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andriaus rožicko magija

sidabrinė rinktinė pasitikta kaip čempionė

televizijos pliusai ir minusai



Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Nuo rudens televizijos eteryje pasi-
rodėte visiškai nauju amplua - kaip LRT 
televizijos laidos „Misija: Vilnija“ vedėja. 
Ar nustebino pasiūlymas vesti tokio po-
būdžio laidą?

- Be abejo. Į save žiūriu gana savikritiškai, 
man neatrodė, kad esu pasirengusi pasirody-
ti vedėjos amplua. Toks pasiūlymas ir nuste-
bino, ir pamalonino. Tiesa, pasiūlymų gauda-
vau ir anksčiau, bet jaučiau, kad vieniems dar 
nesu pasiruošusi, kitų - nepatikdavo forma-
tas. Ši laida - man labai artima. Iš dalies ji yra 
apie mane, mano giminę, draugus, pažįsta-
mus. Matyt, tai ir lėmė, kad sutikau.

- Laidoje pasakojate skirtingų tautybių 
žmonių, gyvenančių Vilniaus krašte, gyve-
nimo istorijas, nagrinėjate jų prob lemas. 
Su kokiomis problemomis dėl savo tauty-
bės (Katažinos tautybė - lenkė, - red. past.) 
anksčiau susidurdavote jūs pati?

- Prieš keletą metų vien dėl mano tauty-
bės kai kas manęs tiesiog nenorėjo toleruoti 
ir priimti. Tuo metu ši tema politiškai buvo 
paaštrėjusi, bet pati niekada nesidomėjau po-
litika. Dainuoju įvairiomis kalbomis ir man 
gerai. Gyvenu ir džiaugiuosi. Tarp mano drau-
gų yra įvairių žmonių, neskirstau jų pagal 
tautybę. Man žmogus yra arba geras, arba 
blogas. Bet pasirodė, kad kiti vadovaujasi ki-
tokiais skirstymo kriterijais. Kai kūrėsi gru-
pė „Pop Ladies“, kai kurie prodiuseriai manęs 
nenorėjo vien dėl mano tautybės ir asmeny-
bės. Buvau nusiteikusi, kad gali būti sunku, 
bet buvo du keliai - arba bandyti įtikti, patik-
ti, pakeisti žmonių požiūrį, arba toliau gyven-
ti, būti savimi ir daryti tai, kas man patinka. 
Niekada neišsižadėjau savo šaknų, šeimos, 
tautybės, drąsiai dariau tai, ką myliu. Ir nu-

sprendžiau - arba mane priims tokią, kokia 
esu, arba ne. Apsimetinėti aš nemoku. Net ir 
televizijos ekranuose ar scenoje. Kokia esu 
scenoje, tokia ir gyvenime. Ir pagalvojau, kad 
laikas parodys. Ir parodė.

- Ar kasdienybėje laikotės kokių nors 
lenkiškų tradicijų?

- Mūsų tradicijos yra labai panašios. Gal 
skiriasi kokie nors šventiniai patiekalai, bet 
nedaug. Pastaruoju metu daug švenčių teko 
praleisti su Deivydo mama, teko pastebėti, 
kad nedaug kas tesiskiria. Skiriasi tik kalba. 
Mano mamai vis dar gėda su klaidomis kal-
bėti lietuviškai, bet pastebiu, kad kuo toliau, 
tuo drąsiau tai daro.

- Ar pati atrandate laiko suruošti ko-
kias nors šventes ar bent jau vakarienę 
vyrui?

- Prisipažinsiu, kad nesu pamišusi namų 
šeimininkė, nelabai mėgstu ir moku gaminti. 
Bet man patinka tai daryti kažkam, o ne sau. 
Kai pradėjau draugauti su Deivydu, atsirado 
stimulas ruošti valgį. Sąžinė dabar neleidžia 
palikti jį be vakarienės, kokia žmona būsiu, 
jei būdama namuose nieko nepagaminsiu. 
Tiesa, tai nebūna labai dažnai. Bet stengiamės 
valgyti tvarkingai. Mūsų gyvenimo ritmas yra 
chaotiškas, organizmas lengvai gali išsiderin-
ti. O tam, kad gerai dirbtum, turi turėti svei-
ką kūną, sielą ir protą.
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Dosjė

Katažina ZvonKuvienė: 
Aš nemoku apsimetinėti

Be jausmų, matyt, 
santuoka yra 
neįmanoma. Bet 
vien su didele 
aistra ir meile 
toli nenueisi

Šią vasarą dainininkai KAtAžinA (35) ir Deivydas Zvonkai paminėjo ne tik pirmąsias - 
popierines - vestuvių metines, bet ir ketverius metus, praleistus kartu. Katažina puikiai 
prisimena, kaip liepos 26 d. prieš ketverius metus jiedu nuėjo į pirmąjį pasimatymą. 
Lygiai tą pačią dieną 2014 m. jiedu sumainė aukso žiedus ir pasižadėjo amžinai vienas 
kitą mylėti. Anot Katažinos, santuoka jai yra šventas dalykas ir ji džiaugiasi, kad davus 
įžadus buitis neužgožė nei romantikos, nei meilės. nors dainininkės, o nuo rudens ir 
naujos LRt televizijos laidos „Misija: Vilnija“ vedėjos darbų grafikas yra itin užimtas, o 
gyvenimo tempas - pašėlęs, Katažina atranda laiko savo vyrą pamaloninti vakariene ar 
praleisti su juo jaukų vakarą namuose.
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- Žiniasklaidoje mirgėjo daug antraščių, 
kad esate labai liekna ar net per liekna...

- Taip, buvau išvadinta ir anorektike, kiti 
gydyti ir maitinti norėjo. Bet supratau, kad 
svarbiausia pačiam gerai jaustis. O įtikti ir pa-
tikti kitiems aš nesistengsiu. Savo vyrui pa-
tinku tokia, kokia esu. Jokių sveikatos sutri-
kimų neturiu. Neseniai žiniasklaidoje išgirdau 
posakį, kurį pasakė Džordana Butkutė: „Aš ne 
doleris, kad visiems patikčiau.“ Visiems neį-
tiksi. Vieniems bus nosis per ilga, kitiems - 
plaukų spalva per tamsi, tretiems - kojos per 
ilgos. Viena galiu pasakyti - aš niekuo nesergu, 
sportuoju, sveikai maitinuosi, veiklos turiu iki 
kaklo, galbūt dėl to tas svoris nenori augti. O 
kartais leidžiu sau suvalgyti ir cepelinų, pa-
vyzdžiui, neseniai su draugais vakare žiūrėda-
mi krepšinį valgėme „silkės pataluose“. Gal ir 
būčiau nieko prieš, jei priaugčiau kelis kilogra-
mus, bet man gerai ir taip.

- Ar nesunku esant tokiai nuoširdžiai 
ir turint tokį charakterį būti ir išlikti pra-
mogų pasaulyje?

- Kartais sunku, bet atradau savo sielai 
labai artimą žmogų - Rositą Čivilytę. Kad ir 
kaip būtų keista, dar prieš keletą metų aš jos 
ne tik bijojau, ji man atrodė labai rimta, gal 
kiek pikta ir impozantiška. Labai profesionali. 
Atsimenu, dalyvavau atrankoje į „Eurovizijos“ 
konkursą ir taip bijojau jos komentarų. O Ro-
sita tada mane pagyrė, man tada taip palen-
gvėjo. Po kiek laiko nuėjau pas ją tobulinti 
savo vokalinių gebėjimų, ji man davė labai ge-
rų patarimų ne tik apie vokalą, bet ir apskritai 
apie gyvenimą. Ji patarė saugoti save, nes kar-
tais ir pati pastebėdavau, kad negaliu susikaup-
ti, kad milijonas darbų ūžia galvoje. Jos dėka 
tiek savęs nebeišbarstau. Moku susikaupti, 
nusiraminti, emocijas laikyti savo viduje.

- O gyvenimas po vienu stogu su žmo-
gumi, su kuriuo sieja ne tik jausmai, lais-
valaikis, bet ir darbas, neapsunkina kas-
dienybės? Juk su Deivydu ir koncertuo-
jate, ir pramogaujate kartu...

- Man daug lengviau. Manau, ir Deivydui - 
taip pat. Iki mūsų pažinties turėjome savus 
gyvenimus. Deivydas turėjo draugę, kuri ne-
turėjo nieko bendro su pramogų pasauliu, pra-
dėjus bendrauti su Natalija (dainininke Nata-
lija Bunke - aut. past.) jam viskas buvo papras-
čiau, bet atsirado kitų šeimyninių rūpesčių. Aš 
taip pat turėjau draugą, kuris buvo iš visiškai 
kito pasaulio, ir nesusipratimų buvo daug. Mes 
su Deivydu esame labai veiklūs. Aš negalėčiau 

būti be scenos, be visų šitų lakstymų, be or-
ganizacinių reikalų. Žmogui, kuris yra iš kitos 
sferos, būtų sunku šalia. Ypač vyrui, turinčiam 
tokią žmoną, kuri nuolat kažkur važiuoja, šmė-
žuoja televizijos ekranuose, kurios pilna visur, 
išskyrus namus. Aš suprantu šiuos vyrus. Ma-
no gyvenime buvo taip: metus suprato, o po 
metų prasidėjo nepasitenkinimas. Kuo toliau, 
tuo veiklos buvo daugiau, tad namuose beveik 
nebūdavau. Suderindavome kokį pasimatymą, 
o man staiga koncertas: „Atleisk, meile, bet 
aš važiuoju į koncertą.“ O tada ir prasidėdavo: 
„Tai tau koncertas svarbiau už mane...“ Su 
Deivydu viso šito nėra. Vienas kito nekontro-
liuojame, propaguojame laisvą gyvenimo būdą, 
beprotiškai pasitikime vienas kitu, gal kartais 
net ir per daug. Jei kuris nors užtrunka, kitas 
nerašinėja šimto žinučių, kur dingai. Supran-
tama, kad jei neatrašo, kažkas atsitiko - arba 
svarbus renginys, kuris užsitęsė, arba ryšio 
nėra. Taigi kol kas mano gyvenimas nuostabus, 
aš lengvai kvėpuoju ir man gera.

- Ar prie žmonos statuso jau apsipra-
tote?

- Kad amžius jau, matyt, toks. Jei būčiau 
kokių 20-ies, gal viskas atrodytų kiek kitaip. 
O dabar abu esame subrendę žmonės, žino-
jome, kur link veda mūsų santykiai. Tad labai 
greitai pripratau ir prie žmonos statuso, ir 
prie naujos pavardės. Man ji labai gražiai 
skamba. Štai ir Deivydo mama, kai buvo pas 
mus kelioms dienoms apsistojusi, sakė, pa-
galiau dar viena Zvonkuvienė atsirado. Džiau-
giuosi, kad mes labai gerai sutariame.

- Ką jums reiškia santuoka?
- Man visada santuoka labai daug reiškė, 

reiškia ir reikš. Toks žingsnis, man atrodo, 
turi būti labai gerai apgalvotas. Turi būti visiš-
kai subrendęs, kad ištartum tą lemtingąjį 
„taip“. Anksčiau mane visada baugindavo tas 
posakis: „Nuo dabar ir visą gyvenimą“. Už-
duodavau sau klausimą, ar tikrai noriu su šituo 
žmogumi būti kartu iki gyvenimo pabaigos. 
Gal dėl to teko taip ilgai laukti, kad ištarčiau 
tą „taip“. Anksčiau net nedarydavau tokio ne-
apgalvoto žingsnio, susimetusi negyvenau su 
jokiu vyru. Su Deivydu susimetėme tik prieš 
pat santuoką. Atsikrausčiau pas jį jau žinoda-
ma, kad noriu būti su juo visą gyvenimą. Be-
liko tik pasiruošimas. Santuoka man tikrai yra 
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šventas dalykas. Labai džiaugiausi, kad su Na-
talija Deivydas neturėjo bažnytinės santuokos. 
Net nežinau, kas būtų buvę, jei būtų kitaip. 
Neįsivaizdavau savo santuokos be Bažnyčios, 
nes pirmiausia turi palaiminti Dievas. O tai, 
ką pasirašai, tėra tik formalumas.

- Koks buvo didžiausias iššūkis per 
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- Visi dažniausiai klausia, ar kas nors pa-
sikeitė po vestuvių. Galiu pasakyti, kad nie-

kas nepasikeitė. Kuo toliau, tuo viskas atrodo 
tik geriau, nes viską labiau imu toleruoti. 
Anksčiau galėjau kabinėtis, kad kažkas ne 
taip ar ne ten padėta. Juk ilgus metus buvau 
pati sau šeimininkė, gyvenau viena. O paskui 
supranti, kad tai yra žmogus, kuris iki tavęs 

irgi gyveno savo gyvenimą, jis galbūt tą daik-
tą padėdavo kitur. Tad keiti požiūrį, atsipalai-
duoji ir nešlifuoji tų smegenų. Tu irgi turi 
stengtis, keistis, jei reikia. Gal žmonės ir ne-
patikės, bet mūsų santykiai yra tobuli. Daug 
kas sako, kad po santuokos praeina rožinis 
periodas ir buitis viską užgožia. Mūsų atveju 
taip nėra. Atvirkščiai - viskas tik sustiprėjo.

- Ko mokotės iš Deivydo?
- Ramybės. Aš esu toks degtukas, gal ne 

laiku ir ne vietoje imu panikuoti, susierzinu, 
kartais per daug. Jis į viską žiūri realiau ir ma-
ne moko paprasčiau bei ramiau į viską reaguo-
ti. Nerimauti reikia, kai kažkas suserga, mirš-
ta artimieji. Tai yra esminės problemos. O visa 
kita yra pataisoma. Na, nepavyko kažkas, ne-
padainavau, nusidainavau, atrodžiau kaip nors 
blogai, kažkas pakomentavo - visa tai man su-
keldavo susierzinimą ir ašaras. O jis man sako: 
„Meile, viskas gerai. Buvo ir praėjo. Galvok, 
ką darysi rytoj, o ne ką padarei vakar.“ Juk vis 
tiek nieko nepakeisiu. Tik sugadinsiu sau ir 
kitiems nervus. Per šiuos metus mes su Dei-
vydu net nė karto nesusipykome. Pasiginčija-
me, bet nesipykstame. Su juo, matyt, neįma-
noma susipykti. Aš ką nors pasakau pikto, o 
jis: „Na, ko tu šitaip. Aš tave taip myliu, o tu. 
Pažiūrėk, kiek merginų nori atsidurti tavo vie-
toje, o tau dar atrodo kažkas blogai.“ Ir tada 
pagalvoju - iš tiesų turiu absoliučiai viską - my-
linčią šeimą, draugus, tėvus, vyrą, namus. To-
bulėju ir mokausi. Ko dar galėčiau norėti?

- Tai kokie yra sėkmingos santuokos 
ingredientai?

- Be jausmų, matyt, santuoka yra neįma-
noma. Bet vien su didele aistra ir meile toli 
nenueisi. Aš labai gerbiu savo vyrą. Dėl jo 
padaryčiau viską. Laikui bėgant aistra ir mei-
lė po truputį blėsta, o pagarba - ne. Dar vienas 
svarbus dalykas - nereikia norėti pakeisti 
žmogaus. Kai susipažinome, Deivydas man 
pasakė, kad po truputį „išmušinės“ iš manęs 
tuos senmergės požymius. Jis po truputį šli-
favo. O aš irgi bandžiau jį keisti, tapti savo-
tiška vadove. Bet nereikia vadovauti. Reikia 
priimti žmogų tokį, koks jis yra. Viename 
interviu, kai Deivydo paklausė, už ką jis ma-
ne pamilo, jis pasakė: „Ji man tiesiog patiko 
tokia, kokia yra.“ Tai yra svarbu. O tobulėti 
visada galima kartu. Aš apskritai jį laikau pro-
tingesniu už save. Visada su juo dėl visko 
pasitariu. Ir net jei nepatinka jo atsakymas, 
man atrodo, kad jis žino geriau. Man patinka, 
kad vyras yra žingsniu priekyje.

Su DeivyDu 
beprotiškai 
paSitikime vienaS 
kitu, gal kartaiS 
net ir per Daug

man patinka, 
kaD vyraS yra 
žingSniu priekyje

Katažina džiaugiasi, kad po vienerių santuokos  
su Deivydu metų jų santykiai tik sutvirtėjo

 Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Pirmadienio pavakarę iš Lilio, 
kur vyko Europos krepšinio čem-
pionatas, sugrįžo Lietuvos krepši-
nio rinktinė. Iš dvi savaites vyku-
sių pirmenybių  mūsų šalies krep-
šininkai grįžo su sidabro medaliais 
bei tiesioginiu bilietu į 2016 m. Rio 
de Žaneiro olimpines žaidynes. 
Antrą kartą iš eilės senojo žemyno 
vicečempionais tapę žaidėjai Vil-
niaus rotušės aikštėje sutikti kaip 
čempionai. 

Minios sirgalių nepabūgę dar-
ganoto oro dar kartą nusidažė gel-
tonai, žaliai bei raudonai ir ovaci-
jomis bei garsiu „ačiū“ sveikino 
grįžusią rinktinę. O komandos vy-
rai už besąlygišką palaikymą dė-
kojo visiems trims milijonams Lie-
tuvos aistruolių. „Dėkojame už 
palaikymą, kurį jautėme nuo pir-
mųjų rungtynių, visą pasiruošimo 

ciklą. Žaidžiame dėl Lietuvos ir dėl 
jūsų!“ - visos komandos vardu kal-
bėjo vyriausiasis rinktinės trene-
ris Jonas Kazlauskas. Su koman-
dos draugais į Lietuvą neatvyko 
šių metų čempionato herojus Jo-
nas Mačiulis, kuris turėjo skubėti 
treniruotis su Ispanijos klubu 
Mad rido „Real“. 

Krepšininkams ir aistruoliams 
savo pasirodymus dovanojo tik 
ypatingomis progomis drauge pa-
sirodanti grupė „B’Avarija“, Dei-
vidas Norvilas-Deivis, Vilija Mata-
čiūnaitė, o vakarą vainikavo Lie-
tuvos sporto himnu tapusi daina 
„Trys milijonai“, kurią atliko pats 
Marijus Mikutavičius.

Kitą dieną krepšininkai buvo 
pagerbti prezidentūroje - jiems 
prezidentė Dalia Grybauskaitė 
įteikė valstybinius apdovanojimus.

sutiktuvės

Sidabrinė rinktinė pasitik ta kaip čempionė 

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas
Jonas Kazlauskas vėl atvedė Lietuvos 
rinktinę ant sidabrinės pakylos

laisvalaikis 2 0 1 5  r u g s ė j o  2 5 11

sutiktuvės

Sidabrinė rinktinė pasitik ta kaip čempionė 

EurobaskEt 2015 gEriausiEji
l Į šių metų čempionato simboli-
nį geriausių žaidėjų penketuką 
pateko ir du lietuviai - Jonas 
Mačiulis  bei Jonas 
Valančiūnas. Į šį penketą 
taip pat pateko geriausiais pirme-
nybių krepšininkais pripažinti  
ispanai Pau Gasolis (Pau Gasol), 
Serchijus Rodrigesas (Sergio  
Rodriguez) ir prancūzas Nandas 
de Kolas (Nando De Colo).
l Jonas Valančiūnas 
yra penktas tarp daugiausiai  
kamuolių atkovojusių čempionato 
krepšininkų (vid. 8,4) ir ketvirtas 
pagal blokus (vid. 1,4).
l Mantas Kalnietis yra 
daugiausiai rezultatyvių perdavi-
mų atlikęs čempionato krepšinin-
kas (vid. 7,8).

LiEtuvos vyrų krEpšinio  
rinktinės Laimėjimai 
Europos pirmEnybėsE

1937 m. - 1 vieta, auksas
1939 m. - 1 vieta, auksas
1995 m. - 2 vieta, sidabras
1997 m. - 6 vieta
1999 m. - 5 vieta
2001 m. - 12 vieta
2003 m. - 1 vieta, auksas
2005 m. - 5 vieta
2007 m. - 3 vieta, bronza
2009 m. - 12 vieta
2011 m. - 5 vieta
2013 m. - 2 vieta, sidabras
2015 m. - 2 vieta, sidabras

oLimpinis kELias
Tapę Europos vicečempionais Lie-
tuvos krepšininkai gavo vieną iš 
dviejų olimpinių kelialapių ir už-
sitikrino vietą Rio de Žaneiro va-
saros olimpinėse žaidynėse. Mūsų 
rinktinei tai bus jau 7-oji olim-
piada iš eilės po Nepriklauso-
mybės atgavimo. Lietuva tapo  
vienintele Europos šalimi, nuo 
1992 m. nepraleidusia nė vienų 
žaidynių. Tokiu rezultatu gali  
pasigirti tik dar dvi pasaulio  
šalys - JAV ir Australija.  

LiEtuvos vyrų krEpšinio  
rinktinės Laimėjimai 

oLimpiadosE
1992 m. Barselona - 3 vieta,  
bronza
1996 m. Atlanta - 3 vieta, bronza
2000 m. Sidnėjus - 3 vieta, bronza
2004 m. Atėnai - 4 vieta
2008 m. Pekinas - 4 vieta
2012 m. Londonas - 8 vieta

faktai

Tarp čempionato rekordininkų -  
ir Mantas Kalnietis
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sutiktuvės

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi 
apdovanojo krepšininką Paulių Jankūną, kuris į 
prezidentūrą atvyko su žmona Ieva ir sūnumis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Renaldas Seibutis 
su žmona Dovile

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio 
kryžiumi apdovanotas  
Antanas Kavaliauskas  
su žmona Amanda

Į prezidentūrą Mantas Kalnietis atvyko  
su žmona Mingaile ir dukrele Grete
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sutiktuvės

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi 
apdovanojo krepšininką Paulių Jankūną, kuris į 
prezidentūrą atvyko su žmona Ieva ir sūnumis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Renaldas Seibutis 
su žmona Dovile

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio 
kryžiumi apdovanotas  
Antanas Kavaliauskas  
su žmona Amanda

Į prezidentūrą Mantas Kalnietis atvyko  
su žmona Mingaile ir dukrele Grete

sutiktuvės

Renaldui Seibučiui, Robertui Javtokui, Mindaugui Kuzminskui  

ir Mantui Kalniečiui vietoj valstybės apdovanojimų įteiktos atminimo 

dovanos, nes jie ordinus yra gavę anksčiau. Mat pagal įstatymą,  

kitu Lietuvos valstybės ordinu arba tuo pačiu, bet aukštesnio  

laipsnio ordinu, nusipelniusieji gali būti apdovanojami  

ne anksčiau kaip po trejų metų nuo paskutinio apdovanojimo.

Jonui Valančiūnui, Artūrui Milakniui,  
Domantui Saboniui, Lukui Lekavičiui skirti 

ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiai

Robertas Javtokas su žmona Vilma

Mindaugas Kuzminskas su 
drauge Egle Andreikaite
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šlovės muzie jus

n Gimė 1964 m. birželio 13 d.

Komandos, kuriose rungtyniavo:

n 1982-1989 m. Vilniaus „Statyba“

n 1989-1994 m. Ouklando „Golden State 

Warriors“ (JAV)

n 1994-1995 m. Sietlo „SuperSonics“ (JAV)

n 1995-1996 m. Sakramento „Kings“ (JAV)

n 1996 m. Denverio „Nuggets“ (JAV)

Rinktinė:
n 1982-1990 m. rungtyniavo SSRS įvairaus 

amžiaus rinktinėse

n 1990-1996 m. žaidė Lietuvos vyrų krepšinio 

rinktinėje

šarūno marčiulionio dosjė
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Europos vicečempionai
Nors ispanai sudaužė auksines Lietuvos krepšininkų viltis ir finalą Lilyje pralai-

mėjome rezultatu 63:80, ant kaklo blizgantys sidabriniai medaliai primena,  

kokį sunkų kelią nukeliavo Lietuvos rinktinės vyrai. Ir kiek atidavė jėgų bei  

širdies. Už tai pasitikome juos kaip čempionus. Lietuvos širdžių čempionus.
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Prancūzijos mieste Lilyje, kur vyko svarbiau-
sios Europos krepšinio čempionato kovos 
aikštelėje, pasirodė ir legendinis šalies krep-
šininkas Šarūnas MarčiuLionis (51). Tie-
sa, šįkart su rinktine jis nežaidė, tačiau per 
didžiąją finalo pertrauką Š.Marčiulionis buvo 
oficialiai įtrauktas į Tarptautinės krepšinio 
federacijos (FiBa) šlovės muziejų. Įvertinimo 
sulaukęs olimpinis čempionas džiaugėsi, kad 
ir dabar gali prisidėti prie krepšinio plėtros.

Pernai Š.Marčiulionis buvo priimtas į NBA 
šlovės muziejų, o šiemet jį pagerbė ir FIBA. 
„Esu labai pamalonintas ir truputį nustebęs. 
Žinoma, esu laimingas atsidūręs tarp geriausių 
pasaulio žaidėjų. Tikiuosi, kad vis dar galiu 

būti naudingas krepšinyje“, - kalbėjo krepši-
ninkas. Ne veltui renginio vedėjas jį pristatė 
kaip savo šalies herojų, krepšininko biografi-
joje - ne viena Nepriklausomybę atgavusią Lie-
tuvą garsinanti pergalė. Be to, jis - vienas pir-
mųjų europiečių, pradėjusių žaisti NBA, ir 
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) bei pirmosios 
privačios krepšinio mokyklos įkūrėjas.

Š.Marčiulionis yra antrasis lietuvis, pri-
imtas į FIBA šlovės muziejų. 2010 m. šis 
įvertinimas atiteko ir Arvydui Saboniui. Tie-
sa, Š.Marčiulionis įsitikinęs, kad šiame mu-
ziejuje yra vieta dar ne vienam Lietuvos krep-
šinio veidui. Šiemet su lietuvių krepšinio le-
genda į muziejų priimti ir dar 4 karjerą baigę 
krepšininkai, vienas jų - Maiklas Džordanas 
(Michael Jordan, JAV). 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Šarūno Marčiulionio pergalės - FIBA muziejuje
n Su SSRS rinktine 1988 m. tapo Seulo olimpiniu 
čempionu, 1987 m.  Europos pirmenybėse pelnė 
sidabrą, o 1989 m. - bronzą
n Su Lietuvos krepšinio rinktine 1992, 1996 m. 
laimėjo olimpinių žaidynių bronzą
n 1995 m. Europos vicečempionas, išrinktas 
geriausiu čempionato žaidėju (MVP)
n 1987, 1989, 1990, 1991 m. išrinktas 
populiariausiu Lietuvos sportininku 
n 1988 m. geriausio Europos krepšininko 
rinkimuose užėmė antrąją vietą
n 1992 m. įkūrė pirmą Lietuvoje privačią krepšinio 
mokyklą
n Buvo pirmasis 1993 m. įkurtos Lietuvos 
krepšinio lygos prezidentas
n Jis yra Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
I, III ir IV laipsnio ordinų kavalierius

laimėjimai

šlovės muzie jus

sidabrinė krepšinio rinktinė
l Deividas Gailius
l Paulius Jankūnas
l Robertas Javtokas
l Antanas Kavaliauskas
l Mantas Kalnietis
l Mindaugas Kuzminskas
l Lukas Lekavičius
l Jonas Mačiulis
l Artūras Milaknis

l Domantas Sabonis
l Renaldas Seibutis
l Jonas Valančiūnas
l Vyriausiasis treneris 
Jonas Kazlauskas 
l Treneriai Gintaras 
Krapikas, Darius 
Maskoliūnas, Benas 
Matkevičius
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Anaiptol ne visos žvaigždės, turinčios dvynį brolį ar seserį, į karjeros aukštumas 
kopia drauge kaip aktorės ir dizainerės Ešli ir MEri KEit OlsEn (Ashley & Mary 
Kate  Olsen, 29). ne vienos garsenybės „antroji puselė“ atsiduria brolio ar sesers 
šlovės šešėlyje ir todėl visuomenė dažnai nė nežino apie jų egzistavimą.

pasuko skirtingais keliais Džozefas fainsas  
(Joseph fiennes, 45)

Kino aktorius Džozefas Fainsas („Įsimy-lėjęs Šekspyras“) taip pat gimė ne vienas. Jo dvynys Džeikobas (Jacob) - ekologas ir laukinės gamtos gynėjas. Fainsų šeimoje yra ir dar vienas garsus aktorius - Ralfas Fainsas (Ralph Fiennes), vaidinęs daugelyje populia-rių filmų („Haris Poteris“, „Oneginas“ „An-glas ligonis“, „Šindlerio sąrašas“).

karJerą praDėJo 
kartu 
skarlet Johanson 
(scarlett Johansson, 30)

Mažai kas žino, kad žavio-

ji Skarlet Johanson turi brolį 

HAnteRĮ (Hunter), kuris už 

ją yra jaunesnis trimis minu-

tėmis. tiesa, aktorių karjerą 

jie pradėjo drauge - nusifilma-

vo filme „Vagiliai“ (beje, kino 

filme šmėkšteli dvynių tėvai 

ir jų vyresnioji sesuo Vanesa). 

Hanteris prožektorių šviesas 

iškeitė į politiką. Kaip žinoma, 

jis dirbo prezidento Barako 

Obamos (Barack Obama) ko-

mandoje.

sesuo slepiama 
eva grin 
(eva green, 35)

efektinga aktorė eva 
Grin uoliai slepia infor-
maciją apie savo seserį 
dvynę Džoj (Joy). Yra ži-
noma, kad mergina dirba 
advokate, o dar - kad se-
serys visiškai nepana-
šios nei išvaizda, nei 
charakteriu.
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ŽvaigŽdės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Broliui skirta 
daina 
alanis Moriset  
(alanis Morissette, 41)

Kanadietė dainininkė 

Alanis Moriset yra labai ar-

tima savo broliui dvyniui 

Veidui (Wade), kuris pa-

saulį išvydo 12 minučių 

anksčiau už ją. Dainavi-

mas - ne jo sritis. Veidas pa-

sirinko sportą ir dabar dirba 

jogos instruktoriumi. Alanis 

broliui skyrė dainą „No 

Pressure Over Cappucino“.

Gindavo nuo BendraaMžių 

eštonas kačeris (ashton kutcher, 37)

MAiKlui (Michael), Eštono Kačerio broliui dvy-

niui, vaikystėje buvo atlikta širdies persodinimo ope-

racija. Be to, jis nuo gimimo serga vaikišku cerebriniu 

paralyžiumi. Eštonas prisipažįsta, kad visada jautėsi 

atsakingas už brolį, taigi Maiklu rūpindavosi ir gin-

davo jį nuo bendraamžių išpuolių.

7 Minučių skirtuMas 
žizelė Biundchen 
(Gisele Bundchen, 35)

Žizelė Biundchen turi 
penkias seseris, ir viena iš 
jų - jos dvynė Patrisija 
(Pat ricia), už modelį jaunesnė 
vos septyniomis minutėmis. 
Pati Žizelė tvirtina, kad vai-
kystėje labai krimtosi dėl sa-
vo išvaizdos, nes sesuo jai 
atrodė patrauklesnė. Patrisi-
ja, kaip ir Žizelė, išbandė jė-
gas modelių versle, bet dabar 
dirba sesers vadybininke.

Pasirinko užkulisius 
vinas dyzelis 
(vin diesel, 48)

Vino Dyzelio brolis dvynys 

dirba kino industrijoje, tiesa, ne 

prieš kamerą, o priešingai - už 

jos. Garbanotas POlAs ViN-

sENtAs (Paul Vincent) (taip 

taip, priešingai nei brolis akto-

rius, jis nesiskuta plikai) dirba 

kino studijos montažinėje.
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Nors pastaruoju metu yra begalė kom-
panijų, siūlančių savo produkciją grožio 
srityje, dažnai gana sudėtinga išsirinkti sau 
tinkamą produktą. Ypač kai visi šaukia, kad 
jų produktas natūraliausias ir geriausias.

Kodėl kartais aliejus geriau negu 
kremas? Kremai apsaugo odos paviršinį 
sluoksnį - epidermį, tačiau nepatenka į 
giliuosius odos sluoksnius, kur ir vyksta 
ląstelių regeneracija, baltymų sintezė ir 

kt. „Florame“ veido odos priežiūros prie-
monių pagrindą sudaro eteriniai aliejai, 
galintys įsiskverbti į giliuosius odos 
sluoksnius, pagreitinantys ląstelių rege-
neraciją, reguliuojantys riebalinių liaukų 
veiklą ir kt. 

Naudojant „Florame“ eterinius aliejus 
kasdienei odos priežiūrai galima pasiekti 
norimų rezultatų. Jeigu oda yra negyvy-
binga, praradusi skaistumą, linkusi į per 
didelį sausumą ar riebumą, yra gausybė 
eterinių aliejų, kurie gali atkurti gerą 
odos būklę ir išspręsti kamuojančias odos 
problemas.

Grožio paletė

„Florame“ organiniai aliejai 
veido odos grožiui

Moterys rūpinasi savo grožiu jau nuo antikos laikų, naudodamos įvairius eterinius  
ir kvapiuosius aliejus. Bosvelijų ir kedrų aliejais Egipte tepdavo kūno ir veido odą.  
Aštuonioliktame amžiuje Londono vaistinėse jau buvo galima aptikti įvairių grožio 
aliejų, skirtų veido odai. Siekiant išlaikyti skaisčią ir gražią veido odą, „Provanso kvapai“ 
rekomenduoja senovės grožio procedūras, taip pat veido odą lepinti tauriaisiais  
eteriniais ir augaliniais aliejais.
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Eterinių ir augalinių aliejų naudoji-
mas apsaugos odą nuo ankstyvo senėjimo, 
dehidratacijos. Labai svarbu tinkamai pa-
rinkti eterinius ir augalinius aliejus veido 
odai. Jeigu nežinote, koks jūsų odos tipas, 
kreipkitės į „Provanso kvapų“ terapeutes 
- jos suteiks profesionalias konsultacijas, 
parinks augalinius aliejus ir patars, iš ko-
kių eterinių aliejų pasidaryti veiksmingą 
mišinį veido odos priežiūrai.

