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Monika Liu:
Kol esu jauna, noriu rizikuoti
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Sostinės kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ įvyko laukiamiausia metų premjera. Raudonu 
kilimu žengę kultūros ir pramogų pasaulio atstovai turėjo galimybę pirmieji pasižiūrėti Igno 
Jonyno filmą „Lošėjas“. 10 p.

■

Įdomiausi faktai apie „Mis Lietuva 2010“ 
Gritę Maruškevičiūtę. 15 p.

■

Grupės „69 Danguje“ vokalistė ir LNK 
televizijos laidų vedėja Nijolė Pareigy-
tė-Rukaitienė įsitikinusi, jog reikia in-
vestuoti į savo žinias ir protą. 68 p.
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nijolės	pareigytės-
rukaitienės	receptas

10	faktų,	kurių	nežinojote	
apie	gritę	maruškevičiūtę

	„lošėjo“	premjeroje	-	kino	kūrėjai	ir	gerbėjai



� laisvalaikis 2 0 1 �  s p a l i o  3

„LaisvaLaikio“ interviu

Nieko Nėra 
svarbiau 
gyveNime už tai, 
ką žmogus duoda 
žmogui
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Į sceną grįžai po kelerių metų tylos. 
Ką veikei per tą laikotarpį?

- Tai buvo labai intensyvus metas, kai vy-
ko didieji kūrybiniai procesai, kūrybinės kan-
čios. Teko išgyventi didelę emocijų amplitu-
dę. Iš pradžių mokiausi Bostone, JAV, paskui 
išvažiavau į Londoną. Viską dariau dėl muzi-
kos, tobulėjimo, kūrybos, teko susidurti su 
įvairiomis, kartais ir sunkiomis situacijomis, 
bet tik tokiu būdu galėjau patirti tikrąją gy-
venimo mokyklą. Kol gyvenau čia, Lietuvoje, 
viskas buvo aišku, jauku ir saugu. Kai išvy-
kau, prasidėjo visai kitas gyvenimas - su daug 
ieškojimų ir dar daugiau atradimų.

- Šiuo metu gyveni ir kuri Londone. Kuo 
skiriasi muzikos užkulisiai ten ir čia?

- Tai du skirtingi pasauliai. Ten vyrauja 
senos muzikos verslo tradicijos, senos muzi-
kos tradicijos. Lietuvoje visa tai yra jauna ir 
nauja, išskyrus galbūt klasikinę muziką. Ten 
muzikos verslas yra labai stiprus ir aukšto 
lygio. Man labai įdomu matyti tuos užkulisius, 
stebėti, kaip vyksta darbas, kaip grupė įraši-
nėja dainas, kokį kelią ji nueina, kol patenka 
į radijo eterį. Galiu pasakyti, kad konkuren-
cija ten labai didelė, todėl prasimušti sunku.

- Visa tai tavęs negąsdina?
- Ne. Prisipažinsiu, būna momentų, kai 

apninka abejonės, tam tikras nepasitikėjimas, 
bet tai yra žmogiška. Normalu, kad iš tokios 
mažos terpės patekus į didelį vandenyną iš-
lenda įvairūs kompleksai. Tokiomis akimirko-
mis įjungiu pozityvų mąstymą ir bandau išvai-
kyti tuos kimbančius mažus velniukus. Aš esu 
šiek tiek avantiūristė. Juk gyveni tik vieną 

kartą, todėl turi bandyti, nieko neprarasi. Kol 
esu jauna, noriu rizikuoti, gyventi nepatogiai, 
manęs negąsdina nekomfortas, pinigų stygius 
ar padėklų nešiojimas užkandinėje. Be abejo, 
tokie dalykai verčia peržengti per save, o kai 
tau nebe aštuoniolika, tie peržengimai tampa 
vis sudėtingesni, bet ten visai kitokios išgy-
venimo sąlygos negu čia - Lietuvoje.

- Nebuvo idėjų ten išbandyti savo jė-
gas kokiame nors talentų šou?

- Ne, mano visai kiti tikslai. Savęs nematau 
vien tik kaip dainininkės, kuriu muziką ne tik 
sau, bet ir kitiems, neseniai pradėjau dirbti su 
vieno filmo garso takeliu. Norėdamas eiti į ta-
lentų šou turi būti labai geras dainininkas, o aš 
save matau daugiau kaip kūrėją, o ne atlikėją.

- Vis dėlto Lietuvoje priėmei iššūkį da-
lyvauti LRT konkurse „Auksinis balsas“. 
Kas paskatino veltis į šią avantiūrą?

- Man pasiūlė ir sutikau. Dabar čia jaučiuo-
si kaip kokioje nors mokykloje - kur reikia 
kaskart pasiruošti egzaminui, bet man patinka. 
Ėjau čia dėl savęs, man nėra svarbu nugalėti, 
nenoriu jokių intrigų. Mėgstu įvairius muzikos 
stilius, džiaugiuosi, kad turiu progą čia juos 
išbandyti, dainuoti su orkestru. Be to, įgausiu 
naujos - televizinės - patirties.

„LaisvaLaikio“ interviu

Mano draugai 
kartais net sako, 
kad tikroji aš esu 
ant scenos, o ne 
gyveniMe. tokia 
stipri, atvira ir 
savo vietoje

Ne veltui sakoma, kad akys - žmogaus sielos veidrodis. Ką slepia šiuo metu Londone gyve-
nančios ir dirbančios dainininkės MoNiKos LiubiNaitės (26), kitaip žinomos kaip Moni-
kos Liu, išraiškingos ir gilios akys, žino tik ji pati. Ji viena iš tų atlikėjų, kurie nepataikauja 
publikai, nešoka pagal prodiuserių dūdelę, o jos darbai iškalbingi. Po kelerius metus tru-
kusios tylos į Lietuvos muzikinę sceną Monika Liu grįžo su nauja jėga. LRt muzikos pro-
jekte „auksinis balsas“ ji pelnė tiek komisijos, tiek publikos simpatijas, o neseniai pristatė 
ir savo naują kūrinį „Journey to the Moon“. tai tik pirmasis žingsnis didesnio albumo link. 
Jau žiemą Monika Liu planuoja sugrįžti į Lietuvą ir surengti koncertinį turą.

Monika Liu - 
mažais žingsneliais didelių darbų link

Didžiulė konkurencija muzikiniame 
Londono pasaulyje ir nepatogus gyvenimas 
svetimame mieste Monikos negąsdina

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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- Neseniai išleidai savo naują dainą 
„Journey to the Moon“. Kuo ji skiriasi 
nuo ankstesnių tavo kūrinių?

- Šią dainą visą nuo A iki Z sukūriau pati. 
Dariau taip, kaip mokėjau. Tiesa, ji labai ski-
riasi nuo kitų, kurias paleisiu jau netrukus. 
„Journey to the Moon“ yra gana lengvas kū-
rinys. Jis yra svajingas ir puikiai atspindi tą 
nuotaiką, kurioje būdama jį sukūriau.

- O kaip gimsta tavo dainos?
- Dažniausiai iš pradžių gimsta ritmas ir 

melodija. Tai svarbiausi elementai. Melodija 
dažniausiai ateina man improvizuojant ir sau 
niūniuojant. (Šypsosi.) Paskiau vyksta darbas 
prie kompiuterio. O su žodžiais būna įvairiai - 
kartais ateina savaime, o kartais prie jų reikia 
pasėdėti, dėlioti kaip kokias kaladėles. Su me-
lodija tiek žaisti nereikia, dažniausiai kuri at-
eina į galvą pirmoji, ta ir būna geriausia.

- Kokių ambicijų turi muzikinėje kar-
jeroje?

- Nekuriu didelių planų, planuoju tik ne-
didelį laiko tarpą į priekį. Esu racionalus 
žmogus - baigiu vieną dainą, pradedu kitą. 
Tokie maži žingsneliai veda prie didesnių 
darbų. Esu daug ko gyvenime mačiusi, turiu 
patirties, nežiūriu į muziką naiviai ir primi-
tyviai.

- Teko skaityti, kad žiemą planuoji su-
rengti koncertinį turą Lietuvoje, tiesa?

- Taip. Noriu parengti koncertinę prog-
ramą Lietuvoje, noriu lipti į sceną Anglijo-
je. Tačiau sunku kalbėti apie planus, nes jie 
labai keičiasi. Aplinkybės padaro savaip - 
kartais darbai užtrunka ilgiau, nei planavai, 
kartais turi eiti kitu keliu, negu numanei, 
o galiausiai viskas būna sunkiau, nei įsi-
vaizdavai.

- Ar pradėjus savarankišką muzikos 
kelią daug tų rožinių svajonių žlugo?

- Niekada daug rožinių svajonių ir netu-
rėjau. Turiu tokią taisyklę - visada stengiuo-
si nieko nesitikėti. Nesu svajoklė. Esu linku-
si pagalvoti pirmiau apie blogąsias puses, o 
tik paskui apie gerąsias. Tada jaučiuosi pasi-
ruošusi priimti bet kokius iššūkius. Niekada 
neidealizuoju ir nesusireikšminu.

- Bet ir nepataikauji publikai?
- Ne, darau tai, kas man patinka. Jei imu 

daryti tai, kas man nepatinka, man tai neiš-
eina. Kūryboje man patinka pats procesas, 
kai viduje viskas net dega nuo susikaupusios 
energijos. Pavyzdžiui, kai teko pačiai prodiu-
suoti, buvo akimirkų, kai norėdavosi paimti 
tą kompiuterį ir mesti į sieną. Na nesupratau 
aš tų programų. Dariau taip, kaip man išėjo. 
Bet net ir tai man patiko. Nesu ta, kuri ieško 
lengvo kelio, man patinka, kai būna sunku.

- Ar mūsų muzikinė padangė labai 
skiriasi nuo to, ką matai Londone?

- Šiek tiek. Pirmiausia dėl to, kad Lietu-
voje nėra žinomų kompanijų, kurios kurtų 
tokią produkciją, kokia kuriama Londone ar 
kituose didžiuosiuose miestuose. Negaliu 
pasakyti, kad čia nėra gerų muzikos prodiu-
serių. Lietuvoje yra labai daug talentingų 
žmonių. Nemanau, kad muzikinė situacija 
yra bloga. Dauguma muzikantų turi galimy-
bę išvažiuoti į užsienį, pamatyti, kaip viskas 
vyksta ten, grįžti ir kurti čia.

- Ar Londone pati daugiau bendrauji 
su vietiniais ar lietuviais?

- Kadangi Londone gyvenu su tokia tarp-
tautine kompanija, su ja ir bendrauju. Name 
gyvename šešiese - aš ir penki vaikinai. Visi, 
išskyrus mano draugą, yra užsieniečiai. Vie-
nas - australas, profesionalus banglentinin-
kas, kitas - britas, vaizdo klipų ir filmų reži-
sierius, dar vienas - muzikos prodiuseris, su 
kuriuo susipažinau Amerikoje. Kitas meni-
ninkas - pusiau britas, pusiau indas. Labai 
įdomi kompanija. Be abejo, turiu draugų ir 
lietuvių, bet į vadinamąsias „Bektoniškes“ 
(Londono rajonas „Beckton“, kuriame dau-
giausiai gyvena lietuvių - red. past.) retai tu-
riu laiko užsukti.

„LaisvaLaikio“ interviu

Gyvenime yra 
trys svarbiausi 
dalykai - tai 
sveikata, šeima ir 
savirealizacija. 
jei neturėsi su 
kuo dalytis savo 
pasiekimais, kam ta 
kūryba apskritai 
bus tau reikalinGa?

Gyvendama Londone  
Monika labiausiai pasiilgsta 
tėvų, draugų ir gero oro
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„LaisvaLaikio“ interviu

Jei imu daryti 
tai, kas man 
nepatinka,  
man tai neišeina
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- O gyvenimo tempas ten labai ski-
riasi nuo Lietuvos?

- Labai. Londone yra labai daug streso. 
Reikia labai daug energijos. Visi labai daug 
dirba, todėl savaitgaliais šėlsta, visiškai atsi-
palaiduoja. Žmonės ten dirba 24 valandas per 
parą. Tai yra labai intensyvios energijos mies-
tas. Kartais nuo to pavargsti. Lietuvoje viskas 
daug lėčiau ir ramiau.

- O kaip tu pailsi?
- Jei tik galiu, tiesiog lieku namuose, pai-

šau, klausau muzikos, žiūriu filmus, skaitau, 
mėgstu nueiti į gerą koncertą arba teatrą. Man 
tai yra geriausias poilsis. Turime labai gražų 
sodą, stalo tenisą, hamakus sode, šalia yra par-
kai. Mėgstu gamtą, einu pasivaikščioti.

- Ko būdama ten labiausiai ilgiesi iš 
Lietuvos?

- Tėvų, draugų, gero oro.

- Oras ten prastesnis?
- Oras Lietuvoje švaresnis. Pasiilgstu šva-

raus vandens, gero kokybiško maisto.

- O pati sukiesi virtuvėje?
- Ne. Esu visiškai ne virtuvės žmogus. 

Jei reikia ką nors gaminti, mane ima nervai, 
nieko nepadarau. Todėl jei įmanoma, negami-
nu. Gal dėl to ir svorio numečiau. Mano drau-
gas jau net nerimauja, sako, kas bus, kai vai-
kai atsiras. (Juokiasi.)

- Pagalvojate su draugu ir apie šeimą?
- Be abejo. Manau, kad tai yra labai svar-

bus dalykas. Tačiau net ir turint šeimą, ne-
reikia pamiršti savirealizacijos. Manyje yra 
labai daug energijos, ir jei jos nepaleidžiu į 
išorę, ji mane pradeda graužti iš vidaus. Jei 
negaliu įgyvendinti savo idėjų, būnu nelai-
minga. Tai turbūt supras tik tiek žmonės, 
kurie jaučia tą patį - kai tiesiog negali neda-
ryti. Mano manymu, gyvenime yra trys svar-
biausi dalykai - tai sveikata, šeima ir savirea-
lizacija. Visi jie yra lygiaverčiai. Jei neturėsi 
sveikatos, nieko nepadarysi. Jei turėsi šei-
mą, bet nerealizuosi savęs, būsi nelaimingas, 
o jei neturėsi su kuo dalytis savo pasieki-
mais, kam ta kūryba apskritai bus tau reika-
linga?

- Labai skiriesi tu ant scenos ir tu 
gatvėje?

- Taip. Skiriuosi. Mano draugai kartais net 
sako, kad tikroji aš esu ant scenos, o ne gy-
venime. Tokia stipri, atvira ir savo vietoje.

- Nebaisu būti tokiai atvirai prieš di-
delę publiką?

- Ne. Jei nuo mano muzikos žmonėms yra 
gera, jei kas nors pasijunta panašiai kaip aš, 
nuostabu. Nieko nėra svarbiau gyvenime už 
tai, ką žmogus duoda žmogui. Ką gyvenime 
tu padarysi vienas? Vienas esi niekas. Todėl 
svarbiausia yra tai, ką darome vieni dėl kitų, 
kaip komunikuojame. Aš su žmonėmis kalbu 
per savo muziką ir tai yra fantastiška. Tai yra 
labai graži bendravimo forma, dalijimosi bū-
das. Muzika turi tokią nerašytą misiją - su-
vienyti žmones. Tai ypač aktualu dabar, kai 
visas pasaulis ritasi nežinia kur.

- Ar savo gyvenimą įsivaizduoji Lon-
done?

- Dabar galvoju, kad norėčiau grįžti į 
Lietuvą. Myliu savo šalį ir norėčiau gyven-
ti čia.

„LaisvaLaikio“ interviu

Muzika turi tokią 
nerašytą Misiją - 
suvienyti žMones. 
tai ypač aktualu 
dabar, kai visas 
pasaulis ritasi 
nežinia kur

Dainavimas nėra vienintelė Monikos 
aistra, save ji realizuoja ir paišydama - 
dainos „Journey to the Moon“ 
iliustracija - pačios Monikos piešinys

Redakcijos archyvo nuotr.
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VEIDAI

Sostinės kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ įvyko  
laukiamiausia metų premjera. Kviestiniai svečiai turėjo 
galimybę pirmieji pasižiūrėti Igno Jonyno filmą „Lošėjas“. 
Raudonu kilimu žengę verslo, kultūros ir pramogų  
pasaulio atstovai liko sužavėti filmo, kuris jau spėjo  
pelnyti keliolika apdovanojimų Lietuvos ir užsienio kino 
filmų festivaliuose bei buvo pripažintas geriausiu metų 
lietuvišku filmu.

Eimantės JURŠĖNAITĖS  
ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Progos pamatyti plačiai apkalbėtą filmą nepraleido ir dau-
gybė Lietuvoje garsių žmonių. Jie turėjo galimybę vieni pirmų-
jų pamatyti filmą ir išskirtinę progą pabendrauti su kino filmo 
„Lošėjas“ kūrybine grupe bei iš pirmų lūpų išgirsti, kas vyko 
filmavimo aikštelėje. Su susirinkusiais mielai bendravo už vai-
dybą liaupsinti Vytautas Kaniušonis ir Oona Mekas. Los An-
džele gyvenanti moteris atėjo su vasarį gimusia dukrele Talu-
la Vren Mekas Kembridž (Talula Wren Mekas Cambridge).

„Lošėjo“ kūrybinė grupė bendravo su 
į premjerą susirinkusiais žiūrovais

„Lošėjo“ režisierius Ignas 
Jonynas su žmona Rasa

Ilgai lauktoje „Lošėjo“ premjeroje - 
kino kūrėjai ir gerbėjai
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VEIDAI

Režisierius Oskaras 
Koršunovas ir Monika Dirsytė

Aktorius ir režisierius Dainius 
Kazlauskas su Indre Pačėsaite

Atlikėja Jurga 
Šeduikytė

Aktorius Juozas 
Budraitis

Atlikėjas, aktorius 
Andrius Mamontovas

Atlikėja Liepa Mondeikaitė su 
sužadėtiniu Evaldu Norkevičiumi
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VEIDAI

Prieš išankstinę premjerą visus su-
sirinkusius pasveikino scenarijaus au-
toriai I.Jonynas ir Kristupas Sabolius. 
„Šito laukiau nuo tada, kai pradėjome 
kurti scenarijų. Filmas skirtas Lietu-
vos publikai, tačiau tik po metų nuo 
pasaulinės „Lošėjo“ premjeros San Se-
bastiane jis grįžo namo ir bus parody-
tas tiems, kuriems buvo kuriamas, - 
sakė filmo režisierius I.Jonynas. - Ki-
tados scenarijus vadinosi „Dvyniai“, 
tačiau iš dviejų herojų liko vienas, mei-
lės istorija virto trileriu, tokiu, koks 
šiandien rodomas kino teatruose.“ 
Trumpai papasakojęs filmo kūrimo už-
kulisius, I.Jonynas prie kino ekrano 
pakvietė visą didelę filmo kūrybinę 
grupę - ši pasitikta audringomis ova-
cijomis.

Kino laidų vedėja Aistė Stonytė-Budzinauskienė 
su drauge Liepa Kiauleikyte-Rimkevičiene

Žurnalistė Jolanta 
Svirnelytė

Prodiuseris Rolandas Skaisgirys  
su žmona Vaida

Sporto komentatorius Robertas 
Petrauskas su žmona Vaida

Laidų vedėja Edita Mildažytė 
ir Gintautas Vyšniauskas

Prodiuserė Daiva Jovaišienė
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VEIDAI

Filmo „Lošėjas“ pasaulinė premjera įvyko 
tarptautiniame San Sebastiano kino festi-
valyje. Nuo 2013 metų rudens „Lošėjas“ 
apkeliavo daugiau nei keturiasdešimt 
tarptautinių kino festivalių.
n Apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“ 
filmas pripažintas geriausiu 6 kategorijose: 
geriausio ilgametražio vaidybinio filmo, 
režisieriaus, aktoriaus, dailininko, profesinės 
meistrystės, metų kompozitoriaus.
n Varšuvos kino festivalyje pelnytas spe
cialus žiuri prizas.
n Tarptautinio Paryžiaus kino festivalio 
„L’Europe Autour de l’Europe“ pagrindinėje prog
ramoje „Prix Sauvage“ varžęsis Igno Jonyno 
„Lošėjas“ buvo apdovanotas specialiuoju žiuri 
prizu ir „Prix Luna“ už geriausią filmą.
n Portugalijoje vykusiame Tarptautiniame 
Festrojos kino festivalyje apdovanotas prizais 
už geriausio aktoriaus vaidybą ir geriausią 
filmo scenarijų.
n „Sidabriniais delfinais“ už geriausią 
aktorių lietuvių filme „Lošėjas“ įvertintas 
Vytautas Kaniušonis, už geriausią filmo 
scenarijų  Kristupas Sabolius ir Ignas 
Jonynas.
n „Lošėjas“ pretenduoja atstovauti Lietuvai 
2015 m. vasarį vyksiančiuose 87uosiuose 
JAV kino meno ir mokslo akademijos 
„Oskarų“ apdovanojimuose užsienio filmų 
kategorijoje.

aPDOvaNOJiMai

Aktorė Rasa Samuolytė

„Lošėjo“ aktoriai Vytautas Kaniušonis ir su 
dukrele Talula į premjerą atėjusi Oona Mekas Laidų vedėjas Rytis Zemkauskas

Aktorė Gražina Baikštytė ir 
operatorius Algimantas Mikutėnas

Aktorius Rolandas Kazlas 
su žmona Sigita
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Dizaineriai Aleksandras Pogrebnojus 
ir Vida Simanavičiūtė 20 metų 
kūrybą pristatė fotografijose

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Veidai

Fotografijų parodoje įamžintos
A.Pogrebnojaus mūzos

Praėjusią savaitę Vilniuje „Prospekto fotografijos 
galerijoje“ atidaryta dizainerių AleksAndro  
PogrebnojAus ir Vidos simAnAVičiūtės (A&V) 
20 metų kūrybos istoriją atspindinčių nuotraukų 
paroda. mados fotografijose - žinomi modeliai, 
tarp jų ir dabartinė A.Pogrebnojaus žmona monika 
račiūnaitė-Pogrebnojė. ji neslėpė, kad būti mode-
liu jai patinka, o tuo labiau - savo vyro mūza.

„Tai mūsų didžiausia paroda. Rinkdami nuotrau-
kas stengėmės aprėpti visą 20 metų kūrybos isto-
riją. Mados gurmanams tikrai bus kur paganyti akis, 
o išrankiausi atras ir tai, ko dar niekam nesame 
rodę. Yra nuotraukų, darytų 1994 m., ir yra visai 
naujų, darytų šiemet“, - sakė A.Pogrebnojus.

Fotografijų autoriai - žymiausi Lietuvos ir už-
sienio meistrai: Algis Kriščiūnas, Artūras Valiauga, 
Viktoras Trublenkovas, Modestas Ežerskis, Paulius 
Gasiūnas, Herve Hadat (Herve Haddat), Frederikas 
Čobenas (Frederic Chaubin) ir kt.

A.Pogrebnojus kartu su dizainere V.Simanavičiū-
te ne kartą Lietuvos publiką stebino avangardinėmis, 
taisykles laužančiomis kolekcijomis. Jiedu išsiskiria 
stipriu autentišku stiliumi ir nepataikavimu minios 
skoniui. Jau lapkričio pabaigoje A.Pogrebnojus žada 
pristatyti ir naujausią savo kolekciją.

A&V paroda „Prospekto fotografijos galerijoje“ 

veiks iki spalio 11 d.

Modelis Monika Račiūnaitė-Pogrebnojė neslepia, kad dirbti modeliu savo vyro kolekcijose - didelis malonumas
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10 faktų, 
kurių nežinojote apie  
Gritę Maruškevičiūtę

Veidai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Mis Lietuva 2010“ Gritė Maruškevičiūtė (25) ne taip 
jau dažnai atvirai pasakoja apie savo gyvenimą, kasdieny-
bę ir pomėgius. „Laisvalaikis“ pateikia keletą faktų, kurių 
iki šiol galbūt nežinojote apie šią tituluotą gražuolę.

■ Vaikystėje Gritė norėjo būti baleto šokėja, tačiau ji nie-
kada neturėjo progos lankyti baleto pamokų, todėl šis noras 
taip ir liko tik svajone.
■ Gražuolės ūgis yra 1,75 m, batų dydis - 39.
■ Gritės tėtis yra renginių vedėjas, žurnalistas ir viešųjų 
ryšių atstovas. Jos mama - anglų kalbos mokytoja. „Abu 
mano tėvai anksčiau vaidino teatre, todėl galima sakyti, kad 
turi šiokį tokį mėgėjišką teatrinį išsilavinimą“, - šypsojosi 
tituluota gražuolė.
■ Ant vienos kojos kelio Gritė iki šiol turi nuo vaikystės li-
kusį randą. „Kol mokiausi važiuoti dviračiu, nė karto nenu-
kritau, bet vos tik išmokau, patyriau pirmąją didžiąją traumą. 
Nutariau kaime su berniukais dalyvauti lenktynėse. Senovi-
niu dviračiu greitai lėkiau per žvyrą ir nukritau. Prasiskėliau 
kelį. Nuo tos dienos iki šiol liko randas“, - pasakojo Gritė.
■ „Mis Lietuva 2010“ turi septynis kvepalų buteliukus. 
„Visi yra skirtingi ir naudoju juos pagal nuotaiką - pavasarį 
kvepinuosi vienokiais, žiemą - kitokiais, todėl negaliu iš-
skirti mėgstamiausių. Apskritai kvepalai man pakelia nuo-
taiką. Jei būnu pavargusi, pirmas dalykas, ką padarau, tai 
pasikvepinu“, - pasakojo Gritė.
■ Didžiausia jos silpnybė - raudoni lūpdažiai ir bateliai.
■ Labiausiai ją erzinantis grožio ritualas - makiažas iš ryto. 
Gritei daug labiau patinka gražinti kitas merginas, negu sa-
ve. O labiausiai patinkanti grožio procedūra - lepinimasis 
karštoje vonioje.
■ Kai Gritei buvo 7-8 metai, ji buvo didelė dainininkės bei 
aktorės Dženifer Lopes (Jennifer Lopez) gerbėja.
■ Nors gražuolė vaikystėje dienoraščio puslapių savo išgy-
venimais nepildė, ji su drauge turėjo kitą ritualą. „Kiekvieną 
penktadienį pildėme tokį sąsiuvinį nuotraukomis ir informa-
cija apie tas šalis, kurias svajojame aplankyti. Įdomu tai, kad 
kai neseniai atsivertėme tą sąsiuvinį, pamatėme, kad didžią-
ją dalį valstybių jau aplankėme“, - pasakojo Gritė.
■ Mėgstamiausias jos patiekalas - jautienos karpačas su graž-
garstėmis ir parmezano sūriu. Ji pati mėgsta gaminti lazaniją, 
įvairius makaronus. Kartais Gritė lepinasi ir Azijos virtuvės 
patiekalais. Jos šaldytuve visada galima rasti jogurto ir pieno.
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Šventės

Smagus grožio namų „Sothys“ jubiliejus
Vienas populiariausių pasaulyje kosmetikos prekės ženklų „Sothys“ - jau 2 dešimtme-
čius Lietuvoje. Šia proga surengtas vakarėlis. Jame 6-ojo dešimtmečio stiliaus drabu-
žiais pasipuošę vakaro svečiai skubėjo pasveikinti grožio salonų „Sothys“ sielos ir va-
dovės Sabinos Repčenkienės. Gimtadienio nepraleido ir vienas iš kompanijos „Sothys“ 
savininkų Frederikas Masas (Frederic Mas), pasveikinti atvykęs net iš Prancūzijos.

Vakaro svečiai grožio salonų „Sothys“ sielą 
ir vadovę Sabiną Repčenkienę sveikino su 
„Sothys“ dvidešimtmečiu Lietuvoje

Vienas iš „Sothys“ savininkų 
Frederikas Masas ir Sabina 
Repčenkienė kartu pjaustė  
šventinį tortą

Martyno Siruso nuotr.

 Kosmetologė Rita Radžiukynienė (iš kairės), „SOTHYS 
Druskininkai“ savininkė Svetlana Veselova, grožio specialistė 

Liudmila Danič ir kirpėja Vilija Kudrickienė
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Iškilminga „Sothys“ gimtadienio Lietuvoje 
šventė vyko seniausiame sostinės restorane 
„Neringa“, turinčiame tokią pačią turtingą ir 
gražią istoriją kaip pasaulinė kosmetikos kom-
panija „Sothys“, įkurta dar 1946 metais Pary-
žiuje. Prieš dvidešimt metų „Sothys“ S.Rep-
čenkienės dėka atkeliavo ir į Lietuvą. Raudo-
nuoju kilimu žengę svečiai grožio namų vado-
vę apipylė sveikinimais ir gėlėmis, ji svečius 

pakvietė pasiklausyti žinomiausių 
lietuviškų ir prancūziškų kūrinių 
ir savo ruožtu padėkojo susirin-
kusiems, kurie dvidešimt metų 
buvo drauge su „Sothys“.

„Prieš 20 metų pirmą kartą 
nuvykau į Prancūziją, Lietuvoje 
jokios profesionalios kosmetikos 
dar nebuvo. Tąsyk sutikau mote-
rį, kuri puikiai išmanė tuometinę 

kosmetikos rinką. Aš tada jos paklausiau, kokia 
kosmetika geriausia pasaulyje. Ji, nors ir platino 
kitą kosmetiką, net nedvejodama man atsakė, kad 
tai „Sothys“. Pamenu, nuvykau į parodą ir pama-
čiau stendą su baltomis kolonomis „Sothys“, ku-
riame mus labai maloniai sutiko, tarsi šeimos 
narius. Lygiai taip kaip Lietuvą prieš 2 dešimtme-
čius priėmė ir į pasaulinę „Sothys“ šeimą, kantriai 
mane mokė, ir iki šiol nuvykus į Prancūziją prii-
ma kaip draugę ar giminaitę“, - prisiminimais 

dalijosi S.Repčenkienė. Ne veltui nuo scenos 
skambėjo prancūziškos dainos, ir visi padėkos 
žodžiai buvo verčiami į prancūzų - pasveikinti 
„Sothys“ dvidešimtmečio Lietuvoje proga atvyko 
Frederikas Masas ir kiti kompanijos atstovai.

Kai prieš 20 metų S.Repčenkienė pradėjo 
bendradarbiavimą su „Sothys“, kompanijai dar 
vadovavo Bernardas Masas, tačiau laikas bėgo 
ir prezidento pareigas perėmė jo sūnūs Frede-
rikas ir Kristianas. „Nuolat dirbame daug ir ne 
visada turime laiko vienas kitam pasakyti gražių 
žodžių. Jubiliejus puiki proga tai padaryti. Visos 
kompanijos vardu sveikinu Sabiną, dėkoju už 
jos nuostabų būdą, darbą, profesionalumą. Ne-
būtume Lietuvoje sulaukę tokio pasisekimo, jei 
ne žmogus, kuris taip atsidavęs prekės ženklui, 
kaip ši puiki moteris, lemianti du trečdalius sėk-
mės“, - gerų žodžių lietuviškojo „Sothys“ sielai 
negailėjo F.Masas ir perdavė tėvo sveikinimus 
ir padėkos žodžius iš Prancūzijos.

Šventės

Smagus grožio namų „Sothys“ jubiliejus
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Mamą sveikino S.Repčenkienės dukros 
Ramunė Majithia ir Violeta Vosylė

Dizainerė  
Audronė 
Bunikienė

„Sothys“ 
viceprezidentas 
Mišelis Grilonas 
(Michel Grillon)

Prekybos centro „Ozas“ rinkodaros vadybininkė 
Daiva Gailiušaitė ir „Laisvalaikio“ projektų vadovė 
Jurgita Griciūtė Stasio Žumbio nuotr.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Kosmetologės (iš dešinės) Božena 
Zapolskienė ir Margarita Balaišienė su vyru

Sabina Repčenkienė su Viešvilės 
„Sothys“ grožio namų savininkais 
Ligita ir Kęstučiu Kuniauskais
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Aš svajoju tik apie negendantį automo-

bilį, ir jeigu toks būtų, tada man jo markė 
visiškai nesvarbi. (Šypsosi.) Aš nesu tas ste-
reotipinis vyras, kuris svaigsta dėl automo-

bilių. Į automobilį žiūriu iš praktinės pusės. 
Man tai yra vežimas, kuris kainuoja bran-
giau nei autobusas, bet patogiau nuveža į 
darbą ir parveža iš jo. Tačiau jei jau galima 
svajoti, manau, kad su „Dodge Charger“ 
markės automobiliu būtų smagu vidurvasa-
rį judėti link jūros. 

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Nežinau, ar tai labai ekstremalu, bet ki-
tados, kai turėjau BMW ir važiuojant pradėjo 
snyguriuoti, nusprendžiau, kad reikia pažiū-
rėti, kaip čia tas mano BMW važiuoja, ką jis 
gali. Tuomet kelyje padariau vadinamąją sau-

Fotoaparato objektyvas Sauliui Baniuliui 
geriau nei naujas automobilis
Radijo stoties „Power Hit Radio“ laidų vedėjas SauliuS BaniuliS (33) sako, kad jo gy-
venime automobilis yra tik transporto priemonė, kuri nepretenduoja tapti jokia įvaiz-
džio dalimi. Tad ir reikalavimai, keliami naujiems automobiliams, nėra dideli, svarbu 
gera audiosistema. O jeigu tai nėra svajonių „Dodge Charger“, tuomet Saulius greičiau-
siai rinksis naują fotoaparato objektyvą.

l Šiuo metu vairuoja: „Toyota Auris“

l Svajonių automobilis: „Dodge Charger“

l Greičio rekordas: 180 km/h

l Eismo įvykių skaičius: 2

l Vairavimo stažas: 15

DOsJĖ

Saulius Baniulis sako, jog jis nėra stereotipinis  
vyras, kuris labai žavisi automobiliais.  
Į automobilį jis žiūri iš praktinės pusės
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Ratai

lę. Labai sėkmingai viskas baigėsi ir grįžau į 
vėžes, bet supratau, kad nereikia kvailioti. 
Na, yra buvę situacijų, kai ką nors pražiopso-
jęs vos neatsitrenkdavau, bet viskas baigda-
vosi gerai. 

- Esate greičio mėgėjas ar ramus vai-
ruotojas?

- Nejutau iki šiol didelio poreikio išbandy-
ti visą automobilio galingumą, siekti didelių 
greičio rekordų. Nors kokiame ralyje gal ir 
dalyvaučiau dėl įdomumo. Atvirai sakant, šiek 
tiek paspausti greičio pedalą man patinka. 
Kartais tai tiesiog raminamai veikia, jeigu esi 
kiek susinervinęs, bet tai turi būti daroma 
trumpais ruožais, neprisižaidžiant. Na, už-
miestyje galima ir šiek tiek greičiau pavažiuo-
ti. Yra buvę atvejų, kai sustabdo policija ir 
klausia, kur skubu. Pasakau, kad į darbą, tuo-
met jie tikslinasi, į kokį, ir kai pasakau, kad į 
radiją, paleidžia. Bet šiaip, jeigu mane pagau-
na už greičio viršijimą, pats policininkams sa-
kau, kad man bauda yra tarsi vitaminai, tad 
gali drąsiai bausti. Paskui gerus metus važi-
nėju atsargiai. (Šypsosi.) 

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Kartais važiuoju į Suvalkiją ir man pa-

tinka kelias pro Aukštadvarį. Ten gražios, 
miškingos vietos ir vingiuoti keliukai. Marš-
rutas link Rusnės pro Panemunės pilis labai 
gražus. Kitados važiavome į Klaipėdą ne au-
tostrada, o senuoju Žemaičių keliu - labai pa-
tiko naujos, nematytos vietos.

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

- Neseniai galvojau rinktis naują automo-
bilį, bet galiausiai nusprendžiau už tuos pinigus 
nusipirkti naują fotoaparato objektyvą. Objek-
tyvui nereikia draudimo, kuro. (Juokiasi.) Bet 
jeigu tektų rinktis naują automobilį, man būtų 
svarbu, kad jis būtų talpus, nes vežiojuosi ir 
dviratį, ir fotokrepšį. Nedideli tie mano reika-
lavimai. Man kartais juokinga, kad kai kurie 

sureikšmina automobilius. Ypač tuomet, kai 
žmonės išvažiuoja į užsienį, užsidirba pinigų 
ir nusiperka didelį, gerą, naują, gal net praban-
gų automobilį, bet pamiršta, kad jį dar ir išlai-
kyti reikės. Arba nusiperka „kietą“ automobi-
lį, bet susideda dujas, kad būtų pigiau važinė-
ti. Manau, tie, kurie taip bando save kaip nors 
parodyti, pasirodyti, tiesiog dangsto kažkokius 
savo kompleksus, kompensuoja trūkumus. Ki-
tas pavyzdys, kai koks nors žmogus nusiperka 
automobilį, kainuojantį brangiau nei jo butas. 
Tada man savaime kyla klausimas - gal geriau 
namą būtų buvę nusipirkti? Bet namas neva-
žiuoja, bus sunkiau prieš kitus pasirodyti. 

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Vaiko pervystyti nesiryžčiau, jeigu tokį 
turėčiau. (Juokiasi.)

- Trys rodikliai, iš kurių nusprendžia-
te, kad prieš jus važiuoja prastas vairuo-
tojas?

- Pirmas rodiklis - kai nerodo posūkių. An-
tras - akivaizdus greičio viršijimas viduryje 
miesto. Turiu galvoje, kai greitis viršijamas ne 
kokiais 10 km/h, bet gerokai daugiau, tai čia jau 
sveiko proto neturėjimas. Trečias variantas - kai 
atrodo, kad žmogus jaučiasi taip, tarsi kelyje 
būtų vienas. Jis ne tik nemato, bet ir nesivar-
gina žiūrėti, kas vyksta aplink jį. Dėl to prie jo 
turi derintis visi kiti. Staigūs kitų vairuotojų 
manevrai, viražai kelyje man irgi kelia įtarimą 
apie kokius nors kompleksus. Na, kam gi reikia 
kelyje įrodinėti ir demonstruoti, kaip tu gali 
prasmukti, aplenkti ir išsidirbinėti? Jeigu jau 
moki gerai vairuoti, tai ir vairuok gerai. 

- Gėdingiausias epizodas jūsų vaira-
vimo istorijoje?

- Gal, kai važiuojant su kokia nauja pane-
le per pirmą pasimatymą užgęsta automobilis 
prie šviesoforo. (Juokiasi.)

- Kaip manote, kas vairuoja geriau - 
vyrai ar moterys?

- Gal vyrai... Vyrų vairuotojų apskritai 
yra daugiau. Bet tai irgi klausimas, turiu 
vyrų draugų, kurie, mano akimis, labai ne-
užtikrintai vairuoja. Arba jų vairavimo ma-
niera neatitinka manosios ir su jais aš ne-
jaukiai jaučiuosi. Beje, man labiau patinka 
sėdėti keleivio vietoje, o ne vairuoti. Štai 
toks aš vairuotojas. Aš laukiu, kada paplis 
tie „Google“ sukurti autonominiai automo-
biliai, kur nereikia vairuotojo. Tegul mane 
vežioja. 

- Kurioziškiausia situacija, nutikusi 
vairuojant? 

- Pamenu tokį smagų atvejį, susijusį su 
šiokiu tokiu greičio viršijimu. Mane sustabdė 
policija ir aš vėlgi pasakiau, kad skubu į dar-
bą radijuje. O jie nesutriko, davė man dikto-
foną, kuriuo, kaip suprantu, įrašinėja agresy-
vius kelių eismo taisyklių pažeidėjus. O tame 
diktofone jie dar buvo įsirašę miuziklo „Ka-
tės“ dainą „Memory“ ir liepė man pasakyti, 
kas čia dabar groja. (Juokiasi.) Aš pasakiau ir 
už tai jie manęs nenubaudė.

- Vyro automobilyje visuomet privalo 
būti - kas?.. 

- Vyras. Ir geros vyriškos muzikos su ge-
ra garso sistema. (Šypsosi.) 

Fotoaparato objektyvas Sauliui Baniuliui 
geriau nei naujas automobilis

Aš svAjoju tik 
Apie negendAntį 
Automobilį, ir 
jeigu toks būtų, 
tAdA mAn jo mArkė 
visiškAi nesvArbi

Saulius Baniulis tikina, jog vyro automobilyje turi 
būti vyras, vyriška muzika ir gera garso sistema

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Britni Spyrs
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Popscenos dievaite vadinama Britni SPyrS (Britney Spears, 32) nutarė įsira-
šyti ir į dizainerių gretas. neseniai vykusioje niujorko mados savaitėje ji pristatė 
beveik pusantrų metų kurtą apatinio trikotažo kolekciją „the intimate Britney 
Spears“. „Mano vizija buvo sukurti seksualius, prabangius ir kartu patogius  
drabužius“, - sakė atlikėja. niujorke kolekcija sutikta pagyrimais, tad dabar 
B.Spyrs pasuko į Europą. Savąją kolekciją ji pristaė Vokietijoje, viename  
Oberhauzeno miesto prekybos centre, taip pat Danijos sostinėje Kopenhagoje.

