškius. 7.55 
Rusiškas vairavimas. 8.55 „Jumorina“. Juoko 
festivalis. 10.55-15.45 „Žiniuonis. Medžioklė be 
taisyklių“. 20.25 „Igoris Talkovas: Nuteistasis“. 
22.35 Druska. 0.10 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.30 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 7.00, 9.00, 
15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 NTV Stringe-
riai. 8.25 Valgome namie. 9.25 Pirmoji pavara. 
10.05 Technikos stebuklai. 11.00 Sodininkų atsa-
kas. 12.05 Vartotojų priežiūra. 13.15 Važiuosime, 
pavalgysime! 14.05 P.Todorovskis. „Dideli tėvai“. 
15.20 Milijono verta paslaptis. 17.00 Tyrimą atli-
ko. 18.00 Savaitės akcentai. 18.55 Kinošou. 21.45 
„Švarus vanduo prie ištakų“. 1.35 Paslaptinga 
Rusija. „Šamanai. Kur veda sąmonės koridoriai?“  

 TV PolonIa
7.45 Aš tai žinau! 8.45 Giminės saga. 9.10 Pa-
sienio kurjeris. 9.40 Lenkų valgiai. 10.05 Laisvas 
ekranas. 10.20, 18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 
10.30 Grūdas. 11.00 Mada šeimai. 11.20 Peters-
burskio muzikos šou. 11.50 „Viešbutis prie žira-
fos ir raganosio“. 12.55 Tarp žemės ir dangaus. 
13.00 Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp žemės 
ir dangaus. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.20 
Pramoginė laida. 15.40, 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 
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. 20.25, 2.25 Mada šeimai. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Blondinė“. 22.40, 
5.15 „Jauni vilkai“. 0.25 Pramoginė laida. 

 TV1000
7.10 „Tai nutiko Manhetene“. 9.00 „Eliza 
Greivz“. 11.00 „Persikėlimas“. 13.20 „Miste-
ris Dydsas“. 15.00 „Nematoma pusė“. 17.15 
„Brangusis Džonai“. 19.10 „Persikėlimas 2“. 
21.30 „Burleska“. 23.35 „Pats muša, pats rėkia“. 

 DIscoVeRy 
6.00, 16.20 Mega pervežimai. 7.00 Kaip tai veikia? 
7.25 Nesėkmių garažas. 8.15 Greiti ir triukšmingi. 
9.10, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Iš 
meilės automobiliams. 10.55 Ieškant ginklo. 11.50 
Sprogimai. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likvidatorius. 15.25 
Dalaso automobilių rykliai. 15.50 Sandoriai, ratai 
ir vagystės. 17.15 Sidnėjaus uostas. 18.10 Kaip tai 
pagaminta. 20.00 Aliaska. 21.00 B.Grilsas. 22.00 
Novatoriai. 23.00 Paskui nykstantį pasaulį.

 TRaVel
9.00, 13.00 Nekilnojamojo turto paieška. 10.00, 
24.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 11.00 Turto 
gelbėtojai. 12.00, 19.00 Viešbučių verslas. 
14.00, 18.00, 23.00 Statybos atokioje Monta-
noje. 15.00 Pamiršta ir palaidota. 16.00 Turto 
gelbėtojai. 20.00 Baltųjų rūmų paslaptys. 21.00 
Muziejų paslaptys. 22.00 Mirtį sėjantys turtai. 
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spalio 30 d.

 15.10  „Likimo ietis“ 19.00  „Taksi 4“ 21.00  „Volanderis. 
  Baltoji liūtė“

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

restoranai“.
8.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Neįprasti augintiniai“.
11.00 „Atspėk gyvūną“.
11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
12.30 Pagaminta Italijoje.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.00 „Kas namie 

šeimininkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 Goko stiliaus 

paslaptys.
16.55 Nemarus kinas. 

Komedija 
„Nelaimėliai“ (N-7).

18.50 „Būrėja“.
19.55 „Akloji“.
21.00 „Volanderis. Baltoji 

liūtė“ (N-14).
22.55 Romantinė drama 

„Pirmoji nuodėmė“ 
(N-14).

1.10 „Kas aprengs 
nuotaką?“

2.05 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

3.25 „Brokenvudo paslap-
tys. Rausvas kraujas“ 
(N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

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

lio keliai (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Crisso Angelo iliuzi-

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

lio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungty-
nės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė 
transliacija iš 
Klaipėdos.

19.00 Veiksmo komedija 
„Taksi 4“ (N-7).

20.50 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Meksikos 
prizo lenktynės. 

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

jos darbo epizodai 
(N-14).

9.00 Kas paleido 
šunis?

9.30 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

10.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas“.

11.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.30 „Elis Stounas“ 

(N-7).
12.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
13.30 „Juodabarzdis“ 

(N-7).
15.10 „Likimo 

ietis“ (N-7).
16.10 „Mirties 

gniaužtuose“  
(N-7).

17.10 „Į Vakarus“ 
(N-7).

18.50 „Dingęs“ (N-7).
20.00 „Šimtas 

pasaulio  
stebuklų“.

21.00 „Gintaro 
kambario  
beieškant“  
(N-7).

23.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

24.00 „Už išlikimo 
ribų“ (N-7).

1.00 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

„NAKTIES ŠEŠĖLIAI“
Komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Tim Burton.
Vaidina: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helen Bonham Carter.

Barnabas Kolinsas - prašmatnus aristokratas, kerštingos burtininkės 
Andželikos paverstas vampyru ir palaidotas dviem šimtmečiams. Iš savo 
karsto išsiropštęs į 1972-ųjų pasaulį, jis grįžta į kitados buvusius nuosta-
bius namus ir randa tik kelis likusius ištižusius Kolinsų šeimos palikuonis. 
Barnabas pasiryžęs sugrąžinti savo šeimos vardo šlovę.

LNK
24.00

rekomenduoja

„PROVINCIALAI NIUJORKE“
Komedija. JAV. 1999.
Režisierius: Sam Weisman.
Vaidina: John Cleese, 
Steve Martin, Goldie Hawn.

Sutuoktinių pora - Henris ir Nensė 
Klarkai - leidžiasi į kelionę iš savo 
mažo gimto miestelio Ohajo vals-
tijoje į Niujorką. Šiame pavojinga-
me ir dideliame mieste jų laukia 
nepakartojami nuotykiai. 

„PIRMOJI NUODĖMĖ“
Romantinė dRama. JAV. 2001.
Režisierius: Michael Cristofer.
Vaidina: Antonio Banderas, 
Angelina Jolie, Thomas Jane.

Egzotiškoji Kuba, XIX amžius. Lui-
sas Antonijus Vargasas - turtingas 
kavos pirklys, neįprastu būdu su-
siradęs antrąją pusę Amerikoje. 
Kubietis ponas Vargasas pažįsta šią 
moterį tik iš laiškų. Nepaisant to, 
jųdviejų vedybos jau suplanuotos. 

„TRYS DIENOS NUŽUDYTI“
VeiKsmo tRileRis. JAV. 2014.
Režisierius: Joseph McGinty Nichol.
Vaidina: Kevin Costner, 
Amber Heard, Hailee Steinfeld.

Pavojingas tarptautinis šnipas sie-
kia atkurti santykius su nutolusia 
žmona ir dukra, kurias jis laikė 
atokiai nuo savęs, kad apsaugotų 
nuo pavojaus. Tačiau pirma jis turi 
atlikti paskutinę užduotį...

BTV
19.10

TV3
22.00

TV1
22.55

 ANIMAL PLANET
6.10 Upių pabaisos. 7.00 Pažintis su tingi-
niais. 7.25 Akiplėšos katės. 8.15, 18.20 Namai 
medžiuose. 9.10, 11.55 Pavojingiausios JAV 
gyvatės. 10.05 Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio 
žudikai. 11.00 Plėšrūnai iš arti. 12.50 Kova su 
brakonieriais. 19.15 Veterinarų gyvenimas. 20.10 
Hario ir ruonio draugystė. 21.05 Namai medžiuo-
se. 22.00 Upelio pabaisos. 22.55 Žiauriausių 
užpuolimų dešimtukas. 23.50 Išnykęs ar gyvas? 

 SPORT1
6.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. „Spartak“ - 
„CSKA“. Vakar. 8.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
Arnhemo „Vitesse“ - Eindhoveno „PSV“. 10.00 
Čempionai LT. Europos Grappling čempionatas. 
3 ir 4 laidos. 11.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos 
„Bulls“ - Indianos „Pacers“. Šiandien. 13.30 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia 
Basket“ - „MoraBanc“. 15.30 Penktasis kėlinys. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
16.30 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ 
- „Heerenveen“. 18.30 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. „Valencia Basket“ - „MoraBanc“. 20.30 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ 
- „Baskonia“. 22.30 NBA krepšinio lyga. Jutos 
„Jazz“ - Los Andželo „Clippers“. 1.30 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „Heerenveen“. 

 VIASAT SPORT BALTIC
5.55 Motosportas. Malaizijos MotoGP Moto3 
lenktynės. 7.15 Motosportas. Malaizijos Mo-
toGP Moto2 lenktynės. 8.50 Motosportas. 
Malaizijos MotoGP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 10.15 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Crystal Palace“ - „Liverpool“. 12.05 
Boksas. 12.55 Premier lygos apžvalga. 13.55 
„Formulė-1“. Meksikos GP kvalifikacija. 15.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Everton“ 
- „West Ham“. Tiesioginė transliacija. 17.25 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
17.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Sout-
hampton“ - „Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 
20.00 Boksas. 20.50 „Formulė-1“. Meksikos 
GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 23.10 
Motosportas. Malaizijos MotoGP Moto3 lenk-
tynės. 0.30 Motosportas. Malaizijos MotoGP 
Moto2 lenktynės. 1.50 Motosportas. Malaizijos 
MotoGP lenktynės. 

 EUROSPORT
7.00, 13.30 Angliškasis biliardas. Tarptautinis 
čempionatas Kinijoje. 11.00, 16.30 Dviračių 
sportas. Trekas. Didžioji Britanija. 12.45, 18.15, 
19.15, 2.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 
19.00 Sporto linksmybės. 20.55, 23.55 Sporto 
naujienos. 21.05, 0.05, 2.30 JAV futbolo lyga. 



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

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

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
20.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“ 
(N-7).

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).

0.35 TV serialas „CSI 
elektroninių nusikal-
timų skyrius“ (N-14).

1.30 TV serialas 
„Aferistas“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys 2“.
7.00 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Yra, kaip yra (N-7).
11.45 24 valandos (N-7).
12.50 TV serialas 

„Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 TV serialas 

„Mano lemties 
diena“ (N-7).

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 trileris 

„Artimi priešai“ 
(N-14).

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

0.55 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

1.55 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 Laisvės vėliavnešiai.
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. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 TV serialas „Laisvės 

kaina. Savanoriai“.
22.20 Trumposios žinios.
22.25 Dokumentinis f. 

„Savų darbas. 
Pasaulinės finansų 
krizės gijos“.

0.15 Trumposios žinios.
0.20 „Valdžios tvirtovė“.
1.20 „Komisaras Reksas“.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

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

 19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 „Spalio 
bučinys“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Langai (N-7). 16.00 Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Sugrįžimas į rojų“ (N-7). 22.50 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 23.50 
„Kerštas“ (N-7). 0.50 Langai (N-7). 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 
7.00 Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės 
kriminalai (N-7). 8.30 Raudona linija. 9.30 
Žinios. 10.30 Nuo... Iki. 11.15 Savaitės kri-
minalai (N-7). 11.40 Ne vienas kelyje. 12.10, 
14.40 „Alfa“ savaitė. 12.40 Apie žūklę. 13.10 
24 valandos (N-7). 13.55 Bus visko. 15.10 
Raudona linija. 16.00 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, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.45 Stebuklų laukas. 12.00 Naujienos. 
12.20 „Apie meilę“. 13.35 Lauk manęs. 14.30 
Mados nuosprendis. 15.45 Vyriška/Moteriška. 
16.45 Vakaro naujienos. 17.40 Susituokime. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.05 „Paslaptinga aistra“. 23.25 „Solomo-
nas Volkovas. Dialogai su Jevgeniju Evtušenko“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svar-
biausia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 
10.55, 24.00 „Piršliai“. 13.40 Gyvenimo tai-
syklės. 14.05 Didžioji orka. 16.45 Tiesioginis 
eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Pilietis Nie-
kas“. 23.00 Specialusis korespondentas. 

 Ren
7.05 „Viengungiai“. 7.55, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.55 „Šeimos dramos“. 9.55 Nemeluok man. 10.55 
„Kitas 2“. 11.50 Paklydimų teritorija. 14.00 Gyva 
tema. 15.00 Tinkama priemonė. 16.05 „Šeimos 
dramos“. 17.10 Didžiosios paslaptys. 18.15 Dar ne 
vakaras. 19.25 Pasaulio paslaptys. 21.30 Michailo 
Zadornovo koncertas. 23.35 „Eilinės dienos“. 

„KeRĖ“
Siaubo trileriS. JAV. 2013.
Režisierė: Kimberly Peirce.
Vaidina: Chloe Grace Moretz, Julianne Moore, Gabriella Wilde.