Grožio paletė

SAUSA ODA IR JOS PRIEŽIŪRA

SAUSĄ ODĄ lemia riebalinių liaukų nesugebėjimas gaminti pakankamai riebalų, kurie apsaugo odą 
nuo išsausėjimo. Dėl to atsiranda tempimo jausmas, oda pradeda pleiskanoti, praranda elastingumą ir 
pamažu atsiranda raukšlelių. Sausa oda daug jautriau reaguoja į temperatūros pokyčius, pasidaro matomi 
paviršiniai kapiliarai, gali atsirasti net dermatito požymių.

„Provanso kvapų“ rekomendacijos:
● neplaukite odos vandeniu iš čiaupo. Rinkitės „Florame“ gėlių vandenis odai tonizuoti: apelsinų žiedų 
(drėkina), rožių (jaunina) arba rugiagėlių (drėkina).
● augaliniai aliejai, labiausiai tinkantys sausai veido odai, yra: arganų ir makadamijų. Arganų alie-

juje yra ypač daug vitamino E ir polinesočiųjų riebalų rūgščių (omega 6 ir 
9), jis yra puikus antioksidantas; atnaujinantis odą ir 
apsaugantis nuo senėjimo; puikiai tinka sausai odai. 
Makadamijų aliejus turtingas monosočiosios riebalų 
rūgšties omega 7, vitamino E ir palmitino rūgšties. Šis 
aliejus apsaugo, maitina ir yra puikus antioksidantas, 
rekomenduojamas apsaugant odą nuo senėjimo, sausai 
ir pažeistai odai.

„Florame“ eteriniai aliejai, ypač tinkantys sausai 
veido odai, yra:
levandų, jazminų, ramunėlių, nerolio (apelsinų žiedų), 
pačiulių, bosvelijų.

KODėl vERtA RInKtIS 
„FlORAmE“ EtERInIUS AlIEJUS?

„ F l o r a -
me“ yra orga-
ninės aroma-
terapijos ly-
derė Prancū-
zijoje, kuri 
gamina aukš-
čiausios ko-
kybės eteri-
nius aliejus. 
Aliejai yra 
sertifikuoti 
„Ecocert“ ir 
„Cosmebio“ 
standartais ir 
pagaminti va-
dovaujantis 
aukščiausiais 
kokybės kri-
terijais. „Flo-
rame“ kontroliuoja kiekvienos gamybos 
stadijos procesus, kad užtikrintų produk-
cijos organiškumą, natūralumą ir kokybę.

Daugelis moterų klaidingai mano, 
kad aliejai užkemša odos poras, oda 
tampa blizgi, riebi ir nekvėpuoja. Tai 
yra mitas. Tinkamai parinkti baziniai ir 
eteriniai aliejai turi nepakartojamą tei-
giamą poveikį veido odai.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Su „laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida „Florame lys perfection“ serumui. 

akcija galioja iki spalio 31 d.

„Provanso kvapai SPA“
Vilnius

L.Stuokos-Gucevičiaus g.1, viešbutis „Amberton“

Klaipėda

Naujojo Sodo g.1, viešbutis „Amberton“

www.provansokvapai.lt 

DEHIDRAtUOtA vEIDO ODA

Dehidratuotos odos požymius pastebime vasarai pasibaigus. 
Deginanti saulė, džiovinantis karštis, dulkės ir sausas vėjas 
gali lengvai pažeisti jos struktūrą. Oda suplonėjusi, praradusi 
elastingumą, vietomis išsausėjusi, jautri, vadinasi, tai yra dehid-
ratuotos odos požymiai ir jai reikalingas ypatingas dėmesys.

Receptai, sugrąžinantys veido odai drėgmę
Nr.1 drėkinamasis
● 3 lašai nerolio et. al;
● 7 lašai bosvelijų et. al;
● 20 ml arganų arba makadamijų aliejaus.
Nr.2 drėkinamasis-maitinamasis
● 3 lašai vetiverių et. al;
● 7 lašai santalmedžių et. al;
● 20 ml arganų arba makadamijų aliejaus.
Patarimas: iš savo kosmetikos krepšelio išmesti visas veido 
priežiūros priemones, kurių sudėtyje galima rasti alkoholio, ir 
kitus stipraus poveikio sintetinius produktus.

PIGmEntInėS DėmėS

Pigmentinės dėmės atsiranda kaip odos atsakas į išorinius dir-
giklius - saulės spindulius, invazines procedūras, sužeidimus ir į 
vidinius procesus - hormonų svyravimus, endokrinines bei kraujo-
takos ligas. Ilgos saulės vonios ir apsauginių priemonių nuo saulės 
nenaudojimas turi didelę įtaką pigmentinių dėmių atsiradimui.

Rekomendacija
● „Provanso kvapai“ rekomenduoja „Florame Lys Perfection“ 
serumą nuo pigmentinių dėmių.

Tai organinė revoliucija brandžiai odai su organiniais  
eteriniais aliejais ir baltąja lelija.

Nauda 
● sumažina pigmentaciją, 
● gaivina odą ir atkuria jos stangrumą, 
● aukšta vitamino E koncentracija sugrąžina skaistumą.

Kaina 
● 37 eurai.
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StiliuS

Niujorko mados savaitėje pristatytos garsiausių 
JAV dizainerių 2016 metų pavasario kolekcijos. 
Ypatingo dėmesio sulaukė japonų kilmės dizai-
neris Tadasi Soji (Tadashi Shoji), kurio kolekci-
joje dominavo plevenantys audiniai, puošti nė-
riniais ir gėlių aplikacijomis. Lengvumas ir pra-
banga - ne vienintelis kolekcijos išskirtinumas. 
Joje galima buvo įžvelgti ir ateinančio sezono 
topą - perregimus audinius su gėlių karpiniais 
ir ornamentais. Kolekcijoje gausu drabužių, 
tinkančių ir kasdienai, ir raudonajam kilimui. Žv
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Beisbolininkų stiliaus striukė puikiai tinka ir prie romantiškos suknelės
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Ateinančio sezono 
topas - plevenantys 
lengvučiai audiniai

Sukneles puošia  
siuvinėjimai,  

gėlių aplikacijos

StiliuS
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KinišKos virtuvės paslaptys

Kinų virtuvei svarbi harmonija - pusiausvyra tarp saldaus ir rūgštaus, 
minkšto ir traškaus, maistingo ir lieso. Be to, įgudę kinų virėjai siekia, kad 
kiekvienas ingredientas pasiektų savo skonio bei kokybės viršūnę. Tai 
šios virtuvės subtilybės, kurias perprasti gali tik tikras kinas. Būtent todėl 
restorano „Pekino antis“ virtuvėje sukiojasi meistrai iš Kinijos. Kiekvienas jų 
patiekalui stengiasi suteikti būtent gimtojo regiono skonių, maisto gamybos 
paslapčių ir nuolat sugalvoja, kaip nustebinti svečius. Be to, stengiamasi 
atsižvelgti į vietos gyventojų mitybos įpročius bei parinkti jiems tinkamiau-
sius produktus ir patiekalus, kad kinų virtuvė įtiktų lietuviškam skoniui. 

RestoRanai

Restoranas „Pekino antis“ jau daugiau nei dešimtmetį yra mėgstamas gurmaniško,  
pikantiško ir sveiko maisto gerbėjų. Daugelis bent kartą čia apsilankiusiųjų teigia,  
jog tai bene geriausias kinų virtuvės restoranas sostinėje, išsiskiriantis gardžių  
patiekalų įvairove ir gausa, originaliu interjeru bei maloniu aptarnavimu. Kadangi  
restorano lankytojai čia patys svarbiausi, kolektyvas atėjus rudeniui kviečia sočiau  
pasistiprinti ir rudeniui suteikti rytietiško prieskonio. 

Kąsnelis egzotiKos

Restorano valgiaraštyje yra visko, ko tik 
gali užsimanyti autentiško kinų maisto 
gerbėjas: nuo lietuvių skoniui įprastų žuvų ar 
vištienos patiekalų iki egzotiškų varlių kojelių, 
garuose paruoštų sraigių, jūros gėrybių 
ar strutienos. Taigi iš valgiaraščio galima 
išsirinkti ir jau pamėgtų, ir dar neragautų 
kinų virtuvės patiekalų. Kaip išduoda 
restorano pavadinimas, čia galite užsisakyti 
ir vieną populiariausių bei geriausiai žinomų  
kinų virtuvės patiekalų - Pekino antį su 
lietiniais blynais, specialiu padažu bei tradi-
ciniais priedais. Seniai garsėjanti kaip viena 
sveikiausių pasaulyje kinų virtuvė tinkama 
sveikos mitybos šalininkams, sportuojantiems 
ar tiesiog tausojantiems figūrą žmonėms. Iš 
plataus asortimento valgį sau išsirinks ir vege-
tarai. Atėjus rudeniui du kartus per mėnesį 

besikeičiantis 
verslo pietų 
meniu labiau 
pritaikytas prie 
lankytojų norų. 
Jame daugiau 
sotesnių, mėsos 
patiekalų. Kinai 
nuo seno garsėja 
aromatingomis 
ir subtiliomis 
arbatomis, tad 
restorane „Pekino 
antis“ - taip pat 
platus šių gėrimų 
pasirinkimas.

Gabalėlis Kinijos 
restorane „Pekino antis“
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Vištiena su pievagrybiais

 „Pekino“ salotos
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Vištiena su pievagrybiais

 „Pekino“ salotos

laisvalaikis 2 0 1 5  r u g s ė j o  2 5 23

Rytietiška pRabanga

Kiekvienas nusprendęs papietauti ar 
pavakarieniauti mieste tikisi ne tik gardaus 
maisto, bet ir jaukių erdvių bei malonaus 
aptarnavimo. Restoranas „Pekino antis“, 
kaip ir daugelis restoranų Kinijoje, išsiskiria 
rytietiška prabanga, medžio raižiniais, 
auksu dekoruotomis detalėmis, įmantriais 
paveikslais. Čia viskas apgalvota iki men-
kiausios smulk menos, tad sukuria ypatingą 
atmosferą. Veikiausiai todėl autentika 
išsiskirianti „Pekino antis“ neprimena 
jokio kito kinų restorano mieste ir palieka 
neišdildomą įspūdį. Be to, aptarnaujantis 
personalas visuomet maloniai pasitinka ne 
tik nuolatinius lankytojus, bet ir pirmą kartą 
užsukusius svečius. Padavėjos gali patarti 
ir padėti išsirinkti tinkamiausią patiekalą 
pagal kiekvieno skonį.

RestoRanai

Restoranas „Pekino antis“ darbo dienomis 
kviečia verslo pietų, kurių valgiaraštis 
 keičiasi kas savaitę. Be to, restorane  
galima užsisakyti ir maisto į namus.  
Maisto pristatymo kaina priklauso  

nuo atstumo. 
Tel. 8 616 70879

su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida maistui

Gabalėlis Kinijos 
restorane „Pekino antis“

Šventė be rūpesčių

Kiekvienas žino, kokia didelė atsakomybė pasiruošti šventei ar surengti 

didelį vakarėlį, o dar svarbiau - pasirūpinti gardžiu maistu. Dvi sales turintis 

restoranas - puiki vieta įmonės vakarėliui, gimtadieniui ar kitai svarbiai pro-

gai. Iš anksto suderinę meniu galėsite surengti ypatingą šventę. Jei klientai 

pageidauja, restorano kolektyvas gali pasirūpinti, kad maistas banketui, 

furšetui, gimtadieniui ar net vestuvėms būtų pristatytas į pageidaujamą vietą. 

Taigi visus rūpesčius patikėkite „Pekino ančiai“ ir mėgaukitės savo švente.

Restoranas „Pekino antis“,

Algirdo g.2, Vilnius. 

Tel. 8 616 70879, tel. 233 99 99

www.kinuvirtuve.lt

Restorane „Pekino antis“ yra dvi salės, 
kurių interjeras įkvėptas kiniškos dvasios
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Ratai

Jaguar C-X75
Frankfurto automobilių parodoje itin didelio susidomėjimo sulaukė „Jaguar C-X75“. Šis automobilis pasirodys naujau-
siame agento Džeimso Bondo filme „Spektras“. Prie prašmatnaus automobilio pozavo vieną pagrindinių vaidmenų filme 
atliksianti britų aktorė Naomi Haris (Naomi Harris).

Rugsėjo 17-27 dienomis Vokie-
tijoje, Frankfurte, vyksta tarp-
tautinė automobilių paroda, or-
ganizuojama kas dvejus metus. 
Šiemet joje savo naujausius mo-
delius pristato 1000 dalyvių net 
iš 40 pasaulio šalių. Neatsitiktinai 
Frankfurto automobilių paroda 
vadinama viena didžiausių visa-
me pasaulyje ir kaskart sulaukia 
milžiniško lankytojų ir žurnalistų 
antplūdžio.
Šiais metais parodoje automo-
bilių gamintojai daug dėmesio 
skiria ne tik naujam, moderniam 
ar ateities automobilių dizainui 
arba technologiniams sprendi-
mams, bet ir ekologijai. Parodoje 
pristatomi elektra varomi, gam-
tą tausojantys automobiliai. Re-
gis, per ateinančią dekadą auto-
mobilių gamintojai sieks dar la-
biau skaitmeninti automobilius 
ir padaryti juos ne tik praktiškus 
ir patogius, bet ir išmanius. 
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Frankfurto automobilių parodoje - dėmesys ekologijai ir dizainui

MerCeDeS C ClaSS CouPe
„Mercedes Benz“ gamintojai Frankfurte pristatė 
„Mercedes C Class Coupe“ automobilius.
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bilių gamintojai daug dėmesio 
skiria ne tik naujam, moderniam 
ar ateities automobilių dizainui 
arba technologiniams sprendi-
mams, bet ir ekologijai. Parodoje 
pristatomi elektra varomi, gam-
tą tausojantys automobiliai. Re-
gis, per ateinančią dekadą auto-
mobilių gamintojai sieks dar la-
biau skaitmeninti automobilius 
ir padaryti juos ne tik praktiškus 
ir patogius, bet ir išmanius. 
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Frankfurto automobilių parodoje - dėmesys ekologijai ir dizainui

MerCeDeS C ClaSS CouPe
„Mercedes Benz“ gamintojai Frankfurte pristatė 
„Mercedes C Class Coupe“ automobilius.
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Golf GTE SporT
„Volkswagen“ gamintojai Vokietijoje nusprendė parodos lankytojus nustebinti 
naujos kartos „Golf GTE Sport“ hibridiniu modeliu. Jis yra varomas tiek 
benzino, tiek elektros varikliais, kurie bendrai sukuria beveik 400 arklio galių. 
Naudodamas vien elektrą šis automobilis gali įveikti 50 km atstumą.

Audi S4
Vokiečių automobilių koncernas „Audi“ frankfurto automobilių parodoje pristatė 
„Audi S4“. Tai populiaraus „Audi A4“ modelio variantas. Benzinu varomas 
sportiškasis „Audi“ išvystys 354 arklio galias ir 100 km per valandą greitį pasieks 
per mažiau nei 5 sekundes. 

Ratai

Frankfurto automobilių parodoje - dėmesys ekologijai ir dizainui

lAmBorGhiNi hurAcAN lp

Vis populiarėjant kabrioletams, „lamborghini“ pristatė 

naują ir itin patrauklų „lamborghini  huracan lp 610-4 

Spyder“ modelį.  Jis vadinamas superautomobiliu, mat 

100 km per valandą  greitį pasiekia per 3,4 sekundės.

porSchE miSSioN E
Stilingų ir sportinių „porsche“ markės automobilių gamintojai įrodė, kad elektra varomi automobiliai yra ne ateities, o dabarties automobiliai. Jie pristatė „porsche 
mission E“. Šis modelis yra varomas išskirtinai elektra ir vienu kartu gali įveikti beveik 500 kilometrų. 600 arklio galių pasiekiantis „mission E“ iki 100 km per valandą 
greičio įsibėgėja vos per 3,5 sekundės. o ką jau kalbėti apie įspūdingus dizaino sprendimus.
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InfInItI Q30
Japonijos automobilių gamin-
tojai pristatė visureigį „Infiniti 
Q30“. Šis modelis nedidelis 
ir tai yra išskirtinumas, mat 
kompanija išsiskiria didelių 
visureigių ir limuzinų gamyba.

Wood RoadsteR JulIa
Vokiečių gamintojai  „susI and James“ 
frankfurto automobilių parodoje pristatė medinio 
koncepto automobilį „Wood Roadster Julia“.

Ratai

Parengė Ringailė StulPinaitė

Tai jau 66-oji 
Frankfurto automobilių 
paroda. Jos plotas  
siekia daugiau nei  
2 tūkst. kvadratinių 
metrų, o tai daugiau 
nei 30 futbolo aikščių.

ĮDOMU

toyota PRIus
„toyota“ gamintojai šių metų frankfurto mugėje pristatė hibridinį „toyota Prius“ modelį. Jo išskirtinumą lemia tai, kad efektyviau sunaudojami degalai leis tausoti 
aplinką, išmetama mažiau Co2. negana to, automobilis varomas dviem varikliais. Priekinė ratų ašis varoma bezininio variklio, o galinė - elektra.
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Muzikinis projektas, kalbantis pats už save, kuriame teisėjų 
vietas užims geriausi lietuviškos muzikos atstovai, o sceną 

šturmuos būsimos muzikos žvaigždės!

X FAKTORIUS
Nuo rugsėjo 27 d. sekmadieniais 19.30 val.

Gera kartu!



Muzikinis projektas, kalbantis pats už save, kuriame teisėjų 
vietas užims geriausi lietuviškos muzikos atstovai, o sceną 

šturmuos būsimos muzikos žvaigždės!

X FAKTORIUS
Nuo rugsėjo 27 d. sekmadieniais 19.30 val.

Gera kartu!
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 RekoRdai

Parodos akcentas - 
daržovės milžinės

Didžiojoje Britanijoje, Harogeito mieste, vyko 40-oji 
Rudens gėrybių paroda. Joje šiemet apsilankė apie  
40 000 lankytojų. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė 
milžiniškų daržovių ekspozicija.

Ilgiausias šašlykas
Sekmadienį pasiektas dar vienas Lietuvos rekordas - sa-
vaitgalį vykusioje Tautų mugėje Vilniuje iškeptas ilgiausias 
vištienos šašlykas. Jam pagaminti prireikė daugiau nei 
2000 vištienos šlaunelių mėsos gabalėlių, 100 m ilgio ieš-
mų ir specialiai pagamintų kepsninių. Net 300 kg sverian-
tis vištienos šašlykas išdalintas Tautų mugės svečiams.
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6,165 kg sveriantis svogūnas1,7 kg sveriantis pomidoras 24,2 kg sveriantis 
kopūstas

Moliūgas svėrė 230 kg EPA-Eltos nuotr.

Morka svėrė 4,8 kg,  
o pastarnokas - 5,455 kg
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Internetas

rubriką pristato „Gaumina“

D
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s 
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n Įrodykite, kad galite atsakyti už savo 

gaminio kokybę.

Vietoj IšVadų

Ar galima nuvalyti makiažą nuo žurnalo 
viršelio merginos veido? Kaip į šalį pri-
traukti technologijų  pasaulyje gyvenan-
čius japonus? Ar popierius gali imituoti 
ligos simptomus? Atsakymus į šiuos  
klausimus rasite čia.

popierius, kurį beria

Kas?
„ImmunizeBC“.

Kokia situacija?
Pasak ligų kontrolės ir prevencijos 

centrų, tymai gali būti ypač pavojingi 
vaikams. Kanadoje nuo 2001 iki 2013 
metų 28 procentai vaikų, vyresnių nei 5 
metai, dėl šios ligos komplikacijų susir-
go plaučiu uždegimu ar turėjo kitų rim-
tų sveikatos problemų. Kaip priminti tė-
vams apie skiepus?

Ką padarė?
Buvo sukurti specialūs laiškai. Kol 

jie tamsiame voke, atrodo lyg paprastas 
įspėjamasis raštelis. Vos popierių pasie-
kia saulės spinduliai, ant jo pradeda 
„dygti“ raudoni taškeliai. Panašiai odą 
išberia sergant tymais. Stebuklingame 
popieriuje užrašyta: „Neskiepijate vai-
kų? Taip keliate grėsmę ne tik jiems, bet 
ir aplinkiniams.“

rezultatai?
Testinė versija išsiųsta 50 tūkstančių 

Freizerio regione gyvenančių tėvų. Na, o 
apie akciją dar ilgai kalbėjo įvairios ži-
niasklaidos priemonės.

https://goo.gl/mvi0vx

El. reklama: kokybės įrodymai
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Internetas

El. reklama: kokybės įrodymai Nuvalyk makiažą nuo  
žurnalo viršelių

Kas?
„Neutrogena“.

Kokia situacija?
Stenduose matome reklamas, kurios 

gerokai patobulintos nuotraukų redagavimo 
programomis. O televizijoje transliuojami 
trumpi vaizdeliai dvelkia hiperbolišku pa-
saulio vaizdavimu. Natūraliai kyla klausi-
mas: ar prekės gamintojai tikrai atsako už 
savo gaminį ir net gyvai galėtų įrodyti jo 
tobulumą? „Neutrogena“ priėmė šį iššūkį.

Ką padarė?
Odos priežiūros produktus gaminanti 

kompanija reklamos veidu pasirinko Brazi-
lijoje ypač populiarią aktorę ir modelį Džova-
ną Evbank (Giovanna Ewbank). Fotosesijoje 
ji užfiksuota be makiažo ir šios nuotraukos 
paskelbtos moterims skirtame žurnale. Tiesa, 
kiekvienas žurnalas padengtas specialiais da-
žais, kurie paryškino moters akis ir lūpas. Prie 
leidinių pridėta makiažą valančių servetėlių, 
kuriomis pirkėjos galėjo nuvalyti dažus.

rezultatai?
Taip paprastai kiekviena norinti galėjo 

įsitikinti servetėlių kokybe, o reklamą jau da-
bar aptarinėja įtakingi interneto dienoraščiai.

https://goo.gl/nxdaZp

asmenukę padarysime  
už tave

Kas?
„Tourism Australia“.

Kokia situacija?
Australijos turizmo agentūra išsikė-

lė tikslą - padidinti japonų turistų skai-

čių. Kaip nustebinti naujausias techno-

logijas pasauliui pristatančią tautą? Nu-

spręsta, kad toli ieškoti nereikia, tiks ir... 

asmenukės.

Ką padarė?
Tik, aišku, jos kiek kitokios, nei 

jums gali pasirodyti. Gražiausiose Aus-

tralijos vietose pastatyti specialūs punk-

tai. Raginama atsistoti pažymėtoje vie-

toje, paspausti mygtuką specialioje apli-

kacijoje, ir už keliasdešimties metrų 

priešais stovintis fotoaparatas jus įam-

žins. Iškart telefonu gausite be galo de-

talią nuotrauką, kurioje norint rasti 

save reikės gerokai priartinti vaizdą.

rezultatai?
Turistai ne tik fiksavo akimirkas, bet 

dalijosi jomis socialiniuose tinkluose ir 

taip apie idėją papasakojo dar daugiau 

žmonių.

https://goo.gl/20vozF
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Apie senovės Egipto civilizaciją žinoma ne 
tiek ir daug. Yra prielaidų, kad jos atsto-
vai buvo įvaldę pažangias technologijas - 
paskui ilgus amžius jos buvo užmirštos. 
Tai rodo keisti radiniai piramidėse. Gali 
būti, kad egiptiečiai turėjo žinių net apie 
elektrą ir mokėjo ja naudotis. Istorijos 
mįslių gausu ir kitose pasaulio vietose.

Dievų lemputės

1936 m. viename iš garsiosios Egipto Che-
opso piramidės koridorių buvo rastas 13 cm 
dydžio indas, kurio viduje buvo varinis cilin-
dras su geležine šerdimi. Mokslininkai padarė 
išvadą, kad tai, ko gera, seniausia pasaulyje 
elektros baterija, pagaminta maždaug 250 me-
tų prieš mūsų erą. Dabar šis radinys saugomas 
Bagdado istorijos muziejuje. Visai gali būti, 
kad senovės egiptiečiams buvo žinoma elek-
tra. Pavyzdžiui, ant deivės Hator šventyklos, 
esančios netoli Luksoro, sienų yra keistų pie-
šinių, kuriuose dievai rankose laiko keistus 
daiktus, primenančius kolbas su gyvatėmis 
viduje. „Aš verčiau egiptiečių hieroglifus, - 
pasakoja istorikas Reinhartas Habekas (Rein-
hart Habeck), tyrinėjęs tuos piešinius. - Žino-
ma, ten nėra aprašyta elektros lemputė, bet 
kai kuriuose aprašymuose kalbama apie „švie-
čiančią gyvatę“ - taip buvo vadinamas Har-
somtas. Suprantama, jie savaip apibūdindavo 
tuos daiktus. Pasitaiko 40 cm dydžio objekto 

aprašymų. Tai tikriausiai elektros generato-
rius, ant jo vaizduojama „oro dvasia Šu“. Ver-
tinant elektrotechnikos požiūriu tai reiškia, 
kad viduje buvo mažai oro. Oras buvo išpum-
puojamas vakuumine pompa. Tai yra kuo dau-
giau oro išpumpuojama, tuo stipresnis apšvie-
čiamasis efektas. Naudojantis šiuo modeliu, 
galima išgauti įvairaus stiprumo apšvietą.“

Senovės raketos variklis

Suprantama, analogiškų radinių, pralen-
kiančių savo epochas, pasitaiko ir kitose pa-
saulio šalyse. Pavyzdžiui, 10-ojo dešimtmečio 
pradžioje Uralo aukso ieškotojai aptiko rankų 
darbo spiralės formos 3-30 mm ilgio objektų. 
Didesnės spyruoklės buvo pagamintos iš va-
rio, mažesnės - iš volframo ir molibdeno. 
Mokslininkai niekaip nesugeba suprasti spi-
ralių paskirties. Ne per seniausiai NASA in-
žinierius Kristoferis Danas (Christopher 
Dunn) iškėlė hipotezę, kad tai - mūsų tolimų 
protėvių sukurto raketos variklio detalės.

Stounhendžas - paskutinis 
astronomijos žodis?

Tradiciškai manoma, kad Stounhendžas ir 
kiti megalitiniai statiniai yra senovinės šven-
tyklos. Bet yra ir versijų, kad tai - buvusios 
observatorijos. Visai gali būti, kad jas pastatę 
žmonės apie kosmosą nusimanė kur kas dau-
giau, negu galime įsivaizduoti. Pavyzdžiui, pa-
gal Stounhendžo akmens luitų padėtį galima 

apskaičiuoti Saulės tekėjimo ir laidos laiką, 
žiemos ir vasaros saulėgrįžų, Saulės užtemimų 
datas... Maža to, būtent pagal Stounhendžą 
šiuolaikiniai astrofizikai nustatė, kad tam tik-
ros rūšies užtemimai vyksta kas 56 metus, - 
šios akmeninės observatorijos užtemimų pro-
gnozės yra tikslesnės negu šiuolaikinių kalen-
dorių. Tyrinėtojų nuomone, pagal funkcijas 
Stounhendžas nenusileidžia šiuolaikinėms ob-
servatorijoms, o gal jas net pranoksta. Tos 
epochos žmonės ne tik nusimanė apie Saulės 
sistemos sandarą, bet ir galėjo prognozuoti 
įvairius kosmoso reiškinius, tokius kaip poky-
čiai Saulėje, meteorų srautai arba prie Žemės 
artėjančios kometos ir asteroidai.

Yra Stounhendžo analogų ir kitose Žemės 
rutulio vietose. Štai Škotijos Meinlando saloje 
yra Brodgaro ratas - apskritas griovys, kurio 
dugne išdėlioti 27 akmenys. Archeologai nusta-
tė apytikslę jo atsiradimo datą - prieš 4000 me-
tų. Tai neabejotinai buvo kulto objektas, bet ne 
tik: akmenys išdėlioti taip, kad tam tikromis 
dienomis galima tiksliai nustatyti Saulės padėtį. 
Yra ir dar senesnių tokio pobūdžio statinių. Tai 
Giobekli-Tepe Turkijoje (amžius apie 11,5 tūkst. 
metų), taip pat Karaundžas Armėnijoje (7 tūkst. 
metų), Arkaimas (Uralas, Rusija). Tokių ratų 
paskirtis - astronominis laiko matavimas.

Kodėl mes įsivaizduojame, kad žinome 
daugiau už savo protėvius? Ar ne laikas pri-
siminti posakį „Nauja - tai užmiršta sena“? 
Visus tuos artefaktus galėjo sukurti dingusių 
arba palaipsniui sunykusių civilizacijų atsto-
vai, remdamiesi žiniomis, kurios vėliau buvo 
pamirštos. Šiuolaikinės technologijos - tik 
pakartojimas to, ką žmonės kadaise sukūrė...

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Stounhendžas - vienas svarbiausių 
priešistorinių statinių Europoje, pietinėje 
Anglijoje, siekiantis neolito ir bronzos amžių

EPA-Eltos nuotr.

Kodėl mes 
įsivaizduojame, Kad 
žinome daugiau už 
savo protėvius?

Hipotezės
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IstorIjos mįslės. 
Ar kada nors jas įminsime?
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KAS? Vilniaus dokumentinių filmų festivalis. 

Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje lauks net kelios dešimtys rinktinių 
dokumentinių pasakojimų. Pagrindinę programą sudaro festivaliuose laurus 
skynę ir žiūrovų simpatijas pelnę filmai, vienetiniai festivalio seansai bus skir-
ti išskirtinėms Lietuvos kino ir teatro asmenybėms, o specialioji festivalio pro-
grama „Šoa“ šiemet gvildens nacizmo „palikimo“ klausimus.  
Daugiau informacijos: www.vdff.lt 

KUR? Skalvijos“ kino centras ir kino teatras „Pasaka“. 
KADA? Rugsėjo 17-27 d. 
UŽ KIEK? 3,48-11,60 Eur. (moksleiviams, studentams, senjorams taikomos nuolaidos)

rekomenduoja

GIDAS

KAS? Girmantė Vaitkutė su grupe.

Dainininkė Girmantė su grupe atliks spalvingą programą, 
kurioje skambės tiek pačios dainininkės kūryba, tiek popu-
liariausių užsienio atlikėjų, tokių kaip Adelė, Vitni Hjuston, 
Alisija Keis, Bijonsė, Keiti Peri, hitai. Tad šioje programo-
je kažką sau patinkančio atras kiekvienas klausytojas.

KUR? Muzikos klubas „Tamsta“, Subačiaus g.11A, Vilnius.
KADA? Rugsėjo 25 d. 21.30 val. 
UŽ KIEK? 8 Eur.

Ką veikti savaitgalį?

kinomanams

meLomanams

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.



laisvalaikis 2 0 1 5  r u g s ė j o  2 5 35

GIDAS

KAS? Vilniaus fejerija 2015.

Vilniečius ir miesto svečius kviečia vienintelis Lietuvoje fejerverkų fes-
tivalis „Vilniaus fejerija 2015“. Konkursinėje programoje dalyvaus 3 
pirotechnikų komandos: „Arnika“ (Estija), „Feurwerke Jost“ (Austrija)  
ir „LiuYang Jinsheng Fireworks“ (Kinija), o vakarą vainikuos Lietuvos 
pirotechnikų parodomasis fejerverkas ir lazerių šou. Susirinkusiuosius 
taip pat linksmins muzikos grupės „Lemon Joy“ ir „Poliarizuoti stiklai“. 

KUR? Vilniaus Vingio parkas.
KADA? Rugsėjo 26 d. 19 val. 
UŽ KIEK? 12-25 Eur. 

Parengė Eimantė JuršėnAitė

Prasideda tarptautinis teatro festivalis  
„Sirenos“, į spektaklius kviesiantis iki 
spalio 4 d. „Sirenos“ nesiekia prisirišti 
prie vienos kartos kūrėjų, konkrečios este-
tikos ar žanrinių ribų. Primetamų ribų 
įveikimas, naujos eksperimentinės strate-
gijos, kultūrinės sąveikos, impulsai, jau-

trumas pokyčiams - visa tai yra festivalio 
veiklos orientyrai. 

Rugsėjo 27 d. programa:
13 val. Artūro Areimos spektaklio „Po ledu“ 
premjera (Oskaro Koršunovo / Vilniaus 
miesto teatro studija (Ašmenos g.8, Vilnius).

18.30 val. Eimunto Nekrošiaus spektaklis 
„Borisas Godunovas“ (Lietuvos nacionali-
nis dramos teatras (Gedimino pr.4, Vilnius).

KUR? Vilniaus miesto teatro studija (Ašme-
nos g. 8, Vilnius) ir Lietuvos Nacionalinis 
dramos teatras (Gedimino pr. 4, Vilnius).
KADA? Rugsėjo 27 d.
UŽ KIEK? 8,87-40 Eur. 

KAS? Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“.

Ką veikti savaitgalį?
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- Dirbote su įvairiais kino projektais - 
nuo prancūziškojo „arthauzo“ iki holivu-
dinių „blokbasterių“. Ar turite savo 
mėgstamą kino žanrą?

