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 ■ Ovidijus Vyšniauskas, galintis pasigirti 
40 metų scenoje patirtimi, vėl kviečia į 
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„LaisvaLaikio“ interviu

Eimantė Juršėnaitė 

- Šios dienos tau veikiausiai buvo ku-
pinos įspūdžių: surengei solinį koncertą, 
atšventei 25-ąjį gimtadienį, kokių tikslų 
ir svajonių turi?

- Iš tiesų ruduo prasidėjo labai įtemptai, 
visą save skyriau muzikos reikalams, vasa-
ros pabaigoje nufilmavome mano pirmąjį 
vaizdo klipą, kuris turėtų greitai pasirodyti. 
Visų svajonių atskleisti nenoriu, tačiau turiu 
nemažai tikslų, susijusių su muzika ir vers-
lu. Noriu saugaus, tvirto pagrindo po kojomis 
ir, žinoma, šeimos. Juk žmogus be meilės ir 
šeimos laimingas nebus. Man tai - didžiau-
sios vertybės. Pramogų pasaulyje sunku iš-
silaikyti be artimųjų ir mylimo žmogaus pa-
laikymo. Nesu menininkė ir kompozitorė, 
kuriai išsiskyrimai ar intrigos tampa įkvėpi-
mo šaltiniu. Man patogiau, kai meilės reika-
luose viskas stabilu.

- Rodos, tavo meilės reikalai būtent 
tokie. Po trejų metų draugystės ant tavo 
piršto suspindo sužadėtuvių žiedas, kurį 
tau Žydrajame krante Monake padova-
nojo mylimasis Tomas...

- Džiaugiuosi, kad suradau žmogų, kuris 
mane supranta ir kurį suprantu aš. Gera, 
kad jį turiu, nes jis mano ramstis. Tačiau 
niekada nežinai, kas bus rytoj, tad savo as-
meninio gyvenimo viešinti nenoriu. Gyve-
nu tarsi du gyvenimus - vienas viešas, o 
kitas mano. 

- Tačiau tavo darbas viešas, veikiau-
siai sulauki ir nemažai gerbėjų dėmesio, 
Tomas nepavydi?

- Manau, ne bet kuris vyras galėtų tole-
ruoti, kad dainuoju seksualiojoje merginų 
grupėje, kad mano sceniniai drabužiai itin 
seksualūs, kad sulaukiame gerbėjų dėmesio, 
tačiau jis žinojo, kur merkia kojas. Jis ir pats 
labai talentingas, išvaizdus vyras, sulaukian-
tis nemažai dėmesio. Žinoma, mes vienas 
kito geidžiame ir pavydime. Kaip galima my-
lėti žmogų ir jo nepavydėti?

- Šiuo metu jis dirba sporto treneriu, 
tad veikiausiai jo darbotvarkė griežtai 
suplanuota, o tavoji labai chaotiška. Ar 
dėl to nekyla nesutarimų?

- Kaip ir visoms poroms, būna visko. Jis 
turi aiškią darbotvarkę, o manoji gali kelis 
kartus pasikeisti. Bet meilė yra noras supras-
ti kitą žmogų. Mano manymu, kai labai myli, 
leidi žmogui būti laisvam bei daryti tai, ką jis 
mėgsta. Negalima mylimojo uždaryti į dėžu-
tę ir neleisti gyventi. Aš kaip paukštis - noriu 
skristi, pažinti pasaulį. Mano svajonė - nusi-
pirkti bilietą ir išvykti į kelionę vienai. Man 
patinka eiti gatve, stebėti žmones, pabūti su 
savo mintimis. Tokiais atvejais, rodos, prade-
du giliau kvėpuoti. Kartais man norisi pabūti 
vienai, o jis labai mėgsta bendrauti. Tokiais 
atvejais reikalingas supratimas, o kai myli, 
leidi žmogui pasirinkti. Kartais jis šiek tiek 
paprotestuoja, tačiau visada randame išeitį.