Jaudinanti nauja Stiveno Kingo geriausiai parduodamos kultinės kny-
gos ekranizacijos versija. Po negailestingų bendraklasių patyčių ir nuo 
religinės fanatikės motinos rankos patirtų skriaudų Kerės įtūžis ir jos psi-
chokinetinės galios tampa nevaldomos. O kai išleistuvių vakaro pokštas 
baigiasi liūdnai, įvykių virtinė tampa nebekontroliuojama.

TV6
23.00

„SUGRĮŽIMaS Į RojŲ“
Drama. JAV. 1998.
Režisierius: Joseph Ruben
Vaidina: Anne Heche, Joaquin, 
Phoenix, Vince Vaughn

Tomas - patrauklus karjeros laip-
tais kylantis architektas iš Lon-
dono. Jis lankosi savo tėvų na-
muose Škotijoje prie nuostabaus 
paplūdimio. Visi ruošiasi ypatingai 
šventei - tetos 75-ajam gimtadie-
niui. Tomo sužadėtinė toli gražu 
nesižavi tuo, kad būsimas vyras 
gimtajame mieste sutinka savo 
vaikystės meilę Kitę.

„aRTIMI PRIeŠaI“
VeikSmo trileriS. Jungtinė 
Karalystė, JAV. 2013.
Režisierius: Peter Hyams.
Vaidina: Tom Everett Scott, 
Jean-Claude Van Damme.

Buvęs karinio laivyno pareigūnas 
Henris negali pabėgti nuo savo pra-
eities. Narkotikų kartelio vadas Ksan-
deris verčia jį padėti sugrąžinti dide-
lę narkotikų siuntą, kuri dingo JAV 
pasienyje su Kanada. Įkalintas girių 
platybėse, neturėdamas jokio ryšio 
su išoriniu pasauliu, Henris susidu-
ria kerštu degančiu priešu Klėjumi.

„MeIlĖ IR BaUSMĖ“
tV SerialaS. Turkija. 2010.
Režisierius: Kudret Sabanci.
Vaidina: Murat Yildirim, 
Nurgul Yesilcay, Tomris Incer.

Jauna moteris netiki daugiau mei-
le, kai prieš pat savo vestuves už-
tinka jaunikį lovoje su kita. Keršto 
troškimas nepalieka jos ramybėje - 
moteris naktį apsilanko bare ir ten 
sutinka neįprastą nepažįstamąjį. 
Abiem gimsta prieštaringi jaus-
mai - neapykanta ir meilė. 

TV8
21.00

TV1
22.55

rekomenduoja

lnK
22.15
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6.10 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

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

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

9.25 „Farų karai“.
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 TV serialas „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 ir nuotykių f. 

„Rytoj, kai prasidėjo 
karas“ (N-14).

23.35 Veiksmo f. „Sąžiningas 
žaidimas“ (N-7).

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

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Vantos lapas.
7.30 Kaimo akademija.
8.00 Kartų kovos.
9.00 „Miškinis“ (N-7).
10.05 „Fandorino bylos. 

Turkiškas gambitas“ 
(N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.50 „Ilga kelionė namo“ 

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

(N-7).
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva 

tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Mafijos kronikos. 

Kriminalinė istorija 
(N-14).

0.45, 4.15 „Tyrėjas 
Saveljevas“  
(N-7).

1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.45, 5.05 „Vandens 

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

(N-7).
5.50 „Gamtos pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Muzikos istorijos.
6.40 Dainuoja Nijolė 

Ambrazaitytė.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Skrendam.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.05 Nacionalinis turtas.
13.35 Linija, spalva, forma.
14.05 Atspindžiai.
14.35 Teatras.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 2“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Kultūros metraščiai. 
18.20 Poezija. 
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Romantinė komedija 

„Pagauk ir paleisk“.
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
2.00 Laba diena, Lietuva.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Pagaminta Italijoje.
8.15 Saldžioji Reičelės 

Alen virtuvė.
8.40 „Mauglis. Mūšis“.
9.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.00 „Superauklė“ (N-7).
11.00 „Didingasis amžius“.
13.00 „Svajonių princas“.
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

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

žmogžudystės XVI. 
Laukinė puota“.

22.55 „Meilė ir bausmė“.
0.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.35 „CSI. Niujorkas“.
2.20 „Tėvas Motiejus“.
3.15 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.00 „Volanderis. Baltoji 
liūtė“ (N-14).

5.30 „Sodo gyventojai“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Skorpionas“ (N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „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 trileris 

„Kerė“ (S).
1.05 Siaubo f. 

„Rūsys“ (S).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

10.30 Kas paleido 
šunis?

11.00 „Juodabarzdis“ 
(N-7).

12.40 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.10 „Virtuvės 
karaliai“.

13.40 „Už išlikimo 
ribų“ (N-7).

14.40 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

15.10 „Meilei 
reikia  
dviejų“ (N-7).

17.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Likimo 
ietis“ (N-7).

20.00, 23.05 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

21.10 „Iliuzionistas“ 
(N-7).

23.35 „Svetimšalis“ 
(N-14).

 20.15  Euromaxx 20.30  Nuoga tiesa 18.00  Info diena  18.00  „Kai šaukia 
  širdis“

 19.00  „CSI 
  kriminalistai“

 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

TV PROGRAMAspalio 31 d.

 NTV Mir
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
Naujas rytas. 7.30 Julijos Vysockos studija. 
8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 
14.05 Važiuosime, pavalgysime! 15.25 „Pia-
tnickis“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.50 „Vi-
dinis tyrimas“. 20.40 „Maras“. 22.40 Dienos 
apžvalga. 23.05 Pozdniakovas. 23.20 „Mentas“. 
1.15 „Susitikimo vieta“. 2.20 „Apie meilę“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.10 Knygų kandys. 
8.30, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.00 „Užmirštieji“. 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 Pasienio kur-
jeris. 16.15, 6.50 Juros periodo atradimas. 16.30 
„Mano Lenkija. Prezidentas Ryšardas Kačorovs-
kis“. 17.30, 1.45 „Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 2.40 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Visų Šventųjų dienos pa-
mokslas. Sportas. Orai. 21.55, 3.50 „Manimi 
nesirūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 23.15, 5.50 
Sveika, Polonija. 0.10 „Jis - mūsų tėvas“. 0.45 
Dokumentinis f. 1.10 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
5.10 „Siuntėjas. 7.10 „Burleska“. 9.15 „Pats 
muša, pats rėkia“. 11.10 „Persikėlimas 2“. 13.30 
„Šefas ant ratų“. 15.30 „Pelėdų karalystės sargai“. 
19.10 „Gerbėja“. 21.10 „Šokis hiphopo ritmu. 
Viskas arba nieko“. 23.10 „Įsimylėjęs Šekspyras“. 

 DiscoVery 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 San-
dėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Įveikti 
baimes su B.Grilsu. 10.55, 21.00 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. Aktyvi prekyba. 
13.35 Teisingumas tamsiosiose giriose. 14.30 
Nesėkmių garažas. 20.30 Kaip tai pagaminta. 
22.00 Amerikos Tarzanai. 23.00 Nuogi ir išsi-
gandę. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00, 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 
Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Kelionė 
aplink pasaulį. 23.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
7.55, 12.30 Plėšrūnai iš arti. 8.50, 14.20 Kalma-
rai-žmogėdros. 9.45, 15.15, 19.00 Akvariumų 
verslas. 10.40 Nuo beglobių šuniukų iki šunų 
pasaulio žvaigždžių. 11.35 Bondai Byčo ve-
terinaras. 13.25 Aligatorių tramdytojai. 16.10 
Afrikos medžiai. 17.05 Žvejyba Amazonėje. 
18.00, 21.00 Akiplėšos katės. 20.00 Tigražuvė. 
22.00 Man įkando. 24.00 Žiauriausių užpuoli-
mų dešimtukas. 1.00 Upelio pabaisos. 

 sPorT1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Real“ - 
„UCAM“. 2016-10-16. 7.30 NBA krepšinio lyga. 
Jutos „Jazz“ - Los Andželo „Clippers“. Vakar. 
9.40 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. „Amkar“ - 
„Rostov“. 2016-10-29. 11.40 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. 13.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Real“ - „UCAM“. 2016-10-16. 15.10 NBA 
Pasaulis. Speciali laida. Pirmasis epizodas. 15.40 
KOK World Series. Bušido kovos. Alytus 2015. 
18.20 NBA krepšinio lyga. Jutos „Jazz“ - Los An-
dželo „Clippers“. Vakar. 20.30 NBA Action. Krep-
šinio lygos apžvalga. 21.00 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. „Amkar“ - „Rostov“. 2016-10-29. 
23.00 KOK World Series. Bušido kovos. Alytus 
2015. 1.40 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 3.40 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar 500 mylių lenktynės. 11.25 Ledo 
ritulys. KHL. „Admiral“ - „Kunlun“. Tiesioginė 
transliacija. 14.00 Motosportas. Malaizijos 
MotoGP Moto3 lenktynės. 15.20 Motospor-
tas. Malaizijos MotoGP Moto2 lenktynės. 
16.40 Motosportas. Malaizijos MotoGP lenk-
tynės. 18.15 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Everton“ - „West Ham“. 20.05 Futbolas. Ang-
lijos Premier lyga. „Southampton“ - „Chel-
sea“. 21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Stoke“ - „Swansea“. Tiesioginė transliacija. 
24.00, 5.00 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - 
„Kunlun“. 2.00 Futbolas. Premier lygos apž-
valga. 3.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 

 eurosPorT
6.00, 22.00, 3.00 JAV futbolo lyga. 8.30, 
15.00, 19.05, 0.30 Angliškasis biliardas. Ki-
nija. 10.00, 17.00 Dailusis čiuožimas. ISU Di-
dysis prizas. Kanada. 12.00, 21.00, 1.30, 4.30 
Dviračių sportas. Trekas. Didžioji Britanija. 
13.30, 14.15 Motosportas. Pasaulio čempio-
natas. Kataras. 18.55, 22.55 Sporto naujienos. 
22.30 FIFA futbolas. 23.00 Sporto linksmybės. 
23.15 Jojimas. 23.30 Jojimas. FEI Pasaulio 
taurė. Prancūzija. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 20.30  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

 18.40  Lietuva tiesiogiai  24.00  Žagarės vyšnių 
  festivalis 2016

 18.00  Kas ir kodėl? 20.25  „Juodosios 
  našlės“

 16.30  „Džonsonų 
  atostogos“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 „Sugrį-
žimas į rojų“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-
7). 13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Langai (N-7). 16.00 Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Gyvenimo pavasaris“ (N-7). 22.55 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 23.55 
„Kerštas“ (N-7). 0.50 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Raudo-
na linija. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Tauro ragas 
(N-7). 13.05, 18.50 24 valandos (N-7). 13.50, 
0.05 Autopilotas. 14.15, 17.50, 0.30, 3.45 Ne 
vienas kelyje. 14.50, 22.30, 1.00 Dviračio šou. 
15.15, 1.25 Pagalbos skambutis (N-7). 16.05, 
21.05, 2.10 Yra, kaip yra (N-7). 17.00, 3.00 
Nuo... Iki. 18.20, 4.15 Apie žūklę. 19.30, 5.20 
Bus visko. 20.15 Raudona linija. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 23.00 Tauro ragas 
(N-7). 23.25, 4.40 24 valandos (N-7). 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk svei-
kai! 10.40 Kontrolinis pirkinys. 11.10 „Tyrimo pa-
slaptys 15“. 12.00 Naujienos. 12.20 „Apie meilę“. 
13.20 „Jumorina“. 13.50 Kartu su visais. 14.50 
Mados nuosprendis. 15.55 Vyriška/Moteriška. 
16.50 Vakaro naujienos. 17.45 Susituokime. 18.50 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.42 „Paslaptinga 
aistra“. 22.55 „Solomonas Volkovas. Dialogai su 
Jevgeniju Evtušenko“. 24.00 „Moteris bėdoje“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 
„Piršliai“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 Di-
džioji orka. 16.45 Tiesioginis eteris. 17.50 60 mi-
nučių. 20.00 „Pilietis Niekas“. 22.50 „Komanda“. 

 Ren
7.45, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.40 „Šeimos dra-
mos“. 9.35 Didžiosios paslaptys. 10.35 „Kitas 2“. 
11.30 Michailo Zadornovo koncertas. 13.30 Žiūrėti 
visiems. 14.05 Gyva tema. 15.05 Tinkama prie-
monė. 16.10 „Šeimos dramos“. 17.10 Didžiosios 
paslaptys. 18.15 Dar ne vakaras. 19.20 Pasaulio pa-
slaptys. 21.30 „Civilizacijų kova“. 23.35 Gyva tema. 

 nTV MIR
5.00, 9.00, 11.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
Naujas rytas. 7.30 Julijos Vysockos studija. 
8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 
10.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.25 
„Piatnickis“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.50 
„Vidinis tyrimas“. 20.40 „Maras“. 22.40 Die-
nos apžvalga. 23.05 „Mentas“. 1.00 „Susitikimo 
vieta“. 3.00 Buto klausimas. 4.05 Pirmoji pavara. 