- Ne, man patinka, kai kaskart tai būna 
vis skirtingo žanro, pobūdžio filmai. Ne-
mėgstu vienų lyginti su kitais, nes nematau 
prasmės. Mano mėgstamas kino žanras yra 
teisingas žanras. Be to, svarbiau už žanrą 
yra žmonės, su kuriais dirbu. Galiu prisitai-
kyti prie bet kokio žanro, jei matau, kad re-
žisierius mane gerbia ir nesistengia statyti 
į nepatogias situacijas, jei galima išsisukti ir 
be jų.

- Kokias situacijas?
- Pavyzdžiui, jei kas nors mane bando su-

pykdyti, norėdamas, kad geriau suvaidinčiau 
vieną ar kitą epizodą. Tokiais atvejais rezul-
tatas būna visiškai priešingas. Arba aš įsiun-
tu ir nebegaliu elgtis profesionaliai, arba aš 
tiesiog imu juoktis.

- Šiandien esate žinoma ne tik Pran-
cūzijoje, bet ir visame pasaulyje. Ar pa-
sitikėjimas savimi dėl to sustiprėjo?

- Ne. Manau, kad tas nepasitikėjimas yra 
dalis manęs. Apskritai nepasitikėjimas yra 
labai dažna aktorių savybė. Pamenu, kai tik 
pradėjau dalyti interviu ir kalbėtis su žmonė-
mis, kurių nepažįstu, tai buvo košmaras. Il-
gainiui išmokau, kaip susitvarkyti su savo 
nepasitikėjimu. Bet kartais vis dar būna keis-
ta susėsti ir kalbėtis su žmogumi, kurio tu 
nepažįsti, o jis klausinėja tavęs įvairiausių 
dalykų. Keistas procesas, bet dabar jaučiuosi 
gerai. Kartais man patinka pastatyti save į 
situacijas, kurios nežinai, kaip baigsis.

- Ar dėl to dirbate ne tik Europoje, 
bet ir Holivude?

- Taip nutiko dėl visiškos sėkmės. Nieka-
da nemaniau galinti dirbti už savo šalies ribų, 
ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose. Esu iš 
tos kartos, kuriai amerikietiški filmai buvo 
kultūros, kurioje užaugau, dalis. Šie filmai 
maitino mano svajonę tapti aktore, bet nie-
kada nemaniau, kad vieną dieną pati filmuo-
siuosi amerikietiškame filme.

- Bet pripažinkime, kad daugelis pran-
cūzų aktorių atsisako dirbti Holivude...

- Kartą buvau Kanuose su viena prancūzų 
aktore. Ji labai talentinga, labai graži, ir mano 
amerikiečių agentas paprašė su ja supažindin-
ti. Nuėjau prie jos ir pasakiau, kad mano agen-
tas nori su ja susipažinti. O ji atšovė: „Man 
nerūpi. Aš nekalbu angliškai ir nenoriu filmuo-
tis jokiuose jų filmuose.“ Buvau nustebusi, 
kad ji taip kategoriškai atsisakė. Ji buvo mano 
metų, mano kartos, todėl turėjo galimybę pa-
siekti tikrai daug, bet atsisakė. Taigi kiekvie-
nas priima tokius sprendimus, kokie jam atro-
do geriausi. Mano atveju buvo kitaip. Aš ne-
manau, kad vaidinti Amerikoje yra gyvenimo 
pasiekimas, bet aš tiesiog norėjau būti aktore.

- Visada norėjote būti aktore?
- Mano tėvai yra aktoriai, taigi nuo ma-

žens buvau apsupta aktorių. Kai buvau labai 
jauna, žiūrėdavau pjeses, kurios tikrai buvo 
skirtos ne vaikams. Dažniausiai taip nutikda-
vo, kai auklė negalėdavo ateiti, todėl mama 
mane ir mano brolius vesdavosi į teatrą, ku-
riame vaidino. Ten turėdavome stebėti 3-4 
valandų pjeses apie senovės Graikiją. Nepai-
sant to, jau tada norėjau tapti aktore.

- Gal prisimenate savo pirmąjį kartą 
scenoje?

- Buvau labai jauna. Man buvo gal kokie 
4-5 metai. Sėdėjau, žiūrėjau teatre, kaip re-
petuoja mano mama, o režisierius paprašė 
manęs pagalbos. Turėjau suvaidinti kitos mo-
ters dukrą, nors mano mama irgi buvo ant 
scenos. Iki šiol pamenu, kad buvo labai keis-
ta. Nesupratau, kodėl jie kalba tokius keistus 
dalykus, kodėl apsimetinėja, kad mano mama 
yra visai kita moteris.

- Ar savo sūnų irgi vedatės į filmavi-
mo aikštelę?

- Kartais. Bet nuo to laiko, kai gimė Mar-
selis, man reikia labai gero vizažisto. (Juokia-
si.) Gimus vaikui - miegas tampa prabanga. 
Kita vertus, ši nauja gyvybė tau suteikia labai 
daug jėgų, kad viską ištvertum. Vaikas aki-
mirksniu pakeičia visus prioritetus. Visi tėvai 
žino - kad ir kokia stipri audra gali virti tavo 
viduje, pasižiūrėjęs į savo vaiko akis suprasi, 
kad viskas yra gerai. Vaikai sukelia visų tavo 
jausmų revoliuciją. Jie duoda jėgų, duoda vis-
ko - išskyrus miegą. (Šypsosi.)

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS
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Reta prancūzų aktorė ryžtasi užkariauti 
Holivudą. Netrukus 40 metų sukaktį mi-
nėsianti MaRioN KotijaR (Marion Co-
tillard) nepabūgo savo tautiečių kritikos 
strėlių ir savo svajonę tapti aktore įgy-
vendino ne tik tėvynėje, bet ir Holivude. 
aktorių šeimoje užaugusi M.Kotijar džiau-
giasi, kad šiandien jos pačios gyvenimas 
tarsi iš amerikietiško filmo su laiminga 
pabaiga - mylimas vyras, sūnus ir mėgs-
tamas darbas.

n Marion Kotijar (Marion Cotillard) gimė 1975 m. rugsėjo 30 d. Paryžiuje
n Dirba aktore tiek Prancūzijoje, tiek Holivude
n 2007 m. pradėjo susitikinėti su prancūzų aktoriumi ir režisieriumi Gijomu Kanetu (Guillaume Canet).  2011 m. jiedu susilaukė sūnaus Marselio (Marcel)

DOsJĖ

M.Kotijar - paryžietė, 
neišsižadėjusi Holivudo



2015 m. rugsėjo 25 - spalio 1 d.

Jeigu  Andrius 
Rožickas 

būtų magas...
„FotoPRO“ nuotr.

Interviu su Andriumi Rožicku - 39 p.
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Filmų pasirinkimas

Itin retai randu gerą ir nematytą filmą. Kartais 
net stebina, kaip dažnai pas mus yra kartojami tie 
patys filmai. Puikiai suprantu, kad ši rinka yra 
sudėtinga, bet kartais atrodo, kad tie kartojimai 
yra begaliniai. Prieš porą savaičių pamatai filmą, 
o dabar vėl reklamuojamas kaip naujiena.

kriminalinės laidos

Nesuprantu laidų, kur rodomi asocialūs 
žmonės. Atrodo, kad jie ten tik ir varžosi, 
kuris daugiau keiksmažodžių pasakys.

kulinarinės laidos

Anksčiau žiūrėdavau kulinarines laidas, bet 
kadangi dažniausiai jos rodomos rytais, pasta-
ruoju metu retai įsijungiu. Apskritai televizorius 
dabar dažniausiai būna įjungtas tik kaip fonas, 
kad kažkas burbėtų.

inFormacinės laidos

Per visą dieną neturiu kada atsidaryti ko-
kio nors naujienų portalo ir peržiūrėti aktua
lijų. Todėl televizijos žinios man patinka. Čia 
gauni visą dienos įvykių reziumė. Norisi ti-
kėti, kad visos naujienos yra objektyvios, pa-
remtos tikrais faktais.

muzikinės laidos

Jas kartais stebiu savo vyro dėka. Pati, 
matyt, nesugalvočiau jų įsijungti. Jis mane 
pripratino. Geri tie šou. Žmonėms įdomu 
žiūrėti. Tai geriau nei kokios nors krimina-
linės naujienos. Gal kartais ir pasijuoki iš tų 
talentų, bet kartais atrandi tikrai įdomių 
žmonių.

Gyvenimo būdo laidos

Man patinka laidos apie įdomius žmones, 
jų sėkmės istorijos. Įdomu pasiklausyti jų gy-
venimo vingių.

Parengė 
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

reiTinGai
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BTV 4,6 %
TV8 3,6 %
TV1 3,4 %
PBK 2,9 %
Lietuvos rytas TV 2,8 %

Info TV 1,6 %
REN Lietuva 1,3 %
LRT Kultūra 0,6 %
Video ir DVD 0,4 %
Liuks! 0,3 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

TV6 4,7 %
TV1 3,1 %
Lietuvos rytas TV 2,8 %
PBK 2,7 %
Info TV 2,5 %

TV8 2,5 %
REN Lietuva 1,3 %
LRT Kultūra 0,9 %
Liuks! 0,4 %
Video ir DVD 0,4 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

TV3 22,1 %

Trumpai

LNK serialo „Visi vyrai - kiaulės“ žvaigždei aktoriui 
Tadui Gryn filmavimo aikštelėje tenka tikras 
išbandymas. Mat kartu su juo filmuojasi ir jo širdies 
draugė aktorė Toma VaškeVičiūTė. Tiesa, kol 
kas jie dar neturėjo bendrų scenų, todėl pora darbo 
reikalus aptaria tik susitikę namuose. „Aptariame 
vaidybos reikalus. Padedame, jei kuriam nors reikia 
pagalbos su tekstu, tačiau namai yra vieta, kurioje 
nuo vaidybos stengiamės pailsėti“, - sakė T.Gryn.

Į TV3 eterį jau kitą savaitę sugrįžta žiūrovų itin lau-
kiamas serialo „Tobula kopija“ tęsinys. Jame prie jau 
pažįstamos aktorių komandos prisijungs ir gražuolė 
aGnė GrūdyTė. Ji žinoma iš televizijos serialų 
„Naisių vasara“, „Vyno kelias“ bei kitų. Apie savo 
naują vaidmenį moteris kol kas kalba paslaptingai 
ir daug detalių neišduoda. Aišku tik viena - jos 
vaidmuo didelis ir svarbus, tačiau koks - žiūrovai 
sužinos jau kitą savaitę.

LNK 13,6 %

LRT Televizija 
8,4 %

BTV 5,7 %

NTV Mir 
Lietuva 

5 %Kiti  
kanalai 23,8 %

TV3 26,9

LNK 14,8

LRT Televizija 
7,9

TV6 5,7

NTV Mir 
Lietuva

4,9%
Kiti  
kanalai 18,3 %

Nr. Laida   TV Reitingas

1 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO  
ČEMP. FINALAS/ISPANIJA-LIETUVA TV3 27,5
2 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO  
ČEMPIONATAS/LIETUVA-SERBIJA TV3 20,9 
3 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO  
ČEMPIONATAS/ITALIJA-LIETUVA TV3 18,8 
4 TIESIAI IŠ EUROBASKET 2015 TV3 16,9 
5 VIKINGŲ LOTO TV3 9,2 
6 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO  
ČEMP. DĖL 3 V/PRANCŪZIJA-SERBIJA TV3 9,1 
7 NUO...IKI LNK 9,1 
8 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 8,6 
9 MOTERYS MELUOJA GERIAU 8 TV3 8,1 
10 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATAS/
ISPANIJA-PRANCŪZIJA TV3 8,0 

Duomenys: TNS LT, 2015 m. rugsėjo 14-20 d.

Liuciną Rimgailę
Renginių organizatorė LIUCINA RIMGAILĖ (26) prisipažįsta, kad anksčiau prie 
televizoriaus praleisdavo daugiau laiko. Dabar dėl įtempto darbo grafiko dėmesingai 
gali pasižiūrėti tik žinias.
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TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Magija mus supa kasdien ir visur, jei tik 
mokame ją pastebėti, įsitikinęs TV3  
televizijos laidų vedėjas Andrius 
rožickAs (44), pristatantis naują projek-
tą - „didysis magijos šou“. Pasak jo, magija 
gali būti vertinama ir kaip akių dūmimas, 
tačiau labai meistriškas, smagus ir neabe-
jotinai prikaustantis žiūrovų dėmesį.

- Tapote TV3 premjeros „Didysis ma-
gijos šou“ vedėju. Kaip apibūdintumėte 
šį projektą? Koks jūsų vaidmuo?

- Šis projektas - kaip vaikų žaidimo aikš-
telė, kaip amžinos Kalėdos ar Velykų Bobutės 
pasirodymas. Kai iš maišo Kalėdų Senelis ar 
Velykų Bobutė traukia dovanas, tai tu juk 
džiaugiesi, esi patenkintas ir ploji katučių. Taip 
ir šiame projekte. Aš tiesiog džiaugiuosi.

Šiame projekte esu daugiau tik vedėjas, 
nes magai padėti atlikti triukus daugiau kvie-
čiasi komisijos narius. Taigi komisijai tenka 
tas sunkus vaidmuo - savo kailiu išbandyti 
triukus. 

- Jūsų partnere tapo eterio naujokė 
Vaida Skaisgirė. Pats televizijos versle 
sukatės jau seniai. Vaida - gera mokinė?

- Taip, ji tikrai yra gera mokinė! Nors iš 
tikrųjų mokine aš jos nepavadinčiau. Į šį pro-
jektą ji įsiliejo kaip profesionalė. Nesijautė, 
kad ji yra debiutantė. Arba ji tiesiog labai ge-
rai maskavosi ir naktimis treniruodavosi. 

- Projekte susikaus 6 magai iš Lietu-
vos ir užsienio. Ar jau turite nusižiūrėjęs 
favoritą? Gal jau kuris nors spėjo jus su-
krėsti ar nustebinti? 

- Ir ne vieną, ir net ne du. Todėl, kad jie 
visi yra skirtingų žanrų atstovai. Jei vienas 
stebina rankų miklumu, tai kitas pribloškia 
savo nuspėjimais, įžvalgomis. Favoritas man 
yra tas, kuris yra tikras profesionalas. Kai 
žiūri jo atliekamus triukus, tai net nėra min-
ties apie galimą supratimą, kaip jis tai padaro. 

Įvardyti savo favorito visgi nenorėčiau, 
nes TV3 žiūrovai turės išrinkti tą geriausiąjį. 
Yra net keli magai, kurie užkrečia savo gera 
nuotaika ir charizma. Jie gali net fokusų ne-
rodyti. (Šypsosi.) 

- Esate sakęs, kad „Didžiojo magijos 
šou“ žiūrovams teks ne tik išvysti įspū-
dingus triukus, bet ir žegnotis. Ar filmuo-
jant projektą pačiam jau teko persižeg-
noti ar pasimelsti?

- Kadangi pats nesu labai pamaldus, tai ši 
mano frazė buvo skirta tiems, kurie jautriai į 
viską reaguoja. Aš esu įsitikinęs, kad projek-
to kūrybinė komanda užtikrina magų saugu-
mą ir yra pasiruošusi netikėtumams. Žiūrovai 
patys galės įsitikinti - ar kuriam nors magui 
ranka nelūžo, ar niekas neskendo ir apskritai, 
kiek nervų kainavo kai kurie triukai. 

- Daugelis skeptikų mano, kad magija - 
tiesiog akių dūmimas ir didelių pastangų 
nereikalaujanti sritis. Kokia jūsų nuomonė? 

- Na taip, tai akių dūmimas, bet vis dėlto 
meistriškai tai daryti moka ne kiekvienas, 
todėl tikrai negalima sakyti, kad ši sritis ne-
reikalauja jokių pastangų. Man asmeniškai 
šiame projekte ypatingą susižavėjimą kelia 
dalyvaujančių magų profesionalumas. 

- Sakoma, kad vaikai lengvai perkanda 
kai kuriuos triukus. Ar pats žiūrėdamas 
magų pasirodymus taip pat stengiatės lo-
giškai paaiškinti, kaip padaromi triukai? 

- Iš pradžių bandžiau pamatyti ar kaip nors 
nuspėti, kaip tie triukai padaromi, bet paskui 
atsikračiau šio įpročio. Stengdamasis suprasti, 
kaip daromas vienas ar kitas triukas, netenki 
malonumo tiesiog stebėti. Dabar man smagiau-
sia stebėti, o ne aiškintis, kaip atliekami triukai. 

- Jeigu pats galėtumėte pabūti magu 
bent vieną dieną, ko prikrėstumėte? Ko-
kių triukų būtų galima tikėtis iš jūsų?

- Na, aš tikrai netraukčiau kortų iš ranko-
vių ir triušių iš skrybėlių. Aš imčiau globaliau 
spręsti pasaulio problemas. Viską apversčiau 
aukštyn kojomis. Tiksliau - atstatyčiau į savo 
vietas, nes pasaulyje labai daug kas apsisukę 
taip, kaip neturėtų būti. (Šypsosi.) 

- Ar jūsų gyvenime yra kiek nors ma-
gijos?

- Taip, labai dažnai man savo gyvenime 
būna sunku ką nors paaiškinti, suprasti logiš-
kai ar sveiku protu. Dalykai, vykstantys mano 
gyvenime, kartais nustebina maloniai, o kar-
tais ne. Bet aš į viską žiūriu pozityviai, todėl 
manau, kad visi savo galvose turime turėti kuo 
daugiau teigiamų minčių ir viskas bus gerai. 

„Didysis magijos šou“ - nuo rugsėjo 26 dienos 

šeštadieniais 19.30 val. per TV3! 

„Didysis magijos šou“ - 
meistriškas akių dūmimas?

Parengė Ringailė StulPinaitė

Projektą „Didysis magijos šou“ Andrius Rožickas 
ves su scenos partnere Vaida Skaisgire 

„FotoPRO“ nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 8.45   „Stipruolis Santa“  20.30  Muzikinis 
  gimtadienis

 22.05   „Sugrįžimas“ 9.45  „K11. Komisarai 
 tiria“

 15.30   „Kerštinga meilė“

 TV8
7.30 Padėkime augti. 8.00 TV Pagalba. 9.45 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.15 „Senoji ani-
macija“. 11.15 „Kas mano antroji pusė?“. 13.00, 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00 , 19.00 
„Laukinukė“. 15.00 Gydytojai. 17.00 „Nemylimi“. 
18.00, 23.00 „Privati praktika“. 20.00 „Labanakt, 
vaikučiai“. 21.00 Drama „Aklųjų šalis“ (N-14). 
24.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Dviračio šou. 
11.10 Tauro ragas. 11.40 Ne vienas kelyje. 12.10 
Krepšinio pasaulyje. 12.40 Statyk! 13.10 Nuo... Iki. 
13.45 Pagalbos skambutis. 14.20 24 valandos. 15.20 
Mes pačios. 15.45 Valanda su Rūta. 17.00, 22.00 Info 
diena. 21.00 Mano kiemas. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 2.05 „EURONEWS“. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.15, 12.20 „Džuna“. 
13.35 Kartu su visais. 14.35, 15.20 Vyriška/Moteriš-
ka. 15.55, 4.50 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro 
naujienos. 17.45 Lauk manęs. 18.35 Jūrmala. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.10 Stebuklų lau-
kas. 22.10 „Izmailovo parkas“. 0.05 „Apie meilę“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Tyrimo 
paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 18.15, 3.50 
Tiesioginis eteris. 21.00 Petrosiano šou. 23.00 
„Mama, aš vedu“. 0.55 „Blogas gerasis žmogus“. 
2.35 „Traukinys-vaiduoklis“. 

 Ren
8.00, 12.25, 19.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 8.50, 20.25 Kviestinė vakarienė. 9.45 
Švarus darbas. 10.30 „Išeiti, kad liktum“. 11.25 
„Angelai sargai“. 14.40, 1.00 „Bėgantys į dangų“. 
15.35 „Visatos svaigulys“. 16.35 „Sėkmės džen-
telmenai“. 17.30 „Apokalipsės šešėlis“. 21.20 
Mums net nesisapnavo. 0.10 „Kariai 16“.

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10, 8.05 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 Rytas su 
J.Vysockaja. 10.25 „Žvalgybos paslaptys“. 11.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 14.30 Ypatingas įvykis. 15.00 „Lolita“. 
16.25 Kriminalinė Rusija. 17.00 „Specialus būrys“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Pakrantės ap-
sauga 2“. 21.35 „Šefas 2“. 23.35 „Rojus“. 1.35 
„Pagundų miestas“. 3.30 „Voratinklis 6“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55, 19.25 Lenkiškos 
istorijos. 8.30 Animacinis f. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 5.10 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 18.50, 
21.45, 2.20 Galvosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.25 „Įpainioti“. 16.20 Katovicams 150 metų 
(1). 17.20 Myliu kiną. 17.55 Ekologija. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Gyvenimo kelionė. 19.55, 4.45 
„Pagalbos signalas“. 20.25 Cafe Historia. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 
„Kraštovaizdis po mūšio“. 2.25 Animaciniai f. 
6.40 Miško istorijos. 

 TV1000
6.15 „Brangioji pakeleivė“. 8.00 „Debesuota, 
matoma mėsos kukulių kruša“. 9.40 „Džuli ir 
Džulija“. 11.40 „Šefas ant ratų“. 13.35 „Mis 
slaptoji agentė 2: ginkluota ir žavinga“. 15.30 
„Bado žaidynės“. 17.50 „7 Dienos Havano-
je“. 20.00 „Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“. 
22.25 „Haid Parkas prie Hadsono“. 24.00 „Džei-
nės Mensfild mašina“. 2.00 „Šiaurės šalis“. 
4.10 „Mobilusis“. 

 DIscoVeRy 
7.00 Kaip atsiranda daiktai? 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.15 Nemėginkite pakartoti. 9.10 
Pamesto bagažo aukcionai. 9.40, 18.40 San-
dėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50, 24.00 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 13.35 Išgyventi drauge. 14.30 Aukso 
karštligė. 18.10 Pamesto bagažo aukcionai. 
19.05 Automobilių perpardavinėjai. 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 21.00 Per magiją į žvaigždes. 
22.00 I.Elba: be stabdžių. 23.00 Katastrofa ant 
ratų. 1.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Naujo būsto paieš-
ka. Dominika. 10.00, 15.00, 22.00 Statybos 
Aliaskoje. 11.00 Mano namelis ant ratų. 12.00 
Muziejaus paslaptys ir legendos. 13.00 Naujo 
būsto paieška. Italija ir Anglija. 14.00 Auksaran-
kiai. 14.30, 21.00 Restauruotojai. 16.00 Pavojai 
oro uoste. 17.00, 24.00 Išvyka gamtoje. 18.00 
Amerikos maistas. Naujasis Orleanas. 19.00 
Naujo būsto paieška. Italija ir Meksika. 20.00 
Naujo būsto paieška. Prancūzija ir Kinija. 23.00 
Amerikos maistas. Naujasis Orleanas. 1.00 
Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas 

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas 
„Meilės sūkuryje“.

10.00 TV serialas 
„Medikai“ (N-7).

11.00 Ekstrasensai tiria 
(N-7).

12.00 Farai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

„Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Kerštinga meilė“ 
(N-7).

16.30 Vilnius gyvai.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Kaip prisijaukinti 
slibiną“.

21.20 Fantastinis veiksmo f.
„Robotas  
policininkas“ (N-14).

23.50 Fantastinis veiksmo f. 
„Jonukas ir Grytutė. 
Raganų medžiotojai“ 
(N-14).

1.30 Trileris „Savigyna“ 
(N-7).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

8.55 Pagalbos skambutis 
(N-7).

9.45 „K11. Komisarai 
tiria“ (N-7).

11.15 Tikras gyvenimas. 
„Ne šio pasaulio 
žmogus“.

12.15 Tikras gyvenimas. 
„Tėveliai“.

13.15 „Keista šeimynėlė“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas 

„Ponia Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Komedija 

„Nebrendylos“  
(N-7).

23.05 Siaubo trileris 
„Paranormalūs  
reiškiniai 5“  
(N-14).

0.45 Veiksmo trileris 
„Didysis sprogimas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
11.35 Specialus tyrimas.
12.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 2“ 

(N-7).
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 „M.K.Oginskis - 

pralenkęs laiką“.
22.00 Trumposios žinios.
22.05 Siaubo trileris 

„Sugrįžimas“ (N-14).
23.40 Trumposios žinios.
23.45 „Berlyno policija 2“ 

(N-7).
0.35 Istorijos detektyvai. 
1.20 Trumposios žinios.
1.25 Klauskite daktaro.
1.50 Trumposios žinios.
1.55 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.

5.50 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

6.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.45 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

8.45 Komedija 
„Stipruolis Santa“.

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 Mano virtuvė 
geriausia.

14.50 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Ponas Bynas“ 

(N-7).
19.00 Amerikietiškos 

imtynės“ (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Kitas pasaulis 4. 
Pabudimas“ (N-14).

23.10 „Sausas įstatymas. 
Atviras karas“ 
(N-14).

1.30 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.40 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Lietuva tiesiogiai.
7.30 Vaivos pranašystės.
8.30 „Pakalbėsim, kai 

grįši“.
9.35 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 

„Klounas“ (N-7).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
12.50, 13.05 

„Drugiai“ (N-7).
14.05 „Tigrų sala“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 

„Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 

Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš 

prigimties“.
17.20 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30 Muzikinis 

gimtadienis.
22.00, 3.20 

Drama „Visa  
karaliaus kariauna“ 
(N-14).

1.30 Siaubo f. 
„Kauksmas“ (S).

5.30 „Genijai iš 
prigimties“.

6.05 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda daiktai“.
12.15 DW naujienos.
12.30 VII tarptautinis 

M.K.Čiurlionio 
pianistų ir vargo-
nininkų konkursas. 
Vargonininkų konkur-
so laureatų apdovano-
jimai ir koncertas.

14.35 Kultūros savanoriai.
15.10 Legendos.
15.55 ...formatas. Poetas 

Marius Burokas.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus sąsiuvinis.
18.45 Mokslo ekspresas.
19.00 Mokslo sriuba.
19.15 Auksinis protas.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 6“.
21.00 XIX a. saloniniai 

šokiai.
22.10 Septinto dešimtme-

čio estrada.
22.20 DW naujienos.
22.30 Istorinė drama 

„Bogdanas Zinovijus 
Chmelnickis“ (N-14).

0.30 Panorama.
1.00 Dabar pasaulyje.

 17.00   „Nuodėminga 
   meilė“
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rugsėjo 25 d.

 23.20  „Meilės eskortas“ 21.30  TV3 žinios 9.35  „Nugalėtoja“

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 „Tabatos salonas“.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 Penki ingredientai.
15.30 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.05 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Bekas 2. 

Berniukas  
stiklo rutuly“  
(N-14).

22.50 Drama 
„Atsargiai!  
Durys užsidaro“  
(N-14).

0.55 „Visa menanti“ 
(N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Mastrichto policija“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nuotyklių f. 

„Legenda apie 
Heraklį“ (N-7).

0.20 Kriminalinė drama 
„Klajūnas“  
(N-14).

2.15 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Miestų 
skoniai.

10.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

11.00 „Aivenhas“
(N-7).

12.00 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

13.50 „Priedangoje“ 
(N-7).

14.50 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

15.20 „Kinomanas“ 
(N-7).

17.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

17.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

18.00 „Trauma“ 
(N-7).

19.00 „Aivenhas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis! 
„Pabaisa“.

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 „Meilės eskortas“ 
(N-14).

„NEBRENDYLOS“
Komedija. JAV. 2010.
Režisierius D.Dagenas.
Vaidina E.Sandleris, R.Šneideris, S.Hajek.

Po daugelio metų susitikę trenerio laidotuvėse, buvę auklėtiniai pasijunta 
išsiilgę senų laikų. Vyrai nusprendžia, kad geriausia vieta pailsėti ir prisimin-
ti senus laikus - namelis prie ežero, kur jie švęsdavo mokyklos krepšinio 
čempionatus, kai buvo vaikai. Tiesa, jų vaikams mintis apie iškylą gamto-
je ypatingo susižavėjimo nekelia. Tačiau pašėlusių tėtušių tai nejaudina.

LNK
21.00

rekomenduoja

„ATSARGIAI! DURYS 
UŽSIDARO“
drama. Jungtinė Karalystė,
JAV. 1998.
Režisierius P.Houitas.
Vaidina G.Peltrou, Dž.Hana, 
Dž.Linčas.

Helena atleidžiama iš darbo. Susiner-
vinusi skuba prie traukinio. Jei Hele-
na spės įšokti į vagoną, grįžusi namo 
ras savo vaikiną lovoje su meiluže.

„KLAJŪNAS“
Kriminalinė drama. Australija, 
JAV. 2013.
Režisierius D.Mičodas.
Vaidina G.Pirsas, R.Patinsonas, 
S.Makneiris.

Prabėgus 10 metų nuo ekonominės 
krizės, Australijos rajonai virtę nykio-
mis dykvietėmis, kuriose negalioja 
įstatymai, o stepėse baugiau nei 
vėjas siaučia neviltis. Vienišas klajū-
nas Erikas stebi visuomenės irimą...

„PARANORMALŪS 
REIŠKINIAI 5“
Siaubo trileriS. JAV. 2014.
Režisierius K.B.Lendonas.
Vaidina M.Efraim, R.Kabralas, 
Ch.Dias.

Džesis po kaimyno mirties prade-
da patirti erzinančius ir nepaaiški-
namus dalykus. Jis ima aiškintis ir 
sužino, kad yra apsėstas demono. Jį 
ima persekioti antgamtinės jėgos.

TV1
22.50

LNK
23.05

TV6
0.20

 ANIMAL PLANET
7.00, 13.15, 14.55, 18.40 Mada šunims. 7.25, 
10.45, 16.10 Akiplėšos katės. 8.15, 17.50, 21.10 
Šiaurės Amerika. 9.05, 11.35 Namai medžiuose. 
9.55, 15.20, 20.20 Akvariumų verslas. 12.25, 
17.00 Blogas šuo. 14.05, 19.30 Liūno broliai. 
22.00 Upių pabaisos. 23.00 Aš gyvas. 24.00 
Aligatorių tramdytojai. 1.00 Nakties programa. 

 SPORT1
7.00 Futbolo klubų karaliai. Amsterdamo 
„Ajax“. 7.30 WTA Quebec. Moterų tenisas. 
Finalas. 9.45, 22.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 12.00 NBA Action. Krepšinio lygos apž-
valga. 12.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 13.00 Europos Mini futbolo čempionatas. 
Slovakija - Anglija. 14.00 Europos Mini futbolo 
čempionatas. Rusija - Turkija. 15.15, 24.00 NBA 
krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Ouklen-
do „Warriors“ . Finalas. 6 susitikimas. 17.45 
WTA Quebec. Moterų tenisas. Finalas. 20.00 
Tiesioginė transliacija. Europos Mini futbolo 
čempionatas. 1 ketvirtfinalis. 21.00 Tiesioginė 
transliacija. Europos Mini futbolo čempiona-
tas. 2 ketvirtfinalis. 2.30 WTA Quebec. Moterų 
tenisas. Finalas. 4.30 „NBA Pasaulis“. Speciali 
krepšinio laida. 5.00 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. Pramoginis TV šou. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.55 „Formulė-1“. Japonijos GP treniruotė 2. 
Tiesioginė transliacija. 9.35, 2.10 Dviračių spor-
tas. Pasaulio čempionatas. 12.35 Ledo ritulys. 
KHL. Maskvos „Dinamo“ - „Traktor“. 14.35 
Boksas. Stephenas Smithas - Devisas Bos-
chiero. 16.20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 16.50, 21.55 Dviračių sportas. Pasau-
lio čempionatas. Tiesioginė transliacija. 19.25 
Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Slovan“. 
Tiesioginė transliacija. 0.10 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Slovan“. 4.30 Boksas. Floy-
das Mayweatheris - Manny Pacquiao. 

 EUROSPORT
9.30 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 10.00 
Motociklai. Aragono didysis prizas. 12.45 Mo-
tociklai. San Marino didysis prizas. 14.00 Moto-
sportas. Aragono didysis prizas. 17.00 Tenisas. 
„ATP World Tour 250“. 21.00, 21.30, 0.15 
Futbolo apžvalga. 21.05 Futbolas. Aukščiausioji 
JAV profesionalų lyga. 22.30 Jojimo žurnalas. 
22.45, 1.10 Šuoliai nuo tramplino. Vasaros 
„Grand Prix“. 24.00, 2.15 Ralis. FIA Europos 
čempionatas. 
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

(N-7).
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių 

klubas.
10.00 Skonio lenktynės.
10.30 Mitybos ir sporto 

balansas.
11.00 Gardu Gardu.
11.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
12.00 „Žaislų istorija 3“.
14.05 „Gyvenimo bangos“ 

(N-7).
16.45 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Didysis magijos 

šou (N-7).
21.00 Trileris 

„Nesunaikinami 3“ 
(N-14).

23.30 Psichologinis 
trileris „Idealus 
pabėgimas“  
(N-14).

1.20 Veiksmo f. 
„Greito reagavimo 
būrys“  
(N-14).

6.30 „Mažieji Tomas 
ir Džeris I“.

6.55 „Eskimų 
mergaitė“.

7.20 „Nickelodeon“ 
valanda. Dora  
ir draugai“.

7.45 „Keista 
šeimynėlė“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
šou“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Elijas ir karališka 

jachta“.
11.10 Veiksmo f. 

„Zoro kaukė“  
(N-7).

14.00 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos 

superšefas.
18.30 Žinios.
19.30 „Kung Fu 

Panda 2“.
21.20 Nuotykių f. 

„Kelionė į Žemės 
centrą“  
(N-7).

