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Gardūs garsios konditerės Jekaterinos Buldakovos receptai ne tik virtuvėje, bet ir gyvenime  
68 p.

■

Kaip savo plaukus prižiūri gražiausių plau-
kų Lietuvoje savininke išrinkta birštonietė 
studentė Evelina Stanionytė             8 p.

■

Susipažinkime - 10 faktų, kurių galbūt ne-
žinojote apie radijo ir televizijos laidų ve-
dėją Joną Nainį                                  11 p.

■
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10	faktų,	kurių		
nežinojote	apie	joną	nainį

gražiausių		
plaukų	mergina

gardus	receptas,	kaip	prisijaukinti	vyrą
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n Rūta gimė 1981 m. birželio 25 d. Šiauliuose.

n Karjerą pradėjo 1996 m. - būdama 15 metų 

išleido pirmąjį solinį albumą.

n Kelis kartus dalyvavo nacionalinėse atrankose 

į „Euroviziją“, bet nė karto nepavyko laimėti.

n Rūta įvairių televizijos projektų teisėja - 

„Lietuvos talentų“, „Chorų karų“, „Muzikos 

akademijos“.
n Paskutinį albumą išleido 2012 m. „Tai - 

gyvenimas. Just Life“.

n 2008 m. su šokėju Deividu Meškausku 

susilaukė sūnaus Adomo.

n Praėjusią vasarą ištekėjo už verslininko 

Rolando Damijonaičio. Rugpjūtį jiedu susilaukė 

dukros, ją pavadino Anabele.

DOsJĖ

Rūta  Ščiogolevaitė:
„LaisvaLaikio“ interviu

Juokaujama, kad dainininkę  
Rūtą Ščiogolevaitę persekioja 
antrosios vietos prakeiksmas, mat 
daugelyje konkursų ji lieka antra

Redakcijos archyvo nuotr.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Agnė VAitAsiūtė-KeiziKienė

- Šiemet jau kelintą kartą būsite TV3 
projekto „Lietuvos talentai“ teisėja. Ko 
ieškosite šį kartą?

- Šiame projekte labiausiai ieškome tokių 
žmonių, kurie sudomintų žiūrovą. „Lietuvos 
talentai“ yra televizijos šou, todėl dalyviai tu-
ri būti ne tik talentingi, bet ir įdomūs žiūrėti.

- Kas jus šiame projekte dar gali nu-
stebinti?

- Labiausiai stebina netikėtumas ir origina-
lumas. Smagu pažiūrėti į kontrastus. Kartais į 
sceną išėjusi gražiai pasipuošusi, gražiai dai-
nuojanti panelė yra kur kas mažiau įdomi negu 
koks nors netikėtas talentas. Toks kaip, pavyz-
džiui, buvo Mikas. Vaikinas pademonstravo ne-
įtikėtiną talentą - grojimą dantimis. Ir laimėjo!

- Kokių dalyvių savybių pasigendate? 
Palyginti, pavyzdžiui, su „Amerikos ta-
lentais“, mes labai atsiliekame?

- Mes nenusileidžiame kitų šalių talen-
tams, nors ir esame nedidelė šalis. Šiemet, 
skirtingai nuo praėjusių sezono laidų, kai dau-
giausiai buvo dainuojančių ir šokančių daly-
vių, bus labai įvairių talentų. Tiesa, kol kas 
negaliu išduoti, kas stebins labiausiai.

- Ar pati savo karjeros pradžioje ei-
tumėte į tokį šou?

- Be abejo. Eičiau į visus šou. (Šypsosi.)

- Šiemet pirmą kartą stojote prie dis-
kusijų laidos vairo. Su žurnalistu Kristu-
pu Krivicku vedate TV3 premjerą „Gin-
čas be taisyklių“. Su kokiais iššūkiais 
susidūrėte?

- Prisipažinsiu - ryžtis tokiam žingsniui 
reikėjo drąsos. Kadangi prodiuseriai ir tele-
vizijos atstovai patikino, kad šitam vaidmeniui 
manęs reikėjo tiesiog kaip žmogaus, turinčio 
savo nuomonę, o ne kaip profesionalaus žur-

nalisto, sutikau. Be to, laidos kūrėjų parody-
tas pasitikėjimas lyg ir įpareigojo pačią labiau 
pasitikėti savimi.

- Kaip apskritai reaguojate į viešą nuo-
monę apie jus? Juk aptarinėjama esate jau 
daugybę metų, aptarinėjamos jūsų sėkmės 
ir nesėkmės, jūsų veikla ir asmeninis gy-
venimas. O gal per šitiek laiko užsiaugino-
te storą odą ir į smalsius praeivių žvilgsnius 
bei komentarus nekreipiate dėmesio?

- Visiškai nekreipti dėmesio neįmanoma. 
Nesu medinė. Bet reikia pasakyti, kad norint 
dirbti šitą darbą reikia šaltesnių nervų. Deja, 
ne visada man pavyksta tokius turėti, bet toks 
jau mano darbas.

- Kartą minėjote, kad nulipusi nuo 
scenos norėtumėte gyventi paprasto 
žmogaus gyvenimą. Kaip tą gyvenimą 
įsivaizduojate?

SvarbiauSiaS 
dalykaS 
dviejų žmonių 
SantykiuoSe yra 
dėmeSyS vienaS 
kitam, o kokia 
forma - tai jau 
Smulkmena

Rūta  Ščiogolevaitė:
kas slypi po geležinės ledi kauke?
Griežta, šalta ir visada turinti savo tvirtą 
nuomonę - toks kitados užduotas televizijos 
vaidmuo Rūtai ŠčioGolevaitei (33),  
panašu, prilipo visam gyvenimui. Pati  
dainininkė ir televizijos laidų vedėja teigia, 
kad būti tokiai tėra jos tiesioginis darbas. 
Namuose ji švelni, namų židiniu besirūpi-
nanti žmona ir mama. o motiniškų rūpesčių 
šiandien R.Ščiogolevaitei išties netrūksta. 
Juk rugpjūtį ji su vyru Rolandu Damijonaičiu 
susilaukė dukrytės. tačiau tai neatbaidė  
veiklios moters nuo darbų televizijoje.  
tv3 eteryje dainininkė ne tik teisėjauja  
„lietuvos talentų“ projekte, bet ir veda  
karštų diskusijų laidą „Ginčas be taisyklių“.

Rūta Ščiogolevaitė teisėjavo 
ir TV3 projekte „X Faktorius“
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- Norėčiau nebūti po didinamuoju stiklu. 
Juk, pavyzdžiui, paprastam žmogui gyventi be 
užuolaidų - nėra problemų. Gal kas nors ir 
stabtelėtų, pasižiūrėtų pro langą, sau pako-
mentuotų, kad viskas matyti, bet tuo ir baig-
tųsi. O gyvenimas be užuolaidų žmogui, kuris 
kelia šiokį tokį susidomėjimą jau vien dėl to, 
kad yra žinomas, sukeltų daug nereikalingų 
problemų. Atsitiktiniai praeiviai ne tik ilgiau 
sustotų dirstelėti pro langą, bet ir daugiau ap-
tarinėtų, o paskui gal ir kokias nors nuotraukas 
išsiųstų į spaudą. Tad skirtumas akivaizdus.

- Jei vienai dienai vis dėlto taptumė-
te niekam Lietuvoje nežinoma ir niekas 
gatvėje jūsų neatpažintų, ką tokią dieną 
veiktumėte?

- Nesupraskite manęs neteisingai - nėra 
taip, kad dėl žinomumo sau draudžiu ką nors 
veikti. Veikiu viską, ką veikčiau ir nebūdama 
žinoma. Galbūt tik psichologinis komfortas 
būtų didesnis. Kai tave nuo lentynos iki len-
tynos kokiame nors prekybos centre sekioja 
krizenantys vaikai, jautiesi lyg po didinamuo-
ju stiklu - nuolat stebimas. Tai nėra malonus 
jausmas, nes tikrai nesu iš tų, kurios pasida-
žiusios eina šuns išvesti.

- Jūsų besiklausant susidaro įspūdis, 
kad iš to žinomumo - vienos bėdos. Vis 
dėlto kokių pranašumų turi žinomumas?

- Yra ir pranašumų. Jei žmogus man ir 
mano darbams jaučia simpatiją, su juo len-
gviau bendrauti tvarkant kokius nors reika-
lus. Pavyzdžiui, einant pas gydytoją ar pan. 
Bet gali būti ir visiškai atvirkščiai. Jei žmonės 
nesimpatizuoja, bendrauti tampa sunkiau.

- O ar jaučiate tam tikrą pareigą savo 
klausytojams, žiūrovams?

- Per tiek laiko jau išsiugdė įprotis, kad nuo-
lat turi galvoti, ką darai. Norisi mažiau save 
demonstruoti. Kita vertus, negali nuolatos bū-
ti įsitempęs. Gyvenime esu toks pats žmogus 
kaip ir visi kiti. Tie patys rūpesčiai, ta pati bui-
tis. Viskas taip pat. Nematau jokio skirtumo.

- Viešumoje jūs griežta, truputį aro-
gantiška ir visada tiesiai šviesiai savo 
nuomonę sakanti moteris, o namuose, mi-
nėjote, esate jautri, švelni ir namų židiniu 
kruopščiai besirūpinanti mama bei žmo-
na. Kaip gimė tas kitas jūsų vaidmuo? Ar 
taip išėjo natūraliai, ar sąmoningai siekė-
te viešumoje atrodyti būtent tokia?

- Kitados televizijoje man buvo duotas 
toks vaidmuo. Turėjau būti griežtesnė. Nuo 
tada ir prilipo.

- Nesigailite?
- Aš apskritai stengiuosi gyvenime kuo ma-

žiau gailėtis. Bet problema gal būtų ta, kad Lie-
tuvoje žiūrovai įpratę žmogaus vaidmenį tele-
vizijoje sutapatinti su jo asmenybe ir gyvenime. 
Pavyzdžiui, užsienyje į tai reaguojama daug 
švelniau, labiau suprantama, kad tai tik vaid-
muo, kad tokia yra televizijos žmonių darbo 

„LaisvaLaikio“ interviu

Jeigu „Lietuvos 
taLentuose“ 
mano tiesioginis 
darbas yra turėti 
savo nuomonę, 
tai nereiškia, kad 
visur kitur aš 
turiu vaikščioti ir 
visiems sakyti: tu 
gauni „taip“, o tu 
gauni „ne“

nesu iš tų, kurios 
pasidažiusios eina 
šuns išvesti

Atlikėja atviravo, nors kasdienėje 
rutinoje paskęsta, tai ne liga,  
kad reikėtų nuo jos gelbėtis

Redakcijos archyvo nuotr.
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specifika. „Lietuvos talentuose“ mano tiesiogi-
nis darbas yra turėti savo nuomonę, bet tai ne-
reiškia, kad visur kitur aš turiu vaikščioti ir 
visiems sakyti: tu gauni „taip“, o tu gauni „ne“. 
Tai būtų absurdiška. Juk žmogus negali būti 
toks pats visur. Jis vienokias savybes turi darbe, 
kitokias užduotis kaip mama ar žmona. Aš savo 
darbe tiesiog atlieku savo pareigas.

- Ar sau esate tokia pat griežta kaip 
ir kitiems?

- Aš nepasakyčiau, kad kitiems esu griežta. 
Yra vos keletas dalykų, kurių nemėgstu, bet tai 
nereiškia, kad demonstruoju savo nepasitenki-
nimą visur ir visada. Žmonės, kurie mane gerai 
pažįsta, žino, kad esu gana tolerantiška, ir ne-
turi problemų su manimi bendraudami. O sve-
timi žmonės arba kokie nors nepatyrę ar tyčia 
provokuojantys žurnalistai natūralu, kad nesu-
laukia didžiulio mano švelnumo ir bičiulystės.

- O kokių dalykų nemėgstate?

- Nemėgstu svetimų žmonių familiarumo 
ir vėlavimo.

- Jei save reikėtų apibūdinti kaip ko-
kį nors muzikos kūrinį, koks muzikos 
kūrinys jūs būtumėte?

- Koks nors labai didelis ir kontrastingas. 
Tai turėtų būti koks nors įvairių stilių miksas.

- Vis dėlto esate ne tik televizijos laidų 
vedėja, bet ir dainininkė. Kas šiuo metu 
vyksta jūsų muzikinėje karjeroje?

- Absoliučiai nieko.

- Neapmaudu dėl to, kad jūsų didžio-
ji aistra - muzika - liko nuošalyje?

- Ne. O kaipgi gali būti apmaudu, kai tai 
susiję su vaiku?

- O kaip aktorystė? Išbandėte ir šią 
veiklą, ar dar turite kokių nors planų 
pasirodyti vėl aktorės amplua?

- Norų ir planų tikrai labai daug. O šiuo 
metu kaip tik filmuojame serialo „Giminės po 
20 metų“ tęsinį. Aš taip pat jame vaidinu.

- Kaip jums ta aktorės duona, ar ji prie 
širdies, ar reikia peržengti per save?

- Labai prie širdies. Vaidinti man yra di-
džiulis malonumas ir svajonė.

- Vis dėlto, kaip suprantu, pagrindinis 
jūsų gyvenimo vaidmuo yra mama. Ne-
seniai susilaukėte dukrytės Anabelės. 
Kokiais principais vadovaujatės auklė-
dama savo vaikus?

- Skaitau knygas, šį bei tą bandau pritai-
kyti iš ten gautos informacijos.

- Jūsų vyresnėliui Adomui jau šešeri. 
Ar jis jau rodo kokių nors polinkių į mu-
ziką ar kitą meno sritį?

- Aš pasakyčiau, kad jis apskritai yra ga-
bus įvairioms sritims. Kol kas dar neišryškė-
jo vienas pomėgis. O mes stengiamės neap-
krauti jo įvairiais būreliais.

- Du vaikai, vyras, namai, darbas... 
Kaip nepaskęstate rutinoje?

- Paskęstu. Jei atvirai, neturiu jokio re-
cepto, kaip gelbėtis nuo tos rutinos, kita ver-
tus, net ir nebandau gelbėtis, nes žinau, kad 
taip ir turi būti. Rutina - juk ne liga, nuo ku-
rios reikėtų gelbėtis.

- Kaip su vyru dalijatės buities rūpes-
čiais? Ar esate ta, kuri laukia vyro na-
muose su vakariene, ar kartais su vaka-
riene jis laukia jūsų?

- Dalinamės, padedame vienas kitam. Tuo 
labiau kad nesamdome jokių auklių. Mūsų 
vaikai auga su tėvais. Kai esu užsiėmusi aš, 
vaikus prižiūri vyras ir atvirkščiai.

- Gal žinote receptą, ko reikia tvirtai 
šeimai?

- Neįsivaizduoju.

- Gal romantiškų smulkmenų, siur-
prizų? Ar pati esate romantiška asme-
nybė? Ar jums svarbios malonios smulk-
menos, mylimojo siurprizai?

- Taip, esu romantiška. Manau, kad svar-
biausias dalykas dviejų žmonių santykiuose 
yra dėmesys vienas kitam, o kokia forma - tai 
jau smulkmena.

„LaisvaLaikio“ interviu

Kai tave nuo 
lentynos iKi 
lentynos KoKiame 
nors preKybos 
centre seKioja 
Krizenantys vaiKai, 
jautiesi lyg po 
didinamuoju stiKlu

Aktorės duonos ragavusi dainininkė prisipažino, 
kad išbandyti savo jėgas filmavimo  
aikštelėje buvo jos didžiulė svajonė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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VEIDAI

Praėjusią savaitę baigėsi visą vasarą trukęs gra-
žiausių plaukų konkursas „Miss Palette“. Finale iš 
beveik trijų šimtų merginų liko tik 10. Nugalėto-
ja ir kompanijos „Schwarzkopf“ veidu Lietuvoje 
tapo 19-metė EvELiNa StaNioNytė iš Birštono.

Kauno technologijų universitete verslo adminis-
travimą studijuojančiai merginai modelio duona - ne 
naujiena. Ji dalyvauti fotosesijose ir varstyti mode-
lių agentūrų duris pradėjo būdama 14. Tačiau žemas 
ūgis vis pakišdavo koją. Evelina sakė, kad šis laimė-
jimas galbūt paskatins ją nenuleisti rankų ir tęsti 
žygį svajonės link. Paklausta, kaip ji prižiūri savo 
plaukus, mergina sakė, kad jokių ypatingų priemonių 
nenaudoja. „Plaukams standartiškai naudoju šam-
pūną, kondicionierių, aliejų, bet nieko labai ypatingo. 
Nepasakyčiau, kad jiems skiriu labai daug dėme-
sio“, - gražių plaukų receptą sakė Evelina. Kartą per 
fotosesiją jai teko ryžtis ir kardinaliems pokyčiams. 
„Mano plaukų galai buvo nudažyti oranžine spalva, 
o viršugalvis - raudonai. Visiems pažįstamiems ir 
artimiesiems buvo šokas, kai mane pamatė, bet re-
zultatas man patiko“, - pasakojo Evelina.

Konkurse 10 finalininkių vertino ir kompeten-
tinga komisija - šokėjas Andrius Butkus, mados 
namų „Cantas“ dizaineris Egidijus Sidaras ir foto-
grafė Jurga Anusauskienė. Moteris sakė, kad di-
džiausią dėmesį ji kreipė ne tik į plaukus, bet ir į 
tai, kaip mergina moka bendrauti. „Norint tapti 
reklaminiu veidu neužtenka turėti vien gražius 
plaukus, būtina mokėti komunikuoti. Be abejo, pa-
tirties šioms merginoms galbūt dar ir trūksta. Bet 
tokie konkursai yra puiki galimybė tobulintis“, - 
sakė J.Anusauskienė.

Išrinkta gražiausių 
plaukų mergina

Komisija - šokėjas Andrius Butkus, 

fotografė Jurga Anusauskienė ir dizaineris 

Egidijus Sidaras - vertino ne tik gražius 

plaukus, bet ir gebėjimą bendrauti
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VEIDAI

Dizaineris AleksAnDrAs Pogrebnojus 
(46) lapkričio gale planuoja pristatyti nau-
jausią savo drabužių kolekciją. Apie įkvėpi-
mą daug nemėgstantis kalbėti kūrėjas at-
skleidė tik tiek, kad kolekcija bus susijusi su 
viduramžių dailininkais ir bažnytiniu menu.

Neseniai išskirtinį dizainą kavos aparatams 
sukūręs A.Pogrebnojus tiek jiems, tiek savo 
naujai drabužių kolekcijai netradicinių idėjų 
ieškojo viduramžių epochoje. „Viduramžių te-
ma yra aktuali ir dabar - viskas, kas vyko tais 
laikais - teritorijų dalijimasis, ligos ir pan., - 
vyksta ir dabar, niekas nepasikeitė, tik šiais 
laikais visa tai vyksta didesniu tempu“, - sakė 
dizaineris. Tačiau nereikėtų tikėtis naujoje jo 
kolekcijoje pamatyti viduramžių kostiumų. 
„Nieko, kas susiję su viduramžių mada, nebus. 
Dalis vaizdų, kurie yra ant kavos aparatų, bus 
integruoti į kolekciją, bet kas ir kaip, pamaty-
site atėję į pristatymą“, - intrigavo mados kū-
rėjas.

Paklaustas, kokios epochos mada jį patį la-
biausiai žavi, A.Pogrebnojus sakė, kad labiausiai 
jam patinka tarpukario stilius. „Tada viskas bu-
vo aišku - vyrai buvo vyrais, vaikai - vaikais, o 
moterys - moterimis. Dabar šeima su vaiku 
vaikšto taip apsirengę, kaip žmonės tarpukariu 
net miegoti neidavo“, - sakė dizaineris.

Naujausioje A.Pogrebnojaus kolekcijoje iš 
viso bus 40 modelių tiek vyrams, tiek mote-

rims, tiek jauniems, tiek vyresniems žmo-
nėms. Visa kolekcija jau sukurta, beliko paruo-
šiamieji darbai. „Reikia susirasti vietą kolek-
cijos pristatymui ir sugalvoti jo formą“, - sakė 
mados kūrėjas.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Gražiausių plaukų Lietuvoje 
savininkė Evelina Stanionytė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. Nauja A.Pogrebnojaus kolekcija - 
su viduramžių prieskoniu

Išskirtinį dizainą kavos aparatams sukūręs 
Aleksandras Pogrebnojus ruošiasi naujausios 
drabužių kolekcijos pristatymui

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dizaineris Aleksandras Pogrebnojus 
labiausiai žavisi tarpukario mada
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Juostos siužetas pasakoja apie prancūzės ir 
suomio susitikimą Vilniuje. Jų romantiški jaus-
mai užsimezgė viename sostinės barų, skam-
bant „Freaks On Floor“ kūriniui „Wait until the 
morning“, sužavėjusiam ir filmo kūrybinę gru-
pę bei tapusiam pagrindiniu filmo garso takeliu. 
„Kiek žinau, suomiams buvo pasiūlytos kelios 
šalies grupės, iš kurių jie pasirinko būtent mus. 
Tai buvo nepakartojama patirtis, juk scena fil-
me - ne koncertas. Kiekvieną garsą ir judesį 
reikia atlikti kuo tiksliau, preciziškiau ir labai 
apgalvotai. Man, kaip ir kitiems grupės nariams, 
labai smagu, kad mus kviečia, ypač užsieniečiai. 

Tai labai didelis įvertinimas ir pripažinimas, va-
dinasi, nestovime vietoje. Kad ir kuriuo filmo 
momentu nuskambės ta daina, kažkas ją išgirs, 
o mes dėl to džiaugiamės“, - įsitikinęs grupės 
narys J.Jarutis. Suomių filme, be „Freaks On 
Floor“ rokerių, pasirodys ir aktoriai Sakalas 
Uždavinys ir Jonas Braškys jaunesnysis.

Filmavimo aikštelės užkulisiai geriausiai 
roko grupei ne naujiena: vasarą trijulė jau 
filmavosi lietuvių kūrėjų filme „Dėdė, Rokas 
ir Nida“, kino teatruose pasirodysiančiame 
kitų metų pavasarį. 

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

VEIDAI

Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė pristatė 
pagrindinį kolekcijos modelį

Organizatorių nuotr.

Suomių filme - lietuviškas rokas

„Freaks On Floor“ nariai (iš kairės) -
Julius Valančauskas, Justinas Jarutis 
ir Rokas Beliukevičius - džiaugiasi 
galimybe savo kūrinį įamžinti filme

„Freaks On Floor“ nuotr.

R.E.Mazurevičiūtė 
demonstravo madas
Gražiausia praėjusių metų Lietuvos mergina ir krašto  
apsaugos savanorė Rūta ELžbiEta MazuREvičiūtė (23) 
puikiai jaučiasi ir žengdama podiumu pasipuošusi šalies  
dizainerių darbais. Šį kartą ji pristatė pagrindinį dizainerės 
Natalijos Šakelienės kolekcijos modelį.

Naujausioje N.Šakelienės kolekcijoje „Inflorescence“, arba „Žie-

dų gausa“ dominuoja rudens spalvos, tik natūralūs audiniai ir gėlių 

motyvai, primenantys tapybos darbus. Nors dizainerės kūryba ža-

vi moteris ir ji yra geidžiama publikos, savo darbus viešai pristato 

ne dažnai, todėl reta proga viešai pamatyti kūrėjos darbus. Tai ne 

vienintelė staigmena, laukusi susirinkusiųjų. Pagrindinį kolekcijos 

modelį pristatė R.E.Mazurevičiūtė. Pristatymo vakaras - paskutinis 

kartas, kai ji pasirodė kaip „Mis Lietuva“, nes savaitgalį gražuolės 

karūną perdavė kitai merginai. Gražuolė pristatė pagrindinį kolek-

cijos drabužį - ilgą šviesią gėlėmis dekoruotą suknelę.

Geriausios Lietuvos metų roko grupės  
„Freaks On Floor“ nariai JustiNas  
JaRutis, ROkas bELiukEvičius ir JuLius 
vaLaNčauskas  netveria džiaugsmu - 
suomių kino kūrėjai pakvietė juos filmuotis  
juostoje „2 naktys iki ryto“ („2 Nights till 
Morning“). Režisieriaus Miko kuparineno 
(Miikko kuparinen) filmas, kurio didžioji 
dalis filmuojama Lietuvoje, kino teatruose 
pasirodys kitų metų rudenį.
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10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Joną Nainį

Radijo ir televizijos laidų vedėjas JoNas NaiNys (31),  
daugeliui geriau žinomas kaip „radistas“, šiandien išgyvena 
savo didžiosios šlovės akimirkas. Darbas televizijoje ir  
radijuje - tai viena iš daugelio jo įgyvendintų svajonių. 
„Laisvalaikis“ pateikia keletą faktų, kurių iki šiol apie  
Joną galbūt dar nežinojote.
n Jonas yra vienas iš tų retų žmonių, kurie įvairius dar-

bus gali atlikti tiek dešine, tiek kaire ranka. Kaire jis 
piešia ir mėto kamuolį, o dešine rašo. Kai dešinė ran-
ka pavargsta, rašo kaire.

n Mokykloje Jonas buvo tikras aktyvistas. Jis lankė dai-
lės, pramoginių šokių, lengvosios atletikos, fotografi-
jos, skautų, etnokultūros būrelius.

n Kai Jonas diskžokėjavo mokykloje, buvo sugalvojęs sau 
pravardę Dj Kleckis, vėliau persivadino į Dj Diablo. 
Šiandien į abi šias pravardes Jonas žvelgia su šypsena.

n Jono ūgis - 1,8 m, batų dydis - 43.
n Paauglystėje radijo laidų vedėjas buvo didelis grupių 

„Funky“, „Skamp“ ir „G&G Sindikatas“ gerbėjas. „Tai 
buvo trys mano dievukai. Pamenu, kai jie atvažiavo į mo-
kyklą, kadangi buvau diskžokėjas, turėjau progą jiems pa-
spausti ranką ir kartu nusifotografuoti“, - pasakojo Jonas.

n Jono mama yra kirpėja, o tėtis - verslininkas. Jis turi 
vyresnį brolį.

n Radijo ir televizijos laidų vedėjas tiki keliais prietarais. 
„Jei laikrodyje pagaunu akimirką, kai valandų ir minučių 
skaičiai sutampa, pavyzdžiui, 11:11, tikiu, kad tą akimirką 
sugalvotas noras išsipildys. Mokykloje tikėjau, kad jei 
priešais eina sėkmę pelnęs, šaunus, gerai besimokantis 
žmogus, sekdamas jo pėdomis tikrąja to žodžio prasme 
irgi tapsiu toks. Tai ypač būdavo lengva padaryti žiemą, 
kai daug sniego ir pėdos matydavosi“, - šypsojosi Jonas.

n Joną erzina garsūs telefono skambučiai viešumoje. „Man 
būna labai nepatogu, jei kokioje nors žmonių kompanijo-
je man suskamba telefonas. Todėl esu nustatęs begarsį 
režimą, tik su vibracija“, - pasakojo „radistas“. Ant jo 
telefono ekrano - jo žmonos Simonos nuotrauka.

n Mėgstamiausia jo vaikystės knyga - Džeko Londono 
(Jack London) „Baltoji iltis“. Prieš porą metų Jonas at-
rado dar vieną jo mąstymą pakeitusią knygą - Juozo 
Kazicko „Vilties kelias“. „Ji man atvėrė suvokimą apie 
žmogaus galimybes pasiekti nerealių dalykų. Labai ža-
viuosi šia asmenybe. Turėjau planų aplankyti jį Ameri-
koje, bet nespėjau. Mano draugai jau kelis kartus gir-
dėjo pasakojimus iš tos knygos. Dabar stengiuosi į jį 
lygiuotis“, - sakė radijo laidų vedėjas.

n Jonas yra didis sriubų gerbėjas. Jo mėgstamiausios - 
burokėlių, kopūstų ir rūgštynių sriubos. „Jas gaminu 
be jokio recepto, tiesiog jaučiu, kiek dėti druskos, pipi-
rų, kiek pilti sultinio“, - pasakojo Jonas. Dar vienas jo 
tradicinis patiekalas - jautienos didkepsnis. „Jau gal 
dešimt metų esu pamišęs dėl argentinietiško, ameri-
kietiško maisto. Esu „kietas“ didkepsnių žinovas“, - 
šypsojosi „radistas“.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Tiems, kas skundžiasi, kad Lietuvos muzikos padangėje nieko naujo, gera žinia. Antra-
dienį viename Vilniaus klube muzikantas ir prodiuseris PoViLAs MeškėLA subūrė bei 
pristatė šešis naujus muzikinius projektus. Nors daugelis atlikėjų pramogų pasaulio pa-
dangėje nėra naujokai, tokiame amplua publika juos išvydo pirmą kartą. „Laisvalaikis“ 
kviečia susipažinti su tais, kurie nuo šiol didžiosiose scenose pasirodys daug dažniau.

Kas? „The Show Of Depeche Mode“.
Sudėtis. Vokalistas Tadas Juodsnu-kis (nuotraukoje), Kostas Balčiūnas (akus-tinė gitara), Martynas Garbačas (bosinė gitara), Mindaugas Stundžia (perkusija) bei Gediminas Gefenas (sintezatorius).
Stilius. Gražiausios legendinės gru-pės „Depeche Mode“ dainos gyvai.

Kas? „Top Of The Pop“.

Sudėtis. Giedrė Girnytė („Vig Ro-
ses“), Augustė Vedrickaitė ir Akvilė Ma-
tukaitė („Vig Roses“).

Stilius. Populiariausios XXI amžiaus 
TOP dainos.

Kas? „The Beatles istorija“.

Sudėtis. Aktorius Jokūbas Bareikis ir operos solistas Rafailas Karpis.

Stilius. Grupė dainuoja ne tik gražiausias visų laikų populiariausios grupės 

dainas, bet ir atlieka teatralizuotą šou, kuris žavi tiek vyresnę publiką, tiek mu-

zikos istorija besidomintį jaunimą.

Muzikos naujokai ir scenos korifėjai 
susibūrė naujiems projektams

VEIDAI
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Kas? „Radijo klasika“.
Sudėtis. Scenos deivė Vaida Genytė, 

dainininkas Egidijus Bavikinas ir orkestras 
„Brass Bravo“.

Stilius. Senos, nuotaikingos, lietuviš-
kos dainos, nukelsiančios publiką į praeitį.

Kas? „Stiliagos“.
Sudėtis. Anžela Adomovič 

(X-Faktorius), aktorius Tomas 
Rinkūnas (nuotraukoje), Tadas 
Juodsnukis (projekto „Romeo ir 
Džiuljeta“ laimėtojas).

Stilius. Stilinga muzika su 
disko-šokių elementais.

Kas? „Hipiai“.

Sudėtis. Aktorius Jokūbas Barei-

kis ir atlikėja Kristina Radžiukynaitė.

Stilius. Muzikinis hipių šou, spin-

duliuojantis meile, taika ir šiluma.

Pasirodymus stebėjo muzikantas 
bei prodiuseris Povilas Meškėla

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Susipažinti su naujais muzikos 
projektais į vakarėlį atvyko 
muzikantas Vladas Kovaliovas su 
drauge Indre Launikonyte...

...verslininkas Ugnius Kiguolis su drauge...

...dainininkė Eglė Jakštytė

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Veidai

Ką mes 
skaitome?

Sportuoti, sveikai gyventi, lavėti, skaityti knygas... Tokių raginimų girdime kasdien,  
o internetinėje erdvėje vis pilasi nauji iššūkiai. Vienas jų - išvardyti dešimtuką  
gyvenimą pakeitusių knygų. Taigi „Laisvalaikis“ pasidomėjo, ką skaito ir kiek laiko  
knygoms skiria žinomi žmonės. Ar knygos tikrai keičia gyvenimą?

Televizijos ir radijo laidų vedėja Vilma Če-
reškienė (47) sako, jog net ir besiritant elek-
troninių knygų skaityklių bangai, tradicinė 
popierinė knyga jei yra gerokai mielesnė, o ir 
akims mažiau kenkia.

Dar studijų laikais įpratusi skaityti daug ir 
pačios įvairiausios literatūros, Vilma šį pomėgį 
puoselėja iki šiol, pirmenybę teikdama detek-
tyvams ir trilerio elementų turinčioms kny-
goms, su intriga, paslaptimi. O rinkdamasi nau-
ją knygą, Vilmą pasikliauja draugų, kolegų re-
komendacijomis, knygyno darbuotojų siūly-
mais, skaito knygų recenzijas. „Mano lietuvių 
kalbos mokytoja yra labai gerai pasakiusi, kad 
nėra gerų ir blogų knygų, yra tik įdomios ir 
neįdomios. O kalbant apie plintantį iššūkį iš-
vardyti dešimt gyvenimą pakeitusių knygų, ne-
galėčiau išskirti knygos, ar knygų, pakeitusių 

mano gyvenimą. Juk gali pasiimti skaityti tą 
pačią knygą po dešimties metų ir ji tau atrodys 
visai kitokia, nei skaitant pirmą kartą, nes tu 
pats kaip žmogus būsi pasikeitęs, sukaupęs 
daugiau žinių, patirčių ir knyga gal atsiskleis 
visai naujomis prasmėmis. Man kiekviena kny-
ga yra nuostabi kelionė, nesvarbu ar į kitą šalį, 
ar į kitą kultūrą, ar kitą pasaulį, specialybę ir 
panašiai“, - pasakojo V.Čereškienė. 

Knygų ketvertukas

❏	Kristinos Sabaliauskaitės „Silva Rerum“
❏	Larso Keplerio (Lars Kepler)  

„Hipnotizuotojas“
❏	Džo Nesbo (Jo Nesbo) „Gelbėtojas“
❏	Žano Kristoferio Grandže  (Jean  

Christophe Grange) „Sielų miškas“

Vilma Čereškienė: 
Kiekviena knyga yra nuostabi kelionė

Vilma Čereškienė mano, jog po 
kelerių metų pertraukos naujai 
perskaityta sena knyga gali atsiverti 
visai kitomis prasmėmis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Televizijos ir radijo laidų vedėja Vilma Če-
reškienė (47) sako, jog net ir besiritant elek-
troninių knygų skaityklių bangai, tradicinė 
popierinė knyga jei yra gerokai mielesnė, o ir 
akims mažiau kenkia.

Dar studijų laikais įpratusi skaityti daug ir 
pačios įvairiausios literatūros, Vilma šį pomėgį 
puoselėja iki šiol, pirmenybę teikdama detek-
tyvams ir trilerio elementų turinčioms kny-
goms, su intriga, paslaptimi. O rinkdamasi nau-
ją knygą, Vilmą pasikliauja draugų, kolegų re-
komendacijomis, knygyno darbuotojų siūly-
mais, skaito knygų recenzijas. „Mano lietuvių 
kalbos mokytoja yra labai gerai pasakiusi, kad 
nėra gerų ir blogų knygų, yra tik įdomios ir 
neįdomios. O kalbant apie plintantį iššūkį iš-
vardyti dešimt gyvenimą pakeitusių knygų, ne-
galėčiau išskirti knygos, ar knygų, pakeitusių 

mano gyvenimą. Juk gali pasiimti skaityti tą 
pačią knygą po dešimties metų ir ji tau atrodys 
visai kitokia, nei skaitant pirmą kartą, nes tu 
pats kaip žmogus būsi pasikeitęs, sukaupęs 
daugiau žinių, patirčių ir knyga gal atsiskleis 
visai naujomis prasmėmis. Man kiekviena kny-
ga yra nuostabi kelionė, nesvarbu ar į kitą šalį, 
ar į kitą kultūrą, ar kitą pasaulį, specialybę ir 
panašiai“, - pasakojo V.Čereškienė. 

Knygų ketvertukas

❏	Kristinos Sabaliauskaitės „Silva Rerum“
❏	Larso Keplerio (Lars Kepler)  

„Hipnotizuotojas“
❏	Džo Nesbo (Jo Nesbo) „Gelbėtojas“
❏	Žano Kristoferio Grandže  (Jean  

Christophe Grange) „Sielų miškas“

Vienas garsiausių Lietuvos muzikantų 
Andrius Mamontovas (47) įsitikinęs, kad 
skaityti yra privaloma, o meilę knygai dar 
jauname amžiuje vaikams ir moksleiviams 
turi skiepyti vyresnieji. O dėl ko? Priežas-
tys visai paprastos, tačiau ne prastos.

„Skaitymas, skirtingai nuo kitų lavinimo 
priemonių, labiausiai lavina fantaziją, gebė-
jimą vertinti, plečia pažinimą. Aš manau, 
kad tėvai, mokytojai ir net darželių auklė-
tojai yra atsakingi, ugdydami knygų ir skai-
tymo mylėtojus. Ir būtų gerai, kad prieš su-
sipažindami su kompiuteriu vaikai spėtų 
susipažinti su knyga ir ją pamilti“, - sampro-
tavo A.Mamontovas ir kalbėdamas apie pa-
statytus pagal literatūros kūrinius filmus 
buvo šiek tiek kritiškas. Filmai, pasak dai-
nininko, neretai neprilygsta knygai, taigi, jo 
manymu, pirmiausia reikėtų perskaityti 
knygą, o tik tada žiūrėti filmą. „Juk filme 
gali būti pateikiamas gana paviršutiniškas 
knygos atpasakojimas, kuris atbaidys žmogų 
nuo literatūros kūrinio skaitymo. Tikrieji 
lobiai slypi knygoje. Žinoma, šiais laikais 
knygai labai sunku konkuruoti su internetu, 
elektroninėmis knygų skaityklėmis, gyve-

name pernelyg intensyviame informacinia-
me lauke ir kartais žmogui norisi tiesiog 
atsijungti nuo visko. Tačiau gera knyga yra 
puikus mokytojas ir draugas, tie, kurie 
mėgsta skaityti knygas, puikiai supranta, ką 
aš turiu galvoje“, - šypsojosi Andrius.

Vaikystėje, paauglystėje ir 
jaunystėje žavėjusios knygos

❏	Marko Tveno (Mark Twain) „Tomo Sojerio 
nuotykiai“, „Heklberio Fino nuotykiai“

❏	Roberto Luiso Stivensono (Robert Luis 
Stevenson) „Lobių sala“

❏	Žiulio Verno (Jules Verne), Antuano de 
Sent Egziuperi kūryba, Edgaro Alano Po 
(Edgar Allan Poe) apsakymai.

Palikusios neišdildomą įspūdį

❏	Michailo Bulgakovo  
„Meistras ir Margarita“

❏	Seung Sahno „Pelenų barstymas  
ant Budos“

❏	 Jurgos Ivanauskaitės „Placebas“ ir 
„Miegančių drugelių tvirtovė“

Vilma Čereškienė: 
Kiekviena knyga yra nuostabi kelionė

Pasak Andriaus 
Mamontovo, skaityti 
yra privalu, mat ši 
veikla lavina asmenybę 
įvairiomis prasmėmis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Andrius Mamontovas: 
Gera knyga yra mokytojas ir draugas
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TV3 televizijos laidų vedėja Eglė Skro-
lytė (34) tikina, kad niekam neužtektų lai-
ko perskaityti visas geriausias knygas, tad 
rinktis, ką skaityti, reikia atsakingai. 

„Aš vienu metu skaitau vieną knygą, tačiau 
visuomet turiu aiškų sąrašą, ką skaitysiu vė-
liau. O knygas į tą sąrašą renkuosi labai atsa-
kingai ir tikslingai, nes suprantu, jog man ir 
viso gyvenimo neužteks, kad perskaityčiau 
geriausias knygas. Tad renkuosi jas iš tų sričių, 
kurios man yra aktualiausios, tai yra psicholo-
ginės ir grožinės literatūros. Taip pat patinka 
ir poezija“, - pasakojo Eglė. Moteris tikino ma-
nanti, kad gera knyga palieka žmoguje savo-
tiškų vertingų nuosėdų, pėdsakų ir nepraeina 
lyg vėjas. „Renku geriausias knygų mintis, jas 
užsirašau, kad prireikus, galėčiau prisiminti. 

Dėl intensyvaus darbo ritmo laidų vedėjai 
nelieka labai daug laisvo laiko, tačiau knygoms 
Eglė jo vis tiek atranda. „Aš esu iš tų žmonių, 
kurie tikrai skaito, ir nemažai. Tiesa, jeigu 
turėčiau daugiau laisvo laiko, skaityčiau dar 
daugiau. Manau, kad skaityti yra tiesiog pri-
valu, nors tai, ką kiekvienas gauname iš kny-

gų, gana sunku apibrėžti: tai ir pasaulėžiūra, 
ir žinios, ir tam tikras suvokimas, vidinė kul-
tūra, nepriklausomai nuo to, kokią literatūrą 
skaitome“, - samprotavo E.Skrolytė. O pa-
klausta, ar knyga gali pakeisti gyvenimą, Eglė 
atsakė, kad tam tikra prasme tai tikrai yra 
įmanoma: „Skaitant knygas, gali keistis žmo-
gaus požiūris. Mano režisūros mokytoja mėg-
davo sakyti, kad net ir blogas spektaklis gali 
pamokyti, kaip ir ko daryti nereikėtų. Manau, 
ši taisyklė tinka ir kalbant apie knygas.“

Trys labiausiai patikusios knygos

❏	Marselio Prusto (Marcel Proust) „Pra-
rasto laiko beieškant“. Ją skaitydama 
taupiau puslapius, kad per greitai nesi-
baigtų, nes buvo labai įdomu.

❏	Gregorio Deivido Robertso (Gregory Da-
vid Roberts) „Šantaramas“.

❏	Antuano de Sent Egziuperi (Antoine de 
Saint-Exupery) „Mažasis princas“. Šią 
knygą skaitau savo vaikams ir mes ją 
kartu analizuojame. 

Veidai

Grupės „G&G Sindikatas“ lyderis Gabrie-
lius Liaudanskas-Svaras (40) knygas skaito kas-
dien ir ne po vieną kartą. O ši veikla Gabrieliui 
atrodo vienas geriausių savęs lavinimo būdų.

„Knygų skaitymas yra vienas papras-
čiausių kasdienių savęs tobulinimo pratimų, 
kuris kartu yra ir didelis malonumas. Man 
knyga sukelia didesnį malonumą nei kokio 
nors filmo žiūrėjimas ar kompiuteriniai žai-
dimai. Ir nors skaityti nėra privaloma, skai-
tantys knygas visuomet turi pranašumą 
prieš neskaitančius. Juk skaitymas labai ple-
čia vaizduotę, mąstymą, turtina žodyną, su-
vokimą, gebėjimą save išreikšti“, - pasakojo 
Gabrielius, šiuo metu skaitantis Maiklo Fli-
no (Michael Flynn) knygą „Eifelheimas“. O 
paklaustas, kiek knygų vidutiniškai įveikia 
per metus, G.Liaudanskas šypsosi ir tikina, 
kad tai lengva padaryti tiems, kurie skaito 
labai mažai. Gabrieliaus namuose keli šimtai 
knygų ir lentynos pasipildo vis naujomis, o 
prie labiausiai patikusių jis sugrįžta ne kartą: 

„Keliskart skaitydamas knygą gali rasti min-
čių, kurias anksčiau praleidai, ar tiesiog pa-
žvelgti į ją kitomis akimis, naujai, atrasti se-
niau tarp eilučių neįžvelgtų prasmių.“ 

Vis populiarėjant elektroninėms knygų 
skaityklėms, Gabrielius įsitikinęs, kad popie-
rinė knyga išnykti neturėtų. „Kažkada toks 
klausimas jau buvo iškilęs dėl plokštelių, tačiau 
jos vis tiek dar neišnyko. Aš pats neturiu elek-
troninės knygų skaityklės, nes esu popierinės 
knygos gerbėjas. Bet nesakau, kad niekuomet 
nenusipirksiu“, - pasakojo G.Liaudanskas.