 TV PolonIa
7.05, 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 7.55 „Di-
džiausios diecezijos vyskupas Juzefas Gavlina“. 
8.30 Mažieji pasauliečiai. 9.05 „Meistro Tvar-
dovskio istorija“. 10.50 „Jis - mūsų tėvas“. 11.25 
Dokumentinis f. 11.55 „Mano tėvas generolas“. 
12.40 „Paslėpti lobiai“. 13.40, 18.20, 4.40 Trum-
pa istorija. 13.50, 20.00, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Bodo“. 15.30 „Jį nešė Lenkija“. 16.50 
Koncertas. 17.30, 1.45 „Galerija“. 17.55, 2.15 
Mažieji pasauliečiai. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
19.45, 20.30, 1.00, 4.30, 5.10, 6.55 Prisiminimai. 
Paliko savo pėdsaką... 19.00, 0.10 Peizažas be 
Tavęs: A.Osecka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 22.45, 5.20 „Visi 
Šventieji“. 1.10 „Didžiausios diecezijos vyskupas 
Juzefas Gavlina“. 6.35 Prie Nemuno. 

 TV1000
7.10 „Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“. 
9.10 „Įsimylėjęs Šekspyras“. 11.20 „Gerbėja“. 
13.10 „Istviko raganos“. 15.20 „Hercogienė“. 
17.20 „Pikčiausias žmogus Brukline“. 19.10 
„Auklė Makfi“. 21.10 „Veronika ryžtasi mirti“. 
23.10 „Seksas ir miestas 2“.

 DIscoVeRy 
6.10, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip tai 
pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 7.50 Kaip tai veikia? 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05, 21.00 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Rūdžių imperija. 14.30 Aukso karštinė. 22.00 Ke-
lionė traukiniu Australijoje. 23.00 Mirtinas laimikis. 

 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 Muziejų paslaptys. 16.00 Statybos Alias-
koje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 22.00 Neįprastas maistas. 
23.00 Šeino Delijos kelionė po prieskonių šalį. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.35 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
7.05 Drama 

„Feirfild Roudas“ 
(N-7).

8.55 Fantastinė 
komedija  
„Mamos  
pasimatymas su 
vampyru“ (N-7).

10.45 Nuotykių drama 
„Markas Polas“ 
(N-7).

14.15 Komedija 
„Kadetė Kelė“  
(N-7).

16.30 Komedija 
„Džonsonų  
atostogos“ (N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 Fantastinė 
komedija „Namas, 
kuriame vaidenasi“ 
(N-7).

21.10 Nuotykių f. 
„Aplink pasaulį per 
80 dienų“ (N-7).

23.45 Veiksmo f. 
„Kautynės  
mažajame Tokijuje“ 
(N-14).

1.15 TV serialas 
„Aferistas“  
(N-7).

6.15 Dienos programa.
6.20 Nuotykių 

komedija „Svečiai 
palėpėje“.

7.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.25 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

8.50 „Ponas 
Bynas“.

9.15 „Monstrų 
namai“.

11.05 Nuotykių f. „Rašalo 
širdis“.

13.15 Komedija 
„Peliukas Stiuartas 
Litlis“.

14.55 Veiksmo 
komedija 
„Neteisingai  
apkaltintas“ (N-7).

16.40 Nuotykių f. 
„Alvinas ir  
burundukai 2“.

18.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

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

(N-7).
21.30 Veiksmo drama 

„Nojaus laivas“ 
(N-14).

0.15 Drama „Šeimos 
albumas. Rugpjūtis“ 
(N-14).

2.30 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Stilius.
6.50 „Nemunu per 

Lietuvą“.
7.45 Animacinis f. 

„Devintasis“ (N-7).
9.05 Nuotykių f. „Gražuolė 

ir Sebastianas“ (N-7).
10.45 Tragikomedija 

„Atsiprašau“ (N-7). 
12.20 Koncertas 

„Nesudeginti tiltai“.
13.50 Dokumentinis f. 

„Pasitikiu tavimi“.
15.00 Visų Šventųjų diena. 

Šv.Mišių transliacija 
iš Antakalnio kapinių.

16.20 Drama „Edeno sodas“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 „Nemunu per Lietuvą“.
22.00 Istorijos detektyvai.
22.50 Drama „Septynios 

sielos“ (N-7).
0.50 Dokumentinis f. 

„Savų darbas. 
Pasaulinės finansų 
krizės gijos“.

2.35 Klausimėlis.lt.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
9.25 „Farų karai“.
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 TV serialas „Tokia 

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Savaitės kriminalai.
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 Romantinė komedija 

„Labas rytas“ (N-7).
23.40 Veiksmo ir nuotykių f. 

„Rytoj, kai prasidėjo 
karas“ (N-14).

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

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

3.00 Kalbame ir rodome.

6.00 Programa.
6.04 TV parduotuvė.
6.20 „Tigrų sala“.
6.50 „Žemynų raida 2. 

Eurazija“ (N-7).
7.55 „Dykumos“.
10.15 „Valstybės patarėjas“ 

(N-7).
14.55 „Miškinis“ 

(N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.50 Melodrama 

„Neišsižadėk“ (1) 
(N-7).

18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 24/7.
0.45, 4.15 „Tyrėjas 

Saveljevas“  
(N-7).

2.35 Lietuva 
tiesiogiai.

1.50 Reporteris.
2.45, 5.05 „Vandens 

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

(N-7).
5.50 „Gamtos 

pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos kapinės.
8.15 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016. 
9.10 Šv.Jurgio meno 

sezono baigiamasis 
koncertas. 

10.20 Dvarai ir likimai.
11.20 Vytauto Žalakevičiaus 

kūrybinis portretas.
12.20 Drama „Jausmai“. 
13.45 IQ presingas.
14.30 Aktorę Rūtą Staliliū-

naitę prisimenant.
15.30 Bel canto žvaigždė 

Lawrence Brownlee. 
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Dokumentinis f. „Alė 

Rūta. Ilgesys“.
18.25 Poezija. 
18.30 Dokumentinis f. 

„Sodininkas“.
19.00 FIBA krepšinio 

čempionų lyga. 
Utenos „Juventus“ - 
„Iberostar Tenerife“. 

21.00 Septynios Kauno 
dienos.

21.30 Vienos filharmonijos 
orkestro koncertas 
Tokijuje. 

23.10 Poezija. 
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Žagarės vyšnių festi-

valis 2016. 
1.00 „Kova už išlikimą“. 3 s. 
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 10.10  „Senovės 
civilizacijų paslaptys“

 18.00  „Elementaru“  6.50  Daktaras Ozas

 AnimAl PlAnet
6.15, 8.15, 12.50 Akiplėšos katės. 7.00 Iškviečiami 
tramdytojai. 7.25 Nuo beglobių šuniukų iki šunų 
pasaulio žvaigždžių. 9.10, 14.40 Plėšrūnai iš arti. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.00 Pro-
tingi gyvūnai. 11.55Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55Aligatorių tramdytojai. 16.30, 18.20, 22.00 
Tigražuvė. 17.25, 23.50 Žvejyba Amazonėje. 20.10 
Drambliai. 21.05 Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 

 SPort1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalo-
nos „Joventut“ - Vitorijos „Baskonia“. 2016-10-
23. 7.40 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - 
Indianos „Pacers“. 2016-10-30. 9.50 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ - „Baskonia“. 
2016-10-30. 11.30 Pasaulio rali-kroso čempio-
natas. 13.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Badalonos „Joventut“ - Vitorijos „Baskonia“. 
2016-10-23. 15.10 KOK World Series. Bušido 
kovos. Talinas 2015. 17.20 NBA Pasaulis. Spe-
ciali laida. 17.50 NBA krepšinio lyga. Čikagos 
„Bulls“ - Indianos „Pacers“. 2016-10-30. 20.00 
Čempionai LT. Moksleivių Grappling čempio-
natas. 1 laida. Premjera. 20.30 NBA Pasaulis. 
Speciali laida. 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Unicaja“ - „Baskonia“. 2016-10-30. 22.40 
KOK World Series. Bušido kovos. Talinas 2015. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Stoke“ - 
„Swansea“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Brose 
Bamberg“ - „Panathinaikos“. 10.40 Krepšinis. 
Eurolyga. „Fenerbahce“ - „Žalgiris“. 12.30 Fut-
bolas. Anglijos taurė. „Liverpool“ - „Tottenham“. 
14.20 Futbolas. Anglijos taurė. „Manchester 
United“ - „Manchester City“. 16.10 Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris“ - „Maccabi“. 18.05 Premier 
lygos apžvalga. 19.05 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lygos žurnalas. 19.35 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Besiktas“ - „Napoli“. Tiesioginė 
transliacija. 21.40 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Manchester City“ - „Barcelona“. Tiesiogi-
nė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „Bayern“. 1.35 Futbo-
las. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 

 euroSPort
6.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 7.30, 12.30, 
20.00, 1.30 Angliškasis biliardas. TBA. 10.30 Jo-
jimas. Australija. 11.00, 17.00 JAV futbolo lyga. 
11.30, 5.30 FIFA futbolas. 12.00, 15.30, 0.30, 
3.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. Kataras. 
18.55, 22.55 Sporto naujienos. 19.00, 4.30 Sporto 
linksmybės. 22.00 Dviračių sportas. Trekas. 23.00 
Motosportas. Porsche supertaurė. 23.30 Moto-
sportas. Blancpain Endurance serijos lenktynės. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos.

8.40 „Mauglis. Sugrįžimas 
pas žmones“.

9.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.00 „Superauklė“ (N-7).
11.00 „Didingasis amžius“.
13.00 „Svajonių princas“.
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

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

žmogžudystės XVI. 
Aeroklubas“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“.
0.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.35 „CSI. Niujorkas“.
2.20 „Tėvas Motiejus“.
3.15 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.00 „Midsomerio 
žmogžudystės XVI. 
Laukinė puota“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Skorpionas“ 

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

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(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 Trileris 

„Komandinis darbas“ 
(N-14).

23.55 „Rezidentai“ (N-7).
1.40 „Havajai 5.0“ (N-7).
2.30 „Krintantis dangus“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

10.10 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

11.10 „Dingęs“ 
(N-7).

12.20 „Rifo pasaka 2. 
Potvynis“.

13.50 „Virtuvė“ 
(N-7).

14.20 „Ponas Niekas“ 
(N-7).

17.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

17.30 „Virtuvės 
karaliai“.

18.00 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

19.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

20.00, 22.30 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Mirties 
gniaužtuose“  
(N-7).

21.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

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

„APlinK PASAulĮ Per 80 DienŲ“
Nuotykių filmas. Airija, Didžioji Britanija, JAV, Vokietija. 2004.
Režisierius: Frank Coraci.
Vaidina: Jackie Chan, Steve Coogan, Jim Broadbent.

1872 m. apsukrus vagišius iš Kinijos neteisėtai pasisavina neįkainojamą 
relikviją ir tikisi pasprukti nuo teisėsaugos kartu su ekscentrišku išradėju 
Filu Fogu, kuris susilažino, kad apkeliaus visą pasaulį per 80 dienų. Filmo 
scenarijus sukurtas pagal XIX amžiaus prancūzų rašytojo klasikinį to paties 
pavadinimo romaną. Šįkart pagrindinis herojus - ne prancūzas, o... kinas!

tV3
21.10

„KomAnDiniS DArBAS“
trileris. JAV. 2009.
Režisierius: Dolph Lundgren.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Melissa Molinaro, Tristo Shopov.

Maskvoje labdaros renginyje kon-
certavusią Amerikos dainininkę Ve-
nus ir į jos koncertą atvykusį Rusijos 
prezidentą su dukromis pagrobia 
nuožmūs teroristai. Gelbėjimo ope-
racija pasirodys ne tokia paprasta.tV6

22.00

„ŠeimoS AlBumAS. 
ruGPJŪtiS“
Drama. JAV. 2013.
Režisierius: John Wells.
Vaidina: Meryl Streep, 
Julia Roberts, Juliette Lewis.

Violeta Veston yra sunkiai sukalbama 
moteris. Kai jos vyras iškeliauja am-
žinybėn, visa šeima pirmą kartą po 
daugelio metų susirenka kartu - trys 
Violetos dukterys ir jos sesuo. lnK

0.15

„noJAuS lAiVAS“
Veiksmo Drama. JAV. 2014.
Režisierius: Darren Aronofsky.
Vaidina: Russell Crowe, Jennifer 
Connelly, Anthony Hopkins.

Filmas pasakoja žymųjį religinį 
epą apie Nojų ir jo arką. Biblijoje 
pasakojama, kad Dievas dėl žmo-
nių nedorumo planavo milžinišku 
potvyniu sunaikinti Žemę. Tačiau 
tarp visų žmonių atsirado vienas, 
kuris rado malonę Dievo akyse. lnK

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 Veiksmo f.

„Ringo karalius“ 
(N-14).

0.40 „CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-14).

1.35 „Aferistas“ (N-7).

6.30 „Didysis žvejys 2“.
7.00 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Yra, kaip yra 
(N-7).