- Esi šeimos žmogus?
- Man gera būti su savo šeima, esame la-

bai artimi. Niekada nebuvau tas vaikas, kuris 

n Gimė 1990 10 12

n 2010 m. su Kauno Šampaniniu choru 

laimėjo televizijos projektą „Chorų karai“

n 2012 m. dalyvavo projekte „Lietuvos 

balsas“
n Nuo 2012-ųjų yra merginų grupės 

„Naujosios pupytės“ narė

 n 2013 m. drauge su Aisčiu Mickevičiumi 

dalyvavo projekte „Žvaigždžių duetai“

n 2013, 2014 ir 2015 m. dalyvavo 

nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje

n 2015 m. laimėjo tarptautinius solistų 

konkursus „Universong“ ir „International 

Singing Contest“

Dosjė

Aš, kAip grupės 
nArė ir kAip 
solistė, esu tArsi 
du skirtingi 
personAžAi

Panašu, jog atėjo dainininkės ir grupės „Naujosios pupytės“ narės NeriNgos 
Šiaudikytės sėkmės valanda. stereotipus griaunanti šviesiaplaukė, šią savaitę 
paminėjusi 25-ąjį gimtadienį, turi ir daugiau progų švęsti - ji vis tvirčiau stovi  
scenoje kaip solistė, o vasaros pabaigoje ant jos rankos suspindo sužadėtuvių  
žiedas. Būtent šeima Neringai - didžiausia vertybė bei pagrindas po kojomis. 

negAli tik 
dAlyvAuti 
projektuose ir 
skęsti svAjonėse, 
kAip užkAriAuti 
pAsAulį, reikiA ir 
tvirtų pAmAtų

NeriNgos Šiaudikytės 
gyvenime chaotiška tik darbotvarkė 
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„LaisvaLaikio“ interviu

Nesu meNiNiNkė 
ir kompozitorė, 
kuriai 
išsiskyrimai ar 
iNtrigos tampa 
įkvėpimo šaltiNiu
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Gyvenu tarsi 
du Gyvenimus - 
vienas viešas,  
o kitas mano

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

nuo tėvų nori pabėgti į kitą pasaulio kraštą. 
Nors visada buvau labai savarankiška, man tai 
neatima noro pabūti su šeima. Drauge mielai 
leidžiame laiką, atostogas. O kaip gali būti 
kitaip, jei buvau užauginta supama didelės 
meilės ir šilumos?

- Mama - tavo geriausia draugė?
- Taip, ji labai jaunatviška ir mane supran-

ta. Ji žino tokių mano paslapčių, kokių nežino 
draugės. Tai vienintelis žmogus Žemėje, ku-
ris niekada man nepalinkės pikto, nepavydės, 
tad labai ja pasitikiu. Šeima yra šeima, drau-
gai yra draugai. Tai du skirtingi dalykai. 

- Ne mažiau nei šeima, tau svarbi ir 
muzika. Nors esi merginų grupės „Nau-
josios pupytės“ narė, vis dažniau pasiro-
dai kaip solistė...

- Prieš keletą metų prisijungusi prie mer-
ginų siekiau ir solinės karjeros. Viskam reikia 
laiko, įsitvirtinti ir tapti žinomai - taip pat. 
Džiaugiuosi, kad ir atėjusi į grupę solinės 
karjeros neapleidau, rengiau pasirodymus su 
profesionalia muzikantų grupe. Aš, kaip gru-
pės narė ir kaip solistė, esu tarsi du skirtingi 
personažai. Būtų neįdomu, jei visur būčiau 
tokia pati. Klausytojai šiandien yra reiklūs ir 
nori būti nustebinti. Jie įpratę mane matyti 
kaip seksualią popmuzikos atlikėją, todėl at-
ėję į mano akustinius koncertus nustemba 
išgirdę mane lyrišką, emocionalią, atliekančią 
„pupytėms“ nebūdingus kūrinius. Reikia tai-
kytis prie rinkos, juk ir žmonės ne visada 
nori tiesiog klausytis muzikos, gilintis į teks-
tą, ašarą nubraukti, kartais jie nori ir pasi-
linksminti. Reikia visokios muzikos. Džiau-
giuosi, kad turiu galimybę scenoje pabūti 
skirtinga.

- Ar tavęs neerzina „Naujosioms pu-
pytėms“ kabinamos etiketės, nuomonė, 
kad jos dainuoja įvairiomis kūno dalimis?

- Tokia populiarumo kaina. Niekada vi-
siems neįtiksi. Kaip sakoma, esu ne doleris, 
kad visiems patikčiau. Nekreipiu dėmesio į 
kai kuriuos pasisakymus, nes tie, kurie do-
misi lietuviška muzika, veikiausiai nepasa-
kys, kad nemoku dainuoti. Jie žino, kad tai 
netiesa. Dalyvavau ne viename televizijos 
projekte, „Eurovizijos“ atrankose ir manau, 
kad ten sėdintys komisijos nariai jau seniai 
pamiršo man priskiriamus stereotipus. Juo-
lab kad dainuoti pradėjau dar vaikystėje ir 
visada žengiau su muzika. Tik po to, kai su 
Šampaniniu Kauno choru laimėjome televi-
zijos projektą „Chorų karai“ ir kaip solistė 
pasirodžiau projekte „Lietuvos balsas“, ma-