Paprašytas įvardyti labiausiai patikusias 
knygas, Gabrielius tikino stebintis šiuo me-
tu internetinėje erdvėje plintantį iššūkį iš-
rinkti 10 gyvenimą pakeitusių knygų, tačiau 
pats to daryti neketina. „Galvoju, kad ne-
galėčiau išrinkti savo knygų dešimtuko. 
Man tikriausiai lengviau būtų mylimų kny-
gų 100-uką sudaryti ir vis tiek jaudinčiausi, 
kad neįtraukiau kurios nors man labiausiai 
patikusios“, - sakė Gabrielius. 

Gabrielius Liaudanskas-Svaras: 
Skaitantys knygas visada 
pranašesni prieš neskaitančius

Gabrielius Liaudanskas-Svaras save 
vadina popierinės knygos gerbėju

Redakcijos archyvo nuotr.

Eglė Skrolytė:  
Renku geriausias knygų mintis

Eglė Skrolytė visuomet turi 
numačiusi sąrašą knygų, 
kurias ketina perskaityti

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

Aktorė Eglė Driukaitė 
įsitikinusi, jog knyga 

žmogų ugdo visą 
gyvenimą

Redakcijos archyvo nuotr.

Eglė Driukaitė: 
Gera knyga ilgam 
pasilieka atmintyje

Aktorei Eglei Driukaitei (35) knygų skaitymas 
yra vienas geriausių laisvalaikio leidimo būdų. Šiuo 
metu eilėje Eglės jau laukia kelios naujos knygos, 
ir moteris, radusi laisvą minutę, su malonumu pa-
siners į jų skaitymą. 

„Skaityti man labai patinka. Manau, kad knyga 
ugdo žmogų visą gyvenimą. Knygos turi išliekamąją 
vertę, o itin gera knyga atmintyje pasilieka ilgam. 
Vaikystėje, pamenu, patiko nuotykių literatūra, stu-
dijų metais patiko dramos ir pjesės. Dabar skaitau 
pačias įvairiausias knygas. Kai buvau mokinė, turėjau 
sąsiuvinį, į kurį užrašydavau kiekvieną knygą, kurią 
perskaičiau, ir dar iliustruodavau kokiu nors pieši-
nėliu, patikusia knygos ištrauka“, - pasakojo Eglė. 
Tiesa, aktorė elektroninių knygų skaityklių atžvilgiu 
nėra nusiteikusi priešiškai, tačiau pati šios naujovės 
dar nepriima ir nėra bandžiusi. Tačiau ji nemano, kad 
dėl tokių naujovių spausdintos knygos kada nors iš-
nyks, tereikia ugdytis meilę knygai ir skaitymui. 

Pastaruoju metu patikusios knygos

❏	Džeromo Selindžerio (Jerome Salinger) „Rugiuo-
se prie bedugnės“ ir kiti šio autoriaus kūriniai

❏	Torntono Vailderio (Thornton Wilder), Antono 
Čechovo kūryba

❏	Maiklo Muro (Michael Moore) „Kvailieji balta-
odžiai“ 

❏	 Iš lietuvių klasikos: Broniaus Radzevičiaus 
„Priešaušrio vieškeliai“, Žemaitės kūryba

Vaikystėje Eglė Driukaitė vedė sąsiuvinį, kuriame aprašydavo perskaitytas 
knygas ir jas iliustruodavo Eglės Driukaitės asmeninio albumo nuotr.

Parengė Ringailė STulPInAITė
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Kaip tik su draugais visai neseniai kal-

bėjome apie automobilius, jų markes, ir aš 
sakiau, kad man tai nėra aktualu. Aš per 

daug nesidomiu automobilių naujienomis, 
modeliais, man mašina tėra susisiekimo 
priemonė, reikalinga nuvažiuoti iš vieno taš-
ko į kitą. Man karyba, senovinės uniformos 
yra gerokai įdomesnės temos nei automobi-
lių modeliai. (Šypsosi.) Todėl ir mano svajo-

nių automobilis greičiausiai būtų koks nors 
Antrojo pasaulinio karo laikų amerikiečių 
džipas. 

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Na, tiesą sakant, bijau prisišnekėti, bet 

tokios labai jau ekstremalios situacijos ir nė-
ra man buvę. Galų gale, juk stebi kelią. Pa-
menu, važiuojant į Nidą, į kelią buvo išėjęs 
briedis, bet jį pamačiau iš toli, tad nieko ir 
nenutiko. O kai kurių situacijų gal tiesiog ne-
vadinu ekstremaliomis. Tikiuosi, kad man 
tokių situacijų ir nepasitaikys, bet kelyje juk 
ne viskas priklauso vien nuo manęs. 

Ratai

Dizaineris GieDrius Paulauskas (35) neslepia, kad markė renkantis naują auto-
mobilį lemiamos reikšmės tikrai neturi, o ir automobilių dizaino ar rinkos naujienoms 
didelio dėmesio jis neskiria. svarbiausia yra kuo didesnis saugumas ir patikimumas 
vairuojant. Tiesa, jei jau galima svajoti, karyba besidomintis Giedrius sako, kad jam pa-
tiktų vairuoti antrojo pasaulinio karo laikų amerikiečių džipą „Willys“. 

Giedrius Paulauskas
norėtų važinėtis kariniu džipu

Giedrius Paulauskas sako, jog renkantis naują 
automobilį labai svarbu, kiek dėmesio gamintojai 
skiria vaiko ir visos šeimos saugumui
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- Esate greičio mėgėjas ar ramus vai-
ruotojas?

- Mėgstu greitį. (Juokiasi.) Bet greičiau 
pasivažinėti sau leidžiu tik būdamas vienas 
ir kur nors autostradoje, kur apskritai leisti-
nas greitis yra didesnis. Mieste to stengiuo-
si nedaryti, juk niekuomet negali žinoti, kas 
kur ant to kelio išlįs, tenka paisyti savo ir 
kitų saugumo, miestas yra miestas ir tas tai-
sykles privalu gerbti. 

- Kur ir kada važiuoti smagiausia?
- Man vien jau pats važiavimas, vairavimas 

yra didelis malonumas. Tiesa, dabar, po kokių 

dešimties metų pertraukos, aktyviai vairuoju tik 
daugiau nei metus. Buvo laikotarpis, kai netu-
rėjau automobilio, o vėliau, kai toks atsirado, 
prie jo vairo sėdo žmona. Maniau, kad jai svar-
biau pirmai išmokti gerai vairuoti, tai ji mane ir 
vežiodavo. (Juokiasi.) O dabar iš savo asmeninės 
vairavimo patirties galiu pasakyti, kad man vi-
suomet smagu važiuoti pro mažus miestelius. 
Ten visai kitokia aplinka, daug gamtos, gražu. 
Kelias nuo Smiltynės į Nidą labai žavingas. Va-
žiuojant man patinka atrasti naujas vietas.

- Kokius reikalavimus keliate rinkda-
masis naują automobilį?

- Prieš metus su žmona įsigijome naują 
automobilį, tuomet besirinkdami saugumą 
įvardijome svarbiausiu kriterijumi. Mums bu-
vo svarbu, kiek automobilių gamintojai atsi-
žvelgia į saugumą, ypač vaikui. Taip pat no-
rėjome, kad automobilis būtų talpus, ekono-
miškas, tad pirmenybę teikėme dyzeliniu 
kuru varomam automobiliui. Norėjome auto-
matinės pavarų dėžės, keturių varomųjų ratų. 
Tai turėjo būti tvirta, patikima mašina. Nors 
dizainas mums nebuvo labai svarbus, bet štai 
spalva mums svarbi. Kadangi seniau turėjome 
pilkos spalvos automobilį, šį kartą norėjome 
labiau klasikinio - juodos spalvos. 

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Nieko, kas blaško dėmesį. Stengčiausi 
nedaryti nieko, kas yra nesaugu. Muzikos 
klausymas man vairuoti tikrai netrukdo, bet 
štai į telefono skambučius vairuodamas neat-
siliepiu. Vairuojant reikia susikaupti. Kartais 
dėmesys nuslysta vien dėl pervargimo po sun-
kios darbo dienos, o jei dar blaškyčiausi...

- Kartais žmonės, mėgstantys vai-
ruoti, net ir iki artimiausios parduotu-

vės važiuoja automobiliu. Ar jums taip 
nebūna?

- Na, kartais ir man taip nutinka. Kažkaip 
tai lyja, tai tingisi, ai gal tiesiog nuvažiuosiu. 
Tiesa, kartais save pagaunu galvojantį, kad 
nejau vėl teks išsivaryti automobilį, gal tie-
siog nueiti pėsčiomis. 

- Rodikliai, iš kurių sprendžiate, kad 
prieš jus važiuoja prastas vairuotojas?

- Kartais būna, kad gal žmogui prasta die-
na ir jis padaro kokią nors klaidą... Čia galbūt 
ilgai važiuojant kokiu nors kelio ruožu būtų 
lengviau išskirti, kad štai vienas vairuotojas 
tą ar kitą dalyką daro negerai. Aš stengiuosi 
nevažiuoti piko metu, kai visi skuba, lekia. 
Nepatinka, kai žmonės daro staigius manev-
rus kelyje, tai yra didžiausia problema. Jeigu 
jų veiksmus galėtum nuspėti, būtų kur kas 
lengviau, blogiausia, kad tie prasti vairuotojai 
viską daro staiga. Tokiais atvejais aš sakau, 
kad jie kelyje „pjauna grybą“. (Šypsosi.)

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

- Manau, kad visi vairuoja vienodai gerai 
ir vienodai blogai arba gerai. Vieni vairuotojai 
gal yra atsargesni, bet negalėčiau to išskirti 
pagal lytį. Kartais „grybą pjauna“ ir vieni, ir 
kiti.

- Vyro automobilyje visuomet privalo 
būti?.. 

- Na, aš visuomet stengiuosi, kad auto-
mobilyje būtų mano akiniai nuo saulės. Mū-
siškas oras apgaulingas, ryte gali būti apniu-
kę, o popiet išlenda saulė ir spigina akis. Taip 
pat turi būti ir tie visi privalomi dalykai, kaip 
vaistinėlė, liemenė, gesintuvas ir panašiai. 
Be jų juk net techninės apžiūros neįmanoma 
pereiti.

Ratai

n Šiuo metu vairuoja: „Volvo XC70“

n Svajonių automobilis: Antrojo pasaulinio 

karo laikų amerikietiškas džipas „Willys“

n Greičio rekordas: apie 170 km/h

n Eismo įvykių skaičius: 0

n Vairavimo stažas: apie 15 metų

DosjĖ

norėtų važinėtis kariniu džipu
Giedrius Paulauskas sutinka, kad kartais gali 

atsirasti savotiškas įprotis, net ir iki artimiausios 
parduotuvės važiuoti automobiliu

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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ŽvaigŽdės

Aktoriai EvA MEndEs (Eva Mendes, 
40) ir RAjAnAs GoslinGAs (Ryan Gosling, 
33) tapo tėvais. Gražuolė aktorė neseniai 
pagimdė mergaitę. Tai yra pirmasis E.Men-

des ir kanadiečių aktoriaus vaikas. Poros 
atstovai kol kas šios žinios nekomentuoja. 
E.Mendes nėštumo metu vengė rodytis 
viešumoje.

E.Mendes ir R.Goslingui gimė duktė

EPA-Eltos nuotr.

Italijos aktorė ir mo-
delis MonIka BElučI 
(Monica Bellucci) rugsėjo 
30 dieną švęs savo 50-ąjį 
gimtadienį.

Italijos sekso simboliu 
vadinama M.Beluči ilgą 
laiką dirbo modelių agen-
tūrose „Elite“, „Storm 
Model Management“, 
2006-2010 metais buvo 
kompanijos „Dior“ rekla-
minis veidas, o nuo  
2012 -ųjų - „Dolce & Gab-
bana“ reklaminiu veidu. 
M.Beluči su prancūzų ak-
toriumi Vensanu kaseliu 
(Vincent Cassel) augina 
dvi dukras: dešimtmetę 
Devą (Deva) ir keturmetę 
leonę (leonie). Ir nors 
pora po 14 metų santuo-
kos išsiskyrė praėjusių 
metų rudenį, dukros daž-
nai suveda abu garsius tė-
vus po vienu stogu į šei-
mos renginius.

Gražiosios italės jubiliejus

A.Džoli vėl 
režisuos filmą

JaV aktorė anDžElIna DžolI 
(angelina Jolie, 39) pranešė kursian-
ti filmą pagal tikrą istoriją apie vyrą, 
kovojantį su dramblių medžiotojais.

kenijos archeologas, antropolo-
gas ir politikas Ričardas likis (Ri-
chard leakey) žinomas kaip pirmasis 
atradęs australopiteko (žmogaus 
pirmtako) kaukolę. Vyras intensyviai 
kovoja su dramblių ir kitų laukinių 
gyvūnų medžiotojais ir laikosi griež-
to požiūrio jų atžvilgiu. R.likis pasi-
sakė už ginkluotų kenijos pajėgų įkū-
rimą laukinėje gamtoje, kurioms įsa-
kyta šaudyti brakonierius.

„aš visą gyvenimą jaučiau stiprų 
ryšį su afrika ir jos kultūra. Mane 
paveikė šio nuostabaus filmo scena-
rijus, pasakojantis apie vyrą, įsitrau-
kusį į pavojingą konfliktą su dramblių 
medžiotojais, ir kuris jaučia stiprią 
atsakomybę už jį supantį pasaulį“,- 
tvirtino a.Džoli.

JaV aktorei tai bus ketvirtas pa-
čios režisuotas filmas. Prieš tai a.Džo-
li debiutavo su juosta apie Bosnijos 
karą. Per šias kalėdas didžiuosius ki-
no ekranus turėtų pasiekti naujausias 
jos režisūros darbas - „unbroken“ 
(„nepalaužtas“).
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ŽvaigŽdės

Skandalingoji JAV atlikėja Lady GaGa 
(28) ir džiazo muzikos legenda Tonis Bene-
Tas (Tony Bennett, 88) Briuselyje (Belgija) 
pristatė vienos dainos vaizdo klipą iš jų bendro 
studijinio albumo „Cheek to Cheek“.

Naujasis albumas yra dvi kartas sujun-

giančių atlikėjų bendras darbas, duoklė džia-
zo muzikai. Lady Gaga, šiuo metu gastroliuo-
janti su koncertiniu turu „artRAVE: The 
ARTPOP Ball“, yra viena ryškiausių savo 
kartos įžymybių, apjungianti muzikos ir ma-
dos pasaulius. Tonis Benetas - pasaulinio gar-

so JAV muzikos atlikėjas, 17 kartų laimėjęs 
„Gramy“ apdovanojimą.

Abu atlikėjai, pirmąkart kartu uždainavę 
prieš keletą metų, sako, jog jų muzikinis bend-
radarbiavimas jiems teikia didžiulį malonumą.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Šalia džiazo muzikos žvaigždės 
Tonio Beneto (Tony Bennett) 

Lady Gaga buvo tikra dama
EPA-Eltos nuotr.

Dvi superžvaigždės pristato savo kūrinį
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ŽvaigŽdės

Buvęs Italijos vicepremjeras ir buvęs 
Romos meras Valteris Veltronis (Walter 
Veltroni) sutuoks amerikiečių aktorių, 
režisierių ir prodiuserį DžoRDžą Klunį 
(George Clooney, 53) ir libaniečių kilmės 
britų teisininkę AmAl AlAmuDIn (Amal 
Alamuddin, 36).

Rugsėjo 27-ąją Venecijoje įvyksiančios 
ceremonijos detales atskleidė leidinys 
„Gente“. Populiarus savaitraštis teigia, kad 

Dž.Klunio sužadėtinė Amerikos žurnalo 
„Vogue“ vyriausiosios redaktorės Anos Vintur 
(Anna Wintour) patarimu išsirinko suknelę 
iš Aleksandro makvyno (Alexander mcQueen) 
mados namų, kurią sukūrė Sara Barton (Sarah 
Burton). į sutuoktuves, be kita ko, laukiama 
atvykstant Andželinos Džoli (Angelina Jolie) 
ir Bredo Pito (Brad Pitt), Sandros Bulok 
(Sandra Bullock),  Bono (Bono) iš grupės u2, 
meto Deimono (matt Damon). į tris dienas 

truksiančias iškilmes pakviesta apie 150 
svečių. Jiems koncertą surengs lana Del Rei 
(lana Del Rey).

Jaunieji ir svarbiausi svečiai apsistos XVI 
amžiuje statytuose rūmuose „Palazzo 
Papadopoli“, kuriuose yra 7 žvaigždučių 
viešbutis. Šeštadienio rytą policijos eskorto 
lydimi jaunieji ir svečiai Didžiuoju kanalu 
plauks į Venecijos meriją, kur įvyks 
sutuoktuvių ceremonija.

Dž.Klunį sutuoks žinomas italų politikas

EPA-Eltos nuotr.

 Kino legendos šventė
Italijos kino žvaigždė SofI loRen (Sophia loren) 

šeštadienį meksike (meksika) atšventė savo 80-ąjį gim-

tadienį.

L.Dikaprijas paskirtas JT taikos 
ambasadoriumi

Holivudo žvaigždė leonARDAS 
DIKAPRIJAS (leonardo DiCaprio, 
39) paskirtas Jungtinių Tautų tai-
kos ambasadoriumi. „Aktorius yra 
„patikimas balsas aplinkosaugos 
judėjime“, - taip savo pasirinkimą 
neseniai niujorke pagrindė JT ge-
neralinis sekretorius Pan Gi munas 
(Ban Ki moon).

l.Dikaprijas sakė, kad jaučiasi pa-
gerbtas tokio paskyrimo. „Tai, kaip mes 
ateinančiais metais reaguosime į klimato kri-
zę, nulems žmonijos ir mūsų planetos likimą“, - sakė jis. JAV 
aktorius turi įsteigęs savo vardo fondą ir nuo 1998 metų ko-
voja už aplinkosaugą. 

Sofi Loren (Sophia Loren) 
sveikino ir jos sūnūs

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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StiliuS

Odė rugiagėlių mėlynai spalvai
Milano mados savaitėje pristatyta italų dizainerio 
DžorDžijaus arManio (Giorgio armani) mados namų 
„Emporio armani“ kolekcija, visus sužavėjusi mėlynos 
spalvos variacijomis. aplodismentų sulaukusioje laisva-
laikiui skirtoje „Emporio armani“ kolekcijos linijoje ne-
trūko naujų idėjų ir patikrintos klasikos. itin moteriškus 
siluetus paįvairino sportinę dvasią sukuriantys aksesua-
rai ir avalynė. Ypač išsiskyrė įspūdingi sūkuriniai sijonai.

Kolekcijos akcentas - 
įspūdingi sūkuriniai sijonai

Dizainerio Džordžijaus Armanio  
(Giorgio Armani) pasirodymas publikai

EPA-Eltos nuotr.
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StiliuS

„Emporio Armani“ 
kolekcijoje žaista mėlynos 
ir baltos spalvų deriniais
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Gėlėtas, vasariškas sukneles jau slepiame spintose ir 
ieškome šiltesnių drabužių, ramesnių žemės ir gamtos 
spalvų. Visoms svajojančioms apie garderobo pokyčius 
žinoma dizainerė Diana VapsVienė pristatė naujau-
sią rudens/žiemos 2014 kolekciją, skirtą stilingoms, 
aktyvioms ir išskirtinumo ieškančioms moterims bei 
mamoms.

„Mano sukurti prekiniai ženklai „Modi Du“ ir „VDesire“ 
gyvuoja jau trečius metus, tad naujoji kolekcija jau šeštoji. Ji 
kitokia nei ankstesnės, nes yra solidesnė, skirta aktyviai ir 
stilingai miesto moteriai bei mamai. Rodos, bręstame su kiek
viena kolekcija ir plečiame asortimentą, skirtą moterims. 
Anksčiau mano drabužiai labiausiai domino jaunas mamytes, 
o dabar sau tinkamų atranda ir penkiolikmetės merginos, ir 
mamos, kurioms per keturiasdešimt“,  sakė D.Vapsvienė. 

Vaikams ir motinoms kuriančios dizainerės darbai spin
duliuoja šeimos dvasią, todėl ir kolekcijų veidais tampa ne 
skandalingos garsenybės, o būtent motinos. Dizainerei jau 
pozavo Elena PuidokaitėAtlanta, Vaida GrikšaitėČesnaus
kienė ir kitos. „Džiaugiuosi, kad rudens/žiemos kolekcijos 
veidu tapo Viktorija Macijauskienė. Ji ne tik viena gražiausių 
Lietuvos moterų, galinti pasigirti ne tik išskirtiniais bruožais, 
bet ir gražiu gyvenimo būdu. Aktyvi dviejų vaikų mama daug 
sportuoja, sveikai maitinasi ir labai rūpinasi savo mažaisiais. 
Ji pati  labai švelnus ir šiltas žmogus. Viktorija viena mano 
klienčių, tad man labai malonu, kad ši graži pažintis virto 
tokiu projektu“,  šypsojosi dizainerė. Ji sakė, V. Macijaus
kienė kiek kuklinosi ir kiek išgyveno, kad neįgyvendins 
kūrėjos vizijos, tačiau fotosesija puikiai pavyko. „Nors ji nė
ra ragavus modelio duonos, rezultatas rodo, jog ji nė kiek 
nenusileidžia merginoms, nuolat pozuojančioms prieš objek
tyvą. Ji puikiai išreiškia drabužio charakterį, yra labai mote
riška ir grakšti“,  džiaugėsi D.Vapsvienė.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

StiliuS

Dizainerė Diana Vapsvienė 

Nors Viktorija Macijauskienė anksčiau nėra ragavusi 
modelio duonos, kolekcijos fotosesija puikiai pavyko

Kolekcijos veidu tapo Viktorija 
Macijauskienė
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StiliuS
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Naujosios kolekcijos veidu tapo  
krepšininko Arvydo Macijausko žmona ir 
dviejų vaikų mama Viktorija Macijauskienė 



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

1.	Gediminas	buvo	puikus		
diplomatas	ir	geras	karvedys

Apie asmenines Gedimino savybes galima 
spręsti tik iš jo veiksmų. Jis sugebėjo sude-
rinti dvi visiškai skirtingas savybes. Gedimi-
nas mokėjo strategiškai laiku parinkti tinka-
mas karines ar diplomatines priemones. Kar-
tais kariuomenei vadovavo pats, o kartais šį 
darbą pavesdavo kam nors kitam. Gediminas 
nelaikė savo pareiga dalyvauti visuose mū-
šiuose.

2.	Vilnius	kaip	miestas	ar		
gyvenvietė	egzistavo	ir		

	 prieš	Gedimino	valdymą
Vilniaus teritorijoje kai kurių rastų archeo

loginių radinių datos siekia net akmens am-
žių. Tačiau istorikai abejoja, ar šie daiktai ga-
li būti įrodymas, kad čia egzistavo gyvenvie-
tė. Tvirtai žinoma, kad Traidenio valdymo 
pradžioje  1271 m.  Vilniuje prasidėjo dide-

lės medinių pastatų statybos ir būtent tada 
Vilnius tapo didesniu centru, iškilo kaip mies-
tas. Šis faktas nustatytas labai tiksliai, pagal 
medžio rieves.

3.	Gediminas	Vilniuje		
įkūrė	sostinę

Šiam legendos faktui istorikai neturi 
prieštaravimų. Archeologiniai faktai rodo, kad 
seniausias mūras Vilniuje buvo pastatytas 
Gedimino laikais  1327 m. Tai reiškia, kad 
jis Vilnių iš tiesų plėtė, tvirtino ir, matyt, su-
teikė jam sostinės statusą.

4.	Pirmą	kartą	Vilnius	rašyti-
niuose	šaltiniuose		

	 paminėtas	Gedimino	laikais

Rašytiniuose šaltiniuose Vilnius pirmą 
kartą paminėtas Gedimino laiškuose. Tai ne-
prieštarauja legendai.

5.	Gedimino	bokštas	pastatytas	
Vytauto	laikais

Istorikai spėja, kad Gedimino laikais toje 
vietoje, kur dabar yra pilis, geriausiu atveju bu-
vo mūrinės sienos, galbūt medinė pilis su mū-
ro elementais. Pats bokštas pastatytas Vytauto 
laikais. Šiandien jis yra išlikęs ne visas. Iš tiesų 
jis buvo aukštesnis ir turėjo smailų stogą.

DATOS

Įdomūs faktai apie 

Rugsėjo	28	d.	Lietuvoje	minima	Vilniaus	įkūrėjo,	Lietuvos	didžiojo	kunigaikščio	Gedi-
mino	diena.	Matyt,	retas	kuris	nežino	populiariosios	legendos	apie	Gedimino	sapną	ar	
nesididžiuoja	ant	kalno	besipuikuojančia	Gedimino	pilimi.	Tačiau	ar	žinojote,	kad	pilis	
ant	Gedimino	kalno	buvo	pastatyta	vėliau,	nei	gyveno	pats	Gediminas?	Pateikiame	ir	
daugiau	faktų,	kurių	galbūt	iki	šiol	apie	Gediminą	ir	jo	darbus	nežinojote.

Gediminas mokėjo 
strateGiškai 
laiku parinkti 
tinkamas karines 
ar diplomatines 
priemones

Manoma, kad Gedimino pilis buvo 
pastatyta XIII a.pab.-XIV a.pr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Didžiojo kunigaikščio Gedimino medalis iš 
sidabro, žalvario ir keramikos

kunigaikštį	Gediminą
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6. Gediminas bandė  
sumoderninti Vilnių

Savo laiškuose 1322-1324 m. Gediminas 
žadėjo krikštytis, kreipėsi į Šiaurės Vokietijos 
miestus, kvietė amatininkus, žemdirbius, 
karvedžius ir kitų profesijų žmones atvykti į 
Lietuvą, čia įsikurti, žadėjo įvairių lengvatų. 
Gedimino tikslas buvo pasikviesti žmonių, 
turinčių tokių gebėjimų, kokių Lietuvoje tuo 
metu nebuvo. Tai, kad Gedimino laikais 
1327 m. Vilniuje pasirodė mūro statyba, yra 
tiesiogiai susiję su tais kvietimais.

7. Gediminas padėjo pagrindus 
Lietuvos teritorijai plėstis

Nors tiesiogiai prie Lietuvos naujų teri-
torijų Gediminas prijungė nedaug, jis išplėtė 
Lietuvos galias Rusijoje. Vėliau tai jo sūnui 
Algirdui padėjo beveik padvigubinti Lietuvos 
teritoriją - beliko kai kurias teritorijas tiesiog 
prijungti prie Lietuvos.

8. Gedimino žmonos  
vardas nėra žinomas

Apie didžiojo kunigaikščio meilės roma-
nus nieko nėra žinoma, net nežinomas jo 
žmonos vardas. Yra viena versija, išpopulia-
rinta istoriko mėgėjo Teodoro Narbuto XIX 
amžiuje, kad jo žmona buvo Jaunė, bet pati-
kimi šaltiniai šitos versijos nepatvirtina. Ži-
noma tik tai, kad Gediminas turėjo ž moną, 
nes turėjo septynis sūnus ir dukterų.

9. Gediminas turėjo  
ilgus plaukus

Labiausiai paplitęs jo įvaizdis kyla iš XVI a. 
pabaigos sukurtos Aleksandro Gvanjinio kro-
nikos, kuri buvo iliustruota portretais. Kaip 
Gediminas atrodė iš tikrųjų, nėra žinoma. Yra 

išlikę nebent aprašyti jo laiškų antspaudai. 
Ten pažymėta, kad antspaude Gediminas bu-
vo vaizduojamas ilgais plaukais.

10. Manoma, kad Gediminas 
mirė sava mirtimi

Apie mirties aplinkybes ir Gedimino kapą 
šaltiniai nieko nepraneša. Buvo versija, kad 
Gediminas žuvo prie Veliuonos, bet vėliau 
paaiškėjo, kad senoji istoriografija supainiojo 
jį su kitu - nežinomo vardo - kunigaikščiu. 
Spėjama, kad Gediminas mirė sava mirtimi 
maždaug 1341 m. pabaigoje. Galima manyti, 
kad buvo palaidotas Vilniuje.

Datos

l Gediminas gimė maždaug 1275 m.
l Lietuvą jis valdė 1316-1341 m.
l Lietuvos banko 50 litų nominalo moneta, skirta 
didžiajam kunigaikščiui Gediminui.
l Istorikų bei archeologų duomenimis, Vilniaus 
aukštutinė pilis, dabar vadinama Gedimino 
pilimi, galėjo būti pastatyta XIII a.pab.-XIV a.pr. 
Skaičiuojama, kad per vienerius metus joje apsilanko 
daugiau kaip 150 tūkst. žmonių.
l Pagrindinė Vilniaus gatvė pavadinta Gedimino 
vardu - Gedimino prospektas. Gatvė suformuota 
1836 m., o tokį pavadinimą gavo 1989 m.
l Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 
medalis - Lietuvos valstybės apdovanojimas, kuriuo 
Lietuvos Respublikos prezidento dekretu apdovano-
jami nusipelnę Lietuvai asmenys.

FakTai

Pagrindinėje Vilniaus gatvėje - Gedimino prospekte - dažnai 
rengiamos didžiosios miesto šventės

Stasio Žumbio ir redakcijos archyvo nuotr.

Istoriką Tomą BARANAUSKĄ kalbino Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Valstybinis pučiamųjų instrumentų  
orkestras „Trimitas“ 58-ąjį sezoną pasitinka 
šventiškai pasipuošęs atnaujinta scenine 
apranga. Rugsėjo 26 d. 18 val. Šv.Kotrynos 
bažnyčioje, Vilniuje, sezono atidarymo  
koncerte orkestras džiugins žiūrovus ne tik 
muzika, bet ir pakitusiu įvaizdžiu.

Įvaizdžiui - originalios aprangos 
detalės

Pirmieji orkestro ir mados namų „Cantas“ 
bendradarbiavimo vaisiai - kelios kolekcijos 
originalių aprangos detalių: gėlės formos se-
gės moterims ir peteliškės vyrams. „Pirmo-
ji, žalioji aksesuarų kolekcija - spalvingai žais-
minga, sukurta iš margo audinio. Antroji - 
raudona, ryškiai puošni, solidi ir įpareigojan-
ti, pasiūta iš prabangaus aksomo“, - mintimis 
dalijosi „Cantas“ dizaineris Egidijus Sidaras. 
Mados namų siuvėjos pagamino net šimtą 
vienetų aksesuarų - visiems orkestro muzi-
kantams ir muzikantėms. Kūrybines idėjas 
įgyvendinęs dizaineris E.Sidaras sako, kad 

orkestrui būdingi tam tikri sceninės aprangos 
standartai. Siekiant išlaikyti tvarkingą ir kar-
tu modernių aksesuarų turintį klasikinį įvaiz-
dį, mados namų „Cantas“ užduotis - į vieną 
visumą orkestrą jungiančios aprangos deta-
lės, kurios suteiktų įvairių atspalvių.

Bendradarbiavimo sutartis

Valstybinio pučiamųjų instrumentų or-
kestro „Trimitas“ ir mados namų „Cantas“ 
bendradarbiavimas įtvirtintas sutartimi, ku-
rios tikslas - bendruose projektuose propa-

Scena

Naujas „Trimito“ įvaizdis - 
šventė klausantiems muzikos ir akimis

Bendradarbiavimo sutartį 
pasirašė „Cantas“ vadovė Jolanta 
Mikalajūnienė ir „Trimito“ 
vadovas Deividas Staponkus
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guoti muzikinę kultūrą, sceninę estetiką ir 
grožį. „Šiuo bendradarbiavimu įsipareigojo-
me profesionaliai rūpintis ir prižiūrėti or-
kestro vizualinę estetiką ir įvaizdį“, - sakė 
„Cantas“ vadovė Jolanta Mikalajūnienė. Pa-
sak orkestro vadovo Deivido Staponkaus, 
„Trimitas“ yra Lietuvos pučiamųjų orkestrų 
flagmanas, pristatantis jau 58-ąjį sezoną, 
nuolat koncertuojantis ir reprezentuojantis 
Lietuvą įvairiuose renginiuose, festivaliuose 
bei projektuose, todėl svarbu atrodyti este-
tiškai, būti matomiems ir atpažįstamiems. 
„Apranga neatskiriama įvaizdžio ir kartu at-
pažįstamumo dalis. Norime žiūrovams būti 
patrauklūs, ne tik profesionaliai atliekama 
muzika, bet ir estetiniu vaizdu, todėl bendra 
visuma yra labai svarbu“, - sakė „Trimito“ 
vadovas D.Staponkus.

Scena

Rugsėjo 26 d. 18 val. Šv.Kotrynos bažnyčioje 

58-ojo sezono atidarymo koncerte valstybinis 

pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“  

pasidabins naujomis įvaizdžio detalėmis.

Naujam muzikantų įvaizdžiui - 
žalioji aksesuarų linija...

...aksesuarai iš raudono aksomo
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dainos apie muziką

Lietuvos muzikos kūrėjai yra parašę 
daug dainų apie savo didžiausią gyvenimo 
meilę - muziką: tai grupės „Empti“ kūri-
nys taip ir pavadintas „Muzika“, „Pieno 
lazerių“ daina „Gali mane vadinti muzika“, 
taip pat „G&G Sindikato“ hiphopo himnas 
„Muzika, kuri saugo“ ir kiti.

Tarptautinės muzikos dienos koncerte 
bus galima susipažinti su naujomis minėtų 
kūrinių versijomis. Koncerto žiūrovai iš-
girs naujai aranžuotas, įkvepiančias Lietu-
vos atlikėjų dainas: Andriaus Mamontovo 
„Tavo svajonę“, Jurgos Šeduikytės „Jūrą 
vandenyną“ ir daug kitų. Nebus užmiršta 
ir klasika - naujai suskambės Danieliaus 
Dolskio kūrinys „Elyt, tu meili“, parašytas 
dar tarpukariu. Šį kūrinį atliks grupės 
„Liūdni slibinai“ vokalistas ir koncerto ve-
dėjas D.Vaitiekūnas. Jam muzikos diena - 
svarbi šventė, kaip ir pati muzika: „Muzi-
ka man ne tik profesijos dalis, bet ir kas-
dieninė palydovė bei pagalbininkė. Ji man 
padeda nuvykti į darbus, neužmigti po kon-
certų ir renginių vairuojant naktį, padeda 
išsiplauti indus, o mokyklos laikais padėjo 
parašyti ne vieną rašto darbą. Mano šeima 
prisimena, kad dar prieš pradėdamas 
vaikščioti kinkuodavau į taktą. Pasakoja, 
kad mane migdydavo su muzika...“ - pri-
simena muzikantas.

Muzikos dienos koncertas bus ypatin-
gas ne tik savo tematika, bet ir tuo, kad 
jame kartu gros tiek jau patyrę muzikos 
profesionalai, tiek dar į mokyklą ar univer-
sitetus einantys jaunosios kartos Lietuvos 

muzikos atlikėjai - meistriškumo stovyklos 
„AGATA Langai“ dalyviai.

„Tikiuosi, mainai bus abipusiškai ver-
tingi - jaunimas gaus puikią progą išban-
dyti savo jėgas su vienais geriausių Lietu-
vos džiazo muzikantų. Patyrę muzikantai 
bendradarbiaudami su jaunimu patirs, kad 
laikas niekada nesustoja - karta keičia kar-
tą“, - sako R.Rančys. Jo vadovaujamas Vil-
niaus džiazo orkestras aranžuos koncerte 
skambėsiančius kūrinius.

Tarptautinės muzikos dienos proga - 
muzikos profesionalų dovana

n Tarptautinė muzikos diena oficialiai minima 

spalio 1 dieną. Ši šventė pirmą kartą paminėta 

1975 m. amerikiečių ir šveicarų smuikininko ir 

dirigento Jehudžio Menuhino (Yehudi Menuhin) 

iniciatyva. Šia diena siekiama parodyti muzikos 

meno svarbą gyvenime, skirtingų žmonių ir 

kultūrų draugystę.
n Koncertą Vilniui ir miesto svečiams dovanoja 

Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA. Per 

4 tūkst. Lietuvos atlikėjų, aktorių ir muzikos įrašų 

leidėjų vienijanti asociacija šiemet mini 15-ąjį 

gimtadienį.
n Koncertą tiesiogiai transliuos LRT Kultūros 

televizija.

Faktai

Dainininkė Giedrė Kilčiauskienė, „Liūdnų slibinų“ varikliukas Dominykas Vaitiekūnas, 
Vilniaus džiazo orkestras, vadovaujamas Remigijaus Rančio, ir būrys meistriškumo 
stovyklos „AGATA Langai“ jaunųjų muzikantų - visi jie sujungs jėgas, kad Tarptautinė 
muzikos diena Lietuvoje šiemet skambėtų, - surengs nemokamą koncertą Preziden-
tūros kiemelyje.

Koncertas rugsėjo 28 dieną 14 val. 
Prezidentūros kieme - nemokamas.  

(Įėjimas į Prezidentūros kiemą -  
pro vartus nuo Universiteto gatvės pusės).

„Empti“ vokalistė Giedrė Kilčiauskienė 
Tarptautinės muzikos dienos minėjimo 
koncerte padainuos ir šiai progai ypač 
tinkančią dainą „Muzika“

Stasio Žumbio nuotr.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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„Central Perk“ Niujorke

Niujorkiečiai ir miesto svečiai dabar gali 
prisėsti ant garsiosios kultinio serialo „Drau-
gai“ oranžinės sofutės ar tiesiog kavinėje „Cent
ral Perk“ išgerti kavos. Mat amerikiečių tele-
vizijos serialo „Draugai“ pasirodymo ekranuo-
se 20ųjų metinių proga Niujorke atidaryta 
tiksli kavinės, kurioje vyko serialo veiksmas, 
kopija. Kavinė „Central Perk“ atvėrė duris 
Manhatane, Lafajeto gatvėje. Kavinėje atkurta 
aplinka, kurią „Draugų“ gerbėjai matė seriale. 
„Central Perk“ lankytojams siūloma nemoka-

ma kava  specialiai „Draugų“ jubiliejui buvo 
sukurtas kavos mišinys „Central Perk Roast“. 
Kavinė veiks tik iki spalio 18 dienos, darbo 
valandos  nuo 8 iki 20 valandos.

„Central Perk“ Pekine

Kinijos sostinėje Pekine serialo gerbėjai 
kavinę „Central Perk“ turi nuo 2009 metų  tai 
labai populiari vieta tarp Kinijos jaunimo. Na 
o dabar, kai švenčiamas „Draugų“ dvidešimt
metis, į kavinę plūstelėjo dar daugiau žmonių. 
Kavinės lankytojai, pasirašę „Fanų lentoje“, 
kavos gali gauti nemokamai. Čia pat, kavinėje, 
galima pažiūrėti ir norimą „Draugų“ seriją.

Kultinio serialo „Draugai“ 
kavines Niujorke ir Pekine užplūdo lankytojai

n „Draugų“ premjera per NBC kanalą 

įvyko 1994 metų rugsėjo 22-ąją, serialas 

buvo rodomas iki 2004 metų.
n Pagrindiniai jo herojai - šeši draugai, 

kuriuos vaidino Dženifer Eniston (Jennifer 

Aniston), Kortni Koks (Courteney Cox), Liza 

Kudrou (Lisa Kudrow), Metju Peris (Matthew 

Perry), Metas Leblanas (Matt LeBlanc) ir 

Deividas Švimeris (David Schwimmer).

Faktai

legendos

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Kavinėje Niujorke galima prisėsti ant 
garsiosios „Draugų“ oranžinės sofutės

Kavinėje eksponuojami ir serialo 
„Draugai“ herojų drabužiai

„Draugų“ gerbėjams, norintiems patekti 
į kavinę Niujorke, teko pastovėti ir eilėje

EPA-Eltos nuotr.

Kavinėje „Central Perk“ Pekine galima 
pažiūrėti ir norimą „Draugų“ seriją

Minint serialo dvidešimtmetį kavinės Pekine lankytojai, 
pasirašę „Fanų lentoje“, kavos gali gauti nemokamai
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skirtingi valgymo įpročiai

„Azijos šalių virtuvė - ne tik patiekalai, bet 
ir ritualai, įprasminantys šių kultūrų istorinę 
praeitį. Pasauliui susitraukus iki vieno skry-
džio lėktuvu, bet kas norintis gali paragauti 
viso pasaulio skonių, tačiau ne viskas pas mus 
prigyja dėl skirtingo mentaliteto ir valgymo 
įpročių. Pavyzdžiui, retas pas mus išdrįstų pa-
ragauti itin Japonijoje vertinamos nuodingos 
fugu žuvies, kurios ne taip paruoštas kąsnis 
gali baigtis mirtimi, todėl svetima virtuvė 
adaptuojama vienus produktus keičiant kitais, 
europiečiams įprastesniais ar tiesiog lengviau 
surandamais rinkoje“, - sako Azijos virtuvių 
restorano Vilniuje šefas V.Kalinovskis.

Anot jo, dėl tokio pataikavimo kalti kai 
kurie Europoje įsikūrusių Azijos virtuvių res-
toranų šefai. Pavyzdžiui, norėdami įtikti klien-
tui, ryžius, kurie iš esmės yra Azijos virtuvės 
pagrindas, paverčia garnyro atitikmeniu, o 
retesnes žuvis ar jūros gėrybes keičia kito-
mis, dažniausiai šaldytomis. „Žinoma, šviežių 
omarų ar austrių pas mus prižvejoti neįma-
noma dėl klimato zonos, tačiau visada galima 
gaminti patiekalus iš esamų šviežių ingredi-
entų arba juos pakeisti geros kokybės atiti-

kmenimis. Pigesniuose restoranuose, stoko-
jant geros kokybės produktų, nevengiama 
patiekalų pagerinti skonio stiprikliais, o tai 
visiškai priešinga autentiškai Azijos virtuvei. 
Pavyzdžiui, Indijoje į parduotuvę einama du 
kartus per dieną, kad daržovės būtų tikrai 
šviežios, pietinėje Kinijoje turguje sunku par-
duoti kažką, kas nėra gyva ar skinta ryte, 
todėl atsakingi virtuvės šefai stengiasi kuo 
mažiau nuklysti nuo originalios receptūros“, 
- sako „Manami“ virtuvės šefas.