Apatiniai pagal 
Britni Spyrs

StiliuS

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Oberhauzene pristatydama 
apatinio trikotažo kolekciją  

Britni Spyrs (Britney Spears) 
pasirodė nusikirpusi plaukus

Britni Spyrs kolekcijos  
pristatymas Kopenhagoje

EPA-Eltos nuotr.
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Aleksio Mabij 
(Alexis Mabille) 
kolekcijoje 
2015-ųjų vasarai 
vyrauja balta 
ir pastelinės 
spalvos

Stiliaus akcentas - 
suknutės, palaidinės 
su gobtuvais
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StiliuS

Ką tik pasibaigusioje Paryžiaus 
mados savaitėje pristatyta ir di-
zainerio Aleksio Mabij (Alexis 
Mabille) kolekcija 2015 metų 
pavasariui-vasarai. Garsus 
prancūzų dizaineris moterims 
siūlo būti drąsioms ir puoštis 
itin permatomais rūbais.  
Kitas kolekcijos išskirtinumas -  
suknutės, palaidinės, tunikos 
su gobtuvais.

Pa
va

sa
ris

 ir
 va

sa
ra

 - d
rą

sio
m

s
Itin atviri drabužiai, matyt,  

skirti drąsioms moterims
EPA-Eltos nuotr.
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Mažosioms damoms

Pirmiausia norėtume priminti, kad papras-
tumas - tai principas, kuriam paklūsta visos 
šiandien madingos šukuosenos. Pagrindinis 
šio sezono šukuosenų akcentas mergaitėms 
yra ryškus šoninis sklastymas, kuris padeda 
suformuoti tariamus kirpčius. Tokius kirpčius 
reikėtų derinti su įvairiomis šukuosenomis, 
pavyzdžiui, dideliu pūstu arba mažu ir glotniu 
kuoduku, pynimais aplink galvą arba tiesiog 
palaidais plaukais.

Mažiesiems džentelmenams

Berniukai 2014-2015 metų rudens-žie-
mos sezoną galės lengviau atsikvėpti, nes tai, 
kas paprasta, bus genialu. Panašiai kaip ir 
mergaitės, berniukai neturėtų pamiršti apie 
ryškų šoninį skyrimą, kuris dominavo jau ir 
praeitame sezone. Bet šį kartą tokį skyrimą 

turėtų dar labiau pabrėžti šlapių plaukų efek-
tas be jokių pašiaušimų. Berniukų plaukai šį 
rudenį ir žiemą turėtų būti tvarkingai ir glot-
niai šukuojami į šoną arba į viršų. Tokiam 
šukavimui išgauti puikiai tiktų plaukų svies-
tas arba želė. Šį kartą plaukų ilgis didelės 
reikšmės neturės. Gali būti tiek trumpi 
(3-5 cm), tiek ilgi (10-15 cm) plaukai.
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StiliuS

2014-2015 metų ruduo-žiema

Šukuosena  
turi įtakos,  
kaip susiklosto 
mūsų diena,  
o galiausiai ir  
mūsų gyvenimas

Sofija Loren

Plaukų šukavimui tiek didelė, tiek maža dama turėtų skirti ne  
mažiau nei drabužiams. Ne veltui prancūzės sako: „Jeigu  
nepatinka atvaizdas veidrodyje, tiesiog išsiplaukite galvą.“  
Taigi pasisemkime naujų šukuosenų idėjų rudens-žiemos  
sezonui. Pataria vaikų kirpyklos „Pukis“ meistrai.

Šukuosenų tendencijos: 

Fotografijos: Rasa Ražanienė („Fotoalias“) 
Drabužiai: NEXt parduotuvė
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StiliuS
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2014-2015 metų ruduo-žiema

Su „laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida vaikų kirpimui

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Pabaigoje norėtume pridurti, kad šį 
šaltąjį sezoną dėmesį reikėtų sutelkti į 
plaukų apsaugą ir estetinę išvaizdą. Ne-
pamirškite, kad paprastumas žmogų 
puošia. Sudėtingus šukavimo stilius pa-
likime ypatingoms progoms.

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Balčikonio g. 3-290, Vilnius
Tel. +370 5 2030585
Mob.+370 63 777999
www. pukiokirpykla.lt 
info@pukiokirpykla.lt



Nuo penktadienio iki pirmadienio

Į Veneciją garsioji pora atvyko penktadienį. 
Amžinos meilės priesaiką jaunieji davė šešta-
dienio vakarą privačios ceremonijos metu vieš-
butyje „Aman Canal Grande“. Vyru ir žmona 
juos paskelbė buvęs Romos meras Valteris Vel-
teronis (Walter Velteroni), geras Dž.Klunio bi-
čiulis. Pirmadienį garsioji pora Venecijos me-
rijoje įregistravo ir civilinę santuoką.

Ceremonijoje dalyvavo modelis Sindi Krau-

ford (Cindi Crawford) su vyru, aktorius Metas 
Deimonas (Matt Damon), airių grupės „U2“ 
lyderis Bono (Bono), Andželina Džoli (Angelina 
Jolie) ir Bredas Pitas (Brad Pitt), kurį Dž.Klunis 
paprašė būti jo pabroliu.

Dž.Klunis ir A.Alamudin, ginanti „Wikileaks“ 
interneto svetainės įkūrėjo Džulijano Asandžo 
(Julian Assange) interesus, susižiedavo 2014 m. 
balandį. A.Alamudin gimė Libane, baigė Oks-
fordo universitetą ir teisės mokyklą Niujorke, 
ji laisvai kalba prancūzų, arabų ir anglų kalbo-

ŽvaigŽdės

Prabangios Dž.Klunio ir jo mylimosios vestuvės
Venecija savaitgalį buvo prikausčiusi  
ne tik venecijiečių, bet ir viso pasaulio  
dėmesį - čia vyko garsiausio Holivudo 
viengungio aktoriaus DžorDžo  
Klunio (George Clooney, 53) ir liba-
niečių kilmės britų teisininkės AmAlos  
AlAmuDin (Amal Alamuddin, 36)  
vestuvių ceremonija.

Sekmadienį gražuolė Džordžo 
Klunio (George Clooney) žmona 
pasirodė su pribloškiančia 
„Giambattista Valli“ suknele, puošta 
siuvinėtais rožinių gėlių raštais

Pirmadienį Amal Alamudin 
į meriją vyko vilkėdama 
kreminės spalvos kelnių 
kostiumą su tamsiai mėlynais 
apvadais ir plačia skrybėle

mis. 2011 metais buvo paskirta Dž.Asandžo advo-
kate. Dž.Klunio draugijoje pirmą kartą pasirodė 
Londone 2013 m. spalį, tačiau tuomet pora neigė 
palaikantys artimus santykius.

Pritrenkianti apranga

Vakare prieš tuoktuves per prabangią vakarienę 5 
žvaigždučių viešbutyje „Cipriani“ A.Alamudin buvo 
pasidabinusi raudona velionio dizainerio Aleksanderio 
Makvyno (Alexander McQueen) suknele. Asimetriška 
suknelė atidengė it nulietas, lieknas jaunosios kojas.

Per šeštadienį prabangiame „Aman Canal Gran-
de“ viešbutyje įvykusią tuoktuvių ceremoniją Amal 
vilkėjo perlais ir nėriniais puoštą vestuvinę suknelę, 
kurią kūrė geras Amalos bičiulis dizaineris Oskaras 
De la Renta (Oscar de la Renta).

10 milijonų eurų

Italijos dienraščio „La Repubblica“ teigimu, ke-
turias dienas trukusios linksmybės atsiėjo 10 mln. 
eurų. „Meilė neturi kainos, tačiau šiuo atveju yra ki-
taip. Nuotakos tėvas Ramzis Alamudinas (Ramzi Ala-
muddin) už viešbučius, restoranus, saugumo priemo-
nes ir svečių keliones paklojo milžinišką sumą“, - ra-
šo laikraštis. Italų žiniasklaidos duomenimis, būtent 
jis mokėjo už iškilmes. Tiesa, bent jau dalis sumos 
bus atgauta žurnalui „Vogue“ išskirtinėmis teisėmis 
pardavus vestuvių nuotraukas.

Parengė Jurga Drungilaitė

Į Veneciją Amal Alamudin (Amal 
Alamuddin) atvyko pasipuošusi 
vintažine „Dolce & Gabbana“ suknele

EPA-Eltos nuotr.
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Ajurvedos centre sPA „shanti“ dirba 
profesionalūs ajurvedinio masažo 
meistrai, išmokyti mokytojo  
Dariaus Kaunecko.

l  SPA „Shanti“ verslo plėtros vadovė 
Gulera AtAjevA:

„SPA „Shanti“ paslaugų asortimentas 
formavosi ilgai, bet jis gerai apgalvotas. Iki 
2009 metų klientai mėgavosi visiems gerai 
žinomais „Keralos“, „Širodaros“, „Abjan-
gos“, „Široabjangos“, „Marmos taškų“ ma-
sažais ar „Pančakarmos“ procedūromis, ku-
rios paprastai trunka apie 1-3 val. Visada 
svarbu girdėti tai, ką kalba klientas, ir žinoti 
jo lūkesčius. Populiarūs yra kūno šveitikliai, 
taip atsirado masažų linijos su ajerų, masalos, 
spanguolių šveitikliais, o ilguosius dviejų ar 
trijų valandų masažus papildėme trumpes-
niais - valandą ar pusantros trunkančiais ajur-
vediniais masažais, kurie tinka skubantiems, 
bet maksimalaus masažo poveikio trokštan-
tiems klientams. Nauji masažai, tačiau pa-
remti autentiška technika, kurią prieš dvyli-

ka metų atsivežėme iš Indijos, buvo sukurti 
Dariaus Kaunecko ir kūrybiškų darbuotojų 
iniciatyva. Taip 2010 metais atsirado viso kū-
no masažai „Vata / Pitta / Kapha“, „Mažoji 
Abjanga“, „Shanti Ajerų“, „Champi“ galvos 
masažas ir kiti. Dabar galime didžiuotis, kad 
turime 8 segmentinius, 16 viso kūno masažų 
ir ritualų ir 3 ypatingus ritualus poroms.“

l Kauno centro vadovė bei ajurvedos 
konsultantė Justina LižAitienė:

„Ajurveda tapo nebe burtažodžiu, vis 
daugiau žmonių ja domisi. Vilniaus ir Kauno 
centrai jau keleri metai sėkmingai rengia ne 
tik šviečiamuosius seminarus, į kuriuos su-
sirenka vis daugiau žmonių iš visos Lietu-
vos, bet ir ajurvedines šeimų poilsio vasaros 
stovyklas, rekreacinius organizmo valymo 
savaitgalius. Tridieniuose savaitgaliuose su-
pažindiname žmones su ajurvedos pagrin-
dais, dalijamės patirtimi, kaip paruošti ve-
getarinį maistą, sveikai valgyti, mokome 
įvairių praktikų (judesio, šokio, piešimo, me-
ditacijų ir kitų).“

l Apie masažų kursus - Darius KAu-
necKAS:

„Įkūrėme ajurvedinių masažų mokyklą, 
kurioje masažų mokosi tiek profesionalūs 
masažuotojai, tiek mėgėjai. Ją jau baigė dau-
giau nei 2000 mokinių ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš užsienio. Dažnai uoliausi mokiniai 
lieka dirbti mūsų centre arba išvyksta į di-
džiulius SPA kompleksus Indonezijoje, In-
dijoje ir kitur.“

l DiAnA, centro rinkodaros vadybi-
ninkė:

„Be masažų kursų, stovyklų, šviečia-
mųjų renginių, „Shanti“ kūrybinė darbuo-
tojų komanda dalyvauja užsakomuosiuose 
renginiuose, organizuoja mergvakarius, 
gimtadienio vakarėlius, įmonių šventinius 
renginius su spalvinga programa: indiškais 
šokiais ar jų pamokomis, perkusijų progra-
ma, ugnies ritualais, vegetarinio maisto ar 
saldumynų gaminimo, galvos, kaklo, pečių 
masažo pamokomis ir kitais pramoginės 
programos elementais.

„Shanti“ gimtadienio 
nuotaikos ir dovanos

Vilniaus senamiesčio širdyje įsikūręs ajurve-
dos centras SPA „Shanti“ šiemet švenčia 10 
metų gimtadienį (antras centras nuo 2012 m.  
veikia Kaune, Laisvės al.3). Gimtadienio iš-
vakarėse „Laisvalaikis“ lankėsi SPA „Shanti“ ir 
jaukiai prie puodelio šildančios ajurvedinės 
arbatos šnekučiavosi su centro įkūrėjais Egle 
ir Dariumi Kauneckais bei darbuotojais apie 
įvykių gausią centro istoriją.

„Buvome pirmieji pradėję tokią veiklą Lie-
tuvoje, - pasakoja E.Kauneckienė. - Ajurveda, 
kaip ir joga, tuomet dar buvo lietuvių neatrasta 
gyvenimo būdo ar sveikatinimosi forma. Kai pra-
dedi daryti kažką naujo, neregėto, net draugai ir 
artimieji klausia: ką jūs darot? Tai, ką darome, 
mums pirmiausia yra ne verslas, o teisingas gy-
venimo būdas, visuomenės švietimas, ir ajurve-
dinis masažas - tik viena iš ajurvedos krypčių, 
kuri skatina gyventi harmoningą ir sveiką gyve-
nimą. Tuo metu SPA centrai dar buvo naujiena, 
masažai lietuviams asocijavosi su gydymu, retas 
save įsivaizdavo tiesiog jais besilepinantį. Drau-
gai stengėsi atkalbėti nuo tokio sprendimo, tačiau 
mes su vyru Dariumi tuo gyvenome, tikėjome 
ir žinojome, kad turime dalytis Indijoje įgytomis 
žiniomis. Tvirtai ryžomės ir gimė „Shanti“ 
(sanskr. - ramybė - aut. past.). Ir štai jau 10 metų 
dovanojame kūno, proto ir sielos harmoniją.“

komentarai apie „shanti“

l Visą spalį 10-ojo SPA „Shanti“ 

gimtadienio proga esamų ir laukiamų 

„Laisvalaikio“ klientų laukia ypatingi 

pasiūlymai, dovanos ir staigmenos.

l Daugiau www.ajurveda.lt

Parengė Vaida AnDRiKOnYtė

„Shanti“ įkūrėja Eglė 
Kauneckienė nuolat 
propaguoja sveiką 
gyvenimo būdą

Redakcijos archyvo nuotr.
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Imunitetui stiprinti -  
eterinių aliejų galia

„Naudingi tik natūralūs organiniai 
aliejai, padedantys ligų profilaktikai ar 
pajutus pirmuosius ligų požymius. Mū-
sų kolektyvas padės išsirinkti tinka-
miausius arba sumaišys mišinius kiek
vienam pagal individualius poreikius. Iš 
plataus „Provanso kvapų“ asortimento 
galima išsirinkti ir jau paruoštų aliejų 
mišinių  sinergijų, kurių sudėtyje esan-
tys aliejai papildo ir sustiprina vienas 
kito poveikį,  pasakojo aromaterapijos 
specialistė Laima Simonovic.  Augalų 
ekstraktai veikia skirtingai: vieni silpni-
na ligas sukeliančias bakterijas, kiti su 
jomis kovoja, o treti veikia dvejopai. Pa-
vyzdžiui, arbatmedžių aliejus  antibio-
tikas, žudantis bakterijas, virusus ir net 
grybelį. Jį galima naudoti tiesiai ant 
odos, yra tinkamas vaikams. Rekomen-

duočiau citrusų aliejus, kurie ne tik stip
rina imunitetą, bet ir valo patalpų orą 
bei gerina nuotaiką, o, kaip žinoma, stre-
sas neretai mažina imunitetą. „Provan-
so kvapuose“ išsirinkti tinkamiausią ga-
lima iš maždaug 100 aliejų rūšių.“

Gydanti ir organizmą stiprinanti eterinių aliejų ir įvairių kvapnių augalų galia ži-
noma jau tūkstančius metų, senovėje ji buvo pasitelkiama net siaučiant epide-
mijoms. Nors šiais laikais vaistinių lentynos lūžta nuo įvairių preparatų ir maisto 
papildų, nevertėtų užmiršti apie gydomąsias gamtos jėgas, slypinčias koncen-
truotose kvapniose substancijose - eteriniuose aliejuose. Sveikatingumo namų 
„Provanso kvapai“ specialistės pataria, kaip juos panaudoti imunitetui stiprinti 
esant permainingiems orams.

Anot aromaterapijos specialistės L.Simono-
vic, yra daug būdų, kaip naudojant eterinius alie-
jus sustiprinti imunitetą ir apsisaugoti nuo ligų, 
kai suserga kuris nors iš šeimos narių:

n Galima aliejus naudoti vonioms, įlašinus 
į vandenį kelis lašelius.

n Kelis eterinių aliejų lašelius sumaišius su 
baziniais migdolų, sezamų, simondsijų, arganų, 
abrikosų kauliukų, medetkų aliejais, taip pat tu-
rinčiais teigiamą poveikį organizmui, galima gau-
ti masažinius mišinius. Porą lašelių aliejų ar si-
nergijų galima įlašinti į kremą ir juo pasitepti.

n Puikus sprendimas  pagarinti aliejų specia
liose aromatinėse žvakidėse ar elektriniuose di-
fuzoriuose ir taip išvalyti namų orą bei sunaikin-
ti jame esančias bakterijas. Siaučiant peršalimo 
ligoms, vieną kitą lašą arbatmedžių, eukaliptų ar 
kito antiseptinėmis savybėmis pasižyminčio ete-
rinio aliejaus galima įlašinti į vandenį, kuriuo plau-
nate grindis.

n Užpuolus ligoms, aliejai puikiai tinka in-
haliacijoms ir kompresams.

!!! Prieš naudodami eterinius aliejus 
būtinai pasitarkite su „Provanso kvapų“ 
specialistais, kurie suteiks visą reikiamą 
informaciją apie aliejų naudojimą! Svarbu 
tiksliai žinoti, kokio kiekio reikia ir kokiais 
būdais galima aliejus naudoti.

kaip naudoti?

kokius aliejus pasirinkti?

Grožio paletė

„Provanso kvapų“ 
direktorė ir įkūrėja  

Erika Daugėlaitė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr. „Provanso kvapų“ nuotr.
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Grožio paletė

Atvėsus orams, peršalimo ligų profilaktikai, imu-
nitetui stiprinti ir pirmųjų ligų simptomams gydyti 
itin tinkamos priemonės:

Eterinių aliejų sinergija kvėpavimui

Ši sinergija padeda ap-
sisaugoti nuo žiemos per-
šalimų, virusų, lengvina 
kvėpavimą, išvalo kvėpa-
vimo takus. Naudojama 
krūtinės ar nugaros ma-
sažams, sumaišius su au-
galiniais aliejais padeda 
nuo slogos, išlaisvina 
kvėpavimą.

Orą valantis Provanso 
purškiklis

Sudarytas iš 28 eterinių 
aliejų, tarp jų - levandų, eu-
kaliptų, pipirmėčių, bru-
knuolių ir kitų, padės jūsų 
namus apsaugoti nuo gry-
belių, virusų ir bakterijų. 
Purkšti 3-8 kartus į orą 1-3 
kartus per dieną. Vaikus, 
jaunesnius nei 3 metų, 
įleiskite į kambarį praėjus 
15 min. po išpurškimo.

„Florame“ orą valantis žiemos purškiklis

Tai efektyvi or-
ganinė priemonė, 
apsauganti nuo per-
šalimo, gryninanti ir 
valanti orą, palen-
gvinanti kvėpavimą, 
atsikosėjimą. Euka-
liptų, pušų, rozmari-
nų, pipirmėčių ete-
riniai aliejai užkerta 
kelią ligoms, naikin-
dami bakterijas ir vi-
rusus. Pajutę pir-
mus peršalimo ar gripo požymius papurkškite į no-
sinę ir giliai įkvėpkite. Palikite apipurkštą nosinę po 
savo pagalve nakčiai.

„PrOvansO kvaPų“ lEntyna

„PrOvansO kvaPus“ rasitE:

Vilnius
L.Stuokos-Gucevičiaus g.1 („Amberton“ viešbutis), 01122 Vilnius.
El.p. vilnius@provansokvapai.lt
Klaipėda
Naujojo sodo g.1 („Amberton“ viešbutis), 92118 Klaipėda.  
El.p. krautuve@provansokvapai.lt
Palanga
M.Valančiaus g.1 („Amberton Green“ viešbutis), 00134.  
El.p. krautuve@provansokvapai.lt

Parengė Eimantė JuršėnAitė

Imunitetui stiprinti -  
eterinių aliejų galia

„Provanso kvapai“ siūlo procedūras, kuriomis ne tik sustiprinsite imu-
nitetą, bet ir maloniai atsipalaiduosite:

imunitetą stiprinantis viso kūno masažas

Profesionalai atliks masažą naudodami levandų, eukaliptų, pušų spy-
glių, vaistinių ramunėlių, pipirmėčių ar kitus imunitetą stiprinančius alie-
jus. Ši procedūra puikiai atpalaiduoja, yra naudinga ir odai.

trukmė: 1 valanda
Kaina su „Laisvalaikio“ kortele 109 Lt (31,57 Eur)..........................   

imunitetą stiprinanti vonia

Kaip medžiams ir augalams reikia drėgmės, kad jie galėtų augti, taip 
ir mūsų kūnui bei mintims reikia skysčių, kad spinduliuotume džiaugsmą. 
Vėstant orams puikus pasirinkimas - atpalaiduojanti, organizmą stiprinan-
ti, ypač naudinga kvėpavimo takų ligų profilaktikai vonia su arbatmedžių, 
eukaliptų ar kedrų aliejais.

trukmė: 30 minučių
Kaina su „Laisvalaikio“ kortele 39 Lt (11,30 Eur)..........................   

Įvyniojimas

Palepinkite savo odą detoksikuodami, pamaitindami kiekvieną ląstelę ir 
jai suteikdami švelnią, švytinčią tekstūrą. Kol jaukiai ir šiltai gulėsite kokone, 
jums bus padarytas galvos arba veido masažas. Norintieji sustiprinti imuni-
tetą gali pasirinkti įvyniojimus su tam tinkamais aliejais.

trukmė: 60 minučių
Kaina su „Laisvalaikio“ kortele 79 Lt (22,88 Eur)..........................   

!!! Galima rinktis savotišką ritualą - procedūrų kompleksą: 
rinktis įvyniojimą ir masažą arba vonią ir masažą.

ir kūnui, ir siElai

Su „laisvalaikio” 
kortele

12%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms
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Nustebino ir sužavėjo

Ką šįkart per savo koncertų turą parodys 
K.Minoug? Apie tai pasaulio spauda spėliojo visą 
mėnesį. Tad Liverpulio „Echo“ arenoje uždanga 
buvo pakelta - Kaili pradėjo gastroles, kurių me-
tu aplankys daugelį Europos šalių ir Australiją.

Kitą dieną po pasirodymo jos nuotraukos 
mirgėjo visose didžiosiose Vakarų interneto 
svetainėse. Apžvalgininkai akcentavo pritren-
kiantį seksualumą, nustebinusį net ir prie karš-
tų Kaili klipų ir šou pripratusius gerbėjus.

„Atrodo, kad ši 46-erių dainininkė visiškai 
nepavaldi amžiui. Koncertų turą Kaili pradė-
jo vilkėdama apatinius. Tai seksualiausias šou 
per visą jos 27 metų karjerą“, - skelbia britų 
leidinys „Daily Mail“.

„Popmuzikos princesė puikuojasi kūnu ir 

savo garsiuoju užpakaliuku“, - pritaria „Huf-
fington Post“ antraštė.

Atrodo, kad Lietuvos publika ne tik išgirs 
žymiausius Kaili hitus, bet ir galės paganyti 
akis į nepriekaištingą žvaigždės figūrą. Ero-
tišką koncerto temą nusako ir daina, kuria 
prasidėjo pasirodymas - „Les Sex“ iš naujau-
sio dainininkės albumo.

Įspūdingi epizodai

Žurnalistai nupasakoja kai kuriuos įspūdin-
gus šou epizodus. Vienoje scenų Kaili maudo-
si burbulų pilnoje vonioje, iš kurios išlipti jai 
padeda ranką aistringai bučiuojantis raume-
ningas šokėjas, prisidengęs tik rankšluosčiu.

Kitoje Kaili dainuoja, gundančia poza įsitai-
siusi ant didžiulių raudonų lūpų formos gulto. 

Tada - epizodas, kuriame Kaili vaidina domi-
nuojančią sekso žaidimų deivę - su odiniu 
korsetu ir tinklinėmis pėdkelnėmis. Vyrų 
kraują įkaitino dainininkės striptizas - kon-
certui įsibėgėjus, ji gundančiai nusimetė 
lietpaltį ir liko tik su mažai vietos vaizduo-
tei paliekančiu sidabro spalvos triko.

Į šou įtraukta ir akimirka, primenan-
ti legendinę Merlin Monro (Marilyn 
Monroe) sceną - vėjas pakelia suknelę, 
o Kaili žaismingai kraipo užpakaliuką.

Pasakojama ir apie įspūdingas deko-
racijas ir apšvietimą. Kone po kiekvienos 

dainos atlikėja keičia kostiumus, kuriais šįkart 
rūpinosi net keletas žymių dizainerių - Žanas 
Polis Gotjė (Jean Paul Gaultier), „Dolce & Gab-
bana“ ir Niujorko mados namai „Marchesa“.

Koncerte Kaili atliko hitus, aprėpiančius visą 
jos karjerą - „Spinning Around“, „Kids“, „Espe-
cially For You“, „Can’t Get You Out Of My He-
ad“, „Your Disco Needs You“ ir daugybę kitų.

Gastrolės

Liverpulyje praėjusio trečiadienio vakarą prasidėjo dainininkės KaiLi Minoug (Kylie 
Minogue, 46) pasaulinis koncertų turas „Kiss Me once Tour“, kurio pasirodymas spalio 
31-ąją vyks ir Kauno „Žalgirio“ arenoje. Pilnutėlėje Liverpulio „Echo“ arenoje dainininkė 
apstulbino ir gerbėjus, ir žiniasklaidą - tokio erotiško pasirodymo ji dar nėra surengusi.

K.Minoug koncertas - spalio 31 d. „Žalgirio“ 

arenoje. Bilietai platinami visose „Ticketpro“ 

kasose ir internetu www.ticketpro.lt
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Tokio seksualaus 
šou dar nematėte

Spalio 31-ąją „Žalgirio“ arenoje 
vyksiantis Kaili Minoug 
pasirodymas bus pirmoji šios 
dainininkės viešnagė Kaune

Organizatorių nuotr.

Parengė Jurga Drungilaitė
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Atslinkus rudens darganoms visi keliai, rodos, veda į vieną populiariausių sostinės  
restoranų- picerijų „Pas Ta“. Ištikimiausi lankytojai jau žino - čia  stilingai įrengtos  
erdvės, šiltas aptarnavimas, o svarbiausia, visuomet skanus maistas ir smagios  
pramogos. Tad ilgai galvoti, kur puikiai praleisti laiką, nereikės, verčiau pasukite  
galvas azartiškuose ir energinguose protmūšiuose, kurie rudenį vėl sugrįžo į restoraną.

„laisvalaikis“ rekomenduoja

RestoRanai

✓ Restorane „Pas Ta“ vos tik užsisakius, iš 
kokybiškų ir šviežių produktų paruošiami 

gardžiausi patiekalai, kurių pasirinkimas čia toks 
platus, kad geidžiamiausią išsirinks ir studentas, 
ir prezidentas. Be populiariųjų restorano picų, 
užkandžių ir desertų, labai populiarūs ir neseniai 
atsinaujinusio valgiaraščio patiekalai - sviesta-
žuvė jūros dumblių lapuose ar pipirinis jautienos 
didkepsnis. Vegetarišką mėsainį, įdarytą pupe-
lėmis, pamėgo ir vegetarai, ir ne tik. Be to, vir-
tuvės šefai lankytojams nuolat parengia naujie-
nų, masinančių paragauti.

Restoranas „Pas Ta“:

Saulėtekio al. 43, Vilnius 

tel. +370 605 555 44
www.pastakrido.lt

„Pas Ta“:
skaniai ir smagiai

Vienas populiariausių restorano 
patiekalų - jautienos mėsainis

Sviestažuvės filė jūros dumblių lapuose 
patiekiama su kalafiorų piurė,  

karamelizuota cukinija  
bei morkytėmis
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RestoRanai

„laisvalaikis“ rekomenduoja

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Kodėl verta užsukti į restoraną „Pas Ta“:
✓ Restorane „Pas Ta“ vos tik užsisakius, iš 

kokybiškų ir šviežių produktų paruošiami 
gardžiausi patiekalai, kurių pasirinkimas čia toks 
platus, kad geidžiamiausią išsirinks ir studentas, 
ir prezidentas. Be populiariųjų restorano picų, 
užkandžių ir desertų, labai populiarūs ir neseniai 
atsinaujinusio valgiaraščio patiekalai - sviesta-
žuvė jūros dumblių lapuose ar pipirinis jautienos 
didkepsnis. Vegetarišką mėsainį, įdarytą pupe-
lėmis, pamėgo ir vegetarai, ir ne tik. Be to, vir-
tuvės šefai lankytojams nuolat parengia naujie-
nų, masinančių paragauti.

✓ Penktadienio vakarus su draugais no-
rintys praleisti studentai neturi vykti į 

sostinės centrą, čia pat Saulėtekio alėjoje įsi-
kūręs restoranas „Pas Ta“ - puiki vieta, ne-
toli namų. Skaniausiomis picomis garsėjan-
čiame restorane kainos tikrai nesikandžioja, 
o studentų čia laukia ir specialus meniu bei 
akcijos, todėl jie čia sočiai pavakarieniaus ska-
niau ir pigiau nei namie.

✓ Mėgstantys pasukti galvas savo ka-
lendoriuose gali pasižymėti antra-

dienio vakarus nuo 19 valandos - resto-
rane „Pas Ta“ vyksta smagūs, intelektu-
alūs, energingi ir azartiški protmūšiai. 
Visi, užregistravę savo komandas, galės 
pramankštinti mintis, o gera nuotaika pa-
sirūpins renginio vedėjas Marijus Ravoi-
tis. Be to, visi pademonstravę savo žinias 
ir išmonę bus apdovanoti gardžiomis pi-
comis ir galimybe jas išsikepti patys!

✓ Jaukiai ir stilingai įrengtos res-
torano erdvės - puiki vieta ne tik 

pietums ar vakarienei, bet ir svar-
bioms progoms paminėti. Kai norisi, 
kad viskas būtų nepriekaištingai atlik-
ta, atsipalaiduokite ir savo šventės rū-
pesčius patikėkite restorano „Pas Ta“ 
kolektyvui. Jie surengs teminį vakarė-
lį, mažųjų gimtadienį, krikštynas ar 
kitą šventę restorane arba pasirūpins 
vaišėmis, jei švęsti nuspręsite biure, 
sodyboje ar kitoje vietoje. Rinktis tik-
rai yra iš ko - karštieji patiekalai, de-
sertai, vieno kąsnio sumuštiniai ir ki-
tokie skanėstai. Vaikai savo švenčių 
metu padedami kepėjų patys gali išsi-
kepti sau picą.  Be to, restorane „Pas 
Ta“ galima surengti ir kavos pertrau-
kėles. Kolektyvo pastangos pranoks 
jūsų lūkesčius.

✓ Jei vis dėlto nuspręsite, kad niekur iš namų eiti nenorite, užsi-

sakykite savo mėgstamą picą išsinešti. Taupantys laiką gali tie-

siog paskambinti ir užsisakyti, o vos po 10 minučių skani pica bus 

pagaminta. Be to, dabar picoms išsinešti taikoma 20 proc. nuolaida. 

Užsisakyti galite telefonu (+370-605) 55-544.

su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai„Pas Ta“:

skaniai ir smagiai

Šiltas ir profesionaliai aptarnaujantis 
restorano „Pas Ta“ kolektyvas

Sviestažuvės filė jūros dumblių lapuose 
patiekiama su kalafiorų piurė,  

karamelizuota cukinija  
bei morkytėmis

Silkių filė su keptomis 
bulvėmis ir burokėlių piurė

„Creme 
Brulée“

Pipirinis jautienos didkepsnis su  
krienų-salierų padažu, patiekiamas  
su čili pipiru, kukurūzų burbuolėmis  
bei kepintomis daržovėmis

„Pas Ta“ nuotr.



„Kodėl vakarienė teatre? Todėl, kad maistas 
ir menas yra neatsiejami dalykai, be to, norėjau 
savo svečius pasodinti į „kitokią“ poziciją - ne 
tiesiog sėdėti teatro kėdėje, bet patiems daly-
vauti spektaklyje“, - sakė UAB „Amber food“ 
maisto kokybės vadovas A.Furmanavičius.

Teatre svečius pasitikusi aklina tamsa ne-
truko išsisklaidyti - skambant muzikai išniro 
mėlynai apšviestas stalas su specialiai vakarie-
nei pasiūta staltiese, papuošta gipiūro karpiniais 
ir gėlėmis. Tarsi iš padebesių nusileidusios žva-
kės buvo vienintelis vakaro šviesos šaltinis.

Vakarienei buvo patiekti stikliniai ravioliai su 
šviežia krabų mėsa ir namų sodo medetkų žie-
dais, mocarelos sūrio kamuoliukai su šaltyje džio-
vintų pomidorų dribsniais ir šviežių bazilikų 
ikrais, vyšnių dūmuose kepta jūros šukutė su 
šilkiniu mėtų oru, „foie gras“ (žąsų ar ančių ke-

Gurmanai

Šeštadienio vakarą Kauno muzikinio teatro scenoje maisto gurmanai mėgavosi  
unikalia vakariene. Pabūti aktoriais svečius sukvietė gurmaniškų renginių  
organizatorius, „Gurmanų gildijos“ narys Algirdas Furmanavičius. Pasak jo,  
nustebinti daug pasaulio mačiusius gildijos narius sunku, tačiau repeticijų prieš  
„Maisto teatro“ vakarienę jis nerengė - visi patiekalai buvo gaminami pirmą kartą.

Kauno muzikinis teatras vienam vakarui virto 
gurmanišku „Maisto teatru“

Renginio organizatorius UAB 
„Amber food“ maisto kokybės 
vadovas Algirdas Furmanavičius 
svečius pakvietė į gurmanišką 
vakarienę teatro scenoje

Vakarienėje dalyvavo Lietuvos 
viešbučių ir restoranų asociacijos 
prezidentė Evalda Šiškauskienė
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penėlių paštetas) ant karšto jūros akmens su 
saldžiu karamelizuotų svogūnų paplotėliu ir plu-
tele aptrauktų gervuogių padažo kamuoliukais.

Vėliau svečiai mėgavosi 24 valandas kepta 
zelandietiška jautienos išpjova su karamelizuotais 
rabarbarais, laukinių miško uogų ir aliejaus putė-
siais bei smilkstančia vanilės lazdele, o prabangią 
vakarienę vainikavo špinatų ir gražgarsčių šer-
betas su raudonojo vyno acto ledais ir ant med
vilninės pagalvėlės pateiktas šviežias grietinėlės 
kremas su čiobrelių žiedais, šviežiomis uogomis, 
pievų žalėsiais ir šaltu laimų kisieliumi.

Vakaro metu svečiai skanavo rankomis rink-
tą ir rištą šviežių vaisių lapų arbatą. Patiekalų sko-
nį praturtino garsiausių šampano namų kūriniai, 
kuriuos svečiams pristatė šampano žinovas Rytis 
Jurkėnas. Vakarienės pabaigoje skambant forte-
pijono muzikai nukrito užuolaidos ir atidengė vir-
tuvės užkulisius  paaiškėjo, kad meistrai vakarie-
nę gamino visai šalia, už uždangos. Po gurmaniš-
kų vakarienių įprastai vykstantį aptarimą svečiai 
nusprendė atidėti sekmadienio rytui  
kad nebūtų išsklaidyta šventinė ir mąsli teatre 
vykusio maisto spektaklio atmosfera.

Gurmanai 
Gurmaniška vakarienė teatro scenoje 

sukūrė nepakartojamą atmosferą
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kauno muzikinis teatras vienam vakarui virto 
gurmanišku „Maisto teatru“

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Į vakarienę atvyko žinomas šampano 
žinovas Rytis Jurkėnas su žmona Lina

Gurmaniškus patiekalus ragavo Vilniaus  
restoranų „Ida Basar“ savininkai  
Henrita ir Vaclovas Kontrauskai

Gurmaniškos vakarienės 
nepraleido ir garsūs gydytojai 
Audronė ir Algirdas Usoniai

„Foie gras“ su saldžiu karamelizuotų 
svogūnų paplotėliu ir plutele aptrauk
tų gervuogių padažo kamuoliukais

Mocarelos sūrio kamuoliukai 
su šaltyje džiovintų pomidorų 
dribsniais ir šviežių  
bazilikų ikrais

Stikliniai ravioliai su šviežia krabų  
mėsa ir namų sodo medetkų žiedais

Špinatų ir gražgarstės 
šerbetas su raudonojo 
vyno acto ledais

Vyšnių dūmuose kepta jūros 
šukutė su šilkiniu mėtų oru
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Eimantė JURŠĖNAITĖ

Mokymai pagal poreikius

Kalbų mokymo centre laukiami visi no-
rintys mokytis - ir vaikai nuo 5 metų, ir su-
augusieji. SIH galite pasirinkti vieną iš 13 
kalbų: anglų, vokiečių, ispanų, portugalų, 
prancūzų, švedų, norvegų, italų, kinų, japo-
nų, rusų, turkų ir lietuvių. Galite kiekvieną 
kalbą mokytis nuo pradžiamokslio arba pa-
tobulinti jau turimas žinias. Be to, mokytis 
galite pagal individualius poreikius: rinktis 
bendrinę ar verslo kalbą, lavinti ne visus, o 
tik tam tikrus įgūdžius - kalbėjimo, tarimo, 
rašymo ir panašiai. Pamokos vyksta vakare, 
po darbų, arba savaitgaliais. Kiekvienas ga-
li pasirinkti patogesnį tvarkaraštį.

Planuojantiems kiekvieną minutę SIH 
siūlo naujovę - anglų ir ispanų kalbų kursus 
internetu. Tai itin profesionalus ir ypač 
lankstus būdas mokytis, nes tai daryti galima 
visur, kur tik yra galimybė prieiti prie inter-
neto. Taip pat besimokantiems šiuo būdu 
suteikiama ir galimybė neribotai naudotis 
žodynais, enciklopedijomis, spauda, vaizdo 
ir audiomedžiaga bei kita. Šie kursai yra 2 
kategorijų: mokymasis individualiai su dės-
tytojo pagalba bei jam prižiūrint ir mokyma-
sis individualiai be dėstytojo.

Besiruošiantiems egzaminams

Ypač populiarūs SIH kursai - pasirengi-
mas mokykliniams ir tarptautiniams egzami-
nams, kurių prireikia stojant į užsienio uni-
versitetus. Šiame mokymo centre ruošiama 
daugiau nei dešimčiai egzaminų, tarp paklau-
siausių - IELTS, TOEFL, SAT, GMAT ir ki-
tiems, taip pat ir 12 klasės brandos egzami-
nui. „Per vieną trimestrą centro specialistai 
padeda pasirengti egzamino laikymui. Žino-
ma, tiems, kurie jaučia, kad dar turi nemažai 
kalbos spragų, ypač rekomenduojame lanky-
ti ir bendrinės kalbos kursus, kad pasiektų 
reikiamą kalbos lygį“, - sakė SIH direktorė 
Daiva Malinauskienė.

siH - ir edukacinė veikla

„Soros International House“ yra jau 60 
metų gyvuojančios vienos iš seniausių ir di-
džiausių pasaulinės kalbų mokymo bei peda-
gogų centrų organizacijos „International Hou-
se“, veikiančios daugiau nei 50 pasaulio šalių, 
narė. Taigi centre naudojamos mokymo pro-
gramos yra visiškai suderintos su pasaulinės 
organizacijos programomis, tačiau nuo 1993 
metų SIH ne tik moko užsienio kalbų, bet ir 
vykdo edukacinius ir socialinius projektus.

Šiuo metu SIH vykdo nemažai trečiųjų ša-
lių piliečių integracijos ir mokymosi visą gyve-
nimą programų projektų. Vienas tokių - „Take 
Care“. Projekte dalyvauja 8 partneriai iš aštuo-
nių Europos valstybių: Nyderlandų, Lietuvos, 
Ispanijos, Portugalijos, Vokietijos, Kipro, Bul-
garijos ir Rumunijos. „Tikslas - padėti migran-
tams įgyti žinių apie priimančios šalies sveika-
tos sektorių jos kalba, padidinti sveikatos prie-
žiūros prieinamumą migrantams ir pagerinti jų 
integraciją“, - pasakojo D.Malinauskienė. Iša-
nalizavus migrantų kalbinius poreikius, susiju-
sius su sveikatos priežiūra, buvo parengtos 
mokymo priemonės - pasikalbėjimų knygelė ir 

žodynėlis, kuriame reikalingiausios sąvokos 
pateikiamos net 14 užsienio kalbų. Šis žodynas 
naudingas tiek su sveikatos problemomis su-
sidūrusiam migrantui, tiek ir medicinos įstai-
gos darbuotojui. Visos minėtos priemonės da-
lijamos nemokamai.