ne pakvietė į grupę „Naujosios pupytės“. Po 
ilgų svarstymų sutikau, tai buvo mano gy-
venimo avantiūra. Nesigailiu, su merginomis 
tikrai surengėme išskirtinių pasirodymų ir 
kelionių, viena tikriausiai niekada nebūčiau 
į jas išvykusi. Tai labai smagi patirtis, nors 
žmonės veikiausiai viską įsivaizduoja kitaip. 
Nereikia pamiršti, kad muzikantui tai darbas, 
ne tik malonumas. Daug dirbu ir tikiuosi 
scenoje tvirtai stovėti kaip Neringa, o ne 
grupės dalis.

- Tavo biografijoje ir daugybė sėkmin-
gų muzikinių konkursų. Kurie apdova-
nojimai įsimintiniausi?

- Dalyvavau ne viename konkurse, daž-
nai užimdavau trečiąją, antrąją vietas, turiu 
daugybę specialių prizų, tačiau šią vasarą 
pirmą kartą laimėjau pagrindinį prizą Tene-
rifėje vykusiame konkurse „Universong“. Ši 
pergalė man buvo visiškai netikėta. Netikė-
jau savo jėgomis ir nenorėjau ten vykti, ta-
čiau vokalo mokytoja mane įkalbėjo. Lietu-
voje, kur esu žinoma dėl kiek skandalingo 
įvaizdžio, mane dažnai vertina kiek skeptiš-
kai, o ten manęs niekas nepažinojo. Galbūt 
todėl jaučiausi atsipalaidavusi ir man pasi-
sekė. Rugpjūtį vykau į Portugaliją, kur vyko 
„International Singing Contest 2015“. Bijo-
jau, kad grįžusi neturėsiu ką papasakoti, bet 
ir ten laimėjau pagrindinį prizą. Mano kon-
kurentai buvo labai stiprūs, o aš kiek susir-
gusi, tad teko paskutinę minutę keisti pasi-
rodymo strategiją ir dainą. Pasirinkau šar-
mingą džiazinę dainą, ji ir padėjo pelnyti 
pergalę. 

- Panašu, kad muzikantams ir atlikė-
jams netrūksta ir sportinio azarto.

- Be abejo! Pažiūrėkite, kas vyksta „Eu-
rovizijos“ atrankose. Atrodo, kad kartais žmo-
nės pamiršta, jog jie yra kolegos ir draugai. 
Kiekvienas kovoja už save. Nieko nepadary-
si, tas sportinis interesas ir konkurencija eg-
zistuoja visur. Visi nori laimėti.

-  Nepaisydama tau klijuojamų etike-
čių tu vieną po kito griauni įvairius ste-
reotipus. Kvaila blondine tavęs napava-
dinsi: turi istorijos bakalauro diplomą, 
mokaisi kalbų...

- Netiesa, kad blondinės kvailos, pavir-
šutiniškos ir banalios. Aš nuolat noriu tobu-
lėti. Istoriją pasirinkau todėl, nes visada ge-
riau sekėsi humanitariniai mokslai, o baigu-
si studijas metus nieko nesimokiau, todėl 
man pasidarė nuobodu. Su šeima turime 
verslą, prekiaujame prancūziška patalyne, 

tad daug metų vykstame į parodas ir prista-
tymus. Pastebėjau, kad esame vieni iš ne-
daugelio atstovų, nekalbančių prancūziškai, 
tad šį rudenį pradėjau mokytis šios ganėtinai 
sudėtingos kalbos. Tai tapo mano ambicija. 
Turkų kalbos mokiausi, nes gyvenimas pri-
vertė, porą metų dirbau Turkijoje, mokiau 
vietinius anglų kalbos. Man nesuprantama, 
kaip žmonės gyvendami kitoje šalyje nesi-
moko kalbos. Be to, kad tai labai įdomu, aš 
noriu pažinti žmones, suprasti, ką jie kalba 
man už nugaros, nenoriu, kad mane apgautų 
taksi automobilio vairuotojas. Juk protinis 
darbas neleidžia atbukti, o kalbos bene ge-
riausiai lavina atmintį. Man patinka intelek-
tualūs pokalbiai, smagu, kai manęs ko nors 
paklausia, o aš žinau atsakymą ir galiu pasi-
dalyti įžvalgomis. Taip jau nutiko, kad gyve-
nime dažnai tenka mokytis kalbų ar pažinti 
kitas kultūras. 