Maistas - šalies ambasadorius

Kaip teigia V.Kalinovskis, Azijos ir Vaka-
rų virtuvėse nepanašūs ne tik maisto gamy-
boje naudojami produktai, bet ir gaminimo 
technologija bei patiekalo pateikimas. Nors 
Europoje visus receptus gaminant stengia-
masi juos atitikti 100 proc., dauguma azijie-
tiškus patiekalus valgo naudodami šakutes ir 
peilius, o patiekalų porcijos padidinamos pri-
sitaikant prie vakariečių valgymo įpročių. Tai, 
anot V.Kalinovskio, - adaptacijos vakarietiš-
kam skoniui pasekmė. „Manami“ restorane 
stengiamės, kad ne tik receptūra, bet ir ga-
minimo technologija liktų autentiška, todėl 

turime tiekėjus, kurie užtikrina 
nuolatinį šviežių produktų tiekimą, 
nenaudojame jokių skonio stipri-
klių, sultinius ir padažus verdame 
patys, patiekalus gaminame ant 
atviros kaitrios ugnies greitai ter-
miškai apdorodami, kad maiste lik-
tų vitaminai ir reikalingos maistinės 
medžiagos. Taip pat stengiamės, kad mūsų 
gaminamas maistas pasakotų šalies istoriją, 
taptų savotišku ambasadoriumi ir paneigtų 
mitą, kad azijietiška virtuvė - tik sušiai ar 
patiekalai su skonio stiprikliais bei krakmo-
lu“, - sako V.Kalinovskis.

vakarietiškos ir rytietiškos  
virtuvės skirtumai

„Manami“ restorane gaminamas įvairių 
rūšių klasikinis japoniškas patiekalas „Don-
buri“, kurio pagrindą sudaro ryžiai, skiriasi 
tik kitos sudedamosios dalys - mėsa, žuvis 
arba daržovės. Taip pat čia galima paragauti 
ir naujienos Lietuvoje - „Ramen“: tai japo-
niška sriuba su kviečių makaronais ir vietoje 
gaminamu žuvies ar mėsos sultiniu, kuris 
pagardinamas sojų padažu arba misu. Į sriubą 

Skonio kodaS

Virtuvės šefas: vakariečiai egzotišką Azijos virtuvę 

Globalizacijos laikais, kai pasiekti kitą pasaulio kraštą įmanoma per keletą valandų lėktuvu, nenuostabu, kad skirtingų 
šalių kultūros susipina, viena kitą papildydamos iki šiol joms nebūdingais dalykais. Ne išimtis - ir egzotiška Azijos virtuvė, 
adaptuojama taip, kad atitiktų vakariečių skonį ir kultūrinį suvokimą. Pasak Vilniuje įsikūrusio restorano „Manami“ virtu-
vės šefo Vladislavo Kalinovskio, maistas tampa geriausiu ambasadoriumi, priverčiančiu pasidomėti kitos šalies tradicijo-
mis ir papročiais, todėl gaila, kad dažnai jis supaprastinamas, norint nenutolti nuo klientui įprasto raciono.

supaprastina iki krakmolo ir glutamato
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taip pat dedama žuvies ar mėsos gabaliukų, 
pjaustytų svogūnų ir jūržolių.

Kaip pasakoja rytietiškos virtuvės speci-
alistas, Azijos virtuvėje stengiamasi vengti 
„poruoti“ ingredientus, kurie turėtų intensy-
vų skonį ir savo chemine sudėtimi būtų labai 
panašūs, o Vakarų kultūra įpratusi derinti in-
gredientus pagal jų derančias skonio chemijas. 
„Tarpusavyje poruoti patiekalus - nieko naujo. 
Dar visai neseniai tokia populiari buvusi mo-
lekulinė virtuvė laboratorijose analizuodavo 
maisto ingredientus, kad galėtų atrasti, kurie 
tarpusavyje dera chemiškai. Taip restoranai 
galėdavo pasiūlyti iš pirmo žvilgsnio tarpusa-
vyje nederančių ingredientų patiekalą, pvz., 
baltąjį šokoladą su ikrais, - sako V.Kalinovskis. 
- Tačiau Vakarų deriniuose (pavyzdžiui, par-
mezano sūrio su pomidorais) cheminės me-
džiagos sutampa, o Rytų (pavyzdžiui, česnakai 

su sezamų aliejumi) patiekaluose che-
minės medžiagos sutampa labai mažai 
arba visai nesutampa. Tai rodo, kad 
tarpusavyje derantys maisto junginiai 
- aiškiai vakariečių idėja.“

ingredientų dermės voratinklis

2011 m. buvo atliktas tyrimas, 
kurio metu mokslininkai analizavo 
381 maisto ingredientą iš viso pa-
saulio ir 1021 minėtų produktų sko-
nio junginį. Tada jie paruošė ingre-

dientų dermės „voratinklį“, parodantį, kiek 
skonio junginių gali susidaryti. Mokslininkai 
šią informaciją sulygino su 56 498 receptais, 
kad pamatytų, kurios iš 5 pasaulio virtuvių 
komponentai dažniausiai naudojami jungi-
niuose ir kiek jų sutampa su kitos virtuvės 
komponentais. Rezultatai gerokai nustebino: 
kuo daugiau du ingredientai dalijasi bendrų 
cheminių skonio medžiagų, tuo rečiau jie nau-
dojami rytietiškuose patiekaluose. Šis skir-
tumas ir nulemia, kodėl vakarietiška ir rytie-
tiška virtuvės taip skiriasi.

Užs. 1089

Skonio kodaS

Virtuvės šefas: vakariečiai egzotišką Azijos virtuvę 
„Manami“ 

pasididžiavimas -  
įvairių rūšių klasikinis  
japoniškas patiekalas 

„Donburi“

„Manami“ virtuvės šefas  
Vladislavas Kalinovskis

„Manami“ restorane stengiamasi, kad ne tik receptūra, 
bet ir gaminimo technologija liktų autentiška

„Manami“ nuotr.
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Futbolas, tenisas, imtynės, dailusis čiuožimas, 
lengvoji atletika, ledo ritulys, rankinis ir, aiš-
ku, krepšinis - šios sporto šakos visiems gerai 
žinomos ir mėgstamos. Bet pasaulyje yra ne-
mažai keistų sporto šakų, kurios ne mažiau 
populiarios. Apie jas ir papasakosime.

lenktynės lovomis

Šiuolaikinė karta pamėgo buvusią praė-
jusio amžiaus 7-ojo deš. amerikiečių kariškių 
pramogą. Taisyklės paprastos - reikia pirma-
jam kirsti finišo liniją laikantis tokių sąlygų: 
lova turi laikytis ant vandens, o stumti „trans-
porto priemonę“, kurioje guli vienas žmogus, 
turi keturi dalyviai.

sliekų kerėjimas

Nors ir keista, sliekų „viliojimo“ varžybos 
vyksta inteligentiškoje Didžiojoje Britanijoje. 
Jų kilmė nežinoma, tačiau jos tokios populia-
rios, kad kartą per metus Češyre vyksta pa-
saulio čempionatas. Taisyklės tokios: gauna-
te 3x3 m žemės sklypą ir turite per 30 min. 
iš po žemės išvilioti ir surinkti kuo daugiau 
sliekų. Už pergalę tarptautinėse varžybose 
net teikiamas prizas.

Pagaliukų lenktynės

Po sliekų kerėjimo viskas atrodo niekai, 
tačiau Europoje populiarus ir toks žaidimas, 
beje, taip pat paplitęs tarptautiniu mastu: da-
lyviai vienu metu turi numesti nuo tilto pa-

galiuką, o laimėtoju tampa tas, kieno pagaliu-
kas pirmas išplaukia iš po kitos tilto pusės.

Ekstremalus lyginimas

Viskas paprasta: imate lygintuvą, lygini-
mo lentą ir vykstate į neįprastą šiai veiklai 
vietą. Galite lygindami gaudyti bangas, šoki-
nėti su parašiutu ar tiesiog stovėti kalno vir-
šūnėje. Kodėl gi ne?

Hornusenas

Paprastai šią sporto šaką kultivuoja švei-
carai ūkininkai. Hornusenas - tai riedulio ir 
beisbolo mišinys. Viena komanda specialiu įtai-
su paleidžia guminį kamuolį. Tašką gauna ko-
manda, kuri sugeba atmušti kamuolį ypatinga 
rakete, panašia į kastuvą arba plakatą...

Rankšluosčio mėtymas

Dalyviai sudaro dvi komandas - „mėtan-
čius“ ir „juosiančius“. Pirmoji išsirenka žai-
dėją, aplink kurį varžovai sudaro ratelį. Me-
tantysis turi pataikyti sumirkytu aluje rankš-
luosčiu į ką nors iš ratelio. Jei pataiko, taškas 
įskaitomas „mėtančiųjų“ komandai, jei ne - 
išgeria tam tikrą kiekį alaus. Žaidimas baigia-
si sužaidus 4 kėlinius, nes tada jau niekas 
nebesilaiko ant kojų.

Plaukimas purvynu kalnų dviračiu

Važinėti lygiais keliais nuobodu. Tikriausiai 
būtent taip mano fantazuotojas, sumanęs šią 

sporto šaką. Norint nugalėti, reikia kuo grei-
čiau nuvažiuoti pirmyn ir atgal grioviu, pilnu 
skysto purvo. Keista: nors dalyviai iki liemens 
murkdosi purvynėje, ši dviračių sporto šaka 
yra labai populiari visame pasaulyje.

spardymo į blauzdas čempionatas

Žaidimo esmė - jo pavadinimas, o taisyk-
lės tokios: spardyti varžovą, kol šis pargrius. 
Laimėsite, jei pavyks tai padaryti 2 kartus iš 
trijų.

Bėgimas su žmonomis

Bėgama trasa su kliūtimis, kurias turi 
įveikti vyrai su žmonomis ant pečių, jas laiky-
dami galva žemyn ir kojomis aukštyn. Pagrin-
dinis prizas - alaus kiekis, lygus nugalėtojo 
žmonos svoriui. Kai kurie dalyviai specialiai 
šioms varžyboms siūdinasi kostiumus.

kupershildo sūrių lenktynės

Viskas labai paprasta: nuo kalvos ridena-
si sūrio galva, o jai iš paskos bėga žmonės.

Bėgimas su aukštakulniais

Šis pramoginis sporto renginys suteikia 
didmiesčio gyventojoms galimybę rungtis 
grynai moteriškoje sporto šakoje. Taisyklės 
paprastos: moteris turi įveikti 50 m atstumą 
avėdama batelius ne žemesnėmis kaip 9 cm 
pakulnėmis.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

 Įdomybės

Keisčiausios sporto šakos

Pagrindinė bėgimo su 
aukštakulniais taisyklė -  

bėgti reikia avint batelius  
ne žemesnėmis  

kaip 9 cm pakulnėmis
EPA-Eltos nuotr.
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 Mąstysena susijusi su auklėjimu
Anksčiau mokslininkai manė, kad pesimiz-

mas ir optimizmas - įgimtos savybės, bet šian-
dien jau yra įrodyta, kad mąstysena yra tiesio-
giai susijusi su auklėjimu. Todėl bet kuris žmo-
gus gali pradėti džiaugtis gyvenimu, vadinasi, 
ir pritraukti daugiau teigiamybių. O ir psicho-
logai sako: jei norite ką nors gyvenime pakeis-
ti, pradėkite nuo savo minčių. Kuo daugiau 
pasiduodame neigiamoms emocijoms, tuo blo-
giau gyvename, tuo didesnė bjaurastis mus 
supa. Šiuolaikiniais tyrimais patvirtinta, kad 
karjera, finansiniai laimėjimai ir sėkmė gyve-
nime galimi tik mokant džiaugtis gyvenimu.

Nori pokyčių? Pradėk džiaugtis

Norint pakeisti savo gyvenimą, būtina iš 
pradžių pripažinti, kad jame ne viskas yra 
gerai. Reikia išanalizuoti savo elgesį, mintis 
ir laimėjimus, išsiaiškinti, ką būtent reikia 
keisti. Pagalvokite, kokios mintys jus kasdien 
aplanko. Jei tai jaudulys, stresai, depresija, jei 
kalbate tik apie neigiamybes, vadinasi, būtina 
viską keisti.

m Pradėti teigiamai mąstyti verta nuo 
dienoraščio. Bet įrašai dienoraštyje turi bū-
ti ypatingi: jame reikia pradėti rašyti apie 
tai, kas gražaus jums nutiko per dieną. Juk 

Pasaulio milijardierių 
skaičius išaugo iki 
rekordinio lygio

2014 metais pasaulyje atsirado 155 
nauji milijardieriai, kurių turtas verti-
namas JAV doleriais, o bendras visų pa-
saulio milijardierių skaičius išaugo iki 
2325 žmonių. Apie tai savo ataskaitoje 
skelbia kompanija „X-Wealth“, kuri at-
lieka tyrimus, vertina turtą ir renka fi-
nansinę informaciją, ir Šveicarijos ban-
kas UBS.

Apskritai milijardierių skaičius per 
metus išaugo 7,1 proc. Jų bendras tur-
tas per metus išaugo 12 proc. iki  
7,3 trilijono dolerių. Europa tapo lyde-
re pagal milijardierių skaičių - 755 žmo-
nės. Šiaurės Amerikoje gyvena 609 mi-
lijardieriai, Azijoje - 560, skelbia  
„X-Wealth“ ir UBS.

19 proc. milijardierių turtus pavel-
dėjo, ketvirtadaliui palikimas padėjo pa-
siekti tokius didelius turtus. 55 proc. 
milijardierių priklauso vadinamajai 
„self-made“ kategorijai - savo pinigus 
jie uždirbo savarankiškai.

Įdomu pastebėti, kad 35 proc. mili-
jardierių nėra įgiję aukštojo išsilavini-
mo. Vidutinis milijardieriaus amžius 
siekia 63 metus, jo turtas - 3,1 mlrd. 
dolerių. Kaip teigiama tyrime, didelė 
dalis turtingų žmonių neuždirba savo 
pirmojo milijardo iki 40 metų. Kaip pra-
neša „Wealth-X“ ir UBS, pasaulyje gy-
vena tik keturi žmonės, kurių valdomas 
turtas viršija 50 milijardų. Didžiausią 
milijardierių grupę sudaro tie turtuoliai, 
kurių turtas siekia 1-2 mlrd. dolerių.

Turtingiausias žmogus pasaulyje, 
„Forbes“ vertinimu, 2014 m. liepos  
15 d. duomenimis, yra Meksikos mili-
jardierius Karlosas Slimas (Carlos Slim, 
79,6 mlrd. dolerių).

Eltos inf.

Psichologijos kodas

Mokomės

Sakoma, kad „panašus traukia panašų“. Išties, paniurę ir pikti žmonės 
dažnai susiduria su aplinkinių chamiškumu ir nemandagumu, opti-
mistams gyvenime sekasi lengviau, jie daugiau uždirba ir net rečiau 
serga. Norint pagerinti savo gyvenimą, reikia tik pradėti galvoti apie 
gerus dalykus, žiūrėti į pasaulį pozityviai ir su meile.

būti optimistai

Karlosas Slimas (Carlos Slim)
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Neretai žmogus lyginamas su vienu ar kitu 
gyvūnu. Atsakykite į testo klausimus ir su-
žinokite, kas jūs per žvėris ir kokie gyvūnai 
yra jūsų pažįstami. Galbūt testas padės 
jums pasirinkti tinkamą partnerį.

u	Susitikę gerai pažįstamą žmogų jūs:
a) bučiuojatės,
b) stipriai spaudžiate ranką ir/arba apsika-
binate,
c) tapšnojate draugą per petį,
d) gestikuliuojate,
e) derinatės prie sutiktojo pasisveikinimo.
v	Jūsų darbas yra susijęs su...
a) kūryba,
b) žmonėmis,
c) aptarnavimo sfera,
d) verslu,
e) skaičiais.
w	Kaip jums labiausiai patinka mau-
dytis?
a) duše,
b) vonioje,
c) pirtyje,
d) upėje,
e) be vargo apsieinate su drėgnomis serve-
tėlėmis.
x	Ilsėtis jums labiau patinka:
a) sode,
b) turistinėse kelionėse,
c) gamtoje su palapine,
d) kalnuose,
e) egzotiškose karštose šalyse.
y	Kokiems produktams teikiate pir-
menybę?
a) pieno produktams,
b) mėsai,
c) vaisiams ir daržovėms,
d) miltiniams,
e) ką turite, tą valgote.

z Arbatą mėgstate gerti iš:
a) pialos,
b) stiklinės,
c) didelio puodelio,
d) šaukštelio,
e) mažo puoduko.
{	Jūs rengiatės
a) pastelinių spalvų drabužiais,
b) ryškiais vienspalviais,
c) kontrastingais,
d) „rėkiančiai“ margais,
d) neišsiskiriančiais.

Dabar suskaičiuokite, kokių 
atsakymų daugiau - a, b, c, d ar e.

Raidė „a“ - katė. Esate švelnūs ir mėgs-
tate komfortą, vertinate nepriklausomybę 
ir retai prisirišate prie vieno partnerio. 
Jums į partnerius tinka „katė“, „voras“ ir, 
kad ir kaip būtų keista, „šuo“.
Raidė „b“ - šuo. Darbe mokate parodyti 
atkaklumą, o jūsų aplinka jus laiko patiki-
mu žmogumi, ypač sudėtingose situacijo-
se. Jums draugiški gyvūnai - „šuo“, „avis“, 
„paukštis“ ir „katė“.
Raidė „c“ - avis. Esate geri ir nesavanau-
diški, užtat jums gresia pavojus užkibti ant 
apgavikų kabliuko arba būti nuviltiems žmo-
nių, kurie su jumis bendrauja ne visiškai 
nuoširdžiai. Jums tinka „avis“ ir „šuo“.
Raidė „d“ - paukštis. Jūs skraidote pa-
debesiais ir savo fantazijose. Kartais mėgs-
tate traukti kitų dėmesį. Vertinate pasiti-
kėjimą ir rūpestį. Sėkminga sąjunga su 
„paukščiu“ ir „šunimi“.
Raidė „e“ - voras. Mokate apskaičiuoti 
ėjimus ir kai kada net regzti intrigas, lik-
dami šešėlyje. Pasižymite aštriu protu ir 
neretai - kibumu. Svarbiausia, stenkitės 
visa tai naudoti taikiais tikslais. Jūsų part-
neriai - „voras“ ir „katė“.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

paprastai žmogus pastebi tik blogybes ir re-
aguoja tik į nemalonumus, o smulkmenų, 
kurios gali pradžiuginti, nepastebi. Atėjo lai-
kas tai suvokti. Kasdien įrašykite, kas gero 
įvyko per pastarąsias 24 valandas. Prisimin-
kite, kad niekas nieko nepamatys, todėl bū-
kite atviri. Džiaukitės bet kokiais menknie-
kiais, pavyzdžiui, išgirsta mėgstama daina, 
nepažįstamojo šypsena, kliento padovanotu 
šokoladuku arba vadovybės pagyrimu. Gali-
ma net manikiūrą vertinti kaip kai ką labai 
teigiama.

m Norėdami pakelti sau ūpą susidaryki-
te sąrašą, ką gyvenime esate pasiekę. Jį ra-
šyti galima ilgai, nuolat priduriant ką nors 
nauja. Pavyzdžiui, baigėte mokyklą - tai lai-
mėjimas, už kurį verta save pagirti, radote 
darbą - taip pat verta sau pasakyti ačiū. Te-
gu šiame sąraše bus ir rimtų dalykų, ir smul-
kmenų. Pavyzdžiui, suplauti indai - taip pat 
žygdarbis, vertas padėkos. Kai pasidaro liū-
dna, paskaitinėkite šį sąrašą, kad suprastu-
mėte, jog gyvenime daug pasiekėte, daug 
nuveikėte.

Mylėkite save

Optimistai sau skiria daug laiko. Regulia-
riai keletą minučių per dieną skirkite mėgs-
tamai veiklai. Tokios pertraukos padeda nu-
siraminti, atsipalaiduoti ir atsigauti. Bent kar-
tais save palepinkite: pirkite daiktus, kurie 
patinka, lankykitės mėgstamose vietose, val-
gykite tai, kas jums skanu. Džiaukitės tuo ir 
nejauskite sąžinės graužaties.

Raskite, kas jums padeda pakelti nuo-
taiką. Tai gali būti, tarkime, maloni muzika 
- klausykitės jos nuolat. Apsupkite save 
ryškiomis spalvomis - geltona, oranžinė, 
salotinė kelia ūpą. Veikite tai, kas jums 
teikia malonumą. Šokiai arba dainavimas 
- geriausi vaistai nuo neigiamų minčių. Ir 
nereikia svarstyti, kaip jums tai išeina, 
svarbiausia jausti malonumą dėl paties pro-
ceso.

Į gyvenimą žiūrėkite kaip į žaidimą. Kie-
kvienas nemalonumas - tai išbandymas, kurį 
įveikę pakilsite į naują lygį. Tai, kas vyksta, 
stebėkite tarsi iš šalies, kaip kompiuterinį 
žaidimą. Toks požiūris padeda atsikratyti ne-
reikalingo rimtumo ir problemos atrodo tik 
nuotykiai.

TesTas

Psichologijos kodas

Jei norite ką nors 
gyvenime pakeisti, 
pradėkite nuo 
savo minčių

būti optimistai Koks gyvūnas jums dvasiškai artimiausias?
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 KaleidosKopas

Milžinas
Ūkininkė Vokietijoje užaugino 
260 kg svorio moliūgą.

Rekordininkas
Didžiausias karpio formos žibintas uždegtas Hanojuje (Vietnamas). Jame šviečia daugiau kaip 5000 lempučių - šiuo žibintu siekiama patekti į Gineso rekordų knygą. EP
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 KaleidosKopas

Užrakinta meilė

Panama - laimingiausia 
pasaulio šalis
Pagal kompanijos „Gallup Healthways“ 
atliktą gyvenimo kokybės indekso nusta-
tymo apklausą, 2013 metų laimingiausia 
šalimi tapo Panama. JAV liko 14-oje vie-
toje, o paskutines vietas iš 135 šalių pasi-
dalijo Sirija ir Afganistanas.

n Šalių geros gyvenimo kokybės in-
deksas įvertinamas pagal gyventojų fi-
nansinę padėtį, socialinę gerovę, santy-
kius su artimaisiais, gyvenimo tikslų 
įgyvendinimą, sveikatą ir kitus rodiklius. 
Tik kas šešta šalis (17 proc.) buvo pa-
tenkinta trimis iš penkių gero gyvenimo 
rodiklių. JAV, Kanada ir Lotynų Ameri-
kos šalys - 33 proc., Afrika - 9 proc., o 
Sirija ir Afganistanas - tik 1 proc.

n Į laimingiausių šalių dešimtuką 
pateko: Panama, Kosta Rika, Danija, 
Austrija, Brazilija, Salvadoras, Urugva-
jus, Šveicarija, Kanada ir Gvatemala. 
Nelaimingiausios šalys: Sirija, Afganis-
tanas, Haitis, Kongas, Madagaskaras, 
Uganda, Beninas, Kroatija ir Gruzija.

n Iš visų regionų didžiausias gero gy-
venimo indeksas buvo Lotynų Amerikos. 
Ekspertai mano, kad tam įtakos turėjo 
mentalitetas ir pozityvus mąstymas.

Nusiskuto galvas 
gedėdami beždžionės
Beveik 200 vieno Indijos kaimo gyven-
tojų nusiskuto galvas, taip gedėdami dėl 
beždžionėlės iš jų vietinės šventyklos.

n Makaka nuskendo rugsėjo 2 dieną 
įkritusi į tvenkinį, sprukdama nuo ją be-
sivejančių šunų. Bijodami, kad beždžio-
nės mirtis gali atneši nesėkmę, Dakačios 
kaimo, esančio centrinėje Indijos Madja 
Pradešo valstijoje, gyventojai pagal indu-
izmo tradicijas surengė laidotuvių proce-
siją ir kremavo gyvūno palaikus. Gyven-
tojų grupė nukeliavo į šventą induistų 
Haridvaro miestą, kad beždžionės pele-
nus išbarstytų Gango upėje. Dar 700 kai-
mo gyventojų nusiskuto barzdas.

n Induistai beždžiones laiko šven-
tomis. Be to, Indijoje yra šventyklos, 
skirtos beždžionių dievui Hanumanui.

n Hanumanas vaizduojamas žmo-
gaus kūnu, raudonu beždžionės veidu 
ir uodega. Hanumano sekėjai tiki, kad 
jo garbinimas gali išlaisvinti juos nuo 
baimės ir pavojaus.

Eltos inf.

Įdomu

Smagi atrakcija
Ekstremalių potyrių mėgėjai ieško įvairiausių būdų savo 

pramogoms. Vienas jų - poilsis hamakuose Italijos Alpėse. 

Ekstremalai sau ramiausiai sūpavosi vėjyje, nors kai kam vien 

nuo tokių vaizdų žiūrint į juos darėsi silpna.

Ne tik Paryžiaus tiltai sulaukia įsimylėjėlių antplūdžio. Frankfurte prie Maino (Vo-
kietija) ant Geležinio tilto Vokietijos įsimylėjėliai ir turistai taip pat kabina spynas kaip 
nesibaigiančios meilės simbolį. Tradicija spyna „užrakinti meilę“, o spyną pakabinti ant 
tilto kilo po Federiko Močios (Federico Moccia) knygos „Trys metrai virš dangaus. Aš 
noriu tavęs“ pasirodymo Romoje. Spynų kabinimo tradicija populiari daugelyje šalių, 
nors lyderis, žinoma, - Paryžius ir jo tiltai.
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Lietuviai dar neatrado ir neįtraukė į sa-
vo kelionių maršrutus įspūdingų Joni-
jos salų Graikijoje. Jose pabuvusi, įspū-
džiais ir patarimais su „Laisvalaikio“ 
skaitytojais dalijasi Inga KIJANSKAITĖ, 
„Sofa Travel“ kelionių organizavimo 
partnerė.

Visos trys labai skirtingos tiek plotu, 
tiek kraštovaizdžiu. Nuostabūs paplūdi-
miai, viduramžių pilys bei vienuolynai, šil-
ta jūra, draugiški žmonės, ilgesingos dai-
nos, gardus maistas. Su draugais nuomo-
jomės automobilį ir taip galėjome atrasti 
salų grožį. Reikėjo nusiteikti ekstremaliai 
važinėti serpantinais. Tai irgi buvo dalis 
atrakcijos, nes už kiekvieno posūkio atsi-
verdavo nepamirštami peizažai.

Korfu
YPATUMAI. Korfu, dar kitaip vadinama 

Kerkyra, nuo seno vilioja keliautojus maloniu 
klimatu, turkio spalvos įlankomis su baltu 

smėliu bei tradiciniais kalnų kaimeliais.
Tai viena didesnių salų Jonijos jūroje šalia 

Albanijos krantų (salos ilgis 58 km). Sala net 
ir vasaros pabaigoje atrodo žalia dėl čia dau-
gybės auginamų alyvmedžių (saloje jų dau-

giau nei trys milijonai). Nors ši sala yra ne-
didelė, tačiau gamtovaizdis labai kontrastin-
gas. Šiaurės rytuose krantas yra uolėtas, to-
dėl čia gausu nuošalių paplūdimių ir tylių 
žvejų kaimelių. Pietuose ir šiaurėje nusidrie-

Kelionių gidas

Pasakiškos Jonijos salos:
Korfu, Kefalinija ir Zakintas

Inga Kijanskaitė įsitikinusi, Jonijos 
salos užburtų kiekvieną

Ingos Kijanskaitės asmeninio albumo nuotr.
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kę ilgi smėlėti paplūdimai, šalia įsikūrę pa-
grindiniai turizmo centrai. Dar nuo kolonijinių 
laikų juos pamėgę britai, vokiečiai, italai, ru-
sai, lenkai ir bulgarai, taip pat čia mėgsta il-
sėtis patys graikai.

Prieš kelionę ieškojau daugiau informaci-
jos apie salą ir perskaičiau Džeraldo Darelo 
romaną „Mano šeima ir kiti gyvūnai“, kuriame 
puikiai atskleidžiamas Korfu salos gyvenimas 
XX a. 4 dešimt. mažojo brito akimis.

VERTA APLANKYTI. Visų pirma - 
ACHILEONO rūmus. Tai Habsburgų dinastijos 
pamėgta poilsio vieta. Ypač šią vietą mėgo Aus-
trijos imperatorienė Elžbieta Sisi. Ji čia atvyk-
davo pailsėti nuo rūmų intrigų. Jos vyras im-
peratorius Francas Jozefas mėgdavo stebėti 
saulėlydžius nuo vakarinėje salos dalyje esan-
čio kalno, vadinamojo Kaizerio sosto.

Taip pat dėmesio verta aukščiausia salos 
viršukalnė - PANTOKRATO kalnas (906 m). 
Vietiniai, paklausti, iš kurios pusės geriau pa-
siekti kalną, tik lingavo galvomis ir įspėjo, kad 
šiaurinis kelias nebus lengvas. Iš tiesų serpan-
tininis kelias yra gan status, bet ties kiekvienu 
posūkiu atsiveria nuostabūs salos vaizdai. Kal-
no viršuje yra senas vienuolynas ir nedidelė 
kavinukė. Mūsų apsilankymo metu viršūnėje 

artėjo audra ir nieko nesimatė dėl rūko.
Gerą įspūdį padarė XIV a. PERITĖJOS 

kaimas kalnuose, netoli Pantokrato kalno, at-
laikęs baisųjį žemės drebėjimą. Kaimelyje iki 
šiol gyvena keletas šeimų, kurios tęsia senas 
avininkystės tradicijas ir priima turistus.

Vieną popietę nutarėme paskirti salos 
sostinės KORFU apžiūrai. Siauros britiško 
senamiesčio gatvės buvo nukabinėtos suve-
nyrais. Balkonuose šeimininkės džiaustė 
skalbinius. Pietinėje senamiesčio dalyje iki 
šiol stovi prancūzų valdymo metu statytos 
arkados, kuriose įsikūrusios suvenyrų par-
duotuvės, prabangesnės kavinės, koplyčios. 
Kitas jaukus aplankytas miestas buvo Kasi-
jopis. Miestas driekiasi aplink uostą, įsikūru-
sį tarp dviejų kyšulių su balto smėlio įlanko-
mis. Centre daugybė tavernų ir suvenyrų 
parduotuvių, iš kurių veriasi vaizdai į žvejų 
valteles. Puikiai matyti pilies griuvėsiai.

Taip pat aplankėme KORISIJONO lagūną. 
Tai 5 kilometrų vandens ruožas, kurį nuo jū-
ros skiria nuostabios kopos. Šis ežeras yra 
laukinio gyvenimo rojus retoms paukščių rū-
šims. Pietinėje salos dalyje trumpam buvome 
užsukę į Benitso ir Kavos kurortus. Susida-
rėme įspūdį, kad tai britų jaunimo pamėgti 
triukšmingi kurortai. Kavos miestelio kavi-
nukėje, kai prisėdome šalia tavernos savinin-
ko, jis draugiškai paklausė, kur mes apsisto-
ję ir iš kokios užsienio šalies atvykome. „Bu-
vusi Sovietų Sąjunga“, - palingavo galva ir 
pridūrė, kad pats Korfu salos sostinėje, kuri 
yra už 30 kilometrų, lankėsi prieš penkerius 
metus. Salos gyventojų laiko ir atstumų su-
vokimas stebino.

Kelionių gidas

Pasakiškos Jonijos salos:
Korfu, Kefalinija ir Zakintas

Nuo III a.pr.Kr. Jonijos salos priklausė Romos 
imperijai. Paskui jas valdė bizantiečiai, gotai,  
normanai, angevinai. Dėl geografinės padėties - 
salos išsidėsčiusios tarp Italijos ir žemyninės 
Graikijos - strateginė jų reikšmė išryškėjo valdant 
venecijiečiams (XIV-XVIII a.). Italijos kultūrinė 
įtaka buvo labai didelė. Turtingieji siųsdavo sūnus 
į Italiją mokytis. Tačiau graikų stačiatikių tikyba 
ir graikų kalba išliko. Valdant prancūzams (XIX a. 
tik 7 metus) buvo atgaivinta graikų kalba. Po britų 
okupacijos (XIX a.) Graikija buvo suvienyta.

Trumpa JoniJos salų isToriJa

Peritėjos kaime kai kurios šeimos  
iki šiol tęsia senas avininkystės  
tradicijas ir priima turistus

Turistų lankomas 
Pantokrato kalno 

vienuolynas

Korfu sala - viena didesnių salų Jonijos jūroje 
šalia Albanijos krantų (salos ilgis 58 km)
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Kelionių gidas

Kefalinijos sala
YPATUMAI. Kefalinija yra didžiausia ir 

aukščiausia Jonijos sala. Ji labiausiai nuken-
tėjo nuo žemės drebėjimo. Daugiausia išliku-
sių venecijietiškų senovinių miestų yra šiau-
rinėje salos dalyje. Pietuose populiariausi 
kurortai su gražiais smėlio paplūdimiais. Ke-
liaudami po pietinę salos dalį, atradome Lour-
datą - tai žavus kelių kilometrų šviesaus smė-
lio paplūdimys kalnų papėdėje.

VERTA APLANKYTI. Šiai salai apžiū-
rėti prireikė daugiau laiko. Keliaudami auto-
mobiliu po salą pastebėjome, kad beveik visi 
miestai ir kaimai turi galūnę -ata: Lourdata, 
Favata, Delaportata ir t.t.

Lankėmės AINOS KALNO (1630 m) NA-
CIONALINIAME PARKE, kuris garsėja be-
siganančiais laukiniais arkliais. Deja, dauge-
lis kelių po lietaus buvo neišvažiuojami, to-
dėl idėją aplankyti viršūnę teko atidėti kitam 
kartui.

Kelionės metu pamatėme salos sostinę 
ARGOSTOLĮ - simpatišką miestą įlankoje, 
kurioje įsikūręs uostas. Iš jo galima plaukti 
keltu arba lėktuvu pasiekti Zakinto salą.

Įsiminė Kefalinijos gamtos stebuklas - ry-
tinėje salos dalyje esantis požeminis MELI-
SANIO EŽERAS. Antikos laikais čia po žeme 
buvo įrengta šventykla dievui Panui, tačiau 
po žemės drebėjimo ola įgriuvo ir pro skylę 
saulės spinduliai skverbiasi vidun, tada eže-
ras spindi pačiais įvairiausiais mėlynais ir ža-

liais atspalviais, po jį organizuojami plaukio-
jimai laiveliais. Netoliese galima aplankyti 
Drogaračio stalaktitų urvus,  dėl puikios 
akustikos juose rengiami koncertai.

Keliaujant rytine salos dalimi, visai šali-
mais buvo matyti Homero poemose apdai-
nuota Itakės sala. Nuostabūs venecijietiški 
miestai Asas ir Fiskardas, atlaikę žemės dre-
bėjimus, paliko neišdildomų įspūdžių. Pasa-
kiškas vaizdas ir juos apžvelgiant iš viršaus, 
ir vaikštant siauromis jų gatvelėmis.

Venecijietiško stiliaus miestas Asas

Gamtos stebuklu vadinamas 
požeminis Melisanio ežeras 

Fiskardas paliks neišdildomų įspūdžių

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g s ė j o  2 6 45

Zakinto (Zante) sala
YPATUMAI. Mažiausia - Zakinto sala yra 

kalvota, bet joje matėme ir derlingų laukų, ir 
žalių slėnių. Pietinė salos dalis garsėja gra-
žiais, ilgais smėlėtais paplūdimiais ir gyvy-
bingais kurortais. Šiaurinė jos pakrantė uo-
lėta ir stati - tai laukinė salos teritorija, mažai 
urbanizuota.

VERTA APLANKYTI. Būtent šioje, 
šiaurinėje, dalyje įsitaisiusi viena populiariau-

sių Zakinto turistinių įdomybių - MĖLYNO-
SIOS OLOS. Ši vietovė labai graži ir unikali. 
Mėlynąsias olas supantis vanduo garsėja įspū-
dingo grožio - ryškiai mėlyna - spalva.

Vieną pusdienį paskyrėme kelionei pažiū-
rėti laivo liekanų „Navagio“. Girdėjome pa-
sakojimą, kad garsusis laivas prieš 34 metus 
gabeno cigarečių kontrabandą, bet pareigūnai 
jį pastebėjo. Sprukdami piratai užplaukė ant 
seklumos tarp uolų ir palikę laivą likimo valiai 
pabėgo. Yra ir kita versija - neva laivas čia 
paliktas Graikijos turizmo ministerijos įsaky-

mu, kad pritrauktų daugiau turistų. Kad ir 
kaip ten būtų, atrakcija labai populiari, o NA-
VAGIJO PAPLŪDIMYS yra vienas labiausiai 
fotografuojamų paplūdimių pasaulyje. Mes iki 
jo plaukėme ekskursiniu laivu iš Agios Niko-
lajo uosto.

Apsilankėme VASILIKOS kurorte, kuris 
garsėja gamtos grožiu bei ramybe ir yra skir-
tas mėgstantiems jūrą. Vešli augmenija ir 
alyvmedžių giraitės harmoningai dera su 
smėlio paplūdimiais, todėl čia vieni gražiausių 
vaizdų Zakinto saloje. Kalnų papėdėje apti-
kome ir vienus iš nuostabiausių šios salos 
paplūdimių, jame dar aktyviau nei Kefalinijos 
saloje saugomi jūriniai vėžliai. Laukinės gam-
tos informacijos centre darbuotojai daugiau 
papasakojo apie šias nykstančias rūšis.

Graikai labai stengiasi išsaugoti jūrinius 
vėžlius. Pietinėje pakrantėje draudžiama 
plaukioti motorlaiviais. Pajūryje gamtosaugi-
ninkai atitvėrė vėžlių pamėgtas teritorijas 
nuo turistų. Taip pat 1994 m. buvo uždrausti 
naktiniai skrydžiai į Zakinto oro uostą ir iš jo 
saugant vėžlius nuo triukšmo.

Kelionių gidas

Graikijos gyventojai 1953 m. rugpjūtį išgyveno 

galingus žemės drebėjimus, kurie sunaikino salų 

infrastruktūrą. 7,3 balo pagal Richterio skalę 

žemės drebėjimo epicentras buvo šalia Kefalinijos 

salos krantų. Jo metu nukentėjo visa Graikija. 

Pavyzdžiui, Zakinte po katastrofos stovėjo tik 

trys pastatai. Vėliau viskas buvo atstatyta pagal 

griežtus antiseisminius reikalavimus.

1953 m. žemės drebėjimas

Kasjopis

Navagijo paplūdimyje galima apžiūrėti 
legendomis apipinto laivo „Navagio“ liekanų

Mėlynosios olos - ypač 
mėgstamos turistų
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El. reklama: netradiciniai reklaminiai sprendimai

rubriką pristato „Gaumina“
D

ar
iu

s 
Ba

gd
ži

ūn
as

internetas

Kaip pristatyti naują bulvių traškučių sko-
nį? Ar įmanoma, pasitelkiant šokį, pri-
versti žmones nebėgti per raudoną švie-
soforo šviesą ir ką tai turi bendro su au-
tomobilius gaminančia kompanija? Kaip 
turi atrodyti ypatingas mados kolekcijos 
pristatymas? Šiandien - apie netradicinius 
reklaminius sprendimus..

n Netradicinei reklamai tinka tiek šviesoforo 

žmogeliukai, tiek vandens fontanai.

Vietoj 
išVadų

Šokantys šviesoforo žmogeliukai

Kas?
„Smart“.

Ką padarė?
Automobilių „Smart“ gamintojai 

nuolatos kalba apie saugumą. Kad dar 
kartą deklaruotų šias savo mintis, jie per-
programavo šviesoforus. Laukdamas, kol 
užsidegs žalia šviesa, galėjai stebėti hipe-
raktyviai judantį žmogeliuką.

Kodėl veikė?
Visas šis vaizdas buvo transliuojamas 

iš specialių palapinių, į kurias galėjo patek-
ti kiekvienas norintis. Įsivaizduokite, užsu-
kate į palapinę, atsistojate ant specialios plat-
formos ir tiesiog imate šokti. Priešais save 
ekranuose matote, kaip jūsų judesius atkar-
toja šviesoforo žmogeliukas ir kaip į juos 
reaguoja prie perėjos laukiantys žmonės.

rezultatai
Kompanija tvirtina, kad per akcijos lai-

kotarpį 81 proc. daugiau žmonių sustojo prie 
raudono šviesos signalo. Na, o pristatomasis 
vaizdo klipas internautų peržiūrėtas 2,5 mln. 
kartų.

http://youtu.be/sb_0vrnkeok
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4D mados šou ant  
vandens fontano

Kas?
„Ralph Lauren“.

Ką padarė?
Vos prieš kelias savaites mados namai 

„Ralph Lauren“ pristatė 2015 metų pavasario 
kolekciją. Tačiau į Niujorko centriniame parke 
vykstantį vakarėlį pakviesti žurnalistai, interne-
to dienoraščių autoriai ir įžymybės buvo malo-
niai nustebinti. Vietoj įprasto manekenių pasi-
vaikščiojimo podiumu jie išvydo 4D projekciją.

Kodėl veikė?
Iš anksto nufilmuotas ir specialiaisiais 

efektais pagražintas pristatymas, pasitelkiant 
projektorius, transliuotas ant beveik 20 metrų 
aukščio vandens fontano. Neįprastas patei-
kimas kiekvienam rūbui suteikė dar daugiau 
mistikos ir žavesio.

Rezultatai
Beveik dešimties minučių šou įamžinęs 

vaizdo klipas milijoninio susidomėjimo kol 
kas nesulaukė, tačiau mada besidomintys 
žmonės ir žiniasklaidos kanalai jį pastebėjo ir 
pristatė tikslinei auditorijai.

http://youtu.be/ugBbTiBmZ2g

El. reklama: netradiciniai reklaminiai sprendimai
InteRnetas

Traškučių pakelis už „Twitter“ žinutę

Kas?
„Walkers“.

Ką padarė?
Naujo produkto pristatymui autobusų aikšte-

lėse įrengė interaktyvius automatus. Ekranais su-
kurtas vaizdas, tarsi  juose lyg dėžėje sėdi žmogus 
ir už „Twitter“ žinutę siūlo pavaišinti bulvių traš-
kučiais. Vos tik parašęs ir išsiuntęs ją savo telefo-
nu, jau po kelių sekundžių galėjai mėgautis par-
duotuvių lentynų dar nepasiekusiu skoniu.

Kodėl veikė?
Iš tikro vaizdas buvo nufilmuotas iš anksto ir nuo-

toliniu būdu keičiamas pagal esamą situaciją. Jei nė-
ra žmonių, personažas leidžia sau prisnūsti, atvažia-
vus autobusui iškelia popieriaus lapą su užrašu „Tavo 
autobusas atvyko“, o susirinkus smalsuolių miniai 
noriai pozuoja. Dėmesį traukė ir tai, kad parinktas 
gerai žinomas žmogus - buvęs Anglijos rinktinės fut-
bolininkas Garis Lainekeris (Gary Lineker).