„Lietuvių kalbos mokome migrantus, kad 
integracija jiems būtų kuo lengvesnė ir sklan-
desnė. Tai, ką jiems sukuriame su Europos 
Sąjungos projektais, dažnai galime panaudoti 
ir pamokose. Tarkim, mokydami lietuvių kal-
bos galėsime panaudoti projekto „Take Care“ 
žodynus ar pasikalbėjimo knygeles, - tvirtino 
direktorė. - Tokie projektai duoda naudą ir 
visuomenei, ir mums. Bendradarbiaudami su 
partneriais iš Europos Sąjungos šalių, esame 
sukūrę mokymo priemonių ir ne vieną inter-
netinę platformą, kurioje galima mokytis kal-
bų, įvairių disciplinų ir mokomųjų dalykų. Mo-
kytojai gali patobulinti savo žinias ir patikrin-
ti savo moksleivių ar studentų pažangą.“

 Mokslo kodas

 SIH ruduo 
su užsienio kalbomis

SIH direktorė Daiva Malinauskienė 
išskiria šių metų naujovę -  

anglų ir ispanų kursus internetu
Stasio Žumbio nuotr.

Užsienio kalbos mokėjimas tiesiog būti-
nas šiuolaikiniame globalėjančiame pa-
saulyje. Taigi prestižinis kalbų mokymo 
centras „Soros International House“ (SIH) 
pradeda rudens sezoną ir kviečia visus 
mokytis kalbų pagal programas, atitin-
kančias pasaulinės „International House“ 
organizacijos reikalavimus.

su „laisvalaikio” kortele

85 lt
nuolaida kalbų kursams mokytis  

grupėse lietuvoje

Kalbų moKymo 
centre SIH galIma 
paSIrInKtI vIeną Iš 
13 Kalbų
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SveikatoS kodaS

Ringailė Stulpinaitė

Naujausios „ProDentum“ 
technologijos 

Ne vienas mūsų iš patir-
ties žino, kad, atsiradus ko-
kiai nors odontologinei prob
lemai, pirmiausia imamės 
neigimo taktikos, nes vis dar 
prisimename senuosius, bai-
siai atrodančius dantų gydy-
tojų kabinetus. Jūsų būgšta-
vimus ir abejones išsklaidys 
sostinės centre įsikūrusi 
odontologijos klinika „ProDentum“  ji klien-
tus džiugina naujausiomis technologijomis ir 
modernia įranga, kuri leidžia maksimaliai ko-
kybiškai ir tiksliai atlikti įvairaus pobūdžio 
dantų restauravimo bei kitas odontologines 
paslaugas. „Mūsų technologiniai resursai lei-
džia atlikti sudėtingiausias odontologines 
procedūras, todėl pacientai gydomi komplek-
siškai, užtikrinant darbų kokybę ir aiškią at-
sakomybę. Specializuota anesteziologinė 
įranga leidžia siūlyti visų rūšių bendrinę ne-

jautrą tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. 
Naudojant naujas metodikas dantų implanta-
ciją ir estetinį protezavimą galime atlikti per 
rekordiškai trumpą laiką“,  tvirtino klinikos 
vadovas dr. Vygandas Rutkūnas. 

Profesionali komanda - jūsų 
paslaugoms

Odontologijos klinikos „ProDentum“ de-
vizas  profesionali komanda, sukaupusi di-

delę patirtį implantologijos ir estetinės 
odontologijos srityse, galinti suteikti pačias 
geriausias paslaugas ir nuoseklų gydymą. 
Pasak klinikos vadovo dr. V.Rutkūno, čia dir-
ba aukštos kvalifikacijos specialistai, užsii-
mantys moksliniu darbu, skaitantys prane-
šimus tarptautinėse ir Lietuvos konferenci-
jose. Komandos nariai turi platų spektrą te-
orinių ir praktinių žinių, tarptautinėse sta-
žuotėse sukauptų įgūdžių, kurie leidžia siek-
ti maksimaliausių rezultatų. Tad atvykę į 
„ProDentum“ sulauksite ne tik išsamios ir 
naudingos specialisto konsultacijos, bet ir 
atsakingo bei kruopštaus problemos spren-
dimo, padėsiančio jums padovanoti gražią 
šypseną. 

Vizitinė kortelė - jūsų šypsena
Paprastai sakoma, kad akys yra sielos 
veidrodis, bet jei nesišypso lūpos, akys 
taip nespindi džiaugsmu. Taigi dabar, kai 
technologijos yra pažengusios tiek, kad 
net ir didžiausias odontologines proble-
mas gali įveikti profesionalūs specialistai, 
šypsena gali būti tarsi jūsų vizitinė korte-
lė. Tereikia žinoti, kur kreiptis ir ko ieškoti. 

spalio 1 - gruodžio 15 d. 
„ProDentum“ siūlo: 

l 20 proc. nuolaidą estetiniam plombavimui; 

l 30 proc. nuolaidą burnos higienai; 

l 20 proc. nuolaidą bemetalei keramikai. 

Su „Laisvalaikio“ kortele - 
nemokama konsultacija dėl 
dantų implantų ir 15 proc. 
nuolaida dantų implantaci-
jos procedūrai.
l Išsamesnė informacija ir registracija  
tel. 8 657 77747.
l Daugiau informacijos rasite www.prodentum.lt

NauDiNga iNformacija

Profesionali „ProDentum“  
komanda suteiks pačias geriausias 

paslaugas ir nuoseklų gydymą

Odontologijos klinika „ProDentum“  
klientus džiugina naujausiomis 

technologijomis ir modernia įranga
„proDentum“ archyvo nuotr.
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„Laisvalaikis“ Ramintos paprašė išskirti, 
 kas Sicilijoje jai patiko labiausiai.

1. Jūros  
gėrybės

Valgėm jas kasdien - per pietus, pavaka-
rius, vakarienę ir kartais net pusryčius! Na 
kaip galima nesimėgauti tokiu maistu, kai 
kilogramas šviežutėlių midijų kainuoja 2 eu-
rus?! Beje, paragavę skirtingai paruoštų jūros 
gėrybių nepabijojome pabandyti jų pagamin-
ti ir patys. Nepasididžiuosiu pasakyti, bet bu-
vo skaniau nei restoranuose.

2. Medaus mėnuo  
su dar 9 draugais

Į Siciliją išskridome sekmadienį, o viena 
draugų pora, skridusi kartu, šeštadienį atšo-
ko savo vestuves. Štai jums ir medaus mėnuo 
su dar 9 draugais! 

3. Etna - Mėnulio paviršius  
ir debesys po kojomis

Etnos krateriai ir pats paviršius tikrai uni-
kalūs. Niekur kitur nesu vaikščiojusi 2 km 
aukštyje lavos akmenimis. Po kojomis pra-
plaukia labai šalti debesys, o temperatūra 
(nuo 30 šilumos apačioje) pakilus į kraterius 
nukrenta net iki 16 laipsnių.

4. išprotėjusių italų  
vairavimo ypatumai

Jie vairuoja kur nori, kaip nori ir kada no-
ri. Gatvelės siauros, prasilenkti vos įmanoma, 
o motorolerių ir mažų mašinyčių vairuotojai 
vis bando kyštelėti savo nosį tiesiai prieš ta-
vo automobilį. Ten visai nesvarbu, ar tu įva-
žiuoji, ar išvažiuoji iš žiedo, svarbu garsiai 
pypsinti ir dairantis aplink važiuoti pirmyn!

Kelionės

Sicilijos 
perliukai
pagal Ramintą Vyšniauskaitę

Kasdienis rytinis eteris „Power Hit Radio“ ir gana žvarbus lietuviškas ruduo  
Ramintą VyšniauSKaitę (27) nuviliojo į šiltą ir jaukią Siciliją, kur, pasak  
Ramintos, žmonės žino, kas yra tikras poilsis. Beje, pasaulyje yra vieta,  
kur atrodo, kad vaikštinėji mėnulio paviršiumi. Kur ji?.. 

Ringailė Stulpinaitė
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Kelionės

5.  
siesta

Mums reikia pasimokyti italų gebėjimo ilsė-
tis. 12 valanda dienos - viskas ištuštėja. Parduo-
tuvės užsidaro, paplūdimiuose dingsta žmonės. 
Iki 16 val. - šventa ramybė, nes atėjo siesta! 

6. sirakūzai, kuriuose  
norėčiau gyventi

Nuostabaus baltumo Sicilijos uostamies-
tis, kurio senamiestis saugomas UNESCO.  
Besišypsantys žmonės, uolos, fantastiško 
grožio pilis. Ir mažyčiai butikai. Pasvajojau, 
kad galėčiau ten gyventi. Atsidaryčiau mažą 
parduotuvėlę senamiestyje ir prekiaučiau lie-
tuvių dizainerių darbais. (Šypsosi.)

7. Mūsų vyrai - 
medžiotojai

Nusipirko mūsų vyrai vietinėje parduotu-
vėlėje žeberklus. Pardavėjas patvirtino, kad 
jais žuvį pagauti tikrai lengva. Pasirodo, me-
lavo jis ir neraudonavo. Nukeliavę prie vienos 
upės visai šalia paplūdimio vyrai pirmiausia 
rado ne žuvų tuntus, bet šeimynas su vaikais, 
kurie krykštaudami šėrė žuvytes. Reikėjo 
matyti šeimynų akis, pamačius karingai nu-
siteikusius vyrus su žeberklais rankose…Vis-
gi medžioti jie bandė. Pagauti nepavyko…

8. Trumpa  
diena

Žinoma, atostogų metu leidau sau pamie-
goti iki… 10 valandos ryto! Kai už lango švie-
čia saulė, o išėjęs į balkoną gali matyti jūrą, 
sąžinė neleidžia miegoti ilgiau. Dar viena 
priežastis, kuri skatindavo anksčiau keltis, - 
tai itin trumpos dienos. Sicilijoje temsta jau 
19 val., o 20 val. salą apima visiška naktis.

9. Duetas su profesionaliu 
sicilijos muzikantu

Pažįstamos, gyvenančios Sicilijoje, vaiki-
nas - profesionalus muzikantas. Jo namuose 
- tikras instrumentų muziejus. Pasiskolinome 
iš jo gitarą, nes kompanijoje buvo muzikuo-
jančių žmonių. Vieną vakarą jis pats apsilan-
kęs pas mus vakarodamas ne tik dainavo si-
cilietiškas dainas, bet ir improvizavo pritar-
damas man įmantria rankų darbo gitara. Po 
mūsų dainingos vakaronės netgi gavau pasiū-
lymą koncertuoti Sicilijoje!

10. super  
jachtos

Pirmą kartą iš gana arti, Taormino mies-
telio pakrašty, mačiau prabangiausias jachtas. 
Ant kai kurių netgi tupėjo malūnsparniai! Šio-
mis dienomis Andželina Džoli (Angelina Jolie) 
su Bredu Pitu (Brad Pitt) stato filmą Maltoje, 
kuri yra vos valanda kelio laivu iki Taormino, 
tad naiviai tikiu, gal ten buvo jie?!

Ramintos Vyšniauskaitės asmeninio albumuo nuotr.

Per atostogas Raminta Vyšniauskaitė 
neleido sau ilgai gulinėti lovoje, norėjosi 
kuo daugiau pamatyti ir pramogauti

Sicilijos pietrytinėje dalyje 
įsikūręs UNESCO saugomas 

barokinis Šiklio miestelis

Uolėtas Ači Kastelo pajūris

Gatvėje pamatytai statulai 
Raminta Vyšniauskaitė suteikė 
šiuolaikiškumo - uždėjo saulės 
akinius ir ausines

Nakties glėbyje paskendę Sirakūzai
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17 dienų egzotikos ir romantikos
Išskirtinių kelionių organizatorius „Boutique 
Travel“ visada turi ypatingų pasiūlymų.  
Šįkart pristatome vieną jų - egzotiškąjį Balį 
ir Singapūrą. Pabandykime žvilgtelėti, kaip 
atrodytų kelionė į egzotikos pasaulį.

Kelionių gidas

VILNIUS-HELSINKIS-
SINGAPŪRAS

Singapūro Respublika (Singapū-
ras) - nedidelė valstybė, įsikūrusi sa-
loje Pietryčių Azijoje. Beveik visą 

valstybės plotą užima didelis Singapūro 
miestas, kuriame gyvena 4,99 mln. 
žmonių. Singapūro istorija nuo seno su-
sijusi su Malajų salynu. Ši sala anksčiau 
vadinosi Tamaseku, buvo prekybinis 
centras, bet laikui bėgant nusilpo, ypač 
įsigalėjus Melakos uostui XV a.

DRAUDIMAI. Lyginant su laisva 
Vakarų kultūra: pavyzdžiui, Singapūre 
į naktinius klubus lankytojai įleidžiami 
tik nuo 25 metų, į barus - nuo 23, už 
narkotikų įvežimą į šalį gresia mirties 
bausmė, kaip ir už kai kuriuos kitus 
nusikaltimus - Singapūro kultūra yra 
gana „santūri“. Vis dar egzistuoja nu-
plakimo bausmė - ją gyventojai patvir-
tino referendumu. Singapūro gyvento-
jams draudimų tenka paisyti kiekvie-
name žingsnyje, pavyzdžiui, draudžia-
ma į šalį įvežti kramtomąją gumą, ne-
galima važinėti dviračiu požeminiais 
tuneliais, negalima spjaudyti gatvėje ir 
gerti ar valgyti autobuse bei metro.

1-
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SINGAPŪRAS

Ši diena skirta pažinti Singapūro 
įvairiapusiškumą, aplankant „China 
Town“ - vieną spalvingiausių, visada 

perpildytų miesto kvartalų, kuriame atsi-
skleidžia kinų tradicijos ir kultūra. Vienas 
kitą su mikrofonais bandantys perrėkti 
gatvės prekeiviai, gardus kiniško maisto 
kvapas, sklindantis iš tradicinių, daugelį 
metų gyvuojančių, restoranų ir azijietiš-
kos architektūros šventyklos leidžia pa-
matyti senojo Singapūro spalvingumą.
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	SINGAPŪRAS-BALIO	
	SALA-DENPASARAS-
	 BALANGANO	PAPLŪDIMYS

Balio sala yra tik nedidelis lopinė-
lis vienos didžiausių pasaulyje salų vals-
tybių - Indonezijos - žemėlapyje, tačiau 
tai labiausiai turistų lankoma Indonezi-
jos sala. Dažniausiai ji pritraukia „lau-
kinio“ turizmo gerbėjus, nuotykių ieš-
kotojus. Balis vadinamas įvairiausiais 
vardais - tūkstančio dievų, tūkstančio 
šventyklų, meilės sala arba tiesiog ro-
jumi. Kiekvienas „svečias“ iš karto su-
vokia, kad pakliuvo į „kitokio“ pasaulio 
erdvę: ypatingos kitokios gamtos, kul-
tūros, gyvenimo būdo. Galima visa tai 
tyrinėti, stebėtis, grožėtis ir ilsėtis.

4 
D

IE
N

A

laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  3 43

Kelionių gidas

17 dienų egzotikos ir romantikos

	 ATSISVEIKINIMAS	
	 SU	BALIU	IR	
	 SKRYDIS	Į	LIETUVĄ

KELIonėS	DaToS:		
2014 m. lapkričio 10-26 d. 
2015 m. sausio 8-23 d.   
2015 m. vasario 2-17 d.

KELIonėS	KaIna  
nuo 6987 Lt (2023,58 EUR);

Į	KaInĄ	ĮSKaIčIUoTa:
Kelionė pagal pateiktą programą
Skrydis Vilnius-Helsinkis- 
Singapūras-Denpasaras- 
Singapūras-Helsinkis-Vilnius;
2 nakvynės Singapūre;
4 nakvynės Bingingo paplūdimyje;
2 nakvynės Ajungo ugnikalnio  
papėdėje;
4 nakvynės Balyje, Ubudo džiunglėse;
3 nakvynės Seminjako pasirinktoje viloje;
Visi reikalingi pervežimai;
Nurodytos ekskursijos ir išvykos;
Lydintis „Boutique Travel“  
atstovas/gidas visos kelionės metu.

	 UBUDAS

Ubudo kaimelis - meno centras 
Balio saloje. Šiame kaimelyje daugy-

bė žymių vietinių ir užsienio meni-
ninkų įkūrė galerijas, juosiančias mies-
telio gatves, gausybė įvairių parduotu-
vėlių, įvairių meno dirbinių, net maistui 
čia jie skiria ypatingą dėmesį.

	 POILSIS	UBUDE

Ilsėdamiesi Ubude, nepraleis-
kite progos aplankyti ir Šventojo 

beždžionių miško, kuriame išvysite 
tarp egzotiškų augalų gyvenančias 

ilgauodeges makakas, regėsite šven-
tas skulptūrėles ir lianose pasislėpu-
sias hinduistų šventyklas. Svečiuojan-
tis Ubudo mieste siūlome pasigrožėti 
Balio salos šokiais. Be galo įdomūs 
„Legong-Barong Waksirsa“ šokiai, 
kai, skambant tradicinėms dainoms, 
puošniais kostiumais pasipuošę atli-
kėjai demonstruoja dailius choreogra-
finius judesius.

	 SEMINJAKAS	-	
	 KULINARIJOS	MOKYKLA

Iš pat ryto lėksime į žuvies turgų, 
išsirinksime dienos laimikius ir pra-

bangioje viloje kartu su virtuvės šefu 
mokysimės gaminti aštuonkojus, kre-
vetes, omarus ir visokias kitokias jūros 
gėrybes bei tradicinius balietiškus pa-
tiekalus ir gėrimus.

	 BaLanGano	PaPLŪDIMYS
	 IR	ULUVATU	ŠVENTYKLA

Balangano paplūdimys - banglenti-
ninkų rojus. Nedidukas, ramus, nuosta-

bios gamtos apsuptyje esantis paplūdimys. 
Aplink uolos, žydras vanduo, bangos, smė-
lis, debesys... Stebint visa tai laikas sustoja. 
Visas gyvenimas paplūdimyje verda aplink 
banglentes. Ir net jei neišdrįstumėte šokti 
su banglente į vandenį - nieko baisaus, gali-
ma mėgautis nuostabiu vaizdu, tarsi filmu, 
tačiau net labai tikru. Po pietų išvykstame į 
Uluvatu šventyklą, esančią ant uolos krašto, 
ir ten, saulei leidžiantis, stebime tradicinę 
baliečių šokio ir muzikos dramą - „Kecak“. 
Tai įspūdingas garsų, spalvų ir ugnies jungi-
nys, atliekamas daugiausia vyrų.
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 DIEna	PRIVačIaME	
	 PaPLŪDIMYJE

Saulės išlydėti vykstame į jūros gė-
rybėmis pagarsėjusį miestelį - Džimba-

raną - ant jūros kranto. Suleisite kojas į 
smėlį, patys išsirinksite šviežut šviežutėlę, 
ant ledo sudėtą vakarienę, kurią pagamins 
specialiu būdu ir pagardins tik Džimbarano 
vietovei būdingu prieskonių mišiniu.

6	
D
IE
N
A

	 DIENA	NIKO,	SINGLE	FIN	IR
	 BInGIno	PaPLŪDIMIUoSE

Šimtai laiptelių žemyn ir į viršų, ta-
čiau verta to - pabūsite ten, kur užsuka 

retas turistas. „Niko“ paplūdimio apačioje 
jūsų lauks banguojanti jūra ir piknikas ant 
smėlio. „Single Fin“ - viena iš ekstrema-
liausių banglentininkų vietų. Patogiai įsi-
taisę, galėsite stebėti tikrų profesionalų 
pasirodymus. Bingino paplūdimys - nedi-
dukas, įsikūręs tarp uolų.
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	 BATURO	KALNAS	IR	SENIAU-
	 SIA	BALIO	ŠVENTYKLA

1717 m aukščio Baturo ugnikalnis yra 
vis dar aktyvus, su ežeru senojo kraterio vie-
toje. Ežerą supa 6 senoviniai kaimeliai, kurie 

dar vadinami Balio amžiaus miesteliais. Čia gy-
venantys vietiniai turi savitą kultūrą, gyvenimo 
būdą ir išskirtinio stiliaus namus. Tad pasitin-
kame saulę ant kalno, pasimėgaujame vaizdais, 
o kopdami žemyn užsukame pas kalnuose gy-
venančius vietinius gyventojus pietų.
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„Boutique Travel“

Universiteto g. 4, Vilnius, Lietuva

+370 647 10441, +370 5 2101216

su „laisvalaikio” kortele
romantiška vakarienė dviem su nuostabiu 

vaizdu nuo kalno Balio saloje

Parengė Gintarė Maksvytytė
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 Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar išmanųjį telefoną galima apsaugoti kredito 
kortele? Kodėl išmaniuosius batų padus kas-
dien reikia prijungti prie elektros energijos? Kaip 
ateityje įkrausime nusekusią telefono bateriją? 
Šiandien - apie paprastus, tačiau kiekviename 
žingsnyje reikalingus ateities išradimus iš verslui 
pradėti padedančios „Kick Starter“ platformos.

El. reklama: paprasti ateities išradimai

batus šildanti programėlė

Kas?
„Digitsole“.

Ką padarė?
Nesvarbu, ar jūs einate į darbą, ar į 

turistinį žygį, žiemą didžiausia visų pro-
blema - šąlančios kojos. Nebūtina ieško-
ti neišvaizdžių kailinių batų, šios situ-
acijos gali padėti išvengti specialūs pa-
dai. Vienu telefono mygtuko paspaudimu 
jie ims kaisti, o reikiamai įšilus galėsite 
kaitrą lygiai taip pat išjungti.

Kodėl veikė?
Keisčiausias šio išradimo niuansas - 

į batus dedamus padus kaskart reikės 
pakrauti. Tačiau iki kito pakrovimo nau-
dotis jais galėsite nuo 7 iki 48 valandų. 
Tiesa, išradimą pristatanti kompanija 
tvirtina, kad, be pagrindinės funkcijos, 
įrenginys fiksuoja, kiek kilometrų nuėjo-
te ir kiek kalorijų sudeginote.

rezultatai?
Norint pamatyti šiuos padus parduotu-

vėse reikia surinkti bent 40 tūkst. dolerių. 
Iki rinkliavos finišo liko daugiau nei mė-
nuo, tačiau jau dabar sąskaitoje guli 64 
tūkst. dolerių, o pusė tūkstančio vartotojų 
jau nekantriai laukia savo „šildytuvų“.

 http://goo.gl/n10rlZ

n Nereikia išradinėti dviračio, tiesiog patobulinkite 

jau esamus įrenginius. 

Vietoj IšVadų
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Internetas

El. reklama: paprasti ateities išradimai

Belaidis telefono  
kroviklis 

Kas?
„QiminiTM“.

Ką padarė?
Išlekiate į svarbų susitikimą, ta-

čiau tik kelyje suprantate, kad telefo-
nas tuoj išsikraus? Taip nutinka daž-
nai, o stabtelėti kavinėje ir palaukti, 
kol galėsite vėl juo naudotis, dažniau-
siai nebėra laiko. Kad tokios situacijos 
nutiktų kuo rečiau, siūloma su savimi 
turėti belaidį kroviklį. 

Kodėl veikė?
Kai esate prie savo kompiuterio, 

tereikia įjungti kroviklį USB laidu 
ir ant jo padėti telefoną. Kai telefo-
nas pasikrauna, įrenginys ima krau-
ti pats save. Na, o vaikštinėjant 
mieste nebereikia niekur jungtis, tie-
siog suglausti įrenginius ir šiek tiek 
palaukti.

rezultatai?
Kūrėjai tikisi surinkti 40 tūkst. 

dolerių ir imtis masinės gamybos. Li-
ko 20 dienų, o internautai sunešė ke-
tvirtadalį visos sumos. Panašu, kad 
misija pavyks.

http://goo.gl/ywMti1 

Telefoną sauganti „kredito kortelė“ 

Kas?
SALT LLC.

Ką padarė?
Išmaniaisiais telefonais jungiamės prie 

banko sistemų, laikome juose vaizdo įrašus, 
gauname svarbias žinutes ir laiškus. Kas bū-
tų, jei visą šią informaciją galėtų peržiūrėti 
svetimi žmonės? Taip gali nutikti palikus ar 
pametus telefoną. Tačiau išvengti tokios situa
cijos galima su „Salt“ kortele, kuri leidžia prie 
duomenų prisijungti tik jus pačius.

Kodėl veikė?
„Salt“ primena įprastą kredito kortelę. Ją 

įsidedate į piniginę, ir vos nutolstate nuo tele-
fono 3 metrus, jis automatiškai užsirakina. 
Specialioje programėlėje visada matote, kada 
ir kur šie du įrenginiai išsiskyrė, tad galite 
rasti tiek pamestą telefoną, tiek ir piniginę. Ga-
mintojai tvirtina, kad šio inovatyvaus daikto 
nereikia krauti, mat baterija sukonstruota taip, 
kad veiktų kone ištisus metus.

rezultatai?
Kol kas masinė gamyba nėra pradėta, 

tačiau susidomėjusiųjų ratas auga kas-
dien. Beveik 2 tūkst. vartotojų jau surin-
ko kone 40 tūkst. dolerių ir laukia pirmų-
jų kortelių pasirodymo.

http://goo.gl/GyEGtE
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Scena

Operos solistas ANTANAS ZAKARAUSKAS (36), kurį galima pama-
tyti ir LRT televizijos muzikiniame projekte „Auksinis balsas“, kra-
tosi savo profesijai dažnai primetamo naftalininio įvaizdžio. „Spe-
cialiai „Auksiniam balsui“ mane rengs mados namai „Cantas“ ir 
aš esu labai patenkintas, kad scenoje išlaikysiu ir klasikos elegan-
ciją, ir sykiu mano apranga bus šiuolaikiška bei savita, paliekanti 
erdvės saviraiškai“, - sakė A.Zakarauskas.

klasika plius detalės

Mados namų dizaineris Egidijus Sidaras rūpinsis dainininko įvaizdžiu 
viso muzikinio projekto metu. „Laikomės scenai derančios klasikinės 
linijos, o detalėse, spalvose bei faktūrose ieškome sąsajų su konkrečios 
atliekamos dainos tema. Atsisakėme idėjos kurti iliustratyvią aprangą 
vienam kartui, kai muzikinio kūrinio idėja perteikiama tiesmukai. 
Pavyzdžiui, jei kalbama apie meilę, tai atlikėjui į atlapą segama širdis, - 
sakė E.Sidaras. - Ieškome būdų, kaip idėją perteikti subtiliau, tarsi tarp 
eilučių. Man labai patinka mano, Antano ir mados namų sprendimas kurti 
ne butaforinius kostiumus vienam išėjimui į sceną, o siūti kokybišką 
aprangą, kurią bus galima dėvėti ilgai ir kuri apskritai televizijos projektui 
suteiks papildomą pridėtinę vertę.“

Netenkina parduotuvių asortimentas

Pats A.Zakarauskas akcentavo, kad apranga scenoje jam itin svarbi. 
„Manau, dainininkui po balso antras pagal svarbą yra drabužis. Nes kad 
scenoje jausčiausi gerai, man turi būti patogu, drabužis turi kelti nuotaiką 
ir tikti scenai, tačiau ir sykiu atitikti mūsų dienų madą. Nesinori būti 
nuobodaus klasikinio skonio atstovu ir eiti į sceną apsivilkus tik senu juodu 
fraku, ir čia mane gelbsti mados namai „Cantas“, - sakė operos solistas.

Italijoje, Australijoje daug metų gyvenęs ir dirbęs dainininkas 
atkreipė dėmesį, jog Lietuvoje drabužių pasirinkimas vyrams - labai 
menkas. „Manau, moterys Lietuvoje dėl aprangos asortimento yra 
daug laimingesnės. Manęs netenkinantis parduotuvių asortimentas - 
dar viena priežastis, dėl kurios buvo kreiptasi į mados namus „Cantas“. 
O Egidijus gali mane aprengti nenusivedęs į parduotuvę ir tai - taip 
pat labai vertinga paslauga“, - sakė A.Zakarauskas.

Beje, dainininkas prisipažino nemėgstantis scenos drabužių su 
kišenėmis: „Dėl jų atsiranda visokių papildomų raukšlių, klosčių... Aš ne 
santechnikas ar elektrikas, kuriam reikėtų darbo įrankius nešiotis.“

Paklaustas, ar turi sėkmę scenoje nešantį drabužį ar aksesuarą, 
dainininkas išskyrė sąsagas: „Nesu statistinis lietuvis, kuris turi vienas 
vestuvines sąsagas ir antras - darbui. Savo kolekciją stengiuosi nuolat 
atnaujinti. Brangiausios man yra iš tėvo paveldėtos sąsagos. Nors jos nėra 
kažkokios prabangios, bet man mielos ir širdžiai artimos. Sukelia senti-
mentus. Kai seguosi jau mirusio tėvo sąsagas, jaučiuosi labai ypatingai.“

13 metų svetur praleidęs, Australijoje, Sidnėjaus operoje dainavęs, 
A.Zakarauskas sakė prieš daugiau nei dvejus metus sugrįžęs į Lietuvą 
atostogų. Greitai radęs kalbą su savo srities žmonėmis ir įsitraukęs į 
darbus, nusprendė likti. „Turiu daugiau priežasčių likti nei išvykti. 
Gyventi labai gera ir Lietuvoje. Manau, viskas priklauso nuo požiūrio“, - 
apie savo sprendimą sakė dainininkas.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ 
Antano Zakarausko įvaizdžiu scenoje 

rūpinasi mados namai „Cantas“
Mados namų „Cantas“ archyvo nuotr.

Tenoras A.Zakarauskas: dainininkui 
scenoje svarbu ne tik balsas, bet ir drabužis

laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  3 47

Scena

svajonė - koncertai  
su simfoniniu - išsipildė

„Koncertų turas - tai bene seniausios mano 
muzikinės svajonės išsipildymas. Dar būdamas 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studen-

tas pasvajodavau apie koncertus su simfoniniu 
orkestru, todėl po daugiau nei 15 metų, praleis-
tų scenoje, labai džiaugiuosi savo muzikos ger-
bėjus galėdamas pakviesti į galingą turą per 
Lietuvą. Drauge tai ir simbolinė kelionė po skir-
tingus mano muzikavimo laikotarpius“, - sakė 

Linas, šiomis dienomis labai daug repetuojantis 
ir šlifuojantis koncertinę programą.

„Pritariant simfoniniam orkestrui skam-
bės naujos ir visų pamėgtos dainos: „Ma-
mai“, „Saulės pėdomis“, „Ar tu ją matei?“, 
„Žalioj tyloj“, „Laiko mašina“ ir daugelis ki-
tų. Viso koncertinio turo metu su manimi 
pasirodys ir mano geras draugas Merūnas 
Vitulskis, o Šiauliuose prie mūsų prisidės ir 
mano gerbiamas bei mėgstamas Gytis Paš-
kevičius. Kartu su jais atliksime mano kūry-
bos dainas, suteiksime joms negirdėto skam-
besio. Daugiausia koncertinėje programoje - 
vokaliniai kūriniai, tačiau parengiau ir vieną 
staigmeną - smuiku atliksiu kūrinį, kurį su-
kūriau keliaudamas po Centrinę Ameriką“, - 
intrigavo Linas.

Daug dėmesio dekoracijoms

Dar prieš metus projektui pradėjęs ruoš-
tis atlikėjas rūpinasi ne tik profesionaliu kū-
rinių atlikimu, bet ir vizualiniais sprendi-
mais, apšvietimu, dekoracijomis. „Su pačiais 
geriausiais šalies specialistais kuriame de-
koracijas ir apšvietimą kosmine tematika, 
tad drąsiai galiu pažadėti, kad koncertuose 
bus ne šiaip daug šviesų ir daug garso - čia 
bus visos šviesos ir visas garsas!“ - šypso-
josi Linas.

Atrodo, Lino talentą pamėgusių gerbėjų 
raginti nereikėjo - pats atlikėjas liko nuste-
bęs, kai sužinojo, kad dauguma bilietų į kon-
certus jau parduoti. Jis tikisi, kad lygiai taip 
pat džiaugsmingai bus sutiktas ir jo naujasis 
albumas. Tai pirmoji dainininko karjeroje dvi-
guba kompaktinė plokštelė.

„Ji susideda iš dviejų kompaktinių diskų, 
kuriuose tos pačios dainos skamba skirtin-
gais stiliais. Vienoje plokštelėje - akustinės, 
klasikinės dainų versijos, o kitoje - elektro-
ninės tų pačių dainų interpretacijos, sukurtos 
pasitelkus naujausias įrašymo technologijas. 
Tai taip pat savotiška kelionė laiku - skrydis 
po skirtingus laikotarpius ir mano pasaulė-
jautą nuo klasikinės iki elektroninės muzi-
kos“, - sakė vienas žymiausių šalies muzi-
kantų.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

l L.Adomaičio koncertiniam turui išspausdinta net 
2750 puslapių natų.
l L.Adomaitis su Lietuvos valstybiniu simfoniniu 
orkestru nuvažiuos 1522 km.
l Drauge su L.Adomaičiu scenoje gros dar 40 
profesionalių muzikantų.

Lino Adomaičio koncertai  
„Laiko mašina“ su Lietuvos simfoniniu  

valstybiniu orkestru vyks:
Spalio 9 d. 19 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje
Spalio 10 d. 19 val. Vilniaus kongresų rūmuose
Spalio 11 d. 18 val. Šiaulių koncertų salėje „Saulė“
Spalio 12 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje
Spalio 18 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre

ĮDomu

Dainininkas, kompozitorius, smuikininkas, muzikos prodiuseris ir tiesiog publikos nu
mylėtinis Linas aDomaitis (38) ir jo talento gerbėjai jau skaičiuoja dienas iki grandio
zinio koncertinio turo per Lietuvą „Laiko mašina“, vyksiančio spalį. Šiuo metu pasken
dęs maloniuose rūpesčiuose atlikėjas šypsosi ir sako, kad savo gerbėjams yra parengęs 
ir daugiau staigmenų, viena jų  netrukus pasirodysiantis albumas tuo pačiu pavadini
mu „Laiko mašina“, pirmas toks dainininko karjeroje.

Linas Adomaitis  
kviečia keliauti „Laiko mašina“

Lino Adomaičio asmeninio albumo nuotr.
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KAS? Spektaklis „Mažasis princas“.
Lakūnas, sudužus lėktuvui, nukrenta į dy-
kumą. Čia jis sutinka Mažąjį princą, ber-
niuką iš kitos planetos. Pokalbiuose su ber-
niuku ir princo pasakojimuose atsiskleidžia 
suaugusiesiems seniai primirštos tiesos. 
Naivios, bet įžvalgios vaiko paieškos padeda 
suprasti, kas yra meilė, prisirišimas, paži-
nimas. Keliaudamas jis atranda, koks ab-
surdiškas ir paviršutiniškas suaugusiųjų 

gyvenimas, kaip svarbu yra jausti širdimi, 
mokytis ir patarti kitiems. Ir gal lakūnas 
sutinka save patį tik vaikystėje, gal tai tik 
iliuzija. Bet ji padeda jam sugrįžti namo ir 
prisiminti tikrąsias vertybes.
KUR? Lietuvos nacionalinis dramos  
teatras (Gedimino pr.4)
KADA? Spalio 5 d. 12 val.
UŽ KIEK? 15-25 Lt (Studentams - 
15 proc., senjorams - 20 proc. nuolaida).

GIDAS

rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?
KAS? Jogos (terapijos) užsiėmimai.
„Mai Ram“ jogos užsiėmimai vyksta kiek
vieną šeštadienį. „Mai Ram“ joga  tai 
praktikos, skirtos kūno ir proto funkci-
joms valdyti. Jos skatina savižiną, pade-
da suprasti aplinkinį pasaulį, priimti jį 
ir adaptuotis gyvenimo pokyčiams.
KUR? „Mai Ram Yoga“ ašramas 
(Augustijonų g.2).
KADA? Spalio 4 d. 11 val. 30 min.
UŽ KIEK? Nemokamai.

ŠeImaI

SportuojantIemS

jaunImuI

KAS? Požeminio Vilniaus paslaptys.
Ekskursiją po požeminį Vilnių pradėsime nuo Vilniaus šir 
dies  Katedros požemių. Šie požemiai yra vieni seniausių 
Vilniuje. Ne veltui čia galime pamatyti seniausią Lietuvoje 
freską (apie XIV a. pab.), vaizduojančią Kristaus nukryžia-
vimą, Lietuvos valdovų ir valdovių palaikus, sarkofagą, skir-
tą Vytauto palaikams. Būtent Katedros požemiuose slypi Lie-
tuvos praeitis, dabartis ir ateitis. Visos ekskursijos metu ap-
lankomi 45 Vilniaus požemiai iš sąrašo: Vilniaus arkikate-
dros požemiai, Bonifratrų bažnyčios ir vienuolyno stebuklin-
gas šaltinis, Vitražo manufaktūros namų rūsiai, Žydų kul-
tūros ir informacijos centro požemiai, Šv.Kazimiero bažnyčios 
kripta, Šlapelių namaimuziejus, Gintaro galerijos, Vilniaus 
Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios požemiai.
KUR? Sostinės senamiestis.
KADA? Spalio 4 d. 11 val.
UŽ KIEK? 20 Lt (papildomai turėti 15 Lt).
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GIDAS

Parengė Eimantė Juršėnaitė, redakcijos archyvo nuotr.

Ką veikti savaitgalį?

KAS? „G&G Sindikato“ koncertas.
Per kokį koncertą matėte, kad minia šok-
tų it vienas? Kiekvienas „G&G Sindi-
kato“ gerbėjas sutiks, kad vyrukai moka 
kaip reikalas išjudinti publiką. Jūsų lau-
kia galinga lietuviško hiphopo dozė.
KUR? Muzikos klube „Tamsta“  
(Subačiaus g.11A).
KADA? Spalio 3 d. 21 val. 30 min.
UŽ KIEK? 20 Lt.

KAS? „Back to the Roots 3“.
šį kartą keliausime laike į „drum and bass“ 
pasaulį, į laikotarpį, kai muziką valdė juosti-
niai ir kasetiniai magnetofonai, o žaidimų pa-
saulyje karaliavo tetris. tad ruoškis ir puoškis 
jau dabar ir dar draugams papasakok, nes ge-
ras „tūsas“ garantuotas. O nuotaikos garanti-
jas suteikia scenos vilkai ir legendos:
COnCOrD DaWn (Metalheadz, renegade 
Hardware, Moving Shadow), uK;
DJ MaMania & SVaraS (Gatvės Lyga 
Soundsystem);
EaZYStYLE MC & Cr-EDit Selecta aka 
DOCtaH JaHnGLE (Junglist.lt, „Lrt Opus“, 
Bass in Ya Face);
DJ St (ammo) & DruMM (rollin’ sound) 
feat MC StraZDaS;
FantaS (ammo);
JaHStina (Junglist.lt, Bass in Ya Face).
KUR? Menų fabrikas „Loftas“ (Švitrigailos g.29).
KADA? Spalio 4 d. 22 val.
UŽ KIEK? Suaugusiajam - 25 Lt,
su skrajute - 20 Lt.

KLUBINĖTOJAMS



Nijolės Pareigytės-Rukaitienės 
„viską suderinti“ 

receptas

Aktualioji valanda 

Ryto espresso 

www.ziniuradijas.lt

Pozicija

2014 m. spalio 3-9 d.

Nijolės Pareigytės-Rukaitienės 
„viską suderinti“ 

receptasInterviu su Nijole Pareigyte-Rukaitiene - 68-69 p.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai
aktualus interViuaŠtrus ŽVilGsnis

REiTiNGai
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TV8	 4,4	%
NTV	Mir	Lietuva	 3,4	%
PBK	 3,2	%
Lietuvos	rytas	TV	 2,4	%
Info	TV	 	2,1	%

RTR	Planeta	 	2,1	%
REN	Lietuva	 1,8	%
Video	ir	DVD	 1,3	%
LRT	Kultūra	 0,8	%
Liuks!	 0,7	%

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

TV1	 3,7	%
Lietuvos	rytas	TV	 3,4	%
Info	TV	 3,3	%
PBK	 3,1	%
TV8	 2,8	%

RTR	Planeta	 2,4	%
REN	Lietuva	 2,1	%
Video	ir	DVD	 1,3	%
LRT	Kultūra	 1,1	%
Liuks!	 1	%

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK	20,2	%

TRUMPai

aktoriui GiEdRiUi savickUi (34) filme 
„traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė saulius ir 
Paulius“ teko nelengva užduotis - savo talen-
tą jis išbandė intymioje filmo scenoje. „neži-
nau ko griebtis“, - sakė jis, žvelgdamas į savo 
partnerės krūtinę. aktoriaus herojaus meilės 
objektą suvaidino naujokė didžiajame ekra-
ne - rita Žliobaitė. aktorei yra 22 metai ir ji 
studijuoja psichologiją Vilniaus universitete. 
tiesa, filmavimo aikštelę mergina jau turėjo 
progą išbandyti. epizodinį vaidmenį ji atliko 
ričardo Marcinkaus filme „Pakeliui“.