- Be to, kad koncertuoji ir mokaisi, 
esi ir verslininkė?

- Aš esu barbė devyndarbė. Dirbu šeimos 
versle, tačiau neturiu griežto darbo grafiko, 
tad mano savirealizacijai muzikoje lieka pa-
kankamai laiko. Muzika mano prioritetas, 
bet tai subtilus dalykas. Niekada negali ži-
noti, kada pasieksi savo viršūnę, o kada bū-
si niekam neįdomus. Šventinis laikotarpis, 
kai muzikantams pats darbymetis, baigiasi 
ir tenka vėl sunkiai dirbti, galvoti, kaip su-
dominti klausytoją. Negali tik dalyvauti pro-
jektuose ir skęsti svajonėse, kaip užkariau-
ti pasaulį, reikia ir tvirtų pamatų. Verslas 
man tai suteikia. 

- Esi spontaniška ar viską gerai ap-
galvojanti?

- Net jei leidžiuosi į avantiūrą, dažniausiai 
iš anksto būnu viską gerai apgalvojusi ir pa-
svėrusi visus pliusus bei minusus. 

- Rodos, tavo darbotvarkė tiesiog per-
pildyta, kas tau geriausias poilsis ir me-
ditacija?

- Pirmiausia - kelionės. Pasikeitusi aplin-
ka gerai pravėdina galvą ir įpučia naujų min-
čių. Puiki terapija - geras miegas ir ramus 
savaitgalis dviese. O jei matau, kad kelias 
dienas mano dienotvarkė tiesiog perpildyta, 
bent valandėlei išjungiu telefoną ir einu į 
masažą. Tiesiog kartais to labai reikia, jau-
čiu, kad tas variklis galvoje sukasi nuo min-
čių, o tai labai vargina. Nors ir be veiklos 
išprotėčiau. Netgi išvykus atostogų jau tre-
čią dieną atsiranda idėjų, stengiuosi jas už-
sirašyti, kad nepamirščiau. Esu įpratusi dirb-
ti be perstojo. 

Kaip galima 
mylėti žmogų  
ir jo nepavydėti?

negalima 
mylimojo 
uždaryti į dėžutę 
ir neleisti gyventi 

Šeima yra Šeima, 
draugai yra 
draugai. tai du 
sKirtingi dalyKai
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VEIDAI

Praėjusią savaitę režisierius Šarūnas Bartas Vilniuje 
pristatė savo aštuntąjį pilnametražį filmą „Ramybė 
mūsų sapnuose“. Filme pagrindinius vaidmenis atliko 
pats režisierius, pirmą kartą didžiuosiuose ekranuose 
debiutavo jo dukra Ina Marija Bartaitė ir iki šiol kine 
nematyta dabartinė Š.Barto gyvenimo draugė smui-
kininkė Lora Kmieliauskaitė. Jausmų ir prisiminimų 
dramos „Ramybė mūsų sapnuose“ pasaulinė premjera 
įvyko 2015 m. Kanų festivalio paralelinėje programoje 
„Dvi režisierių savaitės“. Jos meno vadovas Eduardas 
Vaintropas (Eduard Waintrop) ilgai lauktą Š.Barto nau-
jieną įvardijo kaip „neįtikėtinai jaudinančiu filmu“. Po 
premjeros Lietuvoje gerų atsiliepimų apie filmą negai-
lėjo ir žinomi mūsų šalies kino korifėjai.

Lietuvos publikai pristatytas filmas
„Ramybė mūsų namuose“

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir 
Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Aktorius Juozas Budraitis

Kino kritikė Lolita Bytautaitė su vyru Deivydu

Režisierius Šarūnas 
Bartas su dukrele

Smuikininkė, režisieriaus 
Šarūno Barto gyvenimo 

draugė Lora Kmieliauskaitė

Režisierė Giedrė Žickytė

TV laidų vedėja 
Živilė Vaškytė

VEIDAI

Aktorė Aistė Diržiūtė su mylimuoju 
režisieriumi Sauliumi Baradinsku

TV laidų vedėja Violeta 
Baublienė su vyru Artūru

Dizainerė Ilma 
Cikanaitė su draugu
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IŠ ARČIAU