Rezultatai
Užteko vos dviejų savaičių, kad slaptomis ka-

meromis įamžinto vaizdo klipo peržiūrų skaičius 
perkoptų pusę milijono. Panašu, kad tai dar ne 
pabaiga.

http://youtu.be/jCEiGlPmjgQ
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KAS? Vaiduokliška naktis
Tarp siaurų Vilniaus senamiesčio gatvelių ir 
didingų pastatų slypi daugybė legendų. Kai ku-
rios jų daugeliui žinomos dar nuo istorijos pa-
mokų mokykloje ar viena ausimi kažkur gir-
dėtos. Tačiau to, ką išgirsite šioje ekskursijo- 
je - nerasite nė viename istorijos vadovėlyje ar 
knygoje. Išgirsite užmirštas, daugeliui negirdė-
tas, iš Vilniaus kronikų surinktas istorijos ir 
legendas apie sostinės senamiesčio vaiduoklius. 
Mistiško pasivaikščiojimo metu, iš profesiona-
lios gidės lūpų išgirsite šiurpuliuką keliančių 
istorijų apie sveiku protu nepaaiškinamus pra-
eities reiškinius. Sužinosite, kurių didikų šmėk-
las dar ir šiandien galima sutikti netikėčiau-
siose vietose, kai užmiega visas miestas. 
KUR? Pradžia - Mindaugo paminklas prie Lie-
tuvos nacionalinio muziejaus Arsenalo g. 1.
KADA? Rugsėjo 26 d. 19 val.
UŽ KIEK? Suaugusiam: 39 Lt (11,3 euro).
(Informacija apie bilietus: www.vaiduokliai.lt)

KAS? Oršos pergalei – 500! Triumfo diena
Pirmosios Oršos pergalės minėjimo iškilmės 
įvyko prieš penkis šimtmečius: 1514 m. rug-
sėjo 27 d. į Vilnių iškilmingai įžengė Lietuvos 
didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žy-
gimantas Senasis bei mūšio nugalėtojai. 
Triumfo eisena, kurią sveikino užsienio di-
plomatai, vilniečių bendruomenė, nusidriekė 
per Lietuvos sostinę nuo miesto sienų iki di-
džiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus žemuti-
nėje pilyje. Taip užgimė tradicija svarbiausias 
pergales ir valstybinės reikšmės įvykius mi-
nėti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų, karo vadų arba svarbiausių pareigūnų 
iškilmingomis įžygiuotuvėmis į Vilnių.

KUR? Vilniaus senamiestis. 
KADA? Rugsėjo 26 d. 19.30-20 val. - eisena 
per Vilniaus senamiestį nuo Aušros vartų 
iki Katedros aikštės.
20-20.25 val. - iškilminga Lietuvos kariuo-
menės Garbės sargybos kuopos rikiuotė ir 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdo-
vo Žygimanto Senojo stilizuota sutikimo ce-
remonija Katedros aikštėje. 
21-21.30 val. - Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės valdovų rūmų kieme 22 būgni-
ninkų komanda pristatys karo ir triumfo 
maršų kompoziciją, pagyvintą 3D grafika bei 
šviesų projekcija.
UŽ KIEK? Nemokamai.

GIDAS

rekomenduoja ką veikti savaitgalį?
KAS? Akistata bare „PlumBum“
Akistatos tamsiai jaukiame rūsyje susi-
tinka: „Liverty“ ir „Arthur Lock“. Visi 
mėgstantys linksmybes iki paryčių galės 
išgirsti hauso ir technoelektroninės mu-
zikos skambesį.
KUR? „PlumBum“ bare (A.Smetonos g. 2).
KADA? Rugsėjo 27 d. 22 val.
UŽ KIEK?  Nemokamai.

ŠeImaI

kLuBInĖTojamS

KAS? „Kritinė masė“ 
(angl. „Critical Mass“) 
Tai toks neorganizuotas so-
cialinis reiškinys, vykstantis 
visame pasaulyje kiekvieno 
mėnesio paskutinį penkta-
dienį. Tomis dienomis di-
džiausiuose pasaulio mies-
tuose susirenka daug dvira-
tininkų ir važiuoja pasiva-
žinėti po miestą, taip paro-
dydami kitiems eismo daly-
viams, kad dviratis - puiki 
transporto priemonė, kuri 
neteršia oro, nekelia triukš-
mo ir nesudaro spūsčių. 
KUR? Startas ir finišas - 
prie Vilniaus katedros 
varpinės. 
KADA? Rugsėjo 26 d.  
17 val. 50 min., išvažiuo-
jame 18 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

akTYVIemS 
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KAS? Vaiduokliška naktis
Tarp siaurų Vilniaus senamiesčio gatvelių ir 
didingų pastatų slypi daugybė legendų. Kai ku-
rios jų daugeliui žinomos dar nuo istorijos pa-
mokų mokykloje ar viena ausimi kažkur gir-
dėtos. Tačiau to, ką išgirsite šioje ekskursijo- 
je - nerasite nė viename istorijos vadovėlyje ar 
knygoje. Išgirsite užmirštas, daugeliui negirdė-
tas, iš Vilniaus kronikų surinktas istorijos ir 
legendas apie sostinės senamiesčio vaiduoklius. 
Mistiško pasivaikščiojimo metu, iš profesiona-
lios gidės lūpų išgirsite šiurpuliuką keliančių 
istorijų apie sveiku protu nepaaiškinamus pra-
eities reiškinius. Sužinosite, kurių didikų šmėk-
las dar ir šiandien galima sutikti netikėčiau-
siose vietose, kai užmiega visas miestas. 
KUR? Pradžia - Mindaugo paminklas prie Lie-
tuvos nacionalinio muziejaus Arsenalo g. 1.
KADA? Rugsėjo 26 d. 19 val.
UŽ KIEK? Suaugusiam: 39 Lt (11,3 euro).
(Informacija apie bilietus: www.vaiduokliai.lt)

GIDAS

ką veikti savaitgalį?
KAS? Sashos Song gimtadienio  
koncertas
Dainininkas bei muzikos kūrėjas Dima 
Šavrovas, geriau žinomas kaip Sasha Song, 
rugsėjo 18 dieną atšventė 31-ąjį gimtadienį 
ir šia proga sau bei gerbėjams skiria ypa-
tingą dovaną - koncertinį turą. Pirmasis 
turo koncertas jau šį savaitgalį. Scenoje 
pasirodysiantis Sasha Song, klavišininkas  
Nikolajus Moroziukas ir saksofonistas 
Aleksandras Fedotovas gyvai atliks žymiau-
sius dainininko kūrinius, taip pat žino-
miausių pasaulio atlikėjų hitus ir kelis už 
širdies griebiančius rusiškus romansus. 
„Manau, tai geras apšilimas prieš kitais 
metais vyksiančius koncertus, skirtus mano 
20 metų sukakčiai scenoje paminėti, nes 
praėjo jau 20 metų, kai maestro Vytautas 
Kernagis įteikė man „Bravo“ apdovanojimą 
1995 metais“, - sakė atlikėjas. Ypatinga 
koncerto viešnia - operos solistė Marta Lu-
košiūtė. 
KUR? Vilniaus lenkų kultūros namai (Nau-
garduko g.76).
KADA? Rugsėjo 26 d. 19 val. 30 min.
(Ne vilniečiai Sashos Song koncertuose ga-
lės apsilankyti: spalio 4 d. 17 val. - Alytaus 
miesto teatro Didžiojoje salėje, lapkričio  
15 d. 18 val. - Klaipėdos koncertų salėje, 
gruodžio 12 d. 18 val. - Telšių Žemaitės 
dramos teatre). 
UŽ KIEK? 34-54 litai (9,85-15,64 euro).

MeloManaMs

Parengė Eimantė JurŠėNAITė, Irmanto SIDArEVIčIAuS ir redakcijos archyvo nuotr.

JaUnIMUI



Aktualioji valanda 

Ryto espresso 

www.ziniuradijas.lt

Pozicija

2014 m. rugsėjo 26 - spalio 2 d.

Gardus 
Jekaterinos 

receptas, kaip 
prisijaukinti vyrąInterviu su laidos „Gardu gardu“ vedėja Jekaterina Buldakova - 68-69 p.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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AKTUALUS InTervIUAŠTrUS ŽvILGSnIS

REiTiNGai

TV
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TV
 To

P1
0

TV8   3,8 %
PBK   3,4 %
NTV Mir Lietuva   3,1 %
Lietuvos rytas TV   3 %
RTR Planeta   2,7 %

Info TV   2,2 %
Video ir DVD   1,6 %
REN Lietuva   1,5 %
LRT Kultūra   1 %
Liuks!   0,7 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

PBK   3,8 %
Lietuvos rytas TV   3,7 %
TV1   3,4 %
Info TV   3,2 %
RTR Planeta   2,6 %

TV8   2,6 %
REN Lietuva   2,1 %
Video ir DVD   1,6 %
LRT Kultūra   1,2 %
Liuks!   0,7 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 20,3 %

TRUMPai

TV3 eteryje jau netrukus žiūrovus vėl džiugins ant 
parketo besisukančios žvaigždės projekte „Šok su 
manimi“. Projekto rengėjai po truputį atskleidžia, 
kas šiemet ryžosi tokiai avantiūrai. Vienas jų - 
naujas televizijos veidas, renginių organizatorius 
REMIGIJUS ŽIOGAS (31). Jis ant parketo suksis su 
šokėja Lina Diktanaite. Remigijus tikina - jis pasi-
ruošęs daryti šou: „Noriu kuo daugiau šou elementų 
įpinti į savo pasirodymus projekte“. Kaip jam seksis, 
žiūrovai išvys jau netrukus.

Jau netrukus TV6 eteryje pasirodys antrasis lai-
dos „Ugniagesiai gelbėtojai“ sezonas. Praėjusią 
savaitę laidos vedėjas, gaisrininkas KAROLIS 
SAKALAUSKAS (31) pakvietė TV eterio žvaigž-
des susipažinti su ekstremaliomis situacijomis, 
kurios tikriesiems gelbėtojams yra kasdienybė. 
Susirinkusiems žinomiems žmonėms teko ne tik 
pasimatuoti gaisrininkų uniformas, bet ir atlikti specia-
lias užduotis tikroje gaisrinėje.

Radijo ir televizijos laidų vedėja  
RaMINTa VyšNIausKaITė (27) televizi-
joje vertina protingas laidas, kūrybingus 
žmones ir gerus filmus. Ji nevengia  
laisvalaikį praleisti prie žydrojo ekrano. 
ypač per televizorių ji mėgsta žiūrėti 
animacinius filmus.

iNfoRMaciNės laidos 

Informacinės laidos yra gerai, jos įdomios 
ir informatyvios. Manau, kad žinios yra 
pakankamai geros.

filMai 

Mielai juos žiūriu. Labai mėgstu animaciją. 
Dabar tikrai galima rasti įdomių filmų, kurių 
iki šiol nebuvai matęs kino teatre. Ir nereikia 
skųstis, kad kine parodė prieš trejus metus, 
o televizijoje jis pasirodė tik dabar. Yra tam 
tikra sistema, kurios negalima laužyti.

REklaMa 

Puikiai suprantu, kad ji yra svarbi. Kita 
vertus, per reklaminę pauzę gali padaryti daugelį 
dalykų - išsivirti arbatos, išsikepti kotletą arba 
pavedžioti šunį. Reikia tik sugalvoti.

Tv iNTERNETE 

Tai neišvengiama. Daugelis neįsivaizduoja 
gyvenimo be mobiliojo telefono, tad norisi, 
kad televizija būtų mobili. Aš ir pati ne kartą 
žiūrėjau krepšinio varžybas per telefoną. Tai 
labai gerai.

NEiGiaMa iNfoRMacija 

Norėtųsi, kad žiniose būtų daugiau 
teigiamų naujienų, bet tai, matyt, priklauso 
ne nuo žinių, o nuo to, kas vyksta Lietuvoje 
ir pasaulyje.

TiE PaTys TElEvizijos laidų 
vEdėjai 

Norėtųsi įvairesnių vedėjų - daugiau 
moterų, vyresnio amžiaus žmonių, protingo, 
gero, kieto jaunimo. Jo trūksta. Gal bijoma 
imti ką nors naujo ir šviežio, o gal tiesiog nėra 
tokių žmonių.

kvailos laidos 

Gerai, kad atsiranda naujų pramoginių 
laidų, kurios nėra kvailos. Bet kai matau kai 
kuriuos atlikėjus ar kai kuriuos žmones, kurie 
neturėtų būti televizijoje, išjungiu kanalą.

TV3 15,6 %

LRT Televizija  
8,2 %

BTV  6,9 %

TV6  4,4 %

NTV Mir Lietuva  
4,1 %

Kiti  
kanalai  15,6 %

LNK  23,1 %

TV3  18,3 %

LRT Televizija  
7,4 %

BTV  6,6 %

TV6  4,8 %

TV1  4,3 %
Kiti  
kanalai  12,4  %

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Nr. Laida       TV  Reitingas

1  FaRaI   TV3   9,3

2  LIETuVOs BaLsas   LNK   8,9

3  NuO...IKI   LNK   8,6

4  KaMuOLys aPVaLus   LNK   8,4

5  KK2 PENKTaDIENIs   LNK   8,3

6  VaLaNDa su RŪTa   LNK   8,1

7  KK2   LNK   7,9

8  PasMERKTI 3   TV3   7,3

9  LIETuVOs TaLENTaI   TV3 7,1

10  LNK VaKaRO ŽINIOs   LNK   7,0

Duomenys: TNS LT, 2014 m. rugsėjo 15-21 d.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Ramintą Vyšniauskaitę
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Veidai

TELEVIZIJA UŽ KadRO

„Laisvalaikis“ pateikia keletą faktų, kurių galbūt iki 
šiol apie žaviąją aktorę dar nežinojote.

❍ Katerina Zeta Džouns gimė 1969 m. rugsėjo 25 d. 
Velse, Didžiojoje Britanijoje. Įdomu tai, kad tą pačią dieną 
gimė ir jos vyras aktorius Maiklas Daglasas, tik 25 metais 
anksčiau.

❍ K.Zeta Džouns ir M.Daglasą supažindino aktorius 
Denis DeVitas (Danny DeVito) 1998 m. rugpjūtį viename 
filmų festivalyje Prancūzijoje. Tuo metu aktoriai M.Dag
lasas ir D.DeVitas buvo geri draugai ir gyveno kartu. Vie
name interviu K.Zeta Džouns sakė, kad M.Daglasą ji įsi
mylėjo iš pirmo žvilgsnio. M.Daglasas, kalbėdamas apie 
būsimą žmoną, tvirtino, kad vos susipažinęs žinojo, kad 
nori tapti jos vaikų tėvu.

❍ Pora susižadėjo Naujųjų 1999 metų naktį.
❍ 2000 m. lapkričio 18 d. Niujorke jiedu susituokė. 

Nors iš pradžių savo vestuves pora planavo Velse, bet 
savo sumanymą atšaukė tam, kad vestuvėse galėtų daly
vauti ir M.Daglaso tėtis. Iš viso žinomų aktorių šventėje 
dalyvavo 350 žmonių, tarp jų Džekas Nikolsonas (Jack 
Nicholson) ir Meg Rajen (Meg Ryan).

❍ Maiklas ir Katerina turi du vaikus  sūnų Dilaną 
(Dylan, 14) ir dukrą Kerisę (Carys, 11).

❍ Nors šlovė K.Zetai Džouns atnešė daug džiaugsmo, 
jai teko susidurti ir su grėsmingai nusiteikusiais gerbėjais. 
2004 m. ji ėmėsi oficialių veiksmų prieš vieną iš gerbėjų, jis 
buvo apkaltintas siunčiantis aktorei grasinamus laiškus.

❍ Aktorės ūgis  1,69 m, svoris  54 kg.
❍ Katerina savo persirengimo kambaryje filmavimo 

aikštelėje turi karaokės aparatą.
❍ K.Zeta Džouns už vaidmenį filme „Čikaga“ laimėjo 

„Oskarą“.
❍ Mėgstamiausias aktorės valgis yra rūkytos lašišos 

sumuštinis su bulvių traškučiais.
❍ Skaičiuojama, kad jos turtai šiandien siekia 50 mln. 

dolerių (134 mln. litų).
Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Ko dar nežinojote apie 
K.Zeta Džouns?

Aktoriai Katerina Zeta Džouns (Catherine Zeta-Jones) ir Maiklas Daglasas 
(Michael Douglas) augina dukrą ir sūnų EPA-Eltos nuotr.

Holivudo aktorė viešumoje 
spinduliuoja laime, bet visai neseniai 
jai teko gydytis nuo sunkios depresijos

Holivudo aktorė Katerina Zeta Džouns (Catherine Zeta-Jones) nese-
niai atšventė savo 45 metų sukaktį. Pastarasis penkmetis žinomai moteriai 
buvo tikrai nelengvas - žinia apie vyro aktoriaus Maiklo Daglaso (Michael 
Douglas) burnos vėžį ir intensyvus jo gydymas išsekino aktorę, jai teko gul-
tis į psichiatrijos kliniką ir kovoti su depresija. Kiek vėliau pasklido gandų, 
esą garsios poros santykiai žlunga - Katerina ir Maiklas po 13 vedybinio gy-
venimo metų nutarė kurį laiką pagyventi atskirai. Panašu, kad toks spren-
dimas tik išgelbėjo poros santuoką - artimų šaltinių teigimu, netrukus ak-
toriai susitaikė ir vėl pradėjo gyventi kartu. 
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TV PROGRAMA penktadienis

 23.30 	 „Santuoka“  16.55 	 Keliauk!	Pažink!	
Pasidalink!	Ištisus	metus

 21.45 	 Dainuoja	
	 	 V.Daunoras

 23.30 	 „Patologija“ 19.30 	 KK2	penktadienis 19.30 	 Pirk	dramblį

TV8
8.05,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	9.00	„Rutos	Ren-
del	 detektyvai“.	 10.00	 „Mano	 mažasis	 ponis“.	
10.25	Senoji	animacija.	11.00,	21.00	„Meilės	še-
šėliai“.	12.40,	16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	
13.35,	 19.00	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30,	 20.35	
„Moterys	meluoja	geriau“.	17.00,	23.45	Pasaulis	
tavo	lėkštėje.	18.00,	22.50	„Meilė	gyventi“.	20.00	
Labanakt,	 vaikučiai.	 20.35	 Gardu	 Gardu.	 21.05	
Drama	„Svajonių	viešbutis.	Brazilija“.	

Info TV
5.30	 Info	diena.	9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30,	
21.30	Dviračio	šou.	10.40	Mes	pačios.	11.05,	14.45	
24	valandos.	12.05	Krepšinio	pasaulyje.	12.35	Apie	
žūklę.	13.00	Tauro	ragas.	13.25	Autopilotas.	14.15	
Padėkime	augti.	15.40	Pagalbos	skambutis.	17.00,	
21.30	Info	diena.	21.00	Alchemija	LXIV.	Kaligula.

PBK
6.35,	 9.00,	 11.00,	 14.00	 Naujienos.	 7.00,	 9.25	
„Labas	rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.40	Kontro-
linis	pirkimas.	13.05,	14.20	„Laikas	parodys“.	14.55	
„Tikėk	 manimi“.	 15.55	 J.Menšovos	 laida.	 16.50	
Mados	 nuosprendis.	 17.50	 Žmogus	 ir	 įstatymas.	
18.55	„Jūrmala	2012“.	Humoro	festivalis.	20.00	Lai-
kas.	21.20	Stebuklų	laukas.	22.25	Visiškai	tiksliai.		

REn
7.05	„Vovočka“.	7.35,	15.00	Žiūrėti	visiems!	8.05	
Kviestinė	vakarienė.	9.00,	14.30	112.	9.35	Laisvas	
laikas.	10.05	Žvaigždžių	gyvenimas.	11.50	Pėdse-
kiai.	12.45	„Kariai	2“.	15.20	Totalinis	išpardavimas.	
16.20	 Šeimos	 dramos.	 17.20	 Nemeluok	 man!	
19.20	Tinkama	priemonė.	20.20	Kviestinė	vakarie-
nė.	21.25	Keista	byla.	22.20	Pasaulio	paslaptys	su	
A.Chapman.	23.15	Jums	net	nesisapnavo.	

TV PolonIa
7.10	Pasaulis	sukasi.	8.05	Miško	istorijos.	8.30	
Animacinis	f.	„Tarp	mūsų	gandrų“.	9.00	Klausi-
mai	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,	 18.00,	 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	Verslo	ir	ekologijos	laida.	
16.20	 „Zlotopolskiai“.	 16.50	 Dokumentinis	 f.	
„Mažoji	Lenkija	Indijoje“.	18.20,	22.45,	5.10	Po-
lonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	2.15	
II	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija.	 19.25	 Okrasa	
laužo	 taisykles.	 20.25	 Provincijos	 lobiai.	 20.45	
Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	 ir	orų	pro-
gnozė.	 21.50,	 3.45	 „Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 23.00	
Lenkijos	 reporteris.	23.40,	5.55	 „Vaizeris“.	2.40	
Animaciniai	f.	4.40	Lenkijos	reporteris.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 11.40	 „Tikrosios	 Beverli	 Hilso	 namų	 šeimi-
ninkės“.	 6.40,	 14.10,	 2.40	 „Erikas	 ir	 Džesi“.	 7.30,	
10.50,	3.30	„Džuliana	 ir	Bilas“.	8.20,	10.00,	15.50,	
17.05,	22.05	„Išskirtiniai“.	9.10,	13.20,	18.20	„Liežu-
vautoja“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	16.40	
„Mados	kontrolė“.	20.00,	1.50	„Šiuolaikiniai	genijai“.	
20.50	„Kortni	ir	Kim	užkariauja	Niujorką“.	21.15,	1.00	
„Mados	kontrolė“.	22.55	„Gražuolės	iš	vilos“.

TV1000
7.40	 „Mes	 -	 viena	 komanda“.	 10.00	 „Nacionalinis	
saugumas“.	11.35	„Ateini	čia	arba	gausi	į	dūdą!“	13.30	
„Purvini	žaidimai“.	15.15	„Kovotojas“.	17.15	„Šalutinis	
efektas	19.05	„Užrašų	knygelė“.	21.15	„Širdžių	ėdikas“.	
23.05	„Turėti	Tave“.	1.00	„Rimtas	vyrukas“.

TRaVEl
8.00, 12.00, 17.30	 Kelionė	 su	 veterinaru.	 8.30	
Naujo	 būsto	 paieška.	 10.00,	 24.00	 Paminklų	 pa-
slaptys.	 11.00,	 17.00	 Oro	 uostas	 24/7:	 Majamis.	
13.00,	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	13.30	Naujo	būsto	
paieška.	 15.00	 Įspūdingiausios	 pasaulio	 kelionės	
motociklu:	Amerikos	pietuose.	16.00	Ekstremalusis	
automobilio	 statymas.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	
20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 21.00	 Brangenybių	
paieškos.	22.00	Pavojingos	žemės.	Etiopija.	

DIscoVERy
7.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Aukcionų	karaliai.	7.50	
Relikvijų	 medžiotojai.	 8.15	 Ekstremali	 žvejyba.	
9.10	Išgyventi	kartu.	10.05	Aukso	karštligė.	10.55	
Tolimųjų	 reisų	 vairuotojai.	 11.50	 Kaip	 tai	 paga-
minta?	12.40	Apgavikai.	13.35	Didysis	apgavikas.	
14.30	 Kieta	 puošyba.	 15.25	 Tikri	 aferistai.	 18.10	
Kovos	dėl	konteinerių.	18.40	Sandėlių	medžioto-
jai.	19.05	Relikvijų	medžiotojai.	19.35,	2.25	Karai	
dėl	bagažo.	20.00,	6.35	Kaip	tai	pagaminta?	21.00,	
2.50	 Miestas.	 22.00,	 3.50	 Dideli	 laivai.	 23.00	
Ateivių	paslaptys.	24.00	Iliuzijos.	1.00	Draudimas:	
beprotiška	meilė.	1.55	Relikvijų	medžiotojai.	

naTIonal GEoGRaPhIc
10.00	 „BMW	 X3“	 automobilių	 gamykla.	 10.30	
Lobių	 ieškotojai.	 Šermano	 maršas.	 11.30	 Proto	
žaidimai.	12.00	Patrauklus	mokslas.	Ugnies	lietus.	
13.00	Kenija.	Genties	gyvenimas.	14.00	Šamų	žve-
jyba.	15.00	Artimi	priešai.	16.00	Pavojingiausi	jūrų	
gelmių	 gyvūnai.	 17.00	 Priešistorinės	 A.Hitlerio	
pabaisos.	18.00	Išrinkti	automobilių	detales	ir	par-
duoti.	18.30	Mokslo	šėliojimai.	20.00	Nuskendęs	
A.Hitlerio	 armijos	 laivas.	 21.00	 Trečiojo	 reicho	
statiniai.	 Reaktyvinių	 įrenginių	 slėptuvės.	 22.00	
Nenugalimųjų	 dvikova.	 Ekskavatorius	 ir	 seifas.	
23.00	 Lėktuvo	 avarijų	 tyrimai.	 Padangių	 „Tita-
nikas“.	24.00	Nuskendęs	A.Hitlerio	armijos	laivas.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Kempiniukas“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	„Bra-

zilijos	aveniu“	(N-7).
9.00	 TV	serialas	„Vestuvių	

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

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

Praimas“	(N-7).
13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	Drama	„Aukštai		

danguje“	(N-7).
18.15	Euras	2015,	2014,	

Lietuva.
18.30	TV3	žinios.
19.30	Pirk	dramblį.	

Socialinės	atsakomy-
bės	projekto	paramos	
koncertas,	2014

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

0.15	 Komedija	„Pasiža-
dėjęs	kitai“	(N-14).

2.25	 Veiksmo	f.	
„Nepaprastų	šokėjų	
legionas.	Maištas	
prasideda“	(N-7).

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

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	

„Volkeris,	Teksaso	
reindžeris“.

8.50	 Pagalbos	skambutis	
(N-7).

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

Baltarusė	auklė		
(N-7).

12.25	K11.	Komisarai	tiria.	
Paskutinė	kova		
(N-7).

13.00	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „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.	„Elektra“	

(N-7).
0.50	 Nuotykių	f.	

„Projektas.	
Dinozaurai“	(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Ryto	suktinis	su		

Zita	Kelmickaite.
12.00	Gyvenimas.
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“.
17.10	 „Šerloko	Holmso	

nuotykiai“	(N-7).
18.15	Šiandien.
18.35	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
18.50	Duokit	šansą.
19.30	 Iškilmingas	renginys	

„Oršos	pergalei	-	
500!	Triumfo	diena“.	
Tiesioginė	transliacija	
iš	Vilniaus	senamies-
čio	ir	Katedros	aikštės.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	 Iškilmingas	renginys	

„Oršos	pergalei	-	500!	
Triumfo	diena“	tęsinys.	
Tiesioginė	transliacija.

21.30	Duokim	garo!
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Duokim	garo!
23.30	Trileris	„Patologija“	(S).
1.20	 „Senis“	(N-7).

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Juoko	kovos	(N-7).
10.00	TV	serialas	

„Policijos		
akademija“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

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

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

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

17.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

„Šeimynėlė“	(N-7).
19.30	Amerikietiškos		

imtynės	(N-7).
21.30	Veiksmo	trileris	

„Miesto	teisingu-
mas“	(N-14).

23.30	Kriminalinė	drama	
„Santuoka“	(N-14).

1.15	 Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

2.10	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
7.55	 Įdomi	Lietuva.
8.00	 Keliauk!	Pažink!	Pasi-

dalink!	Ištisus	metus.
8.05	 „Anna	German“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Nuoga	tiesa.	„Nepaaiš-

kinamo	smurto	ir	nelai-
mių	banga	-	ką	kaltinti	
ir	ko	tikėtis?“	(N-7).

13.00	Patriotai	(N-7).
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
16.55	Keliauk!	Pažink!	Pasi-

dalink!	Ištisus	metus.
17.20	 „Pavojingiausi	

pasaulio	gyvūnai“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Magda	M.“	(N-7).
19.50	 „Moterų	daktaras“.
21.50	Veiksmo	f.	„Stip-

riausias	smūgis.	Kova	
iki	mirties“	(N-14).

23.55, 3.15	 Trileris	
„Epidemija“	(N-14).

1.40	 Veiksmo	f.	„Stip-
riausias	smūgis.	Kova	
iki	mirties“	(N-14).

4.40	 „Pragaras	ant	ratų“	
(N-7).

8.05	 „Lietuviai	Didžiojoje	
Britanijoje“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.
13.45	Žemės	ar	moteries.	

Pagal	J.Tumą-
Vaižgantą.

14.40	Vytauto	Kernagio	
dainos	Vilniui.

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	R.Radzevičius.	

„Jūratė	ir	Kastytis“.
20.50	 „Marius	Katiliškis.		

Iš	prisiminimų“.
21.45	Prisiminkime.	Dai-

nuoja	V.Daunoras.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Pabūkime	su	

M.K.Čiurlioniu.
23.00	Džiazo	muzikos	

vakaras.
24.00	Panorama.
0.30	 Septynios	Kauno	

dienos.
1.00	 „Prokurorai“.
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„SVAJONIŲ VIEŠBUTIS. 
BRAZILIJA“
Drama. Vokietija. 2012.
Režisierius O.Receris.
Vaidina K.Kolundas, H.Vais, 
P.Vekas.

Dukters Leonės valdomas viešbu-
tis Brazilijoje nėra liaupsinamas 
klientų - vagystės, administraciniai 
nesklandumai ir kiti nesusipratimai 
nedaro įspūdžio svečiams...

„ELEKTRA“
Veiksmo filmas. JAV, Kanada. 
2005.
Režisierius R.Baumanas.
Vaidina Dž. Garner, V.J.Li,
 T.Stempas.

Persekiojama praeities košmarų Elek-
tra už išgelbėjimą turi būti dėkinga 
savo mokytojui. Tačiau netgi išmin-
čius nesugeba numaldyti jos keršto 
troškimo. Troškimas atkeršyti už tėvų 
mirtį pavertė merginą žudike...

rugsėjo 26 d.

 20.50 	 „Viliojimo	menas“ 24.00 	 „Gatvės	vaikai“ 18.00  	„Atpildas“

ANImAL pLANET
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25,	 15.30	 Felinologijos	
įvadas.	8.15,	16.30	Dikas	ir	Domas	skuba	į	pagalbą.	
9.10	 Gyvūnų	 mažyliai.	 10.05,	 18.20	 Iškviečiamas	
tramdytojas.	 11.00,	 21.05,	 23.50,	 4.55	 Rykliai.	
12.20,	6.35	Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	19.15	He-
rojai	 iš	 gyvūnų	 gyvenimo.	 13.45,	 20.10	 Gyvūnai	
ekstremalai.	 14.40,	 2.25	 Afrikos	 tankmėse.	 15.30	
Felinologijos	įvadas.	16.30	Dikas	ir	Domas	skuba	į	
pagalbą.	17.25	Kačiukai	ir	šunyčiai.	18.20	Iškviečia-
mas	tramdytojas.	22.55,	3.15	Akvariumų	verslas.	

SpORT1
7.00,	 12.00,	 19.00	 „Sportas“.	 Dienos	 naujienos.	
7.15,	 19.15,	 22.00,	 2.30	 NBA	 Action.	 Krepšinio	
lygos	apžvalga.	8.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	
Klaipėdos	 „Neptūnas“	 -	 „Krasny	 Oktyabr“.	 10.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Čikagos	 „Bulls“	 -	 Indianos	
„Pacers“.	 12.15	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	
apžvalga.	 13.30	 ATP	 250	 Malaysian	 Open.	 Vyrų	
tenisas.	Ketvirtfinaliai.	Tiesioginė	transliacija.	17.30	
Čempionai	LT.	Tarptautinis	laisvųjų	imtynių	čem-
pionatas.	18.30	Rusijos	 „Premier	League“.	20.00,	
22.30	„Supercopa	Endesa“	krepšinio	taurė.	Madri-
do	„Real“	-	„Valencia	Basket“.	1	Pusfinalis.	Tiesio-
ginė	 transliacija.	0.30	Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„AFC	Ajax“	-	„FC	Groningen“.	3.00	NBA	krepšinio	
lyga.	Majamio	„Heat“	-	Toronto	„Raptors“.	

VIASAT SpORT BALTIc
8.40	 Boksas.	 Floydas	 Mayweatheris	 -	 Carlo-
sas	Maidana.	9.50	Dviračių	sportas.	Pasaulio	
čempionatas.	 Ispanija.	Tiesioginė	 transliacija.	
12.50	 Formulė-1.	 Singapūro	 GP	 lenktynių	
apžvalga.	 13.50	 Dviračių	 sportas.	 Pasaulio	
čempionatas.	 Ispanija.	Tiesioginė	 transliacija.	
19.00	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	apžval-
ga.	19.30	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	
-	„Vytiaz“.	21.30	Krepšinis.	Pasaulio	čempio-
nato	 aštuntfinalis.	 Turkija	 -	 Australija.	 23.20	
Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionato	 ketvirtfinalis.	
Prancūzija	 -	 Ispanija.	 1.10	 Futbolas.	 Premier	
lygos	apžvalga.	1.40	Dviračių	sportas.	Pasau-
lio	čempionatas.	Ispanija.	

EUROSpORT
9.35,	18.00,	1.15	Šuoliai	nuo	tramplino.	Vasa-
ros	didysis	prizas.	11.00,	15.30,	19.30	Sporto	
linksmybės.	12.30,	17.00	Motociklai.	 Europos	
čempionatas.	 13.15	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	
Vasaros	didysis	prizas.	16.00	Smiginis.	17.00	
Motociklai.	 Europos	 čempionatas.	 20.45	 Joji-
mo	žurnalas.	21.00	Boksas.	Legendinės	kovos.	
22.00	Boksas.	 IBA	serija.	24.00	Galiūnų	spor-
tas.	 „Strongman	 Champions	 League“.	 1.00	
Motosportas.	GT	akademija.	

„pASIŽADĖJĘS KITAI“
komeDija. JAV. 2007.
Režisieriai B.Ferelis,P.Ferelis.
Vaidina B.Stileris, Dž.Stileris, M.Monagan.

Šviežiai iškepti jaunavedžiai iškeliauja į povestuvinę kelionę. Ir čia Edis pa-
mato, kokia ragana iš tikrųjų yra jo žmonelė. Deja, kaip sakoma, šaukštai 
jau po pietų. O gal ir ne? Lyg tyčia, kai medaus mėnuo pasirodo besantis 
ne toks ir saldus, Edis sutinka tikrąją savo svajonių moterį...

„pASKUTINĖS ATOSTOGOS“
Nuotykių komeDija. JAV. 2006.
Režisierius V.Vangas.
Vaidina D.E.Ouens, Dž.T.Smitas,
Ž.Depardjė.

Džordžija tyliai, taupiai gyvena Luizia-
noje. Ir staiga sužino, kad serga ne-
pagydoma liga, gyventi jai telikusios 
trys savaitės. Moteris pasiima visas 
santaupas ir išvyksta į Europą, apsi-
gyvena prašmatniame viešbutyje...

TV8
21.05

TV3
22.00

LNK
23.00

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	 „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.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	 „Detektyvas	

Kolambas.		
Meilė	-	ne	amžina“	
(N-7).

22.45	Romantinė	komedija	
„Švilpiko	diena“		
(N-7).

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	 „Mastrichto		
policija“	(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	 „6	kadrai“		
(N-7).

22.00	Nepaprasti	rusiški	
kadrai	(N-7).

23.00	 „Ryšys“	(N-7).
24.00	 „Gatvės	vaikai“		

(N-14).
0.25	 Trileris	„Gamtos	

šėlsmas.	Gaisras“	
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Geros	savijautos	
gidas.

9.45	 „Dangaus		
teismas“	(N-7).

10.45, 19.00	 	
„Fortjė	faktorius“	
(N-7).

11.45	Žymiausios		
pasaulio	vietos.

12.15	 „Operacija		
„Delta	farsas“		
(N-7).

13.50	Rekordininkai.
14.20	 „Objektas	11“		

(N-7).
15.20	 „Minties	greitis“		

(N-7).
17.00	Sveikatos		

užtaisas.
17.30	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

18.00	 „Trauma“		
(N-7).

20.00	Balticum	TV		
žinios.

20.20	Mados		
legendos.

20.50	 „Viliojimo		
menas“.

22.30	Balticum	TV		
žinios.

22.45	 „Pamokslininkas		
su	kulkosvaidžiu“	
(N-14).

TV3
0.15

rekomenduoja
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių	draugužiai“.
8.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“	(1).
9.00	 Statybų	TV.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Tobula	moteris.
10.30	Beatos	virtuvė.
11.30	Nuotykių	komedija	

„Nepaprasta	kelionė	
namo“.

13.10	Komedija	„Šarlotės	
voratinklis“.

15.10	 „Dauntono	abatija“	
(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas	ir	Šura“	
(N-7).

17.20	Žalgiris.	70	didingų	
sezonų.	Kauno	
„Žalgirio“	70-mečio	
šventė,	2014.

18.30	TV3	žinios.	
19.00	Fantastinis	veiksmo	

f.	„Transformeriai“	
(N-7).

19.30	Filmo	pertraukoje	-	
Eurojackpot.	Loterija.

22.05	Kriminalinis	trileris	
„Ties	riba“	(N-7).

0.05	 Siaubo	trileris	„Šė-
tonas	manyje“	(S).

1.40	 Romantinė	komedija	
„Meilė	ir	krepšinis“	
(N-7).

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

Gudruolis“.
7.45	 „Kas	naujo,		

Skūbi-Dū?“
8.10	 „Sunkus		

vaikas“.
8.35	 „Tomo	ir		

Džerio	nuotykiai“.
9.00	 „Ponas	Bynas“	(1).
9.30	 Mes	pačios.
10.00	 „Skruzdėliukas	Z.
11.40	Nuotykių	f.	šeimai	

„Nensė	Driu“.
13.35	 „Mano	puikioji	

auklė“.
14.40	 „Didingasis		

amžius“	(N-7).
16.35	 „Dvidešimt		

minučių“		
(N-7).

18.30	Žinios.		
Sportas.	Orai.

19.00	 „Medžioklės		
sezonas		
atidarytas	2!“

20.30	Veiksmo	trileris	
„Turistas“		
(N-7).

22.35	Parodijų	komedija	
„Vampyrai		
užkniso	juodai“		
(N-14).

0.10	 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	 „Mirties	piramidės“.
13.00	 Istorijos	detektyvai.
14.00	Tautos	balsas.
14.30	Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu	(subtitruota).
15.00	 „Meilė	kaip		

mėnulis“.
16.00	Žinios	(su	vertimu		

į	gestų	k.).	Orai.
16.15	Sveikinimų		

koncertas.
18.30	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.		

Sportas.	Orai.
21.00	Auksinis	balsas.
23.30	 „Da	Vinčio	demonai“	

(subtitruota,	N-14).
1.30	 „Senis“	(N-7).
2.35	 Auksinis	balsas.
4.50	 Žingsnis	po	

žingsnio.	Būstas.
5.05	 Stilius.

 21.00 	 Auksinis	balsas  9.30 	 Mamyčių	klubas

ŠeŠtadienis

„TURISTAS“
Veiksmo trileris. Italija, JAV, Prancūzija. 2010.
Režisierius F.Henkelis fon Donersmarkas.
Vaidina Dž.Depas, A.Džoli, P.Betanis.

Frenkas atvyksta į Italiją nuraminti sudaužytos širdies. Netrukus jo dėme-
sį patraukia nepaprasto grožio moteris. Eliza Frenko akiratyje pasirodo 
ne šiaip sau, tačiau apie tai žino tik ji. Eliza skatina Frenko susižavėjimą, 
nes turi slaptą planą: ji gelbėja buvusį meilužį, kurio 14-oje šalių ieško 
tiek policija, tiek nusikaltėliai. Buvęs Elizos meilužis iš gangsterio Ivano 
Demidovo pavogė nemenką sumelę.

rekomenduoja

„NENSĖ DRIU“
Nuotykių filmas. JAV. 2007.
Režisierius E.Flemingas.
Vaidina E.Roberts, K.Dželisas, 
T.Donovanas.

Su didinamuoju stiklu ir pirštų at-
spaudų milteliais rankoje Nensė Driu 
išvažiuoja iš Riverhaitso į Holivudą. Ji 
ketina atskleisti vieną iš didžiausių 
visų laikų paslapčių - kino žvaigždės 
Delijos Dreikot mirtį. Tačiau kaip žvit-
ri seklė sutars su trumpąsias žinutes 
rašinėjančiomis pasipūtusiomis pa-
auglėmis, su kuriomis ji susipažįsta 
Holivudo vidurinėje.

„MEILĖ IR KREPŠINIS“
romaNtiNė komedija. 
Jungtinė Karalystė. 2010.
Režisierė S.Hamri.
Vaidina D.E.Ouens, L.R.Linas
jaunesn., P.Peton.

Žodžio kišenėje neieškančiai stam-
bokai kineziterapeutei Leslei iš dan-
gaus nukrinta pasiūlymas - prižiū-
rėti ir ant kojų pastatyti krepšinio 
žvaigždę Skotą Maknaitą. Taip jai 
pasiūlo su krepšininku susitikinėjan-
ti Leslės draugė Morgan, nes mano, 
kad Leslė bus kur kas saugesnis va-
riantas nei seksuali gražuolė.

 „TIES RIBA“
krimiNaliNis trileris. JAV. 2012.
Režisierius A.Letas.
Vaidina E.Benks, Dž.Belas, 
E.Bernsas.

Gudrūs plėšikai pavagia neįkaino-
jamą deimantą ir kaip atpirkimo 
ožį pakiša buvusį policininką Niką 
Kesidį. Tai suvokdamas jis imasi 
ekstremalių priemonių. Nikas atsis-
toja ant aukšto dangoraižio lango 
atbrailos ir patraukia žiniasklaidos 
dėmesį.

LNK
11.40

TV3
22.05

TV8
10.00	Menų	sala.	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	de-
tektyvai“.	19.10	Labanakt,	vaikučiai.	20.00	„Nauja	
pradžia“.	 21.45	 „Svajonių	 viešbutis.	 Brazilija“.	
23.25	„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	Alchemija	LXIV.	Kaligula.	Viskas	kartojasi.	VDU	
karta.	20.30	Autopilotas.	21.00	„Automobilių	paslap-
tys“.	22.00	„Gamtos	tiltai“.	23.00	Pagalbos	skambu-
tis.	23.50	Valanda	su	Rūta.	2.30	Yra	kaip	yra.	