23.10 Komedija 
„Meilės guru“ 
(N-14).

0.50 Komedija 
„Nebrendylos“  
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
6.55 Specialus tyrimas.
7.45 „Mažasis princas“.
8.10 „Animalija“.
8.35 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Gyvenimo kelias“. 

„Galia“.
12.55 „Įstabioji Indija“. 

„Vakarų Gatai. 
Musonų kalnai“.

13.50 Šerloko Holmso 
nuotykiai. „Ketverto 
ženklas“ (N-7).

15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Dainų daina“.
22.45 Romantinė komedija 

„Vedybų ceremonija“ 
(subtitruota, N-7).

0.20 „Gyvenimo kelias“. 
„Galia“.

1.15 „Įstabioji Indija“. 
„Vakarų Gatai. 
Musonų kalnai“.

2.10 Auksinis protas.

 22.45   „Vedybų 
  ceremonija“

 19.30  Didysis 
   magijos šou

ŠeŠtadienis

„PER PLAUKĄ NUO PRAŽŪTIES“
Veiksmo trileris. JAV. 1993.
Režisierius R.Heringtonas.
Vaidina B.Vilisas, S.Dž.Parker, D.Farina.

Policijos detektyvo Tomo Hardžio tėvas nužudytas. Nusikaltėlio niekaip 
nepavyksta aptikti. Tomas, besistengdamas perprasti žudiko veiksmus, 
pradeda įtarti, kad nusikaltėlis - taip pat policininkas. Savo įsitikinimus 
vyriškis paviešina televizijoje ir tai jam kainuoja detektyvo ženklelį. Policija 
sugauna tariamą nusikaltėlį, kuris visiškai nėra policininkas, ir nuteisia.

rekomenduoja

„IDEALUS PABĖGIMAS“
Psichologinis trileris. JAV. 2009.
Režisierius D.Tvohis.
Vaidina S.Zanas, T.Olifantas, 
M.Jovovič.

Jaunavedžiai Klifas su Sidne me-
daus mėnesiui išsirinko atokią Ha-
vajų salą. Bevažiuodami vaizdinga 
pakrante jie sutinka du keliautojus 
autostopu Keilą ir Kleo - jie pasirodo 
esantys pernelyg keisti ir pavojingi, 
kad juos vertėtų pavežti. Smagus 
pasivažinėjimas rojui prilygstančioje 
saloje greitai ima panašėti į pragarą, 
kai pakrantėje randami du lavonai.

„IŠMINUOTOJŲ BŪRYS“
karo drama. JAV. 2008.
Režisierė K.Bigelou.
Vaidina Dž.Reneris, E.Mekis, E.Lili.

Irako konfliktas pačiame įkarštyje. 
Elitinės išminuotojų komandos va-
das žūva mūšio lauke. Jį pakeičia 
naujas komandos vadas - seržan-
tas Viljamas Džeimsas. Jis beato-
dairiškai veržiasi į priekines mūšio 
linijas. Išminuotojų komandos ka-
riams tenka kautis dviem frontais: 
su priešu, besislapstančiu miesto 
gatvėse, ir su laukiniu pašėlusiu 
saviškiu - seržantu Džeimsu...

 „KELIONĖ Į ŽEMĖS CENTRĄ“
nuotykių filmas. JAV. 2008.
Režisierius E.Brevigas.
Vaidina B.Freizeris, 
Dž.Hačersonas, S.Mejersas.

Žiulio Verno romano „Kelionė į Že-
mės centrą“ ekranizacija. Geologijos 
profesoriui į rankas pateko senas is-
landų manuskriptas. Jis su savo pa-
lydovais - sūnėnu ir dingusio brolio 
draugo dukra - leidžiasi ieškoti „din-
gusiojo pasaulio“. Nuotykių ieškoto-
jai pasiryžę pasiekti Žemės centrą.

TV3
23.30

LNK
21.20

 TV8
7.00 Kultūra +. 7.30 „Maksas Stilas“. 8.00 Beatos 
virtuvė. 9.00 „Bruto ir Neto“. 11.00 Pasaulis tavo 
lėkštėje. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 „Tėvas Braunas“. 
16.00, 0.45 „Mis Marpl. Karibų paslaptis“. 19.05 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 „Labanakt, 
vaikučiai“. 21.00 „Svajonių viešbutis. Karibai“. 
22.50 Drama „Aklųjų šalis“ (N-14). 

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Krep-
šinio pasaulyje. 15.00 Apie žūklę. 15.30 KK2. 
17.30 Dviračio šou. 19.30 „Nuostabiausia diena 
pasaulyje“. 20.30 Miesto skoniai. 21.30 Dabar 
pasaulyje. 22.00 Yra, kaip yra. 1.00 24 valandos.

 PBK
6.00, 1.30 „EURONEWS“. 6.30, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 7.30 Vaikų klubas. 7.45 „Juokingi kamuoliukai“. 
8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.15 
Idealus remontas. 10.25 „Skanėstas“. 11.25 „Benzino 
kolonėlės karalienė“. 12.55 „Dimos Bilano koncer-
tas“. 15.05, 17.15 „Partija čempionei“. 17.00 Vakaro 
naujienos. 19.00 Kas nori tapti milijonieriumi? 20.00 
Laikas. 20.20 Jumorina. 22.15 „Respublikos pasidi-
džiavimas. G.Lepsas“. 24.00 Šiandien vakare.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.25, 8.20 „Laimė yra“. 8.00, 11.00, 14.00 Žinios. 
9.30 Eismo taisyklės. 10.15 „Tai mano mama“. 
11.10, 14.20 Žinios. Maskva. 11.25 „Kai medžiai 
buvo dideli“. 13.15, 14.30 „Mama, aš vedu“. 15.40, 
3.35 Šeštadienio vakaras. 17.15, 2.00 „Negraži Liu-
bovė“. 19.10 Žinios - jėga. 20.00 Šeštadienio žinios. 
20.45 „Išgydymas“. 0.30 „Dar myliu, dar tikiuosi“.

 REN
7.05-10.50 Kviestinė vakarienė. 11.50-14.45 Slapto-
sios teritorijos. 15.50 „V ir M“. 16.30 Pažink mūsiš-
kius! 17.20 Rusiškas vairavimas. 18.05 „Autokves-
tas“. 18.35 Žiūrėti visiems! 19.30 Jūrmala. 21.20 
„Tyrimo paslaptys 9“. 0.45 „Lobių medžiotojai“. 

 NTV MIR
8.00, 1.00, 13.00 Šiandien. 8.20 „Apžiūra“. 8.50 
Pagrindinis kelias. 9.30 Gaminame su A.Zyminu. 
10.25 Medicinos paslaptys. 10.55 „Kulinarinė dvi-
kova“. 11.55 Buto klausimas. 13.20 Aš lieknėju. 
14.20 Važiuosime, pavalgysime! 15.05 Skyrybos 
rusiškai. 16.05 „Muchtaro sugrįžimas. Naujos 
serijos“. 17.05 „Specialus būrys“. 18.00 Tyrimą 
atliko... 19.00 Centrinė televizija. 20.00 „Naujos 
Rusijos sensacijos“. 21.00 Tu nepatikėsi! 22.00 50 
atspalvių. Belova. 23.00 Kriminalinė Rusija.

TV6
22.30

 16.00    Beatos virtuvė

BTV
0.40
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7.05 Amerikos talentai.
9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji pavara.
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato 3 etapas. 
12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Aš myliu kaimą.
13.00 „Gyvūnų planeta“.
14.00 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
15.30 „Ponas Bynas“ (N-7).
16.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
17.00 „Žurovas. Pragaro 

džiaugsmai“.  
I d. (N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Dainuok mano dainą. 
21.00 Gerumo žvaigždė. 

Ge  riausio sociali nio 
darbuotojo rin kimai. 
Dalyvauja: „Pop ladies“,  
„Džentelmenai“, 
D.Zvon  kus ir K.Zvon-
kuvienė, R.Cicinas, 
V.Genytė, I.Starošaitė ir 
Ž.Žvagulis, D.Norvilas 
ir R.Norvilienė, 
E.Sipavičius ir kt.

23.00 Siaubo f. „Žuvis - 
Frankenšteinas“ (S).

0.40 Veiksmo trileris 
„Per plauką nuo  
pražūties“ (N-14).

2.35 Bamba TV (S).

7.39 TV parduotuvė.
7.55 Šiandien kimba.
8.30 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“  
(N-7).

9.30 Dokumentinis f. 
„Viskas apie  
gyvūnus“.

10.30 Gyvenu čia.
11.30 „Inspektorius 

Luisas“  
(N-7).

13.30 „Iššūkis“ 
(1/1) (N-7).

14.30, 16.20 
Muzikinis  
gimtadienis.

16.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Žinios. Orai.

17.30 Užmirštas 
grožis.

18.30 „80-ieji“ 
(N-7).

19.30, 21.30 Ginčas.
22.00 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
0.25, 3.30 

Trileris  
„Prirakintas“ (S).

 2.35 „Bręstantis blogis“ 
(N-14).

5.05 „Inspektorius Luisas“ 
(N-7).

6.35 Dokumentinis f. 
„Genijai iš  
prigimties“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 Kaukazo legendos.
11.15 DW naujienos.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kultūra +.
12.15 L.Donskio pašne ke sys 

su „Global Economic 
Symposium“ įkūrėju 
ir prezidentu, Kylio 
ekonomikos insti-
tuto vadovu prof. 
D.Snoweriu.

13.00 Koncertuoja „Saulės 
vaikai“.

14.10 Pinigų karta.
 15.00 V.Noreikos ir L.Bartu-

sevičiūtės koncertas.
17.15 Kultūra. Virgilijus 

Noreika.
17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios.
18.15 Muzika gyvai.
20.10 Kauno valstybinio 

dramos teatro spek-
taklis „Svarbiausioji 
repeticija“.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuojanti Europa.
23.45 Siaubo trileris 

„Sugrįžimas“ (N-14).

6.20 „Didingasis 
amžius“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Lemūrų gatvė“.
11.00 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
11.30 „Gyvenimas 

su liūtais“.
12.00 Šio rudens 

valgiai.
12.30 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
13.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Akloji“.
18.05 „Tabatos 

salonas“.
19.00 „Eliza“ (N-7).
21.00 „Paslaptys“ 

(N-14).
23.05 Biografinė drama 

„Anos Nikolės  
istorija“  
(N-14).

0.50 „Darbščiosios 
gražuolės“  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
11.00 „Krokodilų 

medžiotojas“ (N-7).
12.00 „Praeities žvalgas“ 

(N-7).
12.30 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

13.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusva-
landį.

14.00, 17.30 
Jokių kliūčių! (N-7).

15.00 Aukščiausia pavara.
16.30 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.05 Veiksmo komedija 

„Šanchajaus riteriai“ 
(N-7).

21.30 TV3 žinios.
22.30 Karo drama 

„Išminuotojų būrys“ 
(N-14).

1.15 Rizikingiausi polici-
jos darbo epizodai.  
1 s. (N-14).

2.05 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

10.30 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

11.30 Miestų skoniai.
12.00 „Pasaulis pro 

traukinio langą“.
13.00 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
13.30 „Vienos šeimos 

istorija“  
(N-7).

14.30 „Meilė yra viskas, 
ko reikia“  
(N-7).

16.30 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

18.20 „Tėvai už borto“.
19.00 Karštos senos 

sėdynės.
19.30 „Piktoji planeta“.
20.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Širdies muzika“.
22.15 Steve Vai koncertas 

„Where the wild 
things are“ (2).  
2009 m.

23.50 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

0.20 „Miegančioji 
gražuolė“ (S).

 14.10  Pinigų karta 22.00  „Bręstantis blogis“ 21.00  Gerumo žvaigždė  20.00  Klaipėdos savaitė 12.30  „Po pasaulį su 
Anthony Bourdainu“

 6.20  „Didingasis 
  amžius“

TV PROGRAMArugsėjo 26 d.

 TV Polonia
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.20 Polonija 24. 
12.50 Sveika, Polonija. 13.40, 18.25, 1.30 Gal-
vosūkis. 13.50, 22.40, 5.45 Sveikinimų koncer-
tas. 14.10 „Tėvas Mateušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 16.00 „Ježis Stuhras. Pats su savimi“. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.05 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.40 „M, kaip 
meilė“. 19.50 Kas skamba mūsų sieloje: vasaros 
fiesta. Koncertas. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 
21.45, 4.55 „Raganos“. 23.05 „Užmušk mane, fare“. 

 TV1000
8.20 „Mis slaptoji agentė 2: ginkluota ir žavin-
ga“. 10.30 „Haid Parkas prie Hadsono“. 12.10 
„Šiaurės šalis“. 14.20 „Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė“. 16.50 „King Kongas“. 20.00 „Edo 
TV“. 22.10 „Gerasis vokietis“. 24.00 „Mobilusis“. 

 DiscoVery 
8.15 Penktoji pavara. 9.10 Automobilių dirb-
tuvė. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 11.50 Kovos 
dėl bagažo. 12.40 Įveikti baimę. 15.25 Dideli 
lėktuvai. 16.20 Sunkiosios mašinos. 17.15, 
24.00 Sprogimas. 18.10 Tolimųjų reisų vairuo-
tojai. 19.05 Ledynų auksas. 20.00 Penktoji pa-
vara. 21.00 Inžinerija. 22.00 Mašinų sukilimas. 

 TraVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Restauruotojai. 10.00 
Auksarankiai. 11.00 Įspūdingiausios jachtos. 
12.00 Išgelbėkite mano verslą! 13.00 Dženi 
ir Olis degustuoja. 14.00 Naujo būsto paieš-
ka. Mongolija ir Meksika. 15.00 Naujo būsto 
paieška. Anglija ir Kolumbija. 16.00 Geriau-
si namai atostogoms. 17.00 Įspūdingiausios 
jachtos. 18.00 Didžiausi restoranai. 19.00 Bos-
tono maistas. 19.30 Beprotiškiausi atrakcionai. 
20.00 Svajonių išvyka. 21.00 Šeimos nuotykiai 
kelionėje. 22.00 Smalsus turistas. 23.00 Eks-
pedicija Vokietijoje. 24.00 Didžiausi restoranai. 
1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
 7.00 Mada šunims. 7.25 Akvariumų verslas. 
11.35 Mada šunims. 12.00 Zoltanas, gaujos 
valdovas. 12.50 Blogas šuo. 20.20 Majamio 
policija: gyvūnų apsaugos skyrius. 21.10 Šiau-
rės Amerika. 22.00 Gyvačių medžiotoja. 23.00 
Karališkosios kobros paieška. 24.00 Aligatorių 
tramdytojai. 1.00 Nakties programa. 

 sPorT1
6.00 Tiesioginė transliacija. WTA Korėja. Mote-
rų tenisas. Pusfinaliai. 10.00 Pasaulio rali-kro-
so čempionatas. Ispanija. 10 etapas. 2015-09-
20. 12.00 Europos Mini futbolo čempionatas. 1 
ketvirtfinalis. 2015-09-25. 13.00 Europos Mini 
futbolo čempionatas. 2 ketvirtfinalis. 2015-
09-25. 14.00 Tiesioginė transliacija. Rusijos 
„Premier league“. CSKA - „Lokomotiv“. 16.00 
Tiesioginė transliacija. Europos Mini futbolo 
čempionatas. Pusfinalis. 17.00 WTA Korėja. 
Moterų tenisas. Pusfinalis. 2015-09-26. 19.00 
Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier le-
ague“. „Spartak“ - „Zenit“. 20.50 Tiesioginė 
transliacija. Europos Mini futbolo čempionatas. 
Kova už 3 vietą. 21.30 Tiesioginė transliacija. 
Motosportas. Spidvėjus. Švedijos GP lenkty-
nės. 10 etapas. 22.00 Tiesioginė transliacija. 
Europos Mini futbolo čempionatas. Finalas. 
23.00 Tiesioginė transliacija. Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „NEC Nijme-
gen“ (nuo 2 kėl.) 23.45 „Sportinio pokerio Pre-
mier lyga“. Pramoginis TV šou. 0.45 Rusijos 
„Premier league“. CSKA - „Lokomotiv“. 2015-
09-26. 2.45 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 3.00 Europos Mini futbolo čempionatas. 
Finalas. 2015-09-26. 4.00 WTA Korėja. Moterų 
tenisas. Pusfinaliai. 2015-09-26. 

 ViasaT sPorT BalTic
5.55 „Formulė-1“. Japonijos GP treniruotė 3. 
Tiesioginė transliacija. 7.05 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Arsenal“. 8.55 „Formu-
lė-1“. Japonijos GP kvalifikacija. Tiesioginė trans-
liacija. 10.15 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ 
- „Slovan“. 12.15 Boksas. Stephenas Smithas 
- Devisas Boschiero. 14.10 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 14.40 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Tottenham“ - „Manchester City“. Tiesioginė 
transliacija. 16.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Leicester“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 
19.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
19.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „New-
castle“ - „Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 21.25 
Motosportas. Spidvėjus. Stokholmo GP lenkty-
nės. Tiesioginė transliacija. 23.00 Boksas. Jackas 
Culcay - Dennisas Hoganas. Tiesioginė translia-
cija. 2.00 Dviračių sportas. Pasaulio čempionatas. 

 eurosPorT
9.30, 20.00 Motociklai. Aragono didysis prizas. 
17.00 Motosportas. „Formula Renault 3.5 Series“. 
17.30, 19.00 Motosportas. FIA pasaulio čempi-
onatas. 18.00 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 
21.45 Regbis. Pasaulio čempionatas. 24.00, 0.55 
Jojimo apžvalga. 0.05 Jojimas su kliūtimis. Tautų 
taurė. 1.00 Ralis. FIA Europos čempionatas.
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7.05 Amerikos talentai.
9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji pavara.
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato 3 etapas. 
12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Aš myliu kaimą.
13.00 „Gyvūnų planeta“.
14.00 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
15.30 „Ponas Bynas“ (N-7).
16.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
17.00 „Žurovas. Pragaro 

džiaugsmai“.  
I d. (N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Dainuok mano dainą. 
21.00 Gerumo žvaigždė. 

Ge  riausio sociali nio 
darbuotojo rin kimai. 
Dalyvauja: „Pop ladies“,  
„Džentelmenai“, 
D.Zvon  kus ir K.Zvon-
kuvienė, R.Cicinas, 
V.Genytė, I.Starošaitė ir 
Ž.Žvagulis, D.Norvilas 
ir R.Norvilienė, 
E.Sipavičius ir kt.

23.00 Siaubo f. „Žuvis - 
Frankenšteinas“ (S).

0.40 Veiksmo trileris 
„Per plauką nuo  
pražūties“ (N-14).

2.35 Bamba TV (S).

7.39 TV parduotuvė.
7.55 Šiandien kimba.
8.30 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“  
(N-7).

9.30 Dokumentinis f. 
„Viskas apie  
gyvūnus“.

10.30 Gyvenu čia.
11.30 „Inspektorius 

Luisas“  
(N-7).

13.30 „Iššūkis“ 
(1/1) (N-7).

14.30, 16.20 
Muzikinis  
gimtadienis.

16.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Žinios. Orai.

17.30 Užmirštas 
grožis.

18.30 „80-ieji“ 
(N-7).

19.30, 21.30 Ginčas.
22.00 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
0.25, 3.30 

Trileris  
„Prirakintas“ (S).

 2.35 „Bręstantis blogis“ 
(N-14).

5.05 „Inspektorius Luisas“ 
(N-7).

6.35 Dokumentinis f. 
„Genijai iš  
prigimties“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 Kaukazo legendos.
11.15 DW naujienos.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kultūra +.
12.15 L.Donskio pašne ke sys 

su „Global Economic 
Symposium“ įkūrėju 
ir prezidentu, Kylio 
ekonomikos insti-
tuto vadovu prof. 
D.Snoweriu.

13.00 Koncertuoja „Saulės 
vaikai“.

14.10 Pinigų karta.
 15.00 V.Noreikos ir L.Bartu-

sevičiūtės koncertas.
17.15 Kultūra. Virgilijus 

Noreika.
17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios.
18.15 Muzika gyvai.
20.10 Kauno valstybinio 

dramos teatro spek-
taklis „Svarbiausioji 
repeticija“.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuojanti Europa.
23.45 Siaubo trileris 

„Sugrįžimas“ (N-14).

6.20 „Didingasis 
amžius“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Lemūrų gatvė“.
11.00 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
11.30 „Gyvenimas 

su liūtais“.
12.00 Šio rudens 

valgiai.
12.30 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
13.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Akloji“.
18.05 „Tabatos 

salonas“.
19.00 „Eliza“ (N-7).
21.00 „Paslaptys“ 

(N-14).
23.05 Biografinė drama 

„Anos Nikolės  
istorija“  
(N-14).

0.50 „Darbščiosios 
gražuolės“  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
11.00 „Krokodilų 

medžiotojas“ (N-7).
12.00 „Praeities žvalgas“ 

(N-7).
12.30 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

13.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusva-
landį.

14.00, 17.30 
Jokių kliūčių! (N-7).

15.00 Aukščiausia pavara.
16.30 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.05 Veiksmo komedija 

„Šanchajaus riteriai“ 
(N-7).

21.30 TV3 žinios.
22.30 Karo drama 

„Išminuotojų būrys“ 
(N-14).

1.15 Rizikingiausi polici-
jos darbo epizodai.  
1 s. (N-14).

2.05 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

10.30 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

11.30 Miestų skoniai.
12.00 „Pasaulis pro 

traukinio langą“.
13.00 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
13.30 „Vienos šeimos 

istorija“  
(N-7).

14.30 „Meilė yra viskas, 
ko reikia“  
(N-7).

16.30 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

18.20 „Tėvai už borto“.
19.00 Karštos senos 

sėdynės.
19.30 „Piktoji planeta“.
20.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Širdies muzika“.
22.15 Steve Vai koncertas 

„Where the wild 
things are“ (2).  
2009 m.

23.50 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

0.20 „Miegančioji 
gražuolė“ (S).

 14.10  Pinigų karta 22.00  „Bręstantis blogis“ 21.00  Gerumo žvaigždė  20.00  Klaipėdos savaitė 12.30  „Po pasaulį su 
Anthony Bourdainu“

 6.20  „Didingasis 
  amžius“

TV PROGRAMArugsėjo 26 d.

 TV Polonia
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.20 Polonija 24. 
12.50 Sveika, Polonija. 13.40, 18.25, 1.30 Gal-
vosūkis. 13.50, 22.40, 5.45 Sveikinimų koncer-
tas. 14.10 „Tėvas Mateušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 16.00 „Ježis Stuhras. Pats su savimi“. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.05 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.40 „M, kaip 
meilė“. 19.50 Kas skamba mūsų sieloje: vasaros 
fiesta. Koncertas. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 
21.45, 4.55 „Raganos“. 23.05 „Užmušk mane, fare“. 

 TV1000
8.20 „Mis slaptoji agentė 2: ginkluota ir žavin-
ga“. 10.30 „Haid Parkas prie Hadsono“. 12.10 
„Šiaurės šalis“. 14.20 „Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė“. 16.50 „King Kongas“. 20.00 „Edo 
TV“. 22.10 „Gerasis vokietis“. 24.00 „Mobilusis“. 

 DiscoVery 
8.15 Penktoji pavara. 9.10 Automobilių dirb-
tuvė. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 11.50 Kovos 
dėl bagažo. 12.40 Įveikti baimę. 15.25 Dideli 
lėktuvai. 16.20 Sunkiosios mašinos. 17.15, 
24.00 Sprogimas. 18.10 Tolimųjų reisų vairuo-
tojai. 19.05 Ledynų auksas. 20.00 Penktoji pa-
vara. 21.00 Inžinerija. 22.00 Mašinų sukilimas. 

 TraVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Restauruotojai. 10.00 
Auksarankiai. 11.00 Įspūdingiausios jachtos. 
12.00 Išgelbėkite mano verslą! 13.00 Dženi 
ir Olis degustuoja. 14.00 Naujo būsto paieš-
ka. Mongolija ir Meksika. 15.00 Naujo būsto 
paieška. Anglija ir Kolumbija. 16.00 Geriau-
si namai atostogoms. 17.00 Įspūdingiausios 
jachtos. 18.00 Didžiausi restoranai. 19.00 Bos-
tono maistas. 19.30 Beprotiškiausi atrakcionai. 
20.00 Svajonių išvyka. 21.00 Šeimos nuotykiai 
kelionėje. 22.00 Smalsus turistas. 23.00 Eks-
pedicija Vokietijoje. 24.00 Didžiausi restoranai. 
1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
 7.00 Mada šunims. 7.25 Akvariumų verslas. 
11.35 Mada šunims. 12.00 Zoltanas, gaujos 
valdovas. 12.50 Blogas šuo. 20.20 Majamio 
policija: gyvūnų apsaugos skyrius. 21.10 Šiau-
rės Amerika. 22.00 Gyvačių medžiotoja. 23.00 
Karališkosios kobros paieška. 24.00 Aligatorių 
tramdytojai. 1.00 Nakties programa. 

 sPorT1
6.00 Tiesioginė transliacija. WTA Korėja. Mote-
rų tenisas. Pusfinaliai. 10.00 Pasaulio rali-kro-
so čempionatas. Ispanija. 10 etapas. 2015-09-
20. 12.00 Europos Mini futbolo čempionatas. 1 
ketvirtfinalis. 2015-09-25. 13.00 Europos Mini 
futbolo čempionatas. 2 ketvirtfinalis. 2015-
09-25. 14.00 Tiesioginė transliacija. Rusijos 
„Premier league“. CSKA - „Lokomotiv“. 16.00 
Tiesioginė transliacija. Europos Mini futbolo 
čempionatas. Pusfinalis. 17.00 WTA Korėja. 
Moterų tenisas. Pusfinalis. 2015-09-26. 19.00 
Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier le-
ague“. „Spartak“ - „Zenit“. 20.50 Tiesioginė 
transliacija. Europos Mini futbolo čempionatas. 
Kova už 3 vietą. 21.30 Tiesioginė transliacija. 
Motosportas. Spidvėjus. Švedijos GP lenkty-
nės. 10 etapas. 22.00 Tiesioginė transliacija. 
Europos Mini futbolo čempionatas. Finalas. 
23.00 Tiesioginė transliacija. Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „NEC Nijme-
gen“ (nuo 2 kėl.) 23.45 „Sportinio pokerio Pre-
mier lyga“. Pramoginis TV šou. 0.45 Rusijos 
„Premier league“. CSKA - „Lokomotiv“. 2015-
09-26. 2.45 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 3.00 Europos Mini futbolo čempionatas. 
Finalas. 2015-09-26. 4.00 WTA Korėja. Moterų 
tenisas. Pusfinaliai. 2015-09-26. 

 ViasaT sPorT BalTic
5.55 „Formulė-1“. Japonijos GP treniruotė 3. 
Tiesioginė transliacija. 7.05 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Arsenal“. 8.55 „Formu-
lė-1“. Japonijos GP kvalifikacija. Tiesioginė trans-
liacija. 10.15 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ 
- „Slovan“. 12.15 Boksas. Stephenas Smithas 
- Devisas Boschiero. 14.10 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 14.40 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Tottenham“ - „Manchester City“. Tiesioginė 
transliacija. 16.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Leicester“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 
19.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
19.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „New-
castle“ - „Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 21.25 
Motosportas. Spidvėjus. Stokholmo GP lenkty-
nės. Tiesioginė transliacija. 23.00 Boksas. Jackas 
Culcay - Dennisas Hoganas. Tiesioginė translia-
cija. 2.00 Dviračių sportas. Pasaulio čempionatas. 

 eurosPorT
9.30, 20.00 Motociklai. Aragono didysis prizas. 
17.00 Motosportas. „Formula Renault 3.5 Series“. 
17.30, 19.00 Motosportas. FIA pasaulio čempi-
onatas. 18.00 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 
21.45 Regbis. Pasaulio čempionatas. 24.00, 0.55 
Jojimo apžvalga. 0.05 Jojimas su kliūtimis. Tautų 
taurė. 1.00 Ralis. FIA Europos čempionatas.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 17.00  „Žurovas. Pragaro 
   džiaugsmai“

 23.00  Koncertuoja 
   grupė „Rondo“

 10.30    Mūsų gyvūnai

 

 16.00   Bus visko 14.00  „Gyvenimo 
  bangos“

 TV8
7.00 „Maksas Stilas“. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Mo-
terys meluoja geriau“. 11.00 Kultūra +. 11.30 Ma-
myčių klubas. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 „Tėvas Braunas“. 16.00, 
0.30 „Mis Marpl“. 19.05 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 20.00 „Labanakt, vaikučiai“. 21.00 Romantinė 
drama „Maiklai“. 22.45 „Svajonių viešbutis. Karibai“.

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC televitrina. 
6.45, 23.00 Valanda su Rūta. 8.00, 0.55 Mes pačios. 
8.30, 2.25 KK2. 10.30 Arčiau mūsų. 12.00, 4.10 
Dviračio šou. 12.30 Statyk! 12.55 Tauro ragas. 13.25 
Apie žūklę. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30, 18.30 24 
valandos. 15.30 Yra, kaip yra. 19.30 „Aukso impe-
rija“. 20.30 Miesto skoniai. 21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 „Alfa“ savaitė. 22.30 Autopilotas.

 PBK
6.05, 0.25 „EURONEWS“. 6.35, 9.00, 11.00, 15.00 
Naujienos. 6.45 Tarnauju Tėvynei! 7.25 Vaikų 
klubas. 7.50 „Juokingi kamuoliukai“. 8.05 Sveikata. 
9.15 Kol visi namie. 10.00 „Maša ir lokys“. 10.15 
„Lučjenas“. 10.25 Fazenda. 11.15, 15.15 „Jese-
ninas“. 18.00 „Vienas prie vieno“. 21.00 Laikas. 
22.55 „Nastia“. 0.55 „Karas ir taika“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.20 „Išgydymas“. 9.00 Pats sau režisierius. 
9.50 J.Petrosianas. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 
14.00 Žinios. 11.15 Rytinis paštas. 11.55 Šven-
tinis koncertas. 14.30 „Vladimiras Zeldinas“. 
15.30 „Pagrindinė scena“. 17.55 „Svarbiausia“. 
20.00 Savaitės žinios. 22.00 Sekmadienio va-
karas su V.Solovjovu. 0.30 „Kraujas su pienu“. 
2.25 „Lenktynininkai“. 3.40 Humoro laida. 

 Ren
7.10 Vaikų klubas. 7.25 Mums net nesisapnavo. 
10.10 „Autokvestas“. 10.40 Pati naudingiau-
sia programa. 11.40 Jūrmala. Juoko festivalis 
13.30 „Instruktorius“. 1-12 s. 0.20 „Apokalipsės 
šešėlis“. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Viskas bus 
gerai! 9.25 Valgome namie! 10.25 Pirmoji pa-
vara. 11.05 Technikos stebuklas. 11.55 So-
dininkų atsakas. 13.20 „Kalės“. 17.00 Tyrimą 
atliko... 18.00 „Savaitės akcentai“. Informacinė 
programa. 19.00 „Taškas“ su Maksimu Šev-
čenko. 20.00 Dauguma. 21.20 „Šachta“. 1.05 
„Velnio išvarymas“. 2.00 „Pagundų miestas“. 
4.00 „Tėvai“. 5.50 „Bet kuriuo metu“. 

 TV PolonIa
8.55 Opolė 208 bisui. R.Rynkovskio rečitalis. 9.25, 
18.25 Galvosūkis. 9.35 „Astronariumas“: mėgė-
jiška astronomija. 10.00 Ekologijos laida. 10.30 
„Sizifo darbas“. 11.30 Šv.Mišių transliacija. Klaros 
Liudvikos Ščensnos beatifikacija Krokuvoje. 13.20 
Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. Kronika. 13.30, 
0.35, 6.25 Sveikinimų koncertas. 13.50 Miško isto-
rijos. 14.10 Prie Tatrų. 14.20 „Žudanti ugnis“. 15.25 
Kas skamba mūsų sieloje. Koncertas. 16.25 Okrasa 
laužo taisykles. 16.50 Sveikatos ir grožio alchemija. 
17.05 Provincijos lobiai. 17.25 Retromanija. 17.55 
Šokantis su gamta. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 
„M, kaip meilė“. 19.50 Valstybės interesai. 20.25 
Žvaigždės, hitai, istorijos: Česlavas Niemenas. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Ranča“. 
22.40, 4.40 TV teatras: spektaklis „Vėlinės“ (2). Len-
kija. 1983. 0.20 Prie Tatrų. 0.55 Valstybės interesai. 
1.30 Žvaigždės, hitai, istorijos: Č.Niemenas.

 TV1000
6.00 „Žodžių magija: JK Rowling istorija“. 7.30 
„28 dienos“. 9.10 „Šefas“. 10.40 „King Kongas“. 
13.50 „Ispangliška“. 16.10 „Edo TV“. 18.15 „Būti 
Flynu“. 20.00 „Rizikos riba“. 21.45 „Kartu iki pa-
saulio pabaigos“. 23.30 „Ir čia priėjo Poli“. 1.10 
„Aš esu Semas“. 3.30 „Įsivaizduojamas Dianos 
Arbus paveikslas“. 

 DIscoVeRy 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Maištingas gara-
žas. 8.15, 1.00 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų 
griovėjai. 10.05 Didelės statybos. 10.55 Kas 
nutiko vėliau? 11.50 Karbonaro efektas. 12.40 
Sandėlių medžiotojai. 13.35 Kovos dėl kontei-
nerių. 14.30 Kovos dėl bagažo. 15.25 Montuo-
tojai. 16.20 Surūdijusi imperija. 17.15 Kaip tai 
veikia? 18.10 Baseinų meistrai. 19.05 Neįtikėtini 
baseinai. 20.00 Per magiją į žvaigždes. 21.00 
Išgyventi kartu. 22.00 Pasprukti. 23.00 Upių 
pabaisos. 24.00 Pražūtingas laimikis. 1.55 Ka-
tastrofa ant ratų. 2.50 Išgyventi kartu. 