O.Vyšniauskas: klausytojai 
yra mano milijonai

Retas Lietuvos muzikos scenos dainininkas gali pasigir-
ti 40 metų scenoje patirtimi. Muzikos grandas Ovidijus 
vyšniauskas (58) galėtų būti vienas jų, bet jis nesigiria 
ir nesipuikuoja. atvirkščiai - jis žemai lenkia galvą prieš 
savo klausytojus ir jam dangaus duotą galimybę kurti 
muziką. O kuria jis iki šiol. Pasiklausyti tiek naujų, tiek jau 
visiems gerai žinomų šlagerių O.vyšniauskas kviečia savo 
jubiliejiniuose koncertuose. kaip sako pats dainininkas, 
čia skambės geriausi kūriniai su geriausiais muzikantais.
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

n Ovidijus Vyšniauskas gimė 1957 m. kovo 19 d. 

n 1994 m. buvo pirmasis Lietuvos atstovas 

„Eurovizijos“ konkurse

n Yra įvairių tarptautinių konkursų dalyvis ir 

laureatas
n Šiemet švenčia 40 metų sukaktį scenoje, ta proga 

rengia koncertinį turą
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IŠ ARČIAU

- Sakykite, ar po 40 metų scenoje 
žengiant prieš publiką dar tvyro tas ma-
lonus nerimas, jaudulys viduje?

- Be abejo, jauduliukas yra visada, nesvarbu, 
ar lipu į sceną kokiame nors gražiame lietuviš-
kame bažnytkaimyje, ar rūmuose. Tik nebeieš-
kau to penkto kampo, jį jau seniai esu atradęs.

- Ar skiriasi publika bažnytkaimyje 
ir didmiesčiuose?

- Kai yra maža scena, vakaras būna dau-
giau kamerinis, artimiau bendrauji su publika. 
Arenose žiūrovai yra toliau nuo tavęs, todėl 
išvystyti tokį tiesioginį kontaktą nėra taip 
lengva. Bet man asmeniškai nėra skirtumo, 
kur koncertuoti. Jei žmonės atėjo manęs pa-
siklausyti, jie man vienodai brangūs.

- Kaip per šitiek metų keitėsi jūsų 
koncertų publika?

- Kaip jie dainuodavo kartu su manimi prieš 
30 metų, taip dainuoja ir dabar. Anksčiau gal 
tik rinkdavosi daugiau vyresnė publika, dabar 
ateina ir jaunimas. Publika tapo mišresnė. Ma-
lonu, kad ateina ir studentai, ir moksleiviai.

- O kaip pasikeitė jūsų paties požiūris 
į muziką ir kūrybą?

- Muziką visada vertinau, nes ji yra mano 
draugas. Pasikeitė ne požiūris, o mano kūry-
ba. Anksčiau gal turėjau daugiau kūrybinio 
entuziaz mo. Dabar yra sudėtingiau, nes daug 
kas jau yra girdėta, o norisi, kad lentynose 
nebūtų šiukšlių. Noriu, kad nebūtų nereika-
lingos muzikos.

- O šiandienėje Lietuvos muzikos pa-
dangėje matote daug, kaip jūs sakote, 
tos „nereikalingos muzikos“?

- O kai jūs įeinate į parduotuvę ar turgų, 
ar matote daug ten gerų daiktų? Matyt, dau-
gelis daiktų yra tik dėl to, kad užpildytų tuščią 
erdvę, o tie aukseliai retai kada išlenda. Visur 
yra „chaltūros“, netikrumo, bet publikos ne-
apgausi. Man atrodo, tos šlapdešrės visi jau 
atsivalgė, dabar nori servelato, išpjovos. Kiek-
gi galima dusinti tuo, kas yra sprangu?

- Kaip atskirti tą tikrąją muziką nuo 
netikros?

- Reikėtų publikos paklausti, kaip jie atski-
ria. Kai aš pats einu į koncertą, negaliu norma-
liai klausytis. Aš girdžiu instrumentus, orkes-
truotę, girdžiu, jei kas nedera, nesu sveikas 
klausytojas. O publika klauso kitaip. Jiems „fal-
šo“ neprastumsi. Jei skamba „falšas“, gal kaip 
fonas ir skamba, nelabai kas kreipia dėmesio.

- O jūs savo muzika kokią žinią per-
duodate klausytojams?

- Aš perduodu tai, ką jaučiu, savo gyve-
nimą. Gal perduodu tai, kaip norėčiau, kad 
būtų. Ne viskas taip pasiseka. Dainuoju apie 
savo svajones, tiesą, nostalgiją.

- Gal galima jūsų dainas įvardyti kaip 
tam tikrą jūsų dienoraštį?

- Iš dalies taip. Aš įsivaizduoju, apie ką dainuo-
ju, o kaip tai improvizuoja klausytojai - nežinau.

- Ar nebuvo minčių ateityje savo patir-
timi ir prisiminimais pasidalyti memua-
ruose, knygoje?