PBK
6.50,	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	7.15	„Grok,	armo-
nika“.	7.50,	8.05	Vaikų	klubas.	8.15	Gudručiai.	9.15	
Ganytojo	žodis.	9.35	Skanėstas.	10.15	„Rusiškos	virtu-
vės	istorija“.	11.20	Idealus	remontas.	12.20	„Ūkvedys“.	
14.25	 Respublikos	 turtas.	 16.50	 Ledynmetis.	 17.10	
Vakaro	 naujienos.	 17.30	 Ledynmetis.	 20.00	 Laikas.	
20.35	Ekstrasensų	mūšis.	22.50	Kas?	Kur?	Kada?

REN
7.05	 Belka	 ir	 Strelka.	 Išdykusi	 šeimynėlė.	 7.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 12.05	 10	 metų	 jaunesni.	
12.50	 Tai	 mano	 namai.	 13.20	 „Atspindžiai“.	
17.05	Paklydimo	teritorija	su	Igoriu	Prokopenka.	
19.05	 „Vyrai	 ir	 moterys“.	 Michailo	 Zadornovo	
koncertas.	21.00	X	Faktorius.	23.00	Ekstrasensų	
mūšis.	Apokalipsė.	

TV PoLoNIA
7.35	„Zlotopolskiai“.	10.00	„Petersburski	Music	
Show“.	 10.40	 Ekologijos	 laida.	 11.10	 Pasaulis	
sukasi.	12.00	„Nusikaltimai“.	13.10,	18.25,	1.45	
Galvosūkis.	13.20	Sveikinimų	koncertas.	13.40	
„Tėvas	Mateušas“.	14.30	Maklovičius	keliauja.	
15.00	„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	16.00	Dokumentinis	
f.	 „Polesės	 nacionalinis	 parkas“.	 17.00	 Kultū-
ringieji	 PL.	 18.00,	 1.15	 Lenkų-lenkų	 žodynas.	
Pokalbių	šou.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	1.50	
„M,	kaip	meilė“.	19.50	Pramoginė	 laida.	20.40	
Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	pro-
gnozė.	21.45,	3.35	 „Londoniečiai“.	22.35,	4.25	
Sveikinimų	koncertas.	23.00,	4.45	Lenkai	čia	ir	
ten.	23.40,	5.25	„Antstolis“.	2.40	Animacinis	 f.	
3.00	Žinios.	

TV3
1.40

 22.35 	 „Vampyrai	užkniso	
	 	 juodai“

LNK
20.30
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7.00	 Skonis.
9.00	 VRS	kamera		

(N-7).
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Padėkime	augti.
10.30	Šefas	rekomenduoja.
11.00	Pasaulio	galiūnų	

čempionų	lygos		
etapas	Olandijoje.	
2014	m.

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

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

14.00	 „Milijonieriai“		
(N-7).

15.00	 „Šeimynėlė“		
(N-7).

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

17.00	 „Brolis	už		
brolį“	(1)	(N-7).

18.00	Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

19.00	Savaitės	kriminalai	
(N-7).

19.30	Lietuvos	muzikos	
legendos	(N-7).

21.30	Veiksmo	f.		
„Į	saulę“	(N-14).

23.35	Mistikos	trileris	
„Gabrielius“		
(N-14).

1.50	 Bamba	TV	(S).

7.24	 TV	parduotuvė.
7.40	 Patriotai.
8.40	 Dokumentinis	f.	

„Didysis		
barjerinis	rifas“	
(N-7).

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

10.50	Vestuvių	kovos	
(N-7).

12.30	 „Stalino	sūnus“		
(N-7).

16.00, 17.00, 18.00, 21.00	
Žinios.	Orai.

16.20, 17.20, 6.00	
Dokumentinis	f.	
„Mikropasauliai“		
(N-7).

18.25	 „Vera“	(N-7).
20.30	Dokumentinis	f.	

„Laukinių	kačių		
nuotykiai“.

21.25	VMG	sala.
21.30	 „Daktaras		

Monro“		
(N-14).

23.40, 3.00	 	
Mokslinis		
siaubo	f.		
„Nublokšti“		
(S).

1.30, 4.30	 	
„Vera“	(N-7).

7.00	 Dokumentinis	f.	
„Miestai	ir		
žmonės“.

9.00	 Lietuvos	žydų	geno-
cido	dienai	paminėti.

9.30	 Vilniaus	albumas.
9.45	 Menora.
10.00	Vilniaus	sąsiuvinis.
10.15	Žinios.	Ukraina.
10.30	Kelias.	
10.45	Kūrybos	metas.
11.15	Naktinis	ekspresas.
11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	 „Marius	Katiliškis.	Iš	

prisiminimų“.
13.00	 „Algirdas	Mykolas	

Brazauskas.	Liudijimai“.
14.00	Kine	kaip	kine.
14.25	Drama	„Mano	vai-

kystės	ruduo“.
15.40	Dainuoja	ir	šoka	

„Lietuva“.	1996	m.
16.55	 „Veidas	už	balso	-	

Virgilijus	Kęstutis	
Noreika“.

17.50	 D.Kazragytė	skaito	
R.Bacho	sakmę	„Džo-
natanas	Livingstonas	
Žuvėdra“.

18.30	Žinios.
18.45	Koncertas	IV	pasau-

lio	litvakų	kongresui.
20.00	 „Lietuvos	generalinis	

konsulatas	Vilniuje“.
20.50	 „Galilėjus“.	Vilniaus	ma-

žojo	teatro	spektaklis.
23.00	Panorama.	
23.30	Žagarės	vyšnių	fes-

tivalis	2014.	Renkasi	
geriausieji.	(N-14).

6.50	 Šio	rudens		
valgiai	(1).

7.20, 13.30	 	
„Sodininkų		
pasaulis“.

7.40	 Parduotuvių		
karalienė.

8.40	 Daktaras	Ozas.	
Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	Dokumentinis	f.	
„Duok	leteną!“

11.00	Dokumentinis	f.	
„Gepardų		
dienoraščiai“.

11.30	 „Stulbinamas	gyvū-
nijos	pasaulis“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki	ingredientai.
13.00	Šio	rudens	valgiai.
14.00	Griežčiausi	tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 0.25	 	

„Nerami	tarnyba“	
(N-7).

16.30	Būrėja.
17.30	Romantinis	f.	

„Šeimos	susitikimas	
Marakeše“	(N-7).

19.15	Romantinė	kome-
dija	„Pašėlęs	dėl	
mambo“	(N-7).

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

22.20	Dešimčia	metų		
jaunesni.

23.25	Nematomas	žmogus.

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale		

kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 Iš	peties		

(N-7).
11.00	Šuoliai	į	vandenį		

(N-7).
12.00	Trys	pedalai.
12.30	Juokingiausi	

Amerikos		
namų	vaizdeliai.

13.00	Oliverio	tvistas	(1).
13.30, 17.00	 	

Jokių	kliūčių!	(N-7)
14.55	Aukščiausia		

pavara.
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00	Kauno	„Akropolio“	

taurės	krepšinio	
turnyras.	Kauno	
„Žalgiris“	-	Atėnų	
„Panathinaikos.	
Tiesioginė	transliacija	
iš	„Žalgirio“	arenos.

21.00	Pavojingiausias	
karys	(N-7).

22.00	 „Žmogžudystė“		
(N-14).

23.00	 „Ryšys“	(N-7).
24.00	 „Gatvės	vaikai“		

(N-14).
0.25	 Trileris	„Esminis	

instinktas	2“	(S).

9.00	 Balticum	TV	žinios.
9.15	 Dokumentinis	f.	

„Madonna:		
ant	bangos“.

10.15	 „Įkalčiai“		
(N-7).

11.15	Misijos	Baltijos	
jūros	regione.

11.45	Geros	savijautos	
gidas.

12.15	 „Trauma“		
(N-7).

13.15, 0.30	 	
„Objektas	11“		
(N-7).

14.15	Mados	legendos.
14.45	 „Bibliotekininkas	3:	

Judo	taurės		
prakeiksmas“.

16.25	 „Slapyvardis	-	
Valytojas“		
(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	 „Albertas		
Nobsas“		
(N-14).

24.00	Reidas.

 15.40 	 Dainuoja	ir	
	 	 šoka	„Lietuva“

 18.25 	 „Vera“ 13.00 	 „Džiunglių	
	 	 princesė	Šina“

 16.25 	 „Slapyvardis	-
	 	 Valytojas“

 22.00 	 „Žmogžudystė“  8.40 	 Daktaras	Ozas

TV PROGRAMArugsėjo 27 d.

Diva Universal Tv
5.00,	3.45,	14.15,	16.40,	18.20,	19.35,	21.30	„Iš-
skirtiniai“.	5.50,	15.50	„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.	
9.10,	17.05,	21.50,	4.35	 „Mados	kontrolė“.	9.35,	
18.45,	2.05,	3.20	„Svajonių	namas“.	10.00	„Nuota-
ka	milijonieriui“.	12.30,	22.40	„Amerikietiška	sva-
jonė“.	 17.30,	 2.30	 „Kardašianų	 šeimos	 aukštuo-
menės	gyvenimas“.	19.10	„Kortni	ir	Kim	užkariauja	
Niujorką“.	20.00	„Tomas,	Dikas	ir	Garetas“.	

Tv1000
8.30	„Pabudimas“.	10.30	„Užrašų	knygelė“.	12.45	
„Mėnulio	princesė“.	14.40	„Gėlėti	sapnai“.	17.15	
„Visi	 geri	 dalykai“.	 19.00	 „Purvini	 žaidimai“.	
20.50	 „Niujorko	 šešėlyje“.	 23.15	 „Basomis	 per	
šliužus“.	1.10	„Supermenas:	Sugrįžimas“.

Travel
8.00	Naujo	būsto	paieška.	Paryžius,	Prancūzija;	Suo-
mija;	Vokietija;	Škotija;	Kosta	Rika.	11.00,	18.00	Ke-
lionės	senoviniais	automobiliais.	12.00	Įspūdingiausi	
nameliai	ant	ratų.	14.00	Naujo	būsto	paieška.	Jungtinė	
Karalystė;	 Dortmundas,	 Vokietija;	 Australija;	 Ekva-
doras.	16.00	Įspūdingiausios	jachtos.	17.00	Slaptieji	
bunkeriai.	19.00	Kovos	dėl	bagažo.	21.00	Neįprastos	
statybos.	22.00	 Žaidimai	Amerikoje.	23.00	 Įspūdin-
giausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.		

Discovery
7.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Greiti	ir	triukšmingi.	8.15	
Penktoji	pavara.	9.10	Kaip	mes	išradome	pasaulį:	
lėktuvai.	 10.05	 Tikri	 aferistai.	 11.50	 Automobilių	
medžiotojai.	 15.25	 Mašinų	 pasaulyje.	 16.20	 La-
boratorija	 vyrams.	 17.15	Miestas.	 18.10	 Sunku-
sis	 transportas.	 19.05,	 5.45	 Naujas	 automobilių	
gyvenimas.	20.00	Automobilių	varžytinės.	21.00,	
1.55	 Greiti	 ir	 triukšmingi.	 22.00,	 2.50	 Sandėlių	
medžiotojai.	22.30,	3.20	Aukcionų	karaliai.	23.00,	
3.50	Likviduotojas.	23.30,	4.20	Sandėliai.	24.00,	
4.50	 Kova	 dėl	 konteinerių.	 0.30,	 5.20	 Dingusių	
daiktų	pardavėjai.	1.00	Nemėginkite	pakartoti.	

naTional GeoGraphic
9.00	Ryto	programa.	10.00	Skaičių	žaidimai.	11.00	
Lėktuvo	avarijų	tyrimai.	Nuvarytas	lėktuvas.	12.00	
Antrasis	pasaulinis	karas.	Pasaulis	kariauja.	13.00	
Apokalipsė.	 Pirmasis	 pasaulinis	 karas.	 Baimė.	
14.00	 Laukinė	 Amazonės	 gamta.	 Gyvybės	 lop-
šys.	 15.00	 Paslaptingas	 grobuonių	 gyvenimas.	
16.00	 Nenugalimųjų	 dvikova.	 17.00	 Nenugali-
mųjų	dvikova.	Grąžtas	ir	ypatingas	metalas.	18.00	
Nenugalimųjų	dvikova.	Lazeris	ir	nepaprasta	me-
džiaga.	19.00	Nenugalimųjų	dvikova.	20.00	Didelė	
planeta,	 maži	 žmonės.	 21.00	 Storulių	 pasaulis.	
21.30	Nuodai	 kraujyje.	23.00	Aferistai	 ir	 turistai.	
Naujasis	Orleanas.	24.00	Draudimai.

animal planeT
7.00,	 12.25	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25	
Dikas	ir	Domas	skuba	į	pagalbą.	8.15	Felinolo-
gijos	 įvadas.	9.10	Projektas	 „Šunyčiai“.	10.05	
Egzotiniai	 augintiniai.	 11.00	 Kačiukai	 ir	 šuny-
čiai.	 11.55,	 12.50	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 18.20,	
2.25	Akvariumų	verslas.	19.15	Drambliai.	20.10	
Liūto	 riaumojimas.	 21.05	 Gardūs	 kąsneliai.	
22.00	 Rykliai.	 22.55,	 4.05	 Blogas	 šuo.	 23.50,	
4.55	 Ryklių	 populiacija.	 0.45,	 5.45	 Šunų	 gel-
bėjimas.	1.35	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	3.15	
Nežinomi	miestai.	6.35	Surikatos.	

sporT1
	 9.00	 „Sportas“.	 Dienos	 naujienos.	 9.15	 ATP	
250	 Malaysian	 Open.	 Vyrų	 tenisas.	 Pusfina-
liai.	Tiesioginė	transliacija.	13.30	NBA	Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	15.00	Rusijos	„Pre-
mier	 League“.	 „Zenit“	 -	 „Spartak“.	 Tiesioginė	
transliacija.	17.00,	21.30,	23.30	NBA	krepšinio	
lyga.	Hjustono	„Rockets“	-	Oklahomos	„Thun-
der“.	 19.00,	 3.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
Turo	 apžvalga.	 19.30	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	 „NAC	 Breda“	 -	 „AFC	 Ajax“.	 Tiesioginė	
transliacija.	2.00	NBA	Action.	Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	 4.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„PSV	Eindhoven“	-	„FC	Twente“.	6.00	Olandi-
jos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	

viasaT sporT BalTic
	9.50	Dviračių	sportas.	Pasaulio	čempionatas.	
Ispanija.	 Tiesioginė	 transliacija.	 13.40	 „Trans	
World	 Sport“	 žurnalas.	 14.40	 Futbolas.	 An-
glijos	 Premier	 lyga.	 „Liverpool“	 -	 „Everton“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 16.55	 Futbolas.	 Angli-
jos	 Premier	 lyga.	 „Chelsea“	 -	 „Aston	 Villa“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 19.00	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	lygos	apžvalga.	19.25	Futbolas.	An-
glijos	 Premier	 lyga.	 „Arsenal“	 -	 „Tottenham“.	
Tiesioginė	transliacija.	21.30	Ledo	ritulys.	KHL.	
Rygos	 „Dinamo“	 -	 „Admiral“.	 23.30	 Boksas.	
Arthuras	Abrahamas	-	Paulas	Smithas.	Tiesio-
ginė	transliacija.	2.00	Motosportas.	Spidvėjus.	
Stokholmo	GP	lenktynės.	5.30	Futbol	Mundial	
žurnalas.	

eUrosporT
	 9.30	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Vasaros	 didysis	
prizas.	11.00,	19.45	Sporto	 linksmybės.	13.00	
Smiginis.	 13.45	 Motosportas.	 „Formula	 Re-
nault	 3.5	 Series“.	 15.00	 Motociklai.	 Europos	
čempionatas.	 16.30	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	
Vasaros	didysis	prizas.	21.00	Kovinis	sportas.	
1.00	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Vasaros	 didysis	
prizas.	2.30	Sporto	linksmybės.	
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 22.50 	 „Iliuzionistas“  23.30 	 „Jūratė	ir	Kastytis“ 12.00 	 „Australija.	Keliau-
tojo	laiku	vadovas“

 17.30 	 Teleloto 10.30 	 Svajonių	sodai

TV8
10.10	„Inspektorius	Mažylis“.	11.00	Mamyčių	klu-
bas.	 11.30	 Mankštinkitės.	 12.00	 „Mano	 mažasis	
ponis“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	„Amazonės“.	
16.00	 „Inspektorius	Morsas“.	18.05	 „Rutos	Ren-
del	 detektyvai“.	 19.10	 Labanakt,	 vaikučiai.	 20.00	
Drama	„Rizikuoti	verta“.	21.45	Drama	„Nauja	pra-
džia“.	23.30	„Nusivylusios	namų	šeimininkės“.	

Info TV
5.15,	10.15	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiuliu.	
5.45	 Apie	 žūklę.	 6.15	 Autopilotas.	 6.45,	 14.00	
Valanda	 su	 Rūta.	 8.20,	 9.35,	 11.15	 KK2	 (N-7).	
9.05,	13.30	Dviračio	šou.	10.45	Alchemija	LXIV.	
Kaligula.	Viskas	kartojasi.	VDU	karta.	12.00	Yra	
kaip	 yra	 (N-7).	 13.00	 Teleparduotuvė.	 15.40	 24	
valandos	 (N-7).	 16.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	
Juozas	Matonis	ir	Vytautas	Damaševičius.	Ciklas	
„Menininkų	portretai“.	 17.15	 Savaitės	 kriminalai	
(N-7).	 17.45	 Šefas	 rekomenduoja.	 18.15,	 1.30	
Nuo...Iki.	19.10	Mes	pačios.	19.40	„Alfa“	savaitė.	
Savaitės	 įvykių	apžvalga.	20.10	Pagalbos	skam-
butis	(N-7).	21.00	„Automobilių	paslaptys“.	22.00	
„Gamtos	 tiltai“.	 23.00	 Tauro	 ragas	 (N-7).	 23.25	
Zambija.	„Ačiū,	Lietuva!“	Kviečiame	aukoti	orga-
nizacijai	Kviečiame	aukoti	organizacijai	„Gelbėkit	
vaikus“	tel.	1419,	auka-5	Lt.	0.50,	3.05	KK2	(N-7).	
2.15,	4.50	Yra	kaip	yra	(N-7).	3.45	Autopilotas.	

PBK
6.45,	 9.00,	 11.00,	 20.00	 Naujienos.	 7.10	 Laida	
kariams.	 7.35	Vaikų	 klubas.	 8.05	Sveikata.	 9.20	
Padriki	užrašai.	09.35	Kol	visi	namie.	10.25	Sody-
ba.	11.15	Savo	akimis.	11.50,	13.15	„Karnavalas“.	
14.40	 „Stotis	 dviem“.	 17.10	 Vakaro	 naujienos.	
17.30	 „Juodai	baltas“.	18.35	 „Didžiosios	 lenkty-
nės“.	21.40	„Trys	akordai“.	23.50	Politika.

REn
8.05	 Gyvenimo	 taisyklės.	 8.55	 Žiūrėti	 visiems!	
9.50	Michailo	Zadornovo	koncertas.	11.30	Didžio-
sios	 paslaptys.	 14.25	 „Mes	 iš	 ateities	 2“.	 16.25	
„Paslaptingas	miestas	2“.	23.35	Dobrovas	eteryje.

TV PolonIa
10.00, 18.50, 1.45	Galvosūkis.	10.05	„Mama	-	nie-
kas“.	10.40	Grūdas.	11.10,	24.00	„Naktys	ir	dienos“.	
12.15	Sveikinimų	koncertas.	12.30	Žemutinė	Silezija.	
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	F.Londono	
koncertas.	16.20	Okrasa	laužo	taisykles.	16.50	Svei-
katos	 ir	 grožio	 alchemija.	 17.25,	 1.05	 „Išsaugotas	
pasaulis“.	18.50,	1.50	„M,	kaip	meilė“.	19.45	Kon-
certas.	 20.40	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	 21.45,	
3.40	„Ranča“.	22.40,	4.30	Sveikinimų	koncertas.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 17.30,	 1.10	 „Išskirtinės	 istorijos“.	 5.50,	 12.30,	
21.40,	 3.35	 „Svajonių	 namas“.	 6.40,	 15.35,	 18.45,	
23.30	„Mados	kontrolė“.	7.05	„Erikas	ir	Džesi“.	9.10,	
19.10	 „Išskirtiniai“.	 10.00	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	
13.20,	18.20,	20.00,	0.20	„Išskirtiniai“.	13.45	„Svajonių	
namas“.	14.05	„Tomas,	Dikas	ir	Garetas“.	16.00,	4.15	
„Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	16.50	
„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.	22.05	„Ji	manęs	nori“.

TV1000
7.40	„Siek	savo	svajonės“.	9.30	„Tikrovė	kandžio-
jasi“.	11.20	„Širdžių	ėdikas“.	13.20	„Kai	aš	gulėjau	
mirties	patale“.	15.10	„Dabar	gerai“.	17.00	„Mano	
liūdna	meilės	istorija“.	19.00	„Niujorko	šešėlyje“.	
21.25	„Užrašų	knygelė“.	23.35	„Pavojingas	meto-
das“.	1.15	„Raudonasis	drakonas“.	

TRaVEl
8.00, 14.00	Amerikos	maistas.	10.00	Įspūdingiausios	
pasaulyje	kelionės	motociklu.	11.00	Įspūdingiausios	
jachtos.	 12.00,	 21.00	Slaptieji	 bunkeriai.	 13.00	Ke-
lionės	senoviniais	automobiliais.	16.00,	23.00	Įspū-
dingiausi	nameliai	ant	ratų.	17.00	Sunkios	kelionės	
traukiniais.	18.00,	22.00	Intymios	išpažintys	lėktuve.	
19.00	Paryžius.	19.30	Kelionė	su	veterinaru:.	20.00	
Neįprastos	statybos.	24.00	Paminklų	paslaptys.	

DIscoVERy
7.25	Geriausi	automobiliai.	8.15	Didelės	statybos.	
9.10	 Mitų	 griovėjai.	 10.05	 Nemėginkite	 pakartoti.	
10.55	Vaikantis	naudos.	11.50	Sandėliai.	12.40	Ne-
kilnojamojo	turto	agentai.	13.35	Aukcionų	karaliai.	
14.30	Relikvijų	medžiotojai.	15.25	Kova	dėl	kontei-
nerių.	16.20,	4.50	Dideli	laivai.	17.15,	5.45	Didelės	
statybos.	 18.10	 Dideli	 lėktuvai.	 19.05	 Kas	 jūsų	
garaže?	20.00,	1.55	Didysis	apgavikas.	21.00,	2.50	
Apgavikai.	22.00,	3.50	Automobilių	kolekcininkai.	
23.00	Upių	monstrai.	1.00	Ledynų	auksas.

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Skaičių	 žaidimai.	
11.00	 Lėktuvo	 avarijų	 tyrimai.	 Padangių	 „Tita-
nikas“.	 12.00	 Karo	 lakūnai.	 Mūšis	 dėl	 Britani-
jos.	13.00	Didieji	Antrojo	pasaulinio	karo	žygiai.	
Smūgiai	iš	oro.	14.00	Laukinė	Amazonės	gamta.	
15.00	Paslaptingas	grobuonių	gyvenimas.	16.00	
Neatpažinti	 skraidantys	 objektai.	 16.30	 Skaičių	
žaidimai.	Jūs	patrauklus?	17.30	Skaičių	žaidimai.	
Jūs	 prietaringas?	 18.00	 Skaičių	 žaidimai.	 Jūs	
melagis?	 18.30	 Skaičių	 žaidimai.	 Jus	 lengva	
apmulkinti?	19.00	Skaičių	žaidimai.	20.00	Apoka-
lipsė.	Pirmasis	pasaulinis	karas.	Pragaras.	21.00	
Antrasis	pasaulinis	karas.	Pasaulis	kariauja.	22.00	
Kosmosas:	erdvė	ir	laikas.	Danguje	pilna	vaiduo-
klių.	23.00	Skaičių	žaidimai.	Jūs	patrauklus?

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių	draugu-

žiai“.
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	Nuotykių	f.		

„Grįžimas	namo	2.	
Pasiklydę		
San	Franciske“.

13.10	Nuotykių	f.	
„Letenos“.

14.55	 „Dauntono	abatija“	
(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas	ir	Šura“	
(N-7).

17.20	Ekstrasensai	tiria		
(N-7).

18.30	TV3	žinios.	Sportas.	
Orai.

19.00	Savaitės	komentarai.
19.30	Lietuvos	talentai	

2014.
21.15	Trileris	„Apgaulinga	

aistra“	(N-14).
23.30	Komedija	„Jauna	

pilnametė“		
(N-7).

1.20	 Komedija	„Mūsų	
mylimasis“		
(N-14).

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

Gudruolis“.
7.45	 „Kas	naujo,		

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

nuotykiai“.
9.00	 Sveikatos	ABC		

televitrina.
10.00	Veiksmo	komedija	

„Beverli	Hilso		
nindzė“	(N-7).

11.45	Drama	„Nepaprastai	
garsiai	ir	neįtikėtinai	
arti“	(N-7).

14.15	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.50	 „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.
21.30	Veiksmo	f.	

„Nesunaikinami	2“	
(N-14).

23.35	Trileris	„Patrulis“		
(N-14).

1.20	 Parodijų		
komedija		
„Vampyrai		
užkniso	juodai“		
(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.
11.45	Mokslo	ekspresas.
12.00	 „Australija.	Keliau-

tojo	laiku	vadovas“.
13.00	 „Puaro“	(N-7).
15.00	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
16.00	Žinios.
16.15	Krepšinis.	LKL	čempi-

onatas.	Pasvalio	„Pieno	
žvaigždės“	-	Kėdainių	
„Nevėžis“.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Pasvalio.

17.00	Pertraukoje	-		
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	 „Pražūtingas	ekspe-

rimentas“	(1)	(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.
11.00	Sveikatos	kodas.
12.00	Dokumentinis	

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

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

14.00	Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

17.00	 „Brolis	už	brolį“	(N-
7).

18.00	Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

19.00	Romantinė	drama	
„Rosamunde	Pilcher.	
Ten,	kur	eisi	Tu“	(N-
7).

21.00	Komedija	„Afigiena	
mokytoja“	(N-14).

22.50	Romantinė	drama	
„Iliuzionistas“		
(N-14).

1.00	 Bamba	TV	(S).

7.09	 TV	parduotuvė.
7.25	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Mia.
8.20	 Šiandien	kimba.
8.50	 Gyvenu	čia.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Pažabok	stresą!		

(N-7).
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Mūsų	miškai.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
15.20, 16.20, 17.20	

Dokumentinis	f.	
„Mikropasauliai“		
(N-7).

16.00, 17.00, 18.00, 21.00	
Žinios.	Orai.

18.25, 4.30	 „Detektyvas	
Morsas“	(N-7).

20.30	 „Laukinių	kačių		
nuotykiai“.

21.25	VMG	sala.
21.30, 1.30, 6.00	24/7.
22.30, 2.10	 	

Nusikaltimas	ir	
bausmė.	„Garsus	
politikas	-	ieško-
miausias	Lietuvos	
nusikaltėlis!“	(N-7)

23.30, 2.55	 	
„Praeities	šešėliai“	
(N-14).

6.40	 Dokumentinis	f.	
„Gamtos	pasaulis“.

6.50	 Gamink	sveikiau!

8.05	 Dainų	šventė.	2005	m.
9.45	 Dainuoja	V.Daunoras.
10.00	Septynios	Kauno	dienos.
10.30	 „Dvynukės	ir	dvynukai“.
11.20	Aktorė	Nelė	Savičenko.
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	Koncertas.	Auksinė	

„Žuvėdra“.
13.10	Mūsų	miesteliai.	

Vidiškės.
14.00	Tarptautinės	muzikos	

dienos	koncertas	
„AGATA	Langai“.	
Tiesioginė	transliacija	iš	
LR	Prezidentūros	kiemo.

15.30	Šventadienio	mintys.
16.00	 „Pasakojimai	iš	

Japonijos“.
16.35	 „Oršos	pergalei	-	500!	

Triumfo	diena“.	Transliacija	
iš	Vilniaus	senamiesčio	ir	
Katedros	aikštės.

18.00	TV	spektaklis	
Sunkus	vaidmuo.	

18.30	Žinios.	Orai.
18.45	 „Euro	žvaigždės“	

įteikimas	Lietuvai.
19.45	Spaudos	konferenci-

ja	„Euras	Lietuvoje“.	
21.00	Kultūra.	Aktorius	

Gediminas	Girdvainis.
21.30	 „Gulbių	ežeras“.	

Trakai	2014.
23.00	Panorama.
23.30	Roko	opera	„Jūratė	ir	

Kastytis“.
0.30	 Džiazo	muzikos	vakaras.

 11.00 	 Šiandien	kimba
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rugsėjo 28 d.

 21.00 	 „Visa	tiesa	
	 	 apie	meilę“

 23.00 	 „Ryšys“ 17.00 	 „Viešbutis	
	 	 „Grand	Hotel“

AnimAl plAnet
7.00,	12.25	Iškviečiamas	tramdytojas.	7.25	Dikas	
ir	 Domas	 skuba	 į	 pagalbą.	 8.15	 Felinologijos	
įvadas.	9.10	Nepaprasti	gyvūnai.	10.05	Gyvūnų	
jaunikliai.	11.00	Felinologijos	įvadas.	11.55	Gy-
vūnų	oro	uostas.	12.50	Afrikos	tankmėse.	18.20,	
2.25	Namai	medžiuose.	19.15	Nežinomi	miestai.	
20.10	 Blogas	 šuo.	 21.05	 Megalodonas	 gyvas.	
22.00	 Rykliai.	 22.55,	 4.05	 Liūto	 riaumojimas.	
23.50,	4.55	Havajai.	Prarastas	rojus.	0.45,	5.45	
Aš	-	gyvas.	1.35	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.		

Sport1
7.30	ATP	250	Malaysian	Open.	Vyrų	tenisas.	Pus-
finaliai.	11.30	ATP	250	Malaysian	Open.	Vyrų	teni-
sas.	 Finalas.	 Tiesioginė	 transliacija.	 13.00	 Rusijos	
„Premier	 League“.	 „Dinamo“	 -	 „Kuban“.	 Tiesiogi-
nė	 transliacija.	 14.30	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	
„Setubal“	 -	 „V.Guimaraes“.	 16.30	 Čempionai	 LT.	
Atviras	Lietuvos	irklavimo	čempionatas.	17.45	Olan-
dijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „SC	 Heerenveen“	 -	 „PSV	
Eindhoven“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 19.45,	 23.00,	
5.30	NBA	Action.	Krepšinio	 lygos	apžvalga.	21.00	
NBA	krepšinio	lyga.	Hjustono	„Rockets“	-	Portlando	
„Trail	 Blazers“.	 23.30	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
„Lokomotiv“	 -	 „Anji“.	 1.30	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	„Utrecht“	-	„PSV	Eindhoven“.	3.30	Portugali-
jos	„Primeira“	lyga.	„FC	Porto“	-	„SC	Braga“.	

ViASAt Sport BAltic
7.00	Dviračių	sportas.	Pasaulio	čempionatas.	Ispa-
nija.	10.50	Dviračių	sportas.	Pasaulio	čempionatas.	
Ispanija.	Tiesioginė	transliacija.	15.00	Motosportas.	
Žiedinės	 lenktynes.	 Italija.	 Tiesioginė	 transliacija.	
17.00	Dviračių	 sportas.	Pasaulio	 čempionatas.	 Is-
panija.	Tiesioginė	 transliacija.	17.55	Futbolas.	An-
glijos	Premier	lyga.	„West	Bromwich“	-	„Burnley“.	
Tiesioginė	transliacija.	20.00	Motosportas.	Aragono	
MotoGP	Moto3	lenktynės.	21.15	Motosportas.	Ara-
gono	MotoGP	Moto2	lenktynės.	22.35	Motosportas.	
Aragono	 MotoGP	 lenktynės.	 23.55	 Motosportas.	
Žiedinės	 lenktynes.	 Italija.	 2.00	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	 lyga.	 „West	 Bromwich“	 -	 „Burnley“.	 3.50	
Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„Admiral“.	

euroSport
9.30	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Vasaros	 didysis	 pri-
zas.	11.00,	15.30,	18.30	Sporto	 linksmybės.	13.15	
Motosportas.	 „FIA	 European	 Touring	 Car	 Cup“.	
13.45	 Motosportas.	 „Formula	 Renault	 3.5	 Series“.	
15.00	 Motosportas.	 „FIA	 European	 Touring	 Car	
Cup“.	16.00	Smiginis.	17.00	Šuoliai	nuo	tramplino.	
Vasaros	 didysis	 prizas.	 19.30	 Motociklai.	 Europos	
čempionatas.	21.00	Boksas.	IBA	versija.	22.00	Bok-
sas.	 WBA	 versija.	 23.15	 Motosportas.	 Savaitgalio	
apžvalga.	23.30	Jojimas	su	kliūtimis.	„Masters	Grand	
Slam“.	1.30	Motociklai.	Europos	čempionatas.

6.50	 Dokumentinis	f.	
„Mylėk	savo	sodą“.

7.40	 Parduotuvių		
karalienė.

8.40	 Daktaras	Ozas.	
Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	Dokumentinis	f.	
„Duok	leteną!“

11.00	Dokumentinis	f.	
„Gepardų		
dienoraščiai“.

11.30	Dokumentinis	f.	
„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, 0.40	 	

„Nerami	tarnyba“	
(N-7).

16.30	Būrėja.
17.00	 „Viešbutis		

„Grand	Hotel“.
19.00	Dokumentinis	f.	

„Amžiaus	paslaptys.	
Karališkosios	šeimos	
paslaptys“.

20.00	Nematomas	žmogus.
21.00	 „Inspektorius	

Džordžas	Džentlis.	
Šiaurietiškas	soulas“	
(N-14).

23.00	Siaubo	f.	„Velnio	
krėslas“	(S).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale	kablys.
10.00, 13.00	 	

Oliverio	tvistas.
10.30, 12.30	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

11.00	Šuoliai	į	vandenį		
(N-7).

12.00	Adrenalinas		
(N-7).

13.30, 17.00	 	
Jokių	kliūčių!		
(N-7).

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

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

18.20	 „6	kadrai“		
(N-7).

19.00	Nuotykių	f.	
„Bibliotekininkas	3.	
Judo	taurės		
prakeiksmas“		
(N-7).

21.00	 „Bobo	užkandinė“	
(N-7).

22.00	 „Žmogžudystė“		
(N-14).

23.00	 „Ryšys“		
(N-7).

24.00	 „Gatvės	vaikai“		
(N-14).

0.25	 Trileris	„Išduotas	
pasitikėjimas“		
(N-14).

9.00, 13.30, 22.45	
Klaipėdos	
	savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30, 0.45	 	
Sveikatos		
užtaisas.

10.00	 „Protėvių		
šauksmas“.

11.00	Reidas.
11.30	 „Dangaus		

teismas“	
	(N-7).

12.30	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

13.00	Rekordininkai.
14.00	Misijos	Baltijos		

jūros	regione.
14.30	 „Neatrastieji“		

(N-7).
16.15	 „Kaimynas		

šnipas“.
18.00	 „Trauma“		

(N-7).
19.00	Dokumentinis	f.		

„Pop	princesė		
Kylie	Minogue“.

20.00	 „Gražuoliukas“.
21.00	 „Visa	tiesa		

apie	meilę“	
	(N-14).

23.15	 „Džentelmenas“		
(N-14).

0.15	 Geros	savijautos	
gidas.

„riZiKuoti VertA“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius P.Sydas.
Vaidina M.Baumaisteris, R.Reili, Dž.Vilbis.

Atrodė, kad Denas turi viską - puikius namus, sėkmingą karjerą, žavią 
žmoną ir tris gražius vaikus. Tačiau staiga netekęs darbo jis ima prarasti 
žmonos dėmesį, meilę ir pasitikėjimą savimi. Išgirdęs apie šiaurės Škoti-
joje parduodamą kompaniją, Denas negali atsispirti pasiūlymui ir kartu 
su sūnumi bei dviem šunimis išvyksta kurtis naujo gyvenimo. Mažame 
miestelyje jis ras draugišką bendruomenę.

tV8
20.00

rekomenduoja

„ApGAulinGA AiStrA“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius N.Džarekis.
Vaidina R.Giras, S.Sarandon.

Ant žurnalų viršelių besipuikuojan-
tis verslininkas Robertas Mileris iš 
pirmo žvilgsnio yra tikras sėkmės 
džentelmenas, kurio kišenėse ir 
banko sąskaitose - milijonai dole-
rių. Tačiau vieną dieną sėkmė nuo 
jo nusisuka...

„JAunA pilnAmetĖ“
KomeDija. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Reitmanas.
Vaidina Č.Teron, P.Vilsonas,
P.Osvaltas.

Meivisė Geri - išsiskyrusi, piktnau-
džiaujanti alkoholiu rašytoja. Bevil-
tiškumo užspausta ji grįžta į gimtąją 
Minesotą. Ji nusprendžia susigrą-
žinti savo mokyklos laikų vaikiną 
Badį ir jai visai nė motais, kad jis 
vedęs...

„neSunAiKinAmi 2“
VeiKsmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius S.Vestas.
Vaidina S.Stalonė, 
Dž.Stathamas, Č.Norisas.

Barnis ir jo kompanija susiburia, kad 
atliktų eilinę užduotį. Tačiau lengvas 
darbas pasirodo esąs spąstai, ir kai 
vienas komandos narys žiauriai nu-
žudomas, nesunaikinami vyrai vyks-
ta į priešo teritoriją atkeršyti...

tV3
21.15

lnK
21.30

tV3
23.30
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Kempiniukas“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	„Bra-

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

sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Du	tėvai	

ir	du	sūnūs“	(N-7).
11.00	 „Transformeriai.	

Nugalėtųjų	kerštas“	
(N-7).

14.00	 „Slibinų	dresuotojai“	
(1)	(N-7).

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

„Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
17.40	Kvieskite	daktarą!	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	VIRAL’as	(N-7).
20.30	TV	serialas	

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

(N-14).
23.10	TV	serialas	„Spe-

cialioji	jūrų	policijos	
tarnyba“	(N-14).

0.10	 TV	serialas	„Trans-
porteris“	(N-14).

1.10	 TV	serialas	„Pabė-
gimo	karaliai“	(1)	
(N-14).

2.00	 „Choras“	(N-7).
2.55	 „Amerikiečiai“	(N-7).

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

Plačiakelnis“.
7.50	 Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 Veiksmo	trileris	

„Turistas“	(N-7).
11.00	Animacinė	komedija	

„Medžioklės	sezonas	
atidarytas	2!“

12.30	 „Tomo	ir	Džerio		
nuotykiai“.

12.55	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

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

Lietuva.
17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	KK2	(N-7).
20.25	Nuo...	Iki.
21.30	Žinios.	
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	„Per-
sekiotojai“	(N-7).

2.00	 TV	serialas	„Įvykis“	
(N-7).

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

(N-7).
10.45	Mokslo	ekspresas.
11.00	Pasaulio	panorama.
11.30	Savaitė.
12.00	Mėnulio	fazė.
13.00	Animacinis	f.	

„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.	
18.50	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.
21.15	LRT	forumas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	LRT	forumas.
22.30	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
23.00	Vakaro	žinios.
23.25	 „Bankininkai“	(1).
0.30	 „Šnipai“	(N-7).
1.35	 „Senis“	(N-7).
2.45	 Laba	diena,	Lietuva.

 21.15 	 LRT	forumas 22.10 	 „Kerštas“  23.10 	 „Judantis	
	 	 objektas“

Pirmadienis

„CSI MAJAMIS“
Kriminalinis serialas. JAV. 2009.
Režisieriai S.Lautanenas, Dž.Čepelis.
Vaidina D.Karuzas, E.Prokter, A.Rodrigesas.

Vadovaujami leitenanto Horacijaus Keino, Majamio-Deido kriminalistai dirba 
apsupti nuostabios atogrąžų gamtos ir Majamio kultūrinių skirtumų. Keinas, 
anksčiau Niujorke dirbęs išminuotojų būrio detektyvu, dažnai pasikliauja ir 
nuojauta, ir įkalčiais. Majamio-Deido kriminalistų komandai dar priklauso Erikas 
Delkas, patyręs naras, puikiai pažįstantis visus Floridos vandens kelius.

rekomenduoja

TV6
19.00

„PRISIKĖLĘS IŠ PRAGARO VI“
siaubo filmas. JAV. 2002.
Režisierius R.Bota.
Vaidina D.Vintersas, D.Bredlis,
R.Heivard.

Trevoras žmonai Kirsti padova-
noja keistą dėžutę... ir prisišaukia 
bėdų: žmona žūsta avarijoje, jo 
aplinkos žmones vieną po ki-
to skina mirtis. Už visų nelai-
mių slypi ankstesnių filmo dalių 
herojė Kirsti. Gelbėdamasi nuo 
demonų, ji yra sudariusi su jais 
sandėrį - už jos gyvybę penkios 
gyvybės...

 „SPECIALIOJI JŪRŲ 
POLICIJOS TARNYBA“
TV serialas. JAV. 2009.
Režisierius D.P.Belisarijus.
Vaidina M.Harmonas,
M.Veterlis, K.de Pablas.

Pagrobtą ir tardytą Zivą išgelbės. 
Grįžusi į Vašingtoną ji vėl taps agen-
te. Tuo metu kiti tyrėjai daug laiko ir 
pastangų skirs Meksikos narkotikų 
karui. Gibsą pagrobs kitados nužu-
dyto Pedro Ernandeso dukra Palo-
ma. O juk kaip tik Palomos tėvas 
Pedras nužudė jo pirmąją žmoną 
Šenon ir dukrelę Kelę...

 „PABĖGIMO KARALIAI“
TV serialas. JAV. 2012.
Režisieriai N.Santora, 
M.Olmstedas.
Vaidina D.Lombardocis,
B.Nevinas, M.Gudvinas.

JAV maršalų komanda skiria užduotį 
grupelei kalinių - mainais į laisvę šie 
turi įsilieti į miesto gyvenimą ir pai-
niuose gatvių labirintuose suieškoti 
nesugaunamus pabėgusius kalinius. 
Kiekvienas sučiuptas bėglys išperka 
jį susekusiam vieną mėnesį laisvės...

TV6
23.00

TV3
23.10

TV3
1.10

TV8
8.00,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.55	„Daktarės	Zaice-
vos	dienoraštis“.	9.55	„Mano	mažasis	ponis“.	10.20	
Senoji	 animacija.	 11.00	 „Rizikuoti	 verta“.	 12.40,	
16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35	„Laukinis	
angelas“.	14.30	Gardu	Gardu.	17.00,	23.45	Pasaulis	
tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 22.45	 „Meilė	 gyventi“.	 19.00	
„Laukinis	angelas“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	20.35	
„Moterys	meluoja	geriau“.	21.00	„Nančerou“.	