Žinoma televizijos laidų ir renginių ve-
dėja livija GRadaUskiENė (40) atsklei-
dė ne tik savo dailių kūno linijų, bet ir geros 
nuotaikos paslaptį. Moteris jau kurį laiką yra 
didelė įvairių sporto šakų entuziastė. Ji lan-
kosi sporto klube, plaukioja, o šiltuoju metų 
laiku bėgioja lauke. anot livijos, tai ne tik 
padeda palaikyti gerą fizinę formą, bet ir 
suteikia teigiamų emocijų. „stengiuosi spor-
tuoti kiekvieną dieną. dažniausiai renkuosi 
sportą treniruoklių salėje, jėgos treniruotes 
arba jogą“, - sakė l.Gradauskienė.

iNfoRMaciNės laidos

Mėgstu informacines laidas kaip foną. Per 
daug nesigilinu į tai, ką jos pranešinėja.

filMai

Gana retai, bet kartais pasižiūriu. Daž-
niausiai tai būna koks nors senesnis filmas, 
kurio dar nebuvau matęs.

dokUMENTika

Tai vienas iš žanrų, kuriuos man patinka 
žiūrėti per televiziją. Bet per tą dokumentiką 
irgi visko būna - tai bėgančios eilutės, tai patei-
kiamos tam tikros pozicijos, propaganda. Juk 
nemažai dokumentikos rodo rusiški kanalai, to-
dėl už gryną pinigą nesu linkęs visko priimti.

PaRaMos koNcERTai

Neturiu nieko prieš televizijos projektus, 
skirtus kokiems nors gražiems tikslams, aukoms 
rinkti. Tai vienas iš tų atvejų, kai tikslas pateisina 
priemones. Jei pavyksta žiūrovus sujautrinti ir 
paskatinti prisidėti prie kokio nors kilnaus tikslo, 
manau, kad tam bet koks turinys yra tinkamas.

MUzikiNių NaUjiENų laidų 
TRūkUMas 

Laidų apie muzikos naujienas tikrai galė-
tų būti. Juk muzikantai kuria naujus vaizdo 
klipus, o jų nėra kur rodyti. Kita vertus, rinkos 
ekonomika diktuoja savo - jei nėra paklausos, 
nėra ir pasiūlos, jei ši niša kvepėtų milijonais, 
mūsų prodiuseriai greitai suskubtų.

REklaMa

Reklamos intarpai tapo begėdiškai ilgi ir 
įkyrūs. Be to, didžioji reklamos dalis yra vi-
siškai nepaveiki. Jei man koks nors sūris yra 
neskanus, reklamuok jį nors penkias valandas 
per dieną, aš jo nepirksiu.

sERialai

Serialai nėra mano mėgstamas žanras, 
todėl nežiūriu nei lietuviškų, nei rusiškų, nei 
meksikietiškų.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

TV3	15,6	%

LRT	Televizija	
7,8	%

BTV	6,9	%

TV6	4,6	%

NTV	Mir	Lietuva	
4,1	%

Kiti	
kanalai	16,5	%

LNK		24,5	%

TV3		17,4	%

LRT	Televizija		
7,1	%

BTV		6,2	%

TV6		5,2	%

TV1		4,7	%
Kiti
kanalai		12,7		%

Muzikos	prodiuseris	DEIVyDas	ZVoNKus	
(36)	dažniau	būna	televizijoje	nei	prie	
televizoriaus,	tačiau,	nepaisant	įtempto	
darbo,	jis	randa	laiko	bent	retkarčiais	iš-
tiesti	kojas	prie	žydrojo	ekrano.	Muzikan-
tas	pasidalijo	mintimis	apie	tai,	ką	gero	ir	
blogo	mato	per	lietuviškus	kanalus.

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Deivydą Zvonkų

Nr.	Laida		 					TV		Reitingas

1	 VaLaNDa	su	RŪTa	 LNK	 11,1

2	 LIETuVos	BaLsas	 LNK		 10,6

3	 Nuo...IKI	 LNK	 9,9

4	 KK2	 LNK	 9,8

5	 PasMERKTI	3	 TV3	 8,2

6	 FaRaI	 TV3	 8,0

7	 KK2	PENKTaDIENIs	 LNK	 7,9

8	 LNK	ŽINIos	 LNK	 7,9

9	 PRIEŠ	sRoVĘ	 TV3	 7,7

10	 LIETuVos	TaLENTaI	 TV3	 7,4
Duomenys: TNS LT, 2014 m. rugsėjo 22 - 28 d.
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TV PROGRAMA penktadienis

 19.50 	 Kitoks	pokalbis  21.00 	 „Malituanie“ 23.00 	 „Jūrų	ruoniai“ 21.00 	 Norim	dar!	
	 	 Su	Radistais

 16.30 	 „Kol	esi	šalia“	

 TV8
8.00,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.50	„Rutos	Rendel	de-
tektyvai“.	9.55	„Mano	mažasis	ponis“.	10.20	Senoji	
animacija.	11.00	„Namai“.	12.40,	16.00	Ekstremalūs	
namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	 „Laukinis	 angelas“.	
14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	geriau“.	17.00,	23.40	
Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	22.45	„Meilė	gyventi“.	
20.00	Labanakt,	vaikučiai.	20.30	Gardu	Gardu.	21.00	
Drama	„Svajonių	viešbutis.	Mianmaras“.	

 Info TV
5.30	 Info	 diena.	 9.30	 Žinios.	 10.15,	 13.50,	 16.30	
Dviračio	šou.	10.40	Mes	pačios.	11.05	Krepšinio	
pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	 11.30	 Apie	 žūklę.	
12.00,	14.45	24	valandos.	13.00	Tauro	ragas.	13.25	
Autopilotas.	14.15	Padėkime	augti.	15.40	Pagalbos	
skambutis.	 17.00,	 21.30	 Info	 diena.	 21.00	 Pasi-
vaikščiojimai	su	Enver	Izmaylov.	VDU	karta.	

 PBK
5.50	Lietuvos	„Laikas“.	6.35,	9.00,	11.00,	14.00,	17.00	
Naujienos.	 6.40	 Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.20	 „Labas	
rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.35	Laikas	parodys.	
13.50	 J.Menšovos	 laida.	 15.00	 Vyriška.	 Moteriška.	
16.00,	 4.35	 Mados	 nuosprendis.	 17.50	 Jūrmala.	
20.00	Laikas.	20.50	Lietuvos	„Laikas“.	21.20	Stebuklų	
laukas.	22.20	Antrininkai.	0.55	Vakarinis	Urgantas.

 REn
7.00	 „Vovočka“.	 7.25,	 14.50	 Žiūrėti	 visiems!	 7.50	
Kviestinė	 vakarienė.	 8.50,	 14.20	 112.	 9.20	 Laisvas	
laikas.	9.50	Žvaigždžių	gyvenimas.	11.40	„Pėdsekiai“.	
12.35	„Kariai	4“.	15.25	Totalinis	išpardavimas.	16.20	
Šeimos	dramos.	17.20	Nemeluok	man!	19.20	Tinka-
ma	priemonė.	20.20	Kviestinė	vakarienė.	21.20	Keista	
byla.	22.15	Pasaulio	paslaptys	su	A.Chapman.	

 nTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.05	 Iki	 teismo.	 8.00	 „Muchtaro	
sugrįžimas“.	9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	9.25	
Valgis	 be	 taisyklių.	 10.30,	 13.30,	 16.30	 Apžvalga.	
10.55	 Prisiekusiųjų	 teismas.	 12.25	 Prisiekusiųjų	
teismas.	13.55	Prokurorų	patikrinimas.	15.35	 „Su-
daužytų	 žibintų	 gatvės“.	 17.00,	 1.15	 Kalbame	 ir	
rodome.	18.50	 „Sekimas“.	22.35	Norkino	sąrašas.	
23.20	„Dievo	savi	planai“.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
9.05	„Mano	likimo	šeimininkė“.	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00	Žinios.	10.30,	13.30,	18.35	Žinios.	Maskva.	
10.50	Visa	Rusija.	11.00	Liudmila	Saveljeva.	12.00	
Apie	tai,	kas	svarbiausia.	14.05	„Žvaigždės	širdis“.	
15.00,	 4.10	 „Kol	 stanica	 miega“.	 16.45	 Mokslas	
2.0.	 17.15	 Tiesioginis	 eteris.	 20.00	 Specialusis	
korespondentas.	22.05	„Ten,	kur	mano	laimė“.	

 TV PolonIa
7.10	 Pasaulis	 sukasi.	 8.05	 Miško	 istorijos.	 8.30	
„Tarp	mūsų	gandrų“.	9.00	Klausimai	per	pusryčius.	
12.05	 Sveika,	 Polonija.	 12.40,	 17.55,	 1.45	 „Dvi	
medalio	pusės“.	13.05	„Pagalbos	signalas“.	13.25,	
18.50,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	
13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.50	„Komisaras	Aleksas“.	
15.40	 Klajūno	 užrašai.	 15.50	 Ekologija	 ir	 verslas.	
16.25	 „Zlotopolskiai“.	 16.55	 „1944	 m.	 Varšuvos	
egzodas“.	 18.20,	 5.10	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	
TV	ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	
19.25	Okrasa	laužo	taisykles.	19.55,	5.20	„Pagalbos	
signalas“.	20.25	Į	grožio	pusę.	20.45	Labanaktukas.	
21.00	Žinios.	21.50,	3.45	„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	23.00	
Lenkijos	reporteris.	23.40,	5.50	„Dideli	žvėrys“.

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	šei-
mininkės“.	6.40,	14.35,	2.40	„Erikas	ir	Džesė“.	7.30,	
10.50,	3.30	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	15.50,	20.00,	
22.05,	1.50	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	9.10,	13.20	
„Seserys	Kardašian	Niujorke“.	10.00,	16.40	„Mados	
kontrolė“.	10.25,	23.20	„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.	
11.40,	 17.05,	 18.20,	 4.15	 „Išskirtiniai“.	 14.10	 „E!	
Naujienos“.	 15.00,	 19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	
17.30	 „Ieškomieji“.	 18.45,	 22.55,	 4.35	 „Vakarėliai	
aplink	pasaulį“.	20.50	„Paklauskite	Krislės“.	21.15,	
1.00	„Mados	kontrolė“.	0.10	„Projektas	„Vestuvės“.	

 TV1000
5.20	 „Vestuvės“.	 7.05	 „Ypatingos	 paskirties	
draugystė“.	 8.45	 „Vysocki,	 ačiū,	 kad	 gyvas“.	
11.05	„Petro	jaunystė“.	13.30	„Caraitis	Alekse-
jus“.	 15.20	 „Baltųjų	naktų“	 šeimininkė“.	 17.10	
„Išpirkimas“.	 19.20	 „Klasiokai“.	 21.00	 „Para-
leliniai	 pasauliai“.	 22.40	 „Radijo	 diena“.	 0.40	
„Sveiki,	mes	jūsų	stogas!“	2.40	„Teatras“.	

 TRaVEl
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 Delsi	 ir	 Radžasta-
nas.	 8.00,	 17.00	 Kelionė	 su	 veterinaru:	 Čilė,	
Australija	 ir	 Kenija.	 8.30,	 13.30	 Naujo	 būsto	
paieška.	 Austrija;	 Italija;	 Jungtinė	 Karalystė.	
10.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	11.00,	16.00,	
23.00	Tamsiausios	Amerikos	paslaptys.	12.00	
Kelionė	su	veterinaru:	Čilė,	Australija	ir	Kenija.	
13.00,	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	15.00	Įspūdin-
giausios	 pasaulio	 kelionės	 motociklu:	 Vokie-
tija.	 17.30	 Oro	 uostas	 24/7:	 Majamis.	 18.00	
Kovos	 dėl	 bagažo.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	
Čarlstonas.	20.00	Naujo	būsto	paieška.	Belgi-
ja;	Belfastas,	Šiaurės	Airija.	21.00	Brangenybių	
paieškos.	Žydrasis	akvamarinas,	Mozambikas.	
22.00	Pavojingos	žemės.	Kambodža.	1.00	Nak-
tinė	programa.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Slibinų	dresuotojai“	

(N-7).
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“	

(N-7).
9.00	 „Daktarė	Emilė	

Ouvens“	(1)	(N-7).
10.00	TV	serialas	„Du	tėvai	

ir	du	sūnūs“	(N-7).
11.00	 „Aistros	spalvos“.
12.00	 „Ponas	Jangas“	(N-7).
12.30	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“	

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

„Nemylima“	(N-7).
16.30	Drama	„Kol	esi	šalia“	

(N-7).
18.15	Euras	2015.
18.30	TV3	žinios.	
19.30	Animacinis	f.	

„Princesė	ir	varlius“.
21.30	Romantinė	komedija	

„Princesės	dienoraš-
tis	2.	Karališkosios	
sužadėtuvės“	(N-7).

23.50	Veiksmo	f.	„Beverli	
Hilso	policininkas“	
(N-14).

1.55	 Drama	„Sugrįžimas	į	
Braidshedą“	(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	

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

8.50	 Pagalbos	skambutis	
(N-7).

9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.50	K11:	Komisarai	tiria.	

Diskoteka	(N-7).
12.25	K11:	Komisarai	tiria.	

Pinigai	iš	dangaus	
(N-7).

13.00	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	Animacinis	f.		

„Kung	Fu	Panda“.
14.10	TV	serialas	„Be		

kaltės	kalta“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.15	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	penktadienis	

(N-7).
21.00	Norim	dar!	Su	

Radistais	(N-7).
23.00	Veiksmo	f.	

„Drąsiaširdis“	(N-7).
1.00	 Veiksmo	trileris	

„4-asis	lygmuo“	
(N-14).

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

(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
12.00	Bėdų	turgus.
13.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
13.30	 „Mažasis	princas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.
16.05	 „Komisaras	Reksas“	

(N-7).
17.10	 „Šerloko	Holmso	

nuotykiai“	(N-7).
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	k.).	
18.35	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
18.50	TV	serialas		

„Kelias	į	laimę	1“.
19.50	Duokit	šansą.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Duokim	garo!
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Duokim	garo!
23.00	Nuotykių	trileris	

„Jūrų	ruoniai“	(N-14).
1.00	 TV	serialas	„Šnipai“.
2.05	 TV	serialas	„Senis“.
3.15	 Laba	diena,	Lietuva.
5.00	 TV	serialas	„Kelias	į	

laimę	1“.

7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Nuotykių	f.	„Vinetu.	
Apačių	auksas“		
(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

12.00	TV	serialas	
„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

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

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

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

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

„Šeimynėlė“	(N-7).
19.30	Amerikietiškos		

imtynės.
21.30	Veiksmo	f.	

„Saugykla“		
(N-14).

23.35	Farai	(N-7).
1.20	 TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

2.20	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!
8.00	 „Anna	German“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	 „Tyrinėtojai.	Adolfo	

Hitlerio	likimo	zona“.
13.00	 Sąmokslo	teorija	(N-7).
14.00	 „Genijai	ir	piktadariai.	

Marija	ir	Irena	Kiuri“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
16.55	Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!
17.20	 „Pavojingiausi	

pasaulio	gyvūnai“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Magda	M.“	(N-7).
19.50	Kitoks	pokalbis.	Sve-

čiuose	L.Adomaitis.
20.50	 „Numušto	Malaizijos	

lėktuvo	mistika“	(N-7).
21.50	VMG	sala.
21.55, 2.00	 Veiksmo	f.	

„Stipriausias	smū-
gis“	(N-14).

24.00, 3.35	 Siaubo	f.	
„Kauksmas“	(S).

5.15	 „Pragaras	ant	ratų“	
(N-7).

6.00	 Reporteris.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.
13.50	 „Duobkasiai“.	Lie-

tuvos	televizijos	ir	
Nepriklausomo	aktorių	
teatro	„Vaidentuvė“	
spektaklis.	1996	m.

14.50	Koncertas.	Auksinė	
„Žuvėdra“.	2005	m.

16.00	 „Magiški	fėjų	
Vinksių	nuotykiai	5“.

16.30	Laba	diena,	Lietuva.
18.15	 „Neskubėk	gyventi“.
18.40	Vilniaus	sąsiuvinis.
18.55	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
19.10	 „Pasakojimai	iš	

Japonijos“.
19.50	Alvydo	Jegelevičiaus	

jubiliejinis	vakaras.	
20.35	 „E.Mieželaičio	kūrybi-

nėje	laboratorijoje“.
21.00	Kristupo	vasaros	

festivalis	2014.	
„Malituanie“.	Malio	
ir	Lietuvos	tradicinė	
muzika.

22.30	Naktinis	ekspresas.
23.00	Džiazo	muzikos	

vakaras.
24.00	Panorama.
0.30	 Septynios	Kauno	

dienos.
1.00	 „Prokurorai“.

19.30 	 Amerikietiškos	
	 	 imtynės
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„DRĄSIAŠIRDIS“
Veiksmo filmas. JAV. 2003. 
Režisierius M.S.Džonsonas. 
Vaidina B.Aflekas, Dž.Garner, 
K.Ferelas.

Likimas lėmė taip, kad našlaitis Ma-
tas, vaikystėje apsinuodijęs radioak-
tyviomis atliekomis, visam gyveni-
mui liko aklas. Tačiau noras atkeršyti 
tėvo žudikui paskatino jį treniruotis 
ir tapti kovotoju už teisingumą.

„4-ASIS LYGMUO“
Veiksmo trileris. JAV, Didžioji 
Britanija. 2009. 
Režisierius O.Osunsanmis. 
Vaidina M.Džovovi, E.Kotėjas, 
V.Petonas.

Aliaskoje, Nomo miestelyje, paslap-
tingai dingsta žmonės. Kai kurie grįž-
ta, kai kurie - ne. Šis reiškinys patraukė 
net FTB dėmesį, tačiau atsiųsti agen-
tai nieko nepešė. O miestelį ir toliau 
terorizuoja nežinomi grobikai...

spalio 3 d.

 20.50 	 „Kitame	laido
	 	 gale“

 24.00 	 „Gatvės	vaikai“ 22.40  	„Mano	sesers	
	 	 globėjas“

 AnIMAL PLAnet
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	11.00,	12.20,	6.35	Gyvū-
nų	oro	uostas.	8.15	Dikas	ir	Domas	skuba	į	pagalbą.	
9.10	 Gyvūnų	 jaunikliai.	 10.05,	 18.20	 Iškviečiamas	
tramdytojas.	12.50,	19.15	Iškviečiamas	tramdytojas.	
13.45,	 20.10	 Aligatorių	 tramdytojai.	 14.40	 Afrikoje.	
15.30	Gyvūnų	oro	uostas.	16.30	Surikatos.	17.25	Ka-
čiukai	ir	šunyčiai.	21.05,	2.25	Afrikoje.	22.00	Pabaisų	
mėnuo.	 23.50,	 4.55	 Rykliai.	 0.45,	 5.45	 Pabaisos	
manyje.	1.35	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.

 SPORt1
7.00,	12.00,	19.00,	23.00	 „Sportas“.	Dienos	nau-
jienos.	7.15	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	
8.00	„Supercopa	Endesa“	krepšinio	taurė.	Finalas.	
10.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	 „Rockets“	 -		
Oklahomos	„Thunder“.	12.15	Olandijos	„Eredivisie“	
lygos	turo	apžvalga	13.00	ATP	250	Atlanta	Tennis	
Championships.	Vyrų	tenisas.	Finalas.	15.00	NBA	
krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“	 -	 Indianos	 „Pa-
cers“.	 17.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Zenit“	 -	
„Rubin“.	 19.10	 „Supercopa	 Endesa“	 krepšinio	
taurė.	 Finalas.	 21.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„Vitesse“	 -	 „AFCuAjax“.	 Tiesioginė	 transliacija.	
(Pertraukoje	 „Sportas“.	 Dienos	 naujienos.)	 23.15	
ATP	 250	 Malaysian	 Open.	 Vyrų	 tenisas.	 Finalas.	
1.15	 WTA	 Korea	 Open.	 Moterų	 tenisas.	 Finalas.	
4.30	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.

 VIASAt SPORt BALtIc
7.55	 „Formulė-1“.	 Japonijos	 GP	 treniruotė	 2.	
Tiesioginė	 transliacija.	 9.35	 Motosportas.	 Žie-
dinės	 lenktynes.	 Italija.	 11.35	 Futbolas.	 UEFA	
Europos	 lyga.	 „Tottenham“	 -	 „Besiktas“.	 13.25	
Ledo	ritulys.	KHL.	„Slovan“	-	Rygos	„Dinamo“.	
15.25	Ledo	ritulys.	KHL.	„Lokomotiv“	-	Maskvos	
„Dinamo“.	17.30	Futbol	Mundial	žurnalas.	18.00	
„Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 19.00	 Futbolas.	
UEFA	 Čempionų	 lygos	 apžvalga.	 19.25	 Ledo	
ritulys.	 KHL.	 „Medveščak“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 22.00	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	lyga.	PSG	-	„Barcelona“.	23.50	Fut-
bolas.	Premier	lygos	apžvalga.	0.20	Ledo	ritulys.	
KHL.	 „Medveščak“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	 2.20	
Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Arsenal“	 -	
„Galatasaray“.	4.55	 „Formulė-1“.	 Japonijos	GP	
treniruotė	3.	Tiesioginė	transliacija.	6.05	Futbo-
las.	UEFA	Čempionų	lyga.	CSKA	-	„Bayern“.	

 eUROSPORt
9.30	 Biliardas.	 „European	 Tour“.	 21.00	 Boksas.	
Legendinės	 bokso	 istorijos	 kovos.	 22.00	 Galiūnų	
sportas.	 „Strongman	 Champions	 League“.	 23.00	
Medkirčių	sportas.	23.30	Smiginis.	Atvirasis	Rumu-
nijos	čempionatas.	24.00	Boksas.	IBA	versija.	Denis	
Liebau-Ericles	Torres	Marin.	1.15	Motosportas.	GT	
akademija.	1.30	Biliardas.	„European	Tour“.	

„PRInceSĖS DIenORAŠtIS 2.  
KARALIŠKOSIOS SUŽADĖtUVĖS“
romantinė komedija. JAV. 2004. 
Režisierius G.Maršalas. 
Vaidina A.Hetavėj, Dž.Andrius, H.Elizondas.

Pagrindinė herojė Mija, netikėtai tapusi Ženovijos sosto paveldėtoja, sužino, 
kad jai užimti karalienės sostą gali tekti kur kas anksčiau, nei ji iš pradžių ma-
nė. Jaunoji herojė tikrai nesijaučia pasiruošusi tapti šalies valdove, tačiau Mijai 
tenka dar vienas išbandymas. Pasirodo, Ženovijos sostą gali užimti tik ištekėjusi 
moteris! Ir neatrodo, kad būtų paisoma pačios merginos jausmų.

„BeVeRLI HILSO 
POLIcInInKAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1984. 
Režisierius M.Brestas. 
Vaidina E.Merfis, Dž.Reinholdas, 
L.Eilbaker.

Detroito policininkas Akselis nutaria 
keliauti į Kaliforniją tirti draugo nužu-
dymo ir pričiupti žudiko. Įtariamasis 
vadovauja meno dirbinių kontra-
bandos grupuotei Beverli Hilse...

LnK
23.00

tV3
23.50

LnK
1.00

6.50, 15.30	 	
„Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas	ir		

voveriukas“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Superdidvyrių	

komanda“.
9.25	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
9.50	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 	

Linksmieji	žvėreliai.
10.45, 20.05	 	

„Karadajus“	(N-7).
11.40	 „Arti	namų“	(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	 „Detektyvas	

Kolambas.	Pelenai	
virš	Holivudo“		
(N-7).

22.40	Snobo	kinas.		
Drama	„Mano	sesers	
globėjas“	(N-14).

0.40	 „Įstatymas	ir	tvarka.	
Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 	
Teleparduotuvė.

9.30	 Juokingiausi	
Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.00	 „Gelbėtojai	
Havajuose“	(N-7).

11.00	 „Motopatruliai“		
(N-7).

12.00, 18.00	 	
„Gražuolė	ir	pabaisa“	
(N-7).

13.00, 21.00	 	
„Rezidentai“	(N-7).

13.30, 20.00	 	
„Paskutinis	iš	vyrų“	
(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės	(N-7).

16.00	 „Jaunasis	vilkolakis“	
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“	(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
21.00	 „Farai“	(N-14).
21.30	 „Ugniagesiai		

gelbėtojai“		
(N-7).

22.00	Nepaprasti	rusiški	
kadrai	(N-7).

23.00	 „24	valandos“		
(1)	(N-14).

24.00	 „Gatvės	vaikai“		
(N-14).

0.25	 Nuotykių	f.		
„Gamtos	šėlsmas.	
Lavina“	(N-14).

9.00, 20.00, 22.45	 	
Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Geros	savijautos	
gidas.

9.45	 „Dangaus	teismas“	
(N-7).

10.45	 „Fortjė	faktorius“		
(N-7).

11.45	 „Mano	mama		
dinozaurė“.

13.20	Rekordininkai.
13.50	 „Objektas	11“		

(N-7).
14.50	 „Bibliotekininkas	3:	

Judo	taurės		
prakeiksmas“.

16.30	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

17.00	 „Trauma“		
(N-7).

19.00	 „Fortjė	faktorius“		
(N-7).

20.20	Mados		
legendos.

20.50	Pagaliau		
penktadienis!	
„Kitame	laido		
gale“.

23.00	 „Kas	pralošia,		
tas	laimi!“		
(N-7).

tV3
21.30

rekomenduoja



56 laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  3

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Smurfai“	(1).
8.00	 „Didvyrių	draugužiai“.
8.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
9.00	 Statybų	TV.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Tobula	moteris.
10.30	Beatos	virtuvė.
11.30	 „Monstrų	vidurinė	

mokykla.	13	norų“	
(N-7).

13.00	Komedija	„Bilis	
Medisonas“	(N-7).

14.50	 „Dauntono	abatija“	
(1)	(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas	ir	Šura“	
(N-7).

17.20	Ekstrasensai	tiria	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	
19.00	Fantastinis	veiksmo	

f.	„Transformeriai.	
Tamsioji	Mėnulio	
pusė“	(N-7).

19.30	Filmo	pertraukoje	-	
Eurojackpot.

22.10	Fantastinis	veiks-
mo	f.	„Jonukas	ir	
Grytutė.	Raganų	
medžiotojai“	(N-14).

23.55	Nuotykių	drama	
„Naujasis	pasaulis“	
(N-7).

2.30	 Komedija	„Pamišėlis	
laisvėje“	(N-7).

6.30	 „Žaibo	smūgis“.
6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Kas	naujo,		

Skūbi-Dū?“
8.10	 „Sunkus	vaikas“.
8.35	 „Tomo	ir		

Džerio	nuotykiai“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 Mes	pačios.
10.00	 „Egipto		

princas“.
11.50	Veiksmo	f.		

„Zoro	kaukė“		
(N-7).

14.35	 „Didingasis		
amžius“		
(N-7).

16.35	 „Dvidešimt		
minučių“		
(N-7).

18.30	Žinios.	
19.00	Animacinė		

komedija	
„Medžioklės		
sezonas		
atidarytas	3!“

20.30	Nuotykių	f.		
„Žalioji	širšė“.

22.50	Juodojo	humoro	
komedja		
„Sex	turas“	
(N-14).

1.00	 Norim	dar!		
Su	Radistais		
(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
7.00	 Emigrantai.
7.55	 Specialus	tyrimas.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Haudis	Gaudis“.
9.25	 „Aivenhas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
11.00	Durys	atsidaro.
11.30	Lietuva	gali.
12.00	Dokumentinis	f.	

„Sicilijos	mumijos“.
13.00	 Istorijos	detektyvai.
14.00	Duokit	šansą.
14.30	Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu	(subtitruota).
15.00	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
16.00	Žinios	(su	vertimu	

į	gestų	k.).
16.15	Sveikinimų		

koncertas.
18.30	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Auksinis	balsas.
23.30	Kriminalinė	komedija	

„Kontraktas	su	neū-
žauga“	(N-7).

1.25	 „Senis“	(N-7).
2.30	 Istorijos	detektyvai.
3.15	 Auksinis	balsas.
5.20	 Duokit	šansą.
5.45	 Mokslo	ekspresas.

 23.30 	 „Kontraktas	su	
	 	 neūžauga“

 10.00 	 Tobula	moteris

ŠeŠtadienis

„DŽONSONŲ ATOSTOGOS“
Komedija. JAV. 2004. 
Režisierius K.Erskinas. 
Vaidina V.Viljams, S.Noulzas, Š.Elizabet.

Džonsonų šeima nutaria pakeliauti. Įsigiję naują mašiną, jie išvyksta į 
1500 mylių kelionę, kad pailsėtų visi drauge. Deja, tėvas sugeba patekti 
į areštinę, iš jos ištrūkęs užrūstina sunkvežimio vairuotoją ir netikėtai 
su naujutėlaičiu automobiliu patenka po cemento lavina. Buvusi nauja 
mašina atrodo siaubingai, kaip ir atostogų ištroškusi šeima.

rekomenduoja

„NENYKSTANTIS  
MEILĖS PALIKIMAS“
drama. JAV. 2007. 
Režisierius M.Grifitsas. 
Vaidina E.Kotrelas, D.Midkifas, 
V.Braunas.

Vieniša motina Misi po savo vyro 
mirties, kai šis nušaunamas per 
pokerio lošėjų muštynes, su sūnu-
mi Metu kraustosi atgal pas savo 
tėvus. Misi atranda namus, tačiau 
visiškai praranda pasitikėjimą savi-
mi. Bažnyčioje ji sutinka benamę 
našlaitę Belindą Maršal, taip pat 
pradeda domėtis miesto šerifu.

„ŽMOGUS ŠEŠĖLIS“
VeiKsmo filmas. JAV, Jungtinė 
Karalystė, Rumunija. 2006. 
Režisierius M.Kiaušas. 
Vaidina S.Sigalas, E.Poup.

Buvęs slaptųjų tarnybų agentas 
Džekas su dukrele Amanda ruošia-
si aplankyti Rumuniją - mergaitės 
motinos gimtinę. Tačiau prieš pat 
kelionę Džekas sužino, kad jam teks 
įvykdyti pavojingą ir slaptą užduo-
tį. Agentas gauna rašiklį, kuriame 
paslėpta mažytė mikroschema su 
naujausio viruso, sukeliančio mirti-
nas ligas, chemine formule...

„NAUJASIS PASAULIS“
NuotyKių drama. JAV, 
Didžioji Britanija. 2005. 
Režisierius T.Malikas. 
Vaidina K.Ferelas, K.Beilas, 
K.Plameris.

XVII amžiaus pradžioje Didžiosios Bri-
tanijos laivai išsiunčiami į Ameriką, Vir-
džiniją, ieškoti naujų kolonijų. Trys lai-
vai atvyksta į Džeimstauną. Pirmykš-
tė vietos gyventojų bendruomenė 
priima atvykėlius draugiškai, tačiau 
netrukus kyla nesusipratimai...

TV8
20.00

TV3
23.55

 TV8
9.30	Sportuok	su	mumis.	10.00	Kultūra	+.	10.30	Meilė	
ar	pinigai?	11.30	Gardu	Gardu.	12.00	„Mano	mažasis	
ponis“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	„Amazonės“.	16.00	
„Inspektorius	Morsas“.	18.05	 „Rutos	Rendel	detekty-
vai“.	 19.10	 Labanakt,	 vaikučiai.	 20.00	 „Nenykstantis	
meilės	palikimas“.	 21.40	Drama	 „Svajonių	 viešbutis.	
Mianmaras“.	23.20	„Nusivylusios	namų	šeimininkės“.	

 INfO TV
5.30	 Info	diena.	13.00	Teleparduotuvė.	13.30,	3.30	
Tauro	 ragas.	 14.00,	 4.30	 Nuo...	 Iki.	 14.45,	 15.50,	
17.00	KK2.	15.25,	16.30,	17.45	Dviračio	šou.	18.15	
Sekmadienio	rytas.	18.55,	1.25	24	valandos.	20.00,	
4.00	Pasivaikščiojimai	su	Enver	Izmaylov.	VDU	karta.	
20.30	 Autopilotas.	 21.00	 „Automobilių	 paslaptys“.	
22.00	„Plieninis	stilius“.	23.00	Pagalbos	skambutis.	

 PBK
6.35,	9.00,	11.00,	14.00,	17.00	Naujienos.	7.00	Kurban	
Bairamas.	8.20	Gudruolės	ir	gudruoliai.	9.15	Ganytojo	
žodis.	9.35	Skanėstas.	10.15	Rusiškos	virtuvės	istorija.	
11.20	Idealus	remontas.	12.10	Aleksandras	Michailo-
vas.	13.05,	14.25	„Belaisvė“.	15.00	Respublikos	turtas.	
17.20	 Ledynmetis.	 20.00	 Laikas.	 20.35	 Ekstrasensų	
mūšis.	 Jie	 sugrįžo.	 22.45	 Šįvakar	 su	 A.Malachovu.	
0.20	„Nuodai,	arba	Pasaulinė	nunuodijimų	istorija“.	

 REN
7.15	Kviestinė	vakarienė.	11.55	10	metų	jaunesni.	
12.35	 Tai	 mano	 namai.	 13.05	 Žiūrėti	 visiems!	
13.35	 „Atspindžiai“.	 16.25	 Grybų	 ateiviai.	 17.20	
Paklydimo	teritorija	su	Igoriu	Prokopenka.	19.15	
„Jūrmala“.	 Juoko	 festivalis.	 21.00	 X	 Faktorius.	
23.00	Ekstrasensų	mūšis.	Apokalipsė.	

 NTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.05	 Iki	 teismo.	 8.00	 „Muchtaro	
sugrįžimas“.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 Šiandien.	
9.25	Valgis	be	taisyklių.	10.30,	13.30,	16.30	Apž-
valga.	Nepaprastas	atsitikimas.	10.55	Prisiekusiųjų	
teismas.	 12.25	 Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	
sprendimas.	 13.55	 Prokurorų	 patikrinimas.	 15.35	
„Sudaužytų	žibintų	gatvės“.	17.00,	1.15	Kalbame	ir	
rodome.	18.50	„Sekimas“.	22.35	Norkino	sąrašas.	
23.20	„Dievo	savi	planai“.	2.15	„Vedybų	sutartis“.	

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 „Mano	 likimo	 šeimininkė“.	
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.30,	13.30,	18.35	
Žinios.	Maskva.	10.50	Visa	Rusija.	11.00	Liudmila	Sa-
veljeva.	12.00	Apie	tai,	kas	svarbiausia.	14.05	„Žvaigž-
dės	 širdis“.	 15.00,	 4.10	 „Kol	 stanica	 miega“.	 16.45	
Mokslas	2.0.	17.15	Tiesioginis	eteris.	20.00	Specialusis	
korespondentas.	22.05	„Ten,	kur	mano	laimė“.	

BTV
21.00

 11.50 	 „Zoro	kaukė“

TV6
18.55

laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  3 57

7.00	 Skonis.
9.00	 VRS	kamera		

(N-7).
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Padėkime	

augti.
10.30	Šefas		

rekomenduoja.
11.00	Lietuvos	galiūnų	

čempionato		
IV-etapas.

12.00	Dokumentinis	f.	
„Žmogus	prieš	
gamtą“	(N-7).

13.00	 „Džiunglių		
princesė	Šina“		
(N-7).

14.00	 „Šeimynėlė“		
(N-7).

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

17.00	 „Brolis	už	brolį“	
(N-7).

18.00	Ekstrasensų		
mūšis	(N-7).

19.00	Muzikinė	
kaukė.

21.00	Veiksmo	f.		
„Žmogus		
šešėlis“	
(N-14).

23.00	Siaubo	trileris	
„Naktinis	dangus“	
(S).

0.40	 Bamba	TV		
(S).

7.24	 TV	parduotuvė.
7.40	 Dokumentinis	f.	

„Orbita.	Nepaprasta	
Žemės	kelionė“	
(N-7).

8.50	 Dokumentinis	f.	
„Mainai	gamtoje“	
(N-7).

10.00	VMG	kulinarinis	
žurnalas.

11.00	Vestuvių	kovos	(N-
7).

12.45	 „Magda	M.“	(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“	(N-
7).

17.30	Nuoga	tiesa.	„Valdžia	
eina	į	kovą	su	uba-
gais“	(N-7).

18.55	VMG	sala.
19.00	Kitoks	pokal-

bis.	Svečiuose	
L.Adomaitis	(N-7).

20.00	 „Iššūkis“	(N-7).
21.00	Žinios.	Orai.
21.30	VMG	sala.
21.35	 „Daktaras	Monro“	

(N-14).
23.45, 4.30	 Siaubo	f.	

„Burtininkas“	(S).
1.45, 6.00	Vestuvių	kovos	

(N-7).
3.00	 „Magda	M.“		

(N-7).
7.20	 Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Trembita.
9.15	 Vilniaus	albumas.
9.30	 Rusų	gatvė.
9.45	 Menora.
10.00	Vilniaus	sąsiuvinis.
10.15	Krikščionio	žodis.
10.30	Kelias.	
10.45	 „E.Mieželaičio	kūry-

binėje	laboratorijoje“.
11.15	Naktinis	ekspresas.
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	Vakaro	autografas.	
13.00	 „Tylos	skraistė“	(N-7).
14.00	Kine	kaip	kine.
14.25	Drama	„Rungtynės	

nuo	9	iki	9“.	
15.50	Tavo	zona.	Egidijus	

Sipavičius.	2002	m.
17.05	Kultūros	archyvai.	

Mykolas	Žilinskas
17.35	 „Nuskendęs	pasaulis“.
18.30	Žinios.
18.45	Banchetto	musicale	

2014.
20.05	Žemaitė.	Marti.	Lie-

tuvos	valstybinio	
akademinio	dramos	
teatro	spektaklis.

22.00	Šoka	Sankt-Peterburgo	
valstybinio	teatro	bale-
to	artistai.	1998	m.

23.00	Panorama.
23.30	Žagarės	vyšnių	festi-

valis	2014.
0.30	 Kristupo	vasaros	

festivalis	2014.

6.50	 Šio	rudens	valgiai.
7.20	 „Sodininkų		

pasaulis“.
7.45	 Nuotakos		

siaubūnės	(N-7).
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos	pasaulis“.
12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki	ingredientai.
13.00	Šio	rudens	valgiai.
13.30	 „Sodininkų		

pasaulis“.
14.00	 „Griežčiausi	tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Nerami	tarnyba“		

(N-7).
16.30	 „Būrėja“.
17.30	Komedija	

„Netyčiukė“	(N-7).
19.10	 Inga	Lindstrom.	

Romantinė	drama	
„Hanos	šventė“		
(N-7).

21.00	NemaRUS	kinas.	
„Kapitono	Granto	
vaikai“	(N-7).

22.25	Dešimčia	metų	jau-
nesni	(N-7).

23.30	Nematomas	žmogus.
0.30	 „Nerami	tarnyba“		

(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale	kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 Iš	peties	(N-7).
11.00	Kovotojas		

nindzė	(1)		
(N-7).

12.00	Trys	pedalai.
12.30	Juokingiausi	

Amerikos		
namų	vaizdeliai.

13.00	Oliverio	tvistas.
13.35, 17.00	 	

Jokių	kliūčių!		
(N-7).

14.55	Aukščiausia	pavara.
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
18.55	Komedija		

„Džonsonų		
atostogos“		
(N-7).

21.00	Dokumentinis	f.	
„Pavojingiausias	
karys“	(N-14).

22.00	 „Žmogžudystė“		
(N-14).

23.00	 „24	valandos“		
(N-14).

24.00	 „Gatvės	vaikai“		
(N-14).

0.25	 Nuotykių	f.		
„20	000	mylių		
po	vandeniu“		
(N-7).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „Pop	princesė		
Kylie	Minogue“.

10.15	 „Gražuoliukas“.
11.15	Lietuvos		

kapinės.
11.45	Geros		

savijautos		
gidas.

12.15	 „Trauma“		
(N-7).

14.15	 „Brangusis		
Džonai“.

16.10	 „Rudis	ir		
Semas“		
(N-7).

18.00	 „Dangaus		
teismas“		
(N-7).

19.00	 „Protėvių		
šauksmas“.

20.00	Klaipėdos		
savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

20.30	Sveikatos		
užtaisas.

21.00	 „Džentelmenas“		
(N-14).

22.00	 „Miego	mokslas“		
(N-14).

23.55	Reidas.	Eismo		
įvykių	kronika		
(kart.).

0.25	 „Pop	princesė		
Kylie	Minogue“.

 15.50 	 Tavo	zona.	
Egidijus	Sipavičius.

 21.35 	 „Daktaras	Monro“ 14.00 	 „Šeimynėlė“	  22.00 	 „Miego	mokslas“ 23.00 	 „24	valandos“ 13.00 	 Šio	rudens	valgiai

TV PROGRAMAspalio 4 d.

 TV Polonia
7.35	 „Zlotopolskiai“.	 10.00	 „Petersburski	
Music	 Show“.	 10.40	 Ekologijos	 laida.	 11.10	
Pasaulis	 sukasi.	 12.00	 „Šalmai	 ir	 gobtuvai“.	
13.10,	 18.25,	 1.45	 Galvosūkis.	 13.20,	 22.35,	
4.25	Sveikinimų	koncertas.	13.40	„Tėvas	Ma-
teušas“.	 14.30	 Maklovičius	 keliauja.	 Kroatija.	
15.00	 „Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 16.00	 „Roztočės	
nacionalinis	 parkas“.	 17.00	 Kultūringieji	 PL.	
18.00,	 1.15	 Lenkų@lenkų	 žodynas.	 18.30	 TV	
ekspresas.	18.55,	1.50	„M,	kaip	meilė“.	19.50	
Pramoginė	 laida.	 20.40	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.45,	 3.35	
„Londoniečiai“.	 23.00,	 4.45	 Lenkai	 čia	 ir	 ten.	
23.40,	5.20	„Mano	Nikiforas“.	2.40	Animacinis	
f.	3.00	Žinios.	