11.45 24 valandos 
(N-7).

12.50 „Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 „Mano lemties 

diena“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra

(N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Tik nesijuok 

(N-7).
21.30 Žinios. 
22.15 Kriminalinis 

veiksmo f.  
„Javos karštis“ 
(N-14).

0.25 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.20 „Begėdis“ 
(N-14).

2.15 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Emigrantai.
11.45 Nacionalinė ekspe-

dicija „Nemunu  
per Lietuvą“.

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 TV serialas „Šlovės 

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

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

„Gorbačiovas“ 
(N-14).

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

(N-7).

 17.10  Klauskite daktaro 20.00  Gero vakaro šou  0.25  „Mentalistas“

trečiadienis

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

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

rekomenduoja

TV8
21.00

„SENOJO TILTO PASLAPTIS“
TV serialas. Ispanija. 2011.
Režisieriai: Aurora Guerra, 
Pablo Guerrero.
Vaidina: Megan Montaner,
Alex Gadea, Maria Bouzas.

Veiksmas vyksta XIX-XX amžių 
sandūroje. Neturtingą jauną mer-
giną Pepą išduoda jos šeimininkas 
ir mylimasis Karlosas. Jis išmeta 
merginą iš miestelio ir pasiima jų 
bendrą kūdikį, kad augintų jį su 
savo žmona, pagimdžiusia negyvą 
vaiką. Po kelerių metų Pepa jau yra 
patyrusi akušerė...

„JAVOS KARŠTIS“
Kriminalinis VeiKsmo filmas.
JAV. 2013.
Režisierius: Conor Allyn.
Vaidina: Kellan Lutz, Ario Bayu, 
Mickey Rourke.

FTB agentas Džeikas Traversas prisi-
deda prie musulmono policininko 
Hašimo ir bando sumedžioti pavo-
jingą tarptautinių brangakmenių 
vagį Maliką, kuris, siekdamas kara-
liškojo iždo, pavogė sultono duk-
terį Sultaną. Tai egzotiška intriga, 
vykstanti senovinių rūmų, mečečių, 
šventyklų fone, pačioje Javos širdyje.

„HAVAJAI 5.0“
VeiKsmo serialas. JAV. 2013.
Režisierius: Steve Boyum.
Vaidina: Alex O’Loughlin, 
Scott Caan, Daniel Dae Kim.

Detektyvas Stivas Magaretas, jūrų 
karininkas, pradėjęs tarnauti polici-
jai, grįžta į Oahu tirti savo tėvo nu-
žudymo bylos. Havajų gubernatorė 
jį įtikina imtis vadovauti komandai 
ir medžioti didžiausius salos nusi-
kaltėlius. Prie Stivo Magareto prisi-
jungia detektyvas Denis Viljamsas.

TV1
18.55

LNK
22.15

TV6
0.45

 TV8
6.50 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 „Gyve-
nimo pavasaris“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
15.00 Langai (N-7). 16.00 Džeimio Oliverio pa-
tiekalai per 15 minučių. 17.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 „Dingę laiškai“ (N-7). 22.55 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 0.10 
„Kerštas“ (N-7). 1.10 Langai (N-7). 

 INfO TV
6.00 Raudona linija. 6.45, 16.05 Yra, kaip yra 
(N-7). 7.35, 12.05, 14.50, 21.30 Dviračio šou. 
8.05 Tauro ragas (N-7). 8.35, 13.10 24 valandos 
(N-7). 9.15 Autopilotas. 9.40, 12.35 Ne vienas 
kelyje. 10.15, 15.20 KK2 (N-7). 11.00 „Bepro-
tiškas darbas - būti diktatoriumi“. 13.55 Beatos 
virtuvė. 17.00 Info diena. 21.00 Info diena. Die-
nos komentaras. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.50, 
1.10 Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.40 Kontrolinis pirkinys. 11.10 „Tyrimo 
paslaptys 15“. 12.20 „Apie meilę“. 13.25 „Jumorina“. 
13.50 Kartu su visais. 14.50, 4.35 Mados nuospren-
dis. 15.55 Vyriška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.00 „Paslaptinga aistra“. 23.10 „S.Volkovas. 
Dialogai su J.Evtušenko“. 0.25 „Moteris bėdoje“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svar-
biausia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 
10.55, 24.00 „Piršliai“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 Didžioji orka. 16.45, 2.00 Tiesioginis eteris. 
17.50, 2.55 60 minučių. 20.00 „Pilietis Niekas“. 
22.00 Vakaras su V.Solovjovu. 

 REN
7.50, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.45, 16.05 „Šei-
mos dramos“. 9.40, 17.10 Didžiosios paslaptys. 
10.40 „Kitas 3“. 11.35 „Civilizacijų kova“. 14.05, 
23.30 Gyva tema. 15.05 Tinkama priemonė. 18.15 
Dar ne vakaras. 19.20 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 21.25 Slaptosios teritorijos. 22.30 Fan-
tastika su grifu „Slaptai“. 0.25 Pažink mūsiškius!
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6.35 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

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

(N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
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 - kiau-

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

(N-7).
21.30 „Išbadėjusių 

žaidynės“ (N-14).
23.10 Labas rytas (N-7).
1.15 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
2.00 „Vampyro 

dienoraščiai“ (N-14).
2.40 Kalbame ir rodome 

(N-7).

6.04 TV parduotuvė.
6.20 „Jaunikliai“.
7.00 Auksinė daina.
9.00 „Miškinis“ (N-7).
10.05 „Albanas“ (N-7).
11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
12.25 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.30 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
20.30 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
20.50 Gyvenk krepšiniu!
21.00 Europos taurė 

2016/17. Berlyno 
„Alba“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“.

23.00 Žinios. 
23.45 Patriotai (N-7).
0.45, 4.15 

„Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.45, 5.05 

„Vandens žiurkės“ 
(N-7).

3.30 „Miestelio patruliai“ 

6.00 LR himnas.
6.05 Teatras.
6.55 „Likimo valsas“.
8.00 IQ presingas.
8.45 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Alė Rūta. Ilgesys“.
13.05 Septynios Kauno 

dienos.
13.40 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.10 Pradėk nuo savęs.
14.45 „Kitoks Krymas“.
15.10 Mokslo sriuba.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.25 „Išlankstytas pasaulis“.
18.20 Poezija. 

LRT aukso fondas.
18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - „ASVEL 
Lyon“. Transliacija iš 
Klaipėdos.

21.00 Drama „Fusis“ (N-7).
22.40 Poezija. 
22.45 Stambiu planu.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 XXI Pažaislio muzi-

kos festivalis. 

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

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

8.40 „Bonifacijaus 
atostogos“.

9.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

10.00 „Superauklė“ (N-7).
11.00 „Didingasis amžius“ 

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

(N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Auksinė kekė“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.35 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

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

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(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 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

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

lygos rungtynės. 
„Tottenham Hotspur 
FC“- „Bayer 04 
Leverkusen“. 
Tiesioginė transliacija.

23.40 „Rezidentai“ (N-7).
0.45 „Havajai 5.0“ (N-7).
1.35 „Krintantis dangus“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mirties 
gniaužtuose“  
(N-7).

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 „Likimo ietis“ 
(N-7).

12.30 Kas paleido 
šunis?

13.00 „Kai šaukia širdis“.
14.00 „Dikensiada“ 

(N-7).
14.40 „Dingęs“

(N-7).
15.50 „Juodabarzdis“ 

(N-7).
17.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Paslapčių namai“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

22.40 Balticum TV 
žinios.

23.10 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

0.10 „Kai šaukia 
širdis“.

 23.30  Dabar pasaulyje 21.00   Europos taurė 
      2016/17

 13.50    „Diagnozė - 
    žmogžudystė“

 12.30  Kas paleido šunis? 12.30   „Univeras. 
    Naujas bendrikas“

 20.05  „CSI. Niujorkas“

TV PROGRAMAlapkričio 2 d.

 NTV Mir
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
Naujas rytas. 7.30 Julijos Vysockos studija. 
8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 
15.25 „Piatnickis“. 17.05 Kalbame ir rodome. 
18.50 „Vidinis tyrimas“. 20.40 „Maras“. 22.40 
Dienos apžvalga. 23.05 „Mentas“. 1.00 „Susiti-
kimo vieta“. 3.00 Sodininkų atsakas. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 „Draugų bibli-
ja“. 8.30, 17.55, 2.15 Povandeninė ABC. 8.40, 
18.05, 2.25 Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.05 „Visi Šventieji“. 13.25, 18.20, 
4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirū-
pink“. 15.25, 0.15 „Akmuo“. 16.25 Šokantis su 
gamta. 16.55 Astronariumas. Kometos. 17.30, 
1.45 „Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
1.40, 5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Kvartetas. 
Višegrado ketverto regionų laida. 19.25, 1.15 
Rytų studija. 20.25, 6.30 Vilnoteka. 20.45, 2.40 
Animacinis f. 21.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Gyveni-
mo egzaminas“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 22.15, 
5.45 Sveika, Polonija. 4.30, 4.40, 5.15, 6.25 Visi 
Šventieji iš Lyčakovo. 6.45 Yra tokia vieta. 

 TV1000
9.10 „Seksas ir miestas 2“. 11.35 „Auklė Makfi“. 
13.15 „Tai nutiko Manhatane“. 15.00 „Eliza 
Greivz“. 16.55 „Persikėlimas“. 19.10 „Slėpkit pa-
merges!“ 21.20 „Druska“. 23.10 „Hipnotizuotojas“. 
1.20 „Pats muša, pats rėkia“. 3.10 „Burleska“. 

 DiscoVery 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 San-
dėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkve-
žimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. Aktyvi prekyba. 13.35 Didžio-
sios mašinos. 14.30 Didžiosios statybos. 16.20 
Nuogi ir išsigandę. 21.00, 2.50 Paskui klasiki-
nius automobilius. 22.00, 3.40, 5.20 Automobilių 
perpardavinėtojai. 23.00, 4.30 Gatvių lenktynės. 
24.00 Katastrofa ant ratų. 0.30 Kas nutiko vėliau? 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00, 22.00, 3.00 Vieš-
bučių verslas. 12.00, 2.00 Muziejų paslaptys. 
16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 
18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Tigražuvė. 9.10, 14.40, 21.05 Keisti 
sutvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdy-
tojai. 16.30 Drambliai. 17.25, 23.50, 5.02 Žvejyba 
Amazonėje. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Veterinarų 
gyvenimas. 20.10, 3.25 Laukiniai ir pavojingi. 

 sPorT1
7.40 Olandijos „Eredivisie“ lyga. Arnhemo „Vites-
se“ - Eindhoveno „PSV“. 9.40 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - „MoraBanc“. 
12.20 Drift Masters GP. Gdansko etapas. 14.20 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. Arnhemo „Vitesse“ - 
Eindhoveno „PSV“. 16.20 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lygos apžvalga. 17.20 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - „MoraBanc“. 
18.55 Moksleivių Grappling čempionatas. 1 laida. 
19.25 Europos taurė. Panevėžio „Lietkabelis“ - 
„Nyzhny Novgorod“. 21.00 Rusijos „Premier“ 
futbolo lygos apžvalga. 21.30 NBA Pasaulis. 22.00 
Tiesiogiai. Europos taurė. Gran Kanarijos „Herba-
life“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 24.00 Drift Masters 
GP. Gdansko etapas. 2.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. Eindhoveno „PSV“ - Roterdamo „Sparta“. 
4.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Estudiantes“ - Madrido „Real“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 14.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Manchester City“ - „Barcelona“. 8.50, 16.40 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „PSV Eindho-
ven“ - „Bayern“. 10.40 Futbolas. Anglijos premier
lygos žurnalas. 11.10 Krepšinis. Eurolyga. 
„Barcelona“ - „Brose Baskets“. 13.00 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Besiktas“ - „Napoli“. 
18.30 „Formulė-1“. Meksikos GP lenktynių apž-
valga. 19.30 Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“ -
„Barcelona“. Tiesioginė transliacija. 21.40 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ - 
„Sporting“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lyga. „Tottenham“ - 
„Bayer“. 1.35 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
dienos apžvalga. 2.05 Krepšinis. Eurolyga.
„Fenerbahce“ - „Unics“. 4.55 Krepšinis. Euro-
lyga. „Maccabi“ - „Barcelona“. 

 eurosPorT
6.00, 12.30, 20.00, 1.30 Angliškasis biliardas. 
TBA. 10.30, 15.30, 22.00 Motokrosas. Latvija. 
11.30, 18.05, 23.00, 5.30 JAV futbolo lyga. 
16.30 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 
Kataras. 17.55, 23.55 Sporto naujienos. 24.00 
Dviračių sportas. Trekas. Didžioji Britanija. 
3.00 Dailusis čiuožimas. ISU Didysis prizas. 
Kanada. 5.00 FIFA futbolas.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00   Info diena  21.30  Kartų kovos  17.20   LR prezidentas
   Valdas Adamkus

 11.45  Paklauskim 
   Lietuvos

 19.30  Valanda su Rūta 19.30  „Naisių vasara. 
   Sugrįžimas“

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.30 „Šunyčiai pa-
truliai“. 9.00 Senoji animacija. 10.00 „Dingę 
laiškai“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Langai (N-7). 16.00 Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Ką 
pasakė Kakė Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Vestuvių planuotojai“ 
(N-7). 22.50 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 23.50 „Kerštas“ (N-7). 0.50 
Langai (N-7). 