- Knygos yra labai geras dalykas. Tai vaistas 
nuo visų ligų. Skaityti dar laiko atrandu, bet rašy-
ti turbūt niekaip nerasčiau. Vis klausiu, gal kas 
žino, kur kas parduoda laiko, nors ir brangiai. Aš 
nežinau. Gal jei mano muzikinis intensyvumas 
sumažės ar visiškai nukris, gal tada. Ką gali žinoti.

- Ką patartumėte jauniesiems muzi-
kantams?

- Patarčiau niekada nenuklysti iš tiesos ke-
lio. Bet patarinėk nepatarinėjęs, jie vis tiek pa-
tys rutuliosis, kas išliks, kas pasimirš, kas trum-
pam sužibės, kas ilgam. Nieko nepadarysi. Toks 
gyvenimas. Prisimenu, kaip pats pradėjau. Jei 
jaunimas kreiptų dėmesį į patarimus, matyt, 
apskritai nieko nesiektų, o tik naudotųsi kažkie-
no patirtimi. Juk klaidos ir yra gyvenimo laiptai.

- O gal pamenate savo didžiausią iš-
moktą pamoką?

- Dabar yra projektai, kurie jaunus atlikėjus 
suvysto, nuspalvoja, supakuoja gražiai ir išleidžia 
su paauksuotais rėmeliais. O man pirmą kartą 
televizijoje teko visai kitokia patirtis. Atėjau, 
sako, stok ant tokio kubo ir dirbam, dirbam, ju-
dam. Tai buvo mano pradžia. Turėjau kažką da-
ryti. O jie žiūri į mane tokiomis meniškomis 
akimis ir sako: gal ir bus kažkas iš jo. Manęs 
niekas nekonsultavo, tiesiog pastatė priešais 
kamerą ir liepė rodyti, ką moku. Gal tai ir buvo 
savotiškai naudinga, nes supratau, kas yra kas.

- Ko reikia, kad šitiek metų išliktum 
scenoje? Juk dabar visi bando įvairiau-
sius būdus - vieni pasitelkia skandalus, 
kiti - seksualų įvaizdį.

- Tai ne muzikantai, tai tik norintieji jais būti.

- O ko reikia, kad galėtum iškelta gal-
va pasakyti, kad esi muzikantas?

- Man atrodo, iškėlęs tą galvą gali labai juo-
kingai iš šono atrodyti. Klausytojai pasakys, ar 
tu esi muzikantas, ar ne. Be to, ir pats suprasi, 
ar tau strigti šitam kely, ar pasirinkti kitą. Visur 
esame gabūs, reikia tik ranką ištiesti ir paban-
dyti. Žinau pavyzdžių, kai sako, kad manęs nie-
kas nesupranta, aš įrodysiu. O aš galvoju - o 
kam įrodinėti, jei ne šitoje ežero pusėje esi? 

Tau gal duota visai kas kita. Mes gi darome, o 
Dievulis šypsosi.

- Klausytojas yra didžiausias teisėjas?
- Aš taip manau. Jo neapgausi. Ar tai papras-

tas žmogelis, ar išprusęs, jis turi širdį, turi jaus-
mus. Jei muzikantas neduos tos tiesos, jei neįti-
kins publikos - fiasko. Gali ant dangoraižio užsi-
lipęs šaukti, kad esi geriausias, niekas nepadės.

- Yra toks posakis, kad muzika gali iš-
gelbėti pasaulį. Pamąstant apie muzikos mi-
siją, ar tikite tuo, kad ji turi kokių nors galių?

- Jei kas nors dabar sukurtų tokį kūrinį, 
kurio paklausę žmonės bent vienai dienai nu-
stotų vienas kitam pavydėti, kariauti, bombar-
duoti, žudyti, tai tas muzikas būtų genijų geni-
jus. Bet vien muzika, pasirodo, negalima gy-
venti. Norėčiau, kad sustotų žudynės Sirijoje, 
kad pabėgėliai visi suklustų, kur eina ir dėl ko 
iš Tėvynės išeina. Man tokie dalykai yra skau-
dūs. Bet muzika nėra visagalė. Visagalis yra 
tik Dievas. Kiek jo prašai, tiek ir gauni.

- Kam labiausiai norėtumėte padėko-
ti už tuos 40 metų scenoje?

- Klausytojams. Jei klausytojas manęs ne-
klausytų, seniai toje scenoje nebūčiau. Be galo 
jiems esu dėkingas ir laimingas. Aš turiu juos ir 
tai mano svajonės, mano jūros, pilys, mano mi-
lijonai. Esu laimingas, kad galiu dainuoti.