 TRaVel
9.00 Ryto programa. 9.30, 14.30 Restauruotojai. 
10.00, 15.30 Auksarankiai. 11.00 Mano namelis 
ant ratų. 12.00, 20.00 Pigių automobilių paieš-
ka. 13.00 Statybos Aliaskoje. 14.00 Atostogos 
viduryje ežero. 16.30 Geriausi namai atosto-
goms. 17.00 Iškyla gamtoje. 19.00 Dženė ir Olis 
degustuoja. 21.00 Kelių varžovai. 22.00 Įspū-
dingiausios jachtos. 23.00 Greičiausi pasaulio 
linksmieji kalneliai. 24.00 Didžiausi restoranai. 
1.00 Nakties programa. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

(N-7).
7.30 „Vėžliukai 

nindzės“.
8.00 „Ančiukas 

Donaldas  
ir draugai“.

8.30 „Legenda 
apie Korą“  
(N-7).

9.30 Statybų TV.
10.00 Padėkime 

augti.
10.30 Svajonių 

sodai.
11.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
12.30 „Mikės 

Pūkuotuko  
nuotykiai“.

14.00 „Gyvenimo 
bangos“  
(N-7).

16.45 Ekstrasensų 
mūšis  
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 X Faktorius.
21.30 Veiksmo f. 

„007 Paguodos 
kvantas“  
(N-7).

23.45 Kriminalinė 
drama 
„Neliečiamieji“ 
(N-14).

6.30 „Mažieji Tomas 
ir Džeris I“.

6.55 „Eskimų mergaitė“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Dora  
ir draugai“.

7.45 „Keista šeimynėlė“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Veiksmo komedija 

„Trys nindzės imasi 
veikti“ (N-7).

11.45 Nuotykių komedija 
„Bukas ir Bukesnis“ 
(N-7).

13.55 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Bus visko.
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Sekmadienio 

žinios su „Alfa“.
19.30 Lietuvos balsas.
21.45 Veiksmo trileris 

„Skubi siunta“  
(N-7).

23.35 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas 2. 
Smurto banga“ 
(N-14).

1.20 Komedija „Meilės 
guru“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.50 Stilius.
7.40 Šventadienio mintys.
8.05 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.15 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 Brolių Grimų pasakos. 

„Raudonkepuraitė“.
12.00 „Paslaptingoji Afrika 2“.
12.55 „Lotynų Amerikos 

platybėse“. 3 d. 
13.50 „Mis Marpl 1“. „Lavonas 

bibliotekoje“ (N-7).
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios.
16.15 Istorijos detektyvai. 
17.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Pavojingi jausmai“.
21.50 Istorinė drama 

„Hercogienė“ (N-14).
23.40 „Paslaptingoji Afrika 2“.

7.00 Brydės.
7.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato 3 etapas. 
2015 m.

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 FAILAI X. 

Dokumentinis f. 
„Siena nuo barbarų. 
Limas“.

12.00 Dokumentinis f. 
„Gyvūnų planeta“.

14.00 Sveikinimai. 
16.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Žurovas. Pragaro 
džiaugsmai“.  
II dalis (N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Drama 
„Kedrų įlanka 1“ 
(N-7).

21.00 „Kultas“ 
(N-14).

23.00 Veiksmo trileris 
„Mirties kelias“ 
(N-14).

0.45 „Mano mylimiausia 
ragana“  
(N-7).

1.50 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“  
(N-7).

8.30 Kaimo 
akademija.

9.00 Šiandien kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kelionių vėjai.
10.30 Dokumentinis f. 

„Genijai iš  
prigimties“.

11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė 

loterija.
12.15 „Iššūkis“ 

(N-7).
14.30, 16.20 

Ginčas.
16.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Žinios. Orai.
17.30 24/7.
18.30 „80-ieji“ 

(N-7).
19.30, 5.05 

Viskas. Aišku.
21.30, 2.00 

„Bręstantis blogis“ 
(N-14).

23.50, 3.30 
Siaubo f. „Miesto 
legendos 3. 
Kruvinoji Meri“ (S).

6.10 Dokumentinis f. 
„Genijai iš  
prigimties“.

8.05 Labas rytas, Lietuva.
10.50 „Mylių Amerika“.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Šventadienio mintys.
12.15 V.Vaitkevičius. Sauja 

žinių, arba kaip senovės 
lietuvis savimi matavo.

13.00 Tarptautinės muzikos 
dienos koncertas. Tie  -
sioginė transliacija iš LR 
Prezidentūros kiemo.

14.15 B.Eifmano baletas 
„Broliai Karamazovai“.

15.20 R.Bacho „Džonatanas 
Livingstonas Žuvėdra“.

15.55 Knygos „Virgilijus 
Noreika. „Ir kur benu-
eičiau...“ pristatymas.

16.55  M.K.Čiurlionio 
paveikslai ir muzika.

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios.
18.15 Rusų gatvė.
18.45 Septynios Kauno 

dienos.
19.20 Operos solisto 

Virgilijaus Noreikos 
80-mečiui. OTELAS.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
Koncertuoja grupė 
„Rondo“.

24.00 Džiazo muzikos 
vakaras. Džiazo die-
nos Tauragėje. 2 d.
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„VAGIŲ PASAULIS“
Trileris. JAV, Vokietija. 2009.
Režisierė M.Leder.
Vaidina M.Frimanas, A.Banderasas, R.Forsteris.

Keitas Riplis - rafinuotas niujorkietis, puikiai išmanantis meną. Niekas 
negalėtų įtarti, kad iš tikrųjų šis pagyvenęs ponas yra patyręs meno 
dirbinių vagis. Riplis paskutiniam savo darbeliui pasisamdo jaunesnį 
vagį iš Majamio Gabrielį Martiną. Veteranas nori iš Rusijos muziejaus 
pavogti du išskirtinius Faberžė kiaušinius, vertus po 20 milijonų dolerių.

„SKUBI SIUNTA“
Veiksmo Trileris. JAV. 2012.
Režisierius D.Kupas.
Vaidina Dž.Gordonas-Levitas, 
A.Tveitas, M.Šenonas.

Vilis dirba siuntinių kompanijoje. Drau-
gė Nima paprašo Vilio pristatyti voką 
su ilgai kauptais pinigais. Tačiau apie 
tai sužino lupikautojas Linas ir, norė-
damas pasiglemžti pinigus, pasamdo 
prasilošusį korumpuotą policininką.

„NELIEČIAMIEJI“
kriminalinė drama. JAV. 1987.
Režisierius B.de Palma.
Vaidina K.Kostneris, Š.Koneris, 
E.Garsija.

Filmas nukelia į Čikagą, į tuos lai-
kus, kai Amerikoje veikė ,,sausasis“ 
įstatymas. Sąžiningas, bet naivus 
federalinis agentas Elijotas Nesas 
dažnai klysta bandydamas sutram-
dyti įžūlius gangsterius ir jų legen-
dinį vadeivą Alą Kaponę.

„MIRTIES KELIAS“
Veiksmo Trileris. JAV. 2009.
Režisierius F.Chalfunas.
Vaidina K.Gudingas jaunesn., 
M.Fereras, H.Keitelis.

Džošua dirba smogiku pas mafijos 
vadeivą. Gyvenimas, kuriame blizga 
merginų šypsenos, liejasi šampanas ir 
netrūksta pinigų. Tačiau Džošua žino, 
kad vienas netinkamas žingsnis gy-
venimą gali apversti aukštyn kojomis.

rugsėjo 27 d.

 16.10  „Ramen mergina“ 2.05  „Bobo užkandinė“ 18.55  „Derenas Braunas. 
Baimė ir tikėjimas“

 ANIMAL PLANET
7.00 Mada šunims. 7.25 Liūno broliai. 11.35 
Mada šunims. 12.00 Kinologijos įvadas. 12.50 
Orangutangų sala. 18.15 Pažintis su orangu-
tangais. 20.20 Belovežo giria. 21.10 Šiaurės 
Amerika. 22.00 Upių pabaisos. 23.00 Pavojin-
giausios gyvatės. 24.00 Aligatorių tramdytojai. 
1.00 Nakties programa. 

 SPoRT1
8.00 Tiesioginė transliacija. WTA Korėja. Moterų 
tenisas. Finalas. 10.00 Karaliaus taurė „Copa del 
Rey“. „FC Barcelona“ - Madrido „Real“. Finalas. 
2015 m. 11.35 Europos Mini futbolo čempiona-
tas. Pusfinalis. 2015-09-26. 12.30 Europos Mini 
futbolo čempionatas. Finalas. 2015-09-26. 13.30 
Rusijos „Premier league“. „Spartak“ - „Zenit“. 
2015-09-26. 15.30 Tiesioginė transliacija. Olan-
dijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „PEC Zwol-
le“. 17.30 WTA Korėja. Moterų tenisas. Finalas. 
2015-09-27. 19.30 KOK World series. Bušido 
kovos. Premjera. 22.00 Rusijos „Premier league“. 
CSKA - „Lokomotiv“. 2015-09-26. 24.00 „Spor-
tinio pokerio Premier lyga“. Pramoginis TV šou. 
1.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ -
„PEC Zwolle“. 2015-09-27. 3.00 Rusijos „Pre-
mier league“. „Spartak“ - „Zenit“. 2015-09-26. 
5.00 KOK World series. Bušido kovos. 

 VIASAT SPoRT BALTIc
6.30 „Formulė-1“. Japonijos GP kvalifikacija. 7.50 
„Formulė-1“. Japonijos GP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 10.20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 10.50 Premier lygos apžvalga. 11.50 
Motosportas. Aragono MotoGP Moto3 lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 13.10 Motosportas. Aragono 
MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
14.45 Motosportas. Aragono MotoGP lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 16.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 16.55 Ledo ritulys. KHL. 
„Spartak“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 
19.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Watford“ - 
„Crystal Palace“. 21.20 Dviračių sportas. Pasaulio 
čempionatas. Tiesioginė transliacija. 23.00 Dviračių 
sportas. Pasaulio čempionatas. 1.55 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Watford“ - „Crystal Palace“. 3.45 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga.

 EURoSPoRT
9.30 Motosportas. FIA pasaulio čempionatas. 11.30, 
20.45 Motociklai. Aragono didysis prizas. 16.00 
Tenisas. „ATP World Tour 250“. 18.00 Regbis. Pa-
saulio čempionatas. 22.00 Motosportas. „Formula 
Renault 3.5 Series“. 22.30 Šuoliai nuo tramplino. 
Vasaros „Grand Prix“. 23.15 Motosporto apžvalga. 
23.30 Ralis. FIA Europos čempionatas. 24.00 Fut-
bolas. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Lemūrų gatvė“.
11.00 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
11.30 „Gyvenimas 

su liūtais“.
12.00 Šio rudens valgiai.
12.30 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 Nemarus kinas. 

Komedija „Vieno 
kino vargai Kinijoje“.

18.55 „Derenas Braunas. 
Baimė ir tikėjimas“.  
I dalis (N-7).

20.00 „Vangelija“ 
(N-7).

21.00 Detektyvas 
„Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. 
Juodi tigrai, balti 
liūtai“ (N-7).

22.55 Veiksmo f. 
„Specialusis būrys“ 
(N-14).

0.35 „Darbščiosios 
gražuolės“ (N-7).

6.30 Teleparduotuvė.
6.45 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

7.45 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
11.00 „Krokodilų 

medžiotojas“.
12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

13.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per  
pusvalandį.

14.00, 17.30 
Jokių kliūčių! (N-7).

15.00 Iš peties (N-7).
16.00 Ekstremali žvejyba.
16.30 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Formulės-1 pasau-

lio čempionato 
Didžiojo Japonijos 
prizo lenktynės“. 
Vaizdo įrašas.

21.30 TV3 žinios.
22.30 Trileris „Kulka“ 

(N-14).
0.15 Trileris „Vagių 

pasaulis“ (N-14).
2.05 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

10.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

12.30, Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

13.30 Karštos senos 
sėdynės.

14.00 „Piktoji planeta“.
14.30 „Širdies muzika“.
16.10 „Ramen mergina“ 

(N-7).
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Komisaras 

Manara 2“ (N-7).
20.00 „Vienos šeimos 

istorija“ (N-7).
21.00 VIP seansas. 

„Šventas vanduo“ 
(N-14).

22.45 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.15 „Transporteris“ 
(N-14).

0.15 „Priedangoje“ 
(N-7).

TV6
0.15

rekomenduoja

LNK
21.45

BTV
23.00

TV3
23.45
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„VAGIŲ PASAULIS“
Trileris. JAV, Vokietija. 2009.
Režisierė M.Leder.
Vaidina M.Frimanas, A.Banderasas, R.Forsteris.

Keitas Riplis - rafinuotas niujorkietis, puikiai išmanantis meną. Niekas 
negalėtų įtarti, kad iš tikrųjų šis pagyvenęs ponas yra patyręs meno 
dirbinių vagis. Riplis paskutiniam savo darbeliui pasisamdo jaunesnį 
vagį iš Majamio Gabrielį Martiną. Veteranas nori iš Rusijos muziejaus 
pavogti du išskirtinius Faberžė kiaušinius, vertus po 20 milijonų dolerių.

„SKUBI SIUNTA“
Veiksmo Trileris. JAV. 2012.
Režisierius D.Kupas.
Vaidina Dž.Gordonas-Levitas, 
A.Tveitas, M.Šenonas.

Vilis dirba siuntinių kompanijoje. Drau-
gė Nima paprašo Vilio pristatyti voką 
su ilgai kauptais pinigais. Tačiau apie 
tai sužino lupikautojas Linas ir, norė-
damas pasiglemžti pinigus, pasamdo 
prasilošusį korumpuotą policininką.

„NELIEČIAMIEJI“
kriminalinė drama. JAV. 1987.
Režisierius B.de Palma.
Vaidina K.Kostneris, Š.Koneris, 
E.Garsija.

Filmas nukelia į Čikagą, į tuos lai-
kus, kai Amerikoje veikė ,,sausasis“ 
įstatymas. Sąžiningas, bet naivus 
federalinis agentas Elijotas Nesas 
dažnai klysta bandydamas sutram-
dyti įžūlius gangsterius ir jų legen-
dinį vadeivą Alą Kaponę.

„MIRTIES KELIAS“
Veiksmo Trileris. JAV. 2009.
Režisierius F.Chalfunas.
Vaidina K.Gudingas jaunesn., 
M.Fereras, H.Keitelis.

Džošua dirba smogiku pas mafijos 
vadeivą. Gyvenimas, kuriame blizga 
merginų šypsenos, liejasi šampanas ir 
netrūksta pinigų. Tačiau Džošua žino, 
kad vienas netinkamas žingsnis gy-
venimą gali apversti aukštyn kojomis.

rugsėjo 27 d.

 16.10  „Ramen mergina“ 2.05  „Bobo užkandinė“ 18.55  „Derenas Braunas. 
Baimė ir tikėjimas“

 ANIMAL PLANET
7.00 Mada šunims. 7.25 Liūno broliai. 11.35 
Mada šunims. 12.00 Kinologijos įvadas. 12.50 
Orangutangų sala. 18.15 Pažintis su orangu-
tangais. 20.20 Belovežo giria. 21.10 Šiaurės 
Amerika. 22.00 Upių pabaisos. 23.00 Pavojin-
giausios gyvatės. 24.00 Aligatorių tramdytojai. 
1.00 Nakties programa. 

 SPoRT1
8.00 Tiesioginė transliacija. WTA Korėja. Moterų 
tenisas. Finalas. 10.00 Karaliaus taurė „Copa del 
Rey“. „FC Barcelona“ - Madrido „Real“. Finalas. 
2015 m. 11.35 Europos Mini futbolo čempiona-
tas. Pusfinalis. 2015-09-26. 12.30 Europos Mini 
futbolo čempionatas. Finalas. 2015-09-26. 13.30 
Rusijos „Premier league“. „Spartak“ - „Zenit“. 
2015-09-26. 15.30 Tiesioginė transliacija. Olan-
dijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „PEC Zwol-
le“. 17.30 WTA Korėja. Moterų tenisas. Finalas. 
2015-09-27. 19.30 KOK World series. Bušido 
kovos. Premjera. 22.00 Rusijos „Premier league“. 
CSKA - „Lokomotiv“. 2015-09-26. 24.00 „Spor-
tinio pokerio Premier lyga“. Pramoginis TV šou. 
1.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ -
„PEC Zwolle“. 2015-09-27. 3.00 Rusijos „Pre-
mier league“. „Spartak“ - „Zenit“. 2015-09-26. 
5.00 KOK World series. Bušido kovos. 

 VIASAT SPoRT BALTIc
6.30 „Formulė-1“. Japonijos GP kvalifikacija. 7.50 
„Formulė-1“. Japonijos GP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 10.20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 10.50 Premier lygos apžvalga. 11.50 
Motosportas. Aragono MotoGP Moto3 lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 13.10 Motosportas. Aragono 
MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
14.45 Motosportas. Aragono MotoGP lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 16.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 16.55 Ledo ritulys. KHL. 
„Spartak“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 
19.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Watford“ - 
„Crystal Palace“. 21.20 Dviračių sportas. Pasaulio 
čempionatas. Tiesioginė transliacija. 23.00 Dviračių 
sportas. Pasaulio čempionatas. 1.55 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Watford“ - „Crystal Palace“. 3.45 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga.

 EURoSPoRT
9.30 Motosportas. FIA pasaulio čempionatas. 11.30, 
20.45 Motociklai. Aragono didysis prizas. 16.00 
Tenisas. „ATP World Tour 250“. 18.00 Regbis. Pa-
saulio čempionatas. 22.00 Motosportas. „Formula 
Renault 3.5 Series“. 22.30 Šuoliai nuo tramplino. 
Vasaros „Grand Prix“. 23.15 Motosporto apžvalga. 
23.30 Ralis. FIA Europos čempionatas. 24.00 Fut-
bolas. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Lemūrų gatvė“.
11.00 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
11.30 „Gyvenimas 

su liūtais“.
12.00 Šio rudens valgiai.
12.30 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 Nemarus kinas. 

Komedija „Vieno 
kino vargai Kinijoje“.

18.55 „Derenas Braunas. 
Baimė ir tikėjimas“.  
I dalis (N-7).

20.00 „Vangelija“ 
(N-7).

21.00 Detektyvas 
„Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. 
Juodi tigrai, balti 
liūtai“ (N-7).

22.55 Veiksmo f. 
„Specialusis būrys“ 
(N-14).

0.35 „Darbščiosios 
gražuolės“ (N-7).

6.30 Teleparduotuvė.
6.45 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

7.45 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
11.00 „Krokodilų 

medžiotojas“.
12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

13.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per  
pusvalandį.

14.00, 17.30 
Jokių kliūčių! (N-7).

15.00 Iš peties (N-7).
16.00 Ekstremali žvejyba.
16.30 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Formulės-1 pasau-

lio čempionato 
Didžiojo Japonijos 
prizo lenktynės“. 
Vaizdo įrašas.

21.30 TV3 žinios.
22.30 Trileris „Kulka“ 

(N-14).
0.15 Trileris „Vagių 

pasaulis“ (N-14).
2.05 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

10.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

12.30, Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

13.30 Karštos senos 
sėdynės.

14.00 „Piktoji planeta“.
14.30 „Širdies muzika“.
16.10 „Ramen mergina“ 

(N-7).
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Komisaras 

Manara 2“ (N-7).
20.00 „Vienos šeimos 

istorija“ (N-7).
21.00 VIP seansas. 

„Šventas vanduo“ 
(N-14).

22.45 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.15 „Transporteris“ 
(N-14).

0.15 „Priedangoje“ 
(N-7).

TV6
0.15

rekomenduoja

LNK
21.45

BTV
23.00

TV3
23.45
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 „Ponas Jangas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.00 Muzikinė komedija 

„Mapetai“.
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Pavojingi 

aukštakulniai (N-7).
21.00 TV serialas 

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas 

„Kerštas“ (N-7).
23.30 TV serialas „Melas ir 

paslaptys“ (N-14).
0.30 TV serialas 

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

1.25 TV serialas 
„Ryšys“ (N-7).

2.20 TV serialas 
„Naujokė“ (N-7).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Veiksmo f. 
„Zoro kaukė“ (N-7).

11.30 Nuotykių f. 
„Kelionė į Žemės 
centrą“ (N-7).

13.15 „Keista šeimynėlė“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas

„Ponia Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Nuo... Iki.
21.00 TV serialas 

„Visi vyrai -  
kiaulės...“ (N-7).

21.30 Žinios.
22.10 Siaubo trileris 

„Galutinis tikslas“ 
(N-14).

0.15 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

1.10 TV serialas 
„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

2.05 „Mentalistas“ (N-7).

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.35 Istorijos detektyvai. 
12.30 Savaitė.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.25 Klausimėlis.lt.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 2“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 Trumposios žinios.
22.25 „Pabėgimas iš 

„Islamo valstybės“.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Dėmesio pakrašty.
0.35 „Berlyno policija 2“.
1.25 Trumposios žinios.
1.30 Klauskite daktaro.
1.55 Trumposios žinios.
2.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.

 18.30  Šiandien 11.00  „Mapetai“  19.30  KK2

Pirmadienis

„TAMSUS DANGUS“
Siaubo filmaS. JAV. 2013.
Režisierius S.Stiuartas.
Vaidina K.Rasel, Dž.Brenanas, Dž.Hamiltonas.

Vidury nakties įsijungia signalizacija, nors visos durys sandariai uždary-
tos. Keistos jauniausio sūnaus kalbos. Į langą užsimušęs paukštis. Po jo 
užsimuša dar keli šimtai. Keisti ženklai ant vaiko kūno. Kas tai? Kas ėmė 
drumsti idilišką Leisės ir Danielio bei jų atžalų gyvenimą? Išsigandusi 
Leisė ima ieškoti informacijos internete ir pradeda dar labiau bijoti...

rekomenduoja

TV6
23.00

„KAI APLANKO MEILĖ“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina Ž.Tremsal, P.Fichtė, 
M.Agiševa.

Julija Grinvud Londone padarė pui-
kią karjerą - ji dirba žymioje renginių 
organizavimo įmonėje, tik jos asme-
ninis gyvenimas klostosi ne itin sėk-
mingai. Užtikusi savo vaikiną Bilį su 
kita, ji suvokia, kad tai jau tikrai san-
tykių pabaiga. Staiga Julija sulaukia 
mamos skambučio, ši kviečia kuo 
skubiau atvykti į Kornvalį. Sudraskyta 
širdimi mergina skuba namo.

„GALUTINIS TIKSLAS“
Siaubo trileriS. JAV. 2000.
Režisierius Dž.Vongas.
Vaidina D.Sava, K.Smitas, K.Klouk.

Aleksas kartu su klasės draugais 
rengėsi keliauti į Paryžių. Tačiau 
prieš pat skrydį jis išvysta viziją 
- lėktuvas, nespėjęs pakilti, su-
sprogsta. Visi jo keleiviai žūsta. Su-
sijaudinusį Aleksą išveda iš lėktuvo. 
Drauge su juo išlipa ir keli klasės 
draugai. Netikėtai viskas įvyksta 
taip, kaip matė Aleksas. Išsigelbėję 
bičiuliai džiaugiasi. Tačiau džiūgau-
ti dar per anksti.

 „PABAIGA“
tV SerialaS. Turkija. 2012.
Režisierius U.Bairaktaras.
Vaidina E.Džanas, 
E.A.Duzjatanas, N.Erdoganas.

Niekas niekada nebūna taip, kaip 
atrodo. Laiminga santuoka, vyras 
ir žmona myli vienas kitą, motina 
ir tėvas rūpinasi savo vaikais. Nėra 
abejonių, melo, yra pasitikėjimas. 
Yra trijų tipų moterys. Vienos išteka 
už namų, kitos už vaikų, trečios už 
vyro. Ailin ištekėjo už vyro...

TV8
21.00

LNK
22.10

TV1
22.50

 TV8
8.00 Vilnius gyvai. 9.45 „Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė“. 11.15 „Maiklai“. 13.00, 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 14.00, 19.00 „Laukinukė“. 15.00 
„Žavūs ir drąsūs“. 17.00 „Nemylimi“. 18.00, 22.45 
„Privati praktika“. 20.00 „Labanakt, vaikučiai“. 21.00 
„Kai aplanko meilė“. 23.40 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 INfO TV
6.00 Krepšinio pasaulyje. 6.30 Tauro ragas. 7.00 
Apie žūklę. 7.30 „Pasaulis iš skrydžio oro balio-
nu“. 8.30 „Nuostabiausia diena pasaulyje“. 9.30 
Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.05 Valanda su Rūta. 
12.20 Mes pačios. 12.50 Ne vienas kelyje. 13.20 
Autopilotas. 13.50 Apie žūklę. 14.20 Yra, kaip 
yra. 15.20, 16.30, 21.00 Dviračio šou. 15.50 KK2. 
17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje.

 PBK
6.00, 23.30 „EURONEWS“. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 11.20, 12.20 Šiandien 
vakare. 13.25 „Džuna. Vienatvės dovana“. 14.30 
Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.05 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.05 „Tatjanos naktis“. 23.00 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.55 „Ty-
rimo paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 18.15, 3.50 
Tiesioginis eteris. 20.55 „Nesugalvotas gyvenimas“. 
23.50 Privatus detektyvas. 0.40 „Dangaus kregždės“.

 REN
7.35 Reporterių istorijos. 8.05, 19.25 Pasaulio pa-
slaptys su A.Čapman. 8.55, 20.25 Kviestinė vakarie-
nė. 9.50 Švarus darbas. 10.35 Mums net nesisapna-
vo. 13.15 Pati naudingiausia programa. 14.30 „Dar 
ne vakaras“. 15.25 „Senovės gražuolių paslaptys“. 
16.25 Gyva tema. 17.20 Keista byla. 18.25 „Per 
prievartą laimingi“. 21.25 Slaptosios teritorijos. 23.20 
Žiūrėti visiems! 23.55 „Kariai 16“. 0.50 Keista byla. 

 NTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10, 8.05 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 Rytas su 
J.Vysockaja. 10.25 Gaminame su A.Zyminu. 11.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00, 13.20 Prisie-
kusiųjų teismas. 14.30 Ypatingas įvykis.. 15.00 „Lo-
lita“. 16.20 „Liejyklos 4“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Pakrantės apsauga 2“. 21.35 „Šefas 2“. 23.40 
Dienos anatomija. 0.20 „Sindbado laikas“. 2.15 „Pa-
gundų miestas“. 4.05 Aš lieknėju. 5.05 „Advokatas“. 
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6.15 Sveikatos ABC 
televitrina.

6.40 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.35 „Siena nuo 
barbarų. Limas“.

8.30 „Penktoji pavara“.
9.30 „Gyvūnų planeta“.
10.45 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

12.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 Mano virtuvė 
geriausia.

14.40 Amerikos talentai.
15.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Ponas Bynas“ 

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

„Specialistas“ (N-7).
23.45 „Gyvi numirėliai“ 

(N-14).
0.40 „Mentalistas“ (N-7).
1.35 „Prokurorų 

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

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Žinios.
7.35 Vantos lapas.
8.05 Šiandien kimba.
8.35 „Miškinis“ (1) (N-7).
9.40 Kelionių vėjai.
10.15 „Inspektorius Luisas“.
11.45, 12.05 24/7.
12.00, 13.00, 14.00 

Svarbi žinia.
12.50 Mūsų miškai.
14.05 Dar pažiūrėsim.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 

„Miškinis“ (N-7).
15.00 Svarbi žinia.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 „Inspektorius Mažylis“.
21.30 Nuoga tiesa. 
23.20 Vaivos pranašystės. 

„Ar be žinios dingusi 
mergaitė dar gyva - 
šokiruojanti ekstra-
senso versija“.

0.20 „Bręstantis blogis“ 
(N-14).

1.35, 5.00 Reporteris.
2.25, 5.35 

Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).

8.05 „Raudonkepuraitė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda daiktai“.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Kultūra +.
13.10 Kauno valstybinio 

dramos teatro spek-
taklis „Svarbiausioji 
repeticija“.

15.00 Polonezo ritmu. XIX a.
saloniniai šokiai.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 R.Wagnerio operos 

„Tristanas ir Izolda“ 
antrojo veiksmo koncer-
tinis atlikimas. Dalyvauja: 
Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, 
solistai I.Storey, 
N.Kazlaus, V.Mončytė. 
Dir. W.Attanasi (Italija).

19.50 Kaukazo legendos.
20.30 „Haudis Gaudis“.
21.00 Geriausi trumpame-

tražiai filmai. 2010 m.
21.20 Operos solistas 

Ianas Storey.
22.20 DW naujienos.
22.30 Romantinė komedija 

„Vedybų ceremonija“.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 Šio rudens valgiai.
11.35 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.05 „Akloji“.
14.35 Penki 

ingredientai.
15.30 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Viliojimo menas“ 

(N-14).
22.50 „Pabaiga“.
23.50 „Dūmas“ 

(N-14).
0.50 „Visa menanti“ 

(N-7).

6.50, 14.30 
Teleparduotuvė.

7.05 „Beverli Hilsas 
90210“ (N-7).

8.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 Džeimio Oliverio 

patiekalai per  
pusvalandį.

13.30 „Univeras“
 (N-7).

15.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

16.00 „Mastrichto 
policija“ (N-7).

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

23.00 „Tamsus dangus“ 
(N-14).

0.55 „Tėvynė“ 
(N-14).

1.55 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

10.00 „Trauma“ (N-7).
11.00 „Aivenhas“ 

(N-7).
12.00 „Laukinės gamtos 

ginklai“.
13.00 Miestų skoniai.
13.30 „Tėvai už borto“.
14.15 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.45 Karštos senos 
sėdynės.

15.15 „Kosmoso kariai“.
17.00 Keisčiausi 

pasaulio restoranai.
17.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Vienos šeimos 
istorija“ (N-7).

19.00 „Aivenhas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Priedangoje“ 
(N-7).

21.30 Kino akademija. 
„Skrebutis“  
(N-7).

23.15 Balticum TV 
žinios.

23.45 „Širdies muzika“.

 18.30  „Tristanas 
 ir Izolda“

 12.50  Mūsų miškai 14.40  Amerikos talentai  21.30  „Skrebutis“ 12.30  Džeimio Oliverio 
  patiekalai per pusvalandį

 13.05  „Pavogtas 
  gyvenimas“

TV PROGRAMArugsėjo 28 d.

 TV Polonia
8.05 Regionų istorija. 8.25 „Stebuklingas medis“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05 Šokantis su gamta. 12.35 
Kultūringieji PL. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 21.00 Žinios. 13.50, 19.55 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Ranča“. 15.25 „Vėlinės“ (2). 17.25 WOK - 
viskas apie kultūrą. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.55 
Gyvenimo menas. 19.25 „Naszaarmia.pl“. 20.25 Regi-
onų istorija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 
3.45 „Prie užliejamos pievos“. 23.05, 5.20 Polonija 24. 

 TV1000
11.40 „Žodžių magija: JK Rowling istorija“. 13.20 
„Būti Flynu“. 15.10 „Mūsų meilės istorija“. 16.45 
„Rizikos riba“. 18.30 „Anglų kalbos mokytoja“. 20.00 
„Išgyvens tik mylintys“. 22.00 „Įsivaizduojamas Dia-
nos Arbus paveikslas“. 24.00 „Aš esu Semas“.

 DiscoVery 
9.40, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, mo-
teris, gamta. 10.55, 14.30, 23.00 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40 Automobilių per-
pardavinėtojai. 13.35 Iliuzionistas Dinamo. 18.10 
Pamesto bagažo aukcionai. 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00 
Sunkvežimių vairuotojai. 22.00 Nuogi ir išsigandę. 

 TraVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Naujo būsto paieška. 
Pietų Korėja. 10.00 Statybos Aliaskoje. 11.00 
Mano namelis ant ratų. 12.00 Muziejaus pa-
slaptys ir legendos. 13.00 Naujo būsto paieška. 
Anglija ir Meksika. 14.00 Auksarankiai. 14.30 
Turto gelbėtojai. 15.00 Statybos Aliaskoje. 16.00 
Pavojai oro uoste. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00 
Amerikos maistas. Miestai dvyniai. 19.00 Naujo 
būsto paieška. Kosta Rikas ir Hondūras. 20.00 
Naujo būsto paieška. Anglija ir Singapūras. 
21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. Pietų 
Afrika. 22.00 Kelių varžovai. 23.00 Amerikos 
maistas. Miestai dvyniai. 24.00 Iškyla gamtoje.

 animal PlaneT
7.00, 14.55 Šunų mados. 7.25, 10.45, 16.10 
Akiplėšos katės. 8.15, 17.50 Pavojingos salos. 
9.05, 11.35 Namai medžiuose. 9.55, 15.20, 
20.20 Akvariumų verslas. 12.25, 17.00 Nepa-
klusnus šuo. 13.15 Į laisvę su pitbuliu. 14.05, 
19.30 Liūno broliai. 18.40 Į laisvę su pitbuliu. 
Atsargiai - šuo! 21.10 Belovežo giria. Pirma-
pradis miškas. 22.00 Bondai Byčo veterinaras. 
23.00 Išgyvenusiųjų klubas. 24.00 Aligatorių 
tramdytojai. 1.00 Nakties programa. 

 sPorT1
6.00 Rusijos „Premier league“. „Spartak“ - 
„Zenit“. 2015-09-26. 8.00 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. Premjera. 
8.30 „Road to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 
Premjera. 9.00 „NBA Pasaulis“. Speciali krep-
šinio laida. 9.30, 21.30 NBA krepšinio lyga. 
Klyvlendo „Cavaliers“ - Toronto „Raptors“. 
2014-12-07. 11.30, 23.30 NBA Action. Krep-
šinio lygos apžvalga. 12.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Unicaja“. 
2015-04-30. 14.00 Europos Mini futbolo čem-
pionatas. 1 ketvirtfinalis. 2015-09-25. 15.00 
Europos Mini futbolo čempionatas. 2 ketvirtfi-
nalis. 2015-09-25. 16.00 WTA Korėja. Moterų 
tenisas. Pusfinalis. 2015-09-26. 18.00 Rusijos 
„Premier league“. „Spartak“ - „Zenit“. 2015-
09-26. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas 
su Žydrūnu Savicku. Premjera. 20.30 „Road 
to glory“. Kovinio sporto žurnalas. Premje-
ra. 21.00 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 24.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - „Unicaja“. 2015-04-30. 2.00 
Snukeris. Angliškojo biliardo Premier lyga. 
4.00 ATP 500 Dubajus. Vyrų tenisas. Roger 
Federer - Novak Djokovic. 2011 m. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 300 mylių lenktynės. 
11.30 Dviračių sportas. Pasaulio čempionatas. 
16.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Wat-
ford“ - „Crystal Palace“. 17.55 Futbolas. An-
glijos Premier lygos žurnalas. 18.25 Premier 
lygos apžvalga. 19.25 Ledo ritulys. KHL. Mas-
kvos „Dinamo“ - „Salavat Yulaev“. Tiesioginė 
transliacija. 21.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „West Bromwich“ - „Everton“. Tiesiogi-
nė transliacija. 24.00 Motosportas. Spidvėjus. 
Stokholmo GP lenktynės. 3.00 Motosportas. 
Nascar 300 mylių lenktynių apžvalga. 5.00 
Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - „Sa-
lavat Yulaev“. 

 eurosPorT
9.30 Motosporto žurnalas. 9.45, 17.30 Mo-
tosportas. FIA pasaulio čempionatas. 11.15 
Šuoliai nuo tramplino. Vasaros didysis prizas. 
12.15, 14.45, 19.00, 0.05 Futbolas. Aukščiau-
sioji JAV profesionalų lyga. 13.15 Tenisas. „TP 
World Tour 250“. 20.15 Motociklai. Aragono 
didysis prizas. 22.30 Sporto linksmybės. 22.45 
Šuoliai nuo tramplino. Vasaros didysis prizas. 
24.00, 0.55 Futbolo apžvalga. 0.30 Futbolo 
legendos. „FC Bayern Muenchen“. 1.00 Moto-
sportas. FIA pasaulio čempionatas. 
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6.15 Sveikatos ABC 
televitrina.

6.40 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.35 „Siena nuo 
barbarų. Limas“.

8.30 „Penktoji pavara“.
9.30 „Gyvūnų planeta“.
10.45 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

12.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 Mano virtuvė 
geriausia.

14.40 Amerikos talentai.
15.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Ponas Bynas“ 

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

„Specialistas“ (N-7).
23.45 „Gyvi numirėliai“ 

(N-14).
0.40 „Mentalistas“ (N-7).
1.35 „Prokurorų 

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

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Žinios.
7.35 Vantos lapas.
8.05 Šiandien kimba.
8.35 „Miškinis“ (1) (N-7).
9.40 Kelionių vėjai.
10.15 „Inspektorius Luisas“.
11.45, 12.05 24/7.
12.00, 13.00, 14.00 

Svarbi žinia.
12.50 Mūsų miškai.
14.05 Dar pažiūrėsim.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 

„Miškinis“ (N-7).
15.00 Svarbi žinia.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 „Inspektorius Mažylis“.
21.30 Nuoga tiesa. 
23.20 Vaivos pranašystės. 

„Ar be žinios dingusi 
mergaitė dar gyva - 
šokiruojanti ekstra-
senso versija“.

0.20 „Bręstantis blogis“ 
(N-14).

1.35, 5.00 Reporteris.
2.25, 5.35 

Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).

8.05 „Raudonkepuraitė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda daiktai“.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Kultūra +.
13.10 Kauno valstybinio 

dramos teatro spek-
taklis „Svarbiausioji 
repeticija“.

15.00 Polonezo ritmu. XIX a.
saloniniai šokiai.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 R.Wagnerio operos 

„Tristanas ir Izolda“ 
antrojo veiksmo koncer-
tinis atlikimas. Dalyvauja: 
Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, 
solistai I.Storey, 
N.Kazlaus, V.Mončytė. 
Dir. W.Attanasi (Italija).

19.50 Kaukazo legendos.
20.30 „Haudis Gaudis“.
21.00 Geriausi trumpame-

tražiai filmai. 2010 m.
21.20 Operos solistas 

Ianas Storey.
22.20 DW naujienos.
22.30 Romantinė komedija 

„Vedybų ceremonija“.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 Šio rudens valgiai.
11.35 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.05 „Akloji“.
14.35 Penki 

ingredientai.
15.30 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Viliojimo menas“ 

(N-14).
22.50 „Pabaiga“.
23.50 „Dūmas“ 

(N-14).
0.50 „Visa menanti“ 

(N-7).

6.50, 14.30 
Teleparduotuvė.

7.05 „Beverli Hilsas 
90210“ (N-7).

8.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 Džeimio Oliverio 

patiekalai per  
pusvalandį.

13.30 „Univeras“
 (N-7).

15.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

16.00 „Mastrichto 
policija“ (N-7).

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

23.00 „Tamsus dangus“ 
(N-14).

0.55 „Tėvynė“ 
(N-14).

1.55 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

10.00 „Trauma“ (N-7).
11.00 „Aivenhas“ 

(N-7).
12.00 „Laukinės gamtos 

ginklai“.
13.00 Miestų skoniai.
13.30 „Tėvai už borto“.
14.15 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.45 Karštos senos 
sėdynės.

15.15 „Kosmoso kariai“.
17.00 Keisčiausi 

pasaulio restoranai.
17.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Vienos šeimos 
istorija“ (N-7).

19.00 „Aivenhas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Priedangoje“ 
(N-7).

21.30 Kino akademija. 
„Skrebutis“  
(N-7).

23.15 Balticum TV 
žinios.

23.45 „Širdies muzika“.

 18.30  „Tristanas 
 ir Izolda“

 12.50  Mūsų miškai 14.40  Amerikos talentai  21.30  „Skrebutis“ 12.30  Džeimio Oliverio 
  patiekalai per pusvalandį

 13.05  „Pavogtas 
  gyvenimas“

TV PROGRAMArugsėjo 28 d.

 TV Polonia
8.05 Regionų istorija. 8.25 „Stebuklingas medis“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05 Šokantis su gamta. 12.35 
Kultūringieji PL. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 21.00 Žinios. 13.50, 19.55 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Ranča“. 15.25 „Vėlinės“ (2). 17.25 WOK - 
viskas apie kultūrą. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.55 
Gyvenimo menas. 19.25 „Naszaarmia.pl“. 20.25 Regi-
onų istorija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 
3.45 „Prie užliejamos pievos“. 23.05, 5.20 Polonija 24. 

 TV1000
11.40 „Žodžių magija: JK Rowling istorija“. 13.20 
„Būti Flynu“. 15.10 „Mūsų meilės istorija“. 16.45 
„Rizikos riba“. 18.30 „Anglų kalbos mokytoja“. 20.00 
„Išgyvens tik mylintys“. 22.00 „Įsivaizduojamas Dia-
nos Arbus paveikslas“. 24.00 „Aš esu Semas“.

 DiscoVery 
9.40, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, mo-
teris, gamta. 10.55, 14.30, 23.00 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40 Automobilių per-
pardavinėtojai. 13.35 Iliuzionistas Dinamo. 18.10 
Pamesto bagažo aukcionai. 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00 
Sunkvežimių vairuotojai. 22.00 Nuogi ir išsigandę. 

 TraVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Naujo būsto paieška. 
Pietų Korėja. 10.00 Statybos Aliaskoje. 11.00 
Mano namelis ant ratų. 12.00 Muziejaus pa-
slaptys ir legendos. 13.00 Naujo būsto paieška. 
Anglija ir Meksika. 14.00 Auksarankiai. 14.30 
Turto gelbėtojai. 15.00 Statybos Aliaskoje. 16.00 
Pavojai oro uoste. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00 
Amerikos maistas. Miestai dvyniai. 19.00 Naujo 
būsto paieška. Kosta Rikas ir Hondūras. 20.00 
Naujo būsto paieška. Anglija ir Singapūras. 
21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. Pietų 
Afrika. 22.00 Kelių varžovai. 23.00 Amerikos 
maistas. Miestai dvyniai. 24.00 Iškyla gamtoje.

 animal PlaneT
7.00, 14.55 Šunų mados. 7.25, 10.45, 16.10 
Akiplėšos katės. 8.15, 17.50 Pavojingos salos. 
9.05, 11.35 Namai medžiuose. 9.55, 15.20, 
20.20 Akvariumų verslas. 12.25, 17.00 Nepa-
klusnus šuo. 13.15 Į laisvę su pitbuliu. 14.05, 
19.30 Liūno broliai. 18.40 Į laisvę su pitbuliu. 
Atsargiai - šuo! 21.10 Belovežo giria. Pirma-
pradis miškas. 22.00 Bondai Byčo veterinaras. 
23.00 Išgyvenusiųjų klubas. 24.00 Aligatorių 
tramdytojai. 1.00 Nakties programa. 

 sPorT1
6.00 Rusijos „Premier league“. „Spartak“ - 
„Zenit“. 2015-09-26. 8.00 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. Premjera. 
8.30 „Road to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 
Premjera. 9.00 „NBA Pasaulis“. Speciali krep-
šinio laida. 9.30, 21.30 NBA krepšinio lyga. 
Klyvlendo „Cavaliers“ - Toronto „Raptors“. 
2014-12-07. 11.30, 23.30 NBA Action. Krep-
šinio lygos apžvalga. 12.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Unicaja“. 
2015-04-30. 14.00 Europos Mini futbolo čem-
pionatas. 1 ketvirtfinalis. 2015-09-25. 15.00 
Europos Mini futbolo čempionatas. 2 ketvirtfi-
nalis. 2015-09-25. 16.00 WTA Korėja. Moterų 
tenisas. Pusfinalis. 2015-09-26. 18.00 Rusijos 
„Premier league“. „Spartak“ - „Zenit“. 2015-
09-26. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas 
su Žydrūnu Savicku. Premjera. 20.30 „Road 
to glory“. Kovinio sporto žurnalas. Premje-
ra. 21.00 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 24.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - „Unicaja“. 2015-04-30. 2.00 
Snukeris. Angliškojo biliardo Premier lyga. 
4.00 ATP 500 Dubajus. Vyrų tenisas. Roger 
Federer - Novak Djokovic. 2011 m. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 300 mylių lenktynės. 
11.30 Dviračių sportas. Pasaulio čempionatas. 
16.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Wat-
ford“ - „Crystal Palace“. 17.55 Futbolas. An-
glijos Premier lygos žurnalas. 18.25 Premier 
lygos apžvalga. 19.25 Ledo ritulys. KHL. Mas-
kvos „Dinamo“ - „Salavat Yulaev“. Tiesioginė 
transliacija. 21.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „West Bromwich“ - „Everton“. Tiesiogi-
nė transliacija. 24.00 Motosportas. Spidvėjus. 
Stokholmo GP lenktynės. 3.00 Motosportas. 
Nascar 300 mylių lenktynių apžvalga. 5.00 
Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - „Sa-
lavat Yulaev“. 

 eurosPorT
9.30 Motosporto žurnalas. 9.45, 17.30 Mo-
tosportas. FIA pasaulio čempionatas. 11.15 
Šuoliai nuo tramplino. Vasaros didysis prizas. 
12.15, 14.45, 19.00, 0.05 Futbolas. Aukščiau-
sioji JAV profesionalų lyga. 13.15 Tenisas. „TP 
World Tour 250“. 20.15 Motociklai. Aragono 
didysis prizas. 22.30 Sporto linksmybės. 22.45 
Šuoliai nuo tramplino. Vasaros didysis prizas. 
24.00, 0.55 Futbolo apžvalga. 0.30 Futbolo 
legendos. „FC Bayern Muenchen“. 1.00 Moto-
sportas. FIA pasaulio čempionatas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 8.55  Dainuok mano 
  dainą

 19.55   Dar pažiūrėsim  20.30  „Haudis Gaudis“ 14.15  Laba diena, 
  Lietuva

 12.45  „Tomo ir 
  Džerio šou“

 20.00  Prieš srovę

 TV8
8.00 TV Pagalba. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Kai aplan-
ko meilė“. 13.00, 16.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 14.00, 19.00 „Laukinukė“. 15.00 „Žavūs ir 
drąsūs“. 17.00 „Nemylimi“. 18.00, 22.40 „Privati 
praktika“. 20.00 „Labanakt, vaikučiai“. 21.00 „Iš 
visos širdies“. 23.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 15.20, 16.30, 
21.00 Dviračio šou. 11.05 Mano kiemas. 11.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 11.55, 15.50 
KK2. 12.30 Beatos virtuvė. 13.20 Yra, kaip yra. 
17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje.

 PBK
6.00, 23.40 „EURONEWS“. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.15, 12.20 „Tatjanos 
naktis“. 13.30 Kartu su visais. 14.30, 15.20 Vyriška/
Moteriška. 15.55, 3.40 Mados nuosprendis. 17.00 
Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.50 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 
„Tatjanos naktis“. 23.05 Vakaras su Urgantu. 0.15 
Nakties naujienos. 0.30 „Sąmokslo teorija“. 1.15 
„ASSA“. 5.20 Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Tyrimo 
paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 17.50 Žinios. 
18.15 Tiesioginis eteris. 20.55 „Nesugalvotas 
gyvenimas“. 23.50 Žinios. 1.55 „Dangaus kregž-
dės“ (2). 3.05 „Kuoktelėjusi“. 

 Ren
7.55 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 8.50, 20.25 
Kviestinė vakarienė. 9.45 „Tyrimo paslaptys 9“. 
10.30 Pasverti ir laimingi 3. 14.25 Dar ne vaka-
ras. 15.25 „Senovės gražuolių paslaptys“. 16.25 
Gyva tema. 17.25 Keista byla. 18.25 „Išgijimas 
mirtimi“. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
21.25 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 22.30 
„Civilizacijų mūšis“. 23.25 „Rusiškas vairavimas“.

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10, 8.05 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 Rytas su 
J.Vysockaja. 10.25 Valgome namie! 11.00 „Sudau-
žytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
14.30 Apžvalga. 15.00 „Lolita“. 16.20 „Liejyklos 4“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Pakrantės apsau-
ga 2“. 21.35 „Šefas 2“. 23.40 Dienos anatomija. 
0.05 „Sindbado laikas“. 2.00 „Pagundų miestas“.

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Istorijos aktualijos. 
8.25 „Lešnevskių šeima“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 18.50, 21.40, 
2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Raganos“. 
15.20 „Astronariumas“: kataklizmų žvaigždės. 
15.50 Klajūno užrašai. 16.05 Didysis testas apie 
lenkų filmą. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.52 Peiliu ir šakute. 19.00 Sveikatos 
ir grožio alchemija. 19.20 Lenkijos reporteris. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.40 
„Amžiaus gyvenimo kronikos“. 2.15 „Lešnevskių 
šeima“. 2.45 Animacinis f. 6.40 Regionų istorija. 
6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
6.00 „Debesuota, matoma mėsos kukulių 
kruša“. 8.00 „Mūsų meilės istorija“. 10.00 
„Tuštybių mugė“. 12.20 „Anglų kalbos mokyto-
ja“. 13.50 „Didingasis“. 16.20 „Marija Antuane-
tė“. 18.20 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. 20.00 
„Šefas ant ratų“. 22.00 „Domas Hemingvėjus“ 
(N-14). 24.00 „Visiška tamsa“ (N-14). 2.00 
„Išgyvens tik mylintys“. 4.00 „Žmonių vaikai“. 

 DIscoVeRy 
7.00 Kaip atsiranda daiktai? 7.50 Kaip tai veikia? 
8.15 Nemėginkite pakartoti. 9.10, 18.10 Pamesto 
bagažo aukcionai. 9.40, 18.40 Sandėlių medžio-
tojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 10.55 Išgy-
venti drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Nepapras-
ti inžinierių sprendimai. Šanchajaus bokštas. 
14.30 Penktoji pavara. 19.05 Automobilių per-
pardavinėtojai. „Nissan Skyline“. 20.00 Kaip tai 
pagaminta? 20.30 Kaip atsiranda daiktai? 21.00 
Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 22.00 Sala. 23.00 
Aliaska: šeima iš miško. 24.00 Automobilių 
restauratoriai. 1.00 Gatvių lenktynės. 

 TRaVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Naujo būsto paieš-
ka. Portugalija. 10.00 Statybos Aliaskoje. 11.00 
Mano namelis ant ratų. 12.00 Muziejaus paslap-
tys ir legendos. 13.00 Naujo būsto paieška. Kosta 
Rika ir Hondūras. 14.00 Auksarankiai. 14.30 
Turto gelbėtojai. 15.00 Statybos Aliaskoje. 16.00 
Pavojai oro uoste. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00 
Amerikos maistas. Sietlas. 19.00 Naujo būsto 
paieška. Italija ir Vietnamas. 20.30 Naujo būsto 
paieška. Olandija ir Lenkija. 21.00 Smalsus tu-
ristas. 22.00 Įkaušęs keliautojas. 23.00 Amerikos 
maistas. Sietlas. 24.00 Iškyla gamtoje. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria 

(N-7).
12.00 Pavojingi 

aukštakulniai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“ 

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

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
23.35 „Nuodėmių 

daktaras“ 
(N-14).

0.35 „CSI kriminalistai“ 
(N-14).

1.30 „Ryšys“ (N-7).
2.20 TV serialas 

„Naujokė“ (N-7).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

8.50 Nuotykių komedija 
„Bukas ir Bukesnis“ 
(N-7).

10.55 Veiksmo trileris 
„Skubi siunta“  
(N-7).

12.45 „Tomo ir Džerio šou“.
13.15 „Agentas Šunytis“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas 

„Ponia Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Svetimas“  
(N-14).

0.05 „Dalasas“ (N-7).
1.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.55 „Mentalistas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Mūsų gyvūnai.
11.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.30 „Pabėgimas iš 

„Islamo valstybės“. 
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 2“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Emigrantai.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Tikri vyrai.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Dėmesio pakrašty.
0.35 „Berlyno policija 2“.
1.25 Trumposios žinios.
1.30 Klauskite daktaro.
1.55 Trumposios žinios.
2.00 Mūsų gyvūnai.
2.25 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.

6.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
7.55 „Policija ir Ko“ (N-7).
8.55 Dainuok mano dainą. 

Dalyvauja: N.Bunkė, 
R.Dambrauskas, 
V.Genytė, A.Ivanaus-
kas-Fara, D.Meiželytė, 
I.Puzaraitė, Radži, 
E.Sipavičius, 
K.Zvonkuvienė.

10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.50 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 Mano virtuvė geriausia.
14.50 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
20.25 „Ponas Bynas“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Nuotykių komedija 

„Trise valtimi arba 
be irklo“ (N-7).

23.35 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

0.30 „Mentalistas“ (N-7).
1.25 „Prokurorų 

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

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.35 Vaivos pranašystės. 

„Ar be žinios dingusi 
mergaitė dar gyva - 
šokiruojanti ekstra-
senso versija“.

8.35 „Miškinis“ (N-7).
9.40 „Kulinaras“ (N-7).
10.45 „Inspektorius Mažylis“.
11.45, 12.05, 13.05 

Muzikinis gimtadienis.
12.00, 13.00, 14.00 

Svarbi žinia.
14.05 Dar pažiūrėsim.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 

„Miškinis“ (N-7).
15.00 Svarbi žinia.
16.00, 7.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 „Inspektorius Mažylis“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.20 Nuoga tiesa.
0.20, 2.40 „Bręstantis 

blogis“ (N-14).
1.25, 5.00 Reporteris.
2.15, 5.35 

Lietuva tiesiogiai.
3.25 „Laukinis pasaulis“.
3.45 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda daiktai“.
12.15 DW naujienos.
12.30 Posūkiai su 

Viktoru Gerulaičiu.
13.15 Lietuvių dokumentika. 

„Teatras iš nieko“.
14.10 Knygos „Virgilijus 

Noreika. „Ir kur benu-
eičiau...“ pristatymas.

15.10 Visu garsu.
15.55 ...formatas. Poetas 

Donaldas Kajokas.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Kultūrų kryžkelė.
18.45 Pagauk kampą.
19.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 „Haudis Gaudis“.
21.00 Kelias į namus. 

Rasa Rapalytė.
21.30 Istorijos detektyvai.
22.20 DW naujienos.
22.30 Istorinė drama 

„Hercogienė“ (subti-
truota, N-14).

0.20 Šoka R.Krugiškytė ir 
J.Katakinas.

0.30 Panorama.
1.30 Dabar pasaulyje.
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rugsėjo 29 d.

 19.00  „Įsimylėti šokėją“ 19.00  „CSI Majamis“ 15.30   „Nikita“

 AnimAl PlAnet
7.00, 14.55 Šunų mados. 7.25, 10.45, 16.10 Aki-
plėšos katės. 8.15, 17.50 Pavojingos salos. 9.05, 
11.35 Namai medžiuose. 9.55, 15.20 Akvariumų 
verslas. 12.25, 17.00 Nepaklusnus šuo. 13.15 Ma-
jamio policijos gyvūnų apsaugos skyrius. 14.05, 
19.30, 23.00 Liūno broliai. 18.40 Majamio poli-
cijos gyvūnų apsaugos skyrius. 20.20 Akvariumų 
verslas. 21.10 Ryklių sala. 22.00 Belovežo giria. 
Pirmapradis miškas. 24.00 Aligatorių tramdytojai.

 SPort1
6.00, 18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyeno-
ord“ - „PEC Zwolle“. 8.00 Europos Mini futbolo 
čempionatas. Pusfinalis. 9.00 Europos Mini fut-
bolo čempionatas. Finalas. 10.00, 22.00 NBA 
krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Ouklendo 
„Warriors“. 12.00 Rusijos „Premier league“. 
CSKA - „Lokomotiv“. 14.00, 2.00 Pasaulio rali-
kroso čempionatas. Ispanija. 10 etapas. 16.00 
WTA Korėja. Moterų tenisas. Pusfinalis. 20.00 
Europos Mini futbolo čempionatas. Finalas. 
21.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 7 turo apž-
valga. Premjera. 24.00 Rusijos „Premier league“. 
CSKA - „Lokomotiv“. 4.00 Ekstremalaus spor-
to žurnalas „Rip“. 4.30 „Slamball“. Akrobatinis 
krepšinis. 5.00 Futbolo dievai. Diego Maradona. 
5.30 Futbolo dievai. Pele. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Dviračių sportas. Pasaulio čempionatas. 14.10 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 14.35 
Motosportas. Aragono MotoGP Moto2 lenktynės. 
15.55 Motosportas. Aragono MotoGP lenktynės. 
17.25 Motosportas. Nascar 300 mylių lenktynių 
apžvalga. 18.25 Premier lygos apžvalga. 19.25 
Ledo ritulys. KHL. SKA - Rygos „Dinamo“. Tie-
sioginė transliacija. 21.55 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Arsenal“ - „Olympiacos“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Barcelona“ - „Bayer“. 1.35 Futbolas. UEFA Čempi-
onų lygos dienos apžvalga. 2.05 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „West Bromwich“ - „Everton“. 5.10 
Ledo ritulys. KHL. SKA - Rygos „Dinamo“. 

 euroSPort
9.30, 20.45 Šuoliai nuo tramplino. Vasaros didysis 
prizas. 10.45, 13.50, 16.45 Futbolas. Aukščiausioji 
JAV profesionalų lyga. 12.00, 14.45 Stalo teni-
sas. Europos čempionatas. 13.45, 14.40 Futbolo 
apžvalga. 14.15 Futbolo legendos. „FC Bayern 
Muenchen“. 17.15 Regbis. Pasaulio čempionatas. 
21.30 Sporto linksmybės. 22.30 Motosportas. FIA 
pasaulio čempionatas. 24.00 Motosporto žurnalas. 
1.00 Motosportas. „World Series by Renault“. 1.30 
Motokrosas. „FIM MX of Nations“. 2.00 „Formu-
lė-3“. FIA Europos čempionatas.

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis-Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 Šio rudens 

valgiai.
11.35 Gordono Ramzio 

virtuvės  
pamokos.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“  
(N-7).

14.05 „Akloji“.
14.35 Penki ingredientai.
15.30 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 Veiksmo komedija 

„Matadoras“  
(N-14).

23.05 „Pabaiga“.
0.05 „Dūmas“ 

(N-14).
1.05 „Nikita“ (N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės“ (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Rezidentai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Mastrichto policija“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

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

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

23.40 „Drakono akys“ 
(N-14).

1.20 UEFA Čempionų 
lygos apžvalga.

1.40 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji 
planeta“.

10.00 „Vienos šeimos 
istorija“  
(N-7).

11.00 „Aivenhas“ 
(N-7).

12.00 „Tėvai už borto“.
12.40 „Trauma“ 

(N-7).
13.40 „Pasaulis pro 

traukinio langą“.
14.40 „Laukinės gamtos 

ginklai“.
15.40 „Ramen mergina“ 

(N-7).
17.30 Miestų skoniai.
18.00 „Priedangoje“ 

(N-7).
19.00 „Įsimylėti šokėją“ 

(1) (N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Reidas. Eismo 

įvykių kronika.
21.00 „Transporteris“ 

(N-14).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

23.30 „Vienos šeimos 
istorija“  
(N-7).

„DAlASAS“
TV serialas. JAV. 2014.
Režisierius S.Robinas.
Vaidina Dž.Hendersonas, Dž.Metkalfas, Dž.Briuster.

Veiksmo centre - Ivingų klanas, nepaprastai turtinga Teksaso šeima. 
Čia slypi legendinė giminaičių konkurencija, romantiškos išdavystės, 
korupcija ir net žmogžudystė. Naujoji Ivingų šeimos karta - pusbroliai 
Džonas Rosas ir Kristoferis Ivingai - nesutaria dėl šeimos naftos verslo 
ir didžiulių turtų.

lnK
0.05

rekomenduoja

„mentAliStAS“
DeTekTyVinis serialas. JAV. 2008.
Režisieriai M.Mičel, N.Barba.
Vaidina R.Tanis, O.Jeomenas, 
S.Beikeris.

Patrikas Džeinas - nepriklausomas 
Kalifornijos tyrimų biuro konsul-
tantas, dėl ypatingo pastabumo 
sėkmingai atskleidžiantis sunkiau-
sius nusikaltimus. Kadaise jis buvo 
žinomas TV aiškiaregis.

„DrAKono AKYS“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius Dž.Hajamsas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, K.Le, 
P.Veleris.

Sen Džudas - miestas, kurio gatves 
valdo konkuruojančios banditų gru-
puotės, kurio policijos šefas yra šalta-
kraujis žudikas ir kurio piliečiai įpratę 
tyliai paklusti esamai tvarkai. Į šį chao-
są atvyksta Rajanas Hongas. Jo seno-
vinis automobilis patraukia dėmesį.

„iŠ ViSoS ŠirDieS“
Drama. JAV, Vokietija. 2003.
Režisierius Deividas S.Kasas 
vyresn.
Vaidina T.Polo, E.Makartis,
P.Kalember.

Jordan - Niujorko fotografė. Herojė 
labai nusivylusi, mat po penke-
rių metų draugystės jos vaikinas 
Edvardas pasiūlo ne susituokti, o 
tiesiog atsikraustyti pas jį gyventi.

BtV
18.25

tV8
21.00

tV6
23.40
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria 

(N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Tobula kopija“ 

(N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Trileris 

„Juodoji jūra“ 
(N-14).

0.55 Kriminalinė drama 
„Elementaru“  
(N-7).

1.45 „Ryšys“ (N-7).
2.40 „Naujokė“ (N-7).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Agentas Šunytis“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.55 24 valandos (N-7).
10.05 Yra, kaip yra (N-7).
11.15 Tikras gyvenimas. 

„Trečias  
nereikalingas“.

12.15 Tikras gyvenimas. 
„Lašelis  
beprotybės“.

13.15 „Agentas Šunytis“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas 

„Ponia Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Su cinkeliu (N-7).
21.00 TV serialas 

„Visi vyrai -  
kiaulės...“ (N-7).

21.30 Žinios.
22.10 Nuotykių f. 

„Laiko įkaitai“  
(N-7).

0.30 „Dalasas“ (N-7).
1.25 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
2.20 „Mentalistas“ 

(N-7).

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
11.35 Emigrantai.
12.30 „Nemunu per Lietuvą“.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 2“ .
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Gyvenimas.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Dėmesio pakrašty.
0.35 „Berlyno policija 2“.
1.25 Trumposios žinios.
1.30 Klauskite daktaro.
1.55 Trumposios žinios.
2.00 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
2.25 Laba diena, Lietuva.

   

Trečiadienis

 „PRIEŠ UGNĮ UGNIMI“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius D.Beretas.
Vaidina Dž.Diuhamelis, 
B.Vilisas, R.Dosonas.

Tapęs žiaurios savitarnos parduotu-
vės savininko ir jo sūnaus žmogžu-
dystės liudininku, ugniagesys Dže-
remis Kolemanas pats vos išneša 
sveiką kailį. Kadangi yra priverstas 
duoti parodymus prieš nusikaltėlių 
karalių Haganą, jis įtraukiamas į JAV 
teismo vykdytojų prižiūrimą liudy-
tojų apsaugos programą. Tačiau 
naujai jo tapatybei kyla pavojus.

„LAIKO ĮKAITAI“
Nuotykių filmas. JAV. 2003.
Režisierius R.Doneris.
Vaidina P.Volkeris, B.Konlis, A.Fril.

Profesoriaus vadovaujama arche-
ologų grupė tyrinėja XIV a. Pran-
cūzijos pilies griuvėsius. Svarbių 
atradimų kupina ekspedicija - tai 
išsipildžiusi sena profesoriaus sva-
jonė. Tačiau jam pačiam netikėtai 
tenka išvykti. Kaip tik tada jo padė-
jėjai griuvėsių požemiuose aptinka 
patalpą, kuri buvo užrakinta net 
600 metų. Tyrinėtojai galėjo tikė-
tis visko, tik ne to, ką iš tiesų rado.

 „JUODOJI JŪRA“
trileris. Jungtinė Karalystė, 
JAV. 2014.
Režisierius K.Makdonaldas.
Vaidina Dž.Lo, S.Makneris, 
B.Mendelsonas.

Povandeninio laivo kapitonas Robin-
sonas, atleistas iš darbo, su nelabai pa-
tikima komanda nusprendžia ieškoti 
lobių Juodosios jūros dugne. Kapito-
ną suviliojo gandai, kad prie Gruzijos 
krantų yra nuskendęs Antrojo pasau-
linio karo laivas su milijoniniu kroviniu.

TV6
22.00

LNK
22.10

TV3
22.30

 TV8
8.00 TV Pagalba. 9.45 „Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė“. 10.15 Senoji animacija. 11.15 „Iš visos 
širdies“. 13.00, 16.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 14.00, 19.00 „Laukinukė“. 15.00 „Gydytojai“. 
17.00 „Nemylimi“. 18.00, 23.10 „Privati praktika“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai“. 21.00 „Visos upės 
teka“. 0.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 15.20, 16.30, 
21.00 Dviračio šou. 11.05 Statyk! 11.30 Apie žūklę. 
11.55, 15.50 KK2. 12.30 Bus visko. 13.20 Yra, kaip 
yra. 17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 23.35 „EURONEWS“. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas: animacija. 7.00, 
9.25 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.15, 
12.20 „Tatjanos naktis“. 13.35 Kartu su visais. 
14.35, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.10 Mados 
nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.55 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.05 „Tatjanos naktis“. 23.00 
Vakaras su Urgantu. 0.05 Nakties naujienos. 0.20 
Premjera „Legendos apie Gogą“. 1.15 „Pagrindine 
gatve su orkestru“. 2.45 „Nerimastingas skrydis“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.55 „Tyri-
mo paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 18.15, 3.50 Tie-
sioginis eteris. 20.55 „Meilė kalba“. 22.50 Specialusis 
korespondentas. 0.30 „Donas Sezaras de Bazanas“.

 REN
7.55, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
8.50 Kviestinė vakarienė. 9.40 „Tyrimo paslaptys 
9“. 10.30 Pasverti ir laimingi 3. 11.50 „Labiau-
siai šokiruojančios hipotezės“. 12.50 „Civilizacijų 
mūšis“. 13.40 Slaptosios teritorijos. 14.35 Dar ne 
vakaras. 15.30 „Senovės gražuolių paslaptys“. 
16.30 Gyva tema. 17.25 Keista byla. 18.25 „Nepai-
sant gyvybės“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Ekstrasensų mūšis. 23.30 „Pažink mūsiškius!“

 NTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10, 8.05 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien 9.05 Rytas 
su J.Vysockaja. 10.25 Medicinos paslaptys. 11.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 14.30 Ypatingas įvykis. 15.00 „Lolita“. 
16.20 „Liejyklos 4“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Pakrantės apsauga 2“. 21.35 „Šefas 2“. 
23.40 Dienos anatomija. 0.05 „Sindbado laikas“.

 10.05  „Senis“ 19.30   „Tobula kopija“  7.50  „Volkeris, 
  Teksaso reindžeris“

„VEDĘS IR TURI VAIKŲ“
situacijų komedija. JAV. 1990.
Režisieriai B.Levantas, Z.Bazbi, L.Dei.
Vaidina E.O’Nilas, K.Seigal, K.Eplgeit.