INfO TV
5.50	Padėkime	augti.	6.15	Sekmadienio	rytas.	6.50	
Pagalbos	skambutis.	7.35,	14.15	Savaitės	krimina-
lai.	8.05	Apie	žūklę.	8.30	Šefas	rekomenduoja.	9.00,	
13.50	Mes	pačios.	9.30	Žinios.	10.05	Ne	vienas	ke-
lyje.	10.35,	16.30	„Alfa“	savaitė.	11.05	24	valandos.	
12.10	Valanda	su	Rūta.	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,	9.25	„Labas	rytas“.	11.35	Gy-
venti	sveikai.	12.40,	14.20	Šįvakar	su	A.Malachovu.	
15.00	Lauk	manęs.	15.55,	2.35	Mados	nuospren-
dis.	17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	
Laikas.	20.50,	23.25	Lietuvos	„Laikas“.	21.20	„Nuo	
ko	prasideda	tėvynė“.	23.35	Vakarinis	Urgantas.		

REN
7.00	„Vovočka“.	7.25	Žiūrėti	visiems!	7.50	Kvies-
tinė	vakarienė.	8.45,	14.35	112.	9.15	Keista	byla.	
10.10	Švarus	darbas.	11.05	Gyvenimo	taisyklės.	
11.50	„Pėdsekiai“.	12.50	„Kariai	3“.	15.05,	21.25	
Žiūrėti	 visiems!	 15.20	 Totalinis	 išpardavimas.	
16.15	 Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	
19.15	Naujienos.	19.20	Tinkama	priemonė.	20.25	
Kviestinė	 vakarienė.	 22.25	 Slaptos	 teritorijos.	
23.15	Laisvas	laikas.	23.45	„Kariai“.	

TV POLONIA
7.10	Už	nuopelnus	Lenkijai	 ir	 lenkams	už	 šalies	
ribų.	Koncertas.	8.05	Peiliu	ir	šakute.	8.25	„Kari-
no“.	9.00	Klausimai	per	pusryčius.	12.10	Made	in	
Poland.	12.40,	17.55,	1.45	„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	 Myliu	 kiną.	 Kino	 festivalis	
Gdynėje.	 18.20,	 22.45,	 5.10	 Polonija	 užsienyje.	
18.30	TV	ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sen-
sacijos.	19.25	Rytų	studija.	20.25	„Cafe	Historia“	
-	 T.Mazoveckio	 valdžios	 išrinkimo	 25	 metinės.	
20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios.	21.50,	3.45	„Aš	
jums	parodysiu!“	23.00,	4.40	Lenkijos	reporteris.	
23.45,	5.50	T.Lisas	gyvai.	0.45,	6.40	„Karo	portre-
tai.	Zdzislavas	Pacakas	-	Kužmirskis“.
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6.00	 Sveikatos	ABC		
televitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Ekstrasensų		

mūšis	(N-7).
9.00	 Skonis.
11.00	Kalbame	ir		

rodome	(N-7).
12.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro		

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

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė		

Džonson“	(N-7).
19.30	 „Afigiena	mokytoja“	

(1)	(N-7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Veiksmo	f.	„Gatvės	

kraujas“	(N-14).
23.20	 „Vampyro		

dienoraščiai“	(N-14).
0.15	 „Detektyvė		

Džonson“	(N-7).
1.15	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
2.15	 Bamba	TV	(S).

7.19	 TV	parduotuvė.
7.35	 Mūsų	miškai.
8.05	 Šiandien	kimba.
8.35	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Mia.
9.35	 Konkurso	„Mis	

Lietuva	2014“	finalas.
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	Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00	 	

Reporteris.	Orai.
18.50	Koncertinis	turas	„The	

Beyonce	Experience“.	
Solinio	albumo	
„B’Day“	pristatymo	
turo	koncertas.

20.25	VMG	sala.
20.30	Nuoga	tiesa.	„Valdžia	

eina	į	kovą	su	uba-
gais“.	Tiesioginė	
debatų	laida	(N-7).

22.50	Pasaulis	X	(N-7).
23.50	Melodrama	„Magda	

M.“	(1)	(N-7).
0.50, 2.55, 4.40		

Reporteris.
2.10, 3.55, 6.00		

„Pragaras	ant	ratų“	
(N-7).

3.25, 5.10	 	
„Mikropasauliai“	
(N-7).

8.05	 Brolių	Grimų	pasakos.	
„Žvaigždžių	taleriai“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
11.45	Kine	kaip	kine.
12.10	Drama	„Mano	vai-

kystės	ruduo“.
13.25	Rokas	Radzevičius.	

Roko	opera		
„Jūratė	ir	Kastytis“.

14.20	Šventadienio	mintys.
14.45	Septynios	Kauno	

dienos.
15.15	 Istorijos	detektyvai.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
18.15	 „Neskubėk	gyventi“.
18.40	Trembita.
18.55	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
19.15	Vakaro	autografas.
20.15	 „AGATA	Langai“.	

Transliacija	iš	LR	
Prezidentūros	kiemo.

21.45	Kultūros	veikėjo	Mykolo	
Žilinsko	110-osioms	
gimimo	metinėms.	
Kultūros	archyvai.

22.20	 „Da	Vinčio	demonai“	
(N-14).

24.00	Panorama.
0.30	 Dėmesio	centre.
0.45	 „Pražūtingas	ekspe-

rimentas“	(originalo	
k.,	subtitruota,	N-7).

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	 „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.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	Komedija	„Prielipa“	

(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, 18.00	 	
„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).

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.		
„Prisikėlęs	iš		
pragaro	VI“	(S).

0.50	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

9.00, 13.30, 17.30	
Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 „Trauma“		
(N-7).

10.30	Mados		
legendos.

11.00	 „Fortjė		
faktorius“		
(N-7).

12.00	 „Naujieji		
Alionuškos	ir	
Jeriomos		
nuotykiai“.

14.00	 „Pop	princesė		
Kylie	Minogue“.

15.00	 „Muzika,		
suradusi	mus“.

17.00	Rekordininkai.
18.00	 „Gražuoliukas“.
19.00	 „Fortjė		

faktorius“		
(N-7).

20.00, 23.00	 	
Balticum	TV	žinios.

20.20	Žymiausios		
pasaulio	vietos.

20.50	Kino	akademija.	
„Moljeras:		
teprasideda		
komedija“.

23.15	 „Dangaus		
teismas“	(N-7).

0.15	 „Trauma“		
(N-7).

 16.30 	 Laba	diena,	
	 	 Lietuva

 18.50 	 „The	Beyonce	
	 	 Experience“

 19.30 	 „Afigiena	
	 	 mokytoja“

 14.00 	 „Pop	princesė	
	 	 Kylie	Minogue“

 13.30 	 „Paskutinis
	 	 iš	vyrų“

 23.45 	 „Dūmas“
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Diva Universal Tv
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeiminin-
kės“.	6.40,	14.10,	2.40	„Erikas	ir	Džesė“.	7.30,	10.50	
„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	10.00,	16.40,	20.50,	4.15	
„Išskirtiniai“.	 9.10,	 13.20,	 18.20	 „Liežuvautoja“.	
15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	15.50,	21.15,	
1.00	 „Marija	Menunos“.	 20.00,	 1.50	 „Kardašianų	
šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	22.05	„Garse-
nybių	nuotykiai“.	23.45	„Mados	kontrolė“.

Tv1000
7.50	 „Nužengę	 iš	 padangės“.	 9.15	 „Baltųjų	
naktų“	 Šeimininkė“.	 11.05	 „Vasarą	 pirmenybę	
teikiu	 vestuvėms“.	 12.45	 „Kartą	 po	 dvidešim-
ties	 metų“.	 14.10	 „Aistros	 fonograma“.	 15.50	
„Kryžkelėje“.	 17.35	 „Apelsinų	 sultys“.	 19.20	
„Mama“.	21.10	„Stileivos“.	23.30	„Kontaktas“.

Travel
8.00, 12.00	Svajonių	kelionė.	Aliaska.	8.30	Naujo	
būsto	paieška.	10.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	
11.00,	17.00	Oro	uostas	24/7:	Majamis.	12.30,	
18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 13.30, 20.00	 Naujo	
būsto	paieška.	15.00, 21.00	Įspūdingiausios	pa-
saulio	kelionės	motociklu:	Škotija.	16.00,	23.00	
Įspūdingiausi	nameliai	ant	ratų.	19.00	Amerikos	
maistas.	Sietlas.	22.00	Italijos	greitkeliais.

Discovery
7.25	 Aukcionų	 karaliai.	 7.50,	 19.05	 Relikvijų	
šniukštinėtojai.	8.15	Džiunglių	auksas.	9.10	Išgy-
venti	dviese.	10.05	Aukso	karštligė	Aliaskoje.	10.55	
Pietų	Afrikos	greitkeliai.	11.50	Kaip	tai	pagaminta?	
12.35	 Automobilių	 pardavėjai.	 13.35	 Milžiniški	
laivai.	14.30	Sunkvežimiai.	Australija.	15.25	Metų	
automobilis.	18.10	Likvidatorius.	18.40	Sandėlių	
medžiotojai.	19.35	Dingusio	bagažo	vertė.	20.00	
Kaip	tai	veikia?	21.00	Upių	pabaisos.	22.00	Nuogi	
ir	išsigandę.	23.00	Nesaugios	salos.	Velnio	sala.	
24.00	Toli	nuo	civilizacijos.	1.00	Keisčiausi.	

naTional GeoGraphic
10.00	 Elektromobilių	 „Tesla“	 gamykla.	 11.00	
Lobių	 ieškotojai.	 Prapuolęs	 lėktuvas.	 11.00	
Proto	 šėliojimai.	 Kas	 vyksta?	 12.00	 Patrau-
klus	 mokslas.	 13.00	 Apokalipsė.	 Pirmasis	
pasaulinis	karas.	Pragaras.	14.00	Apokalipsė.	
Antrasis	 pasaulinis	 karas.	 Pasaulis	 kariauja.	
15.00	Europos	miškai.	16.00	Pavojingiausi	dy-
kumų	gyvūnai.	17.00	1944	m.	birželio	6	diena.	
Išsilaipinimas	 Normandijoje.	 18.00	 Išrinkti	
automobilių	detales	ir	parduoti.	Brangiausieji.	
19.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 20.00	 Karo	 lakūnai.	
Totalus	karas.	21.00	Didieji	Antrojo	pasaulinio	
karo	žygiai.	Dykumų	desantas.	22.00	Kosmo-
sas:	erdvė	ir	laikas.	Danguje	pilna	vaiduoklių.		

animal planeT
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25	Kinologijos	 įvadas.	
8.15,	 16.30	 Dikas	 ir	 Domas	 skuba	 į	 pagalbą.	
9.10,	 22.00,	 3.15	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 10.05,	
18.20	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 11.00	 Vudu	
ryklys.	12.20,	6.35	Gyvūnų	oro	uostas.	 12.50,	
19.15	 Akvariumų	 verslas.	 13.45,	 20.10	 Namai	
medžiuose.	 14.40	 Afrikoje.	 15.30	 Kinologijos	
įvadas.	 17.25	 Pandos.	 21.05,	 2.25	 Afrikoje.	
22.55,	4.05	Pragariška	katė.	23.50,	4.55	Nasrai.	

sporT1
8.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „NAC		
Breda“	-	„AFC	Ajax“.	10.00	NBA	krepšinio	lyga.	
Los	 Andželo	 „Clippers“	 -	 Oklahomos	 „Thun-
der“.	 12.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	
apžvalga.	13.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„FC		
Utrecht“	-	„PSV	Eindhoven“.	15.00	Rusijos	„Pre-
mier	League“.	 „Zenit“	 -	 „Spartak“.	17.00	Portu-
galijos	„Primeira“	lyga.	„Maritimo“	-	„FC	Porto“.	
19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	Dienos	naujienos.	
19.15	Pasaulio	galiūnų	čempionatas.	20.00	Rusi-
jos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Spartak“.	21.15		
Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Zenit“	 -	 „Spartak“.	
22.05,	23.15		ATP	250	Malaysian	Open.	Vyrų	te-
nisas.	Ketvirtfinalis.	0.15		Portugalijos	„Primeira“	
lygos	 turo	 apžvalga.	 1.00	 	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Indianos	„Pacers“	-	Oklahomos	„Thunder“.

viasaT sporT BalTic
7.50	 	 Boksas.	 Arthuras	 Abrahamas	 -	 Paulas	
Smithas.	10.20,	21.00		Premier	lygos	apžvalga.	
11.20	 	 Dviračių	 sportas.	 Pasaulio	 čempiona-
tas.	 Ispanija.	 16.25	 	 Motosportas.	 Žiedinės	
lenktynes.	 Italija.	 18.25	 	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
„Jokerit“	-	Rygos	„Dinamo“.	Tiesioginė	trans-
liacija.	21.55		Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	
„Stoke“	-	„Newcastle“.	Tiesioginė	transliacija.	
24.00	 	 Ledo	 ritulys.	KHL.	 „Slovan“	 -	Minsko	
„Dinamo“.	 2.00	 	 Motosportas.	 Nascar	 400	
mylių	 lenktynių	 apžvalga.	 3.00	 	 Motospor-
tas.	 Aragono	 MotoGP	 Moto3	 lenktynės.	 4.55		
Motosportas.	 Aragono	 MotoGP	 Moto2	 lenk-
tynės.	 6.15	 	 Motosportas.	 Aragono	 MotoGP	
lenktynės.

eUrosporT
9.30		Motosportas.	Savaitgalio	apžvalga.	9.45,	
16.00,	 20.15,	 1.00	 	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	
Vasaros	 didysis	 prizas.	 11.15	 	 Motociklai.	
Europos	čempionatas.	12.15		Sporto	linksmy-
bės.	 13.15,	 17.30,	 23.30	 	 Smiginis.	 Atvirasis	
Rumunijos	čempionatas.	14.45,	19.15		Futbo-
las.	 UEFA	 jaunimo	 lyga.	 „Real	 Madrid“-“FC	
Basel“.	 18.30,	 1.45	 	 Futbolo	 apžvalga.	 22.00		
Imtynės.	WWE	žurnalas.
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 20.00 	 Naktis	ir	diena.
	 	 Vilnius

 19.55  	„Byla	„Gastrono-	
	 mas	Nr.1“

 16.00 	 „Magiški	fėjų	Vink-	
	 sių	nuotykiai	5“

 22.30 	 Durys	atsidaro 17.15 	 Yra	kaip	yra	 12.00 	 „Ponas	Jangas“

TV8
7.55,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.50	 „Dakta-
rės	 Zaicevos	 dienoraštis“.	 9.50	 „Mano	 ma-
žasis	 ponis“.	 10.20	 Senoji	 animacija.	 10.55,	
21.00	 „Nančerou“.	 12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	
namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	 „Laukinis	 ange-
las“.	 14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	
17.00,	23.50	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	22.45	
„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	

Info TV
5.30	Info	diena.	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.	VDU	karta.	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.	 12.35	 Laikas	
parodys.	 13.50	 J.Menšovos	 laida.	 15.00	 Vyriška.	
Moteriška.	16.00,	2.20	Mados	nuosprendis.	17.50	
Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.50,	
23.25	Lietuvos	 „Laikas“.	21.25	 „Nuo	ko	prasideda	
tėvynė“.	23.35	Vakarinis	Urgantas.	0.10	Informacinė	
laida.	0.40	Nakties	naujienos.	0.55	„Žiemos	vyšnia“.	

REn
7.00	 „Vovočka“.	 7.25,	 9.50,	 14.50	 Žiūrėti	 vi-
siems!	 7.50	 Kviestinė	 vakarienė.	 8.50,	 14.20	
112.	9.20,	23.10	Laisvas	 laikas.	10.45	Slaptos	
teritorijos.	11.40	„Pėdsekiai“.	12.35	„Kariai	3“.	
15.25	 Totalinis	 išpardavimas.	 16.20	 Šeimos	
dramos.	 17.20	 Nemeluok	 man!	 19.15	 Naujie-
nos.	19.20	Tinkama	priemonė.	20.20	Kviestinė	
vakarienė.	21.20	Mano	tiesa.	23.40	„Kariai“.	

TV PolonIa
7.05	Pasaulis	sukasi.	7.55	Lenkų@lenkų	žodynas.	
8.25	 „Nenuorama	 Rozalytė“.	 9.00	 Klausimai	 per	
pusryčius.	12.00	Lenkijos	reporteris.	12.30,	18.20,	
22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	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	 „Londoniečiai“.	 14.50	
„Išsaugotas	pasaulis“.	15.30	T.Lisas	gyvai.	16.35	
„Zlotopolskiai“.	17.05	Kultūros	savaitraštis.	18.30	
TV	ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	
19.25	 „Karo	portretai.	Zdzislavas	Pacakas	-	Kuž-
mirskis“.	20.25,	6.45	Kultūros	 informacija.	20.45	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 pro-
gnozė.	21.50,	3.45	„Tėvas	Mateušas“.	23.00,	4.35	
Sveika,	Polonija.	 23.45,	 5.55	Kas	 skamba	mūsų	
sieloje	 -	 ruduo.	 0.40	 „Miškininkų	 martirologija.	
Katynė,	Sibiras,	Kresai“.

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	6.40,	14.35,	2.40	„Erikas	ir	Džesė“.	
7.30,	10.50,	3.30	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	15.50,	
20.50	„Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyve-
nimas“.	9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	10.00,	
14.10,	 16.40,	 20.25,	 22.55,	 1.00,	 4.35	 „Išskir-
tiniai“.	 11.40,	 17.30	 „Marija	 Menunos“.	 15.00,	
19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	20.00	„Paklauskite	
Krislės“.	22.05	„Mados	kontrolė“.	

TV1000
7.15	„Atostogos	rugsėjį“.	10.05	„Caraitis	Alekse-
jus“.	12.05	„Nužengę	iš	padangės“.	13.40	„Vestu-
vės“.	15.40	„Sibiras.	Mon	amur“.	17.30	„Baltųjų	
naktų“	Šeimininkė“.	19.20	„Pokalbis“.	20.55	„Iš-
pirkimas“.	23.15	„Sveiki,	mes	jūsų	stogas!“	

TRaVEl
8.00,	12.00	Svajonių	kelionė.	8.30, 13.30, 20.00	Naujo	
būsto	 paieška.	 10.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	
11.00,	17.00	Oro	uostas	24/7:	Majamis.	12.30,	13.00	
Kovos	 dėl	 bagažo.	 15.00	 Įspūdingiausios	 pasaulio	
kelionės	 motociklu:	 po	 Angliją.	 16.00	 Įspūdingiausi	
nameliai	 ant	 ratų.	 18.00,	 21.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	
19.00	 Amerikos	 maistas.	 22.00	 Statybos	 Aliaskoje.	
23.00	Neįprastos	statybos.	1.00	Naktinė	programa.	

DIscoVERy
7.25	 Aukcionų	 karaliai.	 7.50,	 19.05	 Relikvijų	
šniukštinėtojai.	8.15	Džiunglių	auksas.	9.10	 Išgy-
venti	dviese.	10.05	Aukso	karštligė	Aliaskoje.	10.55	
Tunelis	per	Alpes.	11.50	Kaip	tai	pagaminta?	12.40	
Automobilių	pardavėjai.	 13.35	Milžiniški	 lėktuvai.	
14.30	Penktoji	pavara.	15.25	Pavojingas	 laimikis.	
18.10	 Garažų	 auksas.	 18.40	 Aukcionų	 karaliai.	
19.35	Dingusio	bagažo	vertė.	20.00	Kaip	tai	veikia?	
„Jaguar	F-Type“.	21.00	Degtindariai.	Pinigai.	22.00	
Prekyba	 nafta.	 23.00	 Amerikos	 raumenys.	 24.00	
Ginkluoti	vyrai.	Sonoma.	1.00	Samdiniai.	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Ferrari-FF“	 auto-
mobilių	 gamykla.	 11.00	 Lobių	 ieškotojai.	 Aukso	
karštligė.	12.00	Proto	šėliojimai.	12.30	Patrauklus	
mokslas.	13.00	Karo	lakūnai.	Totalus	karas.	14.00	
Didieji	Antrojo	pasaulinio	karo	žygiai.	Dykumų	de-
santas.	15.00	Liūtė,	išgelbėjusi	antilopės	jauniklį.	
16.00	Pavojingiausi	miškų	gyvūnai.	17.00	Didieji	
Antrojo	pasaulinio	karo	žygiai.	Žudynės	kalnuose.	
18.00	Išrinkti	automobilių	detales	ir	parduoti.	Par-
vežkite	mane	namo.	19.00	Nenugalimųjų	dvikova.	
Litavimo	 lempa	 ir	 pjūklas.	 19.30	Proto	 žaidimai.	
Kalba.	 Tikimybė.	 21.00	 Ar	 ateiviai	 mus	 seka?	
21.30	Mokslo	šėliojimai.	22.00	Kalintys	užsienyje.	
Įvaikintas	Egipte.	23.30	Proto	žaidimai.	

6.30	 Teleparduotuvė.
6.45	 „Slibinų	dresuotojai“	

(1)	(N-7).
6.55	 Serialo	pertraukoje	-	

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

sūnūs“	(N-7).
11.00	 „Aistros	spalvos“	(N-7).
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“.
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	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	VIP	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.10	 „Nematoma	riba“		

(N-14).
23.20	 „CSI	kriminalistai“	

(N-14).
0.20	 „Transporteris“		

(N-14).
1.20	 „Pabėgimo	karaliai“	

(N-14).
2.10	 „Choras“	(N-7).
3.05	 „Amerikiečiai“	(N-14).

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

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 Veiksmo	komedija	

„Beverli	Hilso		
nindzė“	(N-7).

10.40	Lietuvos	balsas.
12.55	 „Kempiniukas	

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

„Be	kaltės	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	

(N-7).
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	f.	

„Saugotojas“	(N-14).
24.00	TV	serialas	

„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

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

1.50	 TV	serialas		
„Įvykis“	(N-7).

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

(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Bankininkai“	(1).
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“	

(N-7).
17.10	 „Šerloko	Holmso	

nuotykiai“	(N-7).
18.15	Šiandien.	
18.50	Emigrantai.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.
21.15	Specialus	tyrimas.
21.55	Lietuva	gali.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Lietuva	gali.
22.30	Durys	atsidaro.
23.00	Vakaro	žinios.
23.25	 „Australija.	Keliautojo	

laiku	vadovas“.
0.30	 „Šnipai“	(N-7).
1.35	 „Senis“	(N-7).
2.45	 Laba	diena,	Lietuva.
4.30	 Specialus	tyrimas.
5.05	 Emigrantai.

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

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

9.00	 Rosamunde	Pilcher.	
„Ten,	kur	eisi	Tu“	
(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

12.00	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė	Džonson“	

(N-7).
19.30	 „Afigiena	mokytoja“	

(N-7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

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

„Jaunatviškas		
maištas“	(N-14).

23.15	 „Vampyro		
dienoraščiai“	(N-14).

0.10	 „Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

1.05	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

2.05	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 „Anna	German“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Vestuvių	kovos	(N-7).
13.35	 „Tyrinėtojai.	Caro	

archyvas“.
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	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Magda	M.“	(N-7).
19.55	 „Byla	„Gastronomas	

Nr.1“	(N-7).
21.00	Patriotai.	„D.Valys	ir	

70	000	Lt	nusuktų	
mokesčių“	(N-7).

22.00	Reporteris.	
22.50	Nusikaltimas	ir	baus-

mė.	„Garsus	politikas	-	
ieškomiausias	Lietuvos	
nusikaltėlis!“	(N-14).

23.50	 „Magda	M.“	(N-7).
0.50, 2.55, 4.40	Reporteris.
2.10, 3.55, 6.00		

„Pragaras	ant	ratų“	
(N-7).

3.25, 5.10	 	
„Mikropasauliai“	
(N-7).

5.40	 „Gamtos	pasaulis“.

8.45	 Gyvoji	istorija.	Kavinių	
istorija.	1	d.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Dainuoja	ir	šoka	

„Lietuva“.	1996	m.
13.00	 R.Bacho	sakmė	„Džo-

natanas	Livingstonas	
Žuvėdra“.

13.35	 „Oršos	pergalei	-	500!	
Triumfo	diena“.	Trans-
liacija	iš	Vilniaus	sena-
miesčio,	Katedros	aikš-	
tės	ir	LDK	valdovų	rūmų.

15.00	 Kultūros	veikėjo	Mykolo	
Žilinsko	110-osioms	
gimimo	metinėms.	
Kultūros	archyvai.

15.35	Pabūkime	su	
M.K.Čiurlioniu.

16.00	 „Magiški	fėjų	
Vinksių	nuotykiai	5“.

16.30	Laba	diena,	Lietuva.
18.15	 „Neskubėk	gyventi“.
18.40	Vilniaus	albumas.
18.55	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
19.10	 „Prokurorai“.
19.55	Septynios	Kauno	dienos.
20.25	 Istorijos	detektyvai.
21.10	 „Į	gamtą“.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.
24.00	Panorama.
0.30	 Dėmesio	centre.	
0.45	 Koncertas.	Auksinė	

„Žuvėdra“.	2005	m.
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rugsėjo 30 d.

 15.15 	 „Tėtis	grįžta!“ 21.35 	 UEFA	Čempionų	
	 	 lygos	rungtynės

 21.00 	 „Velvet“

AnimAl PlAnet
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30	Kinologijos	įva-
das.	8.15,	16.30	Dikas	ir	Domas	skuba	į	pagalbą.	
9.10	Pandos.	10.05,	18.20	Iškviečiamas	tramdyto-
jas.	11.00,	14.40	Afrikoje.	12.20,	6.35	Gyvūnų	oro	
uostas.	12.50,	19.15	Kačiukai	 ir	šunyčiai.	13.45,	
20.10	Pragariška	katė.	17.25	Nepaprasti	gyvūnai.	
21.05,	 2.25	 Afrikoje.	 22.00,	 3.15	 Veterinaras.	
22.55,	 4.05	 Ginant	 laukinę	 gamtą.	 23.50,	 4.55	
Mergina	ir	rykliai.	0.45,	5.45	Vabalai.

SPort1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	7.15	Olan-
dijos	„Eredivisie“	2014/2015	lyga.	7	turo	apžvalga.	
8.00	Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „SC	Heerenveen“	
-	„PSV	Eindhoven“.	10.00	NBA	krepšinio	lyga.	Los	
Andželo	„Clippers“	-	Oklahomos	„Thunder“.	12.15	
Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 13.00	
NBA	krepšinio	lyga.	Memfio	„Grizzlies“	-	Ouklendo	
„Warriors“.	15.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Kras-
nye	Krylia“	 -	 „Rubin“.	17.00	Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	„Vitesse“	-	„SC	Heerenveen“.	19.15	Olandijos	
„Eredivisie“	2014/2015	lyga.	7	turo	apžvalga.	20.00,	
21.15	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„SC	Heerenveen“	
-	„PSV	Eindhoven“.	22.10,	23.15	ATP	250	Malaysian	
Open.	 Vyrų	 tenisas.	 Ketvirtfinalis.	 0.10	 Olandijos	
„Eredivisie“	 lygos	 turo	 apžvalga	 1.15	 Portugalijos	
„Primeira“	lyga.	„Sporting	CP“	-	„Olhanense“.	

ViASAt SPort BAltic
7.35,	 17.30	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	
apžvalga.	8.05	Dviračių	sportas.	Pasaulio	čempi-
onatas.	Ispanija.	11.55	Ledo	ritulys.	KHL.	„Admi-
ral“	 -	 „Torpedo“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 14.30	
Futbolas.	Anglijos	premier	lygos	žurnalas.	14.55	
Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Sibir“	 -	 CSKA.	 Tiesioginė	
transliacija.	17.50	Premier	 lygos	apžvalga.	18.50	
Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 CSKA	 -	 „Bay-
ern“.	Tiesioginė	transliacija.	21.05	Futbol	Mundial	
žurnalas.	21.35	Futbolas.	UEFA	Čempionų	 lyga.	
PSG	-	„Barcelona“.	Tiesioginė	transliacija.	23.45	
Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Manchester	
City“	-	„Roma“.	1.35	Futbolas.	UEFA	Čempionų	
lygos	dienos	apžvalga.	2.10	Futbolas.	UEFA	Čem-
pionų	lyga.	CSKA	-	„Bayern“.	

euroSPort
9.30	Futbolo	apžvalga.	10.15,	12.45,	15.45	Futbo-
las.	UEFA	jaunimo	lyga.	„Real	Madrid“-“FC	Basel“.	
11.15,	14.00	Šuoliai	nuo	tramplino.	Vasaros	didy-
sis	prizas.	15.00	Futbolo	apžvalga.	16.45	Futbolas.	
UEFA	 jaunimo	 lyga.	 „Paris	 Saint-Germain“-“FC	
Barcelona“.	 19.00,	 2.10	 Smiginis.	 Atvirasis	 Ru-
munijos	čempionatas.	20.00	Motociklai.	Švedijos	
komandų	 lyga.	 22.00	 Boksas.	 IBA	 versija.	Denis	
Liebau-Ericles	 Torres	 Marin.	 24.00,	 1.50	 Moto-
sporto	apžvalga.	0.05	Motosportas.	GT	akademija.

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	 „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.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	 „Velvet“	(N-7).
22.40	 „Klientų	sąrašas“		

(N-7).
23.35	 „Dūmas“	(N-14).
0.30	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 	
Teleparduotuvė.

9.30	 Tavo	augintinis.
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“	
(N-7).

11.00	 „Motopatruliai“		
(N-7).

12.00, 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“		
(1)	(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

21.35	UEFA	Čempionų	
lygos	rungtynės.	
„Manchester	City	
FC“	-	„AS	Roma.	
Tiesioginė		
transliacija.

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

1.25	 UEFA	Čempionų	
lygos	apžvalga.

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Žymiausios	pasaulio	
vietos.

9.45	 „Gražuoliukas“.
10.45	 „Fortjė	faktorius“		

(N-7).
11.45	 „Protėvių		

šauksmas“.
12.45	Misijos	Baltijos		

jūros	regione.
13.15	 „Dangaus	teismas“	

(N-7).
14.15	 „Trauma“		

(N-7).
15.15	 „Tėtis	grįžta!“	

(N-7).
17.00	Sveikatos		

užtaisas.
17.30	Geros	savijautos	

gidas.
18.00	 „Pop	princesė		

Kylie	Minogue“.
19.00	 „Fortjė	faktorius“		

(N-7).
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

20.50	 „Objektas	11“		
(N-7).

21.50	Balticum	TV		
žinios.

22.05	 „Nuostabi		
malonė“.

0.10	 Rekordininkai.

„trAnSPorteriS“
Veiksmo serialas. Kanada, Prancūzija, Vokietija. 2012.
Režisierius B.Terneris.
Vaidina K.Vensas, A.Ošvart, F.Berleanas.

Kultinio „Transporterio“ įkvėptas serialas apie Frenką Martiną - išskirtinių 
siuntų ir išskirtinių žmonių pervežėją. Jis nieko neklausinėja, vairuoja 
greitai ir manevringai, turi tris svarbiausias taisykles, kurias pats nuo-
lat sulaužo, o jo paslaugos kainuoja atitinkamai. Frenko užsakymus 
koordinuoja jį itin traukianti žavi CŽV agentė Karla Valeri.

tV3
0.20

rekomenduoja

„meilĖ GYVenti“
Drama. Vokietija. 2012.
Režisierė P.Vymers.
Vaidina K.Bail, I.Burbach, K.Dyzing.

Tarp nuostabaus grožio Bavarijos kal-
nų įsikūrusi ligoninė, kuriai vadovauja 
profesorė Joana Lindner. Be šeimos 
narių dirba daug profesionalių gydy-
tojų ir slaugytojų. Tačiau darbas dar 
ne viskas - ligoninėje ūžia intrigos, 
kyla asmeninių santykių dramos.

„GAmtoS ŠĖlSmAS. lAVinA“
Nuotykių filmas. JAV. 2004.
Režisierius M.Roperis.
Vaidina E.L.Pocas, A.Krousdelas,
Z.Baharovas.

Slidinėjimo kurorte vyksta pasiruoši-
mas viešbučio atidarymui. Mažo mies-
telio gyventojai laukia turistų antplū-
džio, nes tik naujasis žiemos pramogų 
centras gali pažadinti šį užkampį iš 
letargo. Tačiau klastinga kalnų gamta 
jau paspendė savo spąstus...

„SAuGotoJAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2009.
Režisierius K.Vaksmanas.
Vaidina S.Sigalas, A.Šiveris, 
L.Karstens.

Rolandas - Los Andželo policininkas, 
po korumpuoto partnerio išdavystės 
priverstas palikti tarnybą. Likęs be 
darbo, jis įtakingo verslininko kviečia-
mas atvykti į Europą ir tapti jo gražuo-
lės dukters asmens sargybiniu...

tV8
18.00

lnK
22.10

tV6
23.40
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Slibinų	dresuotojai“	

(N-7).
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“.
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Du	tėvai	ir	du	

sūnūs“	(N-7).
11.00	 „Aistros	spalvos“	(N-7).
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“	(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	(1)	

(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“	

(1)	(N-14).
1.10	 „Pabėgimo	karaliai“	

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

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

Plačiakelnis“.
7.50	 „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	 „Be	kaltės	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	 „Gyvenimo	receptai“	

(N-7).
21.30	Žinios.
22.10	 „Išrinktųjų		

medžioklė“		
(N-7).

0.20	 „Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

1.15	 „Persekiotojai“		
(N-7).

2.10	 „Įvykis“	(N-7).

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

(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Emigrantai.
12.00	Specialus	tyrimas.
12.35	Lašas	po	lašo.
12.45	Žingsnis	po	žings-

nio.	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	 „Šerloko	Holmso	

nuotykiai“.
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	k.).	
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.
23.00	Vakaro	žinios.
23.25	 „Į	gamtą“.
0.30	 „Šnipai“	(N-7).
1.35	 „Senis“	(N-7).
2.45	 Laba	diena,	Lietuva.
4.30	 Mėnulio	fazė.		

Vakaro	šou.
5.15	 Gyvenimas.

 20.30 	 Panorama 14.30 	 „Simpsonai“  20.25 	 „Gyvenimo	
	 	 receptai“

Trečiadienis

„RAITELIS BE GALVOS“
Nuotykių serialas. JAV. 2013.
Režisieriai A.Kurcmanas, R.Orcis.
Vaidina T.Misonas, N.Behari, K.Vinteris.

1781 metais prezidento Džordžo Vašingtono liepimu kolojininės armijos 
kareivis Išabodas Kreinas nužudo raitelį be galvos, bet paslaptingasis 
raitelis spėja nužudyti jį. Po beveik 230 metų Išabobas prisikelia iš kapo 
ir patenka į šiuolaikinį pasaulį. Kraujo praliejimu susaistytos personos iš 
tikrųjų labai susijusios, tad vieno prisikėlimas lemia ir kito atgimimą.

rekomenduoja

TV3
0.10

„PURVINI ŠOKIAI“
romaNtiNė drama. JAV. 1987.
Režisierius E.Ardolinas.
Vaidina P.Sveizas, Dž.Grei,
Dž.Orbakas.

Septyniolikmetė Beibi su šeima 
atvyksta atostogų į prabangų vieš-
butį. Naivi ir miela mergina kai-
pmat susidraugauja su viešbučio 
personalu, vienas kurių - žavingas 
šokėjas Džonis. Bandydama padėti 
į keblią padėtį patekusiai vyruko 
šokių partnerei Peni, mergina tam-
pa Džonio šokių mokine, o netru-
kus ir žengia ant parketo.

„IŠRINKTŲJŲ MEDŽIOKLĖ“
Veiksmo filmas. Kanada, JAV.
2009.
Režisierius P.Magaiganas.
Vaidina K.Bel, D.Faning, Dž.Hunsu.

Vienas geriausių paslaptingosios 
Organizacijos agentų - Henris. 
Jis - mediumas, stojęs į kitą barikadų 
pusę. Jis aršiai medžioja atskilėlius 
mediumus, nepanorusius geruoju 
pasiduoti Organizacijos valdžion. At-
liekant eksperimentus su mediume 
Kira Organizacijos darbuotojus ištiko 
nesėkmė - Kira liko gyva po injekcijos, 
kuri šiaip jau turėjo pražudyti ją...

 „ŽKVD“
Veiksmo komedija. Belgija, Liuk-
semburgas, Prancūzija. 2008.
Režisierius M.El Mechri.
Vaidina Ž.K.Van Damas,
F.Damjenas, V.Bodson.

Žanas Klodas Van Damas skendi 
skolose, pralaimi bylą dėl dukters 
globos. Negana to, puikus veiksmo 
filmo vaidmuo atitenka ne jam, o 
Stivenui Sigalui. Senstantis garsusis 
filmų aktorius sugrįžta į gimtąjį Briu-
selį ir patenka į tikrą įkaitų dramą.

TV8
21.00

LNK
22.10

TV6
0.40

TV8
8.00,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.55,	10.20	Seno-
ji	animacija.	9.50	„Mano	mažasis	ponis“.	10.50,	
21.00	 „Nančerou“.	 12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	
namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	 „Laukinis	 ange-
las“.	 14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	
17.00,	23.50	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	22.55	
„Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	
21.00	Romantinė	drama	„Purvini	šokiai“.	

INfO TV
5.30	 Info	 diena.	 9.30	 Žinios.	 10.15,	 13.50,	 16.30,	
21.00	Dviračio	šou.	10.40	Pasivaikščiojimai	su	Va-
lentinu	Masalskiu.	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.	12.35	Laikas	
parodys.	13.50	 J.Menšovos	 laida.	15.00	Vyriška.	
Moteriška.	16.00,	2.20	Mados	nuosprendis.	17.50	
Susituokime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	
20.50,	 23.20	 Lietuvos	 „Laikas“.	 21.20	 „Nuo	 ko	
prasideda	tėvynė“.	23.30	Vakarinis	Urgantas.	0.10	
Informacinė	laida.	0.40	Nakties	naujienos.

REN
7.00	 „Vovočka“.	 7.25,	 14.45	 Žiūrėti	 visiems!	
7.55	Kviestinė	vakarienė.	8.50,	14.15	112.	9.20,	
0.05	 Laisvas	 laikas.	 9.50	 Mano	 tiesa.	 11.35	
„Pėdsekiai“.	12.30,	0.35	„Kariai	3“.	15.25	Tota-
linis	išpardavimas.	16.20	Šeimos	dramos.	17.20	
Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinkama	
priemonė.	20.25	Kviestinė	vakarienė.	21.25	Tėtis	
turi	rūpesčių.	22.20	Paklydimo	teritorija	su	Igo-
riu	Prokopenka.	

TV POLONIA
7.05	Pasaulis	sukasi.	8.05	„Ex	Libris“.	8.20	„Sta-
tau	už	Toliką	Bananą“.	9.00	Klausimai	per	pusry-
čius.	 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,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	
13.35,	3.00	 Žinios.	13.50	 „Aš	 jums	parodysiu!“.	
14.48	 Didysis	 testas	 apie	 Lenkijos	 kiną.	 16.20	
Miško	istorijos.	16.45	„Zlotopolskiai“.	17.10	WOK	
-	viskas	apie	kultūrą.	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	 pro-
gnozė.	 21.50,	 3.45	 „Orai	 penktadieniui“.	 22.45,	
5.10	Polonija	užsienyje.	23.00,	4.40	Lenkijos	re-
porteris.	23.40,	5.50	Kabaretų	klubas.	0.35	„1944	
m.	Varšuvos	egzodas“.	1.30	„Notacijos“.	
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7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena		
(N-7).

9.00	 Amerikietiškos		
imtynės	(N-7).

11.00	Kalbame	ir		
rodome	(N-7).

12.00	 „Prokurorų		
patikrinimas“		
(N-7).

13.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių!
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė		

Džonson“	(N-7).
19.30	 „Afigiena		

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

Vilnius	(N-7).
21.00	Farai	(N-7).
21.30	 „Seksas	ir		

miestas“	(N-14).
0.25	 „Detektyvė		

Džonson“	(N-7).
1.20	 TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“		
(N-7).

2.20	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 „Anna	German“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“.
11.10	Reporteris.
12.00	Nuoga	tiesa.	(N-7).
13.35	 „Tyrinėtojai.	Caro	

šeimos	žudynės“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00	 	

Reporteris.	Orai.
18.50	Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

18.55	 „Magda	M.“	(N-7).
19.55	 „Byla	„Gastronomas	

Nr.1“	(N-7).
21.00	Sąmokslo	teorija.	

(N-7).
22.50	Patriotai.	„D.Valys	ir	

70	000	Lt	nusuktų	
mokesčių“	(N-7).

23.50	 „Magda	M.“	(N-7).
0.50, 2.55, 4.40	Reporteris.
1.40	 Lietuva	tiesiogiai.
2.10, 3.55, 6.00		

„Pragaras	ant	ratų“	
(N-7).

3.25, 5.10	 	
„Mikropasauliai“	
(N-7).

5.40	 „Gamtos	pasaulis“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
8.45	 Tūkstantmečio	akimir-

kos.	Gyvoji	istorija.	
Kavinių	istorija.	2	d.

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

šventė.
13.45	P.Čaikovskio	„Gulbių	

ežeras“.	Trakai.
15.15	Legendos.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
18.15	 „Neskubėk	gyventi“.
18.40	Kultūrų	kryžkelė.	

Rusų	gatvė	(rusų	k.).
18.55	 Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
19.10	 Kretingos	bernardinų	

vienuolynas	ir	baž-
nyčia.	Dokumentinių	
filmų	ciklas	„Senieji	
Lietuvos	vienuolynai“.

19.45	 „Nuskendęs		
pasaulis“.

20.40	Kultūros	savanoriai.
21.15	Naktinis	ekspresas.
21.45	Elito	kinas.	Drama	

„Karališkas	roma-
nas“	(subtitruota,	
N-7).

24.00	Panorama.	Verslas.	
Kultūra.

0.30	 Dėmesio	centre.	
Sportas.	Orai.

0.45	 „Prokurorai“.

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	 „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.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Atpildas“		

(N-7).
21.00	Nuotykių	filmas	

šeimai	„Pirmasis	
riteris“		
(N-7).

23.30	 „Dūmas“		
(N-14).

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

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas		
(N-7).

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).

21.35	UEFA	Čempionų	
lygos	rungtynės.	
„Arsenal	FC“	-	
„Galatasaray	A.S.	
Tiesioginė		
transliacija.

23.40	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.40	 Veiksmo	komedija	
„ŽKVD“		
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

9.45	 „Pop	princesė		
Kylie	Minogue“.

10.45	 „Fortjė	faktorius“		
(N-7).

11.45	 „Trauma“		
(N-7).

12.45	 „Če	Gevara.		
Pirmoji	dalis“		
(N-7).

15.05	 „Če	Gevara.		
Antroji	dalis“		
(N-7).

17.30	Mados		
legendos.

18.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

19.00	 „Fortjė		
faktorius“		
(N-7).

20.00	Balticum	TV		
žinios.

20.20	Rekordininkai.
20.50	 „Dangaus		

teismas“		
(N-7).

21.50	Balticum	TV		
žinios.

22.05	 „Nemirtingieji“		
(N-14).

24.00	 „Gražuoliukas“.