- O šeima?
- Šeima irgi yra mano klausytojai. Kaipgi 

šeimoje manęs neklausys? Būti taip negali.

- Kuo ypatingi bus jūsų jubiliejiniai 
koncertai?

- Kūriniai skambės su visu orkestru, su 
gerais muzikantais, su rinktiniais svečiais. 
Bus ir naujų, ir senų dainų. Naujos programos 
nepateiksiu, bet tai bus mano 40 metų gyve-
nimo geros odos portfelis.

- O šiandien dar prisėdate prie kūrybos?
- Žinoma. Kaip tik turiu visiškai naują dai-

ną, kurią pavadinau „Su gimtadieniu“.

- O ko reikia jums kūrybai?
- Įkvėpimo gaunu tada, kai nekuriu, būnu 

gamtoje. Muzikos tada nenoriu net girdėti. Po kiek 
laiko grįžtu, atsisėdu prie klavišinio instrumento 
arba pasiimu gitarą ir man viskas būna taip gražu, 
norisi kurti. Aš ne iš tų, kurie persisotina muzika, 
ir ne iš tų, kurie štampuoja kūrinius. Aš pasisemiu 
iš gamtos. O tai, kad rašau, esu tik raštininkas. 
Perrašau tai, ką gaunu iš viršaus, o ką gaunu iš 
viršaus, tai jau Jie surūšiuoja ir man pateikia.

Aš ne iš tų, kurie 
persisotinA 
muzikA, ir ne iš tų, 
kurie štAmpuojA 
kūrinius

Jubiliejinis Ovidijaus Vyšniausko turas:

Lapkričio 27 d. Panevėžyje, „Cido“ arenoje

Gruodžio 3 d. Šiauliuose, Šiaulių arenoje 

Gruodžio 9 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje 

Gruodžio 29 d. Klaipėdoje, „Švyturio“ arenoje
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Veidai

Devynis apdovanojimus pasaulyje pelniu-
siais naujais Domanto Užpalio (32) įmo-
nės „Chocolate naive“ šokoladais praėjusią 
savaitę jau galėjo gardžiuotis ir lietuvos gur-
manai. penktadienio vakarą jis pristatė aš-
tuonis naujus skonius.

„Kaip ir madų pasaulyje, taip ir šokolado pa-
saulyje kaskart pristatomos naujos kolekcijos. 
Šiandien pristatome aštuonis naujus šokoladus. 
Nors jų receptai kaip ir tie patys, sukūrėme nau-
jas pakuotes, naują formatą, naują tekstūrą ir 
naują kokybę“, - pasakojo D.Užpalis. Kadangi 
šokoladai jau pelnė gausybę apdovanojimų visa-
me pasaulyje, „Chocolate Naive“ įkūrėjas juo-
kavo, kad pirma susirinko įvertinimus, o tik pas-
kui pristatė juos viešai publikai.

Naujieji šokoladai stebina ne tik kokybe, bet 
ir prieskonių įvairove. „Vienas yra su apyniais, 
miško medumi, karamelinis, su miško ir sodo uo-
gomis. Pats populiariausias - su baravykais“, - 
pasakojo D.Užpalis. Jis prisipažino, kad ekspe-
rimentuojant, ieškant naujo skonio ir kokybės, 
dalis šokolado susigadina, bet jei viską darai pro-
fesionaliai, klaidų pavyksta išvengti. „Esame 
„profai“. Be to, šokoladas duoda antrą šansą. Jei 
jį sugadini, gali perlieti iš naujo. Nebent į jį pa-
teko vandens, tada jau nieko nepadarysi“, - sakė 
„Chocolate Naive“ įkūrėjas.

Kokiais naujais šokoladais lietuvaičiai galės 
mėgautis artimoje ateityje, D.Užpalis kol kas at-
skleisti nenorėjo. „Toliau vystysime lietuvišką te-
mą. Kitados buvo mintis gaminti šokoladą su gin-
taro dulkėmis, bet gintaras neturi intensyvaus sko-
nio, o mes ieškome būtent jo. Noriu, kad ingredien-
tas slėptų ne tik istoriją, bet ir skonį. Turime ke-
letą minčių, kaip ateityje papildyti kolekciją, bet 
kol kas negaliu atskleisti“, - šypsojosi D.Užpalis.

pasaulyje įvertintas šokoladas - 
ir Lietuvos smaližiams

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Savo gimtadienio išvakarėse 
Domantas Užpalis pristatė naujus 
„Chocolate Naive“ šokoladus