Elas Bandis prieš vedybas negalvojo, koks gali būti sunkus gyvenimas 
susituokus. Žmona ir vaikai siurbia viską, o kažkur šalia gyvena pakvaišę 
kaimynai. Pasaulis apsisuko kitu kampu. Batų parduotuvė, sofa, televi-
zorius ir mylimas Dodžas, ko gi daugiau reikia Elui Bandžiui? Elas Bandis 
tapo Amerikos herojumi ir tipiško amerikiečio prototipu.

rekomenduoja

TV1
19.00



laisvalaikis 2 0 1 5  r u g s ė j o  2 5 51

6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

8.55 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 Mano virtuvė 
geriausia.

14.50 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Ponas Bynas“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Melodrama 

„Neištikimoji“ 
(N-14).

23.55 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

0.50 „Mentalistas“ (N-7).
1.45 „Prokurorų 

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

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.35 Užmirštas grožis.
8.35 „Miškinis“ (N-7).
9.40 „Kulinaras“ (N-7).
10.45 „Inspektorius 

Mažylis“.
11.45, 12.05 

Dar pažiūrėsim.
12.00, 13.00, 14.00 

Svarbi žinia.
12.25, 13.05 Viskas. Aišku.
14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 

„Miškinis“ (N-7).
15.00 Svarbi žinia.
16.00, 17.00 Žinios.
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30 „Inspektorius 

Mažylis“.
21.30 Sąmokslo teorija. 
23.20 Patriotai.
0.20, 2.40 

„Bręstantis blogis“ 
(N-14).

1.25, 5.00 Reporteris.
2.15, 5.35 

Lietuva tiesiogiai.
3.25 „Laukinis pasaulis“.
3.45 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda daiktai“.
12.15 DW naujienos.
12.30 Istorijos detektyvai. 
13.15 B.Eifmano baletas 

„Broliai Karamazovai“.
14.15 Tarptautinės muzikos 

dienos koncertas 
„AGATA Langai“.

15.35 Geriausi trumpame-
tražiai filmai. 2010 m.

15.55 ...formatas. Poetas 
Hendrikas Čigriejus.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Kultūrų kryžkelė.
18.45 Klasikinė kontraban-

da. Solistai Jeronimas 
Milius ir Ieva 
Prudnikovaitė-Pitrėnė.

19.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.00 Laiko portretai. Pozi-

tyvai. Adolfas Mekas, 
Pola Chappel.

20.30 „Haudis Gaudis“.
21.00 Kultūros savanoriai.
21.30 Linija, spalva, forma.
22.20 DW naujienos.
22.30 Elito kinas. Drama 

„Atskalūno laiškai“ 
(subtitruota, N-7).

0.10 Naktinis ekspresas.
0.45 Panorama.

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis-Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
11.30 „Žiedų ritmai“.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.05 „Būrėja“.
14.35 Penki 

ingredientai.
15.30 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“ (N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės III. 
Valkatos mirtis“ 
(N-14).

23.10 „Pabaiga“.
0.10 „Dūmas“ 

(N-14).
1.05 „Nikita“ (N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Adrenalinas 

(N-7).
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
13.00 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

16.00 „Mastrichto policija“ 
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 „Prieš ugnį ugnimi“ 

(N-14).
0.00 „Chotabičius“ 

(N-14).
1.50 „24 valandos“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

10.00 „Priedangoje“ 
(N-7).

11.00 „Įsimylėti šokėją“ 
(1) (N-7).

12.00 „Pabėgti nuo 
praeities“ 
(N-7).

13.40 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

14.40 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

15.10 „Širdies muzika“.
16.50 „Piktoji planeta“.
17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 „Pasaulis pro 

traukinio langą“.
19.00 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).
20.30 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai.

23.00 Balticum TV 
žinios.

21.00 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Transporteris“ 
(N-14).

0.30 „Priedangoje“ 
(N-7).

TV PROGRAMArugsėjo 30 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 „Ekumeninis rei-
das“. 8.25 „Iškyla-pabėgimas“. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polo-
nija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Prie užliejamos pievos“. 15.25 
„Amžiaus gyvenimo kronikos“. 16.30 Kaip tai 
veikia? Spausdinimas. 17.00 Kultūros savai-
traštis. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Okrasa laužo taisykles. 19.25 
Rytų studija. 20.25, 6.40 „Vilnoteka“. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 
0.40 „Miesto garbė“. 2.15 „Iškyla-pabėgimas“. 
2.45 Animacinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
6.00 „Visiška tamsa“ (N-14). 8.00 „Didinga-
sis“. 10.30 „Marija Antuanetė“. 12.40 „Kartu 
iki pasaulio pabaigos“. 14.30 „Šefas“. 16.20 
„Šefas ant ratų“. 18.20 „Filomena“. 20.00 „Ka-
liniai“. 22.30 „Išgyvens tik mylintys“. 0.30 
„Žmonių vaikai“. 2.15 „Sutrikusi mafija“. 4.00 
„Filomena“. 

 DiscoVery 
7.50 Kaip tai veikia? 8.15 Nemėginkite pakartoti. 
9.10, 18.10 Pamesto bagažo aukcionai. 9.40, 
18.40 Sandėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, 
gamta. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Retro automobiliai. 14.30 Uraganų miestas 
Naujasis Orleanas. 15.25 Paryžius - olų miestas. 
16.20 Maču Pikču. 17.15 Los Andželo dangorai-
žiai. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 20.00 
Kaip tai pagaminta? 20.30 Kaip atsiranda daiktai? 
Guminės pirštinės; muilas; lėktuvų krėslai. 21.00 
Gaminame barus. Alkoholio draudimas. 22.00 
Vyriškio guolis. 23.00 Baseinų meistrai. 24.00 
Karas dėl moliuskų. 1.00 Aliaska: paskutinė riba. 

 TraVel
9.30 Naujo būsto paieška. Vokietija. 10.00 Statybos 
Aliaskoje. 11.00 Mano namelis ant ratų. 12.00 Mu-
ziejaus paslaptys ir legendos. 13.00 Naujo būsto 
paieška. Italija ir Vietnamas. 14.00 Auksarankiai. 
14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Statybos Aliaskoje. 
16.00 Pavojai oro uoste. 17.00 Iškyla gamtoje. 
18.00 Amerikos maistas. Bostonas. 19.00 Naujo 
būsto paieška. Belizas ir Vokietija. 20.00 Naujo 
būsto paieška. Meksika. 21.00 Pigių automobilių 
paieška. 22.00 Turto gelbėtojai. 23.00 Amerikos 
maistas. Bostonas. 24.00 Išvyka gamtoje.

 animal PlaneT
7.00, 14.55 Šunų mados. 7.25, 10.45, 16.10 
Akiplėšos katės. 8.15, 17.50 Lokių sala. 9.05, 
11.35 Namai medžiuose. 9.55, 15.20 Akvari-
umų verslas. 12.25, 17.00 Nepaklusnus šuo. 
13.15, 18.40 Zoltanas, gaujos valdovas. 14.05, 
19.30 Liūno broliai. 20.20 Akvariumų verslas. 
Rokenrolas. 21.10 Mirtinai pavojingų banginių 
sala. 22.00 Gyvačių medžiotoja. 23.00 Sniego 
žmogaus paieškos. 24.00 Aligatorių tramdytojai.

 sPorT1
6.00 Rusijos „Premier league“. CSKA - „Lokomo-
tiv“. 8.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 
Premjera 8.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 9.00 Rusijos „Premier league“ 11 turo apž-
valga. Premjera. 9.30, 21.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Unicaja“ - „FC Barcelona“. 11.30, 
23.30 Pasaulio galiūnų čempionatas. 12.00 Olan-
dijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „PEC Zwolle“. 
14.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ 
- Hjustono „Rockets“. 16.00 WTA Korėja. Moterų 
tenisas. Finalas. 18.00 Rusijos „Premier league“. 
CSKA - „Lokomotiv“. 20.00 Šiuolaikinės penkiako-
vės čempionatas. Premjera. 20.30 „NBA Pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 21.00 Rusijos „Premier 
league“ 11 turo apžvalga. Premjera. 24.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „PEC Zwolle“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.10 Premier lygos apžvalga. 8.10 Motosportas. 
Aragono MotoGP Moto3 lenktynės. 9.20 Motospor-
tas. Aragono MotoGP Moto2 lenktynės. 12.10 KHL. 
SKA - Rygos „Dinamo“. 14.10 UEFA Čempionų 
lyga. „Arsenal“ - „Olympiacos“. 16.00 UEFA Čem-
pionų lyga. „Barcelona“ - „Bayer“. 17.50 „Formu-
lė-1“. Japonijos GP lenktynių apžvalga. 18.50 UEFA 
Čempionų lyga. „Astana“ - „Galatasaray“. Tiesioginė 
transliacija. 21.10 UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
21.35 UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - „Sevilla“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 UEFA Čempionų lyga. 
„Manchester United“ - „Wolfsburg“. 1.35 UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 2.05 Boksas. 
Jackas Culcay - Dennisas Hoganas. 

 eurosPorT
9.30, 11.00 Motosporto žurnalas. 10.00 Mo-
tokrosas. „FIM MX of Nations“. 10.30 Motos-
portas. „World Series by Renault“. 11.30, 15.15 
Šuoliai nuo tramplino. 12.45 Futbolas. Aukš-
čiausioji JAV profesionalų lyga. 13.45 Motos-
portas. FIA pasaulio čempionatas. 16.15, 21.15 
Dviračių sportas. 18.30 Sporto linksmybės. 
18.45 Motosportas. 20.15 Sporto linksmybės. 
22.20 CAMPUS. FISU universiados žurnalas. 
22.55, 0.38, 1.00 Trečiadienio sporto įvykių apž-
valga. 23.00 Jojimas su kliūtimis. Tautų taurė.

 22.30  „Atskalūno laiškai“ 21.30  Sąmokslo teorija 12.50   „Muchtaro 
   sugrįžimas“

 21.00   „Rosso 
   San Valentino“

 17.00  „Kobra 11“ 21.00   „Midsomerio 
  žmogžudystės III“
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 20.25  „Ponas Bynas“  23.20  Užmirštas grožis  24.00   Naktinis 
   ekspresas

 12.30  Stilius 19.30   Valanda su Rūta 1.10  „Tėvynė“

 TV8
6.40 TV Pagalba. 8.20, 23.35 Pasaulis tavo lėkš-
tėje. 9.20 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.50 Se-
noji animacija. 10.50 „Visos upės teka“. 13.00, 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00, 19.00 
„Laukinukė“. 15.00 „Gydytojai“. 17.00 „Nemy-
limi“. 18.00, 22.40 „Privati praktika“. 20.00 
„Labanakt, vaikučiai“. 1.00 „Išgelbėti Medison“.

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 15.20, 
16.30, 21.00 Dviračio šou. 11.05 Autopilotas. 
11.30 Mes pačios. 11.55 KK2. 12.30 Pagalbos 
skambutis. 13.05 Valanda su Rūta. 14.20 24 
valandos. 15.55 Nuo... Iki. 17.00, 22.00 Info 
diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 23.35 „EURONEWS“. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas: animacija. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 11.20, 21.05 
„Tatjanos naktis“. 13.30 Kartu su visais. 14.30, 15.20 
Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.00 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.55 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
23.00 Vakaras su Urgantu. 0.05 Nakties naujienos. 
0.20 „Žvelgiant į naktį“. 1.05 „Savanoriai“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
 5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.55 
„Tyrimo paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 18.15, 
3.50 Tiesioginis eteris. 20.55 „Meilė kalba“. 
22.50 Dvikova. 0.30 „Donas Sezaras de Bazanas“ 
(2). 1.50 „Kuoktelėjusi“. 3.20 Humoro laida. 

 Ren
8.00, 19.25, 21.20 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 8.50, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
9.45 „Tyrimo paslaptys 9“. 10.30 „Per prievartą 
laimingi“. 11.30 „Išgijimas mirtimi“. 12.25 Eks-
trasensų mūšis. 14.40 „Dar ne vakaras“. 15.35 
A.Čapman ir jos vyrai. 16.35 Gyva tema. 17.30 
Keista byla. 18.25 „Senovės pranašystės galia“. 
23.15 „V ir M“. 0.05 „Kariai 16“. 1.00 Keista byla. 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10, 8.05 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 Rytas su 
J.Vysockaja. 10.25 „Aukštas“. 11.00 „Sudaužytų ži-
bintų gatvės 13“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 
Ypatingas įvykis. 15.00 „Lolita“. 16.20 „Liejyklos 4“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Pakrantės apsau-
ga 2“. 21.35 „Šefas 2“. 23.40 Dienos anatomija. 
0.05 „Sindbado laikas“. 2.00 „Pagundų miestas“.

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 E-lementorius. 
8.25 „Žvaigždžių piratas“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Poloni-
ja užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30 
Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 16.15 „Vilnote-
ka“. 16.35 „Miesto garbė“. 17.35 „Ex Libris“. 
17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Maklovičius keliauja. Norvegija. 19.25, 
6.40 Giminės saga. 20.25 Kultūros informacija. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.55, 3.45 
„Įpainioti“. 0.40 „Pitbulis“. 2.15 „Žvaigždžių 
piratas“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.00 „Tarp dviejų mylimųjų“. 7.50 „Paryžius 
Manhatanas“. 9.10 „Jausmų vandenynas“. 
10.55 „Mūsų meilės istorija“. 12.30 „Romeo 
ir Džiuljeta“. 14.25 „Nemirtingųjų kronikos: 
nuostabūs sutvėrimai“. 16.30 „Dvi dienos Par-
yžiuje“. 18.10 „Mums reikia pasikalbėti apie 
Keviną“. 20.00 „Zulu“ (N-14). 21.50 „Tobulas 
jausmas“. 23.20 „Šefas“. 1.00 „Dviejų šim-
tmečių žmogus“. 3.20 „Lola prieš“. 4.55 „8 
mylia“ (N-14). 

 DIscoVeRy 
7.00 Kaip atsiranda daiktai? 7.50 Kaip tai veikia? 
8.15 Nemėginkite pakartoti. 9.10, 18.10 Pamesto 
bagažo aukcionai. 9.40, 18.40 Sandėlių medžio-
tojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 
1.00 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Sun-
kvežimių vairuotojai. 14.30 Iliuzionistas Trojus. 
17.15 Automobilių klasika. 20.00 Kaip tai paga-
minta? 20.30 Kaip atsiranda daiktai? Šovininės; 
stiklo liejimo formos; padangos. 21.00 Relikvijų 
šniukštinėtojai. 22.00 Kova dėl sandėlių. Kanada. 
23.00 Rūdžių imperija. 24.00 Garažo auksarankiai. 

 TRaVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Naujo būsto paieška. 
Meksika. 10.00 Statybos Aliaskoje. 11.00 Mano 
namelis ant ratų. 12.00 Muziejaus paslaptys ir 
legendos. 13.00 Naujo būsto paieška. Belizas. 
13.30 Naujo būsto paieška. Olandija. 14.00 Auk-
sarankiai. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Statybos 
Aliaskoje. 16.00 Pavojai oro uoste. 17.00 Išvyka 
gamtoje. 18.00 Amerikos maistas. Detroitas. 
19.00 Naujo būsto paieška. Guamas ir Italija. 
20.00 Naujo būsto paieška. Prancūzija ir Italija. 
21.00 Ekspedicija Fidžyje. 22.00 Perlų rinkimas 
Tanzanijoje. 23.00 Amerikos maistas. Detroitas. 
24.00 Išvyka gamtoje. 1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria 

(N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Tobula kopija“ 

(N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Moterys 

meluoja geriau“  
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Trileris „Pastogė“ 

(N-14).
0.10 „Kaulai“ (N-14).
1.10 „Tėvynė“ (N-14).
2.15 „Naujokė“ 

(N-7).
3.05 „S dalelių paslaptys“ 

(N-7).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Agentas Šunytis“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.55 24 valandos 

(N-7).
10.05 Yra, kaip yra 

(N-7).
11.15 Tikras gyvenimas. 

„Talismanas“.
12.15 Tikras gyvenimas. 

„Tarnybinis  
romanas“.

13.15 „Agentas Šunytis“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 „Ponia Dila“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.10 Trileris 

„Briliantinis  
planas“ (N-7).

0.30 „Dalasas“ (N-7).
1.25 „Detektyvė 

Džonson“  
(N-7).

2.20 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Misija. Vilnija.
11.35 Gyvenimas.
12.30 Stilius.
13.15 Klausimėlis.lt.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 2“ 

(N-7).
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Specialus tyrimas.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Trileris „Bastūnas, 

Siuvėjas, Kareivis, 
Šnipas“ (N-7).

23.40 Trumposios žinios.
23.45 Durys atsidaro.
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Dėmesio pakrašty.
0.35 „Berlyno policija 2“ 

(N-7).
1.25 Trumposios žinios.
1.30 Klauskite daktaro.

5.20 „Policija ir Ko“ 
(1) (N-7).

6.20 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

8.10 „Žurovas. Pragaro 
džiaugsmai“ (N-7).

10.10 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.15 Mano virtuvė 
geriausia.

14.50 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Ponas Bynas“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo ir nuotykių 

komedija „Zatura. 
Nuotykiai kosmose“.

23.35 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

0.30 „Mentalistas“ (N-7).
1.25 „Prokurorų 

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

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.35 Nuoga tiesa.
8.35 „Miškinis“ (N-7).
9.40 „Kulinaras“ (N-7).
10.45 „Inspektorius 

Mažylis“.
11.45, 12.05, 13.05 

Ginčas. „Ar susirgę 
vėžiu garsūs žmonės 
apie tai turi pranešti 
visai Lietuvai?“

12.00, 13.00, 4.00 
Svarbi žinia.

14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 „Miškinis“ 

(N-7).
15.00 Svarbi žinia.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš 

prigimties“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30 „Inspektorius 

Mažylis“.
21.30 Vaivos pranašystės.
22.30 Reporteris.
23.20 Užmirštas grožis.
0.20, 2.40 

„Bręstantis blogis“ 
(N-14).

1.25, 5.00 Reporteris.
2.15, 5.35 

Lietuva tiesiogiai.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
12.15 DW naujienos 

rusų kalba.
12.30 Linija, spalva, forma.
13.15 Kelias į namus. 

Rasa Rapalytė.
13.40 Lietuvos ir Lenkijos 

valdovams dedikuo-
tos J.S.Bacho kan-
tatos. Koncertuoja 
Vroclavo baroko 
orkestras (Lenkija). 
Dir. A.Kosendiak 
(Lenkija).

15.30 ...formatas. Poetas 
Vacys Reimeris.

16.05 „Namelis prerijose“.
16.55 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Didysis muzikų para-

das 2015. Tiesioginė 
transliacija iš LRT 
Didžiosios studijos.

22.20 DW naujienos 
rusų kalba.

22.30 LRT aukso fondas. 
„Raudonmedžio 
rojus“. 3 s.

24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.30 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).
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spalio 1 d.

 15.45  „Tėvai už borto“ 1.40  „24 valandos“ 9.10  „Džonis Testas“

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis-Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 „Mylėk savo sodą“.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.05 „Būrėja“.
14.35 Penki ingredientai.
15.30 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“ (N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės III. 
Nematomų  
žmonių namai“ 
(N-14).

23.10 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

0.25 „Neištikimieji. 
Išdavystės istorijos“ 
(N-14).

1.25 „Nikita“ (N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

9.00 Vienam gale 
kablys.

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos

lenktynės  
(N-7).

16.00 „Mastrichto
policija“ (N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 „Peržengta riba“ 

(N-14).
23.55 „Liūtis“ (N-14).
1.40 „24 valandos“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Pasaulis 
pro traukinio 
langą“.

11.00 „Įsimylėti šokėją“ 
(N-7).

12.00 „Širdies muzika“.
13.45 Reidas. Eismo 

įvykių kronika.
14.15 „Vienos šeimos 

istorija“ 
(N-7).

15.15 „Piktoji planeta“.
15.45 „Tėvai 

už borto“.
16.30 Karštos senos 

sėdynės.
17.00 „Laukinės 

gamtos ginklai“.
18.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

19.00 „Įsimylėti šokėją“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Miestų skoniai.
21.00 „Trauma“ (N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Rosso San 

Valentino“  
(N-7).

„PASTOGĖ“
Trileris. JAV. 2013.
Režisierius Dž.Rubenas.
Vaidina M.Monagan, M.Kitonas, B.Slounas.

Darbo Irake metu sprogus bombai, fotožurnalistė Sara Teilor visiems lai-
kams praranda regėjimą. Nepaisant to, jos vaikinas tiesiog dega noru ją 
vesti. Deja, tuoktuvių mergina taip ir nesulauks. Grįžusi namo po vieno 
apsipirkimo, Sara niekaip negali prisišaukti Rajeno. Akla mergina vaikšto 
po namus ir net nenutuokia, kad jos išrinktasis yra visai šalia, nužudytas.

rekomenduoja

„PerŽeNGTA riBA“
Veiksmo filmAs. Kanada. 2011.
Režisierius T.Mailzas.
Vaidina S.Ostinas, S.Svon, 
D.Trechas.

Buvęs policininkas taps nusikaltė-
liu, kad atkeršytų už savo nužudytą 
šeimą. Kai Rijanas Varetas buvo Tek-
saso policininkas, nusikaltėlių gru-
puotė užpuolė jo šeimą ir nužudė 
devynmetį sūnų ir mylimą žmoną.

„DETEKTYVĖ DŽONSON“
DeTekTyViNis seriAlAs. JAV. 2011.
Režisieriai R.Volis, E.Braunas.
Vaidina K.Sedžvik, 
K.Reinoldsas, Dž.K.Simonsas.

Los Andželo detektyvė Brenda 
Lei Džonson - CŽV mokyklą bai-
gusi pareigūnė, vadovaujanti šio 
didmiesčio policijos Ypač sunkių 
nusikaltimų skyriui. Jos tiriamos 
bylos išskirtinės, o nusikaltėliai ne-
prognozuojami ir labai pavojingi.

„GYVI NUMIRĖLIAI“
siAuBo seriAlAs. JAV. 2015.
Režisierius F.Darabontas.
Vaidina E.Linkolnas, Č.Rigsas, 
N.Ridusas.

Iš komos atsibudęs policininkas Ri-
kas niekaip nesupranta, kas atsitiko 
ir kodėl aplinkui nėra nė gyvos dva-
sios. Ištuštėjęs miestas atrodo lyg po 
didelio karo. Paaiškėjo, kad polici-
ninkas pramiegojo tikrą apokalipsę.

TV6
22.00

BTV
23.35

LNK
1.25

 ANIMAL PLANET
7.25, 10.45 Akiplėšos katės. 8.15, 17.50 Afrikos 
tankmėje. 9.05, 11.35, 17.00 Namai medžiuose. 
9.55, 15.20, 24.00 Akvariumų verslas. 12.25 Ne-
paklusnus šuo. 13.15 Gyvačių medžiotoja. 14.05, 
19.30, 23.00 Aligatorių tramdytojai. 14.55 Iš-
kviečiamas tramdytojas. 16.10 Sniego žmogaus 
paieškos. 18.40 Banginių karai. 20.20 Akvariumų 
verslas. Legali prekyba. 21.10 Afrikos tankmėje. 
Madagaskaras. 22.00 Banginių karai. 

 SPORT1
6.00, 18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feye-
noord“ - „PEC Zwolle“. 2015-09-27. 8.00, 20.00 
Čempionai LT. Europos atvirasis grappling čem-
pionatas. Premjera. 9.00, 21.00 NBA Action. 9.30, 
21.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - „FC Barcelona“. Finalas. 2 susitikimas. 
2015-06-21. 11.30, 23.30 Šiuolaikinės penkiakovės 
čempionatas. 12.00, 24.00 Rusijos „Premier lea-
gue“. „Spartak“ - „Zenit“. 14.00, 2.00 Motosportas. 
Spidvėjus. Danijos GP lenktynės. 7 etapas. 16.00 
APT 250 Winston Salem Open. Vyrų tenisas. Pierre-
Hugues Herbert - Kevin Anderson. Finalas. 2015 m. 
23.20 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 4.30 
Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. 5.00 
Futbolo klubų karaliai. Miuncheno „Bayern“. 5.30 
Futbolo klubų karaliai. Amsterdamo „Ajax“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00, 17.00 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.30 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 8.00 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 9.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 9.30 UEFA Čempionų lyga. „Ju-
ventus“ - „Sevilla“. 11.20 UEFA Čempionų lyga. 
„Manchester United“ - „Wolfsburg“. 13.10 KHL. 
SKA - Rygos „Dinamo“. 15.10 UEFA Čempio-
nų lyga. „Astana“ - „Galatasaray“. 17.25 KHL. 
SKA - Rygos „Dinamo“. 19.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas . 19.55 UEFA Europos 
lyga. „Augsburg“ - „Partizan“. Tiesioginė trans-
liacija. 22.00 UEFA Europos lyga. „Liverpool“ -
„Sion“. Tiesioginė transliacija. 0.05 KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Spartak“. 2.05 UEFA Čempionų 
lyga. „Barcelona“ - „Bayer“. 3.55 Golfas. PGA turo 
apžvalga. 5.00 KHL. Rygos „Dinamo“ - „Spartak“. 

 EUROSPORT
9.30 Sporto linksmybės. 10.30 Motosportas. 
FIA pasaulio čempionatas. 11.30, 14.30, 20.00 
Dviračių sportas. 13.00, 17.30 Šuoliai nuo 
tramplino. Vasaros didysis prizas. 16.00, 21.00, 
1.30 Dviračių sportas. Milanas-Torinas. 18.30, 
19.00 Futbolo apžvalga. 18.35 Futbolas. Aukš-
čiausioji JAV profesionalų lyga. 21.45 Regbis. 
Pasaulio čempionatas. 24.00 Sporto linksmy-
bės. 1.00 Motosporto apžvalga.

TV3
22.30
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Veidai KiNaS

„Sostų karai“ pirmą kartą laimėjo geriausio 
draminio serialo apdovanojimą. Serialo kūrėjai 
taip pat gavo apdovanojimus už geriausią 
scenarijų ir režisūrą, o serialo aktorius Pyteris 
Dinklidžas (Peter Dinklage) buvo apdovanotas 
kaip geriausias antro plano aktorius.

Vijola Deivis (Viola Davis) tapo pirmąja 
juodaode, laimėjusia statulėlę už geriausią 

pagrindinį draminio serialo moters vaidmenį. 
Prieš tai septynis kartus nominuotas aktorius 
Džonas Hamas (Jon Hamm) šiais metais buvo 
pripažintas geriausiu pagrindiniu draminio serialo 
aktoriumi. Apdovanojimą jis gavo už vaidmenį 
seriale „Reklamos vilkai“ („Mad Man“).

Politinė komedija „Viceprezidentė“ tapo 
geriausiu komediniu serialu. Geriausia pagrindine 

komedijos aktore ketvirtą kartą iš eilės buvo 
pripažinta Džulija Lujis Dreifus (Julia Louis-
Dreyfus). Jos kolega Tonis Heilas (Tony Hale), 
kartu su ja vaidinantis seriale „Viceprezidentė“, 
tapo geriausiu antro plano komedijos aktoriumi. 
Serialas taip pat gavo statulėlę už geriausią 
komedinio serialo scenarijų.

Serialas „Permatomas“ („Transparent“) 
buvo apdovanotas už geriausią komedinio serialo 
režisūrą, o pagrindinis serialo aktorius Džefris 
Teimboras (Jeffrey Tambor) pripažintas geriausiu 
pagrindiniu aktoriumi komedijos kategorijoje.

Tarp 2015 metų „Emmy“ geriausiųjų - 
„Sostų karai“ ir „Viceprezidentė“

Geriausia komedijos aktorė Džulija 
Lujis Dreifus (Julia Louis-Dreyfus)

Geriausias draminio serialo aktorius 
Džonas Hamas (Jon Hamm)

Serialo  „Viceprezidentė“ komanda
EPA-Eltos nuotr.

Šiais metais Los Andžele vykusiuose „Emmy“ apdovanojimuose triumfavo serialai  
„Sostų karai“(„Game of Thrones“) ir „Viceprezidentė“ („Veep“).

Eltos inf.

Geriausia draminio serialo  
aktorė Vijola Deivis (Viola Davis)
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
25-1 d. 13.20, 18.50, 21.30 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
25-1 d. 10.40, 16 val.
„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 25-1 d. 10.30, 13, 15.30, 18, 19.10, 20.30 val.
„naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 25-1 d. 11.10, 
12.50, 15.40, 18.10, 20.50 val.
„Roger Waters The Wall“ (filmas koncertas) - 29 d. 19.30 val.
„Transporteris: visu greičiu“ (veiksmo f., Prancūzija, 
Kinija, Belgija) - 1 d. 18.40 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 25-1 d. 11.20, 13.10, 15.50, 18.20, 
21.10 val. (29 d. 18.20, 21.10 val. seansai nevyks).
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV, N-16) - 
25-1 d. 14.05, 16.20, 19.20, 21.40 val.
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 25-1 d. 16.10, 
18.40, 21.20 val. (1 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 25-1 d. 
10.10, 10.50, 13.45 val. (10.10 val. seansas vyks 26-27 d.).
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
25-1 d. 12.40, 17.05 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-1 d. 10.20, 14.40 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-1 d. 12.10, 16.50 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 25-1 d. 14.30 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 25-1 d. 21.50 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 25-1 d. 11 val.
„neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 25-1 d. 21 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 25-1 d. 18.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
25-1 d. 13.45, 16.30, 19.10, 21.50 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
25-1 d. 11, 18.20 val.
„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, Lietuva, N-13) - 25-
1 d. 11, 13.30, 16, 18.40, 20, 21.20 val. (29 d. 20 val. seansas nevyks).
„naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 25-1 d. 11.10, 
13.50, 16.30, 19.10, 21.40 val.
„Roger Waters The Wall“ (filmas koncertas) - 29 d. 19.30 val.
„Transporteris: visu greičiu“ (veiksmo f., Prancūzija, 
Kinija, Belgija) - 1 d. 18.40 val. (POWER HIT RADIO seansas).

„in latino” lotynų Amerikos kultūros dienos
(festivalis) - 1 d.

10-asis Tarptautinis Vilniaus vaikų ir jaunimo 
filmų festivalis

„Popieriniai lėktuvėliai“ (filmas šeimai, Australija, N-7) -
1 d. 14 val.

Kino pavasario seansai
„Atrandant Gastoną“ (kulinarinis f., ispanų k., Peru, 
N-13) - 26-30 d. 18.30 val.
„nulis motyvacijos“ (komedija, Izraelis, Prancūzija, 
N-13) - 25-30 d. 20.30 val.
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 25-1 d. 12.15, 15.10, 18.10, 21 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 25-1 d. 12.30, 15.20, 18.20, 21.10 val. 
(1 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 25-1 d. 13.20, 
18.40, 21 val. (1 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV, N-16) - 
25-1 d. 15.30, 20.45 val.
„Šnipas iš u.n.C.l.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 25-1 d. 18, 21.15 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, Liuksemburgas, 
Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 25-1 d. 11.15, 15.45 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
25-1 d. 13.15, 17.45 val. (29 d. 17.45 val. seansas nevyks).

„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-1 d. 11.30, 16.15 val.  
(11.30 val. seansas vyks 26-27 d.).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-1 d. 13.30, 16 val. (13.30 val. 
seansas vyks 26-27 d.; 25 d. 16 val. seansas nevyks).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 25-30 d. 14 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -
26-27 d. 11.10 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 25-1 d. 15.50 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Kelionė pas kirminų maitintoją / Avinėlio vartai“ 
(dokumentinis f., Estija, Lietuva, Izraelis, Jordanija) - 25 d. 15 val.
„Trikampiui pakilus: Krystian lupa stato „Didvyrių 
aikštę“ (dokumentinis f., Lietuva) - 25 d. 18 val.
„Eimuntas nekrošius: nutolinti horizontą“ (doku-
mentinis f., Lietuva) - 25 d. 20 val.
„Besidriekianti tvora“ (dokumentinis f., JAV) - 
26 d. 15.10 val.
„Šoa“ (dokumentinis f., Prancūzija) - 26 d. 16.30 val. 
27 d. 14.30 val.
„suokalbis“ (dokumentinis f., Lietuva) - 26 d. 19 val.
„iris“ (dokumentinis f., JAV) - 26 d. 21 val.
„Vilkų gauja“ (dokumentinis f., JAV) - 27 d. 17 val.
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė, JAV) - 27 d. 
18.50 val.
„Egzotika, erotika ir t.t.“ (dokumentinis f., 
Prancūzija) - 27 d. 21.15 val.
„Žemės druska“ (dokumentinis f., Prancūzija) - 
28 d. 14.40 val.
„Pamoka“ (drama, Bulgarija, Graikija) - 28 d. 17 val. 
29 d. 19 val. 30 d. 16.40 val. 1 d. 17.15 val.
„Jaunystė“ (drama, Italija, Prancūzija, Šveicarija, 
D.Britanija) - 28 d. 19 val. 29 d. 21 val. 30 d. 18.40 val.
„sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai) - 28 d. 21.15 val. 29 d. 17.10 val. 1 d. 21 val.
„sangue - kraujas“ (drama, Italija) - 30 d. 21 val.
„Gimme shelter“ (dokumentinis f., JAV) - 1 d. 19.15 val.