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

 

 PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 17.00 
Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 
10.45 „Tyrimo paslaptys 15“. 11.35 Kontrolinis pir-
kinys. 12.20 „Apie meilę“. 13.20 „Jumorina. Sočis“. 
15.00, 4.55 Mados nuosprendis. 16.00 Vyriška/
Moteriška. 17.55 „Leiskite tave pabučiuoti. Jauno-
sios tėvas“. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.00 Pirmoji pavara. 21.15 „Paslaptinga aistra“. 
23.35 Vakaras su Urgantu“. 0.10 „Moteris bėdoje“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55, 24.00 
„Piršliai“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 Didžioji 
orka. 16.45 Tiesioginis eteris. 17.50, 2.55 60 mi nu  čių. 
20.00 Humoro laida. 22.10 „Maskva - Lopuškai“.

 Ren
7.45, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.40, 16.05 „Šeimos 
dramos“. 9.35 Nemeluok man. 10.35 „Kitas 3“. 
11.35 Slaptosios teritorijos. 12.35 Fantastika su grifu 
„Slaptai“. 13.35 Pažink mūsiškius! 14.00 Gyva tema. 
15.05 Tinkama priemonė. 17.10 Didžiosios paslaptys. 
18.15 „Dievų žaidimai“. 19.20 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 21.30 A.Čapman paslaptys. 22.30 Kos-
minių istorijų diena. 23.30 Gyva tema. 0.25 „V ir M“. 

 nTV MIR
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
Naujas rytas. 7.30 Julijos Vysockos studija. 8.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 11.00 
Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.25 „Piatnic-
kis“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.40 „Vidinis 
tyrimas“. 20.35 „Maras“. 22.30 „Mentas“. 0.25 
80-ųjų diskoteka. 4.00 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.10 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Rytų studija. 8.30 
Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 
23.15, 5.45 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“. 17.55, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 5.10 Lenki-
ja su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 
„Užmirštieji“. 20.25 Juros periodo atradimas. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Komisaras Aleksas“. 
0.05 Pramoginė laida. 0.40 Verta kalbėti. 6.30 
Giminės saga. 6.50 Nepaprastų vietų keliais. 
Istorijos paminklai. 

 TV1000
9.15 „Paskutinė Mimzė“. 10.55 „Slėpkit pamer-
ges!“ 13.05 „Burleska“. 15.10 „Pats muša, pats 
rėkia“. 16.50 „Persikėlimas 2“. 19.10 „Trečias 
žmogus“. 21.30 „Džekas ir Džilė“. 23.10 „Kelias 
į žvaigždes“. 1.00 „Įsimylėjęs Šekspyras“.

 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, 21.00, 2.50 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55, 14.30 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. Aktyvi prekyba. 13.35 Novatoriai. 22.00, 
3.40 Kovos dėl konteinerių. 23.00, 4.30 Senienų 
medžiotojai. Didžioji Britanija. 24.00 Katastrofa ant 
ratų. 0.30 Kas nutiko vėliau? 1.00 Gatvių lenktynės.

 TRaVel
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 Veiksmo trileris 

„Laiko policininkas“ 
(N-14).

0.35 „CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-14).

1.30 „Aferistas“ (N-7).

6.30 „Didysis 
žvejys 2“.

7.00 „Džonis 
Testas“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.50 „Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 „Mano lemties 

diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Valanda 

su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Blyksnis“  
(N-14).

0.20 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.15 „Begėdis“ 
(N-14).

2.10 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

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

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Trileris 

„Šnipų žaidimas“ 
(N-14).

0.05 Trumposios žinios.
0.10 Tikri vyrai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

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

7.30 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.25 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“.

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 

„Skiriamoji juosta“ 
(N-7).

23.35 „Išbadėjusių 
žaidynės“ (N-14).

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

2.00 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

2.40 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

4.10 Savaitės kriminalai 
(N-7).

6.04 TV parduotuvė.
6.20 „Jaunikliai“.
7.00 Patriotai (N-7).
8.00 „Visatos stebuklai“.
9.00 „Miškinis“ (N-7).
10.05 „Budelis“ (1) (N-7).
11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
12.25 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.30 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Kartų kovos.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.45, 5.05 

„Vandens žiurkės“ 
(N-7).

3.30 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

4.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

5.50 „Gamtos pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Šventadienio mintys.
6.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 „Riteris Rūdžius“.
8.00 Nes man tai rūpi.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Išlankstytas pasaulis“.
13.05 „Kaunas Jazz 2016“.
14.15 Lietuvos valstybinio 

jaunimo teatro met-
raštis. 2005-2015 m.

15.35 „Likimo valsas“.
16.25 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.20 LR prezidento Valdo 

Adamkaus 90-mečiui. 
Spaudos klubas.

18.10 Poezija. 
18.15 „Valdžios tvirtovė“.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 „Prezidento vienatvė“.
21.50 Klausimėlis.lt.
22.05 Valdžios formulė. 

LR prezidentas 
V.Adamkus. 2002 m.

22.40 Poezija.
22.45 Nacionalinis turtas.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Symphonic Flamenco.
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lapkričio 3 d.

 17.50   „Automobiliai -
   meno šedevrai“

 18.00  „Kaulai“ 11.00  „Didingasis amžius“ 

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

šeimininkas?“
8.15 „Keistenybės. Dono 

Poleko pasaulis“.
8.50 „Kaip liūtukas ir vėž-

lys dainą dainavo“.
9.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.00 „Superauklė“ (N-7).
11.00 „Didingasis amžius“ 

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

(N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

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

(N-7).
0.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.10 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
1.55 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Skorpionas“ 

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

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „Fizrukas“ (N-7).
12.00 „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 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

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

„Kazino apiplėšimas“ 
(N-14).

23.55 „Rezidentai“ (N-7).
1.30 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
2.20 „Krintantis dangus“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

11.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

12.00 „Džasperas“.
13.35 „Mirties 

gniaužtuose“  
(N-7).

14.35 „Smulkūs 
sukčiai“.

16.20 „Likimo ietis“ 
(N-7).

17.20 Kas paleido
šunis?

17.50 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

18.20 „Dikensiada“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvės 
karaliai“.

21.00 „Kai šaukia 
širdis“.

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Juodabarzdis“ 
(N-7).

0.10 „Dingęs“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Veterinarų gyvenimas. 9.10, 14.40, 
21.05 Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Laukiniai ir pavojin-
gi. 17.25, 23.50, 5.02 Žvejyba Amazonėje. 18.20, 
22.00, 1.40, 5.49 Laukinė Indija. 20.10, 3.25 
Laukinė prigimtis su Deivu Salmoniu. 

 SPort1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ -
„Baskonia“. 7.40 Europos taurė. Gran Kanarijos 
„Herbalife“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 9.20 Olandi-
jos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „Heerenveen“. 
11.20 Drift Masters GP. Gdansko etapas. 13.30 NBA 
krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Indianos „Pacers“. 
15.45 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - 
„Heerenveen“. 17.45 Rusijos „Premier“ futbolo 
lygos apžvalga. 18.15 Europos taurė. Gran Kana-
rijos „Herbalife“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 20.00 
Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lygos apžvalga. 22.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos 
„Bulls“ - Indianos „Pacers“. 0.10 Drift Masters GP. 
Gdansko etapas. 2.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Unicaja“ - „Baskonia“. 3.40 NBA Global 
Games. Madrido „Real“ - Oklahomos „Thunder“. 

 ViASAt SPort BAltic
6.45, 15.15 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce“ -
„Unics“. 8.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Borussia“ - „Sporting“. 10.25 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 11.25 Futbolas. Anglijos pre-
mier lygos žurnalas. 11.55 Golfas. Europos 
turo savaitės apžvalga. 12.25 Motosportas. 
Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 13.25 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Tottenham“ - 
„Bayer“. 17.05 Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“ -
„Barcelona“. 18.55 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Tottenham“ - „Bayer“. 20.45 Krepšinis. 
Eurolyga. „Brose Bamberg“ - „Emporio Arma-
ni“. Tiesioginė transliacija. 23.00 Krepšinis. 
Eurolyga. „Olympiacos“ - CSKA. 0.50 Krep-
šinis. Eurolyga. „Real“ - „Galatasaray“. 2.40 
Futbolas. UEFA Europos lyga. „Fenerbahce“ - 
„Manchester United“. 5.10 Krepšinis. Eurolyga. 
„Olympiacos“ - CSKA. 

 euroSPort
6.00, 12.30, 20.00, 1.30 Angliškasis biliardas. 
TBA. 10.30, 15.30, 4.30 JAV futbolo lyga. 17.00 
Motosportas. Porsche supertaurė. 17.30, 3.00 
Motokrosas. Latvija. 18.30, 22.00 Motosportas. 
Pasaulio čempionatas. Kataras. 19.50, 23.25 
Sporto naujienos. 23.35 Dailusis čiuožimas. 
ISU Didysis prizas. Kanada. 4.00 FIFA futbolas. 

 

„KAZino APiPlĖŠimAS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Andrew Dominik.
Vaidina: Brad Pitt, Ray Liotta, Richard Jenkins.

Kai mafijos globojamo nelegalaus pokerio turnyro metu įvykdomas 
apiplėšimas, norėdami išsaugoti nelegalių lošimų reputaciją ir savo 
autoritetą, mafijos bosai meta į žaidimą savo tūzą - pasamdo žymiausią 
samdomą žudiką Koganą, kad šis išsiaiškintų apiplėšimo detales. Jo už-
duotis - taip pamokyti išsišokėlius, kad tai įbaugintų visus nusikaltėlius.

tV6
22.00

rekomenduoja

„ŠirDele mAno“
tV serialas. Turkija. 2014.
Režisieriai: Fulya Yavuzoglu, 
Oguz Ayaz.
Vaidina: Selin Sezgin, Isabella
Damla Guvenilir, Cemre Melis Cinar.

2014 m. turkų televizijos serialas 
apie mažos geraširdės šešiametės 
mergaitės Elif Šimšek gyvenimą, 
kai ji buvo atskirta nuo sergančios 
motinos Melek.

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

2004 metai. Kelionės laiku tapo 
įprasta realybe. Ateities nusikaltėliai 
stengiasi nukeliauti į praeitį ir įgy-
vendinti savo žiaurius planus. Su 
jais kovoja judėjimus laike stebinti 
elitinė tarnyba. Jos gretose kaunasi 
ir bebaimis karys Maksas Volkeris... 

„VeStuViŲ PlAnuotoJAi“
Komedija. JAV. 2016.
Režisierius: Mark Jean.
Vaidina: Alexa PenaVega, 
Shawn Roberts, Leah Gibson.

Pradedanti vestuvių planuotoja 
Libė Boland pildo svajones kurda-
ma didžiules romantiškas pasakas. 
Meilės ir stebuklų jos darbe - į va-
lias, tačiau asmeniniame gyveni-
me - nė ženklo...tV8

21.00

tV3
22.30

tV1
17.55
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
28-3 d. 13.40, 19.10, 21.50 val.
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
28-3 d. 11, 16.20 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 28-3 d. 
11.10, 13.30, 17, 19.20, 21.40 val.
„sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 28-3 d. 
13.05, 15.50, 18.30, 21.30 val.
„Megės planas“ (komedija, JAV, N-13) - 2 d. 18.10 val. 
(„Moteris“ premjera).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-3 d. 10.10, 12.20, 14.40, 16.50, 18 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 28-3 d. 11.30, 13.50 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
28-3 d. 16, 18.55, 21.20 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.20, 12.30, 14.50 val.  
(28 d. 10.20 val. seansas nevyks).
„Džekas Ryčeris: nesidairyk atgal“ 
(veiksmo trileris, Kinija, JAV, N-13) - 28-3 d. 13,  
18.20, 21 val.
„inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 28-3 d. 18.10, 20.50 val.  
(2 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.30,  
12.50 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28-3 d. 16.10 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-7) - 28-3 d. 15.10 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 28-29, 2 d. 20.30 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 30, 1 d. 20.30 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 30, 3 d. 
20.30 val.
„septynios minutės po vidurnakčio“ (drama, 
Ispanija, JAV, N-13) - 28-3 d. 15.40 val.