 DiVa UniVersal TV
	5.00,	6.40,	23.50,	3.45	„Tikroji	Holivudo	istori-
ja“.	5.50,	14.10,	18.45	„Vakarėliai	aplink	pasau-
lį“.	7.30,	15.50	„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.	9.10,	
17.05,	 19.35,	 23.00,	 4.35	 „Mados	 kontrolė“.	
9.35,	 11.40,	 16.40,	 18.20,	 3.20	 „Išskirtiniai“.	
10.00,	 10.50	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 12.30	
„Tariamos	 sužadėtuvės“.	 17.30,	 2.30	 „Kar-
dašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	
19.10	 „Paklauskite	Krislės“.	20.00	 „Priežiūra“.	
21.10,	0.40	„Amerikietiškas	pyragas	2“.	

 TV1000
9.10	 „Kontaktas“.	 11.00	 „Vestuvės“.	 12.45	 „Ato-
minis	Ivanas“.	14.25	„Paraleliniai	pasauliai“.	16.00	
„Vasarą	pirmenybę	teikiu	vestuvėms“.	17.40	„Tikra-
sis	tėtis“.	19.20	„Asmeninis	numeris“.	21.20	„Po-
kalbis“.	22.50	„Masakra“.	0.40	„Gegužės	lietus“.	

 TraVel
8.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Nikaragva;	 Karibų	 salos;	
Ruanda;	Danija.	10.30	Įspūdingos	jachtos.	12.30	Įspū-
dingiausi	nameliai	ant	ratų.	13.30	Naujo	būsto	paieška.	
Nyderlandai;	Nikaragva;	Belgija.	15.00	Paminklų	pa-
slaptys.	17.00	Tamsiausios	Amerikos	paslaptys.	18.00	
Didžiausios	paslaptys:	Bakingamo	rūmai,	Londonas.	
19.00	 Paslaptys	 ir	 mįslės.	 Londonas.	 19.30	 Kovos	
dėl	bagažo.	21.00	Statybos	Aliaskoje.	22.00	Žaidimai	
Amerikoje.	23.00	 Įspūdingiausios	pasaulyje	kelionės	
motociklu.	Australija.	1.00	Naktinė	programa.	*	Disco-
very	7.25	Sandėlių	medžiotojai.	8.15	Džiunglių	auksas.	
9.10	Išgyventi	dviese.	10.05	Aukso	karštligė	Aliaskoje.	
10.55	Bosforo	tunelis.	11.50	Kaip	tai	pagaminta?	12.40	
Automobilių	pardavėjai.	13.35	Geriausi	automobiliai.	
14.30	 Automobilių	 puošyba.	 15.25	 Tikri	 apgavikai.	
18.10	Likviduotojas.	18.40	Kova	dėl	sandėlių.	Kanada.	
19.05	Relikvijų	šniukštinėtojai.	19.35	Dingusio	bagažo	
vertė.	20.00	Kaip	tai	veikia?	20.30	Kaip	tai	pagaminta?	
21.00	 Pasakojimai	 apie	miestus.	Naujasis	Orleanas.	
22.00	Milžiniški	laivai.	„Henry	Larrson“.

 animal PlaneT
7.00	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Vabalai.	8.15	Vaba-
lų	karai.	9.10	Nepaprasti	gyvūnai.	10.05	Mutantų	
planeta.	 11.00	 Laukinės	 būtybės.	 11.55	 Nakties	
priedangoje.	 12.50	 Felinologijos	 įvadas.	 18.20,	
2.25	Akvariumų	verslas.	20.10,	4.05	Blogas	šuo.	
21.05	 Laukiniai	 gyvūnai.	 22.00	 Pavojingiausios	
gyvatės.	22.55	Plaukimas	su	pabaisomis.	23.50,	
4.55	Skaniausi	kąsneliai.	0.45,	5.45	Šunų	gelbė-
jimas.	1.35	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

 sPorT1
9.00	„Sportas“.	9.15	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	
apžvalga.	11.00	NBA	krepšinio	lyga.	Hjustono	„Roc-
kets“	-	Majamio	„Heat“.	13.00	Olandijos	„Eredivisie“	
lyga.	„Vitesse“	-	„ADO	Den	Haag“.	15.00	Olandijos	
„Eredivisie“	lyga.	„SC	Heerenveen“	-	„PSV	Eindho-
ven“.	 17.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Dinamo“	
-	 „Krasnodar“.	 19.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Maja-
mio	„Heat“	-	Indianos	„Pacers“.	21.00	NBA	Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	21.45	Ispanijos	„Endesa“	
krepšinio	 lyga.	„FC	Barselona“	-	Vitorijos	„Laboral	
Kutxa“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 23.45	 „Supercopa	
Endesa“	 krepšinio	 taurė.	 Vitorijos	 „Laboral	 Kutxa“	
-	 „FC	 Barselona“.	 2	 Pusfinalis.	 1.45	 NBA	 Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	2.00	Olandijos	„Eredivisie“	
2014/2015	lyga.	7	turo	apžvalga.	3.00	Rusijos	„Pre-
mier	League“2014/2015.	9	turo	apžvalga.	

 ViasaT sPorT BalTic
7.55	 „Formulė-1“.	 Japonijos	 GP	 kvalifikaci-
ja.	 Tiesioginė	 transliacija.	 9.15	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	„Admiral“	-	CSKA.	Tiesioginė	transliacija.	
11.35	 „Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 12.35	
„Formulė-1“.	Japonijos	GP	kvalifikacija.	13.55	
Ledo	ritulys.	KHL.	„Traktor“	-	„Salavat	Yulaev“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 16.30	 Futbolas.	 Pre-
mier	 lygos	apžvalga.	16.55	Futbolas.	Anglijos	
Premier	lyga.	„Liverpool“	-	„West	Bromwich“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 19.00	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	 lygos	 apžvalga.	 19.25	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Aston	 Villa“	 -	
„Manchester	 City“.	 Tiesioginė	 transliacija.	
21.30	 Boksas.	 Joshas	 Warringtonas	 -	 Davide	
Dieli.	 Tiesioginė	 transliacija.	 1.30	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Liverpool“	 -	 „West	
Bromwich“.	 3.20	 „Formulė-1“.	 Japonijos	 GP	
kvalifikacija.	5.00	Boksas.	Joshas	Warringtonas	
-	Davide	Dieli.	

 eUrosPorT
9.30,	 17.00,	 1.30	 Biliardas.	 „European	 Tour“.	
15.15,	 22.30	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Vasaros	
didysis	prizas.	23.30	Kovinis	sportas.	
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 21.00 	 „Grubus	
	 žaidimas“

 15.55 	 „Pasakojimai	iš	
	 Japonijos“

 22.00  	„Poseidonas“ 19.30 	 Lietuvos	balsas 11.30 	 „Barbė	rožiniais	
	 bateliais“

  TV8
9.40	 Tobula	 moteris.	 10.10	 „Inspektorius	 Ma-
žylis“	 (N-7).	 11.00	 Mamyčių	 klubas.	 11.30	
Mankštinkitės.	 12.00	 „Mano	 mažasis	 ponis“.	
13.00	„Ana	ir	meilė“	(N-7).	15.00	„Agatos	teisė“	
(1)	 (N-7).	 16.00	 „Inspektorius	 Morsas“	 (N-7).	
18.05	 „Rutos	 Rendel	 detektyvai“	 (N-7).	 19.10	
Labanakt,	 vaikučiai.	 20.00	 Vesternas	 „Meilė	
ateina	 tyliai“	 (N-7).	 21.40	 Kultūra	 +.	 22.10	
„Nenykstantis	 meilės	 palikimas“	 (N-7).	 23.50	
„Nusivylusios	namų	šeimininkės“	(N-7).	

  Info TV
5.15,	 10.15	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Ma-
čiuliu.	5.45	Apie	žūklę.	6.15,	3.50	Autopilotas.	
6.45,	14.00	Valanda	su	Rūta.	8.20,	9.35,	11.15,	
0.50,	3.10	KK2	(N-7).	9.05,	13.30	Dviračio	šou.	
10.45	 Pasivaikščiojimai	 su	 Enver	 Izmaylov.	
VDU	karta.	12.00,	2.15	Yra	kaip	yra	(N-7).	13.00	
Teleparduotuvė.	15.40,	24.00	 24	valandos	 (N-
7).	 16.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	 Juozas	 Ma-
tonis	 ir	Vytautas	Damaševičius.	Ciklas	„Meni-
ninkų	portretai“.	2001	m.	17.15,	23.25	Savaitės	
kriminalai	 (N-7).	 17.45	 Šefas	 rekomenduoja.	
18.15,	1.30	Nuo...	Iki.	19.10	Mes	pačios.	19.40	
„Alfa“	savaitė.	20.10	Pagalbos	skambutis	(N-7).	
21.00	„Automobilių	paslaptys“.	22.00	„Plieninis	
stilius“.	23.00,	4.20	Tauro	ragas	(N-7).	

  PBK
6.45,	9.00,	11.00,	17.15	Naujienos.	7.10	Laida	
kariams.	7.35	Vaikų	klubas.	8.05	Sveikata.	9.15	
Padriki	užrašai.	9.40	Kol	visi	namie.	10.30	Fa-
zenda.	11.20	Savo	akimis.	11.50	„Įkaitė“.	13.40	
„Drugelio	 skrydis“.	 17.30	 Juoda	 balta.	 18.35	
Didžiosios	lenktynės.	20.00	Laikas.	21.40	„Kau-
kazo	 belaisvė,	 arba	 Nauji	 Šuriko	 nuotykiai“.	
23.15	Politika.	0.10	Informacinė	laida.		

  REn
7.10	 „Belka	 ir	 Strelka.	 Išdykusi	 šeimynėlė“.	 7.25	
Švarus	 darbas.	 8.15	 Gyvenimo	 taisyklės.	 9.05	
Žiūrėti	 visiems!	 10.00	 „Jūrmala“.	 Juoko	 festivalis	
11.35	Žaidimas	primestas.	23.30	Dobrovas	eteryje.	

  nTV MIR
7.00,	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 Šiandien.	 7.25	
Gerai	 ten,	 kur	 esame	mes!	8.00	Pirmoji	pavara.	
8.45	Ar	rusai	moka	rusiškai?	9.25	Valgome	namie!	
10.00	 Technikos	 stebuklas.	 10.55	 Vasarvietės	
atsakymas.	 12.25	 Profesija	 -	 reporteris.	 13.10	
Aukso	 dulkės.	 14.00	 „Muchtaro	 sugrįžimas“.	
15.25	Nuvažiuosime,	pavalgysime.	16.10	Tyrimą	
atliko...	 17.10	 Nepaprastas	 atsitikimas.	 Savaitės	
apžvalga.	19.10	„Įteisintas	mentas“.	21.15	„Noriu	
pas	Meladzę“.	23.05	„Operatyvinė	grupė“.	

  RTR PlanETa (BalTIja)
5.20,	 2.25	 „Prancūzų	 kalbos	 pamokos“.	 6.40	
„Tai	mano	šuo“.	8.30	Pats	sau	režisierius.	9.20	
Žinios.	Maskva.	10.00,	13.00	Žinios.	10.15	Hu-
moro	laida.	10.45	Rytinis	paštas.	11.25	Gyvūni-
jos	pasaulyje.	12.00	Asmeninė	erdvė.	13.20	Ži-
nios.	Maskva.	13.30	Humoro	laida.	15.20	Mūsų	
pasirodymas.	17.00	„Maskva-Lopuškai“.	19.00	
Savaitės	žinios.	21.00	Sekmadienio	vakaras	su	
Vladimiru	Solovjovuvu.	22.50	„Savas	kraujas“.	
0.35	„Tylenis“.	3.50	Humoro	laida.	

  TV PolonIa
10.00,	 18.25,	 1.45	 Galvosūkis.	 10.05	 „Mama	 -		
niekas“.	 10.40	 Grūdas.	 11.10	 „Alternatyvos	 4“.	
12.15,	 22.40	 Sveikinimų	 koncertas.	 12.30	 Že-
mutinė	 Silezija.	 Iki	 pasimatymo.	 12.55	 Tarp	
žemės	 ir	 dangaus.	 13.00	 Viešpaties	 Angelas.	
13.10	Tarp	žemės	ir	dangaus.	13.45	Prie	Tatrų.	
14.00	 Šv.Mišių	 transliacija.	 15.20	 Pramoginė	
laida.	16.20	Okrasa	laužo	taisykles.	16.50	Svei-
katos	 ir	 grožio	 alchemija.	 17.05	 Provincijos	
lobiai.	17.25	„Išsaugotas	pasaulis“.	17.55	Made	
in	Poland.	18.30	TV	ekspresas.	18.50„M,	kaip	
meilė“.	19.45	Pramoginė	laida.	20.40	Labanak-
tukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	
21.45	„Ranča“.	23.00	Savaitraštis.pl.	24.00	„Al-
ternatyvos	4“.	1.05	„Išsaugotas	pasaulis“.	

  DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 9.10,	 12.30,	 19.10,	 1.30	 „Tikroji	 Holivudo	
istorija“.	 5.50,	 17.35,	 20.00	 „Vakarėliai	 aplink	
pasaulį“.	6.40,	15.40,	18.45,	21.40	„Mados	kon-
trolė“.	 7.05	 „Erikas	 ir	 Džesė“.	 10.00	 „Nuotaka	
milijonieriui“.	 13.20,	 18.00	 „Išskirtiniai“.	 14.10	
„Hanos	auksas“.	16.00	„Kardašianų	šeimos	aukš-
tuomenės	 gyvenimas“.	 16.50	 „Išmokysiu	 būti	
žvaigžde“.	22.30	„Amerikietiškas	pyragas	2“.	

  TV1000
9.20	 „Asmeninis	 numeris“.	 11.30	 „Žandenos“.	
13.20	„Eglės	3“.	15.10	„Stileivos“.	17.30	„Tikro-
viška	pasaka“.	19.20	„Baltasis	mauras,	arba	Inty-
mios	mano	kaimynų	istorijos“.	21.05	„Tai	meilė!“	
22.45	„Išpirkimas“.	0.55	„Mirusiojo	laiškai“.	

  TRaVEl
8.00,	13.30	Amerikos	maistas.	10.00	Neįprastos	
statybos.	 11.00	 Įgulos	 nuotykiai.	 14.30,	 23.00	
Pilių	 paslaptys	 ir	 legendos.	 16.30	 Londonas.	
17.00	Bakingamo	rūmai,	Londonas.	18.00	Miestų	
paslaptys.	Londonas.	19.00	Atostogos	Floridoje.	
19.30	 Kelionė	 su	 veterinaru:	 Tailandas	 ir	 Aus-
tralija.	 20.00	 Įspūdingiausios	 pasaulio	 kelionės	
motociklu:	Australija.	21.00	Viešbučių	paslaptys	
ir	legendos.	22.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Smurfai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
9.00	 Sportuok	su		

mumis.
9.30	 Laikas	keistis.
10.00	Virtuvės	istorijos.
10.30	Svajonių	sodai.
11.30	 „Barbė	rožiniais	

bateliais“.
13.00	Komedija		

„Beverli	Hilso		
robinzonai“.

15.00	 „Dauntono	abatija“	
(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas	ir	Šura“	
(N-7).

17.20	Dokumentinis	f.	
„Žudynės	danguje.	
Reisas	MH17“	(N-7).

18.00	 Įdomioji	pamoka.	
Speciali	laida	
Mokytojo	dienai.

18.30	TV3	žinios.	Sportas.	
Orai.

19.00	Savaitės	komentarai.
19.30	Lietuvos	talentai	

2014.
21.15	Veiksmo	f.	„Džekas	

Ryčeris“	(N-14).
0.05	 Nuotykių	f.	„Miško	

karys“	(N-7).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Žaibo	smūgis“.
6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Antinas	Gudruolis“.
7.45	 „Kas	naujo,	Skūbi-

Dū?“
8.10	 „Sunkus	vaikas“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

nuotykiai“.
9.00	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.
10.00	 „Berniuko		

Rykliuko	ir		
Lavos	mergaitės	
nuotykiai“.

11.50	Komedija	„Kietas	
šnipas“	(N-7).

13.30	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.40	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

17.00	Ne	vienas	kelyje.
17.30	Teleloto.
18.30	Žinios.	Sportas.		

Orai.
19.00	 „Alfa“	savaitė.
19.30	Lietuvos	balsas.
21.45	Veiksmo	trileris	

„Itališkas		
apiplėšimas“		
(N-7).

23.55	Siaubo	trileris	
„Užraktas“		
(N-14).

1.35	 Juodojo	humoro	
komedja	„Sex	turas“	
(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
7.00	 Šventadienio	mintys.
7.30	 Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
8.00	 Girių	horizontai.
8.30	 Kaimo	akademija.
9.00	 „Haudis	Gaudis“.
9.25	 „Aivenhas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	 Gustavo	enciklopedija.
10.30	 Brolių	Grimų	pasakos.	

Prašoktos	kurpaitės.
11.45	Mokslo	ekspresas.
12.00	 „Australija.	Keliautojo	

laiku	vadovas.	
Laukiniai	metai“.

13.00	Naisių	vasaros	festi-
valis	2014.

15.00	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	Krepšinis.	LKL	

čempionatas.	Prienų	
„Prienai“	-	Klaipėdos	
„Neptūnas“.	

17.00	Lašas	po	lašo.
18.00	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
18.30	Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
19.30	Pasaulio	panorama.
19.55	Savaitė.
20.30	Panorama.	
21.00	Mėnulio	fazė.
22.00 	„Poseidonas“	(N-7).
1.20	 „Senis“	(N-7).

7.00	 Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

7.55	 Nacionalinė	loterija.
8.00	 Pirmas	kartas	su	

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

su	Vidu	Mačiuliu.
10.00	Sekmadienio		

rytas.
10.50	Gamta	iš	arti	(N-7).
11.00	Sveikatos	kodas.
12.00	Dokumentinis	f.		

„Nacionalinė	
Geografija.	Žuvys	
monstrai“	(N-7).

13.00	 „Džiunglių	princesė	
Šina“	(N-7).

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

17.00	 „Brolis	už		
brolį“	(N-7).

18.00	 „Ekstrasensų	mūšis“	
(N-7).

19.00	Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Tebūnie		
meilė“	(N-7).

21.00	 „Grubus	žaidimas“	
(N-7).

23.20	Kriminalinė	drama	
„Mėlynakė	skerdikė“.

1.05	 Bamba	TV	(S).

7.29	 TV	parduotuvė.
7.45	 Sąmokslo	teorija.
8.45	 Gyvenu	čia.
9.45	 Pradėk	nuo	savęs.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Vantos	lapas	(N-7).
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Girių	takais.
12.00	VMG	kulinarinis	

žurnalas.
13.00	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
15.20, 16.20	 	

Dokumentinis	f.	
„Mikropasauliai“.

16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
17.30	Šeima	-	jėga!
19.00	Patriotai.	„D.Valys	ir	

70	000	Lt	nusuktų	
mokesčių“	(N-7).

20.00	Pasaulis	X.	
„Numušto	Malaizijos	
lėktuvo	mistika“.	
Laida	apie	parapsi-
chologiją	(N-7).

21.00	Žinios.	Orai.
21.30, 1.40, 4.35	24/7.
22.30, 2.20, 5.15	

Nusikaltimas	ir	baus-
mė.	„Žudikas	Nr.1	-	
Ieškomiausio	Lietuvos	
nusikaltėlio	Romo	
Zamolskio	kriminali-
nės	paslaptys“.	

23.30, 3.05	 „Praeities	šešė-
liai“	(N-14).

6.00	 Šeima	-	jėga!

8.05	 Laumės	juosta	2014.	
9.45	 Paslaptingas	senųjų	

kalbų	pasaulis	
(runos).

10.00	Septynios	Kauno	
dienos.

10.30	Mūsų	miesteliai.	
Gruzdžiai.

11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	Džiuzepė	Verdis.	

Opera	„Don	Karlas“.	
14.30	Dokumentinis	f.	„Po	

angelo	sparnais“.
15.30	Šventadienio	mintys.
15.55	 „Pasakojimai	iš	

Japonijos“.
16.35	Alvydo	Jegelevičiaus	

jubiliejinis	vakaras.	
17.15	Žagarės	vyšnių	festi-

valis	2014.
18.15	Žinios.	Orai.
18.30	 Įkvėpimai.	Vilniaus		

Šv.	Pranciškaus	
Asyžiečio	(Bernardinų)	
parapijos	200	metų	
jubiliejaus	koncertas.	

19.30	 „Atžalynas“	(1,	2).
21.00	Lietuvos	valstybinio	

simfoninio	orkestro	
XXV-ojo	sezono		
pradžios	koncertas.	

22.45	Tūkstantmečio	aki-
mirkos.

23.00	Panorama.	
23.30	 „Tylos	skraistė“	(N-7).
0.30	 Džiazo	muzikos	

vakaras.	

 12.00 	 VMG	kulinarinis	
	 žurnalas
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 16.25 	 „Laukinių	vakarų	
	 Pelenė“

 24.00 	 „Trapučio	parkas“ 11.00 	 „Gepardų	
	 dienoraščiai“

  AnimAl PlAnet
7.00	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25	 Vabalai.	 8.15	
Vabalų	 karai.	 9.10	 Nepaprasti	 gyvūnai.	 10.05	
Mutantų	planeta.	11.00	Laukinės	būtybės.	11.55	
Nakties	priedangoje.	12.50	Nežinoma	Indokinija.	
17.25	Neregėti	Apalačai.	18.20	Namai	medžiuo-
se.	 19.15,	 3.15	 Gyvenimas	 būryje.	 20.10,	 4.05	
Liūto	riaumojimas.	21.05	Mutantų	planeta.	22.00	
Undinės.	23.50,	4.55	Megalodonas	gyvas.	0.45	
Aš	-	gyvas.	1.35	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

 SPort1
8.30	ATP250	„Brisbane	 International	Open“	vyrų	
tenisas.	Finalas.	11.30	NBA	krepšinio	lyga.	Hjus-
tono	„Rockets“	-	Majamio	„Heat“.	13.40	Ispanijos	
„Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 Madrido	 „Real“	 -	 Grad	
Kanarijos	 „Herbalife“.	 Tiesioginė	 transliacija.	
15.30	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„Feyenoord“	-		
„Groningen“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 	 19.45	
NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 20.00	
„Supercopa	 Endesa“	 krepšinio	 taurė.	 Finalas.	
22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	 „Rockets“	
-	 San	 Antonio	 „Spurs“.	 24.00	 WTA	 Shenzen.	
Moterų	tenisas.Finalas.	2.00	NBA	krepšinio	lyga.	
Bruklino	„Nets“	-	Majamio	„Heat“.	4.00	Olandijos	
„Eredivisie“	 lyga.	 „AFC	 Ajax“	 -	 „NEC	 Nijme-
gen“.	6.00	Olandijos	„Eredivisie“	2014/2015	lyga.		
7	turo	apžvalga.	

  ViASAt SPort BAltic
6.30	Premier	lygos	apžvalga.	7.30	„Formulė-1“.	
Japonijos	 GP	 kvalifikacija.	 8.50	 „Formulė-1“.	
Japonijos	 GP	 lenktynės.	 Tiesioginė	 translia-
cija.	 11.05	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Liverpool“	 -	 „West	Bromwich“	 12.55	 Premier	
lygos	 apžvalga.	 13.55	 Futbolas.	 Anglijos	 Pre-
mier	 lyga.	 „Manchester	 United“	 -	 „Everton“.	
Tiesioginė	transliacija.	16.00	Futbolas.	Anglijos	
Premier	lyga.	„Chelsea“	-	„Arsenal“.	Tiesioginė	
transliacija.	 18.10	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	„West	Ham“	-	QPR.	Tiesioginė	transliacija.	
20.15	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Tot-
tenham“	-	„Southampton“.	22.05	 „Formulė-1“.	
Japonijos	GP	lenktynės.	0.15	Futbolas.	Anglijos	
Premier	lyga.	„Manchester	United“	-	„Everton“.		

  euroSPort
8.45	 Motosportas.	 FIA	 pasaulio	 čempionatas.	
11.15,	14.00,	23.45	Motosportas.	Pasaulio	čem-
pionatas.	 13.15	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Vasa-
ros	 didysis	 prizas.	 15.00	 Biliardas.	 „European	
Tour“.	16.00	Sporto	linksmybės.	16.30	Dviračių	
sportas.	Lombardijos	turas.	18.15	30	Biliardas.	
„European	 Tour“.	 22.00	 Boksas.	 IBA	 serija.	
Denis	Liebau-Ericles	Torres	Marin.	23.30,	2.15	
Motosportas.	Savaitgalio	apžvalga.	1.15	Dvira-
čių	sportas.	Lombardijos	turas.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Mylėk	savo	sodą“.
7.45	 Nuotakos	siaubūnės	

(N-7).
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki	ingredientai.
13.00	 „Mylėk	savo		

sodą“.
14.00	 „Griežčiausi	tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Nerami		

tarnyba“	(N-7).
16.35	 „Būrėja“.
17.05	 „Viešbutis	„Grand	

Hotel“	(N-7).
19.05	Dokumentinis	f.	

„Amžiaus	paslaptys.	
S.Jeseninas.	Naktis	
„Angleterre“.

20.00	Nustebink	mane.
21.00	 „Inspektorius	

Džordžas	Džentlis.	
Valdančioji	klasė“	
(N-14).

22.45	Trileris	„Anakonda“	
(N-7).

0.25	 „Nerami		
tarnyba“	(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	Oliverio	tvistas.
11.00	Kovotojas	nindzė“	

(N-7).
12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

13.00	Oliverio	tvistas.
13.35	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
15.00	 Iš	peties	(N-7).
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis“	
(N-7).

17.00	Jokių	kliūčių!		
(N-7).

18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00	 „Formulės-1“		

pasaulio		
čempionato		
Didžiojo		
Japonijos	prizo		
lenktynės.

21.30	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

22.00	 „Žmogžudystė“		
(N-14).

23.00	 „24	valandos“		
(N-14).

24.00	 „Trapučio		
parkas“	(1)	(N-14).

0.30	 Trileris	„Laiko	kilpa“	
(N-14).

9.00	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės		
įvykių	apžvalga.

9.30	 Mados	legendos.
10.00	 „Protėvių		

šauksmas“.
11.00	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

11.30	 „Dangaus	teismas“	
(N-7).

12.30	Žymiausios	pasaulio	
vietos.

13.00	Rekordininkai.
13.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės		
įvykių	apžvalga.

14.00	 „Pirmoji	eskadrilė“	
(N-7).

16.25	 „Laukinių	vakarų	
Pelenė“.

18.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

19.00	 „Beyonce:		
spindesys“.

20.00	 „Gražuoliukas“.
21.00	VIP	seansas.		

„Man	per	brangu...“	
(N-7).

22.55	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių	apž-
valga.

23.25	 „Džentelmenas“		
(N-14).

0.25	 Geros	savijautos	
gidas.

0.55	 Sveikatos	užtaisas.

 „mĖlYnAKĖ SKerDiKĖ“
Kriminalinė drama. JAV. 2012. Režisierius S.T.Kėjus. 
Vaidina S.Pakston, Dž.Briuningas, V.E.Braunas.

Teksaso gražuolė Siuzana Rait gyveno palaimingą gyvenimą su mylin
čiu vyru Džefu ir dviem vaikais. Bet šeštaisiais santuokos metais viskas 
subliūkšta, kai Džefas randamas palaidotas jų namo sode. Vietos bend
ruomenė šokiruota, kai policija netikėtai pateikia įtarimus Siuzanai. De
tektyvai dabar aiškinasi, ar ji  žudikė sociopatė, ar nekalta.

BtV
23.20

rekomenduoja

„meilĖ AteinA tYliAi“
Vesternas. JAV. 2003. 
Režisierius M.Lendonas jaunesn. 
Vaidina K.Heigl, D.Midkifas, 
S.M.Bartusiak.

Martė su savo vyru išsikelia į šalies 
vakarus kurti naujo gyvenimo, bet 
sutuoktinis miršta. Nevilties apimta 
besilaukianti moteris neatsisako naš
lio Klarko globos. Ištekėjusi už Klarko, 
ji tampa motina jo dukrytei. 

„lAiKo KilPA“
trileris. JAV, Kinija. 2012. 
Režisierius R.Džonsonas. 
Vaidina Dž.Gordonas-Levitas, 
B.Vilisas, E.Blant.

Juodojoje rinkoje klesti nelegalios 
kelionės laiku. Tuo naudojasi nusi
kaltėlių grupuotės. Norėdamos at
sikratyti žmogaus, nusiunčia jį atgal 
į praeitį ir ten jį nužudo samdomi 
žudikai. Tokį darbą dirba pagrindinis 
herojus Džo ir jam tai sekasi. 

„DŽeKAS rYČeriS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2012. 
Režisierius K.Makvaris. 
Vaidina T.Kruzas, R.Paik, 
R.Dženkinsas.

Ramiame Pensilvanijos mieste nu
aidi 6 šūviai, 5 žmonės nužudyti. 
Policija greitai randa įtariamąjį  
buvusį armijos snaiperį. Tik ar šis 
patyręs snaiperis galėjo vienąkart 
prašauti? 

tV8
20.00

tV3
21.15

tV6
0.30
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Slibinų	dresuotojai“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	

„Brazilijos	aveniu“.
8.55	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Du	tėvai	

ir	du	sūnūs“	(N-7).
11.00	 Fantastinis	veiksmo	f.		

„Transformeriai.	
Tamsioji	Mėnulio	
pusė“	(N-7).

14.00	 „Slibinų	dresuotojai“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	TV	serialas	

„Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
17.40	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.30	VIRAL’as.	Naujos	

kartos	infošou	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.10	 TV	serialas	„Kerštas“.
23.10	TV	serialas	

„Specialioji	jūrų	
policijos	tarnyba“.

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

1.10	 TV	serialas	
„Pabėgimo	karaliai“.

2.00	 TV	serialas	„Choras“.
2.50	 „Amerikiečiai“	(N-14).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Veiksmo	f.	„Zoro	

kaukė“	(N-7).
11.30	 „Medžioklės	sezonas	

atidarytas	3!“
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.25	Animacinis	f.	„Ogis	

ir	tarakonai“.
13.35	Animacinis	f.	„Kung	

Fu	Panda“.
14.10	TV	serialas	„Be	kal-

tės	kalta“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	Nuo...	Iki.
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	TV	serialas	

„Mentalistas“	(N-7).
23.10	TV	serialas	„Judantis	

objektas“	(N-7).
0.10	 TV	serialas	

„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

1.05	 TV	serialas	
„Persekiotojai“	(N-7).

2.00	 TV	serialas	„Įvykis“.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Pasaulio	panorama.
11.30	Savaitė.
12.00	Mėnulio	fazė.
13.00	 „Magiški	fėjų	Vinksių	

nuotykiai	5“.
13.30	 „Mažasis	princas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	TV	serialas	„Šerloko	

Holmso	nuotykiai“.
18.15	Šiandien.
18.50	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
19.50	TV	serialas	„Meilė	

kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.	
21.15	Teisė	žinoti.
21.55	Tautos	balsas.
22.30	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dokumentinio	

kino	vakaras.	
„Bankininkai“.

0.30	 TV	serialas	„Senis“.
1.35	 Stilius.
2.20	 Laba	diena,	Lietuva.
4.05	 Teisė	žinoti.
4.35	 Tautos	balsas.

 21.15 	 Teisė	žinoti 19.30 	 VIRAL’as  20.25 	 Nuo...	Iki

Pirmadienis

„SKAMBUTIS“
Siaubo filmaS. JAV. 2002.
Režisierius G.Verbinskis.
Vaidina N.Vots, M.Hendersonas, B.Koksas.

Nedideliame miestelyje iš kažkur atsiranda keista vaizdajuostė. Ją pažiū-
rėję žmonės sulaukia skambučio, kuris įspėja apie greitą mirtį. Grupelė 
paauglių šių gandų nepaiso ir vos pažiūrėję vaizdajuostę visi miršta tą 
pačią dieną. Vieno iš žuvusių paauglių teta Reičel nusprendžia šiuo įvy-
kiu pasidomėti. Ji atvyksta į miestelį su sūnumi Eidenu, reginčiu vizijas. 
Reičel pažiūri vaizdajuostę ir sulaukia skambučio.

rekomenduoja

TV6
23.00

„SUGRĮŽIMAS NAMO“
Drama. Jungtinė Karalystė, 
Vokietija. 1998.
Režisierius Ž.Fosteris.
Vaidina P.Otulas, Dž.Lamli, P.Keit.

1930-ieji. Į Singapūrą išvykusių 
tėvų paliktą Juditą globoja teta 
Luiza. Jaunoji Judita labai grei-
tai susidraugauja su prabangioje 
aplinkoje išaugusia Kere. Jos šei-
ma, tetai Luizai žuvus autoavarijo-
je, įvaikina Juditą. Ši iš karto įsimyli 
naująją šeimą. Tačiau netikėtai 
prasideda Antrasis pasaulinis ka-
ras ir visus užgriūva sunkumai. 

„PAŽINTIS SU ŠMĖKLOMIS“
Siaubo filmaS. JAV. 2012.
Režisierius D.Skotas.
Vaidina A.Toresani, Dž.Tatl, 
D.Randolfas.

Helovino proga studenčių seserija 
surengia milžinišką vakarėlį. Trims 
naujokėms, iš kurių tik viena galės 
tapti seserijos nare, buvo paskirta 
užduotis pavogti universiteto ta-
lismaną iš vienos brolijos. Mergi-
nos randa talismaną, ir jau nešant 
jį į vakarėlį ima dėtis keisti nutiki-
mai. Studentės jaučia, kad jas per-
sekioja pavojingi padarai... 

„AMERIKIEČIAI“
Drama. JAV. 2012.
Režisierius Dž.Veisbergas.
Vaidina K.Raselas, M.Risas, 
H.Teilor.

Šaltojo karo metais paprasti Ame-
rikos piliečiai Elizabet ir Filipas 
Dženingsai augina du vaikus ir turi 
paprastus darbus. Niekas iš aplin-
kinių nenutuokia, kad Dženingsai - 
ištikimai Maskvai tarnaujantys KGB 
šnipai, kurių tikrieji vardai - Nataša 
ir Miša. 

TV8
21.00

TV6
1.15

TV3
2.50

  TV8
10.20	Senoji	animacija.	11.00	„Meilė	ateina	tyliai“.	
12.40	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	
„Laukinis	 angelas“.	 14.30	 Gardu	 Gardu.	 15.00	
„Žavūs	 ir	drąsūs“.	16.00	 Ekstremalūs	namų	po-
kyčiai.	17.00,	23.45	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	
22.55	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	
Senoji	 animacija.	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 ge-
riau“.	21.00	Drama	„Sugrįžimas	namo“	(1).	

  INfO TV
8.05	Apie	žūklę.	8.30	Šefas	rekomenduoja.	9.00	
Mes	pačios.	9.30	Žinios.	10.05	Ne	vienas	kelyje.	
10.35,	16.30	„Alfa“	savaitė.	11.05	24	valandos.	
12.10	Valanda	su	Rūta.	13.50	Mes	pačios.	14.15	
Autopilotas.	 14.45	 Yra	 kaip	 yra.	 15.45	 KK2).	
17.00,	21.30	Info	diena.	21.00	Dviračio	šou.	

  PBK
6.30,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	
Vaikų	klubas.	7.00,	9.20	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	
11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.40,	 14.20	 Šįvakar	 su	
A.	Malachovu.	15.00	Lauk	manęs.	15.55	Mados	
nuosprendis.	 17.55	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	20.00	 Laikas.	20.35,	23.05	 Lietuvos	 „Lai-
kas“.	21.05	„Namas	su	lelijomis“.	23.20	Vakarinis	
Urgantas.	23.50	Informacinė	laida.	

  REN
7.00	 „Vovočka“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 7.50	
Kviestinė	 vakarienė.	 8.45	 „Informacinė	 laida	
112“.	9.15	„Keista	byla“.	10.05	„Švarus	darbas“.	
10.55	„Gyvenimo	taisyklės“.	11.50	„Pėdsekiai“.	
12.45	„Kariai	4“.	14.30	„Informacinė	laida	112“.	
15.00	 Žiūrėti	 visiems!	 15.25	 Totalinis	 išparda-
vimas.	16.20	Šeimos	dramos.	17.20	Nemeluok	
man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinkama	priemo-
nė.	20.25	Kviestinė	vakarienė.	21.25	Žiūrėti	vi-
siems!	22.20	„Slaptos	teritorijos“.	23.15	„Meilė	
911“.	0.10	„Kariai	4“.	

  NTV MIR
5.00	Ryto	laida.	7.05	Prieš	teismą.	8.00	„Much-
taro	 sugrįžimas	 2“.	 9.00,	 12.00,	 15.00	 Šian-
dien.	9.25	 „Rusiškas	 įdaras“.	 9.55	 „Medicinos	
paslaptys“.	 10.30	 Ypatingas	 įvykis.	 Apžvalga.	
10.55	Prisiekusiųjų	teismas.	12.25	Prisiekusiųjų	
teismas.	Galutinis	sprendimas.	13.30	Ypatingas	
įvykis.	Apžvalga.	13.55	Prokurorų	patikrinimas.	
15.35	 „Sudaužytų	 žibintų	 gatvės	 -	 13“.	 16.30	
Ypatingas	 įvykis.	Apžvalga.	17.00,	1.50	Kalba-
me	 ir	 rodome.	 L.Zakošanskio	 pokalbių	 laida.	
18.00	 Šiandien.	 19.05	 „Operacija	 „lėlininkas“.	
21.00	„Dienos	anatomija“.	22.00	„Paplūdimys“.	
23.55	„Maskva.	Trys	stotys-5“.	2.50	„Miškinin-
kas“.	4.45	„Gelbėtojai“.	
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Ekstrasensų	mūšis.
9.00	 Skonis.
11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“.
14.00	Jokių	kliūčių!
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“.
18.00	Žinios.
18.25	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
19.30	TV	serialas	„Afigiena	

mokytoja“	(N-7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Savaitės	kriminalai.
21.30	Veiksmo	f.	

„Sumautos	atostogos	
Meksikoje“	(N-14).

23.25	WRC	Pasaulio	
ralio	čempionatas.	
Prancūzija.	2014	m.

0.30	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

1.25	 TV	serialas	„Prokurorų	
patikrinimas“	(N-7).

2.25	 Bamba	TV	(S).

7.19	 TV	parduotuvė.
7.35	 Vantos	lapas	(N-7).
8.05	 Girių	takais.
8.35	 Šiandien	kimba.
9.05	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	L.Adomaitis.
10.05	Nuoga	tiesa.	„Valdžia	

eina	į	kovą	su	uba-
gais!“	(N-7).

11.35, 22.50	Pasaulis.	
„Numušto	Malaizijos	
lėktuvo	mistika“	(N-7).

12.35	24/7.
13.35	Gyvenu	čia.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20, 1.40, 3.25, 5.40	

Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00	 Reporteris.	
18.50	Šeima	-	jėga!
20.25	VMG	sala.
20.30	Nuoga	tiesa.	„Kaip	

prekybininkai	
pasiaiškins	pensi-
ninkams	dėl	kainų	
kilimo	prisidengiant	
euru?“	Tiesioginė	
debatų	laida	(N-7).

23.50	 „Magda	M.“	(N-7).
0.50, 2.55, 5.10	Reporteris.
1.35, 3.20, 5.35, 6.45	

„Miestai	ir	žmonės“.
2.10, 4.25	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).
3.55, 6.10	 „Mikropasauliai“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Šventadienio	mintys.
12.10	Banchetto	musicale.	
13.30	K.Binkio	„Atžalynas“.	
15.00	 Įkvėpimai.	Vilniaus	

Šv.Pranciškaus	
Asyžiečio	(Bernardinų)	
parapijos	200	metų	
jubiliejaus	koncertas.

16.00	Gimtoji	žemė.
16.25	Girių	horizontai.
16.50	Kaimo	akademija.	
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Kultūrų	kryžkelė.	.
18.15	Prisiminkime.
18.30	Septynios	Kauno	

dienos.
19.00	LRT	Kultūros	akade-

mija.	Ilja	Laursas.		
19.45	Durys	atsidaro.
20.15	Tūkstantmečio	aki-

mirkos.	
20.30	Teatras.
21.30	 „Paryžiaus	mokyk-

los	dailininkai	iš	
Baltarusijos“.	1	d.	

22.00	 „Kontraktas	su	neū-
žauga“.

23.45	Kultūra.	Sigitas	
Parulskis.

24.00	Panorama.	
0.30	 Dėmesio	centre.	
0.45	 Kultūros	savanoriai.
1.20	 Muzikos	pasaulio	

žvaigždės.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 17.00	 Keksiukų		

karai.
7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas	ir	vove-

riukas“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Superdidvyrių	

komanda“.
9.25	 „Teisingumo		

lyga.		
Įsiveržimas“.

9.50	 „Įspūdingasis	
Žmogus-voras“.

10.15, 16.30	 Linksmieji	
žvėreliai.

10.45, 20.05	 „Karadajus“	
(N-7).

11.40	 „Arti	namų“	(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Komisaras		

Aleksas“	(N-7).
18.00	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	Romantinė		

komedija	„Laris	
Kraunas“	(N-7).