Tai pilna nuotykių komedija, kurios 
veiksmas mus nukelia į gražiausią Lietuvos 
kampelį - Nidą. Čia gyvena Gintaras, buvęs 
vienas geriausių Baltijos šalių buriuotojų, 
kuris po nelaimingo atsitikimo jūroje 
atsiribojo nuo jos, buriavimo ir paties savęs. 
Tačiau jo gyvenimas apsiverčia aukštyn 
kojomis, kai vieną dieną Gintaras sulaukia 
brolio skambučio. Brolis prašo vasarai 
priimti sūnėną Roką, kuris, anot jo, yra 
pasukęs gyvenimo klystkeliais, tikėdamasis, 
jog atostogos Nidoje sugrąžins jaunuolį į 
doros kelią. Keliaudamas į Nidą Rokas 
sutinka savo gyvenimo meilę, 
dėl kurios vėliau jam tenka 
gerokai pakovoti.

Atvykęs į Nidą Rokas 
pamato jachtas ir netrukus jas 
pamilsta. Nuo šiol didžiausia jo 
svajonė - dalyvauti regatoje.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Dėdė, Rokas 
ir Nida“

Kino teatruose nuo rugsėjo 25 d.

n Romantinė nuotykių komedija, 

Lietuva, 2015
n Režisierius: Justinas Krisiūnas

n Vaidina: Arūnas Storpirštis, Martynas 

Levickis, Justė Zinkevičiūtė, Airida Gintautaitė, 

Aleksas Kazanavičius, Džiugas Siaurusaitis, 

Simonas Storpirštis

Filme vaidina Justė Zinkevičiūtė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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KINAS

MULTIKINO OZAS
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
25-28, 30 d. 10.15, 13.15, 15.15, 18.30, 21.30 val.  
29, 1 d. 10.15, 13.15, 16.45, 18.30, 21.30 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
25 d. 20.30 val. 26-28, 30-1 d. 20.15 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 25-28, 30 d. 11.45, 14.15, 16.30, 19, 21.30 val.  
29 d. 11.45, 14.15, 17.30, 18.45, 21.45 val. 1 d. 11.45, 
14.15, 16.30, 19.15, 22 val.
„Naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 25-28, 30 d. 
13.15, 18.45, 21.15 val. 29 d. 13.15, 21.15 val.  
1 d. 13.15, 18.45 val.
„Marsietis“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
1 d. 19, 20 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
25, 27-30 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 val. 26, 1 d. 
13.30, 15.30, 17.30 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
25-1 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45 val.
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV, N-16) - 
25-28, 30 d. 19.30, 21.45 val. 29 d. 19.30 val. 1 d. 21.15 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 25-30 d. 16.30, 19.15, 21.45 val.  
1 d. 16.30, 21.45 val.
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 25-1 d. 10.30, 16.15, 19, 21.45 val.
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 26-28, 30 d. 18 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25, 27-28, 1 d. 11.30, 14 val.  
26 d. 11.15, 14 val. 30 d. 10.15, 12.45, 15 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-28, 30 d. 10.30, 13, 15.45 val.  
29 d. 11.45, 15.45, 14.15 val. 1 d. 10.30, 13, 15.45, 18 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
26 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).

„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, N-13) -
30 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) -
25-1 d. 13.20, 15.20, 18.30, 20.30 val. (29 d. 20.30 val. 
seansas nevyks).
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
25-1 d. 10.40, 21.40, 23.40 val. (23.40 val. seansas  
vyks 25-26 d.).
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 25-1 d. 10.20, 12.50, 16, 18, 19.15, 21.10,  
23.15 val. (23.15 val. seansas vyks 25-26 d.).
„Naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 25-1 d. 13.10, 
16.10, 18.40, 21.25, 23.30 val. (23.30 val. seansas  
vyks 25-26 d.).
„Roger Waters The Wall“ (filmas koncertas) - 
29 d. 19.30 val.
„Transporteris: visu greičiu“ (veiksmo f., Prancūzija, 
Kinija, Belgija) - 1 d. 19.10 val. (POWER HIT RADIO  
seansas).
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 25-1 d. 11, 15.50, 17.50, 20.45 val. 
(29 d. 17.50 val. seansas nevyks).
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV, N-16) - 
25-1 d. 16.50, 19.10, 21.20 val.  
(1 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
25-1 d. 10.30, 12.30, 14.30 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
25-1 d. 17.10 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-1 d. 12.10, 14.40 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-1 d. 11.10 val.

„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 25-1 d. 10.10, 13.30 val.  
(10.10 val. seansas vyks 26-27 d.).
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 25-1 d. 15.40, 
21.45, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 25-26 d.).
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 
25-1 d. 10.50, 13.50 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, 
Prancūzija, Šveicarija, N-16) - 25-1 d. 19 val.
„Apsėstieji“ (siaubo f., JAV, N-16) - 25-26 d. 23.55 val.
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-16) - 25-26 d. 23.55 val.

CINAMON
„Marsietis“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13, 3D) - 
1 d. 21 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 25-1 d. 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
25-1 d. 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
25-1 d. 20.35 val.
„Naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 25-1 d. 16, 19, 21.30 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
25-1 d. 14.50 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
25-1 d. 10.40, 12.45, 16.55 val.
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV, N-16) - 
26, 28, 30 d. 18.30 val.
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ 
(veiksmo trileris, JAV, N-13) - 25-1 d. 12.30, 15.30, 18.15, 
21 val. (1 d. 21 val. seansas nevyks).
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 25, 27, 29, 1 d. 
18.30 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 25-1 d. 11.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-1 d. 12 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-1 d. 10.55, 13.45 val.

Žmonijos pastangos įveikti aukščiausio 
planetos kalno viršūnę įkvepia ir kino kūrė-
jus. Režisieriaus Baltazaro Kormakuro (Bal-
tasar Kormakur) juostoje pasakojama apie 
dviejų ekspedicijų kelionę į viršūkalnę siau-
čiant tokiai sniego audrai, kokios alpinizmo 
entuziastams dar nėra tekę patirti... Atšiau-
riausios gamtos stichijos epicentre herojai 
akis į akį susidurs su protu sunkiai suvokia-
momis aplinkybėmis, kurių akistatoje jie tu-
rės pripažinti, jog ilgai puoselėti jų siekiai ir 
svajonės virto nuožmia išgyvenimo kova. 
Kvapą gniaužiantys filmo vaizdai filmuoti 
Everesto papėdėje, Tibete ir Italijos Alpėse.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo rugsėjo 25 d.

n Drama, JAV, Didžioji Britanija, 2015

n Režisierius: Baltasar Kormakur

n Vaidina: Jason Clarke, Josh Brolin, John 

Hawkes, Jake Gyllenhaal, Martin Henderson, Emily 

Watson, Michael Kelly, Thomas M.Wright ir kiti

n IMDB: 7,5/10

„Everestas“
„Everest“

Filmas „Everestas“ 
paremtas tikrais faktais

„Forum Cinemas“ nuotr.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

Rodos, dar taip neseniai (iš tiesų jau be-
veik prieš dešimt metų) aktorė En Hetavei 
(Anne Hathaway) vaidino nerangią prakti-
kantę filme „Ir velnias dėvi Prada“. Dabar 
ji - jau pati didelės internetinės mados įmo-
nės vadovė, priimanti praktikantą. Ir ne bet 
kokį - patį Robertą de Nirą (Robert de Niro)!

70-metis našlys Benas (jį ir vaidina R.de 
Niras) visuomet buvo aktyvus. Tad ramus 
gyvenimas jam ne prie širdies net ir išėjus 
į pensiją. Vyras nusprendžia tapti prakti-
kantu internetinėje įmonėje, kuriai vado-
vauja jam į anūkes tinkanti Džiulė. Natūra-
lu, kad tokio naujoko pasirodymas kolekty-

ve, kur amžiaus vidurkis kažin ar viršija 30 
metų, sukelia užslėptą, o kartais - ir atvirą 
juoką. Tačiau „senukas“ Benas jaunosios 

kartos atstovams greitai parodys, kad jį lai-
doti dar per anksti.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Naujokas“
„The Intern“

Kino teatruose nuo rugsėjo 25 d.

n Komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Nancy Meyers

n Vaidina: Anne Hathaway, Robert De Niro, Nat 

Wolff ir kiti

n IMDB: 7,4/10

Filmo „Naujokas“ žvaigždė -  
En Hetavei (Anne Hathaway) 

„Forum Cinemas“ nuotr.



Veidai TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
25 d. 18.30 val. - „Bolero +“. Vienaveiksmių baletų 
vakaras. Choreogr. M.Rimeikis. Dir. M.Barkauskas.
26 d. 18.30 val. - J.Massenet „Manon“. 5 v. opera 
(prancūzų k.). Dir. J.Geniušas.
27 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni 
nykštukai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
30 d. 18.30 val. - „Carmen“. 2 v. baletas. 
Dir. M.Barkauskas. Dir. J.M.Jauniškis.
1 d. 18.30 val. - J.Štrauso „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
25 d. 19 val. Mažojoje salėje - Mariaus von Mayenburgo 
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.

26 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičiaus 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Bernhard 
„Didvyrių aikštė“. Rež. K.Lupa.
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Puškino 
„Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
28 d. 18.30 val. Erdvėje prie Didžiosios scenos - 
D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
29 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
30 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek 
„Mūsų klasė“. Rež. Y.Ross.
1 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytė 
„Barikados“. Rež. V.Silis.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
25 d. 18.30 val. - M.Gorkio „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.

27 d. 12 val. - „Brangusis atrakcionų parko dėde!“ 
Rež. O.lapina.
27 d. 16 val. - Juozo Erlicko programa - „Ne visi namie“.
29 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
30 d. 18.30 val. - „Trio (J.Bramso, R.Šumano ir Klaros 
Šuman meilės istorija)“. Rež. P.Galambosas.
1 d. 18.30 val. - „Mano tėvas - Agamemnonas“. 
Rež. K.Bogomolovas (Rusija).

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
26, 27 d. 12 val. - Premjera! „Karlsonas“ (pagal 
A.Lindgren apysaką). Rež. E.Jaras.
29 d. 18 val. - M.Frayn „Triukšmas už kulisų“. 
Rež. P.E.Landi.
30 d. 20 val. - „Pabaigos pradžia“. Rež. A.Lebeliūnas.
1 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. 
Rež. A.Latėnas.

LAUKIAME JŪSŲ

Sausas drabužių valymas, skalbimas, lyginimas
Odinių ir kailinių  gaminių valymas, impregnavimas

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas
Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

„Aš pažadu, kad tai bus geriausias vaka-
rėlis mieste“, - apžiūrėjęs tikro garso kon-
certams rengti tinkamą salę pasakė S.Prū-
saitis. Ši muzikinė erdvė nauja sąlyginai: 
legendinio restorano „Dainava“ pastato rū-
syje kurį laiką veikė „Šampano“ baras, o po 
to - klubas „Posh“.

Pats kuria scenografiją

S.Prūsaitis klubo šeimininkų paprašė jo-
kiu būdu nekeisti salės interjero ir pažadė-
jo pats pasirūpinti vizualiniais sprendimais, 
kad koncertas būtų nepakartojamas. Kad 
vakarėlis bus iš tiesų ypatingas, suabejoti 
sunku: Saulius turi puikų skonį ne tik mu-

zikos srityje. Dirbdamas teatre (jis parašė 
muziką kultiniam Oskaro Koršunovo spek-
takliui „Išvarymas“ pagal Mariaus Ivaške-
vičiaus pjesę) ir televizijoje (Saulius teisė-
jauja muzikiniame talentų šou „X Fakto-
rius“) dainininkas įgijo įdomių patirčių, ku-
rias pasitelkdamas kiekvieną savo koncertą 
paverčia išskirtiniu.

Jo dainos dar nespėjo pasenti: „Happy-
endless“ veiklą nutraukė 2012 m., tuomet 
atlikėjas ir pradėjo solinę karjerą. Debiutinis 
jo albumas „Naktiniai paukščiai“ dar tik įra-
šinėjamas, kai kurios dainos net neturi fizi-
nio pavidalo, bet tai netrukdo Sauliui surink-
ti pilnų salių. Kai kuriuos ir lietuviškai, ir 
angliškai dainuojančio S.Prūsaičio kūrinius 

publika jau moka atmintinai: tai „Meile, tu“, 
„No More Drama“, „Būkim geriausiais drau-
gais“, „Toni Braxton“. Šie ir kiti, dar visai 
negirdėti kūriniai skambės „Vienuolio Pub“. 
Jokių perdirbinių, jokių „tribute“ - Saulius 
atlieka tik savo kūrinius.

„Happyendless“ gali atsikurti?

Išimties nedaro net ir 2008 m. MTV ap-
dovanojimuose Geriausios Baltijos šalių 
grupės titulą pelniusios grupės „Happyen-
dless“ kūriniams - jų taip pat nedainuoja 
soliniuose koncertuose. „Grupė oficialiai 
nėra nutraukusi veiklos, ji bet kada gali at-
sikurti. Taigi neturiu jokios moralinės teisės 
atlikti „Happyendless“ kūrinius“, - savo pa-
sirinkimą komentuoja jis. S.Prūsaičio mu-
zikos stilių apibūdinti sunku: čia gali išgirs-
ti ir amerikiečių kantri, ir devintojo dešim-
tmečio laikų roko, ir popmuzikos elementų. 
Koncerte „Vienuolio Pub“ Sauliui talkins 
puikūs muzikantai: Laimonas Jančas (gita-
ra), Paulius Adomėnas (bosinė gitara), Kęs-

Naujos Vilniaus muzikinės erdvės krikštynoms diriguos S.Prūsaitis
Dainininkas SauliuS PrūSaitiS su malonumu prisiėmė naujos Vilniaus muzikinės 
erdvės - „Vienuolio Pub“ - krikštatėvio pareigas: spalio 3 dieną čia žinomas daini-
ninkas su grupe atliks naujų dainų programą, kurioje - ir būsimo albumo „Naktiniai 
paukščiai“ kūriniai. Gyvi koncertai šiame kelis šimtus žiūrovų talpinančiame klube 
nuo šiol bus rengiami kiekvieną šeštadienį.



Veidai TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
25 d. 18.30 val. - „Bolero +“. Vienaveiksmių baletų 
vakaras. Choreogr. M.Rimeikis. Dir. M.Barkauskas.
26 d. 18.30 val. - J.Massenet „Manon“. 5 v. opera 
(prancūzų k.). Dir. J.Geniušas.
27 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni 
nykštukai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
30 d. 18.30 val. - „Carmen“. 2 v. baletas. 
Dir. M.Barkauskas. Dir. J.M.Jauniškis.
1 d. 18.30 val. - J.Štrauso „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
25 d. 19 val. Mažojoje salėje - Mariaus von Mayenburgo 
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.

26 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičiaus 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Bernhard 
„Didvyrių aikštė“. Rež. K.Lupa.
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Puškino 
„Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
28 d. 18.30 val. Erdvėje prie Didžiosios scenos - 
D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
29 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
30 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek 
„Mūsų klasė“. Rež. Y.Ross.
1 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytė 
„Barikados“. Rež. V.Silis.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
25 d. 18.30 val. - M.Gorkio „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.

27 d. 12 val. - „Brangusis atrakcionų parko dėde!“ 
Rež. O.lapina.
27 d. 16 val. - Juozo Erlicko programa - „Ne visi namie“.
29 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
30 d. 18.30 val. - „Trio (J.Bramso, R.Šumano ir Klaros 
Šuman meilės istorija)“. Rež. P.Galambosas.
1 d. 18.30 val. - „Mano tėvas - Agamemnonas“. 
Rež. K.Bogomolovas (Rusija).

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
26, 27 d. 12 val. - Premjera! „Karlsonas“ (pagal 
A.Lindgren apysaką). Rež. E.Jaras.
29 d. 18 val. - M.Frayn „Triukšmas už kulisų“. 
Rež. P.E.Landi.
30 d. 20 val. - „Pabaigos pradžia“. Rež. A.Lebeliūnas.
1 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. 
Rež. A.Latėnas.

LAUKIAME JŪSŲ

Sausas drabužių valymas, skalbimas, lyginimas
Odinių ir kailinių  gaminių valymas, impregnavimas

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas
Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

„Aš pažadu, kad tai bus geriausias vaka-
rėlis mieste“, - apžiūrėjęs tikro garso kon-
certams rengti tinkamą salę pasakė S.Prū-
saitis. Ši muzikinė erdvė nauja sąlyginai: 
legendinio restorano „Dainava“ pastato rū-
syje kurį laiką veikė „Šampano“ baras, o po 
to - klubas „Posh“.

Pats kuria scenografiją

S.Prūsaitis klubo šeimininkų paprašė jo-
kiu būdu nekeisti salės interjero ir pažadė-
jo pats pasirūpinti vizualiniais sprendimais, 
kad koncertas būtų nepakartojamas. Kad 
vakarėlis bus iš tiesų ypatingas, suabejoti 
sunku: Saulius turi puikų skonį ne tik mu-

zikos srityje. Dirbdamas teatre (jis parašė 
muziką kultiniam Oskaro Koršunovo spek-
takliui „Išvarymas“ pagal Mariaus Ivaške-
vičiaus pjesę) ir televizijoje (Saulius teisė-
jauja muzikiniame talentų šou „X Fakto-
rius“) dainininkas įgijo įdomių patirčių, ku-
rias pasitelkdamas kiekvieną savo koncertą 
paverčia išskirtiniu.

Jo dainos dar nespėjo pasenti: „Happy-
endless“ veiklą nutraukė 2012 m., tuomet 
atlikėjas ir pradėjo solinę karjerą. Debiutinis 
jo albumas „Naktiniai paukščiai“ dar tik įra-
šinėjamas, kai kurios dainos net neturi fizi-
nio pavidalo, bet tai netrukdo Sauliui surink-
ti pilnų salių. Kai kuriuos ir lietuviškai, ir 
angliškai dainuojančio S.Prūsaičio kūrinius 

publika jau moka atmintinai: tai „Meile, tu“, 
„No More Drama“, „Būkim geriausiais drau-
gais“, „Toni Braxton“. Šie ir kiti, dar visai 
negirdėti kūriniai skambės „Vienuolio Pub“. 
Jokių perdirbinių, jokių „tribute“ - Saulius 
atlieka tik savo kūrinius.

„Happyendless“ gali atsikurti?

Išimties nedaro net ir 2008 m. MTV ap-
dovanojimuose Geriausios Baltijos šalių 
grupės titulą pelniusios grupės „Happyen-
dless“ kūriniams - jų taip pat nedainuoja 
soliniuose koncertuose. „Grupė oficialiai 
nėra nutraukusi veiklos, ji bet kada gali at-
sikurti. Taigi neturiu jokios moralinės teisės 
atlikti „Happyendless“ kūrinius“, - savo pa-
sirinkimą komentuoja jis. S.Prūsaičio mu-
zikos stilių apibūdinti sunku: čia gali išgirs-
ti ir amerikiečių kantri, ir devintojo dešim-
tmečio laikų roko, ir popmuzikos elementų. 
Koncerte „Vienuolio Pub“ Sauliui talkins 
puikūs muzikantai: Laimonas Jančas (gita-
ra), Paulius Adomėnas (bosinė gitara), Kęs-

Naujos Vilniaus muzikinės erdvės krikštynoms diriguos S.Prūsaitis
Dainininkas SauliuS PrūSaitiS su malonumu prisiėmė naujos Vilniaus muzikinės 
erdvės - „Vienuolio Pub“ - krikštatėvio pareigas: spalio 3 dieną čia žinomas daini-
ninkas su grupe atliks naujų dainų programą, kurioje - ir būsimo albumo „Naktiniai 
paukščiai“ kūriniai. Gyvi koncertai šiame kelis šimtus žiūrovų talpinančiame klube 
nuo šiol bus rengiami kiekvieną šeštadienį.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASTeaTras/koncerTai

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
26 d. 16 val. - Premjera! V.Gavrilin „Rusiškas 
sąsiuvinis“. Rež. O.Lapina.
27 d. 12 val. - „Linksmoji Einšteino laboratorija“ 
(lietuvių k.). Rež. S.Pikturnaitė.
27 d. 18 val. - Aleksejaus Gorbunovo kūrybinis vakaras.

RAGANIUKĖS TEATRAS
26 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Nykštukų šalis“. Rež. 
R.Urbonavičiūtė.
27 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Zuikio vestuvės“. Rež. 
R.Urbonavičiūtė. 
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“
Didžioji salė

25 d. 18.30 val. - „Ne pagal šio pasaulio madą“ (fan-
tazija apie poetą Kristijoną Donelaitį). Rež. R.Kazlas.
26 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
27 d. 12 val. - „Tiktaktika“ (pagal M.Macoureko pasa-
kas). Rež. M.Žukauskas.

Mažoji salė
26 d. 14 val. - „Pasaka apie vėžliuką“ (Ž.Gryvos knygelės 
motyvais). Rež. A.Mikutis.
27 d. 14 val. - „Silvestras Dūdelė“. Rež. R.Driežis.

„DOMINO“ TEATRAS
27 d. 12 val. - B.Nušičius „Daktaras“. Rež. A.Večerskis.
27 d. 19 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“ Rež. 
O.Šapošnikov.
28 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
29 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
30 d. 19 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei 
ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.

MENŲ SPAUSTUVĖ
25 d. 19. val. Kišeninėje salėje - „Thanks God I’M Not 
An Artist“. Idėjos autorės ir atlikėjos: M.Baranauskaitė, 
S.Cheu, G.Malūkaitė.
26 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Feel-Link“. Idėjos auto-
riai ir atlikėjai: A.Gudaitė ir L.Žakevičius.

28 d. 21 ir 29 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Plaučiai“ 
| Schaubuhne Berlin (Vokietija, vokiečių k. su lietuviškais 
subtitrais). Rež. K.Mitchel.
30 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Lietaus žemė“ 
(N-14). Rež. A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“).
30 d. 19 val. ir spalio 1 d. 19 val. Juodojoje 
salėje - „Nekalbame, kad mus suprastų“ | Toneelhuis, 
KVS, CAMPO (Belgija).

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
26 d. 12 val. - Premjera! „Princesė ant žirnio arba Laimė 
ir triufeliai“. Rež. V.Fijalkauskas.
29 d. 18.30 val. - „Kai žmonės vaidino Dievą“. Rež. 
A.Gian (JAV), M.Mačiulis.
1 d. 19 val. - „Vertėjas“. Rež. A.Gian (JAV), M.Mačiulis.

OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
25 d. 19 val. - A.Čechovo „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.
26 d. 19 val. - M.Gorkio „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
25 d. 18 val.; 26 d. 14 val. Rūtos salėje - Premjera! 
„Dea Loher Klaros santykiai“. Rež. R.Atkočiūnas.
27 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytės „Liūdnas 
Dievas“. Rež. I.Paliulytė.
27 d. 18 val. Rūtos salėje - Premjera! „Dea Loher Klaros 
santykiai“. Rež. R.Atkočiūnas.
29, 30 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“. Rež. R.Kazlas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
1 d. 18 val. - Premjera! Teatralizuotas koncertas. 
Dalyvauja teatro solistai, choro, baleto artistai, vyr. dir. 
J.Janulevičius, dir. J.Geniušas.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
25 d. 18 val. - E.Ionesco „Plikagalvė dainininkė“. Rež. 
S.Rubinovas.
26 d. 18 val. - Moljero „Šykštuolis arba Melo mokykla“. 
Rež. A.Pociūnas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
26 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muzie juje - 
„Peliuko pasakų dirbtuvėlė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
27 d. 12 ir 14 val. Mažojoje salėje - „Meškiuko gimta-
dienis“. Rež. R.Bartninkaitė.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
27 d. 18 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
28 d. 18 val. - Premjera! „Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov.
29 d. 18 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.

KLAIPĖDA
KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS

25 d. 18.30 val. - J.Stein, J.Bock, S.Harnick „Smuikininkas 
ant stogo“. 2 v. miuziklas. Rež. J.Szurmiej (Lenkija).
26 d. 18.30 val. - „Divizija“. Rež. R.Kaubrys. Choreogr. 
A.Liškauskas.
29 d. 18 val. - V.Kondrusevičiaus „Zofija Alšėniškė“. 2 v. miu-
ziklas. (Baltarusijos valstybinis akademinis muzikinis teatras).
1 d. 18.30 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 3 v. 
operetė. Rež. R.Kaubrys. Dir. S.Domarkas.

ŠIAULIAI
ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS

26 d. 18 val. - Premjera! A.Milerio „Komivojažieriaus 
mirtis“. Rež. A.Lebeliūnas.
27 d. 12 val. - D.Čepauskaitės „Kaštonė“. Rež. A.Lebeliūnas.
29 d. 18 val. - „Po 20 metų“. Rež. D.Kazlauskas (IDIO 
teatro gastrolės).

KITI MIESTAI
25 d. 18 val. Šiauliai, kultūros centre - „Striptizo ereliai“. 
Rež. A.Jakubik.
26 d. 18 val. Jurbarkas, kultūros centre; 28 d. 18 val. 
Elektrėnai, kultūros centre - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
29 d. 18 val. Gargždai, kultūros centre; 30 d. 18 val. 
Skuodas, kultūros centre - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.

Naujos Vilniaus muzikinės erdvės krikštynoms diriguos S.Prūsaitis
tutis Pavalkis (klavišiniai) ir Sergejus Maki-
donas (mušamieji).

„Vienuolio Pub“ iš „Dainava“ iki šiol va-
dinamo pastato antrojo aukšto persikraustė 
vasaros pradžioje. Iki šiol „Vienuolio Pub“ 
pavadinimą geriausiai žinojo „Protų mūšių“ 
žaidėjai. Čia taip pat vyksta sporto varžybų 
transliacijos.

„Nuo spalio 3 d. klube kas šeštadienį lauk-
sime ir muzikos gerbėjų. Esame atviri įvai-
riems muzikos stiliams: mūsų scenoje ras vie-
tos roko, elektroninės, popmuzikos, dainuoja-
mosios poezijos, klasikinės ir alternatyviosios 
muzikos grupės ir atlikėjai. Akustinės ar kla-
sikinės muzikos koncertuose prie staliukų jau-
kiai įsitaisys 180 žiūrovų, trankesniuose tilps 
per 300 muzikos klausytojų“, - teigia klubo 
rinkodaros vadovė Nomeda Rimšaitė.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Bilietus į klube rengiamus koncertus galima įsigyti 

BILIETAI LT kasose.

„Vienuolio Pub“ - Vilnius, Vienuolio g.4

Saulius Prūsaitis   
žada įspūdingą  

koncertą ir vakarėlį
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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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 paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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” 
23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur nuolaida kalbų 
kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te 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, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „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
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
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 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

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

klubai

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

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

kitos paslaugos

    
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 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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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, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „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
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
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 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

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

klubai

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

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

kitos paslaugos

    
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 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 

Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

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

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  

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 

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
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% 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. 10% 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
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091

Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
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
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. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau  
kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina - 4,34 Eur. 
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 4,92 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis 
bilieto kaina - 3,48 Eur.  
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 3,76 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“  
Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 3,19 Eur. 
3D bilietai - 4,05 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms,  
10% -„Litauros” organizuojamoms 
kelionėms, 12-15% - savaitgalio 
pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
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    
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881,  
www.arslibera.eu
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203,  
www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

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

     
 

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

šokių studijos

     
„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
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

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 pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

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

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. 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
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

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

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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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“. 
0,029 Eur 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
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. Bronzinė programa - 5,79 Eur, 
sidabrinė - 6,66 Eur, auksinė - 7,24 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 8,98 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Aktorius Andrius 
Bialobžeskis
1967 09 25

Dainininkė Liveta 
Kazlauskienė
1964 09 27

Atlikėjas 
Saulius Prūsaitis
1977 09 28

Šokėjas Deividas 
Meškauskas
1987 10 01

Astrologinė prognozė

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

JAUČIUI

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

DVYNIAMS

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

AVINUI

Prognozė rugsėjo 25–sPalio 1 d.

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

ŠAULIUI

Jūsų naujas mylimasis gali 
būti pasiturintis žmogus. Susituokusių 
porų taip pat laukia malonus laikas, 
daug aistringų vakarų, tačiau gali kilti 
problemų derinant mylimųjų ir draugų 
reikalavimus. Jeigu turite savo įmonę, 
gali atsirasti galimybė ją sujungti su kita 
verslo grupe. Turėsite šiokių tokių sveika-
tos problemų. Lėtinkite tempą, ribokite 
protinį darbą. Būtinai sveikai maitinkitės.

SKORPIONUI

Vienišius gali aplankyti meilės 
jausmas. Tikėtina, kad tas jausmas bus 
vienpusis ir su mylimu žmogumi juo pasi-
dalyti neteks. Reikės įdėti daug pastangų, 
kad pasiektumėte trokštamą rezultatą. Darbe 
jūsų laukia įvairių nutikimų, gali gluminti 
darbų gausa. Todėl darbus patartina susi-
planuoti. Šiuo laikotarpiu reikės daugiau 
laiko ir dėmesio skirti sveikatai, ją puoselėti. 
Saugokitės nelaimingų atsitikimų, traumų. 

SVARSTYKLĖMS

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

VĖŽIUI

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

LIŪTUI

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

MERGELEI

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

OŽIARAGIUI

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

ŽUVIMS

Meilės reikalai klostysis neblogai. 
Galite susitikti su sena meile. Jeigu abu 
partneriai sugebės santykius pakreipti tinka-
ma linkme, pora turi daug šansų būti laim-
inga. Siekti karjeros – ne pats geriausias 
laikas. Viskas, kas vyks darbinėje aplinkoje, 
jus erzins, bus daug nesusipratimų. 
Sveikata bus puiki. Numatytą operaciją 
geriau atidėti. Sportuokite, nepamirškite 
grūdinimosi procedūrų. 

VANDENIUI

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

Kviečiame. Rugsėjo mėnesį 
organizuojami astrologijos kursai.

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės  LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 
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Pasuk galvą

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Pūkuotukas. Europa. 
Altana. Muša. Avi. Laidaras. Ogarai. 
Vit. Mova. Masalas. Mada. Rega. 
Emilis. San. Pana. Batonas. Skala. 
Vėsa. Rikis. Mauras. Bynas. Valtis. 
Laimikis. Vaidas. Vatas. Reinas. Ik. 
Estetės. Seikės. Me. Otas. Avansas. 
Stal. Šulas. Akmuo. Siūloma.
Horizontaliai: Ravelis. Kaimenė. 
Tol. Buldogas. Iveta. Otava. 
Matas. Tara. Bitės. LUNA. Arykas. 
Kasmetinis. Ak. Amokas. VM. 
Osmosinis. Sau. Galas. Reno. 
Malis. Veis. Euras. Vaikas. Bušas. 
Mainėsi. Rai. Saldas. Kutas. SL. 
Pavasaris. To. Pavidalas. Imam.  
Itanas. Akela.
Pažymėtuose langeliuose: 
LinKsmuoLis.

SU
DO

KU
Teisingai išsprendę kryžiažodį  

galite laimėti kvietimą  
į Vilniaus sporto festivalį

Atsakymą į kryžiažodį iki rugsėjo 29 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio  
laimėtoja Asta Dzingienė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas kvietimas  
į Vilniaus sporto festivalį.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.

ViLniAus sPoRTo 
FEsTiVALis 2015.  
2 d. bilietas

2015 10 03-04
LPKC LITEXPO. 
Laisvės pr. 5,  
Vilnius
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l

Mažasis Petriukas pareina namo. Jį iš-
kart sutinka mama:

- Petriuk, žiūrėk kokius naujus batus tu 
dabar turėsi! Pasimatuok!

- Ar čia tėtis man juos nupirko?
- Na jau. Jei iš tėčio visko lauktum, tai 

ir tavęs nebūtų!
l

Viršininkas naujam darbuotojui: 
- Va, imk šluotą ir sutvarkyk štai čia viską.
- Atleiskit! Aš juk baigiau aukštąsias 

technologijas universitete.
- Supratau. Tuomet pirmą kartą pats pa-

rodysiu, kaip tai daroma.

l

Klientas padavėjui:
- Sakykite, kodėl ant stalo padėta druska?
- Čia tuo atveju, jei jums patiekale drus-

kos atrodytų per mažai...
- O tai kodėl ant stalo nėra padėta mėsos?!

l

- Na, kaip tau vakar pavyko vakarienė 
su naujuoju draugu?

- Jis tikras kvailys! Įsivaizduoji, aš pa-
slapčia išjungiau šviesą, o jis išėjo į laiptinę 
tvarkyti saugiklių.

l

Vyras su žmona keliauja į Europą ir su-
stoja viešbutyje. Pernakvoja. Ryte reikia at-

siskaityti. Administratorius sako:
- 350 eurų.
- Kodėl tiek daug?
- Matote, mūsų viešbutis yra aukštos kla-

sės, turime sauną, baseiną, treniruoklių sa-
lę - dėl to ir kaina didesnė.

- Tai kad mes tik pernakvojom ir toliau 
važiuojam. Niekuo daugiau nepasinaudojom.

- Bet jūs turėjote galimybę tuo pasinaudoti.
Vyras išrašo čekį. Administratorius ima čekį:
- Tai kad čia tik 100!
- Aš jums išskaičiavau 250 už tai, kad 

permiegojote su mano žmona.
- Tai kad aš nepermiegojau.
- O galimybę tai turėjote.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

BE KOMENTARŲ. Bokso ringe Bankoke (Tailandas) susigrūmė 
orangutanai.

EP
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EKOLOGIJA. Tarptautinė ekologiškų maisto produktų paroda Goesano miestelyje (Pietų Korėja) subūrė pagrindinius ekologiškų maisto produktų tiekėjus ir pardavėjus bei 
mokslininkus. Produkciją čia pristato daugiau nei 250 vietos ir užsienio firmų. Tikimasi sulaukti apie 660 000 lankytojų, kurių daugiau kaip pusė - užsieniečiai.