„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.50 val.
„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-13) - 
28-3 d. 18.40 val.
„Bleiro ragana“ (siaubo f., JAV, N-16) - 28-3 d. 
21.10 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-3 d. 10.40 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
28-3 d. 13.20, 18.40, 21.20 val. (3 d. 13.20 val. seansas 
nevyks).
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
28-3 d. 11.30, 15.50 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 28-3 d. 
11.20, 13.40, 16.10, 19, 21.20 val.
„sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 28-3 d. 
11.30, 14.10, 15.40, 18.40, 21.30 val.
„Megės planas“ (komedija, JAV, N-13) - 2 d. 18.20 val. 
(„Moteris“ premjera).
sCAnORAMA 2016: Šeimos šventė (festivalio atidary-
mas) - 3 d. 19, 22.15 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-3 d. 11, 13.10, 14.20, 18.10 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 28-3 d. 12, 16.40 val.
„Trolls“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 28-3 d. 
13.30 val.
„inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 28-3 d. 11.10, 15.30, 19, 21.40 val.  
(3 d. 15.30, 19 val. seansai nevyks).
„Džekas Ryčeris: nesidairyk atgal“ (veiksmo trileris, 
Kinija, JAV, N-13) - 28-3 d. 14.10, 16.50, 19.10,  
21.45 val. (3 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
28-3 d. 17, 19.30, 21.40 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 11.20, 13.40 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28-3 d. 16 val.
„Bleiro ragana“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
28-2 d. 21 val.

„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 11.30 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28-3 d. 13.50 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ (nuo-
tykių f., JAV, N-7) - 28-3 d. 16.10 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 11 val.
„septynios minutės po vidurnakčio“ (drama, 
Ispanija, JAV, N-13) - 28-3 d. 18.50 val.
„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-13) - 
28-2 d. 21.10 val.
„Mylėti negalima mirti“ (romantinė komiška 
drama, dubliuota lietuviškai, Indija, N-13) - 28, 30, 1 d. 
20.30 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 29, 31, 2 d. 
20.30 val.
„senekos diena“ (drama, Lietuva, N-13) - 28, 30, 1 d. 
18.20 val.
„Karalių pamaina“ (drama, Lietuva, Latvija, N-13) - 
29, 31 d. 18.20 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Kindervileikos vaiduoklis“ (nuotykių f., Baltarusija) - 
28 d. 11 val.
„Asfaltas“ (drama, Prancūzija) - 28 d. 16.30 val. 30, 1 d. 
16 val. 31 d. 15 val. 2 d. 18 val.
„saldus Veros atsisveikinimas“ (drama, Baltarusija) - 
28 d. 18.30 val.
„Karalių pamaina“ (drama, Lietuva, Latvija) - 28 d. 
21.15 val. 29 d. 16.30 val. 30 d. 20.40 val. 31 d. 20 val.  
1 d. 21 val. 2 d. 16 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių f., JAV) - 
29 d. 14.10 val.
„Baltos rasos“ (komedija, Baltarusija) - 29 d. 18.30 val.
„Tonis Erdmanas“ (drama, Vokietija, Austrija) - 
29, 2 d. 20 val. 31 d. 17 val. 1 d. 18 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ (nuo-
tykių f., JAV) - 30 d. 13.30 val.
„Amarcord“ (komiška drama, Italija, Prancūzija) - 30 d. 
18 val.
„išsvajotieji“ (drama, Austrija) - 3 d. 17.30 val.
„sumaišties dienos“ (komedija, Estija) - 3 d. 19.30 val.

„Pjūklo 
ketera“

„Hacksaw Ridge“

Antrasis pasaulinis karas. Amerikiečių 
armijos medikas Desmondas Dosas tikėjo 
karo būtinybe, tačiau manė, jog žudymas 
yra nereikalingas, perteklinis blogis. Jis ta-
po pirmuoju kariu istorijoje, dėl pacifistinių 
įsitikinimų atsisakiusiu į rankas paimti 
gink lą. Net ir mirtinas pavojus kovos lauke 
neprivertė jo išsižadėti savo pažiūrų ir įsi-
tikinimų.

Kruviname Okinavos mūšyje beginklis 
Dosas, nuolat apšaudomas priešų ugnies, 
iš mūšio lauko išnešė 75 sužeistus ameri-
kiečių karius ir suteikė medicininę pagalbą 
daugybei kitų. Kelis kartus kliudytas snai-
perių ir netgi sužeistas granatos sprogimo, 

ginklo į rankas taip ir nepaėmęs Dosas iš-
gyveno Okinavos pragarą ir tapo pirmuoju 
pacifistu istorijoje, apdovanotu Kongreso 
Garbės medaliu.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera
„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo lapkričio 4 d.

n istorinė drama, JAV, 2016

n Režisierius: Mel Gibson

n Vaidina: Sam Worthington, Andrew 

Garfield, Teresa Palmer, Vince Vaughn, Luke 

Bracey
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Kinas 

MULTIKINO OZAS
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
28 d. 11.15, 13.45, 16.15 val. 29-30 d. 11.30, 14, 16.45, 
20.30 val. 31-2 d. 11.30, 14, 16.45, 20.45 val. 3 d. 11.15, 
13.45, 16.15, 20.30 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
28 d. 18.45 val. 29-3 d. 19.15, 21.45 val.
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 28 d. 13, 
15.45, 18.45 val. 29-3 d. 13, 15.45, 18.45, 21.30 val.
„Ouija: blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 28 d. 
14.40, 16.50, 19 val. 29-3 d. 15.20, 17.30, 19.45, 22 val.
„Pjūklo ketera“ (trileris, Australija, JAV, N-13) - 3 d. 
19 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 28 d. 11, 18 val. 29-1, 3 d. 11 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28 d. 10, 12, 13.15, 14.15, 15.30, 16.30 val. 29 d. 10, 12, 
13, 14.15, 15.30, 16.30, 18 val. 30 d. 10, 12, 13.15, 14.15, 
15.30, 16.30, 18 val. 31-1 d. 10, 12, 13.15, 14.15, 15.30, 
16.30, 18.30 val. 2 d. 11, 13.15, 14.15, 15.30, 16.30, 
18.30 val. 3 d. 10, 12, 13.15, 14.15, 16.30, 18.15 val.
„Džekas Ryčeris: Nesidairyk atgal“ (veiksmo 
trileris, Kinija, JAV, N-13) - 28 d. 12.10, 16.45, 19 val.  
29-2 d. 12.45, 16.45, 19, 21.45 val. 3 d. 12.45, 15.30, 19, 
21.45 val.
„Septyninos minutės po vidurnakčio“ (drama, 
Ispanija, JAV, N-13) - 28, 30-3 d. 10.45 val. 29 d. 10.30 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 28 d. 18.30 val. 29-1, 3 d. 18.30,  
21.15 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
28 d. 19.15 val. 29-2 d. 19.30, 21.30 val. 3 d. 17, 22 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-29 d. 13.45 val.  
30-3 d. 10.30, 13.45 val.

„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28 d. 10 val. 29 d. 
10.30 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 28-3 d. 11, 16.15 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.45, 12.45, 
14.45 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
29 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
2 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Ramybė mūsų namuose“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
28 d. 18 val.
„Karas“ (Danija) - 28 d. 19.50 val. 29 d. 18 val.
Uždaras vakaras - 29 d. 15 val. 2 d. 19.30 val.
„Avinai“ (Islandija, Danija) - 29 d. 20 val.
Ekskursija po kino archyvą - 2 d. 18.30 val.
„Asfaltas“ (komiška drama, Prancūzija) - 3 d. 
16.30 val.
„Trumanas“ (drama, Ispanija, Argentina) - 3 d. 18.10 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
28-3 d. 13.20, 19.05, 21.40 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
28-3 d. 10.40, 16 val. 28-29 d. 23.20 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 28-3 d. 
15.20, 17.05, 18.20, 20.40 val. 28-29 d. 23 val.
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 28-3 d. 
13.20, 15.30, 18.20, 21.10 val.
„Megės planas“ (komedija, JAV, N-13) - 2 d. 19.20 val. 
(„Moteris“ premjera).

„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-3 d. 10.10, 12.20, 14.35, 16.50 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 28-3 d. 11.20, 13.30 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
28-3 d. 16.10, 18.40, 21 val. 28-29 d. 23.50 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.20,  
13.10, 14.45, 15.50 val. (28 d. 15.50 val. seansas  
nevyks).
„Džekas Ryčeris: Nesidairyk atgal“ (veiksmo trileris, 
Kinija, JAV, N-13) - 31, 2 d. 18.10 val. 29-3 d. 20.50 val. 
28-29 d. 23.30 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.50, 12.30 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 28-3 d. 17.30, 17.50, 20.30 val.  
(17.30 val. seansas vyks 28 d.; 28 d. 17.50 val. seansas 
nevyks).
„Bleiro ragana“ (siaubo f., JAV, N-16) - 28-3 d. 
21.30 val. 28-29 d. 23.40 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.30 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-7) - 28-3 d. 12.40 val.
„Septynios minutės po vidurnakčio“ (drama, 
Ispanija, JAV, N-13) - 28-29 d. 23.10 val.
„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-13) - 
28-1, 3 d. 19.20 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 11.10 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 2 d. 
18.10 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 31 d. 18.10 val.

„Didysis šunų 
pabėgimas“ 

„Ozzy“

Draugiško biglio Ozio gyvenimas apsi-
verčia letenomis aukštyn sužinojus, jog šei-
mininkai išvyksta ilgų atostogų. Prabangia-
me šunų viešbutyje augintinį įkurdinusi 
Martinų šeima nė nenutuokė, jog po SPA 
centro pavadinimu slypi apgaulė - viešbutis 
tėra tikrų tikriausiu kalėjimu, į kurį paten-
ka visi ilsėtis čia atvykę šunys. Pikti prižiū-
rėtojai, klastingas šeimininkas ir įbauginti 
kameros draugai - naujasis Ozio būstas nė 
iš tolo neprimena jaukių Martinų namų. 
Tačiau Ozis pasirodo esąs ne iš kelmo spir-
tas - norėdamas sugrįžti namo, šunelis pri-
valės rasti bendraminčių ir suplanuoti gu-
driausią šunų pabėgimą istorijoje. Ar jam 
pavyks? Greičiau vizginkite uodegas - Ozis 
nenusiteikęs kalėjime praleisti nei dienos!

„Laisvalaikio“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo lapkričio 4 d.

n Animacinis filmas visai šeimai, Ispanija, Kanada, 2016

n Dubliuotas lietuviškai

n Garso režisierius: Linas Kalėda
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

CINAMON
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV) - 28-30 d. 14, 
21.45 val. 31-1 d. 13.45, 21.45 val. 2-3 d. 14, 21.45 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D) - 
28-30 d. 16.10, 19.15 val. 31-1 d. 16, 19.15 val. 2-3 d. 
16.10, 19.15 val.
„Ouija: blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 
28-30 d. 12.30, 20 val. 31-1 d. 12.30, 19.45 val.  
2-3 d. 12.30, 20 val.
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
28-30 d. 18.30, 21 val. 31-1 d. 20, 22.30 val. 2-3 d. 18.30, 
21 val.
„Bleiro ragana“ (siaubo f., JAV, N-16) - 28-30 d. 
14.45 val. 31-1 d. 18.15, 20.15 val. 2-3 d. 14.45 val.
„Džekas Ryčeris: Nesidairyk atgal“ (veiksmo trileris, 
Kinija, JAV, N-13) - 28-30 d. 11.30, 22.10 val. 31-1 d. 
14.45, 22.10 val. 2-3 d. 11.30, 22.10 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 11, 12.50 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
28-30 d. 15, 20.15, 22.20 val. 31-1 d. 15, 17.20, 22.20 
val. 2-3 d. 15, 20.15, 22.20 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 28-3 d. 17, 19.30 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 28-3 d. 
22 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-30 d. 10.30, 12.15, 14.15, 16.20, 17.20, 
18.20 val. 31-1 d. 10.30, 11.45, 12.15, 14.15, 16.20, 18.20 val. 
2-3 d. 10.30, 12.15, 14.15, 16.20, 17.20, 18.20 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 28-3 d.11.15, 13.15, 15.20 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 28-30 d. 17.30 val. 
31-1 d. 17.10 val. 2-3 d. 17.30 val.

KlAIpėDA
FORUM CINEMAS

„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
28-3 d. 10.30, 15.40, 21 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
28-3 d. 13.05, 18.20 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 28-3 d. 
11, 15.30, 19.10, 21.40 val.
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 28-3 d. 
13.10, 18, 20.50 val.
„Megės planas“ (komedija, JAV, N-13) - 2 d. 18.40 val. 
(„Moteris“ premjera).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-3 d. 10.20, 11.20, 14.50 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 28-3 d. 12.35, 17.10 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
28-3 d. 16.55, 19.30, 21.50 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 28-3 d. 13.30, 18.50 val.
„Džekas Ryčeris: Nesidairyk atgal“ (veiksmo trileris, 
Kinija, JAV, N-13) - 28-3 d. 16.10, 21.30 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.50, 12.25 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28-3 d. 14.35 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.10, 13.20 val.
„panelės peregrinės ypatingų vaikų namai“ (nuo-
tykių f., JAV, N-7) - 28, 30, 1, 3 d. 16 val.
„Septynios minutės po vidurnakčio“ (drama, 
Ispanija, JAV, N-13) - 29, 31, 2 d. 16 val.
„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-13) - 
28-1, 3 d. 18.40 val.
„Bleiro ragana“ (siaubo f., JAV, N-16) - 28-3 d. 21.10 val.