22.50	 „Klientų		
sąrašas“	(N-7).

23.45	 „Dūmas“	(N-14).
0.40	 Sveikatos		

ABC	televitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Motopatruliai“		
(N-7).

12.00	 „Gražuolė	ir		
pabaisa“	(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.30	 „Paskutinis	iš	vyrų“	
(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės	(N-7).

16.00	 „Jaunasis	vilkolakis“	
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“	(N-7).
18.00	 „Gražuolė	ir		

pabaisa“	(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Paskutinis	iš	vyrų“	

(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	Nepaprasti	rusiški	

kadrai	(N-7).
22.00	 „Amerikietiška		

siaubo	istorija“	
(N-14).

23.00	Siaubo	f.	
„Skambutis“	(S).

1.15	 Siaubo	f.		
„Pažintis	su		
šmėklomis“	(S).

9.00	 Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės		
įvykių	apžvalga.

9.30	 „Protėvių	šauks-
mas“.

10.30	Mados	legendos.
11.00	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
12.00	 „Brangusis		

Džonai“.
13.55	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.25	 „Beyonce:		
spindesys“.

15.25	 „Pūkuoti	ir		
dantyti“.

17.00	Rekordininkai.
17.30	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

18.00	 „Gražuoliukas“.
19.00	 „Fortjė	faktorius“		

(N-7).
20.00, 23.10 	žinios.
20.20	 „80	traukinių	aplink	

pasaulį“.
20.50	Kinomano		

užrašai.
21.05	Kino	akademija.	

„Paryžius	36-ieji“	
(N-7).

23.10	Balticum	TV	žinios.
23.25	 „Trauma“	(N-7).

 19.00 	 LRT	Kultūros		
akademija.	Ilja	Laursas	

 18.50 	 Šeima	-	jėga! 19.30 	 „Afigiena	
	 	 mokytoja“

 21.05 	 „Paryžius	36-ieji“ 10.00 	 „Gelbėtojai	
	 Havajuose“

 12.40 	 „Apgavystės“	

TV PROGRAMAspalio 6 d.

  RTR PlaneTa (BalTija)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 „Salam,	 mokytojau!“	
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.30,	 13.30,	
18.35	 Žinios.	 Maskva.	 10.50	 Apie	 tai,	 kas	 svar-
biausia.	 11.55,	 3.25	 Ypatingas	 atvejis.	 14.05	
„Žvaigždės	 širdis“.	 15.00,	 4.10	 „Kol	 stanica	
miega“.	16.45	Mokslas	2.0.	17.15	Tiesioginis	ete-
ris.	20.00	Vakaras	su	Vladimiru	Solovjovu.	21.00	
„Erškėtrožės	aromatas“.	23.50	Šalies	budėtojas.	

  TV Polonia
8.05	Į	grožio	pusę...	Dviračiu	po	Vroclavą.	8.25	
„Karino“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	 12.10	
Made	in	Poland.	12.40	„Galerija“.	13.00,	19.55,	
5.20	„Laimės	spalvos“.	13.25,	18.50,	21.45,	2.10	
Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„Ranča“.	
14.45	 Savaitraštis.pl.	 15.40	 Kultūringieji	 PL.	
16.45	 „Zlotopolskiai“.	 17.15	 „Carpathia	 Festi-
wal“	laureatų	koncertas.	17.55,	1.45	„Galerija“.	
18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	
19.25	Rytų	studija.	20.25	„Cafe	Historia“	-	su-
kilimo	 merginos.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	 3.45	
„Namai	 prie	 užliejamos	 pievos“.	 23.00,	 4.40	
Lenkijos	 reporteris.	 23.45,	 5.45	 T.Lisas	 gyvai.	
0.45,	6.40	„Karo	portretai.	Juzefas	Bekas“.	1.20	
„Naszaarmia.pl“.	2.45	Animacinis	f.	

  DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Orindžo	 apygardos	 namų	
šeimininkės“.	6.40,	14.10	„Erikas	ir	Džesė“.	7.30,	
10.50	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 8.20	 „Tikroji	 Holivudo	
istorija“.	9.10,	13.20	„Seserys	Kardašian	Niujorke“.	
10.00,	 11.40,	 16.15,	 18.20,	 21.15	 „Išskirtiniai“.	
10.25,	18.45,	22.55,	23.45	 „Vakarėliai	 aplink	pa-
saulį“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	15.50,	
20.50,„Mados	kontrolė“.	17.30	„Ieškomieji“.	20.00	
„Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	

  TV1000
5.00,	11.30	„Susipynę	išgyvenimai“.	7.20	„Už-
rašų	 knygelė“.	 9.40	 „Nacionalinis	 saugumas“.	
13.30	„Meilės	žinutės“.	15.10	„Skrebutis“.	16.50	
„Meilės	 vadovėlis“.	 19.00	 „Kovotojas“.	 21.00	
„Šalutinis	efektas“.	22.50	„Sklinda	gandai“.	

  TRaVel
8.00,	12.00,	17.00	Sietlas.	8.30,	14.00	Naujo	būsto	
paieška.	 9.30,	 13.30,	 17.30	 Gelbėjimo	 įgulos.	
10.00,	16.00,	23.00	Tamsiausios	Amerikos	paslap-
tys.	11.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	12.30,	18.00	
Kovos	dėl	bagažo.	15.00	Įspūdingiausios	pasaulio	
kelionės	motociklu.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	
Naujo	būsto	paieška.	21.00	Įspūdingiausios	pasau-
lio	kelionės	motociklu.	22.00	Žemės	stebuklai.	

  animal PlaneT
	7.00,	8.15,	11.55,	16.30	Surikatos.	7.25	Gyvūnų	
oro	 uostas.	 9.10,	 22.00	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	
10.05	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 11.00	 Felino-
logijos	įvadas.	12.20	Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	
19.15	 Akvariumų	 verslas.	 13.45,	 20.10	 Namai	
medžiuose.	 14.40	 Afrikoje.	 15.35	 Gyvūnų	 oro	
uostas.	17.25	Blogas	šuo.	18.20	Dikas	ir	Domas	
skuba	į	pagalbą.	21.05	Afrikoje.	22.55	Pragariš-
ka	 katė.	 23.50	 Laukiniai	 ir	 pavojingi.	 0.45	 Po	
užpuolimo.	1.40	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

  sPoRT1
10.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“	 -		
Toronto	„Raptors“.	12.00	Olandijos	„Eredivisie“	
2014/2015	lyga.	7	turo	apžvalga.	13.00	Olandi-
jos	„Eredivisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	„PEC	Zwol-
le“.	15.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Dinamo“	-		
„Krasnodar“.	 17.00	 Portugalijos	 „Primeira“	
lyga.	„Gil	Vicente“	-	„FC	Porto“.	19.00,	21.00,	
23.00	 „Sportas“.	Dienos	naujienos.	19.15	Pa-
saulio	 galiūnų	 čempionatas.	20.00,	21.15	 Ispa-
nijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 Madrido	 „Real“	 -		
Grad	Kanarijos	„Herbalife“.	22.05,	23.15	ATP250	
„Brisbane	 International	 Open“	 vyrų	 tenisas.	 Ke-
tvirtfinalis.	1.00	NBA	krepšinio	lyga.	Los	Andželo	
„Clippers“	-	Dalaso	„Mavericks“.	3.00	Portugalijos	
„Primeira“	lyga.	„FC	Porto“	-	„SL	Benfica“.	

  ViasaT sPoRT BalTic
8.40,	22.00	Premier	lygos	apžvalga.	9.40	Bok-
sas.	Joshas	Warringtonas	-	Davide	Dieli.	10.55	
Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Amur“	 -	 CSKA.	 Tiesio-
ginė	 transliacija.	 13.30	 Boksas.	 Joshas	 War-
ringtonas	 -	 Davide	 Dieli.	 16.25	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	 „Yugra“	 -	 „Salavat	 Yulaev“.	 Tiesioginė	
transliacija.	 19.00	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lygos	apžvalga.	19.25	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	
„Dinamo“	 -	 Minsko	 „Dinamo“.	 Tiesioginė	
transliacija.	23.00	Ledo	ritulys.	KHL.	„Yugra“	-		
„Salavat	 Yulaev“.	 1.00	 Motosportas.	 Nascar	
400	 mylių	 lenktynės.	 2.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
Rygos	 „Dinamo“	 -	 Minsko	 „Dinamo“.	 5.00	
Ledo	ritulys.	KHL.	„Amur“	-	CSKA.	

  eURosPoRT
9.30	 Sporto	 kelionių	 žurnalas.	 9.45	 Motos-
portas.	 Savaitgalio	 apžvalga.	 10.00,	 16.00,	
19.15	 Biliardas.	 „European	 Tour“.	 11.15,	
17.15,	 20.45,	 0.20	 Dviračių	 sportas.	 Lom-
bardijos	 turas.	 12.45	 Motosportas.	 Pasaulio	
čempionatas.	 14.45	 Laida	 apie	 WTCC	 pilotą	
Sebastieną	 Loebą.	 15.00	 Motosportas.	 FIA	
pasaulio	čempionatas.	18.30,	23.30,	1.30	Fut-
bolo	apžvalga.	21.45,	2.15	Sporto	linksmybės.	
22.00	Imtynės.	WWE	žurnalas.	22.30	Imtynės.	
WWE	archyvai.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 9.00 	 „Tebūnie	meilė“  12.00 	 Vestuvių	kovos  19.15 	 Kompozitoriaus	
Felikso	Bajoro	80-mečiui

 16.05 	 „Komisaras
	 Reksas“

 14.10 	 „Be	kaltės	kalta“ 19.30 	 Prieš	srovę

  TV8
7.50,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.40	 „Daktarės	
Zaicevos	 dienoraštis“.	 9.40	 „Mano	 mažasis	
ponis“.	 10.10	 Senoji	 animacija.	 10.50,	 21.00	
„Sugrįžimas	 namo“.	 12.40,	 16.00	 Ekstrema-
lūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35	 „Laukinis	 angelas“.	
14.30,	20.35	 „Moterys	meluoja	geriau“.	17.00,	
23.45	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 22.50	
„Meilė	 gyventi“.	 19.00	 „Laukinis	 angelas“	 .	
20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	animacija.	

  Info TV
9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30,	21.00	Dviračio	
šou.	10.40	Savaitės	kriminalai.	11.10	Nuo...	 Iki.	
12.00,	 14.45	 Yra	 kaip	 yra.	 13.05,	 15.45	 KK2.	
14.15	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	
17.00,	21.30	Info	diena.	

  PBK
6.35,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	
Vaikų	klubas.	7.00	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	9.20	
TV	kanalas	 „Labas	 rytas“.	11.35	Gyventi	 sveikai.	
12.45	„Bučinys“.	13.40,	14.20	J.Menšovos	laida.	
15.00	Vyriška.	Moteriška.	15.55	Mados	nuospren-
dis.	17.55	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	
Laikas.	 20.50,	 23.25	 Lietuvos	 „Laikas“.	 21.20	
„Namas	su	lelijomis“.	23.35	Vakarinis	Urgantas.	

  REn
7.00	 „Vovočka“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.15	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.10	 „Informacinė	 laida	
112“.	9.40	„Didžiosios	paslaptys“.	10.35	„Slap-
tos	teritorijos“.	11.30	„Pėdsekiai“.	12.20	„Kariai	
4“.	14.05	„Informacinė	laida	112“.	14.35	Žiūrėti	
visiems!	15.25	„Totalinis	 išpardavimas“.	16.20	
Šeimos	 dramos.	 17.20	 Nemeluok	 man!	 19.15	
Naujienos.	 19.20	 Tinkama	 priemonė.	 20.20	
Kviestinė	vakarienė.	21.20	„Mano	tiesa“.	23.05	
„Meilė	911“.	24.00	„Kariai	4“.	

  nTV MIR
5.00	 Ryto	 laida.	 7.05	 Prieš	 teismą.	 8.00	
„Muchtaro	sugrįžimas	2“.	9.00,	12.00,	15.00,	
18.00	Šiandien.	9.25	Kulinarinė	dvikova.	10.30	
Ypatingas	 įvykis.	 Apžvalga.	 10.55	 Prisieku-
siųjų	 teismas.	 12.25	 Prisiekusiųjų	 teismas.	
Galutinis	 sprendimas.	 13.30	 Ypatingas	 įvy-
kis.	 Apžvalga.	 13.55	 Prokurorų	 patikrinimas.	
15.35	 „Sudaužytų	 žibintų	gatvės	 -	13“.	16.30	
Ypatingas	įvykis.	Apžvalga.	17.00,	1.50	Kalba-
me	 ir	 rodome.	 L.Zakošanskio	 pokalbių	 laida.	
19.05	 „Operacij	 „lėlininkas“	 21.00	 „Dienos	
anatomija“.	22.00	„Paplūdimys“.	23.55	„Mas-
kva.	Trys	 stotys-5“.	2.50	 „Miškininkas“.	4.45	
„Gelbėtojai“.	

  RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 „Padangių	 skydas“.	
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.30,	 13.30,	
18.35	 Žinios.	Maskva.	 10.50	Apie	 tai,	 kas	 svar-
biausia.	11.55	Ypatingas	atvejis.	14.05	„Žvaigždės	
širdis“.	 15.00,	 4.10	 „Kol	 stanica	 miega“.	 16.45	
Mokslas	2.0.	17.15	Tiesioginis	eteris.	20.00	Va-
karas	su	Vladimiru	Solovjovu.	21.00	„Erškėtrožės	
aromatas“.	 22.55	 Dvyniai.	 Stebuklas	 kvadratu.	
23.50	Kas	pirmas?	Mokslinio	plagiato	kronikos.	

  TV PolonIa
9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	 12.00	 Lenkijos	
reporteris.	 12.40,	 17.55,	 1.45	 „Dvi	 medalio	
pusės“.	 13.00,	 19.55,	 5.20	 „Laimės	 spalvos“.	
13.25,	 18.50,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	
3.00	 Žinios.	 13.50	 „Londoniečiai“.	 14.50	 „Iš-
saugotas	pasaulis“.	15.30	T.Lisas	gyvai.	16.35	
„Zlotopolskiai“.	 17.05	 Kultūros	 savaitraštis.	
18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	
19.25	 „Karo	 portretai.	 Juzefas	 Bekas“.	 20.25,	
6.40	Kultūros	informacija.	20.45	Labanaktukas.	
21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	
3.45	„Tėvas	Mateušas“.	23.00,	4.35	Sveika,	Po-
lonija.	23.45,	5.55	Kabareto	„Kabaret	Starszych	
Panow“	 dainos.	 0.40	 „Operacija	 gyvenimas“.	
1.10	Made	in	Poland.	2.45	Animacinis	f.	

  DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	 6.40,	 14.10	 „Erikas	 ir	 Džesė“.	
7.30,	 10.50	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 8.20,	 15.50,	
20.50	„Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyve-
nimas“.	9.10,	13.20	„Seserys	Kardašian	Niujor-
ke“.	10.00,	11.40,	16.40,	18.20,	20.25,	21.40	„Iš-
skirtiniai“.	10.25,	18.45,	23.45	„Vakarėliai	aplink	
pasaulį“.	 15.00,	 19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	
17.30	„Ieškomieji“.	20.00	„Paklauskite	Krislės“.	
22.05	„Mados	kontrolė“.	22.55	„Kendros	šou.“	

  TV1000
9.00	 „Magdalietės“.	 11.10	 „Meilės	 vadovėlis“.	
13.30	„Moteris	juodais	drabužiais“.	15.20	„Kažkas	
naujo“.	 17.10	 „Anglų	 kalbos	 mokytoja“.	 19.00	
„Pabudimas“.	21.00	„Stabdis“.	22.40	„Kovotojas“.	

  TRaVEl
8.00,	17.00	Uolėtieji	 kalnai.	8.30,	14.00	Naujo	
būsto	 paieška.	 9.30,	 13.30,	 17.30	 Gelbėjimo	
įgula.	10.00,	16.00	Tamsiausios	Amerikos	pas-
laptys.	11.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	12.00	
Uolėtieji	kalnai.	12.30,	18.00,	21.00	Kovos	dėl	
bagažo.	 15.00	 Įspūdingiausios	pasaulio	 kelio-
nės	motociklu.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	
Naujo	būsto	paieška.	22.00	Statybos	Aliaskoje.	

6.30	 Teleparduotuvė.
6.45	 „Slibinų	dresuotojai“.
6.55	 Serialo	pertraukoje	-	

Žalioji	enciklopedija.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“.
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Du	tėvai	

ir	du	sūnūs“	(N-7).
11.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
12.00	TV	serialas	„Ponas	

Jangas“.
12.30	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
17.40	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	
19.30	Prieš	srovę	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	VIP	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.10	 TV	serialas	„Nematoma	

riba“	(N-14).
23.20	TV	serialas	„CSI	

kriminalistai“	(N-14).
0.20	 „Raitelis	be	galvos“	.
1.15	 „Pabėgimo	karaliai“.
2.05	 TV	serialas	„Choras“.
3.00	 „Amerikiečiai“	(N-14).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Linksmieji	Tomas	ir	

Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 Komedija	„Kietas	

šnipas“	(N-7).
10.30	Lietuvos	balsas.
12.55	Animacinis	f.	

„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	Animacinis	f.	„Ogis	
ir	tarakonai“.

13.35	Animacinis	f.	„Kung	
Fu	Panda“.

14.10	TV	serialas	„Be	kal-
tės	kalta“	(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	Pagalbos	skambutis.
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	trileris	

„Mirtinos	žaizdos“.
0.15	 TV	serialas	

„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

1.10	 TV	serialas	
„Persekiotojai“	(N-7).

2.05	 TV	serialas	„Įvykis“.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Bankininkai“.
12.00	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
13.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
13.30	 „Aivenhas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	TV	serialas	„Šerloko	

Holmso	nuotykiai“.
18.15	Šiandien,
18.50	Emigrantai.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.	

Sportas.	Orai.
21.15	Specialus	tyrimas.
21.55	Lietuva	gali.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Lietuva	gali.
22.30	Durys	atsidaro.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	 „Australija.	Keliautojo	

laiku	vadovas“	
„Laukiniai	metai“	
(subtitruota).

0.30	 TV	serialas	„Senis“.
1.35	 Gyvenimas.
2.20	 Laba	diena,	Lietuva.
4.05	 Specialus	tyrimas.

7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Tebūnie	meilė“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.00	Jokių	kliūčių!
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
19.30	TV	serialas	„Afigiena	

mokytoja“	(N-7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Komedija	„Kelyje	po	

Europą“	(N-14).
23.20	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

0.15	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

1.10	 „Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

2.10	 Bamba	TV	(S).

7.10	 Reporteris.
7.55	 „Anna	German“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“.
11.10	Reporteris.
12.00	 Vestuvių	kovos	(N-7).
13.35	 „Tyrinėtojai.	Petro	

Didžiojo	oligarchas“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20, 11.40, 3.25, 5.40	

Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.50, 23.50	 „Magda	M.“	
19.55	 „Byla	„Gastronomas	

Nr.1“	(N-7).
21.00	Patriotai.	„Kodėl	

FNTT	vadas	
K.Jucevičius	pats	
sau	netikėtai	tapo	
specialiuoju	liudi-
ninku?“	(N-7).

22.00	Reporteris.	
22.50	Nusikaltimas	ir	

bausmė.	„Žudikas	
Nr.1	-	Ieškomiausio	
Lietuvos	nusikaltėlio	
Romo	Zamolskio	kri-
minalinės	paslaptys.	

0.50, 2.55, 5.10	Reporteris.
1.35, 3.20, 5.35, 6.45	

„Miestai	ir	žmonės“.
2.10, 4.25	 „Pragaras	ant	

ratų“.
3.55, 6.10	 „Mikropasauliai“.

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Mažasis	princas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Septynios	Kauno	

dienos.
12.15	Kristupo	vasaros	

festivalis	2014.	
13.35	Mūsų	miesteliai.	

Gruzdžiai.
14.45	Gimtoji	žemė.
15.15	LRT	Kultūros	akade-

mija.	Ilja	Laursas.	
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Kultūrų	kryžkelė.	

Vilniaus	albumas.
18.15	 „Į	gamtą“.
18.40	Pasaulio	dokumen-

tika.	„Svajonė	apie	
Šiaurės	ašigalį“.

19.15	Kompozitoriaus	
Felikso	Bajoro		
80-mečiui.

20.45	Aktoriaus	Juozo	
Kanopkos		
110-osioms	gimimo	
metinėms.	

21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	 „Poseidonas“.
0.50	 Panorama.	
1.20	 Dėmesio	centre.	
1.35	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
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 20.50 	 „Transporteris“ 11.00 	 „Dingusiųjų	
	 paieškos	grupė“

 0.25 	 „Įstatymas	ir	tvarka.	
Specialiųjų	tyrimų	skyrius“

  AnimAl PlAnet
7.00,	8.15,	11.55,	16.30	Surikatos.	7.25	Gyvūnų	
oro	uostas.	9.10	Blogas	šuo.	10.05,	18.20	Dikas	
ir	Domas	skuba	 į	pagalbą.	11.00	Felinologijos	
įvadas.	12.20,	15.35	Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	
19.15	Kačiukai	ir	šunyčiai.	13.45,	20.10	Praga-
riška	 katė.	 14.40,	 21.05	 Afrikoje.	 17.25	 Nepa-
prasti	gyvūnai.	22.00	Veterinaras.	22.55	Kaimo	
veterinarai.	23.50	Laukiniai	ir	pavojingi.		

  SPort1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	Dienos	
naujienos.	 7.15	 Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	
turo	 apžvalga	 8.00	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	
lyga.	„FC	Barselona“	-	Vitorijos	„Laboral	Kutxa“.	
10.00	NBA	krepšinio	 lyga.	Hjustono	„Rockets“	-		
Portlando	„Trail	Blazers“.	12.15	Portugalijos	„Pri-
meira“	lygos	turo	apžvalga.	13.00	NBA	krepšinio	
lyga.	Majamio	„Heat“	-	Šarlotės	„Bobcats“.	15.00	
Rusijos	„Premier	League“.	„Lokomotiv“	-	„Zenit“.	
17.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„FC	Twente“	-		
„Vitesse“.	 19.15	 Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	
turo	 apžvalga	 20.00,	 21.15	 Ispanijos	 „Endesa“	
krepšinio	 lyga.	 „FC	 Barselona“	 -	 Vitorijos	 „La-
boral	 Kutxa“.	 22.10,	 23.15	 ATP250	 „Brisbane	
International	 Open“	 vyrų	 tenisas.	 Ketvirtfinalis.	
24.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 2014/2015	 lyga.		
7	turo	apžvalga.	

  ViASAt SPort BAltic
7.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	
Minsko	„Dinamo“.	9.00	„Formulė-1“.	Japonijos	
GP	lenktynės.	11.10	Futbolas.	Anglijos	Premier	
lyga.	 „Liverpool“	 -	 „West	 Bromwich“.	 13.15	
Motosportas.	Aragono	MotoGP	lenktynės.	14.35	
Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„West	Ham“	-	
QPR.	16.25	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-		
Minsko	 „Dinamo“.	 18.25	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
Maskvos	 „Dinamo“	 -	 „Lokomotiv“.	 Tiesioginė	
transliacija.	 21.00	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	
21.30	Krepšinis.	Pasaulio	moterų	čempionatas.	
Finalas.	 23.20	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Maskvos	
„Dinamo“	 -	 „Lokomotiv“.	 1.20	 Futbolas.	 An-
glijos	 Premier	 lyga.	 „Manchester	 United“	 -		
„Everton“.	

  euroSPort
9.30,	12.45	Dviračių	sportas.	Lombardijos	turas.	
11.00	Sporto	linksmybės.	12.00	Futbolo	apžval-
ga.	 13.30,	 2.15	 Tenisas.	 „WTA	 International	
Tour“.	22.45	Boksas.	WBO	pasaulio	čempiona-
tas.	Daniel	Rosas-Alejandro	Hernandez.	23.55,	
2.00	Motosporto	apžvalga.	24.00	Motosportas.	
GT	 akademija.	 0.15	 Laida	 apie	 WTCC	 pilotą	
Sebastieną	 Loebą.	 0.30	 Motosportas.	 WTCC	
žurnalas.	 1.00	 Motosportas.	 Automobilių	
paroda	Paryžiuje.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 17.00	 Keksiukų		

karai.
7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas	ir	vove-

riukas“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Superdidvyrių	

komanda“.
9.25	 „Teisingumo		

lyga.	Įsiveržimas“.
9.50	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Arti	namų“		

(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Komisaras		

Aleksas“	(N-7).
18.00	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	 „Velvet“	(N-7).
22.35	 „Klientų		

sąrašas“	(N-7).
23.30	 „Dūmas“	(N-14).
0.25	 „Įstatymas	ir		

tvarka.	Specialiųjų	
tyrimų	skyrius“	
(N-7).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo	augintinis.
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).

13.30	 „Paskutinis		
iš	vyrų“		
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Jaunasis		
vilkolakis“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

18.00	 „Gražuolė	ir		
pabaisa“	(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

20.00	 „Paskutinis		
iš	vyrų“	(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Drama		
„Sąžiningas		
žaidimas“	(N-7).

23.50	Trileris		
„Kibernetinis		
persekiotojas“		
(N-14).

1.35	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.

9.45	 „Gražuoliukas“.
10.45	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
11.45	 „Trauma“		

(N-7).
13.45	Lietuvos		

kapinės.
14.15	 „Dangaus		

teismas“	(N-7).
15.15	 „Marija	(N-7).
17.15	Kinomano		

užrašai.
17.30	Geros	savijautos	

gidas.
18.00	 „Beyonce:		

spindesys“.
19.00	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

20.50	 „Transporteris“		
(N-7).

21.50	Balticum		
TV	žinios.

22.05	Kinomano		
užrašai.

22.20	 „Albertas	Nobsas“	
(N-14).

0.20	 „Dangaus	teismas“	
(N-7).

„SĄŽininGAS ŽAiDimAS“
Drama. JAV, JAE. 2010.
Režisierius D.Limanas.
Vaidina N.Vots, Š.Penas, B.Magilas.

Džordžo Bušo vyriausybė atskleidžia Valeri tapatybę. Tuo metu ji vykdo 
CŽV užduotį - Irake ieško masinio naikinimo ginklų. Jos vyras Ameri-
kos diplomatas Džo Vilsonas aiškinasi, ar irakiečiai tikrai pirko uraną iš 
Nigerio. O Baltieji rūmai ima mušti karo būgną be jokių įrodymų. Dėl 
skuboto karo Džo kreipiasi į spaudą. Vienas žurnalistas paviešina, kad 
Valeri dirba CŽV.

tV6
21.30

rekomenduoja

„nemAtomA riBA“
TV serialas. Prancūzija. 2012.
Režisieriai L.Besonas, F.Filiponas.
Vaidina V.Elbasas, A.Žiruar, 
E.Siozarė.

Vincentas Liberatis, sumanus agen-
tas, serga nepagydoma liga. Norėda-
mas daugiau laiko praleisti su artimai-
siais, Vincentas persikrausto į Marselį. 
Čia jis priima slaptos organizacijos 
pasiūlymą vykdyti įvairias misijas. 

„KiBernetiniS 
PerSeKiotoJAS“
Trileris. Kanada. 2012.
Režisierius K.Krofordas.
Vaidina M.Bartonas, D.Levis, R.Li.

Prieš trylika metų Ešlės gyvenimas 
apsivertė aukštyn kojomis, kai kiber-
netinis persekiotojas pradėjo ją sek-
ti realiame gyvenime ir įsilaužęs į jos 
tėvų namus pavogė tai, ko troško 
visą gyvenimą. Maniakas paspruko 
nepastebėtas ir liko nesučiuptas. 

„mirtinoS ŽAiZDoS“
Veiksmo Trileris. Australija, 
JAV. 2001.
Režisierius A.Bartkoviakas.
Vaidina S.Sigalas, I.Vašingtonas, 
E. Andersonas.

Detroito policininkas su įvairaus 
plauko nusikaltėliais kovoja savaip - 
be jokių taisyklių ir jokių įstatymų. 
Panašiu stiliumi jis jau išgelbėjo JAV 
viceprezidentui gyvybę.

tV3
22.10

lnK
22.10

tV6
23.50
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Slibinų	dresuotojai“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“	

(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Du	tėvai	ir	du	

sūnūs“	(N-7).
11.00	 „Aistros	spalvos“	(N-7).
12.00	 „Ponas	Jangas“.
12.30	 „Hantikas.	Sekliai	ir	

paslaptys“	(N-7).
13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“	

(N-7).
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
17.40	Kvieskite	daktarą!	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	Brolių	kraujas.	Tiesiai	

iš	Ukrainos	(N-7).
20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Aš	-	kino	žvaigždė	

(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.05	Vikingų	loto.
22.10	 „Elementaru“	(N-7).
23.10	 „Pelkė“	(N-14).
0.10	 „Raitelis	be	galvos“	

(N-14).
1.05	 „Pabėgimo	karaliai“	

(N-14).
1.55	 „Choras“	(N-7).
2.50	 „Amerikiečiai“	(N-14).

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Linksmieji	Tomas	ir	

Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“	
(N-7).

8.50	 24	valandos	(N-7).
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.55	Nuo...	Iki.
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Kung	Fu	Panda“.
14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	KK2	(N-7).
20.25	TV	serialas	„Gyve-

nimo	receptai“	(N-7).
21.30	Žinios.	
22.10	Kriminalinis	trileris	

„Išpirka“	(N-7).
24.00	TV	serialas	

„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

0.55	 TV	serialas	„Per-
sekiotojai“	(N-7).

1.50	 TV	serialas	„Įvykis“	
(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Emigrantai.
12.00	Specialus	tyrimas.
12.35	Lašas	po
12.45	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
13.00	 „Magiški	fėjų		

Vinksių	nuotykiai	5“.
13.30	 „Mažasis	princas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Didysis	Gregas“	(N-7).
18.15	Šiandien.
18.50	Gyvenimas.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Dėmesio	centre.
21.15	Auksinis	protas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Auksinis	protas.
23.10	Vakaro	žinios.
23.30	 „Į	gamtą“.
24.00	 „Svajonė	apie	

Šiaurės	ašigalį“.
0.30	 „Senis“	(N-7).
1.35	 Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
2.20	 Laba	diena,	Lietuva.
4.05	 Mėnulio	fazė.
4.50	 Mokslo	ekspresas.
5.05	 Bėdų	turgus.

 17.10 	 „Didysis	Gregas“ 12.30 	 „Hantikas.	Sekliai	
	 	 ir	paslaptys“	

 14.10 	 „Ugnis	ir	Ledas“

Trečiadienis

„IŠPIRKA“
Kriminalinis trileris. Kanada, Jungtinė Karalystė. 2007.
Režisierius M.Barkeris.
Vaidina P.Brosnanas, M.Belo, Dž.Batleris.

Neilas ir Ebė Rendalai džiaugiasi gražiu gyvenimu ir laiminga santuoka. 
Tačiau vieną dieną idilė baigiasi - pagrobiama Rendalų dukra Sofija. Vyras 
ir žmona tampa visiškai priklausomi nuo pagrobėjo Rajeno. Košmaras 
pasiekia apogėjų, kai Rajenas Rendalams meta paskutinį siaubingą iššūkį - 
norėdami susigrąžinti dukrą jie turi nužudyti nekaltą žmogų.

rekomenduoja

LNK
22.10

„PURVINI ŠOKIAI 2“
romantinė drama. JAV. 2004.
Režisierius G.Ferlandas.
Vaidina D.Luna, R.Garai, S.Vord.

1958 m. lapkritį amerikietė pa-
auglė Keitė Miler kartu su tėvais 
ir jaunesniąja seserimi persikelia 
į Havaną. Šeima įsikuria prašma-
tniame viešbutyje, ten Keitė atsi-
tiktinai susitinka su vietiniu paau-
gliu padavėju Chavjeru Suaresu. 
Vėliau ji pastebi Chavjerą šokantį 
miesto aikštėje. Keitė pasikviečia 
Chavjerą dalyvauti Lotynų Ameri-
kos šokių konkurse vietos klube.

„REZIDENTAI“
Komedija. Rusija. 2011.
Režisierius M.Pežemskis.
Vaidina I.Ochlobystinas,
K.Asmus, I.Glinikovas.

Keturi medicinos praktikantai vis 
patenka į kvailas situacijas, įtraukda-
mi į jas ir savo vadovą Andrejų By-
kovą bei visą ligoninės personalą. 
Gydymo įstaigos vadovas - puikus 
specialistas, kuriam netrūksta hu-
moro jausmo, ironijos ir sarkazmo. 
Jo komandoje dirbantis nepatyręs 
ketvertas vis pridaro rūpesčių, ir va-
dovui privalu viską sutvarkyti.

 „MS1. KALĖJIMO GRIŪTIS“
moKslinės fantastiKos filmas. 
Prancūzija. 2012.
Režisieriai Dž.Materis, S.S.Legeris.
Vaidina G.Pirsas, M.Greis,
V.Reganas.

Buvęs CŽV agentas Snou neteisingai 
apkaltinamas savo kolegos nužudy-
mu. Maksimalaus saugumo kalėjime, 
kuris įkurtas už Žemės atmosferos 
ribų, kyla maištas. Kaliniai pagrobia 
taikos misiją kalėjime vykdančią prezi-
dento dukterį. Snou turi ją išgelbėti.

TV8
21.00

TV6
13.00

TV6
21.30

 TV8
8.00,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.55	 Senoji	 ani-
macija.	9.45	„Mano	mažasis	ponis“.	10.10	Senoji	
animacija.	10.50	 „Sugrįžimas	namo“.	12.40	Eks-
tremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	 „Laukinis	
angelas“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	geriau“.	
16.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 17.00,	 23.35	
Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	22.40	„Meilė	gyven-
ti“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 Senoji	 animacija.	
21.00	Romantinė	drama	„Purvini	šokiai	2“.	

 INfO TV
5.30	 Info	 diena.	 9.30	 Žinios.	 10.15,	 13.50,	 16.30,	
21.00	 Dviračio	 šou.	 10.40	 Pasivaikščiojimai	 su	
Enver	Izmaylov.	VDU	karta.	11.10	Pagalbos	skam-
butis.	12.00,	14.45	Yra	kaip	yra.	13.05,	15.45	KK2.	
14.15	Šefas	rekomenduoja.	17.00,	21.30	Info	diena.	

 PBK
5.50	Lietuvos	„Laikas“.	6.35,	9.00,	11.00,	14.00,	
17.00	 Naujienos.	 6.40	 Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.20	
„Labas	rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.45	„Bu-
činys“.	 13.45,	 14.20	 J.Menšovos	 laida.	 15.00	
Vyriška.	 Moteriška.	 15.55	 Mados	 nuosprendis.	
17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Lai-
kas.	20.50,	23.25	 Lietuvos	 „Laikas“.	21.25,	3.05	
„Namas	su	lelijomis“.	23.35	Vakarinis	Urgantas.

 REN
7.00	 „Vovočka“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.15	 „Informacinė	 laida	
112“.	 9.45	 „Mano	 tiesa“.	 11.25	 „Pėdsekiai“.	
12.20	„Kariai	4“.	14.05	„Informacinė	laida	112“.	
14.30	Žiūrėti	visiems!	15.25	„Totalinis	išparda-
vimas“.	16.20	Šeimos	dramos.	17.20	Nemeluok	
man!	 19.15	 Naujienos.	 19.20	 Tinkama	 prie-
monė.	 20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	 „Tėtis	
turi	 rūpesčių“.	 22.35	 „Paklydimo	 teritorija	 su	
Igoriu	 Prokopenka“.	 0.25	 „Meilė	 911“.	 1.15	
„Kariai	4“.	

 NTV MIR
5.00	Ryto	laida.	7.05	Prieš	teismą.	8.00	„Much-
taro	 sugrįžimas	 2“.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	 9.25	 Buto	 klausimas.	 10.30	 Ypa-
tingas	 įvykis.	 Apžvalga.	 10.55	 Prisiekusiųjų	
teismas.	12.25	Prisiekusiųjų	teismas.	Galutinis	
sprendimas.	13.30	Ypatingas	 įvykis.	Apžvalga.	
13.55	 Prokurorų	 patikrinimas.	 15.35	 „Sudau-
žytų	žibintų	gatvės	-	13“.	16.30	Ypatingas	įvy-
kis.	Apžvalga.	17.00,	1.50	Kalbame	 ir	 rodome.	
L.Zakošanskio	pokalbių	laida.	19.05	„Operacija	
„lėlininkas“.	 21.00	 „Dienos	 anatomija“.	 22.00	
„Paplūdimys“.	 23.55	 „Maskva.	 Trys	 stotys-5“.	
2.50	„Miškininkas“.	4.45	„Gelbėtojai“.	
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7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Amerikietiškos		
imtynės	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

11.55	TV	serialas	
„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių!
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	„Proku-

rorų	patikrinimas“	
(N-7).

17.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė	Džonson“	

(N-7).
19.30	TV	serialas	„Afigiena	

mokytoja“	(N-7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Romantinė	komedija	

„Seksas	ir		
miestas	2“	(N-14).

0.25	 „Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

1.20	 TV	serialas	
„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

2.20	 Bamba	TV	(S).

6.54	 TV	parduotuvė.
7.10	 Reporteris.
7.55	 „Anna	German“	(N-7).
9.00	 „Byla	„Gastronomas	

Nr.1“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	 Nuoga	tiesa.	„Kaip	

prekybininkai	pasiaiš-
kins	pensininkams	dėl	
kainų	kilimo	prisiden-
giant	euru?“	(N-7).

13.35	 „Tyrinėtojai.	Petro	I	
testamentas“	(N-7).

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras	(N-7).
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00	 Reporteris.
18.50	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

18.55, 23.50	 	
„Magda	M.“	(N-7).

19.55	 „Byla	„Gastronomas	
Nr.1“	(N-7).

21.00	Sąmokslo	teorija.	
(N-7).

22.50	Patriotai.	(N-7).
1.35, 3.20, 5.35, 6.45	

„Miestai	ir	žmonės“.
2.10, 4.25	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Aivenhas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Feliksas	Bajoras.	

2003	m.
13.45	Šoka	Sankt	Peterburgo	

valstybinio	teatro	bale-
to	artistai.	1998	m.

14.45	Girių	horizontai.
15.15	 Istorijos	detektyvai.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45

	
Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).

18.00	Trembita.
18.15	Lietuvių	dokumentikos	

meistrai.	Robertas	
Verba.	„Senis	ir	
žemė“,	„Šimtamečių	
godos“,	„Seserys“.

19.15	 „Birželis,	vasaros	
pradžia“.

20.45	Kultūros	savanoriai.
21.15	 ...	formatas.
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	Elito	kinas.	Fantastinė	

drama	„Pabaisos	iš	
laukinių	pietų“	(N-7).

23.30	Muzikinis	filmas	
„Varpo	kėlimas“.

24.00	Panorama.
0.45	 LRT	Kultūros	aka-

demija.	Ilja	Laursas.	
Verslas	naujai.	1	d.

6.50, 17.00	 	
Keksiukų	karai.

7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas		

ir	voveriukas“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Superdidvyrių	

komanda“.
9.25	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
9.50	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 	

Linksmieji	žvėreliai.
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Arti	namų“	(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Komisaras	Aleksas“	

(N-7).
18.00	 „Atpildas“	(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Veiksmo	f.		

„Saulės	ašaros“	
(N-14).

23.10	Drama	„Klientų		
sąrašas“	(N-7).

0.05	 „Dūmas“	(N-14).
1.00	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas.
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00, 18.00	 	
„Gražuolė	ir		
pabaisa“	(N-7).

13.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 	
„Paskutinis		
iš	vyrų“	(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės	(N-7).

16.00	 „Jaunasis		
vilkolakis“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“	(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	Mokslinės		

fantastikos	f.		
„MS1.	Kalėjimo	
griūtis“	(N-7).

23.30	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.40	 Komedija		
„Nepadori		
komedija“		
(N-14).

9.00, 20.00, 21.50	 	
Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

9.45	 „Beyonce:		
spindesys“.

10.45	 „Fortjė	faktorius“		
(N-7).

11.45	Kinomano		
užrašai.

12.00	 „Pirmoji		
eskadrilė“		
(N-7).

14.25	Geros	savijautos	
gidas.

14.55	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.

15.25	 „Vanduo“		
(N-7).

17.30	Mados		
legendos.

18.00	 „Protėvių		
šauksmas“.

19.00	 „Fortjė	faktorius“		
(N-7).

20.20	Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

20.50	 „Dangaus		
teismas“		
(N-7).

22.05	 „Šalutinis		
efektas“		
(N-14).

24.00	 „Gražuoliukas“.

 22.00 	 „Pabaisos	iš	
	 	 laukinių	pietų“

 17.20 	 Lietuva	tiesiogiai 16.00 	 „Prokurorų	
	 	 patikrinimas“

 20.50 	 „Dangaus	
	 	 teismas“

 0.40 	 „Nepadori		
	 komedija“

 15.30 	„Komisaras	
	 Aleksas“	

TV PROGRAMAspalio 8 d. 