 21.45 	 „Karališkas	
	 	 romanas“

 21.00 	 Sąmokslo	teorija 21.30 	 „Seksas	ir	
	 	 miestas“

 12.45 	 „Če	Gevara.	
	 	 Pirmoji	dalis“

15.00 	Nepaprastos	
	 	 lenktynės

 11.40 		 „Arti	namų“

TV PROGRAMAspalio 1 d. 

Diva Universal Tv
6.40,	 14.10,	 3.05	 „Erikas	 ir	 Džesė.	 7.30,	 10.50,	
3.30	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	17.05,	21.15	„Mados	
kontrolė“.	 8.45,	 11.40,	 16.15,	 18.20,	 21.40,	 23.20,	
4.15	„Išskirtiniai“.	9.10,	13.20	„Liežuvautoja“.	10.00,	
12.05,	 16.40,	 20.50	 „E!	 Naujienos“.	 15.00,	 19.10	
„Nuotaka	milijonieriui“.	15.50	„Paklauskite	Krislės“.	
17.30	„Ieškomieji“.	18.45,	4.35	„Vakarėliai	aplink	pa-
saulį“.	20.00,	22.30,	1.50	„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.

Tv1000
8.00	„Žizelės	manija“.	9.40	„Gegužės	lietus“.	11.15	
„Merginos,	netekėkite“.	12.30	„Ypatingos	paskirties	
draugystė“.	 14.10	 „Kontaktas“.	 16.00	 „Pokalbis“.	
17.30	„Mama“.	19.20	„Melodija	rylai“.	22.00	„Miru-
siojo	laiškai“.	23.35	„Aleksandras.	Nevos	mūšis“.	

Travel
8.00,	12.00	Svajonių	kelionė.	8.30	Būsto	paieška.	
10.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	 17.00	
Oro	uostas	24/7:	Majamis.	12.30,	18.00	Kovos	dėl	
bagažo.	13.30	Naujo	būsto	paieška.	15.00	 Įspū-
dingiausios	 pasaulio	 kelionės	 motociklu.	 16.00	
Neįprastos	statybos.	19.00	Amerikos	maistas.	De-
troitas.	20.00	Naujo	būsto	paieška.	Amžina	vasara	
Tailande;	 Barselona.	 21.00	 Žaidimai	 Amerikoje.	
22.00	Garsiausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	

Discovery
7.25	 Aukcionų	 karaliai.	 7.50,	 19.05	 Relikvijų	
šniukštinėtojai.	 8.15	 Džiunglių	 auksas.	 9.10	 Iš-
gyventi	 dviese.	 10.05	 Aukso	 karštligė	 Aliaskoje.	
10.55	 Naftos	 gavybos	 įrengimai.	 11.50	 Kaip	 tai	
pagaminta?	12.40	Automobilių	pardavėjai.	13.35	
Greiti	ir	triukšmingi.	14.30	Spausk	greičio	pedalą.	
15.25	Likviduotojas.	18.10	Garažų	auksas.	Auto-
mobilių	 detalės.	 18.40	 Aukcionų	 karaliai.	 19.35	
Dingusio	 bagažo	 vertė.	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	
20.30	Kaip	tai	pagaminta?	21.00	Sibiro	šaltis.	 Iš	
praeities.	 22.00	 Ledynų	 auksas.	 Vikingai.	 23.00	
Sunkvežimiai.	Australija.	24.00	Pelkių	medkirčiai.	

naTional GeoGraphic
10.00	„Lamborghini“	automobilių	gamykla.	11.00	
Lobių	ieškotojai.	Pilietinio	karo	aidai.	12.00	Proto	
žaidimai.	Lyčių	kova.	12.30	Skaičių	žaidimai.	13.00	
Proto	žaidimai.	14.00	Ar	ateiviai	mus	seka?	15.00	
Krokodilų	 šamanas.	 16.00	 Pavojingiausi	 miesto	
džiunglių	gyvūnai.	17.00	Paskutinis	A.Hitlerio	til-
tas.	18.00	Išrinkti	automobilių	detales	ir	parduoti.	
18.30	Mokslo	šėliojimai.	19.00	Nenugalimųjų	dvi-
kova.	Šautuvas	 ir	nepilotuojamas	 lėktuvas.	20.00	
Jukono	 auksas.	 Sunkios	 dienos	 vakaras.	 21.00	
Neįprastas	verslas.	Viskas	arba	nieko.	22.00	Gel-
bėkis	nelaimėje.	Po	ledu.	22.30	Mokslo	šėliojimai.	
23.00	Kalintys	užsienyje.	Pasala	džiunglėse.	

animal planeT
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30	Kinologijos	įva-
das.	8.15,	16.30	Dikas	ir	Domas	skuba	į	pagalbą.	
9.10	Nepaprasti	gyvūnai.	10.05,	18.20	Iškviečiamas	
tramdytojas.	11.00	Gyvūnų	oro	uostas.	12.20,	6.35	
Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	19.15	Veterinaras.	13.45,	
20.10	Ginant	 laukinę	gamtą.	14.40	Afrikoje.	17.25	
Egzotiški	 augintiniai.	 21.05,	 2.25	 Afrikoje.	 22.00,	
3.15	Laukiniai	gyvūnai.	22.55,	4.05	Mutantų	planeta.	
23.50,	4.55	Ryklių	miestas.	0.45,	5.45	Žvėrių	žemė.		

sporT1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	7.15	Ru-
sijos	„Premier	League“	2014/2015.	9	turo	apžvalga.	
8.00	„Supercopa	Endesa“	krepšinio	taurė.	Madrido	
„Real“	-	„Valencia	Basket“.	1	Pusfinalis.	10.00	NBA	
krepšinio	 lyga.	 Los	 Andželo	 „Clippers“	 -	 Oklaho-
mos	„Thunder“.	12.15	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	
apžvalga.	 13.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	
„Spurs“	 -	 Oklahomos	 „Thunder“.	 15.00	 Olandijos	
„Eredivisie“	lyga.	„PSV	Eindhoven“	-	„FC	Twente“.	
17.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 CSKA	 -	 „Loko-
motiv“.	19.15	Rusijos	„Premier	League“	2014/2015.	
Apžvalga.	20.00	„Supercopa	Endesa“	krepšinio	taurė.	
Madrido	 „Real“	 -	 „Valencia	 Basket“.	 1	 Pusfinalis.	
21.15	„Supercopa	Endesa“	krepšinio	taurė.	Madrido	
„Real“	-	„Valencia	Basket“.	1	Pusfinalis.	22.10,	23.15	
ATP	250	Malaysian	Open.	Vyrų	tenisas.	Pusfinalis.	

viasaT sporT BalTic
8.55	KHL.	„Jokerit“	-	Rygos	„Dinamo“.	10.55	Fut-
bol	Mundial	žurnalas.	11.25	Premier	lygos	apžval-
ga.	12.25	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	CSKA	
-	„Bayern“.	14.15	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	
„Manchester	 City“	 -	 „Roma“.	 16.05	 Futbolas.	
UEFA	Čempionų	lyga.	PSG	-	„Barcelona“.	17.55	
Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Jokerit“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	
19.55	Ledo	ritulys.	KHL.	„Slovan“	-	Rygos	„Dina-
mo“.	Tiesioginė	transliacija.	22.20	Futbolas.	UEFA	
Čempionų	lyga.	„Basel“	-	„Liverpool“.	Tiesioginė	
transliacija.	23.45	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	
„Arsenal“	 -	 „Galatasaray“.	 1.35	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	 lygos	 dienos	 apžvalga.	 2.10	 Ledo	 ri-
tulys.	 KHL.	 „Slovan“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	 4.45	
Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	žurnalas.		

eUrosporT
9.35	UEFA	jaunimo	lyga.	„Paris	Saint-Germain“-“FC	
Barcelona“.	 11.00	 Motosportas.	 „World	 Series	 by	
Renault“.	11.30,	19.15	Motociklai.	Švedijos	koman-
dų	lyga.	12.45,	1.15	Šuoliai	nuo	tramplino.	Vasaros	
didysis	prizas.	14.15	Smiginis.	Atvirasis	Rumunijos	
čempionatas.	15.30,	0.15	UEFA	jaunimo	lyga.	„Paris	
Saint-Germain“-“FC	Barcelona“.	17.00	Sporto	links-
mybės.	18.00	Šuoliai	nuo	tramplino.	Vasaros	didysis	
prizas.	22.05,	23.55	Trečiadienio	sporto	įvykių	apž-
valga.	22.10	Raitelių	klubo	žurnalas.	
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

14.00 	Jokių	kliūčių!  16.20 	 Namų	daktaras  22.30 	 Mūsų	dienos	-	
kaip	šventė

23.25 	„Sicilijos	mumijos“  1.05 	 „Persekiotojai“ 11.00 	 „Aistros	spalvos“

TV8
7.50,	15.0	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.40	„Rutos	Rendel	
detektyvai“.	9.45	 „Mano	mažasis	ponis“.	10.10	
„Senoji	animacija.	10.50	„Purvini	šokiai“.	12.40,	
16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35,	19.00	
„Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	„Moterys	me-
luoja	geriau“.	17.00,	23.30	Pasaulis	tavo	lėkštė-
je.	18.00,	22.35	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	
vaikučiai.	21.00	Drama	„Namai“.	

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	Laikas	parodys.	13.50,	14.20	J.Menšovos	
laida.	 15.00	 Vyriška.	 Moteriška.	 16.00,	 2.35	
Mados	 nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	
Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.50,	23.20	Lietuvos	
„Laikas“.	21.20	„Nuo	ko	prasideda	tėvynė“.	23.30	
Vakarinis	Urgantas.	0.05	Informacinė	laida.

REn
7.00	 „Vovočka“.	 7.25,	 14.50	 Žiūrėti	 visiems!	
7.55	Kviestinė	vakarienė.	8.50,	14.20	112.	9.20,	
23.15	 Laisvas	 laikas.	 9.50	 Paklydimo	 teritorija	
su	 Igoriu	Prokopenka.	11.40	„Pėdsekiai“.	12.35,	
23.45	 „Kariai	 3“.	 15.20	 Totalinis	 išpardavimas.	
16.15	 Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	
19.15	Naujienos.	19.20	Tinkama	priemonė.	20.25	
Kviestinė	vakarienė.	21.25	Žvaigždžių	gyvenimas.	

TV PolonIa
8.00	 „Iš	 korporacijos	 į	 bažnyčią“.	 8.25	 „Sudie,	
Rokfeleri“.	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,	18.45,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.45	
„Orai	 penktadieniui“.	 15.35	 „Vilnoteka“.	 15.55	
„Miškininkų	martirologija.	Katynė,	Sibiras,	Kre-
sai“.	 16.30	 „Notacijos“.	 16.45	 „Zlotopolskiai“.	
17.15	Kultūros	laida.	18.20,	22.45,	5.10	Polonija	
užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	 2.15	 XX	
amžiaus	sensacijos.	19.25	Maklovičius	keliauja.	
20.25	Kultūros	informacija.	20.45	Labanaktukas.	
21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.55,	3.45	
„Komisaras	Aleksas“.	23.00,	4.35	Sveika,	Polo-
nija.	23.45	„Trečiasis	karininkas“.	0.40	„Pirmieji	
lenkai	Amerikoje“.	2.45	Animacinis	f.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	šei-
mininkės“.	6.40,	14.10,	2.40	„Erikas	ir	Džesė“.	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,	16.40,	,	21.40	„Išskirtiniai“.	
10.25	„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.	11.40,	20.00,	1.00	
„Tikroji	Holivudo	istorija“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	mi-
lijonieriui“.	17.30	„Ieškomieji“.	18.20	„E!	Naujienos“.	
18.45,	23.45,	4.35	„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.

TV1000
9.10	 „Duška“.	11.20	 „Teatras“.	13.50	 „Sveiki,	
mes	 jūsų	 stogas!“	 15.40	 „Stileivos“.	 18.00	
„Būk	 su	 manim“.	 19.20	 „Eglės	 3“.	 21.05	
„Sėkmės,	džentelmenai!“	22.50	„Landynės	ži-
buriai“.	0.50	„Visocki,	ačiū,	kad	gyvas“.	

TRaVEl
8.00, 12.00	Svajonių	kelionė.	Čikaga.	8.30,	13.30, 
20.00	Naujo	būsto	paieška.	10.00,	24.00	Paminklų	
paslaptys.	11.00,	16.00,	23.00	Tamsiausios	Ame-
rikos	 paslaptys.	 13.00,	 18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	
15.00	Įspūdingiausios	pasaulio	kelionės	motociklu.	
17.00	Oro	uostas	24/7:	Majamis.	19.00	Amerikos	
maistas.	Vakarų	Virdžinija.	21.00	Tikrasis	Pitsbur-
gas.	22.00	Sunkios	kelionės	traukiniais:	Indija.	

DIscoVERy
9.10	Išgyventi	dviese.	10.05	Aukso	karštligė	Alias-
koje.	10.55	Statiniai	olimpinėms	žaidynėms.	11.50	
Kaip	tai	pagaminta?	12.40	Automobilių	pardavėjai.	
13.35	 Perkūnas	 iš	 giedro	 dangaus.	 14.30	 Auto-
mobilių	 dirbtuvės.	 Iš	 dalių.	 15.25	 Sunkvežimiai.	
Australija.	 18.10	 Likviduotojas.	 18.40	 Aukcionų	
karaliai.	19.05	Nekilnojamo	turto	agentai.	19.35	Din-
gusio	bagažo	vertė.	20.00	Kaip	tai	veikia?	20.30	Kaip	
tai	 pagaminta?	 21.00	 Dingusių	 daiktų	 pardavėjai.	
21.30	Dingusio	bagažo	vertė.	22.00	Kova	dėl	jūros	
konteinerių.	22.30	Lombardo	užstatas.	23.00	Garažų	
auksas.	Atsarginės	dalys.	23.30	Sandėlių	medžioto-
jai.	24.00	žaidimas	su	akmenimis.	Himalajai.	

naTIonal GEoGRaPhIc
10.00	 „Audi“	 automobilių	 gamykla.	 11.00	 Lobių	
ieškotojai.	 Miesto-vaiduoklio	 lobiai.	 12.00	 Proto	
žaidimai.	 Kartų	 nesutarimai.	 12.30	 Skaičių	 žaidi-
mai.	13.00	Jukono	auksas.	Sunkios	dienos	vaka-
ras.	 14.00	 Neįprastas	 verslas.	 Viskas	 arba	 nieko.	
15.00	Jeloustouno	slėnių	grizliai.	16.00	Gyvūnijos	
istorija.	17.00	Didieji	Antrojo	pasaulinio	karo	žygiai.	
18.00	Išrinkti	automobilių	detales	ir	parduoti.	19.00	
Nenugalimųjų	 dvikova.	 20.00	 Kanados	 šiaurė.	
Genties	 gyvenimas.	 21.00	 Tyrėjai.	 Ryklių	 alėja.	
22.00	Nenugalimųjų	dvikova.	Šautuvas	 ir	nepilo-
tuojamas	lėktuvas.	23.00	Kalintys	užsienyje.		

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	 „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!	

(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“.
23.10	 „Kaulai“	(N-14).
0.10	 „Raitelis	be	galvos“	

(N-14).
1.15	 „Pabėgimo	karaliai“	

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

8.50	 24	valandos	(N-7).
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.55	 „Gyvenimo	receptai“	

(N-7).
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Kung	Fu	Panda“.
14.10	 „Be	kaltės	kalta“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

Sportas.	Orai.
19.30	Policijos	Angelų	

sargų	dienos		
koncertas.

21.30	Žinios.	Verslas.	
Sportas.	Orai.

22.10	Veiksmo	f.	„Adre-
nalinas	2“	(N-14).

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

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

2.00	 Sveikatos	ABC	
televitrina.

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

(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Auksinis	protas.
12.30	Duokit	šansą.
13.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
13.30	Animacinis	f.	

„Aivenhas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Šerloko	Holmso	

nuotykiai“.
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	k.).	
18.50	 „Kelias	į	laimę	1“.
19.50	TV	serialas	„Meilė	

kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.
21.15	Svajonę	turiu.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Svajonę	turiu.
23.00	Vakaro	žinios.	

Sportas.	Orai.
23.25	Dokumentinis	f.	

„Sicilijos	mumijos“.
0.30	 TV	serialas	„Šnipai“.
1.35	 TV	serialas	„Senis“.
2.45	 Laba	diena,	Lietuva.
4.30	 Lietuva	gali.
5.00	 „Kelias	į	laimę	1“.

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

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

9.00	 Lietuvos	muzikos	
legendos	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	
rodome	(N-7).

12.00	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių!
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė	Džonson“	

(N-7).
19.30	 „Afigiena	mokytoja“	

(N-7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

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

„Vinetu.	Apačių		
auksas“	(N-7).

23.40	 „Vampyro		
dienoraščiai“	(N-14).

0.35	 „Detektyvė		
Džonson“	(N-7).

1.30	 „Prokurorų		
patikrinimas“		
(N-7).

2.30	 Bamba	TV	(S).

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

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

8.00	 „Anna	German“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“.
11.10	Reporteris.
12.00	 Koncertinis	turas	„The	

Beyonce	Experience“.	
Solinio	albumo	
„B’Day“	pristatymo	
turo	koncertas.

13.35	 „Tyrinėtojai.	Pakeis-
tas	caras“	(N-7).

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Magda	M.“	(N-7).
19.55	 „Byla	„Gastronomas	

Nr.1“	(N-7).
21.00	Nusikaltimas	ir	

bausmė.	(N-14).
22.00	Reporteris.
22.50	Nuoga	tiesa.	„Valdžia	

eina	į	kovą	su	uba-
gais“	(N-7).

0.20	 „Genijai	ir	piktada-
riai.	Marija	ir	Irena	
Kiuri“	(N-7).

0.50	 Reporteris.
2.10, 3.55, 6.00	„Pragaras	

ant	ratų“	(N-7).

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Muzika	gyvai.	

Koncertas	IV	pasau-
lio	litvakų	kongresui.

13.30	 „Lietuvos	generalinis	
konsulatas	Vilniuje“.

14.20	Dainų	šventė.	
Vilniaus	kalneliai	
skambėjo.	2005	m.

16.00	 „Magiški	fėjų	
Vinksių	nuotykiai	5“.

16.30	Laba	diena,	Lietuva.
18.15	 „Neskubėk	gyventi“.
18.40	Kultūrų	kryžkelė.	

Menora.
18.55	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
19.10	 „Prokurorai“.
20.05	Tūkstantmečio	aki-

mirkos.	Paslaptingas	
senųjų	kalbų	pasau-
lis	(runos).

20.20	 „Po	angelo	sparnais“.
21.10	Legendos.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.
24.00	Panorama.
0.30	 Dėmesio	centre.
0.45	 Tarptautinės	muzikos	

dienos	koncertas	
„AGATA	Langai“.	
Transliacija	iš		
LR	Prezidentūros		
kiemo.
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spalio 2 d.

 15.30 	 Mados	legendos 17.00 	 „Kobra	11“ 23.00 	 „Sekso	magistrai“

AnimAl plAnet
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25	Kinologijos	 įvadas.	8.15,	
16.30	Dikas	ir	Domas	skuba	į	pagalbą.	9.10	Egzotiški	
augintiniai	10.05,	18.20,	22.00,	3.15	Iškviečiamas	tram-
dytojas.	11.00,	12.20,	6.35	Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	
19.15	Laukiniai	gyvūnai.	13.45.	20.10	Mutantų	planeta.	
14.40	Afrikoje.	15.30	Gyvūnų	oro	uostas.	17.25	Gyvūnų	
jaunikliai.	 21.05,	 2.25	 Rykliai.	 22.55,	 4.05	 Aligatorių	
tramdytojai.	23.50,	4.55	Nasrai.	0.45	Grobis	-	žmogus.	
1.35,	5.45	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

Sport1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	7.15	Por-
tugalijos	„Primeira“	 lygos	turo	apžvalga	8.00	„Su-
percopa	Endesa“	krepšinio	taurė.	Vitorijos	„Laboral	
Kutxa“	-	„FC	Barselona“.	2	Pusfinalis.	10.00	NBA	
krepšinio	lyga.	Indianos	„Pacers“	-	Majamio	„Heat“.	
12.15	ATP	250	Winston-Salem	Open.	Vyrų	tenisas.	
Finalas.	 15.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „Vites-
se“	 -	 „AFC	 Ajax“.	 17.00	 Portugalijos	 „Primeira“	
lyga.	„V.Setubal“	-	„Olhanense“.	19.15	Portugalijos	
„Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	20.00,	21.15	 „Su-
percopa	Endesa“	krepšinio	taurė.	Vitorijos	„Laboral	
Kutxa“	-	„FC	Barselona“.	2	Pusfinalis.	22.10,	23.15	
ATP	250	Malaysian	Open.	Vyrų	tenisas.	Pusfinalis.	
0.10	WTA	Korea	Open.	Moterų	tenisas.	Pusfinalis.	
3.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 4.00	
Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	

ViASAt Sport BAltic
8.55,	7.35	Golfas.	Inside	the	PGA	Tour	žurnalas.	
9.25	Golfas.	Europos	turo	savaitės	apžvalga.	9.55	
Futbolas.	Anglijos	premier	lygos	žurnalas.	10.25	
„Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 11.25	 Boksas.	
Arthuras	Abrahamas	-	Paulas	Smithas.	13.55	Mo-
tosportas.	Žiedinės	 lenktynes.	 Italija.	15.55	Ledo	
ritulys.	KHL.	„Slovan“	-	Rygos	„Dinamo“.	17.55	
Ledo	 ritulys.	KHL.	 „Lokomotiv“	 -	Maskvos	 „Di-
namo“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 20.40	 Motospor-
tas.	Aragono	MotoGP	lenktynės.	22.00	Futbolas.	
UEFA	 Europos	 lyga.	 „Tottenham“	 -	 „Besiktas“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 0.05	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
„Lokomotiv“	-	Maskvos	„Dinamo“.	2.05	Futbolas.	
UEFA	 Europos	 lyga.	 „Tottenham“	 -	 „Besiktas“.	
3.55	 „Formulė-1“.	 Japonijos	 GP	 treniruotė	 1.	
Tiesioginė	 transliacija.	 5.35	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
„Lokomotiv“	-	Maskvos	„Dinamo“.	

euroSport
9.30	 Motosportas.	 GT	 akademija.	 9.45	 Moto-
ciklai.	 Švedijos	 komandų	 lyga.	 11.00,	 23.00	
Sporto	linksmybės.	11.30,	15.00,	1.30	Futbolas.	
UEFA	jaunimo	lyga.	„Paris	Saint-Germain“-“FC	
Barcelona“.	12.30,	16.00,	0.35	Futbolas.	Moterų	
bundeslyga.	 13.30,	 19.00	 Motociklai.	 Švedijos	
komandų	 lyga.	 20.00	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	
Vasaros	didysis	prizas.	21.00	Kovinis	sportas.	

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		

gyvenimas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	 „Midsomerio	žmog-

žudystės	XV.	Mirtis	
ir	kinas“	(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	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Motopatruliai“		
(N-7).

12.00	 „Gražuolė	ir		
pabaisa“	(N-7).

13.00	 „Rezidentai“		
(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).

21.30	 „Super	8“		
(N-14).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

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

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Objektas	11“		

(N-7).
10.45	 „Fortjė	faktorius“		

(N-7).
11.45	Sveikatos		

užtaisas.
12.15	 „Neatrastieji“		

(N-7).
14.00	Reidas.	Eismo		

įvykių	kronika.
14.30	 „Gražuoliukas“.
15.30	Mados	legendos.
16.00	Misijos	Baltijos		

jūros	regione.
16.30	Žymiausios		

pasaulio	vietos.
17.00	 „Protėvių		

šauksmas“.
18.00	 „Dangaus		

teismas“	(N-7).
19.00	 „Fortjė	faktorius“		

(N-7).
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Geros	savijautos	

gidas.
20.50	 „Trauma“	(N-7).
22.50	Balticum	TV		

žinios.
21.50	 „Trauma“	(N-7).
23.05	 „Džentelmenas“		

(N-14).
0.05	 „Objektas	11“	(N-7).

„cHorAS“
Muzikinis serialas. JAV. 2012.
Režisieriai R.Merfis, B.Falčiukas, A.Brenanas.
Vaidina K.Kolferis, D.Krisas, Dž.Linč.

Veiksmas sukasi apie muzikos būrelį „New Directions“, kurio nariai nuo-
lat rungiasi chorų kovose, kartu susidurdami su santykių ir socialinėmis 
problemomis. Choristai dega siekiu savo balsais užkariauti pasaulį, būti 
patys geriausi, pranokti garsiausias pasaulio žvaigždes...

tV3
2.00

rekomenduoja

„Super 8“
Trileris. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Dž.Abramsas.
Vaidina E.Faning, A.Dž.Michalka,
K.Čandleris.

1979-ieji. Keli paaugliai, befilmuoda-
mi sceną savo filmukui, užfiksuoja 
didžiulę traukinio avariją. Ji vos ne-
pasiglemžia jų pačių gyvybių. Vaikai 
pastebi tai, kad avariją sukėlusį vilkiką 
vairavo jų biologijos mokytojas.

„20 000 mYliŲ po 
VAnDeniu“
nuoTykių filMas. JAV. 1997.
Režisierius R.Hardis.
Vaidina M.Keinas, P.Dempsis,
M.Sara.

Profesorius Anoraksas drauge su jū-
reiviu Nedu leidžiasi į kelionę ieškoti 
paslaptingos jūrų pabaisos, many-
dami, kad ji kalta dėl masinio laivų 
skendimo Naujosios Anglijos uoste. 
Tik ar tai tikrai pabaisos kėslai?

„ADrenAlinAS 2“
VeiksMo filMas. JAV. 2009.
Režisieriai B.Teiloras,
M.Neveldainas.
Vaidina Dž.Stathamas, E.Smart,
D.Joakamas.

Vos pasiekęs žemės paviršių Čevas 
patenka į kinų medikų rankas. Jo 
likimas aiškus - organų donorystė. 
Tačiau medikai spėja išoperuoti 
tik širdį...

tV6
21.30

lnK
22.10

tV6
23.50
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ETERIO ŽMONĖS

Šiandien TV8 laidos „Gardu gardu“ vedė-
ja JekaTerina BuldakoVa (34) spindi 
gyvenimo džiaugsmu. Tačiau panašu, kad 
gyvenimas ne visada ją šitaip lepino.  
kulinarija jos gyvenime atsirado ne iš  
didelės aistros, bet iš būtinybės. Būdama  
15-os ji turėjo rūpintis močiute, todėl 
buvo priversta sukiotis virtuvėje. o po 
kelerių metų ištekėjo ir virtuvė tapo jos 
tvirtove. dabar Jekaterina - žinoma profe-
sionali konditerė, savo įgūdžius tobulinusi 
pas garsiausius prancūzų šefus. Be to, ji - 
rūpestinga dviejų vaikų mama ir mylinti 
bei mylima žmona, kurios vyras namuose 
laukia su garuojančia vakariene.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Papasakokite, kaip jūsų gyvenime 
atsirado konditerija?

- Gaminti maistą pradėjau nuo 15 metų, 
bet ne dėl to, kad mane labai traukė kulinarija. 
Tai buvo iš būtinybės - labai jauna pradėjau 
gyventi savarankiškai, o tiksliau - su močiute, 
kuria reikėjo pasirūpinti. Gaminau valgyti tiek 
jai, tiek sau. Be to, labai anksti ištekėjau, bū-
dama vos 18 metų, taigi maisto gaminimas 
tapo mano maloniu, šeimynišku rūpesčiu. Ta-
da prasidėjo ir konditeriniai eksperimentai - 
augindama vaikus nedirbau, turėjau daugiau 
laisvo laiko, užsidarydavau virtuvėje ir gamin-
davau įvairiausius desertus. Supratau, kad šis 
užsiėmimas man labai patinka, o mano arti-
miems žmonėms ir draugams - dar labiau. Tai 
patiko ir mano kolegoms, kai grįžau dirbti. 
Daugybę metų dirbau stiliste, todėl mane vi-
sada traukė gražūs, stilingi dalykai. Kondite-
rija buvo ta sritis, kurioje galėjau išreikšti gro-
žį ir džiaugtis estetišku rezultatu. Juk čia kiek-
vienas tortas gali būti dekoruojamas vis kitaip, 
o tai reiškia, kad kiekvienas desertas yra nau-
ja drobė mano fantazijai.

- Gal prisimenate savo pirmąjį paga-
mintą patiekalą?

- Buvau dar visai vaikas, kai pirmąsyk nu-
sprendžiau pagaminti vakarienę savo tėvams 
ir juos nustebinti. Ėmiau ir pagaminau ją iš 
trijų patiekalų - sriubos, antrojo ir deserto. 
Tačiau desertai gyvenant Sibire, iš kur esu 
kilusi, buvo gerokai paprastesni nei čia, Lie-

tuvoje. Ingredientų ten ir tais laikais nebuvo 
tokių, kokius galima gauti šiandien. Jau nekal-
bu apie tokius kaip maskarponės sūris. Papras-
čiausia grietinėlė buvo deficitas. Todėl ir kon-
diterija buvo paprastesnė, daugiausia kepiniai - 
bandelės, pyragai. Tačiau visa romantika buvo 
dėl to, kad turėjau laisvę eksperimentuoti ir 
kepti tiek, kiek noriu. Tėvai manęs neribojo ir 
leido gadinti produktus, kol išmokau gaminti 
viską, ką panorėjau.

- Vėliau konditerijos paslapčių mokė-
tės pas įvairiausius prancūzų šefus. Ko-
kią pagrindinę taisyklę išmokote iš jų? 
Kaip gaminti, kad „nesusimautum“?

- „Susimauti“ yra visiškai normalu. Jei tik 
įsivaizduotumėte, kiek sugadinau produktų, 
kol išmokau suprasti konditeriją. Bet didžiau-
sias „susimovimas“ yra nuleisti rankas ir pa-
siduoti. Net ir profesionaliems konditeriams 
kartais kas nors nepavyksta, ypač jei jie ką 
nors daro pirmą kartą. Prisipažinsiu, būna, kai 
neišeina ir man. Bet taip dar įdomiau. Svar-
biausia - konditerijoje reikia išmanyti ir su-
prasti cheminius procesus: kaip jungiami skir-
tingi produktai ir kas su jais vyksta, kai jie 
jungiami tam tikra seka. Tačiau net ir neturint 
tokių žinių konditerija yra absoliučiai įmanoma 
visiems, kam ji įdomi, - tereikia labai tiksliai 
atkartoti tai, kas parašyta recepte. Geros re-
ceptūros konditerijoje sukuriamos po daugy-
bės bandymų ir stebėjimų. Taigi, jei gaminate 
gerą receptą ir „susimovėte“, tai reiškia tik 
vieną iš dviejų: arba blogas receptas, arba ne-
silaikėte tiksliai to, kas parašyta.

- Ar brangus malonumas mokytis 
konditerijos?

- Taip, labai. Ypač jeigu važiuojate mokytis 
į užsienį pas profesionalius konditerius. Tokios 
šalys kaip Prancūzija ir Ispanija turi konditerijos 
kultūrą, todėl ten mokytis yra labiausiai verta, 

bet ir labai brangu. Tokios investicijos gali nie-
kada gyvenime neatsipirkti. Kita vertus, gerai, 
jei pasiseka papulti pas tokį „profą“, kuris tikrai 
gerai išmoko ir išaiškina. Kartais po brangių 
mokslų gali likti ir nieko neišmokęs. Todėl ge-
riausia pradėti mokslus nuo savo virtuvės ir 
nuo bandymų gaminti išbandytus receptus.

- Kodėl Prancūzija nesuviliojo jūsų ir 
pasirinkote gyvenimą Lietuvoje?

- Prancūzija neturėjo šansų mane suvilio-
ti. Lietuvoje yra mano širdis ir šeima. Žinoma, 
dalis širdies liko gimtajame Sibire, tačiau aš 
labai pripratau prie Lietuvos. Čia gyvenu jau 
beveik 10 metų ir man tai labai patinka. Iš-
mokau kalbą, dirbu įdomų darbą, turiu mylimą 
vyrą ir du nuostabius vaikus. Tai kam man ta 
Prancūzija? Na, nebent konditerijos semina-
rams. (Šypsosi.)

- Kaip vertinate lietuvių virtuvę?
- Lietuvių virtuvė man patinka, tačiau lie-

tuvių konditerija yra skurdoka. Nors lietuvių 

68

Jei gaminate 
gerą receptą ir 
„susimovėte“, tai 
reiškia tik vieną 
iš dvieJų: arba 
blogas receptas, 
arba nesilaikėte 
tiksliai to, kas 
parašyta

Jekaterina Buldakova: 
didžiausias „susimovimas“ yra pasiduoti

Namuose Jekaterina virtuvę 
užleidžia savo vyrui ir vaikams

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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skonis labai geras. Atvykusi gyventi čia grei-
tai supratau, kad lietuvių tauta iš principo 
turi įgimtą estetinį jausmą ir gerą skonį. Gal 
ne visi tai išlavinę, tačiau jūs turite kažką 
tokio... Dėl to man patinka kurti visokius mo-
dernius konditerijos stebuklus, nes žinau, kad 
juos supras ir įvertins.

- Kokias didžiausias klaidas daro mo-
terys virtuvėje?

- Manau, svarbiausia moteriai išlikti įdo-
miai, o norint būti įdomiai virtuvėje reikia 
įsileisti naujovių. Nauji gardūs desertai yra 
tikrai veiksmingas būdas nudžiuginti savo 
šeimą ar draugus, todėl mano didžiausias pa-
tarimas - gaminkite daugiau ir gardžiau.

- Nuolatinė dilema: kas geresni kuli-
narai - vyrai ar moterys?

- Nepaisant visokių išvedžiojimų, kurie 
geresni, aš manau, kad tiek vyrai, tiek mote-
rys turi potencialo gaminti stulbinamai gar-
džiai. Tam reikia užsidegimo, noro ir prakti-

kos, o ne buvimo vyru ar moterimi. Bendros 
visuomenės normos yra suformavusios įsiti-
kinimą, kad moteris yra tas žmogus šeimoje, 
kuris privalo gaminti. Nuo to, kad moteris tai 
daryti privalo, dažnai jai maisto gaminimas 
netenka žavesio. Tuo metu vyrai neprivalo. 
Jie to dažniausiai imasi tik jei turi užsidegimą. 
Todėl gaminantys vyrai yra sureikšminami - 
moterys tiesiog labai džiaugiasi, kad kažkas 
perima jų prievolę. O kalbant rimtai, moterys 
konditeriją labiau mėgsta dėl to, kad tai susi-
ję ne tik su skoniu, bet ir su grožiu. Desertų 
dekoravimas gali būti prilygintas makiažui - 
ir viena, ir kita moterims labai patinka ir net 
nereikia detaliai pasakoti kodėl.

- Ar pati gaminate namuose? O gal 
grįžtančios po darbų namuose su garuo-
jančia vakariene jūsų laukia mylimas 
vyras?

- Darbe visą dieną kuriu ir gaminu deser-
tus, tad gaminimo man tikrai per akis. Be to, 
kadangi dažnai grįžtu vėlai, man labai pasise-

kė dėl nuostabaus vyro, kuris manęs namuo-
se laukia ir dažniausiai pagamina vakarienę 
ir man, ir vaikams. Dar aš turiu keturiolikos 
metų sūnų, kuris irgi kartais gamina mums 
valgyti. Mūsų visa šeima gaminanti.

- Lietuviai turi tokį posakį - į vyro 
širdį per skrandį. Vadovaujantis juo, jums 
būtų nesunku prisibelsti į bet kurio vyro 
širdį. Ar tikite tokiu posakiu?

- Kaip ir sakiau, ištekėjau 18-os... Tai daug 
ką pasako. (Juokiasi.) O jei rimtai, labai reko-
menduoju pažiūrėti antrąją „Gardu gardu“ 
laidą apie afrodiziakus - konditerijoje yra to-
kių receptų, su kuriais galima prisijaukinti 
vyrus... Ypač tuos, kurie mėgsta saldžiai.

- Koks yra jūsų firminis patiekalas?
- Gaminu tiek daug desertų, per kiekvienas 

šventes vis kitokius, todėl nė vienas nespėja 
tapti „firminiu“. Užtat turiu „firminį“ stebini-
mą - kiekvieną kartą vis kažkas naujo!

- O koks patiekalas jums būtų tikras 
iššūkis?

- Vienas tokių - tai darbas su karamele. 
Kalbu apie menines skulptūras iš cukraus. 
Tai aukšto meistriškumo reikalaujantis dar-
bas, kuriam reikia ne tik fizinės ištvermės, 
bet ir geležinių nervų. Darbas su karamele 
labai panašus į darbą su karštu stiklu, naudo-
jami panašūs procesai: tempimas, formos iš-
pūtimas, dažymas, stingdinimas ir t.t. Užten-
ka tik vieno neatsargaus judesio, ir visas kū-
rinys gali tiesiog sudužti.

- Koks brangiausias desertas, kurį 
jums kada nors teko ragauti?

- Sentimentų prasme man brangiausios 
yra mano mamytės keptos spurgos. Niekas 
šiame pasaulyje skanesnių man niekada ne-
iškepė.

- Papasakokite, ką šiuo metu dar vei-
kiate, be to, kad filmuojatės laidoje „Gar-
du gardu“?

- „Gardu gardu“ nėra tik televizijos laida - 
tai ambicingas projektas, kuriuo sieksime 
Lietuvoje išjudinti ir sukurti konditerijos kul-
tūrą. Be to, dar dirbu konditerijos technologe 
įmonėje, kuri parduoda ingredientus deser-
tams gaminti. Toje kompanijoje užsiimu de-
sertų receptų kūryba restoranams, kavinėms, 
viešbučiams, netgi prekybos centrams.

Veidai

TELEVIZIJAeTeRiO ŽMONĖs

Atvykusi gyventi 
čiA greitAi 
suprAtAu, kAd 
lietuvių tAutA 
iš principo turi 
įgimtą estetinį 
jAusmą ir gerą 
skonį

kiekvienAs 
desertAs yrA  
nAujA drobė  
mAno fAntAzijAi
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Veidai

- Kokį įspūdį padarė „Tu esi čia“?
- Tai nėra tipinė amerikietiška komedija. 

Tačiau pasakyčiau, kad filmas ganėtinai keis-
tas, nuolat įtraukiantis galvoti ir paliekantis 
neatsakytų klausimų. Žiūrėdama jį nuolat spė-
liojau, kuo viskas pasibaigs, tačiau veiksmas 
filme nesiklostė taip, kaip tikėjausi. Atrodo, 
ir laimingos pabaigos nebuvo. Po filmo kal-
bėjausi su draugais, šiems filmas taip pat pa-
sirodė nenuspėjamas. 

- O kas labiausiai įsiminė?
- Man įsiminė, kad filme kalbama apie 

tokias vertybes kaip draugystė, gamta ir pa-
našiai. Pavyzdžiui, įsiminė scena, kai vienas 
iš pagrindinių veikėjų savo turtą atidavė vai-
kystės draugui. Nustebino ir scena, kai kitas 
herojus nuolat stebėdavo pro langą nusiren-
ginėjančią merginą. Kadangi jam trukdė kie-
me augantis medis, jis paprašė namo prižiū-
rėtojo jį nukirsti. Kai filmo pabaigoje jis pa-
matė pusnuogę merginą, jo akys prisipildė 
ašarų, nes jam buvo gaila nukirsto medžio. 
Tai rodo, kad gamta jam taip pat vertybė.

- Esate dainininkė, ar padarė įspūdį 
garso takelis?

- Tiesą sakant, visiškai neatkreipiau į tai 
dėmesio, tačiau nemanau, kad tai blogai. Bū-
na filmų, kurių garso takelis užgožia veiks-
mą, o šiuo atveju veiksmas užgožė muziką, 
visą laiką sekiau siužeto vingius, mąsčiau, 
spėliojau.

- Kam rekomenduotumėte filmą „Tu 
esi čia“?

- Rekomenduočiau visiems, kurie nori 
praleisti vakarą žiūrėdami kino filmą. Tai nė-
ra labai rimtas filmas, tačiau ir nevisiškai at-
palaiduojantis. Visą laiką spėlioji, kaip veiks-
mas pasisuks ir kuo viskas baigsis.

- Ar dažnai pati renkiesi komedijas?
- Dažniausiai. Mėgstu pasijuokti, tik man 

nepatinka lėkštas, amerikietiško stiliaus hu-
moras. Skaniai pasijuokiu iš intelektualesnių, 
subtilesnių pokštų.

filmo „Tu esi čia“ pliusai minusai
Puikiai parinkti aktoriai. Ypač gerai suvaidino pagrindinių vaidmenų atlikėjai Ovenas Vilsonas 
(Owen Wilson) ir Zachas Galifenakis (Zach Galifianakis). Tikrai nėra prie ko prikibti.

Nors, rodos, humoro buvo nedaug, tačiau jei jau nutikdavo kas nors juokingo, tai būdavo 
išties puiki juoko dozė.

 Vis dėlto kiek pritrūko humoro,  juokingų scenų, linksmos atmosferos.  
Tikrai nebuvo taip, kad nuolat juokčiausi susiėmusi už pilvo.

Kinas

Apie tikrą  
draugystę

Žavioji atlikėja BaiBa SkurStenė (30) 
trumpam padėjo į šalį mikrofoną ir sėdo  
į „Laisvalaikio“ rubrikos kino kritikės  
kėdę.  Ji žiūrėjo filmą apie du draugus, 
kurie, rodos, artėdami prie savo keturias-
dešimtmečio nesugeba prisitaikyti suau-
gusiųjų pasaulyje. taigi komedija „tu esi 
čia“ su Baiba.

„Tu esi čia“  

n Žanras:  komedija, JAV

n Režisierius: Matthew Weiner  

n Vaidina: Owen Wilson, Zach Galifianakis,  

Amy Poehler

filmas

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Į kiną su „Laisvalaikiu“ 
ėjo Baiba Skurstenė

 Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas su žVaigždeKinas

Greta, kurią įkūnija Kira Naitli (Keira 
Knightley), ir Deivas, kurį vaidina grupės  
„Maroon 5“ lyderis Adamas Levinas (Adam 

Levine), - pora nuo mokyklos 
laikų. Juos sieja ne tik šilti jaus-
mai, bet ir bendri interesai - 
abu jaunuoliai yra muzikos kū-
rėjai ir atlikėjai. Deivui pasira-
šius sutartį su stambia įrašų 
kompanija, porelė persikelia 
į Niujorką, tačiau šlovė vaiki-

nui apsuka galvą ir jis išduoda savo merginą.
Sudaužytą širdį Greta gydo muzika, kon-

certuodama Niujorko baruose. Viename iš jų 
merginos atliekamą dainą išgirsta savo sėk-
mės recepto atkakliai, tačiau nesėkmingai 
ieškantis muzikos prodiuseris Denas, kurį 
vaidina Markas Rufalo (Mark Ruffalo). Denas 
iš karto supranta, kad netyčia aptiko kai ką 
unikalaus. Šalia muzikos naujieji draugai 
sprendžia ir asmeninio gyvenimo problemas. 
Denas neseniai išsiskyrė su žmona, kuriai vis 
dar jaučia šiltus jausmus; o štai į Gretos gy-
venimą sugrįžta atgailaujantis Deivas.