ŠIAUlIAI

FORUM CINEMAS
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
28-3 d. 12.50, 18 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
28-3 d. 11.15, 16.10 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 28-3 d. 
13.50, 18.50, 20.40 val.
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 28-3 d. 
18.30 val.
„Megės planas“ (komedija, JAV, N-13) - 2 d. 18.10 val. 
(„Moteris“ premjera).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-3 d. 10.10, 13.20, 14.40 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,
 3D, V) - 28-3 d. 12.25, 17 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
28-3 d. 19.20, 21.30 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.40, 15.30 val.
„Džekas Ryčeris: Nesidairyk atgal“ (veiksmo trileris, 
Kinija, JAV, N-13) - 28-3 d. 15.20, 20.50 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 28-3 d. 12.40, 18.10 val.  
(2 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.30 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 11 val.
„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-13) - 
28-3 d. 21.10 val.
„panelės peregrinės ypatingų vaikų namai“ (nuo-
tykių f., JAV, N-7) - 28-3 d. 15.40 val.
„Bleiro ragana“ (siaubo f., JAV, N-16) - 28-3 d. 21.20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kadrai iš nuotaikingo animacinio 
filmo „Didysis šunų pabėgimas“ 

Redakcijos archyvo nuotr.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO  
TEATRAs

28, 29 d. 18.30 val. - Premjera! S.Prokofjev „Romeo ir 
Džuljeta“. 2 v. baletas. Dir. M.Barkauskas.
30 d. 12 val. - T.Tamulionis „Bruknelė“. 
2 v. opera vaikams. Dir. A.Šulčys.
3 d. 18.30 val. - G.Verdis „Don Karlas“. 
4 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs  
TEATRAs

29, 30 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
P.Claudel „Apreiškimas Marijai“. Rež. J.Vaitkus.
29 d. 19 val. Dekoracijų dirbtuvėse - Y.Mishima 
„Auksinė šventykla“ (Nepriklausomas projektas).  
Rež. E.Mikulionytė.
3 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.

VilniAus MAŽAsis  
TEATRAs

28 d. 18.30 val. - Premjera! P.Pukytės „Bedalis ir 
Labdarys“. Rež. G.Tuminaitė.
29 d. 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
30 d. 12 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.
3 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Mistras“. Rež. R.Tuminas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

28 d. 18 val. - R.Thomas „Aštuonios mylinčios moterys“. 
Rež. B.Latėnas.
29 d. 18 val. - E.Scarpetta „Vargšai. Aristokratai“. 
Rež. P.E.Landi.
30 d. 14 val. - O.Preussler „Raganiukė“. Rež. E.Jaras.
2 d. 18 val. - „Teritorija“ (pagal M.K.Oginskio priesakus 
sūnui). Rež. A.Pukelytė.

salė 99
29 d. 12 ir 14 val. - „Kakė Makė ir pavogtas laikas“ 
(pagal Linos Žutautės paveikslėlių knygą). Rež. V.Kuklytė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs  
TEATRAs

28 d. 18.30 val. - Premjera! A.Jankevičius „Ledas“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. A.Jankevičius.
29 d. 18.30 val. - A.Puškin „Eugenijus Oneginas“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
30 d. 16 val. Mažojoje salėje - Premjera! „Dostojevskio 
angelai“ (Fiodoro Dostojevskio kūrinių motyvais).  
Rež. B.Mar.
30 d. 18.30 val. - I.Vyrypajev „Dreamworks“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. G.Surkov.
30 d. 12 val. - S.Maršako „Katės namai“. 
Rež. A.Uteganov.

RAGAniuKĖs TEATRAs
29 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raganiukės stebuklai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
29 d. 17 val. Mažojoje salėje - Svečiuose 
Senamiesčio lėlės! „Skraidantys meškučiai“.  
Rež. R.Urbonavičiūtė.
30 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Batuotas katinas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

29 d. 12 val. - S.Geda „Dainuojantis ir šokantis 
mergaitės vieversėlis“. Rež. A.Mikutis.
30 d. 12 val. - „Tiktaktika“. Rež. M.Žukauskas.

Mažoji salė
28 d. 18.30 val. - J.Erlickas „Tiesiog žmogus“. 
Rež. D.Butkus.
29 d. 14 val. - N.Indriūnaitė „Coliukė“. Rež. R.Driežis.
30 d. 14 val. - „Saulės vaduotojas“. Rež. R.Driežis.

„DOMinO“ TEATRAs
29 d. 19 val. - M.Gungoru „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
30 d. 18 val. - K.Ludwig „Paskolinkite tenorą“. 
Rež. M.Slawinski.

MEnŲ sPAusTuVĖ
28 d. 18 val. Juodojoje salėje - „Tėčio pasaka“. 
(studija „PetPunk“ ir „Atviro rato“ aktoriai).

KEisTuOliŲ TEATRAs
29 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir gaidelis“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
29 d. 19 val. - C.Gozzi „Varnas“. Rež. A.Giniotis.
30 d. 12 val. Miltinio dramos teatre - Premjera! 
Muzikinis spektaklis vaikams „Pyp Pyp“. Rež. A.Giniotis.
30 d. 12 val. - „Mykolas Žvejas“. Rež. A.Giniotis.

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
31 d. 19 val. - W.Shakespeare „Julijus Cezaris“. 
Rež. A.Areima.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“ 
(pagal J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.
29 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ (pagal 
R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.
29 d. 19 val. Ilgojoje salėje - Premjera! H.Ibsenas 
„Kai mirę nubusim“. Rež. M.Klimaitė.
30 d. 12 val. Didžiojoje scenoje - „Astrida“.
Rež. I.Paliulytė.
30 d. 18 val. Ilgojoje salėje - Premjera! H.Ibsenas 
„Kai mirę nubusim“. Rež. M.Klimaitė.
30 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von 
Mayenburgas „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Ansamblio „Lietuva“ 
premjera „Kalba radijas“.
2 d. 19 val. Ilgojoje salėje - H.Ibsenas „Kai mirę 
nubusim“. Rež. M.Klimaitė.
3 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
28 d. 18 val. - G.Donicetis „Liučija di Lamermur“. 
2 d. opera. Rež. G.Šeduikis. Dir. J.Geniušas.
29 d. 18 val. - L.Falis „Madam Pompadur“. 2 d. operetė. 
Rež. ir choreogr. A.Cholina. Dir. J.Janulevičius.
30 d. 12 val. - E.Chagagortianas „Ausinė kepurė“. 
2 d. komiška opera vaikams. Rež. A.Grinenko (Baltarusija). 
Dir. V.Visockis.

Tarnystė žiūrovams

Paklaustas, kodėl būtent „klounas“ ir ko-
kią žinutę jis siekia perduoti žiūrovams, dai-
nuojantis aktorius atsako: „Tai toks pat vaid
muo kaip ir kiti vaidmenys. Kaip Bebenčiu-
kas, kaip dėdė Vania, „Kvadratas“ ar Mak-
betas... Šitas dviejų pagyvenusių klounų 
pasirodymas yra apie mus supantį pasaulį, 
apie vaidmenis, kurie brangūs, ir net tuos, 
kurių nesinori prisiminti, apie kolegas, kurių 

Kosto Smorigino „Klounų dainos“: apie tarnystę ir pašaukimą
Naujos koncertinės programos pristatymui 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose ruošiasi 
aktorius, režisierius, dainų autorius ir  
atlikėjas Kostas Smoriginas kartu su  
kompozitoriumi Audriumi Balsiu. Iki šių 
metų pabaigos suplanuoti 5 pristatymo 
koncertai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje.

Kostas Smoriginas
Organizatorių nuotr.
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30 d. 18 val. - I.Kalmanas „Grafaitė Marica“. 
3 v. operetė. Rež. A.Stepaniuk (Rusija). Dir. V.Visockis.
2, 3 d. 18 val. - Premjera! R.Planquette „Kornevilio 
varpai“. 3 v. operetė. Dir. V.Visockis. Rež. H.Keckeis 
(Austrija).

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
28 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“. 
Rež. G.B.Padegimas.
30 d. 18 val. - „Problema (Ne)bėda“. Rež. V.Gasiliūnas.
3 d. 18 val. - M.Duras „Hirošima, mano meile“. 
Rež. R.Abukevičius.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
28 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“. 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
29 d. 18 val. - I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. D.Rabašauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
29 d. 12 val. - „Ąžuolo vaikas“. Rež. O.Žiugžda.
30 d. 12 val. - „Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“. 
Rež. A.Sunklodaitė.

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“

28 d. 18.30 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
30 d. 14 ir 18.30 val. - Premjera! P.Valentine 
„Prie dangaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS dRAMOS  
TEATRAS

28 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - P.Zelenka „Paprastos 
beprotybės istorijos“. Rež. D.Rabašauskas.
30 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršak „Katės namai“. 
Rež. D.Rabašauskas.
30 d. 17 val. Didžiojoje salėje - I.Turgenev „Įnamis“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
3 d. 12 val. Didžiojoje salėje - K.Macijauskas „Nutikimai 
Smaližių šalyje“. Rež. K.Macijauskas.
3 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - K.Dragunskaja 
„Lunačiarskio lunaparkas“. Rež. D.Rabašauskas.

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
28, 29 d. 19 val. - G.Puccini „Bohema“. 4 v. opera. 
Rež. D.Ibelhauptaitė. Dir. T.Ambrozaitis.

KONCERTŲ SALĖ
31 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
29 d. 12 val. - „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.
30 d. 12 val. - „Coliukė“. Rež. D.Savickis.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
28 d. 18 val. - A.Tamavickio „Dibukas“. 
Rež. R.Banionis.

pANEvĖŽyS

J.MILTINIO dRAMOS  
TEATRAS

28 d. 18 val. Didžiojoje salėje - A.Strindberg „Freken 
Julija“ (rusų k.). Rež. S.Varnas (Mogiliovo srities dramos 
teatras, Baltarusija).
29 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
T.Džiudženoglu „Lavina“. Rež. L.M.Zaikauskas.
30 d. 12 val. - „Pyp pyp!“ (pagal D.Bisseto pasakas). 
Rež. A.Giniotis (Keistuolių teatras).
30 d. 18 val. Mažojoje salėje - W.Russell „Moterims ir jų 
vyrams“. Rež. L.Kondrotaitė.
2 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Improvizacijos teatro 
„Kitas kampas“ spektaklis.

KITI MIESTAI

28 d. 18 val. Ignalinos kultūros centre - A.Saramonowicz 
„Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov.
29 d. 14 ir 18 val. Telšiai, Žemaitės dramos teatre - 
Premjera! P.Valentine „Prie dangaus vartų“.  
Rež. M.Slavinskis.
31 d. 18 val. Kaišiadorių kultūros centre - M.Gavranas 
„Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.

Koncertai
vILNIUS

LIETUvOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
30 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, solistai: V.Urman (sopranas), A.Nigro 
(tenoras), dir. M.Pitrėnas.
3 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Norvegijos Arkties filharmonijos 
orkestras, solistas Benjamin Schmid (smuikas), dir. Ch.Lindberg.

TAIKOMOSIOS dAILĖS MUZIEJUS
30 d. 16 val. - Ansamblis „Vilniaus arsenalas“, solistė 
Julija Stupniak (sopranas).

Šv.KOTRyNOS BAŽNyČIA
29 d. 18 val. - Adriano Trindade. „Braziliškas muzikos dvelks-
mas“. Atlikėjai: Adriano Trindade, Grupė „The Road Band“.

KAUNAS

KAUNO vALSTyBINĖ FILHARMONIJA
31 d. 19 val. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkika-
tedroje bazilikoje - Visų šventųjų dienai. Kompozitoriaus 
Česlovo Sasnausko 100-osioms mirties metinėms. Kauno 
miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian (JAV-
Armėnija), vadovas A.Treikauskas. Kauno valstybinis choras 
(meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis). 

KLAIpĖdA

KONCERTŲ SALĖ
2 d. 18.30 val. - „Laiko atspindžiai“. Ansamblis „Vilniaus 
arsenalas“: L.Šulskutė (fleita), R.Romoslauskas (altas), 
S.Okruško (klavesinas). Solistė V.Mončytė (sopranas).

KITI MIESTAI

1 d. 19 val. Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; 
2 d. 19 val. Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje - Visų šven-
tųjų dienai. Kompozitoriaus Česlovo Sasnausko 100-osioms 
mirties metinėms. Kauno valstybinis choras (meno vadovas 
ir vyr. dir. P.Bingelis). Įėjimas - nemokamas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kosto Smorigino „Klounų dainos“: apie tarnystę ir pašaukimą
jau nėra, apie tuos, kurie neišlaikė, kurie iš-
davė, bet svarbiausia - apie tarnystę, likimą 
ir, pagaliau, savo pašaukimą.“

Pastaruoju metu artistas dažnai svarsto 
apie kūrėjo poziciją, visuomenę, apie darbą ir 
tarnystę... „Dažniausiai į klausimą: „Kur dir-
bate?“ negalvodamas atsakau: „Dirbu teatre“, 
bet štai senose teatrines tradicijas turinčiose 
šalyse atsakymas būtų: „Tarnauju teatre.“ 
„Man patinka žodis „tarnauju“, nes buvimas 
scenoje - tai ne darbas, o tikriausia tarnystė - 
mūzoms, žiūrovams. Ir tai ne nusižeminimas, 
tai Likimas. Be poreikio dalytis kūrėjo tar-
nystė sunkiai įsivaizduojama, o ir neįmano-
ma“, - sako Kostas Smoriginas.

kartu pasirodys pirmą kartą

Su bičiuliu kompozitoriumi, aranžuotoju 
Audriumi Balsiu K.Smoriginas dirba ne pirmus 
metus. Talentingas ir jautrus muzikantas yra 
aranžavęs keletą bardo kompaktinių plokštelių 

(taip pat ir paskutinį „Albumą“ (2013). Tačiau 
viename koncerte kaip scenos partneriai jie 
pasirodys pirmą kartą. Abu teigia, kad jaučia-
si komfortiškai, papildo vienas kitą, o repeti-
cijų laikas buvo įdomus ir turiningas.