 RTR PlaneTa (BalTija)
Profilaktika.	 9.05	 Sergijus	 Radonežietis.	 10.00,	
13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.30,	13.30,	18.35	Ži-
nios.	Maskva.	10.50	Apie	tai,	kas	svarbiausia.	11.55,	
3.25	 Ypatingas	 atvejis.	 14.05	 „Žvaigždės	 širdis“.	
15.00,	 4.10	 „Kol	 stanica	 miega“.	 16.45	 Mokslas	
2.0.	17.15,	2.10	Tiesioginis	eteris.	20.00	Vakaras	su	
Vladimiru	Solovjovu.	21.00	„Erškėtrožės	aromatas“.	
23.50	Civilizacijos	paslaptys.	0.45	„Dukrelė“	(1).	

 TV Polonia
7.05	 Pasaulis	 sukasi.	 7.55,	 18.20,	 22.45,	 5.10	
Polonija	užsienyje.	8.05	„Ex	Libris“.	8.25	„Sta-
tau	 už	 Toliką	 Bananą“.	 9.00	 Klausimai	 per	
pusryčius.	12.00	Sveika,	Polonija.	12.40,	17.55,	
1.45	 „Dvi	 medalio	 pusės“.	 13.00,	 19.55,	 5.20	
„Laimės	 spalvos“.	 13.25,	 18.50,	 21.40,	 2.10	
Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „Namai	
prie	 užliejamos	 pievos“.	 14.45	 Geriausia	 Len-
kijoje.	 15.20	 „Gyvenimo	 menas“.	 15.50	 „Ope-
racija	gyvenimas“.	16.25	„Zlotopolskiai“.	16.50	
Literatūros	 apdovanojimai	 „Nikė“.	 18.30	 TV	
ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	
19.25	Ekologijos	laida.	20.25	„Vilnoteka“.	Laida	
iš	Lietuvos.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	
sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	 3.45	 „Orai	
penktadieniui“.	23.00,	4.40	Lenkijos	reporteris.	
23.40,	5.50	Kabaretų	klubas.	0.35	Paprastai.		

 DiVa UniVeRsal TV
6.40,	8.45,	10.00,	11.40,	14.10,	16.40,	18.20,	20.50,	
4.15	 „Išskirtiniai“.	 7.30,	 10.50,	 3.30	 „Džuliana	 ir	
Bilas“.	8.20,	16.15,	21.15,	3.05	„Mados	kontrolė“.	
9.10,	 13.20	 „Seserys	 Kardašian	 Niujorke“.	 10.25,	
18.45,	23.45,	4.35	„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.	15.00,	
19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 15.50	 „Paklauski-
te	 Krislės“.	 17.30	 „Ištekėjusi	 už	 Džonaso“.	 20.00,	
22.05,	1.50	„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.	22.55,	23.20	
„Kendros	šou“.	0.10	„Projektas	„Vestuvės“.	

 TV1000
8.25	„Skrebutis“.	10.05	„Bremo	Stokerio	„Dra-
kula“.	14.10	„Šalutinis	efektas“.	16.00	„Laiškas“.	
17.35	 „Paryžius	 Manhatanas“.	 19.00	 „Kvarte-
tas“.	20.50	„Visi	geri	dalykai“.	22.40	„Gili	žydra	
jūra“.	0.35	„Bremo	Stokerio	„Drakula“.

 TRaVel
8.00,	 12.00,	 17.00	 Sidnėjus.	 8.30	 Būsto	 paieška.	
Osaka,	Japonija;	Ukraina.	9.30,	13.30,	17.30	Gel-
bėjimo	 įgulos.	 10.00,	 16.00,	 23.00	 Tamsiausios	
Amerikos	paslaptys.	11.00,	24.00	Paminklų	paslap-
tys.	12.30,	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	14.00, 20.00	
Naujo	būsto	paieška.	15.00	Amerikos	Pietūs.	19.00	
Amerikos	maistas.	21.00	Žaidimai	Amerikoje.	22.00	
Garsiausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	

 animal PlaneT
7.00,	8.15,	11.55,	16.30	Surikatos.	7.25,	15.35	
Gyvūnų	 oro	 uostas.	 9.10	 Nepaprasti	 gyvūnai.	
10.05,	18.20	Dikas	ir	Domas	skuba	į	pagalbą.	
11.00	 Felinologijos	 įvadas.	 12.20,	 6.35	 Bež-
džionių	 gyvenimas.	 12.50,	 19.15	 Veterinaras.	
13.45,	 20.10	 Kaimo	 veterinarai.	 14.40,	 21.05,	
2.35	Afrikoje.	17.25	Egzotiški	augintiniai.	22.00,	
3.25	 Laukiniai	 gyvūnai.	 22.55,	 4.15	 Mutantų	
planeta.	23.50,	5.50	Laukiniai	ir	pavojingi.		

 sPoRT1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	Dienos	
naujienos.	7.15	Olandijos	„Eredivisie“	2014/2015	
lyga.	8	turo	apžvalga.	8.00	Olandijos	„Eredivisie“	
lyga.	 „Feyenoord“	 -	 „Groningen“.	 10.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	San	Antonio	 „Spurs“	 -	Majamio	
„Heat“.	12.15	NBA	Action.	Krepšinio	 lygos	apž-
valga.	13.00	NBA	krepšinio	lyga.	Čikagos	„Bulls“	
-	 Vašingtono	 „Wizards“.	 15.00	 Olandijos	 „Ere-
divisie“	 lyga.	 „AFC	 Ajax“	 -	 „Groningen“.	 17.00	
Rusijos	„Premier	League“.	„Lokomotiv“	-	„Volga“.	
19.15	 Olandijos	 „Eredivisie“	 2014/2015	 lyga.	 8	
turo	apžvalga.	20.00,	21.15	Olandijos	„Eredivisie“	
lyga.	 „Feyenoord“	 -	 „Groningen“.	 22.10,	 23.15	
ATP250	„Brisbane	International	Open“	vyrų	teni-
sas.	Pusfinalis.	1.00	Portugalijos	„Primeira“	lyga.	
„Gil	Vicente“	-	„FC	Porto“.	

 ViasaT sPoRT BalTic
8.40	Ledo	ritulys.	KHL.	Maskvos	„Dinamo“	-	„Lo-
komotiv“.	10.40	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	
PSG	-	„Barcelona“.	12.30	Motosportas.	Žiedinės	
lenktynes.	Italija.	14.35	Futbolas.	UEFA	Čempionų	
lyga.	 „Basel“	 -	 „Liverpool“.	 16.25	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	Minsko	„Dinamo“.	18.25	
„Formulė-1“.	 Japonijos	 GP	 lenktynių	 apžvalga.	
19.25	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	
„Slovan“.	Tiesioginė	transliacija.	22.00	Futbolas.	
UEFA	Čempionų	lyga.	„Arsenal“	-	„Galatasaray“.	
23.50	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	
„Slovan“.	 1.50	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Tottenham“	-	„Southampton“.	3.40	Futbol	Mun-
dial	žurnalas.	5.00	Futbolas.	UEFA	Europos	lyga.	
„Tottenham“	-	„Besiktas“.	6.50	Futbolas.	Anglijos	
Premier	lyga.	„West	Ham“	-	QPR.	

 eURosPoRT
9.30	 Motosportas.	 GT	 akademija.	 9.45,	 12.15,	
21.00,	 0.45	 Tenisas.	 „WTA	 International	 Tour“.	
11.00	Biliardas.	„European	Tour“.	19.00	Futbolas.	
Čempionų	lyga.	Moterys.	22.45	Sporto	linksmy-
bės.	23.00,	0.35	 Trečiadienio	sporto	 įvykių	apž-
valga.	23.05	Raitelių	klubo	žurnalas.	23.10	Golfas.	
„European	Tour“.	23.40	Golfas.	„Ladies	European	
Tour“.	23.55	Golfo	klubas.	24.00	Buriavimas.	„Ex-
treme	Sailing	Series“.	0.30	Jachtų	klubas.	



66 laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  3

TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 9.00 	 Muzikinė	kaukė  19.55 	 „Kulinaras“  16.30 	 „Namelis	
	 prerijose“

19.50 	„Meilė	kaip	
	 mėnulis“

 17.15 	 24	valandos 21.30 	 TV3	vakaro	žinios

 TV8
8.00,	15.00	 „Žavūs	 ir	drąsūs“.	8.55	 „Rutos	Rendel	
detektyvai“.	9.55	„Mano	mažasis	ponis“.	10.20	Se-
noji	animacija.	11.00	„Purvini	šokiai	2“.	12.40,	16.00	
Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35,	19.00	„Laukinis	
angelas“.	 14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	
17.00,	 23.35	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 22.40	
„Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 Senoji	
animacija.	21.00	Vesternas	„Paskutinis	kaubojus“.	

 Info TV
5.30	 Info	diena.	9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30,	
21.00	Dviračio	šou.	10.40	Autopilotas.	11.05	Šefas	
rekomenduoja.	 11.35	 Padėkime	 augti.	 12.00	 Yra	
kaip	yra.	13.05	KK2.	14.15	Tauro	ragas.	14.45	24	
valandos.	15.40	Nuo...	Iki.	17.00,	21.30	Info	diena.	

 PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	6.35,	9.00,	11.00,	14.00,	
17.00	 Naujienos.	 6.40	 Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.20	
TV	kanalas	 „Labas	 rytas“.	11.35	Gyventi	 sveikai.	
12.35	„Bučinys“.	13.35,	14.20	J.Menšovos	laida.	
15.00	Vyriška.	Moteriška.	15.55	Mados	nuospren-
dis.	17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	
Laikas.	20.50,	23.20	Lietuvos	„Laikas“.	21.20,	3.05	
„Namas	su	 lelijomis“.	23.35	Vakarinis	Urgantas.	
0.05	Informacinė	laida.	0.40	Nakties	naujienos.	

 REn
7.00	 „Vovočka“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.15	 „Informacinė	 laida	
112“.	9.45	„Paklydimo	teritorija	su	Igoriu	Pro-
kopenka“.	11.35	 „Pėdsekiai“.	12.30	 „Kariai	4“.	
14.10	 „Informacinė	 laida	 112“.	 14.40	 Žiūrėti	
visiems!	15.25	„Totalinis	 išpardavimas“.	16.20	
Šeimos	 dramos.	 17.20	 Nemeluok	 man!	 19.15	
Naujienos.	 19.20	 Tinkama	 priemonė.	 20.25	
Kviestinė	vakarienė.	21.25	 „Žvaigždžių	gyveni-
mas“.	23.20	„Meilė	911“.	0.15	„Kariai	4“.	

 nTV MIR
5.00	Ryto	laida.	7.05	Prieš	teismą.	8.00	„Much-
taro	 sugrįžimas	 2“.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	 9.25	 Sodininkų	 atsakas.	 10.30	 Ypa-
tingas	 įvykis.	 Apžvalga.	 10.55	 Prisiekusiųjų	
teismas.	12.25	Prisiekusiųjų	teismas.	Galutinis	
sprendimas.	13.30	Ypatingas	 įvykis.	Apžvalga.	
13.55	Prokurorų	patikrinimas.	15.35	„Sudaužy-
tų	žibintų	gatvės	-	13“.	16.30	Ypatingas	įvykis.	
Apžvalga.	 17.00,	 1.50	 Kalbame	 ir	 rodome.	
L.Zakošanskio	pokalbių	laida.	19.05	„Operacija	
„lėlininkas“.	 21.00	 „Dienos	 anatomija“.	 22.00	
„Paplūdimys“.	 23.55	 „Maskva.	 Trys	 stotys-5“.	
2.50	„Miškininkas“.	4.45	„Gelbėtojai“.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Baimės	teritorija.	10.00,	
13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.30,	13.30,	18.35	
Žinios.	Maskva.	10.50	Apie	tai,	kas	svarbiausia.	
11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	„Žvaigždės	
širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	miega“.	16.45	
Mokslas	 2.0.	 17.15,	 2.10	 Tiesioginis	 eteris.	
20.00	 Vakaras	 su	 Vladimiru	 Solovjovu.	 21.00	
„Erškėtrožės	 aromatas“.	 23.20	 Sveikata	 išrink-
tiesiems.	0.25	„Dukrelė“	(2).	

 TV PolonIa
7.05	 Pasaulis	 sukasi.	 7.50,	 18.20,	 22.45,	 5.10	
Polonija	užsienyje.	8.00	„Bendros	šaknys“.	8.25	
„Klasė	ant	kulniukų“.	9.00	Klausimai	per	pusry-
čius.	12.05	Lenkijos	reporteris.	12.40,	17.55,	1.45	
„Dvi	medalio	pusės“.	13.00,	19.55,	5.20	„Laimės	
spalvos“.	 13.25,	 18.45,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.45	
„Orai	 penktadieniui“.	 15.35	 „Vilnoteka“.	 15.55	
Paprastai.	 16.45	 „Zlotopolskiai“.	 17.15	 Kultūros	
laida.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	 2.15	 XX	 am-
žiaus	 sensacijos.	 19.25	 Maklovičius	 keliauja.	
Kroatija.	20.25,	6.50	Kultūros	 informacija.	20.45	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 pro-
gnozė.	 21.55,	 3.45	 „Komisaras	 Aleksas“.	 23.00,	
4.35	 Sveika,	 Polonija.	 23.45	 „Trečiasis	 karinin-
kas“.	0.40,	5.55	„Vieta	rojuje“.	2.45	Animacinis	f.	

 DIVa UnIVERsal TV
6.40,	 11.40,	 17.30	 „Ištekėjusi	 už	 Džonaso“.	 7.30,	
10.50,	 3.30	 „Džuliana	 ir	Bilas“.	8.20,	 15.50,	 20.50	
„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.	9.10,	13.20	„Seserys	Kar-
dašian	Niujorke“.	10.00,	14.35,	16.40,	20.00,	21.40,	
1.00,	 4.15	 „Išskirtiniai“.	 10.25,	 18.45,	 23.45,	 4.35	
„Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	 14.10,	 18.20	 „Mados	
kontrolė“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	22.05	
„Tikroji	Holivudo	istorija“.	22.55	„Kendros	šou“.

 TV1000
5.00,	 11.10	 „Laukinė	 upė“.	 7.20	 „Susiliejimas“.	
9.20	„Meilės	žinutės“.	13.20	„Neįtariamasis“.	15.15	
„Stabdis“.	17.00	„Pabudimas“.	19.00	„Misija	„Se-
renity“.	21.05	„Moteris	juodais	drabužiais“.	22.50	
„Spąstai	nuotakai“.	0.25	„Protas	ir	jausmai“.

 TRaVEl
8.00,	12.00,	17.00	Australija.	8.30, 14.00	Naujo	būsto	
paieška.	 Švedija;	 Į	 Atėnus	 su	 meile.	 9.30,	 13.30,	
17.30	Gelbėjimo	įgulos.	10.00,	16.00	Tamsiausios	
Amerikos	paslaptys.	11.00,	21.00,	24.00	Paminklų	
paslaptys.	 13.00,	 18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 15.00	
Įspūdingiausios	pasaulio	 kelionės	motociklu.	 Lau-
kiniai	 Amerikos	 Vakarai.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	
San	 Diegas.	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Nepalas;	
Graikija.	22.00	Viešbučių	paslaptys	ir	legendos.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Slibinų	dresuotojai“	

(N-7).
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“	

(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Du	tėvai	ir	du	

sūnūs“	(N-7).
11.00	 „Aistros	spalvos“	(N-7).
12.00	 „Ponas	Jangas“.
12.30	 „Hantikas.	Sekliai	ir	

paslaptys“	(N-7).
13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“	

(N-7).
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
17.40	Kvieskite	daktarą!	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	Ginčas	be	taisyklių	

(N-7).
20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Opiumas	liaudžiai	

(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.10	 „Kobra	11“	(N-7).
23.10	 „Kaulai“	(N-14).
0.10	 „Raitelis	be	galvos“	

(N-14).
1.10	 „Pabėgimo	karaliai“	

(N-14).
2.00	 „Choras“	(N-7).
2.50	 „Amerikiečiai“	(N-14).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Linksmieji	Tomas	ir	

Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	

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

8.50	 24	valandos	(N-7).
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.55	TV	serialas	

„Gyvenimo	receptai“	
(N-7).

12.55	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Kung	Fu	Panda“.
14.10	TV	serialas		

„Ugnis	ir	Ledas“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	Valanda	su	Rūta.
21.30	Žinios.
22.10	Krimnalinis	trileris	

„Smurto	istorija“		
(N-14).

0.10	 TV	serialas	
„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

1.05	 TV	serialas	„Per-
sekiotojai“	(N-7).

2.00	 Sveikatos	ABC		
televitrina.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Auksinis	protas.
12.30	Tautos	balsas.
13.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
13.30	 „Aivenhas“.
14.00	Žinios.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Didysis	Gregas“	(N-7).
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	kalbą).
18.50	 „Kelias	į	laimę	1“	(N-7).
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.10	Dėmesio	centre.
21.30	Futbolas.	Europos	čempi-

onato	atranka.	Lietuva	-	
Estija.	Tiesioginė	translia-
cija	iš	Vilniaus.

22.15	Loterija	„Perlas“.
22.25	 Futbolas.	Europos	čempio-

nato	atranka.	Lietuva	-	
Estija.	Tiesioginė	trans-
liacija	iš	Vilniaus.

23.45	Europos	futbolo	
čempio	nato	atrankos	
rungtynių	apžvalga.

0.20	 Vakaro	žinios.
0.40	 „Dingusi	Altantida“.
1.40	 „Senis“	(N-7).
2.45	 Laba	diena,	Lietuva.

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Muzikinė	kaukė.
11.00	Kalbame	ir	rodome	

(N-7).
11.55	TV	serialas	„Proku-

rorų	patikrinimas“	
(N-7).

13.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių!
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

17.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė	Džonson“	

(N-7).
19.30	TV	serialas	„Afigiena	

mokytoja“	(N-7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Nuotykių	f.		

„Vinetu	2“	(N-7).
23.30	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

0.30	 „Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

1.30	 TV	serialas	„Prokurorų	
patikrinimas“	(N-7).

2.30	 Bamba	TV	(S).

6.54	 TV	parduotuvė.
7.10	 Reporteris.
7.55	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

8.00	 „Byla	„Gastronomas	
Nr.1“	(N-7).

10.05	 „Komisaras	Megrė“	
(N-7).

11.10	Reporteris.
12.00	Šeima	-	jėga!
13.35	 „Tyrinėtojai.	Petro	I	

žudikas“	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20, 1.40, 3.25, 5.40	

Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Magda	M.“	(N-7).
19.55	 „Kulinaras“	(N-7).
21.00	Nusikaltimas	ir	

bausmė.	(N-14).
22.00	Reporteris.
22.50	Nuoga	tiesa.	(N-7).
0.20	 „Genijai	ir	piktadariai.	

Feliksas	Dzeržinskis“	
(N-7).

0.50, 2.55, 5.10	Reporteris.
1.35, 3.20, 5.35, 6.45	

„Miestai	ir	žmonės“.
2.10, 4.25	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).
3.55, 6.10	 „Mikropasauliai“.

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Mažasis	princas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	 Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Rašytojo	Icchoko	Mero	

80-osioms	gimimo	
metinėms.	„Birželis,	
vasaros	pradžia“.

13.45	Tavo	zona.	Egidijus	
Sipavičius.	2002	m.

15.00	Girių	horizontai.
15.30	Kultūros	savanoriai.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
18.00	Menora.
18.15	 „Maat“.	Rež.	

R.Lileikis.	2012	m.
19.15	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.
20.45	Legendos.
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	 „Raudonmedžio	

rojus“	(1).
23.15	Arti.	Toli.
24.00	Panorama.
0.30	 Dėmesio	centre.
0.45	 Elito	kinas.	Fantastinė	

drama	„Pabaisos	iš	
laukinių	pietų“	(origi-
nalo	kalba,	subtitruo-
ta,	N-7).
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spalio 9 d.

15.15 	 „Bobis	užaugs!“ 9.30 	 Vienam	gale	
	 	 kablys

 0.05 	 „Užribis“

 AnimAl PlAnet
7.00,	 8.15,	 11.55,	 16.30	 Surikatos.	 7.25,	 15.35	
Gyvūnų	oro	uostas.	9.10	Nepaprasti	gyvūnai.	10.05,	
18.20	Dikas	ir	Domas	skuba	į	pagalbą.	11.00	Felino-
logijos	 įvadas.	12.20,	6.35	Beždžionių	gyvenimas.	
12.50,	19.15	Laukiniai	gyvūnai.	13.45,	20.10	Mutan-
tų	planeta.	14.40,	21.05,	2.35	Afrikoje.	17.25	Gyvūnų	
jaunikliai.	 22.00,	 3.25	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	
22.55,	4.15	Aligatorių	tramdytojai.	23.50,	5.50	Lau-
kiniai	ir	pavojingi.	0.45,	5.00	Laimikis	-	žmogus.	

 SPort1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00,	6.45	„Sportas“.	7.15	
Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	8.00	Olan-
dijos	„Eredivisie“	 lyga.	„AFC	Ajax“	-	„PEC	Zwolle“.	
10.00	NBA	krepšinio	lyga.	Mjamio	„Heat“	-	San	Anto-
nio	„Spurs“.	12.15	Olandijos	„Eredivisie“	2014/2015	
lyga.	 8	 turo	 apžvalga.	 13.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Hjustono	 „Rockets“	 -	 San	 Antonio	 „Spurs“.	 15.00	
Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „Estoril“	 -	 „Pacos	 de	
Ferreira“.	 17.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „PSV	
Eindhoven“	 -	 „Feyenoord“.	 19.15	 Rusijos	 „Premier	
League“.	Turo	apžvalga.	20.00,	21.15	Olandijos	„Ere-
divisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	„PEC	Zwolle“.	22.10,	23.15	
ATP250	„Brisbane	International	Open“	vyrų	tenisas.	
Finalas.	1.30	Olandijos	„Eredivisie“	2014/2015	lyga.	
7	turo	apžvalga.	2.30	„Supercopa	Endesa“	krepšinio	
taurė.	Madrido	„Real“	-	„FC	Barselona“.	Finalas.

 ViASAt SPort BAltic
8.40	 Golfas.	 Inside	 the	 PGA	 Tour	 žurnalas.	
9.10	 Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	 apžvalga.	
9.40	Futbolas.	Anglijos	premier	lygos	žurnalas.	
10.10	 „Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 11.10	
Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	 „Slo-
van“.	 13.10	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	
apžvalga.	 13.45	 „Formulė-1“.	 Japonijos	 GP	
lenktynių	 apžvalga.	 14.45	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Chelsea“	 -	 „Arsenal“.	 16.35	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Leicester“	
-	„Manchester	United“.	18.25	Ledo	ritulys.	KHL.	
„Torpedo“	 -	 Maskvos	 „Dinamo“.	 Tiesioginė	
transliacija.	 21.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	
„Dinamo“	-	„Slovan“.	23.00	Ledo	ritulys.	KHL.	
„Torpedo“	 -	Maskvos	 „Dinamo“.	1.00	Boksas.	
Floydas	 Mayweatheris	 -	 Carlosas	 Maidana.	
2.10	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 PSG	 -	
„Barcelona“.	4.55	Ledo	ritulys.	KHL.	„Torpedo“	
-	Maskvos	„Dinamo“.	

 euroSPort
9.30,	 14.00,	 1.00	 Tenisas.	 „WTA	 International	
Tour“.	 10.45	 Dviračių	 sportas.	 Lombardijos	
turas.	 12.00	 Biliardas.	 „European	 Tour“.	 13.00	
Sporto	linksmybės.	22.45	Kovinis	sportas.	

6.50, 17.00	 	
Keksiukų	karai.

7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas	ir		

voveriukas“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Superdidvyrių	

komanda“.
9.25	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
9.50	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Arti	namų“	(N-7).
12.40	 „Apgavystės“	

	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Komisaras	Aleksas“	

(N-7).
18.00	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	 „Midsomerio	

žmogžudystės	XV.	
Siciliškoji	gynyba“	
(N-14).

23.00	 „Sekso	magistrai“	
(N-14).

0.05	 „Užribis“	(N-7).
1.00	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 	
Teleparduotuvė.

9.30	 Vienam		
gale	kablys.

10.00	 „Gelbėtojai	
Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00, 18.00	 	
„Gražuolė	ir		
pabaisa“	
	(N-7).

13.00, 21.00	 	
„Rezidentai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 	
„Paskutinis		
iš	vyrų“	(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Jaunasis		
vilkolakis“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

21.30	 Istorinė	drama	
„Agora“	
	(N-14).

0.10	 Nuotykių	f.		
„20	000	mylių		
po	vandeniu“		
(N-7).

9.00, 20.00, 22.50	 	
Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

9.45	 „Protėvių		
šauksmas“.

10.45	 „Fortjė	faktorius“		
(N-7).

11.45	 „Rifo	pasaka	2.	
Potvynis“.

13.15	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

13.45	 „Gražuoliukas“.
14.45	Mados		

legendos.
15.15	 „Bobis	užaugs!“
17.00	Lietuvos		

kapinės.
17.30	 „80	traukinių		

aplink	pasaulį“.
18.00	 „Dangaus		

teismas“		
(N-7).

19.00	 „Fortjė	faktorius“		
(N-7).

20.20	 „Šalčio		
gniaužtuose“.

20.50	 „Trauma“		
(N-7).

23.05	 „Transporteris“		
(N-7).

0.05	 „Džentelmenas“		
(N-14).

„AGorA“
IstorInė drama. Ispanija. 2009.
Režisierius A.Amenabaras.
Vaidina R.Veis, M.Mingela, R.Evansas.

Romėnų valdomas Egiptas. Protinga gražuolė astronomė Hipatija su ke-
liais mokiniais stengiasi išsaugoti senovės išmintį. Aleksandrijos gatvėse 
prasideda religiniai išpuoliai. Du Hipatijos mokiniai siekia jos širdies - pro-
tingas, privilegijuotas Orestas ir jaunuolis Deivusas. Šis blaškosi tarp savo 
meilės ir laisvės, kurią jis gautų stojęs į krikščionių gretas.

tV6
21.30

rekomenduoja

„PASKutiniS KAuBoJuS“
Vesternas. JAV. 2003.
Režisierius Dž.Čopra.
Vaidina Dž.Gart, L.Henriksenas,
M.S.Geinis.

Žaklina sugrįžta į šeimos namus po 
senelio mirties, kad padėtų išgelbėti 
šio rančą nuo finansinių sunkumų. Ne-
paisant darbų rančoje, Džeik susiduria 
su kita bėda - klausimu, kaip atkurti 
pašlijusius santykius su savo tėvu.

„20 000 mYliŲ Po 
VAnDeniu“
nuotykIų fIlmas. JAV. 1997.
Režisierius R.Hardis.
Vaidina M.Keinas, P.Dempsis,
M.Sara.

Profesorius Anoraksas drauge su 
jūreiviu Nedu leisis į kelionę ieš-
koti paslaptingos jūrų pabaisos, 
manydami, kad ji kalta dėl ma-
sinio laivų skendimo Naujosios 
Anglijos uoste...

„Smurto iStoriJA“
krImInalInIs trIlerIs. Vokietija,
JAV. 2005.
Režisierius D.Kronenbergas.
Vaidina V.Mortensenas, M.Belo.

Tomas buvo laimingas dviejų vai-
kų tėvas, kol gelbėdamas savo 
kavinės klientus ir draugus, To-
mas savigynos tikslais nušauna du 
policijos ieškomus tipus ir tampa 
bendruomenės didvyriu...

tV8
21.00

lnK
22.10

tV6
0.10
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ETERIO ŽMONĖS

Grupės „69 Danguje“ vokalistė ir LNK  
televizijos laidų vedėja NijoLė  
PareiGytė-ruKaitieNė (29), rodos,  
turi ne vieną receptą ne tik virtuvėje, bet ir 
kalbant apie laiko planavimą, sėkmę ir šei-
myninę laimę. Pasak Nijolės, kuo  
daugiau žmogus turi veiklos, tuo lengviau 
jam planuoti laiką ir viską suderinti.  
taigi, ko galime išmokti iš Nijolės?

Ringailė Stulpinaitė

- Grįžote į televiziją su dviem smagiais 
projektais: „Norim dar - su Radistais“ ir 
„Mes pačios“. Viena laida pramoginė, skir-
ta visai šeimai, kita - labiau moterims. Ku-
rios laidos vairas pačiai mielesnis?

- Na, jos tikrai gana skiriasi, bet man abi 
jos yra labai mielos ir smagios. Laida su Ra-
distais labiau skirta visos šeimos laisvalaikiui 
praleisti penktadienio vakarą, tinka ir jaunimui, 
ir vyresnei publikai. O šeštadienio rytą visas 
moteris kviečiame puodelio kavos su laida 
„Mes pačios“. Čia kalbamės apie visus mote-
rims įdomius ir svarbius dalykus, kylančius 
klausimus apie grožį, karjerą, sveikatą, vaikus, 
vyrus, santykius. Kalbamės apie viską ir daug. 
(Šypsosi.) Smagiausia yra tai, kad abiejose lai-
dose aš galiu realizuoti save, įgyvendinti savo 
idėjas. Aš vis dažniau pagalvoju, koks fainas 
mano darbas.

- Papasakokite apie laidų užkulisius.  
Su kokiais iššūkiais susiduriate?

- Visi filmavimai labai smagūs ir nuotaikin-
gi. Nutinka visko, nes su Radistais Rolandu 
Mackevičiumi ir Jonu Nainiu esame labai geri 
draugai, dažnai juokaujame, kartais net ir nuo 
temos filmuojant nukrypstame. Visus darbus 
dalijamės, o laidoje „Mes pačios“ jau visa at-
sakomybė gula ant mano pečių, nes norisi vis-
ką padaryti gerai. Iššūkiai? Net nežinau, kar-
tais jaučiu, kad tiesiog gal dar trūksta patirties, 
bet ją sukaupsiu. Tiesa, pagrindinis iššūkis bū-
na pasiruošti laidai per trumpą laiką, jeigu sce-
narijų gaunu likus parai iki filmavimo. O aš juk 
esu stropi, pareiginga, tikriausiai dėl pavardės 
(juokiasi), man reikia viską išanalizuoti, gerai 
susipažinti su laidos tema, kad tai nebūtų da-
roma atmestinai, bet kol kas viską pavyksta 
įveikti. 

- Ar darbas televizijoje kada nors buvo 
jūsų svajonė?

- Taip, aš jau seniai svajojau vesti laidą, 
kurioje būtų nagrinėjami rimti, žmonėms ak-
tualūs dalykai. Norėjosi, kad laida būtų naudin-
ga, suteikianti žinių, padedanti lavėti. Dabar 
tokias laidas turiu dvi, vieną smagią - pramo-
ginę, kitą - kiek rimtesnę. Beprotiškai dėl to 
džiaugiuosi.

- Kokie dalykai jums, kaip žmonai, ma-
mai, moteriai, šiuo metu yra svarbiausi? 
Aplink ką sukasi jūsų gyvenimas?

- Žinoma, aš esu užsiėmusi, daug dirbu, bet 
man vis tiek svarbiausia šeima. Mane net šiek 
tiek ir žeidžia, kai klaidingai įsivaizduojama, 
kad jei jau dirbi, tai tavo vaikus augina svetimi 
žmonės. O tai nedirbant iš ko tą vaiką maitin-
ti ir auginti, suteikti jam tai, kas geriausia? 
Mano darbas yra puikus tuo, kad aš galiu pa-
togiai planuotis laiką, tad dukrytė neliūdi, juk 
intensyviai su televiziniais projektais dirbame 
tik po kelis mėnesius ir tai nėra kasdien. Ma-
nasis gyvenimas pirmiausia ir yra skirtas šei-
mai, buvimui kartu, mūsų laisvalaikiui, džiaugs-
mingam stebėjimui, kaip auga mažoji, ką nau-
jo ji išmoksta. Šeima yra mano ramybės laivas 
ir didžiausias turtas - dalykas, kuriuo labiausiai 
galiu didžiuotis. 

- Sakoma, kad moterys sugeba daryti 
kelis darbus vienu metu. Ar dabar, dirb-
dama televizijoje, augindama vaikelį, taip 
ir gyvenate? Koks jūsų „viską suderinti“ 
receptas?

- Viską įmanoma suderinti, kai labai nori ir 
stengiesi. Aš randu laiko ruošti maistą, prižiūriu 
vaiko mitybą, tad ji net tos pačios košės antrą 
kartą nevalgo, vis pagaminu ką nors naujo. Sten-
giamės maitintis tik ekologiškais produktais, 
kiaušiniai ir tie - kaimiški. (Šypsosi.) Žinoma, 
man labai daug padeda vyras, seneliai. Iki darbo 
televizijoje buvau jau šiek tiek užsisėdėjusi na-
muose, pasiilgau veiklos, nes juk 24 valandas 
per parą tu negali būti tik mama ar žmona. Aš 
esu moteris, noriu save realizuoti, iš prigimties 
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Nijolė Pareigytė-Rukaitienė: 
reikia investuoti į savo žinias ir protą

Šeima yra mano 
ramybės laivas 
ir didžiausias 
turtas - dalykas, 
kuriuo labiausiai 
galiu didžiuotis
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esu veikli ir aktyvi. Ne tik oru gyvi esame. Ga-
lų gale, moterys turi rasti laiko ir sau. Dabar, 
dirbdama televizijoje, koncertuodama suprantu, 
kad kuo daugiau veiklos, tuo lengviau viską su-
derinti, reikia rasti tą viduriuką.  

- Lieka laiko pailsėti, pasimėgauti gera 
knyga? 

- Kadangi aš paprastai planuoju savo veiklas 
ir darbus mėnesiui į priekį, tai stengiuosi rasti 
laiko viskam. Kol po gimdymo leidau laiką na-
muose su vaiku, aš net užmigti negalėdavau nuo 
per ilgo ilsėjimosi, o dabar vos spėju galvą ant 
pagalvės padėti. O apsipirkinėjimus ir pasibuvi-
mus su draugėmis, knygos skaitymą kol kas ten-
ka atidėti, dar nėra laiko. 

- Ar vyras, norėdamas, kad daugiau lai-
ko leistumėte kartu, namuose, negundo 
pradėti planuoti antro vaikelio?

- Kartais gundo. Žiūrime mes į savo Patri-
ciją ir šypsomės, didžiuojamės, kad tai yra mū-
sų dukrytė ir kokia ji faina. Ir tada vyras sako: 
„Pažiūrėk, kokie faini vaikai mums išeina, gal 
antrą, ką?“ (Juokiasi.) Ir nors kol kas vyro pra-
šau, kad su antru vaikeliu palauktume, pati dar 
norėčiau ir antro, ir trečio vaikelio. Labai myliu 
vaikus ir jie tikrai papildo mūsų gyvenimą. Da-
bar man taip gražu, kai Patricija pradeda šne-
kėti, tie pirmieji „mama“, „tete“, širdis džiau-
giasi be galo. 

- O dukrytė Patricija laukia, kada ma-
mą rodys per televizorių?

- Visada žiūri ir laukia. Būna labai juokinga 
stebėti vaiko reakciją, kai šeštadieniais kartu 
žiūrime laidą „Mes pačios“. Tada Patricija žiū-
ri, kad mama ir čia, ir televizoriuje, ir sutrinka 
vaikas. (Juokiasi.) Jeigu išgirsta mano balsą per 
televizorių, iš karto bėga pirmiausiai prie durų, 
patikrinti ar aš negrįžau, o paskui bėga prie 
ekrano.

- Nepaisant begalės veiklų visuomet 
puikiai atrodote. Kiek laiko per dieną ski-
riate grožio procedūroms? Gal turite kaž-
kokią paslaptį?

- Grožis - karalius laikinas. Aš nelaikau pa-
ti savęs labai gražia, gal tiesiog kažką duoda 
mano nuotaika, pasitikėjimas savimi, šypsena. 
Neskiriu grožio procedūroms nė kiek laiko. 
(Juokiasi.) Aš neprisiauginu blakstienų, mano 
nagai visiškai natūralūs, plaukai irgi. Paprastą 
dieną, kai nėra jokių darbų, aš net makiažo ne-
naudoju. Bet rytą, tik atsikėlusi pati išsimasa-
žuoju kojas, pėdas, rankas, pečius, nes esu bai-
gusi masažo kursus ir tokia procedūra man pa-
sitarnauja kaip minimali mankšta, darau tem-
pimo pratimus. Be to, aš geriu daug vandens. 
Manau, kad geriausia grožio procedūra yra mie-
gas, geriausia dieta - veikla ir darbas, geriausia 
motyvacija - pasitikėjimas savimi, tad reikia in-
vestuoti į savo žinias ir protą. Sėkmė ateina iš 
žinojimo. Jeigu tu kažko nežinosi, tai ir sėdėsi 
nežinodamas, visur reikia įdėti pastangų.

Veidai

TELEVIZIJAeTeRiO ŽMONĖs

Nijolė Pareigytė-Rukaitienė: 
Reikia investuoti į savo žinias ir protą

Labiausiai Nijolę Pareigytę-
Rukaitienę šiuo metu 
džiugina pirmieji dukrytės 
Patricijos tariami žodžiai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Kinas su žvaigžde

Dainininkė Augustė VeDrickAitė (29) be 
muzikos turi dar vieną aistrą - filmus. kai 
kuriuos ji gali žiūrėti net po kelis kartus, re-
komenduoti savo draugams, o kartais tapti 
negailestinga jų kritike. Būtent dėl to „Laisva-
laikis“ ir pasikvietė žinomą atlikėją pasidalyti 
savo įspūdžiais apie filmą „Bėgantis labirintu“.

- Kokį įspūdį padarė filmas?
- Turiu pasakyti, kad kai renkuosi filmą, ren-

kuosi jį pagal reitingą IMDB filmų svetainėje. Jei 
filmas yra įvertintas mažiau nei penkiais balais, 
neinu jo žiūrėti. Tikrai nenoriu taip apsišauti. Ren-
kantis šį filmą, IMDB reitingas taip pat buvo vienas 
pagrindinių kriterijų - jis buvo gana aukštas. Tiesa, 
pats filmas man buvo ganėtinai nuspėjamas, mačiau 
daug panašumų su filmu „Bado žaidynės“. Be to, 
šiek tiek erzino aktorių vaidyba.

- Pagal ką dar vertinate - geras filmas 
ar ne?

- Dar vienas kriterijus yra tas, ar tą filmą no-
rėčiau pamatyti dar kartą, ar ne. Šio filmo antrą 
kartą nežiūrėčiau, bet kadangi jis buvo toks be pa-
baigos, vadinasi, numatoma antra jo dalis, bus įdo-
mu ją pamatyti. Galiu pasakyti, kad filmas „Bėgan-
tis labirintu“ tą dieną labai lengvai ir smagiai „su-
sivalgė“.

- Kokie filmai jums patinka?
- Man patinka veiksmo, mokslinės fantastikos 

filmai. Niekada nesirinkčiau kine žiūrėti dramos, 
jas žiūriu namie. O į kino teatrą einu žiūrėti tokių 
filmų, kuriuose daug šaudo, gaudo, bėga, kur daug 
garso bei vaizdo specialiųjų efektų.

- Ką galėtumėte pasakyti apie šiame filme 
vaidinusius aktorius?

- Šiame filme pagrindinių herojų aktoriai man 
nebuvo žinomi. Tiesa, paskui pastebėjau, kad buvo 
pora matytų berniukų, bet dabar nepamenu kur.

- Kam rekomenduotumėte šitą filmą?
- Tai turėtų būti žmogus nuo 12 iki kokių 23 

metų. Arba kokie nors kinomanai, kurie tiesiog no-
ri lengvai, daug negalvodami praleisti pusdienį.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Bėgantis labirintu“ - filmas lengvam vakarui

n Žanras: Veiksmo, fantastinis trileris, 

JAV
n Režisierius: Wes Ball

n Vaidina: Dylan O’Brien, Kaya 

Scodelario, Thomas Brodie-Sangster,  

Ki Hong Lee, Chris Sheffield ir kiti.

n IMDB reitingas: 7,6/10

„Bėgantis laBirintu“

„Bėgantis laBirintu“ pliusai minusai

Specialieji efektai buvo geri. Buvo tokių vietų, kur 
net krūptelėjau.

Neįtikinama aktorių vaidyba.
Nuspėjamas scenarijus.

Dainininkė Augustė Vedrickaitė  
kino teatruose renkasi žiūrėti veiksmo 

ir mokslinės fantastikos filmus
Dainiaus Labučio nuotr.

Kadrai iš filmo „Bėgantis labirintu“
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Bėgantis labirintu“ - filmas lengvam vakarui

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 10.20, 13.30, 
18.30, 20.20 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 3-9 d. 11, 13.15, 
14.35, 18, 21.30 val.
„Meilės pusiausvyra“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 3-9 d. 12.45, 16.10, 18.30, 20.50 val.
„Sumišę jausmai“� (komedija, Rusija, N-13) - 3-9 d. 
15.05, 21.40 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 3-9 d. 10.50, 13.20, 
16, 18.40, 21.20 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-16) - 3-9 d. 12.30, 15.20, 18.10, 21 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 3-9 d. 11.30, 14.10, 16.45, 19.20 val.
„Darbo balius“� (komedija, Rusija, N-16) - 3-9 d. 16.40, 
18.55, 21.10 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 11.45, 16.15 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 10.15, 14, 17.20, 19.35 val. 
(10.15 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 10.40, 12 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 3-9 d. 14.05 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 
21.50 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 12, 15.10, 18.20, 
21.30 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 3-9 d. 11.50, 14.15, 
16.40, 19, 21.20, 21.40 val. (7 d. 21.20 val. seansas 
nevyks; 21.40 val. seansas vyks 7 d.).
„Meilės pusiausvyra“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 3-9 d. 11.40, 14, 16.20, 18.40, 21 val.
„Sumišę jausmai“� (komedija, Rusija, N-13) - 3-9 d. 
16.20, 20.45 val.