Garso takelį šiam paprastam, šiltam ir 
jaukiam filmui sukūrė buvęs grupės „New 
Radicals“ lyderis Gregas Aleksanderis 
(Gregg Alexander).

„Forum Cinemas“ inf.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
Premjera

Filme su Kira Naitli (Keira Knightley) vaidina ir grupės 
„Maroon“ lyderis Adamas Levinas (Adam Levine) 

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Dar kartą, iš naujo“
„Begin Again“ Kino teatruose nuo rugsėjo 26 d.

n Romantinė, muzikinė komedija, JAV, 2014

n Režisierius: John Carney

n Muzika: Gregg Alexander

n Vaidina: Keira Knightley, Mark Ruffalo, Adam 

Levine, Hailee Steinfeld, Catherine Keener, James 

Corden, Mos Def, CeeLo Green ir kiti.

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Lošėjas“� (draminis trileris, Lietuva, N-16) -  
26-2 d. 11.30, 14.10, 15.50, 18.30, 21 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-16) - 26-2 d. 10.35, 13.20, 16.20, 19, 21.45 val.
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama,  
JAV, N-13) - 26-2 d. 11.10, 16.50, 19.30, 21.50 val.
„Darbo balius“� (komedija, Rusija, N-16) - 26-2 d.  
17, 19.20, 21.40 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 30 d. 18 val.  
(demotyvacija.lt premjera).
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 26-2 d. 11, 13.30, 16.10, 18.45, 21.20 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-2 d. 11.20, 13.35, 14.25, 
16.40, 19.10 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 26-2 d. 10.25, 12.40 val.  
(10.25 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-2 d. 10.15, 15.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-2 d. 12.20 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) -  
26-2 d. 13.40, 18.15 val.
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) -  
26-2 d. 16, 20.40 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV,  
N-16) - 26-2 d. 12.50, 21.30 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė  
drama, JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 26-2 d. 14.55 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 26-2 d. 10.45 val.

„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 30 d. 18 val.
„Kaip danguje, taip ir po žeme“� (siaubo trileris,  
JAV, N-16) - 26-2 d. 20.20 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Lošėjas“� (draminis trileris, Lietuva, N-16) -  
26-2 d. 11.30, 14, 16.50, 19.15, 21.40 val.
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama,  
JAV, N-13) - 26-2 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val.
„Darbo balius“� (komedija, Rusija, N-16) - 26-2 d. 
12.15, 14.30, 16.40, 19, 21.20 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-16) - 26-2 d. 11.50, 15, 18.15, 21.20 val.
„Dingusi“� (mistinė drama, JAV, N-16) -  
2 d. 19.50 val. (COSMO VIP seansas).
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 30 d. 19.30 val. 
(demotyvacija.lt premjera).
„Pasaulio virtuvė“� (dokumentinis f., Lietuva, N-7) -  
2 d. 19 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 26-2 d. 11.40, 14.15, 16.50, 19.15, 21.50 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija,  
dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-2 d. 12, 14.30,  
17, 17.45, 20.15 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija,  
dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 26-2 d. 11, 13.20 val.  
(11 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Boxtrolls“� (animacinė nuotykių komedija,  
originalo kalba, JAV, V) - 26-2 d. 15.15 val.
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) -  
26-2 d. 16.10, 18.30, 20.50 val.
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) - 26-2 d. 
11.20, 16.20, 21.10 val. (11.20 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 26-2 d. 14.15, 18.15 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 
19.30, 21.50 val. (30, 2 d. 19.30 val. seansas nevyks; 2 d. 
21.50 val. seansas nevyks).

„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-2 d. 13.10, 16.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 26-2 d. 11.10 val.
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV,  
3D, N-18) - 26-2 d. 13.50, 21.30 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija,  
JAV, N-7) - 26-2 d. 15.30, 20.30 val.
„Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“� 
(nuotykių komedija, Švedija, Kroatija, N-13) -  
26-2 d. 13.30, 18.40 val.
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva, V) - 27-28 d. 12 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV,  
N-16) - 26-1 d. 18.50 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 27-28 d. 11.45 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Gyvieji“� (dokumentika, Ukraina) - 26 d. 17 val.
„Beveik puikus gyvenimas“� (dokumentika, Bulgarija, 
Belgija) - 26 d. 18.30 val.
„Nerimstanti širdis“� (dokumentika, JAV, Italija,  
Belgija) - 26 d. 20.30 val.
„Nono, berniukas Zigzagiukas“� (filmas vaikams, 
Nyderlandai, Belgija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, 
Prancūzija) - 27, 28 d. 13 val.
„Šiandien“� (dokumentika, Lietuva) - 27 d. 15 val.
„Pasakyk savo vardą“� (dokumentika, Ukraina,  
JAV) - 27 d. 17 val.
„Sėkmės metai“� (dokumentinis f., Lietuva) - 27 d. 19 val.
„Dvaras“� (dokumentika, Kanada) - 27 d. 21 val.
„Manakamana“� (dokumentika, JAV, Nepalas) -  
28 d. 15 val.
„Ar aukštas žmogus yra laimingas?“� (dokumentika, 
Prancūzija) - 28 d. 19.10 val.
„Domino efektas“� (dokumentinis f., Vokietija,  
Lenkija) - 28 d. 21 val.
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Veidai KiNaS

Pasauliui pristatytas San Sebastiano fil-
mų festivalyje, vėliau parodytas keliose de-
šimtyse šalių, „Lošėjas“ grįžta namo. Net 
šešiomis „Sidabrinėmis gervėmis“ apdova-
notas ir geriausiu pripažintas filmas paga-
liau pasieks visus Lietuvos kino ekranus.

Įtaigus, dinamiškas ir provokuojantis fil-
mas nusitaiko į ribinėse situacijose esančius 

žmones, kurie yra daug arčiau mūsų, nei gali 
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Nusivylę ir ne-
beturintys ko prarasti „Lošėjo“ personažai il-
gainiui atsiduria tiesiog per arti mirties ir pa-

daro ją pasipelnymo įrankiu. Iš mirties galima 
lošti. Kaip? Apie tai pasakoja filmo siužetas.

Vincentas yra geriausias greitosios pagal-
bos stoties darbuotojas, kurio aistra - įvairiau-

Premjera

„Lošėjas“

MULTIKINO OZAS
„Lošėjas“� (draminis trileris, Lietuva, N-16) - 26, 28-2 d. 
12.30, 15.15, 17.45, 19.15, 20.30, 21.45 val. 27 d. 12.45, 
15.15, 17.45, 19.15, 20.30, 21.45 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-13) - 26-2 d. 13.30, 16.15, 18.45, 21.45 val.
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama, JAV, 
N-13) - 26-1 d. 16.45, 19, 21.30 val. 2 d. 16.45, 21.30 val.
„Dingusi“� (mistinė drama, JAV, N-16) - 2 d. 19 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 2 d. 21.15 val. 
(demotyvacija.lt premjera).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 26-27, 29-1 d. 10, 12.15, 14.45, 17 val. 28 d. 
10.05, 12.15, 14.45, 17 val. 2 d. 10, 12.15, 14.45, 16.45 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 26-29 d. 11.15, 13.45, 16.15,  
18.30 val. 30 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45 val.  
1 d. 15.45, 18.30 val. 2 d. 11.15, 13.45, 16.15 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 26-2 d. 14, 17, 19.30, 22 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 26, 28, 
30 d. 19.15 val. 27, 29, 1 d. 21.30 val. 2 d. 16.15 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo f., JAV, N-16) -  
26-1 d. 21 val. 2 d. 18.30 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., Prancū-
zija, Brazilija, 3D, V) - 26, 28-2 d. 11.30 val. 27 d. 11 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 26-28, 1 d. 10.15, 12.15, 16.30 
val. 29, 2 d. 10.15, 12.15 val. 30 d. 10, 16.45 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-1 d. 10.45, 12.45, 
15 val. 2 d. 10.45, 12.45, 14.45 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
26-29, 1-2 d. 10, 12, 14.15 val. 30 d. 12 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 26, 28, 30 d.  
21.30 val. 27, 29, 1 d. 19.15 val. 2 d. 22 val.

„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 27 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama, JAV,  
N-13) - 1 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 26, 27, 30 d. 17 val. 2 d. 18.45 val.
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija) - 26 d. 19 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija) - 27 d. 15 val.
„Nesamasis laikas“� (drama, Lietuva) - 27 d. 18.45 val.
„Kai ateina ji“� (romantinė komedija, JAV) - 30 d. 18.45 val.
„Maskva, Belgija“� (drama, Belgija) - 1 d. 17 val.
„Mona“� (drama, Latvija, Islandija) - 1 d. 18.45 val.
„Rikis“� (drama, Prancūzija, Italija) - 2 d. 17 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Lošėjas“� (draminis trileris, Lietuva, N-16) - 26-2 d. 
10.50, 13.10, 15.50, 19.20, 21.45, 23.20 val. (23.20 val. 
seansas vyks 26-27 d.).
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-16) - 26-2 d. 13.20, 16.10, 18.20, 21.10, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 26-27 d.).
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama, JAV, 
N-13) - 26-2 d. 11.10, 13.30, 16, 18.40, 20.50, 23.45 val. 
(23.45 val. seansas vyks 26-27 d.).
„Dingusi“� (mistinė drama, JAV, N-16) - 2 d. 20.15 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 30 d. 20.15 val. 
(demotyvacija.lt premjera).
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 26-2 d. 10.40, 15.40, 18.10, 20.40 val. (26, 1 d. 
15.40 val. seansas nevyks).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 26-2 d. 10.30, 11.30, 15 val.

„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-2 d. 12.45, 17.10, 18.50 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių 
f., JAV, V) - 26-2 d. 10.15, 12.10, 16.30 val. (10.15 val. 
seansas vyks 27-28 d.; 1 d. 12.10 val. seansas nevyks).
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) - 26-2 d. 
13, 17.50 val. (1 d. 17.50 val. seansas nevyks).
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 
15.15, 20.15 val. (30, 1-2 d. 20.15 val. seansas nevyks).
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) - 26- 
2 d. 18.50, 21.25, 23.55 val. (23.55 val. seansas vyks 26-27 d.).
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 26-2 d. 11 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 26-2 d. 13.45 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 26-30, 2 d. 14.10 val.
„Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“� (nuo-
tykių komedija, Švedija, Kroatija, N-13) - 26-27 d. 22.40 val.
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) -  
26-2 d. 21 val.
„Kaip danguje, taip ir po žeme“� (siaubo trileris,  
JAV, N-16) - 26-27 d. 23.10 val.

CINAMON
„Lošėjas“� (draminis trileris, Lietuva, N-16) - 26-2 d. 13, 
16.30, 19, 20, 21.30 val. (27, 29, 1 d. 19 val. seansas nevyks).
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama, JAV, 
N-13) - 26-2 d. 17, 18.15 val. (17 val. seansas vyks 27, 
29, 1 d.; 18.15 val. seansas vyks 26 d.).
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-13) - 26-2 d. 19.15, 20.45 val.
„Darbo balius“� (komedija, Rusija) - 26-2 d. 18, 22.15 
val. (27, 29, 1 d. 18 val. seansas nevyks).
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 26-2 d. 11.45, 14, 18.15, 19 val. (18.15 val. sean-
sas vyks 28, 30, 2 d.; 19 val. seansas vyks 27, 29, 1 d.).

 „Lošėjas“ pretenduoja atstovauti Lietuvai kitų metų vasarį  
vyksiančiuose „Oskarų“ apdovanojimuose užsienio filmų kategorijoje
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si azartiniai lošimai. Persekiojamas skolintojų, 
jis priverstas imtis ko nors radikalaus, kad grą-
žintų nuolat pralošiamus pinigus. Vincentui 
gimsta idėja sukurti su jo profesija susijusį 
nelegalų žaidimą. Iš pradžių makabriškas už-
siėmimas sudomina tik greitosios pagalbos 
darbuotojus, bet netrukus ima sparčiai plėstis. 
Kolegos medikai tampa lošimo agentais, o Vin-
centas - bankininku. Finansiniai reikalai vis 
gerėja, bet žaidimui pasipriešina gydytoja Ieva, 
su kuria Vincentą sieja ką tik užsimezgęs ais-
tringas ryšys. Netrukus jis bus priverstas lem-
tingai pasirinkti - žaidimas ar meilė.

„Lošėjo“ režisierius Ignas Jonynas ir fi-

losofas Kristupas Sabolius sukūrė įtikinamą, 
intensyvų ir supurtantį scenarijų. Kino kūrė-
jai parodė, kad filmas, narpliojantis sudėtingą 
moralinį žmogaus pasirinkimą, gali būti įtrau-
kiantis ir nepaleisti iki paskutinio kadro.

Mėgstantiems plaukti paviršiumi pa-
kaks įtampos, greitai besirutuliojančio 
veiksmo, ironijos, puikaus garso takelio bei 
įtaigios aktorių Vytauto Kaniušonio ir Oo-
nos Mekas vaidybos. Nardančius giliau „Lo-
šėjas“ paliks po daugiasluoksne metaforų 
antklode ir dar ilgą laiką išgirdus greitosios 
pagalbos sirenas privers prisiminti, kad jos 
signalizuoja kiekvienam iš mūsų.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Kino teatruose nuo rugsėjo 26 d.

n Psichologinis trileris, Lietuva

n Režisierius: Ingas Jonynas

n Vaidina: Vytautas Kaniušonis, Oona Mekas, 

Romualdas Lavrynovičius, Valerijus Jevsejevas, 

Artūras Šablauskas, Simonas Lindešis, Jonas 

Vaitkus, Lukas Keršys ir kiti.„Lošėjas“ žada įtampos kupiną žaidimą iš mirties ir meilės
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-2 d. 11.15, 13.30, 15.45, 
18.15 val. (30 d. 11.15 val. seansas nevyks; 18.15 val. 
seansas vyks 27, 29, 1 d.).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 26-2 d. 12.30, 14.45, 17 val. (27, 29, 
1 d. 17 val. seansas nevyks).
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) - 26-2 d. 
15.30 val.
„Pasimatymas“� (romantinė drama, Prancūzija,  
N-16) - 27, 29, 1 d. 18 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 27, 29, 
1 d. 22 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV,  
N-16) - 26, 28, 30, 2 d. 22 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 26-2 d. 12.15, 14.15, 16.15, 18.30, 20.30 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 26-2 d. 11 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 30 d. 11 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Lošėjas“� (draminis trileris, Lietuva, N-16) - 26-2 d. 
11.15, 13.45, 16.30, 19.30, 22 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV, N-16) 
- 26-2 d. 10.40, 15.40, 19, 21.50 val.
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama, JAV, 
N-13) - 26-2 d. 16.15, 18.40, 21.20 val.
„Darbo balius“� (komedija, Rusija, N-16) - 26-2 d. 
13.25, 18.30, 20.50 val.
„Dingusi“� (mistinė drama, JAV, N-16) - 2 d. 19 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 30 d. 18.10 val. 
(demotyvacija.lt premjera).

„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) 
- 26-2 d. 13.35, 16.10, 18.50, 21.30 val. (2 d. 13.35 val. 
seansas nevyks; 30 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 26-2 d. 10.30, 15 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-2 d. 12.45, 17.15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių 
f., JAV, V) - 26-2 d. 10.15, 11.30 val. (11.30 val. seansas 
vyks 27-28 d.).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, 3D, V) - 26-2 d. 14.25 d.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 
13.05, 18.10 val. (2 d. 13.05 val. seansas nevyks; 30, 2 d. 
18.10 val. seansas nevyks).
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) 
- 26-1 d. 15.30, 20.40 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 26-2 d. 12.20 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 26-2 d. 11 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Lošėjas“� (draminis trileris, Lietuva, N-16) - 26-2 d. 
10.30, 15.50, 19.15, 21.50 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-16) - 26-2 d. 13, 16.10, 18.20, 21.20 val.
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama, JAV, 
N-13) - 26-2 d. 19, 21.30 val.
„Dingusi“� (mistinė drama, JAV, N-16) - 2 d. 21.40 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 30 d. 18.40 val. 
(demotyvacija.lt premjera).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota lie-
tuviškai, JAV, 3D, V) - 26-2 d. 10.15, 12.30, 14.45, 17, 18 val.

„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 26-2 d. 11.30, 13.45 val. (11.30 val. 
seansas vyks 27-28 d.).
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 26-2 d. 10.45, 13.30, 15.20, 20.15 val. (10.45 val. 
seansas vyks 27-28 d.; 2 d. 20.15 val. seansas nevyks).
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 
16, 18.40 val. (30 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 27-28 d. 11 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-2 d. 13.10 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
26-2 d. 21.10 d.

PANEVĖŽYS
FORUM CINEMAS BABILONAS

„Lošėjas“� (draminis trileris, Lietuva, N-16) - 26-2 d. 10.45, 
15.50, 19.30, 22 val. (10.45 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-16) - 26-2 d. 18.20, 21.20 val.
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama, JAV, 
N-13) - 26-2 d. 16.45 val.
„Dingusi“� (mistinė drama, JAV, N-16) - 2 d. 19.30 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 30 d. 19.10 val. 
(demotyvacija.lt premjera).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, V) - 26-2 d. 10.30, 12.15, 14.30, 15 val. (10.30 
val. seansas vyks 27-28 d.).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-2 d. 12.45, 17.15 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
26-2 d. 13.15, 19.10 val. (30, 2 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 27-28 d. 10.15 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV,  
N-16) - 26-1 d. 12.45 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Lina Stankevičiūtė

Seniausiai Lietuvoje operetės tradicijas 
puoselėjantis Kauno valstybinis muzikinis teat
ras jau keletą metų iš eilės sezono pradžioje 
žiūrovus kviečia į naują spektaklį, todėl ne
nuostabu, kad teatro gerbėjų ir šį kartą laukia 
intriguojanti premjera. Spalio 3 d. žiūrovai 
kviečiami į nuotaikingą vengrų kompozitoriaus 
Paulo Abrahamo operetę „Balius Savojoje“.

Spektaklio statytojai su teatro artistų tru
pe kuria visais atžvilgiais efektingą spektaklį, 
pulsuojantį gyvenimo džiaugsmu, stilingą, 
veržlų, puošnų, siautulingą, sklidiną humoro, 
šokių, improvizacijos... Pagrindinė šio pasta
tymo intriga ir, tam tikra prasme, avantiūra  
operetės režisierius  Andrius Žiurauskas, ži
nomas iš pastaruoju metu kino filmuose ir TV 
serialuose sukurtų spalvingų humoristinių vaid
menų. Kauno publikos simpatijas jis seniai pel
nė darbu valstybiniame lėlių teatre, daugelio 
skirtingo turinio renginių režisūra ir vedimu. 
Tačiau tai pirmasis A.Žiurausko susitikimas su 
muzikine scena ir operete, todėl kalbėdamas 
apie savo sceninį projektą jis šmaikštavo, kad 
išskirtinis spektaklis bus jau vien tuo, jog jį 
kuria Žiurauskas, niekada nekūręs operečių ir 

TeaTras
Premjera

Nuotykių ir meilės kupinas pokylis prasideda Paulo Abrahamo operetėje „Balius Savojoje“

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
26, 30 d. 18.30 val.; 28 d. 18 val. - G.Pučinio 
„Madam Baterflai“. 3 v. opera (italų k.). Dir. R.Staškus.
27 d. 18.30 val. - L.Delibes „Kopelija“. 3 v. baletas.  
Dir. A.Šulčys.
2 d. 18.30 val. - L.A.Minkaus „Bajaderė“. 4 v. baletas. 
Dir. M.Staškus.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
27 d. 16 val. Mažojoje salėje - Mariaus von Mayenburg 
„Akmuo“. Rež. A.Jankevičius.
28 d. 16 val. Mažojoje salėje - F.Dostojevskio 
„Nuolankioji“. Rež. V.Masalskis.
30 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas+“.  
Rež. K.Dehlholm.
1 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Euripido „Bakchantės“. 
Rež. G.Varnas.
2 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovo „Dėdė 
Vania“. Rež. E.Lacascade.
2 d. 19 val. Mažojoje salėje - S.Palsson „Nuošaly“. 
Rež. G.Padegimas.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
26 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Madagaskaras“.  
Rež. R.Tuminas.
27 d. 18.30 val. - I.Margalit „Trio“ (J.Bramso, R.Šumano 
ir Klaros Šuman meilės istorija). Rež. P.Galambosas.
28 d. 14 val. - Dostojevskis vaikams (nuo 9 iki 99 metų). 
Rež. P.Ignatavičius.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
26 d. 11 val. 99 salėje - A.Pukelytės (1-5 kl. mokslei-
viams) spektaklis-ekskursija „Ekspedicija į teatro vidų“. 
Rež. A.Pukelytė.

26 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Žemaitės  
„Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.
27 d. 12 val. 99 salėje - Muzikinis spektaklis vaikams ir 
jaunimui pagal Juozo Erlicko poeziją „Bilietas iš dangaus“. 
Rež. D.Jokubauskaitė.
27 d. 18 val. Didžiojoje salėje - V.Sigarev „Ją vadina 
Gupele“. Rež. A.Lebeliūnas.
28 d. 12 val. Didžiojoje salėje - A.Lindgren „Ronja 
plėšiko duktė“. Rež. D.Jokubauskaitė.
30 d. 18 val. Didžiojoje salėje - V.Šekspyro 
„Užsispyrėlės tramdymas“. Rež. C.Graužinis.
2 d. 18 val. 99 salėje - Premjera! C.Murillo „Tamsos 
žaidimas“. Rež. D.Rabašauskas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
26 d. 18.30 val. - Premjera! M.Bulgakovo „Zoikos 
butas“ (su lietuviškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.
27 d. 18.30 val. - F.Veber „Kvailių vakarienė“ (su 
lietuviškais titrais). Rež. M.Poliščiuk (Prancūzija).
27 d. 11 val. ir 13 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji 
kreidelė“ (lietuvių kalba). Rež. O.Lapina.
28 d. 18.30 val. - M.Macevičiaus „Prakeikta meilė“  
(su lietuviškais titrais; N-18). Rež. A.Jankevičius.
28 d. 12 val. - H.K.Anderseno „Undinėlė“. Rež. J.Ščiuckij.
30 d. 18.30 val. - Rusų romansų vakaras A.Puškino 
eilėmis. Atlieka: J.Stupnianek (sopranas), N.Baranauskaitė 
(fortepijonas).
2 d. 18.30 val. - Jordi Galceran Ferrer „Gronholmo 
metodas“ (su lietuviškais titrais; N-18).  
Rež. A.Jankevičius.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžioji salė

27 d. 12 val. - „Bitė Maja“ (Voldemaro Bonzelso knygos 
„Bitė Maja ir jos nuotykiai“ motyvais). Rež. V.Mazūras.
30 d. 18 val. - „Geležis ir sidabras“ (pagal Vlado 
Šimkaus (1936-2004) eiles). Rež. R.Kazlas.

Mažoji salė
27 d. 14 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.
28 d. 12, 14 val. - J.Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. 
Rež. A.Mikutis.

RAGANIUKĖS TEATRAS
27 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katinėlis ir Gaidelis“ 
(pagal V.Pietarį). Rež. R.Urbonavičiūtė.
28 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Mažojo dinozauriuko 
istorija“. Rež. R.Urbonavičiūtė.

Su „Laisvalaikio“ kortele 20 proc. nuolaida 2 bilietams.
„DOMINO“� TEATRAS

27 d. 19 val. - R.Cooney „Meilė pagal grafiką“.  
Rež. A.Večerskis.
28 d. 19 val. - B.Nušičiaus „Daktaras“.  
Rež. A.Večerskis.

MENŲ SPAUSTUVĖ
26 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Aritmijos“. Šiuolaikinio 
šokio spektaklis. Choreogr. V.Jankauskas (V.Jankausko 
šokio teatras).
28, 29 d. 19 val. Juodojoje salėje - Festivalis 
Sirenos’14. „Juokas tamsoje“. Rež. K.Dehlholm (Danija).
30 d. 18.30 val. - Festivalis Sirenos’14. Shoot/Get 
Treasure/Repeat. Rež. D.Volkostrelov, S.Aleksandrovsky, 
A.Vartanov (Post Theatre (Rusija).
1 d. 18.30 val. - Festivalis Sirenos’14. Shoot/Get 
Treasure/Repeat. Rež. D.Volkostrelov, S.Aleksandrovsky, 
A.Vartanov (Post Theatre (Rusija).

OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
28, 29 d. 19 val. - A.Čechovo „Žuvėdra“. Rež. 
O.Koršunovas.

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
28 d. 13 val. - „Trys pingvinai (Arba „Prie laivo 8.00“)“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
30 d. 19 val. - Premjera! „Vertėjas“. Rež. A.Gian (JAV)/
M.Mačiulis.

Pagrindinių operetės „Balius Savojoje“ 
vaidmenų atlikėjai Raimondas  

Baranauskas ir Kristina Siurbytė
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nemokantis to daryti, bet degantis noru pasta-
tyti operetę gerai: „Norėjosi sukurti flirto, są-
mojo, šmaikščių nuotykių atmosferą, kur 
skamba muzika, juokas ir ašaros, kur vyrams 
viskas leidžiama, moterims - niekas nedrau-
džiama. Tikiuosi, pavyks kartu su žiūrovais 
draugiškai pasijuokti ir iš žvaigždžių ligų, kurių 
niekaip neįstengia atsikratyti ir šiandien ne 
vienas scenoje besipuikuojantis žinomas žmo-
gus, norintis pasirodyti geresnis už kitus, pa-
kliūti į bulvarinius ar mažiau bulvarinius skai-
talus. Smagu, kad operetės žanras leidžia to-
kiais dalykais pašmaikštauti ir mes to laikotar-
pio pramogomis galime atskleisti šių laikų 
aktualijas.“

Operetė - ypatingas žanras: kritikai į ją 
žiūri nuolaidžiai, kaip į operos podukrą, pub-
lika operetėje tikisi lengvų emocijų, grakš-
tumo, spalvingumo, ekspresijos, kitaip ta-
riant, žodžio ir muzikos, dainos ir šokio sin-
tezės - šventės, kurią sukurti nėra paprasta. 
Muzikiniam operetės veiksmui vadovaus di-
rigentas Jonas Janulevičius. Scenografiją, 
kostiumus ir grimą nesenstančiu retro ko-
loritu kuria puiki šio stiliaus meistrė daili-
ninkė Kotryna Daujotaitė, kuri, nepaisant 
jauno amžiaus, jau susikrovė įspūdingą spek-

taklių bagažą. Tai jau keturiasdešimtas spek-
taklis dailininkės Kotrynos Daujotaitės bio-
grafijoje, o secesija - jos mėgstamiausias 
stilius. Kurdama scenovaizdį šiai operetei, 
dailininkė nuklydo į XIX-XX amžių sandūrą, 
kai meno srityse išpopuliarėjo „art nouveau“ 
stilius. Ši meno sritis kiekvienoje šalyje bu-
vo kitokia. Italai ją vadino „belle epoque“, 
vokiečiai, latviai - „jugendstil“, rusai - mo-
dernu, o austrai, lenkai, lietuviai - secesija. 
Pasak dailininkės, tai vienas žaviausių laiko-
tarpių architektūroje, madoje, dailėje, norė-
josi, kad ir šiame pastatyme atsispindėtų šio 
stiliaus lengvumas, grakštumas, perregimu-
mas, įmantriai suausti augalų motyvai.

Operetės siužetas grindžiamas spalvingu 
įvykiu - baliumi Savojoje. Ištroškę sensacin-
gų ir skandalingų naujienų, kartą per metus 
į Nicą suvažiuoja aukštuomenės ir bohemos 
atstovai. Vietos laikraščio redakcija šio įvykio 
proga skiria premiją - brangų paveikslą - už 
didžiausią Savojos baliaus sensaciją. Kam ji 
teks šį kartą?

Nuotykių ir meilės kupinas pokylis prasideda Paulo Abrahamo operetėje „Balius Savojoje“

Su „Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Spektaklio dailininkė Kotryna Daujotaitė
Laimučio Brundzos nuotr.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
26, 27, 28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! „Barbora“ 
(pagal J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.
1 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Z.Liepinš „Adata“. Rež. 
R.Kaubrys (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras).
2 d. 19 val. Didžiojoje scenoje - Gera muzika gyvai. Eric 
Bibb (vokalas, gitara, JAV).

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
26 d. 18 val. - Moliere „Šykštuolis arba Melo mokykla“. 
Rež. A.Pociūnas.
27 d. 18 val.; 28 d. 16 val. - Dž.Bokačas 
„Dekameronas“ (N-16). Rež. A.Rubinovas.

TEATRO KLUBAS
30 d. 19 val. - „Brendžio trims!“ Rež. I.Pukelytė.
1 d. 19 val. - „Ką galvoja vyrai?“ 

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
27 d. 12 val. - „Pasakų karaliaus teatras“. Rež. O.Žiugžda.
28 d. 12 val. - „Princesės gimtadienis“. Rež. 
A.Stankevičius.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
29 d. 18 val. - „Nuodėmių miestas“. Rež. 
O.Šapošnikovas („Domino“ teatras).

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
26 d. 18.30 val. - Z.Liepinš „Adata“. Rež. R.Kaubrys. 
Choreogr. A.Liškauskas.
27 d. 18.30 val. - J.Bramso „Vokiškasis requiem“. Dir. 
D.Pavilionis.
28 d. 13 val. - A.Kučinsko „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera 
vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Zlotnikas.
1 d. 18 val. - Z.Liepinš „Adata“. Rež. R.Kaubrys. 
Choreogr. A.Liškauskas.

ŽVEJŲ RŪMAI
28 d. 12 val. - „Trys paršiukai ir vilkelis“.  
Rež. A.Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“).

KONCERTŲ SALĖ
29 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
27 d. 18 val. - Premjera! „Dibukas“. Rež. R.Banionis.
28 d. 12 val. - „Bebenčiukas ir laumė“ (K.Kubilinsko ir 
P.Cvirkos pasakų motyvais). Rež. I.Norkutė.

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
26 d. 18 val. Mažojoje salėje - L.M.Montgomery „Anė iš 
Žaliastogių“. Rež. A.Gluskinas.
27 d. 18 val. Didžiojoje salėje - F.Goodrich, A.Hacket 
„Visada tavo. Ana Frank“. Rež. V.Jevsejevas.
28 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! „Basomis 
parke“. Rež. P.Stoičevas.
30 d. 18 val. Didžiojoje salėje - I.Abele „Jazminas“.  
Rež. M.Kimelė.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
27 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Sezono pradžios kon-
certas. Lietuvos kamerinis orkestras, solistė M.Rubackytė 
(fortepijonas), solistas ir dir. S.Krylov.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
28 d. 16 val. - Kamerinio ansamblio „Vilniaus arsenalas“ 
koncertas „Rudes divertismentas“. L.Šulskutė (fleita), 
R.Romoslauskas (altas), S.Okruško (klavesinas).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
27 d. 18 val. - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 95-mečio 
koncertas.

MOKYTOJŲ NAMAI
26 d. 18 val. Svetainėje - Muzikos klubo „Vienišas vil-
kas“ VII sezono atidarymo koncertas. Dalyvauja: Š.Mačiulis 
ir „Vilkai“. Renginys nemokamas.

LDK VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS
2 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - 
Daumantas Kirilauskas (fortepijonas).

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
26 d. 18 val. - Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų 
muzika“. „Miestai ir lėktuvai“. 
27 d. 19 val. - Girmantės Vaitkutės koncertas „Meeting Adele“.
30 d. 18 val. - Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų 
muzika“. „Gimęs laukiniam smūgiui“.

KITI MIESTAI
28 d. 12.30 val. Ramygalos Šv.Jono Krikštytojo 
bažnyčioje - Ramygalos Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios 
konsekracijos 100-mečio jubiliejui.
28 d. 16 val. Paberžės dvare (Kėdainių r.) - Instrumenti-
nės ir vokalinės muzikos programa „Kur balti keliai“. Vals-
tybinis Vilniaus kvartetas. Solistas L.Mikalauskas (bosas).
29 d. 18 val. Panevėžio muzikos mokykloje - Ciklo 
„Muzikos enciklopedija gyvai“ koncertas „Vienos klasikai“. 
Solistė I.Kuleševičienė (valtorna). Valstybinis Vilniaus kvar-
tetas. Koncertą veda muzikologė J.Adomonytė-Šlekaitienė.
1 d. 17.30 val. Elektrėnų meno mokykloje - Ciklo 
„Muzikos enciklopedija gyvai“ koncertas. Ansamblis 
MUSICA HUMANA (meno vad. ir dir. A.Vizgirda).
2 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose -  
Aktorių trio. K.Smoriginas, O.Ditkovskis, S.Bareikis.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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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

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai
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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 - gera diena įvairiems susitikimams, renginiams, svečiavimuisi, iškyloms į gamtą, vakaras - sportui, ypač 
kovų menams, aistringam meilės pasimatymui, verslo sandėriams.
Šeštadienis - skirkite dėmesio vaikams, šeimai, giminei, išvykite į gamtą, pasivaikščiokite miške, puikiai tinka 
pasirūpinti augalais.
Sekmadienis - puiki diena rekreacijai, jogai, dvasinėms praktikoms, pirčiai, ritualams, dvasinei jėgai kaupti. Galima 
užsiimti ir pirkiniais, verslo operacijomis.
Pirmadienis - puiki diena naujų darbų pradžiai, kelionėms, kultūriniams renginiams, pasirašyti sutartis, susitikti su 
svarbiais asmenimis, pradėti gydymo kursą.
Antradienis - aktyvi, pakili diena, palanki daugeliui darbų, statyboms, kelionėms, sutartims, pasitarimams, svarbiems 
pirkiniams, kultūriniams renginiams. Žodis šiandien turi didelę galią, linkęs realizuotis.
Trečiadienis - nelabai palanki diena, ypač vakaras: reikalai gali bet kada pakrypti netikėta linkme, nemaža dirglumo. 
Geriausia užsiimkite rutininiais darbais, valymusi, tvarkymusi namie ir darbo vietoje.
Ketvirtadienis - prasčiausia savaitės diena, netinkama jokiems svarbiems darbams, aktyviai veiklai, susitikimams. 
Tvarkykitės, valykitės, tinkamai atlikite pareigas, aplankykite mamą.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Astrologijos I kursas Vilniuje - nuo rugsėjo 27 dienos. 

Formuojamos grupės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt, 

 tel. (8-612) 96-007

Rugsėjo 26 - spalio 2 diena

Geriausios dienos: 26, 28, 29, 30.

SVEIKINA

Aktorius Darius Meškauskas
1964 09 26

Aktorius Dominykas Vaitiekūnas
1987 09 27

Dainininkė Irena Starošaitė
1969 10 01

Šokėjas Deividas Meškauskas
1987 10 01

Pasirūpinkite savo įvaiz
džiu, skirkite dėmesio partneriui  
penktadienis tam puikiai tinka. 
Geriausios dienos  pirmadienis ir 
antradienis, palankios kelionėms, 
reprezentacijai, studijoms, susitiki
mams su svarbiais asmenimis.

aVinui

Skirkite dėmesio darbo 
grafikui susidaryti, pasirūpinkite 
sveikata, palanku pradėti sveikatin
gumo kursą. Savaitgalį skirkite 
partneriui, savo įvaizdžiui. Pirma
dienis ir antradienis puikiai tinka 
verslo operacijoms, investicijoms.

JAUČIUI

Kūrybingas laikotarpis, atsi
gaunate, skirkite dėmesio pomėgiui, 
laisvalaikiui, mylimiems žmonėms. 
Tam puikus penktadienis, savaitgalį 
pasirūpinkite rekreacija, o pirmadie
nis ir trečiadienis puikus reprezen
tacijai, partnerystei, sutartims.

dVYniaMs

Metas pasirūpinti šeima, 
savo giliausiais poreikiais, mažiau 
norisi bendrauti, būti viešumoje. 
Savaitgalis puikus metas pabūti 
su mylimuoju, vaikais, skirti laiko 
pomėgiams. Pirmadienį ir antradienį 
sėkmingai spręsite darbo reikalus.

VĖŽIUI

Palankus metas rimtai 
užsiimti studijomis, užmegzti vertin
gas pažintis, bendraujant gims pui
kių idėjų. Tam puikus penktadienis, 
savaitgalį skirkite šeimai, namams. 
Geriausios jums, ypač kūrybingos 
dienos  pirmadienis, antradienis.

LIŪTUI

Metas pasirūpinti 
uždarbiu, stabiliu pagrindu. 
Darbo reikalams tvarkyti palankus 
penktadienis, savaitgalis  susi
tikimams su draugais, giminėmis, 
pirmadienis ir antradienis  nekil
nojamojo turto reikalams tvarkyti.

MerGeLei

AstrologInė prognozė

BLoGiausia diena: 2.

Neblogas penktadienis, ta
čiau nuo pirmadienio prasidės jūsų 
žavesio, sėkmės metas, palankus 
meilei, kūrybai, grožio procedūroms. 
Pirmadienis ir antradienis  ypač 
sėkmingos dienos įvairiems susitiki
mams, mokslams, kelionėms.

SVARSTYKLĖMS

Reikėtų kiek apriboti 
bendravimą, patausoti sveikatą, 
daugiau laiko skirti dvasinėms 
praktikoms. Savaitgalis neblogas 
savirealizacijai, pirmadienis ir 
antradienis sėkmingas finansi
niams reikalams tvarkyti.

SKORPIONUI

Pasinerkite į visuomeninę 
veiklą, skirkite dėmesio draugams  
tam palankus penktadienis. Savaitga
lį skirkite rekreacijai, valymuisi, dva
sinėms praktikoms. Tada pirmadienį 
ir antradienį galėsite nuversti kalnus, 
būsite žavūs, pelnysite sėkmę.

ŠauLiui

Svarbiausia susitelkti 
į esminius tikslus, skirti esminį 
dėmesį karjerai. Penktadienį tuo ir 
pasirūpinkite, skirkite svarbius susi
tikimus. Pirmadienį, antradienį daug 
pasieksite, jei pasitelksite žavesį, 
diplomatiją, o ne tiesmuką spaudimą.

OŽIARAGIUI

Atsiranda noras bendrauti, 
eiti į viešumą. Palankus metas ke
lionėms, studijoms, susitikimams 
su svarbiais žmonėmis. Savaitgalį 
skirkite laiko karjeros reikalams. 
Pirmadienis ir antradienis  puikios 
dienos įvairiems susitikimams.

Vandeniui

Norisi daugiau pabūti 
vienumoje, kaupti dvasinę jėgą  
tai ir darykite. Vis dėlto savaitgalis 
neblogas kultūriniams rengi
niams, kelionėms, reprezentacijai, 
pirmadienį ir antradienį sėkmingai 
spręsite karjeros reikalus.

ŽUVIMS
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Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Penkiasdešimtmetis. 
Kolonija. ms. Lora. Gidonas. Marinatas. 
Enėjas. Pakoja. Asilėnas. Ka. Dakaras. 
Badysis. Arafatas. Lav. Radijas. Relės. 
„Yva“. Kabala. Vitas. Star. Emeritas. 
Kaire. Pasaką. Ūsas. Klunis. Ana. Ikas. 
Tironija. Tąsosi. Oi. Ka rakasas.
Horizontaliai: Madera. Nuotaka. Abasas. 
Rokada. Ano. Ironija. Ilekas. Narajamą. 
Saiga. Tasas. Rūko. Etatas. Visai. Sibaritas. 
Ižma. Lafetas. Ėdalas. TA. Genytės. Ir. 
Dinasas. Kra. Dėsis. Klok. Tyloj. Sauna. 
Ona. Lytinis. Surask. Avarija. As. Alvaresas.
Pažymėtuose langeliuose: 
NuosKlaNda.

sENTENCiJa

„Niekas taip 
leNgvai Neišveda 
žmogaus iš kelio ir 
pats iš jo NeišeiNa 
kaip moteris“

Konfucijus

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti kremų rinkinį 
„Milk & Honey“

Atsakymą į kryžiažodį 
iki rugsėjo 30 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 
1390. Rašykite: LV 
KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina - 1 Lt. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja 
Rasa doVYdĖNaITĖ iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas 
kremas „Australian Gold 
Hardcore Black“.
Dėl prizų teiraukitės 
telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 
80 14. Prizai laikomi tik dvi savaites.

SU
DO

KU

PASUK GALVĄ
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 Gydytojas sako pacientui:
- Tai va, turėsite laikytis dietos - pirma-

dieniais tik obuoliai, antradieniais - žuvis, 
trečiadieniais - tik mineralinis vnduo...

- Daktare, o galima mineralinį į pirma-
dienį pernešt? 

l

Du požiūriai.
Vaikinas:
- Sėdim su Juste, žiūrim televizorių, gal-

voju, kaip čia ją apkabinus... Tik staiga ma-
tau, kad ji sąmonės neteko, akys užmerktos, 

ant manęs užkrito, pliaukštelėjau per žandus 
porą kartų, atsipeikėjo, paskui kažko supyko, 
apsiverkė ir pabėgo.

Mergina:
- Sėdim su Gintaru, žiūrim televizorių, 

galvoju, kaip būtų gera, jei apkabintų, pa-
bučiuotų... Kažkaip atsipalaidavau, užsimer-
kiau, prisiglaudžiau prie jo, o jis man - į 
snukį, į snukį...

l

Nebežinau, ar galima tikėti matematikos 
mokytoja - vakar ji sakė, kad 6+4=10, o 
šiandien, kad 10=7+3...

l

Paštininkas atneša registruotą laišką ir 
skambina į duris. Duris atidaro kokių aštuonių 
metų berniukas, rūkantis kubietišką cigarą. 
Paštininkas iš nuostabos vos išspaudžia:

- Ooo...tėvai namuose?
Berniukas nerūpestingai nukrato pele-

nus ant kilimo, mirkteli ir atsako:
- O pats kaip manai?

l

Vaikystėje aš labai bijojau tamsos.
Dabar, kai ateina sąskaitos už elektrą, aš 

labiau bijau šviesos.

aNEkDOTai

Beprotiškas pasaulis

Praėjusį penktadienį, švenčiant rudens lygiadienį, 
Vilniaus Neries krantai prabilo Marcelijaus Martinai-
čio žodžiais - čia iš trijų tūkstančių žvakučių mokslei-
viai ir studentai sudėliojo garsaus poeto eiles. Magiš-
kos nuotaikos renginiui suteikė ir šokėjai su ugnimi. 
O upe atplaukusios šviečiančios skulptūros „Mėnuo“ 
ir „Aušrinė“ įspūdingai vainikavo renginį - rudens ly-
giadienio ugnies ir muzikos misteriją „Mitas“.

Švytinti Neries krantinė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.