„Esu laimingas, nes užsiimu mėgstama vei-
kla, realizuoju save tiek muzikoje, tiek teatro 
scenoje, esu reikalingas. O ko daugiau reikia?!“ - 
samprotauja artistas. O paprašytas papasakoti 
savo mėgstamiausią anekdotą apie klouną, nu-
sišypso: „Nueikime į cirką? - O kam? - Pasižiū-
rėsime į mūsų santykius iš šalies.“

„Bardai LT“ inf.

l Lapkričio 5 d. 18 val. Šiauliuose, koncertų salėje „Saulė“;

l lapkričio 9 d. 19 val. Vilniuje, Šv.Kotrynos bažnyčioje;

l lapkričio 13 d. 18 val. Kaune, VDU didžiojoje salėje;

l gruodžio 2 d. 19 val. Klaipėdoje, kūrybiniame inkubatoriuje 

    „Kultūros fabrikas“;

l gruodžio 29 d. 18 val. Panevėžyje, muzikiniame teatre.

Dviejų talentingų kūrėjų pasiroDymai

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

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

draBužių nuoma

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

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

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

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

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

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

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

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

avalynė, galanterija

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

jūsų augintiniui

laisvalaikis 2 0 1 6  s p a l i o  2 8 61

Rašykite  club@
respublika.net         ●

        tu
Rite pa

siū
lym

ų
, k

u
R g

a
lėtų

 b
ū

ti ta
iko

m
a

 „la
isva

la
ik

io
“ n

u
o

la
id

a
?         ●

        Rašykite  club@
respublika.net

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

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

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
rašykite  club@

respublika.net         ●
        tu

rite pa
siū

lym
ų

, K
u

r g
a

lėtų
 b

ū
ti ta

iKo
m

a
 „la

isva
la

iK
io

“ n
u

o
la

id
a

?         ●
        rašykite  club@

respublika.net

     
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% - 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 

Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 

Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt

Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt

Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196

Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857,  
www.la-vita.lt 

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

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Nelabai tinkamas metas 
permainoms ir naujoms pažintims. 
Nereikia bijoti prarasti tai, kas jus 
varžo. Darbe gerų rezultatų pasieks 
tie, kurie užsiima individualia veikla. 
Stenkitės daugiau judėti, pradėkite 
sportuoti. Nepatartina laikytis griežtų 
dietų.

JAUČIUI

Naujų pažinčių bus nedaug. 
Turintiesiems antrąsias puses bus 
rami ir stabili savaitė. Sėkmė lydės 
finansų srityje dirbančius asmenis. 
Darbe naujų permainų likimas neža-
da. Puikus laikas pradėti sportuoti, 
palankios dienos norintiesiems keisti 
mitybos įpročius.

DVYNIAMS

Naujos pažintys turėtų būti gana 
įdomios, o turintiesiems antrąsias 
puses labai palankios dienos puoselėti 
asmeninius santykius. Tikėtina, kad 
darbe jausitės neįvertinti ir nesuprasti. 
Netinkamas metas tvarkyti finansinius 
reikalus. Neužmirškite, sveikata visada 
reikia rūpintis, net jei ir jaučiatės gerai. 
Bus silpnesnė imuninė sistema. 

AVINUI

Prognozė sPalio 28 - laPkričio 3 d. 

Naujos pažintys mažai rūpės, o 
turintiesiems antrąsias puses - jeigu 
abu pasistengsite, džiaugsitės gerais 
santykiais. Nelabai tinkamas laikas 
imtis aktyvios veiklos, geriau užbaikite 
tai, ką pradėjote. Palankios dienos 
apsilankyti SPA.

ŠAULIUI

Naujų pažinčių netrūks. Daug 
bendrausite su maloniais žmonėmis. 
Palankus laikas keisti darbą.
Antroje savaitės pusėje galite sulaukti 
pasiūlymo dėl geriau apmokamo 
darbo. Šią savaitę  daugiau laiko 
skirkite poilsiui, saugokitės galvos 
traumų.

SKORPIONUI

Naujos pažintys gali smarkiai 
pakeisti jūsų gyvenimą. Klausykitės 
savo intuicijos, meilėje ji jums padės 
priimti sprendimus. Jūsų sėkmę 
karjeroje lems geri tarpusavio santy-
kiai. Nelabai tinkamas metas ką nors 
keisti. Palankus laikas pradėti sveikai 
maitintis, atlikti organizmo valymo 
procedūras.

SVARSTYKLĖMS

Vienišiai gaus tai, ko trokšta, ir 
pagaliau jūsų svajonės virs realybe. 
Darbe galite susidurti su išbandymais, 
kurie parodys jūsų silpnybes. Šiomis 
dienomis gali apimti pesimistinės 
nuotaikos, stenkitės bendrauti su 
pozityviai nusiteikusiais žmonėmis, 
palankios dienos laikytis dietos.

VĖŽIUI

Naujos pažintys gali būti  
lemtingos. Darbe galite pasiekti daug 
be didelių pastangų. Sėkmė lydės 
meno sektoriuje dirbančius asmenis. 
Palankios dienos imtis organizmo 
valymo procedūrų. Jei dar nebuvote 
sporto salėje, dabar tinkamas laikas.

LIŪTUI

Naujoms pažintims nelabai 
palankus metas, antroje savaitės 
pusėje galimos pažintys internetu. 
Darbe gali varginti nepasitikėjimas, 
nerimas dėl ateities, viskas bus gerai, 
drąsiai imkitės gana sudėtingos 
veiklos. Jūsų imuninė sistema puikiai 
kovos su ligomis. 

MERGELEI

Galite sulaukti dėmesio iš  
jaunesnio priešingos lyties atstovo. 
Vienišiams palankios pažintys 
internetu. Darbe sulauksite finansinės 
sėkmės. Galite gauti naują darbo 
pasiūlymą. Labai tinkamas laikas 
pasirūpinti savo išvaizda. Saugokitės 
infekcinių ligų.

OŽIARAGIUI

Naujos pažintys gali neatitikti 
jūsų lūkesčių, o turintiesiems 
antrąsias puses asmeninis 
gyvenimas suteiks daug malonių 
akimirkų. Darbe galite sulaukti 
pelningo pasiūlymo. Puikus laikas 
pradėti sveikatos stiprinimo kursą, 
užsukti į baseiną.

ŽUVIMS

Naujos pažintys gali 
paskatinti keisti požiūrį į aplinkinius, 
tačiau neskubėkite priimti drastiškų 
sprendimų. Darbe stenkitės veikti 
apgalvotai, nerizikuokite, nes galite 
susidurti su finansiniais sunkumais. 
Mažiau pasakokite aplinkiniams apie 
savo ligas, verčiau pasistenkite pradėti 
sveiką gyvenimo būdą.

VANDENIUI

Atlikėja Evelina 
Anusauskaitė-Young
1898 11 01

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Atlikėja Aistė  
Smilgevičiūtė- Radzevičienė
1977 10 29

Laidų vedėjas  
Viktoras Jakovlevas
1984 10 31

GEROS DIENOS: laPkričio 1, 3 d. BLOGOS DIENOS: sPalio 29 d.

Kino kritikas, laidų vedėjas 
Rytis Zemkauskas
1969 10 28
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Pavidalas. Penelope. 
Omaras. Leda. „ŠokoLedas“. „Žas“. 
Aš. Idėjos. Rudas. Si. Estetika. Bus. 
Oja. Stabilumas. USA. Lukinas. 
Čano. Pakalikas. Li. Skali. Imas. Tol. 
Upėtakis. Mamas. Moto. Dykuma. 
Otas. Maris. It. Bilanas. Tirana. Pasija. 
Agos. Atsisės.
Horizontaliai: Paškevičius. Nikita. 
Ėdis. Uostyti. Lolitos. AK. Komedija. 
Skuba. Padėka. Kimi. Meraja. Pasala. 
Aso. Stal. Ag. Kimono. Kama. Atas. 
Vakar. Limas. Sukilimas. Dvi. Lukas. 
TT. „Nabukas“. Mis. LLL. Sumis. 
Mari. San. Toras. Sodas. Salotinė. 
Ašis. Silosas. 
Pažymėtuose langeliuose: 
DisKusija. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį iki lapkričio 1 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 0,29 
EUR. Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
Regina almantienė iš Vilniaus. Jai 
bus įteiktas „Equador“ abonementas.

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

PASUK GALVĄ
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l

Susilažino Lietuvos ir JAV statybinin-
kai, kas greičiau pastatys namą. Pasirašė 
lažybų sutartį - kas laimės, tam atitenka 1 
mln. dolerių. Prasidėjo varžybos. Amerikie-
čiai statė Amerikoje, lietuviai - Lietuvoje. 
Jie visą laiką keitėsi informacija apie dar-
bus. Praėjo mėnuo. Lietuviai gauna elektro-
ninį laišką: „Dar 10 dienų ir mes baigsime 
statyti“. Tuo pačiu metu amerikiečiai taip 
pat gauna elekt roninį laišką iš lietuvių sta-
tybininkų: „Dar 10 leidimų ir mes prade-
dame!“

l

Pas okulistą:
- Kokią raidę aš jums rodau?
- O kur apskritai jūs esate?

l

Bet kuris vegetariškas patiekalas skanes-
nis su mėsa.

l

- Jūs tokia nuostabi! O kur tas smulkus 
defektas, apie kurį rašėte pažinčių skelbime?

- Kur kur... Kol kas mokykloje, bet greitai 
pareis.

l

- Kad ir ką sakytumei, ne piniguose lai-
mė! Ir turtuoliai būna nelaimingi.

- Sutinku, bet ir tu sutik, kad geriausia 
verkti nuosavame mersedese, nei troleibuse.

l

Mokytoja pirmokėliams:
- Atspėkite mįslę: stiklinė akis - kai tik į 

jus pažiūri, mirkteli, spragteli ir mes visi jus 
prisimename! Kas?

Klasė tyli, nežino, tik vienas Petriukas 
autoritetingai pareiškia:

- Na, optimistinis variantas būtų foto-
grafas...

- O pesimistinis?.. - nujausdama negera 
nedrąsiai paklausia mokytoja.

- Snaiperis!
l

- Brangusis, nuo šiol laikysiuos dietos, 
todėl valgysiu tik krabus, omarus ir triufelius.

- Kam taip smulkintis? Geriau iš karto 
ėsk pinigus!

l

Sąžinė - kaip žiurkėnas. Arba miega, ar-
ba graužia.

l

Jeigu vyrai ir galėtų suprasti, ką moterys 
galvoja, jie vis tiek nepatikėtų.

l

Interviu su milijonieriumi:
- Sakykit, kas jums padėjo užsidirbti tiek 

pinigų?
- Kantrybė, tik kantrybė.
- Bet mes juk žinome daugybę dalykų, kur 

jokia kantrybė nepadėtų. Tarkim, jei nešio-
tum vandenį rėtyje, tai kad ir kiek besisteng-
tum, vandens neprineštum.

- Kodėl gi ne? Tereikia sulaukti žiemos...
l

Žmona atveda vyrą pas gydytoją. Skun-
džiasi, jog vyras dažnai blogai jaučiasi, jam 
nuolat pakyla kraujospūdis ir panašiai. Gy-
dytojas, ištyręs pacientą, sako:

- Nieko baisaus nematau. Tiesiog jūsų 
sutuoktiniui būtina ramybė. Išrašau stipriai 
veikiančius raminamuosius vaistus, kuriuos 
turite vartoti nuo šiandien.

- Kiek tablečių per dieną jam reikia išgerti?
- Jam - nė vienos, o jums - po vieną tab-

letę tris kartus per dieną.

aNEkDOTai

ADRENALINAS. Tūkstančiai turistų plūsta į Hunano provinciją (Kinija) - čia juos traukia įspūdingas il-
giausias pasaulyje stiklinis tiltas, nutiestas tarp dviejų uolų 300 metrų aukštyje. Tiltas yra ne tik aukš-
čiausias, bet ir ilgiausias pasaulyje stiklinis tiltas - jo ilgis yra 400 metrų. Pereiti stiklinėmis plokštėmis 
tokiame aukštyje, kai po kojomis atsiveria į bedugnę panaši panorama, - drąsos reikalaujantis veiksmas.

beprotiškas pasaulis
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