„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV) - 8 d. 19 val.  
(ZIP premjera).
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 3-9 d. 11, 13.45, 
16.30, 19.15, 21.40 val.
„Darbo balius“� (komedija, Rusija, N-16) - 3-9 d. 12.15, 
14.30, 16.25, 16.45, 19, 21.15 val. (16.25 val. seansas 
vyks 3 d.; 3 d. 16.45 val. seansas nevyks; 12.15 val.  
seansas vyks 4-5 d.).
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-16) - 3-9 d. 13.05, 15.55, 18.50, 21.40 val.  
(7 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 3-9 d. 12.15, 15, 17.45, 20.30 val. (12.15 val. 
seansas vyks 4-5 d.).
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) -  
3-9 d. 14, 18.45 val.
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama, JAV, 
N-13) - 3-9 d. 16.20, 21.05 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 11.15, 15.45 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 12, 13.30, 18 val. (12 val. 
seansas vyks 4-5 d.).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 3-9 d. 14, 18.40 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 4-5 d. 11.45 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 11 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 14.15 val.
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva, V) - 3-9 d. 16.10 val.
„Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“� (nuoty-
kių komedija, Švedija, Kroatija, N-13) - 3-7, 9 d. 18.20 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV, 
N-7) - 3-9 d. 21 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 
20.15 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 3 d. 16.50 val. 6 d. 
18.50 val. 8 d. 21 val.
„Baltas Dievas“� (drama, Vengrija, Vokietija, Švedija) -  
3 d. 19 val.
„Nono, berniukas Zigzagiukas“� (filmas vaikams, 
Nyderlandai, Belgija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, 
Prancūzija) - 4 d. 14 val. 5 d. 13 val.
„Vivianos Maier atradimas“� (dokumentika, JAV) -  
4 d. 16 val.
„Elgesio taisyklės“� (dokumentika, Kanada) - 5 d. 15 val.
„Žiemos miegas“� (drama, Turkija, Prancūzija, 
Vokietija) - 5 d. 17 val.
„Dievas vaikšto atbulas“� (drama, Vengrija) - 5 d. 20.30 val.
„Kunigo vaikai“� (komiška drama, Kroatija, Serbija) -  
6 d. 15 val.
„Žaidėjas“� (vaidybinis f., Ukraina) - 6 d. 17 val.
„Dievo šviesa Budapešte“� (drama, Vengrija) - 6 d. 21 val.
„Primink man, kas toliau“� (dokumentika, 
Portugalija) - 7 d. 17.15 val.
„Apsuptis“� (drama, Vengrija) - 7 d. 20.30 val.
„Vengrų rapsodija“� (drama, Vengrija) - 8 d. 17 val.
„Stebuklai“� (drama, Italija, Šveicarija, Vokietija) - 8 d. 
19 val.
„Dalelių karštinė“� (dokumentika, JAV) - 9 d. 17 val.

MULTIKINO OZAS
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 3, 5-9 d. 12.45, 15.45, 
19, 21.30 val. 4 d. 12.30, 15.45, 19, 21.30 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 3-9 d. 15.15, 17.30, 
19.45, 22 val.
„Meilės pusiausvyra“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 3-9 d. 17.30, 19.30, 21.30 val.
„Teisėjas“� (drama, JAV, N-16) - 9 d. 20.45 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 3-8 d. 11.45, 14.15, 16.45, 
19.15, 21.45 val. 9 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.10, 22 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-13) - 3, 5-7 d. 13, 16, 18.45, 21.45 val. 4 d. 13.15,  
16, 18.45, 21.45 val. 8 d. 13, 16, 18.45, 21 val. 9 d. 13, 
16, 19, 21.45 val.

„Dingusi“
„Gone Girl“

Vadinti „Dingusią“ psichologiniu trile-
riu būtų per menka. Tamsus išmoningo 
siužeto trileris glumina sulig kiekvienu 
posūkiu. Tai - užburiantis šedevras apie 
nenusisekusią santuoką, slapčiausias ir 
tamsiausias žmogaus sielos kerteles. Sa-
koma, jog tai - vienas geriausių pastarųjų 
metų trilerių.

Šiltas vasaros rytas šiaurės Misūryje, 
JAV. Penktosios Niko ir Eimės vestuvių 
metinės. Pakuojamos dovanos, laukia ro-
mantiška šventė. Tačiau netikėtai dingsta 
Eimė. Vyras atrodo veikiau sutrikęs nei 
prislėgtas netekties, nors ir žino, kad yra 
pagrindinis įtariamasis, o iš Eimės dieno-
raščio paaiškėja, kad ši lyderė perfekcio-
nistė galėtų išvesti iš pusiausvyros bet ką. 
Didėjant policijos ir žiniasklaidos spaudi-
mui Nikas keistai išsisukinėja, kol akivaiz-
džiai įtūžta - net dvynė jo sesuo akimirką 
suabejoja brolio nekaltumu. Tiesa yra kur 

kas tamsesnė, painesnė ir šiurpesnė, nei 
galima numanyti.

Filmas sukurtas pagal populiarų amerikie-
čių rašytojos Džilianos Flyn (Gillian Flynn) to 
paties pavadinimo romaną. Žaibiškai išpopu-
liarėjęs romanas tapo pasauliniu bestseleriu. 
Knyga pelnė daugybę apdovanojimų. „Dingu-
si“ pripažinta geriausia 2012 metų knyga. „Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo spalio 3 d.

n Trileris, JAV, 2014

n Režisierius: David Fincher

n Vaidina: Ben Affleck, Rosamund Pike, Missi 

Pyle, Tyler Perry, Neil Patrick Harris ir kiti.

Filmo „Dingusi“ žvaigždės -  
Benas Aflekas (Ben Affleck) ir 
Rosamunda Paik (Rosamund Pike)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Anabelė“
„Annabelle“

Mylintis vyrukas Džonas savo būsimai 
žmonai Mijai nusprendžia padovanoti iš-
skirtinę dovaną. Mija kolekcionuoja lėles ir 
Džonui pavyksta surasti itin retą vintažinį 
egzempliorių - nedidelio vaiko dydžio lėlę, 
apvilktą nuostabia vestuvine suknele. Pra-
ėjus kelioms dienoms po šio įvykio, nutin-
ka tragedija. Į Džono ir Mijos namus įsiver-
žia satanistinio kulto nariai. Žodžiais nenu-
sakomas siaubas ir kraujo klanai nėra vie-
ninteliai dalykai, liekantys po satanistų ap-
silankymo. Su jų pagalba į naująjį Mijos 
kolekcijos egzempliorių įsikūnija jėga, žiau-
rumu ir negailestingumu pranokstanti bet 
kokį maniaką. Lėlė Anabelė atgyja...

Kraupųjį žaislą siaubo filmų mėgėjai 
pirmą kartą pamatė pernykštėje juosto-
je „Išvarymas“. Filmo apie paranorma-
lius reiškinius pabaigoje Anabelė kelias 
akimirkas buvo matoma užkeiktos mu-
zikinės dėžutės antvožo veidrodyje.

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

Premjera

„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama, JAV, 
N-13) - 3 d. 21.15 val. 4-7, 9 d. 20.30 val. 8 d. 18.30 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3 d. 11.30, 13.45, 19 val. 4-7 d. 
11.30, 13.45, 16, 18.15 val. 8-9 d. 11.30, 13.45, 16 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 3-8 d. 10.30, 12.45, 15 val. 9 d. 
12.45, 15 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 3-7 d. 14, 16.30, 19.15 val. 8 d. 14.45, 17.45, 
20.30 val. 9 d. 14, 16.30, 18.15 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 22 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 3, 5-9 d. 11 val. 4 d. 12 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 3, 5-7, 9 d. 10, 12 val. 4 d. 10 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 10.15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 11.15, 13.15 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 4 d. 11 val. (Multikinuko seansai 
mažiukams).
„Meilės pusiausvyra“� (komedija, JAV, N-13) -  
8 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
Uždaras vakaras - 3 d. 17 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 4 d. 15 val. 9 d. 17 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija) - 4 d. 16.40 val.
„Mona“� (drama, Latvija, Islandija) - 4 d. 18.30 val.
„Samsara“� (muzikinis dokumentinis f., JAV) - 7 d. 17 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV) - 7 d. 18.45 val.
„7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“� (drama, 
D.Britanija, JAV) - 8 d. 17 val.
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija) - 8 d. 
18.45 val.
„Darbo balius“� (komedija, Rusija) - 9 d. 18.45 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 11.10, 15, 17.50, 
21, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 3-9 d. 11, 13.15, 
15.35, 19.10, 21.40, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 
3-4 d.).
„Meilės pusiausvyra“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 3-9 d. 14.10, 19.20, 21.45 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV) - 8 d. 19 val. 
 (ZIP premjera).
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 3-9 d. 11.30, 14, 
16.20, 18.50, 21.20, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 
3-4 d.).
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-16) - 3-9 d. 16.30, 18.10, 20.30, 21.15, 23.55 val. 
(23.55 val. seansas vyks 3-4 d.; 7-8 d. 20.30 val. seansas 
nevyks; 21.15 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 3-9 d. 12.50, 15.25, 18 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 10.30, 14.45 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 12.40, 17, 
18.20 val. (7-8 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., JAV, V) - 3-9 d. 10.15, 12.10, 16.10 val. 
(10.15 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, 3D, V) - 3-9 d. 10.50 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 3-9 d. 13 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 3-9 d. 10.40 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 3-9 d. 14.10 val.

„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama, JAV, 
N-13) - 3-9 d. 20.40 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 
20.50, 23 val. (23 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
3-4 d. 23.10 val.

CINAMON
„Teisėjas“� (drama, JAV, N-16) - 9 d. 21 val.
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 18.55,  
21.50 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 3-9 d. 20.10 val.
„Meilės pusiausvyra“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 3, 5, 7, 9 d. 18 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 3-9 d. 11, 15.15, 
18.45, 19.45, 21, 22 val. (9 d. 21 val. seansas nevyks).
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama, JAV, 
N-13) - 4, 6, 8 d. 18 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-13) - 3-9 d. 14, 22.15 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 3-9 d. 11.45, 16.30 val. (3 d. 11.45 val. seansas 
nevyks).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija,  
dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 11.15, 13.30, 
15.45 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 12.25, 14.35, 16.40 val.  
(4-5 d. 16.40 val. seansas nevyks).
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) - 3-9 d. 
17.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., JAV, V) - 3-9 d. 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 
20.30 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 3-9 d. 11.45, 13.15 val. 
(11.45 val. seansas vyks 3 d.).
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 4-5 d. 
16.40 val.

„Anabelė“ pradžiugins  
siaubo trilerių mėgėjus

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo spalio 3 d.

n Siaubo trileris, JAV, 2014

n Režisierius: John Leonetti

n Vaidina: Annabelle Wallis, Alfre Woodard, 

Ward Horton, Tony Amendola, Eric Ladin, Brian 

Howe ir kiti.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

Jaunosios kartos aktorius Krisas Evan
sas (Chris Evans) Holivude jau įsitvirtino: 
pagrindiniai vaidmenys dviejose „Kapito
no Amerikos“ ir „Fantastiškojo ketverto“ 
dalyse, taip pat vienas pagrindinių herojų 
„Keršytojuose“. Šalia didelio biudžeto fil
mų aktorius vaidina ir „gyvenimiškose“ 
juostose. Ši - viena iš pastarųjų. Filme 
„Meilės pusiausvyra“ K.Evanso herojus - 
beviltiškas romantikas, gyvenime išken
tęs jau keletą nelaimingos meilės atvejų, 
tačiau vis dar užsispyrusiai tikintis gra
žaus, abipusio ir amžino jausmo egzista
vimu. Panašiai kaip „Amelija iš Monmart
ro“ nuolat padebesiais skrajojantis vaiki
nas vieną vakarą užklysta į labdaringą po
būvį. Besimaldamas tarp žmonių, pastebi 
nuostabaus grožio moterį ir akimirksniu 
įsimyli. Bėda tik, kad nuostabi nepažįsta

moji, kaip netrukus paaiškėja, jau yra su
sižadėjusi. Ką daryti?

Juostoje „Meilės pusiausvyra“ K.Evans 
ne tik vaidina pagrindinį vaidmenį, bet ir 
pirmą kartą savo karjeroje yra vienas pa
grindinių filmo prodiuserių. „Meilės pu
siausvyra“ Lietuvos kino teatruose  nuo 
spalio 3 dienos.

Premjera

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 12.40, 15.50, 
18.10, 21.20 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 3-9 d. 11.15, 16, 19, 
21.30 val.
„Meilės pusiausvyra“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 3-9 d. 10.40, 18.20, 20.40 val.
„Sumišę jausmai“� (komedija, Rusija, N-13) -  
3-9 d. 21.25, 21.35 val. (7 d. 21.25 val.  
seansas nevyks; 21.35 val. seansas vyks 7 d.).
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV) - 8 d. 19 val.  
(ZIP premjera).
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 3-9 d. 11, 13.30, 
15.40, 19.15, 21.45 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 3-9 d. 13.35, 16.10, 18.45 val. (7-8 d. 18.45 val. 
seansas nevyks).
„Darbo balius“� (komedija, Rusija, N-16) - 3-9 d. 13, 
18 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris,  
JAV, N-16) - 3-9 d. 15.15, 20.20 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija,  
dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 10.15,  
14.45 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija,  
dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d.  
12.30, 17 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 3-9 d. 10.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“�  
(animacinis nuotykių f., JAV, V) - 3-9 d. 11.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“�  
(animacinis nuotykių f., JAV, 3D, V) - 3-9 d.  
13.35 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 10.50, 13.55, 18, 
21.20 val. (10.50 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 3-9 d. 14.20, 17, 19, 
21.10 val.
„Meilės pusiausvyra“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 3-9 d. 16.40, 19.20 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV) - 8 d. 19 val.  
(ZIP premjera).
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 3-9 d. 10.30, 13, 
15.30, 19.30, 22 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 3-9 d. 10.40, 16.10, 18.45 val. (8 d. 18.45 val. 
seansas nevyks; 10.40 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-16) - 3-9 d. 13.15, 21.30 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 10.20, 14.50 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 12.35, 17.10 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
3-9 d. 10.15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 
12.15 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 
21.40 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Dingusi“� (mistinė drama, JAV, N-16) - 3-9 d. 15.10, 
18.20 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 3-9 d. 13.55, 21.30 val.

„Meilės pusiausvyra“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 3-9 d. 16.15 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV) - 8 d. 19 val.  
(ZIP premjera).
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 3-9 d. 12.40, 18, 
20.45 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 3-9 d. 11.20, 18.35 val. (8 d. 18.35 val. seansas 
nevyks; 11.20 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių 
f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 4-5 d. 10.30 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 4-5 d. 11 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-9 d. 13.20, 15.45 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-16) - 3-9 d. 21.10 val.

PALANGA

NAGLIS
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė  
drama, JAV, Lietuva, Rusija) - 3 d. 15.30 val.  
5 d. 13.40 val.
„Darbo balius“� (komedija, Rusija) - 3 d. 17.10 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika) - 
4 d. 13.30 val.
„Kai ateina ji“� (romantinė komedija, JAV) -  
3 d. 18.45 val.
„Siuntėjas“� (nuotykių f., JAV) - 4 d. 15.10 val.
„Pasimatymas“� (romantinė drama, Prancūzija) - 4 d. 
17 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 4 d. 18.45 val. 5 d. 
15.15 val.
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva) - 5 d. 12 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 5 d. 17.15 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Meilės 
pusiausvyra“

„Playing It Cool“

Kadras iš filmo 
„Meilės pusiausvyra“

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo spalio 3 d.

n Romantinė komedija, JAV, 2014

n Režisierius: Justin Reardon

n Vaidina: Chris Evans, Michelle Monaghan, 

Aubrey Plaza, Topher Grace, Ioan Gruffudd, 

Anthony Mackie, Luke Wilson ir kiti.
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
3 d. 18.30 val. - O.Narbutaitės „Kornetas“. 2 v. opera 
(lietuvių, vokiečių, prancūzų, italų k.). Dir. R.Šervenikas.
4 d. 18.30 val. - G.Kuprevičiaus „Čiurlionis“.  
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
8, 9 d. 18.30 val. - G.Rossini „Sevilijos kirpėjas“.  
2 v. opera (italų k.). Dir. A.Soriano (Ispanija).

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
3 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
3 d. 18 val.; 4 d. 14, 18 val.; 5 d. 14, 18 val.;  
7 d. 14 val. Prie pagrindinio LNDT įėjimo - Remote 
Vilnius (Sirenos 2014). Stefan Kaegi.
3 d. 19 val. Didžiojoje salėje - T.Kavtaradzė „Keletas 
pokalbių apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
4 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Laiškai į niekur“ (R.M.Rilkės, 
M.Cvetajevos ir B.Pasternako laiškų motyvais). Rež. B.Mar.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek „Mūsų 
klasė“. Rež. Y.Ross.
5 d. 12 val. Didžiojoje salėje - A. de Saint-Exupery 
„Mažasis princas“. Rež. S.Mykolaitis.
5 d. 16 val.; 9 d. 19 val. Studijoje - T.Kavtaradzė 
„Keletas pokalbių apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
5 d. 18 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken Heart 
Story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
7 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - F.Dostojevskio 
„Stepančikovo dvaras“. Rež. J.Vaitkus.
7 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytė 
„Barikados“. Rež. V.Silis.
8 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Ana Karenina“ 
(L.Tolstojaus romano motyvais). (A|CH teatro šokio spekta-
klis). Choreogr. A.Cholina.

8 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičiaus 
„Demokratija“ Rež. P.Ignatavičius.
9 d. 18.30  val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičiaus 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
3 d. 19 val. - Premjera! J.Tumo-Vaižganto „Dėdės ir 
dėdienės“. Rež. G.Tuminaitė.
4 d. 18.30 val. - M.Gorkio „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.
5 d. 19 val. - „Baltas triušis Raudonas triušis“.
8 d. 18.30 val. - B.Clark „Palaukit, kieno čia gyveni-
mas?“ Rež. J.Vaitkus.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
4 d. 12 val. 99 salėje - Vytauto V.Landsbergio „Arklio 
Dominyko meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.
4 d. 18 val. Didžiojoje salėje - K.Mitani „Juoko akademi-
ja“. Rež. V.Gvozdkov.
5 d. 12 val. 99 salėje - H.Verburg „Pingvinai ir kiauši-
nis“. Rež. R.Kudzmanaitė.
5 d. 18 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovo „Vyšnių 
sodas“. Rež. A.Latėnas.
8 d. 18 val. 99 salėje - Č.Stonio ir S.Norkutės „Albanijos 
nekaltoji“. Rež. S.Norkutė.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
4 d. 18.30 val. - A.Jablonskaja „Stabmeldžiai“ (su lietu-
viškais titrais; N-18). Rež. J.Vaitkus.
5 d. 18.30 val. - Eric-Emmanuel Schmitt „Dviejų pasau-
lių viešbutis“. Rež. S.Račkys.
5 d. 12 val. - Z.Hopp „Junas ir Sofus, arba Auksinis 
riteris“ (lietuvių k.). Rež. O.Lapina.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“�  
Didžioji salė

4 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.
5 d. 12 val. - „Tiktaktika“ (pagal M.Macoureko pasakas). 
Rež. M.Žukauskas.

Mažoji salė
4 d. 14 val. - „Liunės nuotykiai“. Rež. A.Grybauskaitė.
5 d. 14 val. - „Coliukė“ (pagal H.K.Anderseno pasaką). 
Rež. R.Driežis.

RAGANIUKĖS TEATRAS
4 d. 12 val. - „Indėniuko Kiko nuotykiai“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
5 d. 12 val. - Premjera! „Raganiukės stebuklai II d.“ 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

„DOMINO“� TEATRAS
4 d. 19 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“ Rež. 
O.Šapošnikovas.

MENŲ SPAUSTUVĖ
3 d. 19 val. Juodojoje salėje - Festivalis Sirenos’14 
(Sirenų lietuviška programa) CONTEMPORARY? Choreogr.: 
A.Ramanauskaitė, P.Tamolė, M.Stabačinskas (anglų k.).
3 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - Atviras ratas (10 metų 
jubiliejus, N-14). Rež. A.Giniotis.
4 d. 19 val. Juodojoje salėje - Festivalis Sirenos’14 
(Sirenų lietuviška programa). „Jobo knyga“. Rež. 
E.Nekrošius (su angliškais subtitrais).
5 d. 13 val. Kišeninėje salėje - Stalo teatro dešimtme-
tis. Kvapų spektaklis „Vėjų motė“. Spektaklio kūrėjai: 
S.Degutytė, S.Dikčiūtė, V.Narkevičius, L.Skukauskaitė, 
T.Juozapaitis (Stalo teatras).
5 d. 16 val. Juodojoje salėje - Festivalis Sirenos’14 
(Sirenų lietuviška programa) „Tėčio pasaka“. Kūrybinė 
komanda: studija „PetPunk“ ir „Atviro rato“ aktoriai (su 
angliškais subtitrais).
7 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Premjera! „Tankumyne“. 
Rež. R.Kazlas (teatras „cezario grupė“).
7 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Lietaus žemė“ (N-16). 
Rež. A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“).

OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
3 d. 19 val. - M.Gorkio „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.

Vienintelis profesionalus improvizacijos 
teatras Lietuvoje „Kitas kampas“ 6-ojo  
teatro sezono vartus atvėrė minioje žmo-
nių ir su neįprastomis dovanomis - gero 
humoro konservais. Audrius Bružas,  
Kirilas Glušajevas ir kiti teatro aktoriai 
performanso metu prikonservavo 200 ge-
ro humoro skardinių. Visos jos buvo išda-
lytos sostinės aikštėje susirinkusiems ger-
bėjams. Taip originaliai pristatytas nauja-
sis „Kito kampo“ sezonas.

„Gaila, kad atsinešėme tik 200 tuščių 
skardinių, tad vietoje galėjome užkonservuo-
ti tik tokį kiekį gero humoro dozių. Iš tiesų 
nesitikėjome tokio žmonių antplūdžio ir tokio 
poreikio. Nejau išties visiems taip liūdna?“ - 
akis išpūtęs kalbėjo A.Bružas.

Žmonės galės atsidaryti skardines, kai 
pritrūks geros nuotaikos, ir įkvėpti pozity-
vaus oro gūsį. Visos jos buvo užkonservuotos 
siaučiant kartu su gerbėjais V.Kudirkos aikš-
tėje Vilniuje.

„Kito kampo“ užkonservuotas humoras išgraibstytas akimirksniu

Audrius Bružas, Martynas Nedzinskas  
linksmai bendravo su „Kito kampo“ gerbėjais

„Kito kampo“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

Tiems, kam akcijos metu pritrūko hu-
moro konservų, jų galima bus gauti per šio 
sezono „Kito kampo“ spektaklius, kurių ci-
klas prasidėjo rugsėjo 30 d. Vilniaus maža-
jame teatre.

„Kito kampo“ užkonservuotas humoras išgraibstytas akimirksniu

l Spalio 21 d. - Šiaulių dramos teatre
l Spalio 24 d. - Vilniaus mažajame teatre
l Spalio 29 d. - „Girstutyje“, Kaune
l Bilietus platina bilietai.lt

„kito kampo“ spektakliai

Su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
3, 4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“ (pagal 
J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.
3 d. 18 val. Mažojoje scenoje - Šokio spektaklis 
„Džiutamai“ (Japonija).
4 d. 19 val.; 5 d. 15 val. Rūtos salėje - Premjera! 
R.Gary „Aušros pradžia“. Rež. A.Sunklodaitė.
5 d. 12 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytės „Anderseno 
gatvė“. Rež. I.Paliulytė.
5 d. 19 val. Didžiojoje scenoje - „Ana Karenina“. 
Choreogr. A.Cholina.
7 d. 18 val. Mažojoje scenoje - J.T.Vaižganto „Žemės ar 
moters“. Rež. T.Erbrėderis.
8 d. 18 val. Mažojoje scenoje - Mariaus von Mayenburgo 
„Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.

Tarptautinis šokio festivalis Aura’24
8 d. 19 val. Didžiojoje scenoje - „Sfumato“. Choreogr. 
R.Ouramdane (Prancūzija).

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
3, 4, 5, 8 d. 18 val. - Premjera! „Balius Savojoje“. 3 v. 
operetė. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
3 d. 18 val. - F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.
4 d. 18 val. - Dž.Bokačo „Dekameronas“ (N-16).  
Rež. A.Rubinovas.
5 d. 18 val. - Moljero „Šykštuolis arba Melo mokykla“.  
Rež. A.Pociūnas.
7 d. 18 val. - „Laiškai“ (pagal M.Šiškino romaną „Laiškų 
knyga“). Rež. A.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
3 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“. Rež. 
R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
8 d. 19 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės iki 
žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
4 d. 12 val. - „Nykštukas Nosis“ (V.Haufo pasakos moty-
vais). Rež. A.Stankevičius.
5 d. 12 val. - „Katės namai“. Rež. A.Stankevičius.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
3 d. 18.30 val. - G.Donizetti „Meilės eliksyras“.  
2 v. opera (italų k.). Dir. D.Pavilionis.
4 d. 1.30 val. - „Altorių šešėly“. Rež. R.Kaubrys. 
Choreogr. A.Liškauskas.

ŽVEJŲ RŪMAI
5 d. 18 val. Žvejų rūmuose - M.Gavran „Viskas apie 
vyrus“. Rež. A.Lebeliūnas.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
4 d. 11 ir 12 val. - Premjera! „Sapnų pasakėlė“.  
Rež. D.Savickis.
5 d. 12 val. - „Apapa“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
5 d. 14 val. - „Auksaplaukis ir žvaigžduolė“. Rež. K.Jurkštaitė.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
3 d. 18 val. - „Meilės pranašas“. Rež. R.Vitkauskas 
(Kitoks teatras).
4 d. 18 val. - H.Ibseno „Nora“. Rež. S.Račkys.
5 d. 12 val. - S.Kozlovo „Ežiukas rūke“. Rež. P.Ignatavičius.

PANEVĖŽYS
J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS

4 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Moljero „Tartiufas“.  
Rež. D.Kazlauskas.
5 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! N.Saimonas 
„Basomis parke“. Rež. P.Stoičevas.
6 d. 12 ir 18 val. - L.M.Montgomery „Anė iš Žaliastogių“. 
Rež. A.Gluskinas (gastrolės Varėnos kultūros centre).

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
4 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos  
sezono pradžios koncertas. Maestro Juozo Domarko  
kūrybinės veiklos 50-mečiui. Lietuvos nacionalinis  
simfoninis orkestras. Solistė M.Rubackytė (fortepijonas), 
dir. J.Domarkas.
5 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Keturios stichijos“. Lietuvos kamerinis orkes-
tras. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ 
merginų choras (vadovė J.Vaitkevičienė). Solistė 
M.Martinsonė (sopranas), N.Gadliauskas (aktorius). Dir. 
M.Barkauskas.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
5 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Vienos kla-
sikai“. Valstybinis Vilniaus kvartetas, solistė I.Kuleševičienė 
(valtorna). Valstybinis Vilniaus kvartetas.

KONGRESŲ RŪMAI
3 d. 19 val. - Gruzijos smuiko legenda - Liana Isakadze.
4 d. 18 val. - Kamerinis koncertas „Born to Beat Wild - 
Pavel Giunter 50“. Vakarų Afrikos būgnų mokyklos  
ansamblis. Sostinės vario kvintetas (vad. A.Januševičius), 
choras „Vilnius“ (vad. P.Gylys).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
3 d. 18 val. - Simfoninės muzikos vakaras. Kauno 
miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian (JAV-
Armėnija), vad. A.Treikauskas). Solistas D.Petrlik (smuikas, 
Prnacūzija). Dir. M.Barkauskas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kirilas Glušajevas ir kiti aktoriai 
performanso metu prikonservavo 
200 gero humoro skardinių - 
visos jos buvo išdalytos sostinės 
aikštėje susirinkusiems gerbėjams
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
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 „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.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 paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
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  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84100, 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

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

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

draBužių nuoma     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt

Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB 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 „SEB 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
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
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 

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060, www.ambermassage.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“
10% nuolaida procedūroms.
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
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 
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island 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

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Nuad Thai“ 
Vilnius. 15% nuolaida viso kūno  
masažams, SPA paketams.
Tel. (8 679) 98 999, www.nuadthai.lt 
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743, www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
Masažo studija „Studio figura“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys.  
12% nuolaida vienkartiniam 
apsilankymui.
Tel. (8 686) 73 077, www.studiofigura.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
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. 85 Lt 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 fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

     
 

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” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optikos salonai

    
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

gRožio paslaugos 
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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 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.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

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt

Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356, www.nautilusclub.lt  
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Gedimino dvaras“  
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 604) 97 949,  
www.gedimino-dvaras.lt 
Baras „Roast&Beer“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 607) 63 429, (8 5) 212 4847,  
www.roastandbeer.lt 
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
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
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.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 „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.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
Restoranas  „Neringa“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(iki 15 žmonių).   
Tel. (8 5) 261 4058,  
www.restoranasneringa.lt
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Kavinė baras „Café-bar“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai,  
100% nuolaida įėjimui.  
Tel. (8 5) 261 4058, www.
restoranasneringa.lt
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. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
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
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kinų restoranas „Naujieji rytai“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 652) 10 273, www.nrytai.lt
Kinų restoranas „Kinų smuklė“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 43 382 , www.nrytai.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
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys.  
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija“
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

kiNas     
Išskirtinių kelionių organizatorius  
„Boutique Travel“   
Vilnius. 5-10% nuolaida kelionėms,  
20% draudimo paslaugoms.   
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
Turizmo agentūra „Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida poilsinėms 
kelionėms iš Vokietijos, 5% nuolaida 
kruizams, 20% nuolaida medicininių 
išlaidų draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
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“  
25% 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 nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.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
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai     
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 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai
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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      
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 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„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
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.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
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams  
į spektaklius suaugusiems.  
Tel. (8 41) 524 968 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
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 paslaugoms.  
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

     
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
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 10% nuolaida visoms  
odontologo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo projEkto vadovėS
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44. El. p. club@respublika.net
ineta tamašauskaitė.  
Tel. (8 698) 54 541. El. p. ineta.tamasauskaite@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„MV gėrimų parduotuvė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida  
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius)  
www.mv.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
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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“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 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
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Su „SEB Laisvalaikio“ kortele  
bronzinė programa - 19 Lt,  
sidabrinė - 22 Lt, auksinė - 24 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt. 
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 nuoma „Hertz“
20% nuolaida automobilių nuomos  
paslaugoms Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 6940, www.hertz.lt 

transporto paslaugos

   
  

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, 500 Lt 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
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Penktadienis netinkamas jokiems svarbiems darbams, tačiau vakaras neblogas draugiškiems susitikimams, pirčiai, jei 
atsargiai vairuosite, pasisaugosite traumų.
Šeštadienis neblogas sportinėms varžyboms, susitikimams su draugais, informacijos paieškoms, tačiau nemaža traumų 
tikimybė, pasaugokite turtą, ne metas pirkiniams, verslo operacijoms.
Sekmadienis - gera diena savarankiškoms įžvalgoms, jogai, meditacijai, įvairiems ritualams, puiki menams, subtiliems 
kultūros renginiams, meilės pasimatymui, grožio procedūroms, poilsiui, iškylai į gamtą.
Pirmadienis - puiki diena meninei veiklai, labdaros renginiams, dvasinėms praktikoms. Būkite atjaučiantys, neatsakykite 
prašančiam, darykite tai, ką norėtumėte matyti kartojantis jūsų gyvenime.
Antradienis - dirgloka diena, Mėnulio užtemimo išvakarės. Gali trikdyti nerimas, dirglumas, reikalai pakrypti netikėta 
linkme. Kontroliuokite emocijas, nesivelkite į jums nereikalingas istorijas, nes jos turės tendenciją kartotis. Atsargiau 
elkitės prie vairo ir su kita technika.
Trečiadienis - Mėnulio užtemimo diena, netinkama jokiems svarbiems darbams. Gali kamuoti dirglumas, nerimas, 
galvos skausmai, įvairūs spazmai, nemaža traumų tikimybė. Išlaikykite taikumą, neįsitraukite į konfliktus, įtampos atsikra-
tykite sportuodami. Tausokite santykius, meilę.
Ketvirtadienis - rytas dirglokas, venkite agresyvumo, skubėjimo, užsiimkite įprastiniais darbais. Vakare nuotaika išskai-
drės, neblogas metas grožio procedūroms, meilės pasimatymui, kūrybai, darbui sode.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Kviečiu geriau save pažinti Gyvosios astrologijos kursuose 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt  

tel.861296007

Spalio 3-9 diena

Geriausios dienos: 5,6.

SVEIKINA

Dainininkė Džordana Butkutė
1968 10 03

Dainininkas Gytis Paškevičius
1961 10 04

Stilistė Agnė Jagelavičiūtė
1980 10 07

Dainininkė Ieva Prudnikovaitė
1983 10 09

Geriausia diena - sekmadie-
nis: kils puikių idėjų. Nuo antradienio 
iki ketvirtadienio būkite ypač atidūs, 
gali kilti į paviršių praeities klaidos, 
provokacijos, atsargiau vairuokite, 
neįsitraukite į konfliktus. Daugiau 
meilės, dėmesio skirkite partneriui.

aVinui

Geriausia sekmadienio 
popietė bei pirmadienis - palankus 
metas ir susitikimams su draugais, 
kolektyvinei veiklai, ir poilsiui, dva-
sinėms praktikoms. Nuo antradienio 
iki ketvirtadienio ypač patausokite 
sveikatą, nervus, nesivelkite į intrigas.

JAUČIUI

Geriausias metas - sekma-
dienio priešpietė, puiki įdomiems 
susitikimams, pristatymams, 
partnerystei. Nuo antradienio iki 
ketvirtadienio patausokite santykius 
su mylimu žmogumi, nesivelkite į 
konfliktus, abejotinus meilės ryšius.

dVYniaMs

Puiki sekmadienio popietė 
bei pirmadienis, palankus metas 
kelionėms, pristatymams, kils puikių 
idėjų dėl darbo iniciatyvų, sveikatin-
gumo. Nuo antradienio iki ketvirtadie-
nio nepersitempkite darbe, daugiau  
dėmesio, meilės skirkite šeimai.

VĖŽIUI

Geriausia diena - sekma-
dienis, skirkite ją partnerystei, kul-
tūros renginiams. Nuo antradienio 
iki ketvirtadienio netinkamas metas 
kelionėms, pristatymams, būkite 
atsargesni prie vairo, skirkite dėme-
sio artimai aplinkai.

LIŪTUI

Sekmadienį skirkite dėme-
sio savo įvaizdžiui, grožio procedū-
roms, palepinkite dėmesiu partnerį. 
Nuo antradienio iki ketvirtadienio 
galimos netikėtos išlaidos - patau-
sokite sveikatą, finansus, netinka-
mas metas pirkiniams.

MerGeLei

AstroloGinė proGnozė

BLoGiausios dienos: 3,8,9.

Sekmadienis - puiki diena 
partnerystei, tinka svečiuotis. Nuo 
antradienio iki ketvirtadienio galite 
patirti akibrokštų iš šeimos, partne-
rio - ypač svarbu išlaikyti esmines 
vertybes: taikumą, meilę, pusiausvy-
rą. Pasinaudokite įgimta diplomatija.

SVARSTYKLĖMS

Geriausios dienos - sekma-
dienio popietė bei pirmadienis: 
neblogos meilės pasimatymui, kūry-
bai, kils darbo iniciatyvų. Antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį ypač tauso-
kite sveikatą, neskubėkite, susitelkite 
į save, ribokite bendravimą.

SKORPIONUI

Sekmadienis - gera diena 
kelionėms, susitikimams, įdo-
mioms pažintims, dalytis informa-
cija. Antradienį, trečiadienį ir ketvir-
tadienį galite sulaukti staigmenų bei 
audringų emocijų iš vaikų, mylimo 
žmogaus. Ramiau reaguokite.

ŠauLiui

Geriausias laikas - sekma-
dienio popietė bei pirmadienis: 
leiskite sau atgaivos, jos reikia tokiu 
įtemptu metu. Išsikėlėte didelius 
karjeros tikslus, tačiau dėmesio rei-
kalauja šeima. Vis dėlto šiuo metu 
svarbiau karjeros reikalai.

OŽIARAGIUI

Geriausias metas - sekma-
dienio priešpietė: palanku mokytis, 
bendrauti, kils puikių įžvalgų, ini-
ciatyvų. Nuo antradienio iki ketvir-
tadienio kils nesusipratimų, tačiau 
neleiskite smulkmenoms, dirglumui 
užtemdyti esminių idealų. 

Vandeniui

Sekmadienis bei pirma-
dienis - puikios dienos kultūros 
renginiams, pristatymams, darbo 
reikalams. Nuo antradienio iki 
ketvirtadienio galimi finansiniai 
nuostoliai - ne metas pirkiniams, 
susitelkite į dvasinius dalykus.

ŽUVIMS
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Ekspresas. Anapa. LO. 
Indigas. Koš. Velykos. Gatava. Paradas. 
Samanos. Katamaranas. Lasas. Asisas. 
Lovys. Rėk. Gitaros. Gėtė. Padala. 
„Alyvos“. Alis. Sasas. Neris. Varėna. 
Anas. Rb. Katina. Asasinas. Nosinė. 
Atmata. Enema. Kortai. Mėn. Natas.
Horizontaliai: Vakaras. Kol. Estera. 
Ėdalas. Latakas. Tik. Arvydas. Lavino. 
Kaminas. Nėr. Osmosas. Ragana. 
AA. Esi. Pasilenkti. Ne. Tyra. Kad. 
Malavis. AM. Ni. Soros. Atė. AG. 
Vos. San. Pagalys. Asamas. Arsen. 
Tas. Garbina. Kanarėlė. Net. Klovos. 
Tinkama. Ošas. Vėsa. SAS.
Pažymėtuose langeliuose: 
Kandidatas.

sENTENCiJa

„Viskas pigu, ką 
galima sutVarkyti 
už pinigus“

Erichas Marija rEMarkas

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti picerijos „Pizza 
Land“ kuponą.

Atsakymą į kryžiažodį iki spalio 7 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsa-
kymą, vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės kaina -  
1 Lt. Praeito kryžiažo-
džio laimėtoja Viltė 
JUCiŪtĖ iš Vilniaus. 
 Jai bus įteiktas kremų 
rinkinys „Milk & Honey“.
Dėl prizų teiraukitės  
telefonu Vilniuje  
212 36 26,  
Kaune 20 80 14. Prizai 
laikomi tik dvi savaites.

SU
DO

KU



82 laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  3

NUGALĖTOJAS. Benis Mejeris (Beni Meier), moliūgų augin-
tojas iš Ciuricho (Šveicarija), šventė pergalę - jo užaugintas 
moliūgas, svėręs 951 kilogramą, laimėjo Klaistovo ūkyje, Vo-
kietijoje, surengtus didžiausio moliūgo rinkimus.

l

  Sėdi dvi blondinės valtyje. Valtis pra-
kiursta ir ima sunktis vanduo. Viena blon-
dinė panikuoja, o kita sako:

- Nesijaudink, pradursim antrą skylę ir 
vanduo išbėgs.

l

Tomukas verkdamas grįžta namo.
- Kas nutiko? - klausia sunerimusi 

mama.

- Darželyje visi vaikai žinojo, kad kūdi-
kius atneša gandras. Tik aš vienas apsijuo-
kiau su tavo kvaila istorija apie ypatingą 
vyro ir moters apsikabinimą.

l

Dėdė atsako į savo sūnėno laišką:
- Štai tau 10 litų, kaip norėjai. Bet išmok 

taisyklingai rašyti. Dešimt rašosi ne su dviem 
nuliais.

l

Motina apkloja savo dvynukus Adomą ir Eri-
ką. Vienas berniukas negali sulaikyti juoko, todėl 
mama teiraujasi, kas tokio linksmo atsitiko.

- Tu Adomą nuprausei dukart, o ma- 
nęs - nė karto.

l

- Mano tėvai keisti, - pasakoja Elzė savo 
geriausiai draugei. - Pradžioje mokė mane 
kalbėti, o kai išmokau, liepia patylėti.

aNEkDOTai

Beprotiškas pasaulis

IŠBANDYMAS. Kalifornijoje, 
Hantingtono paplūdimyje, 
vyko šunų banglentininkų 
varžybos, kuriose 
augintiniai kuo ilgiau turėjo 
išsilaikyti ant banglenčių.

ATSISVEIKINIMAS. Japonijos gyventojai 
ir turistai plūsta į netoli Tokijo esantį 
Hidako miesto Kinčakudos parką, kur 
žydi raudonosios voriškosios lelijos 
(dar vadinamos „Red spider Lilies“) - 
jų čia apie 5 milijonai. Japonijoje šis 
žydėjimas vadinamas atsisveikinimu su 
vasara ir simboliniu rudens su šaltomis 
dienomis sutikimu.

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.