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Nauji lietuviški šokoladai pasaulyje jau spėjo 
susižerti devynis prestižinius apdovanojimus
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Veidai

Parengė Ringailė StulPinaitė

10 faktų, 
kurių nežinojote apie 
Giedrių Paulauską

Dizaineris GieDrius Paulauskas (36), 
kurdamas stilių kitiems, pats spintoje ap-
siriboja vos dviem drabužių spalvomis. 
Giedrius tvirtina, kad neturi ir gausybės 
aksesuarų, labiausiai jam patinka akiniai 
nuo saulės. „laisvalaikis“ pateikia 10 fak-
tų, kurių galbūt nežinojote apie Giedrių. 

n Giedrius Paulauskas labiausiai vertina ir 
mėgsta skaityti istorines knygas.
n Dizainerio spintoje daugiausia juodos ir pilkos 
spalvos drabužių. O akiniai nuo saulės - mėgs-
tamiausias jo aksesuaras, tad šių Giedrius turi 
daugiausia.
n Didžiausia Giedriaus fobija - ankštos patalpos.
n Dizaineris tiki vieninteliu prietaru - ką nors 
pamiršus ir grįžus į namus, reikia pasižiūrėti į 
veidrodį. 
n Giedriui nereikia jaudintis, kad jo telefonas 
suskambės netinkamoje vietoje netinkamu 
laiku. Jis naudoja tik vibracinio skambučio sig-
nalą, o telefono garsas visuomet išjungtas. 
n Jei vieną dieną galėtų būti kitu žmogumi, Gied-
rius norėtų būti savo seneliu, kol šis partizanavo. 
n Didžiausios G.Paulausko silpnybės - tarpuka-
rio Lietuvos kariuomenės atributikos rinkimas 
ir saldumynai. 
n Jeigu apie Giedrių būtu kuriamas filmas, 
savo vaidmenį jis patikėtų anglų kilmės akto-
riui Kristianui Beilui (Christian Bale).
n Labiausiai Giedrių erzina, kai kiti žmonės 
keikiasi ir yra susireikšminę.
n Dizaineris sako, kad per miegus dažniausiai 
dejuoja arba kalba ką nors neaiškaus ir nesu-
prantamo.
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NuomoNė

Kadangi pati esu kilusi iš kaimo, važiuodama pas mamą suren-
ku savo dukros Elzytės jau išaugtus drabužėlius, surūšiuoju ir ati-
duodu tiems, kuriems jų labiausiai reikia. Mielai prisidedu ir prie 
įvairiausių labdaros akcijų. Labai norėčiau tikėti, kad jos visos yra 
skaidrios ir bent dalis surinktų pinigų atitenka tam, kam ir turėtų 
atitekti. O jei kažkas vyksta nešvariai, tai organizatorių sąžinės rei-
kalas. Aš manau, kad turi pradėti nuo savęs ir žiūrėti, kad tavo są-
žinė būtų švari. Juk niekada nežinai, kas tau pačiam gyvenime gali 
atsitikti. Reikia būti atvertomis akimis ir širdimis bei neatsisakyti 
pagelbėti nesigiriant, niekam nieko nesakant. Tai didžiulis džiaugs-
mas tiek tiems žmonėms, tiek tau pačiam. Pati ir gatvėje duodu pi-
nigėlių išmaldos prašantiems žmonėms. Negaliu praeiti. Lygiai taip 
pat parduotuvėse, kai būna „Maisto banko“ akcijos, tiek mano vyras, 
tiek aš stengiamės prisidėti. Mums tikrai tiek daug nekainuoja, jei 
nupirksime makaronų, kruopų ar daržovių. Juk dažnai pasitaiko, 
kad namuose nesuvalgytą maistą tiesiog išmetame. Be abejo, sten-
giuosi, kad taip nutiktų kuo rečiau. Todėl, pavyzdžiui, vasarą, jei 
matau, kad turime per daug maisto, į kiemą susikviečiu kaimynus 
ir smagiai viską suvalgome. Vis dėlto stengiamės neprisigaminti tiek, 
kiek nereikia. Apskritai šiandienėje visuomenėje vartotojiškumas 
labai klesti, todėl reikėtų bandyti kaip nors su tuo kovoti.

aktorė sandra daukšaitė-Petrulėnė

Mano mama kaimuose aplink Molėtus, Anykščių apylinkes 
gerai pažįsta šeimas, kurios sunkiai verčiasi. Todėl aš dažnai 
surenku drabužius, kurių jau nebedėviu, ir atiduodu mamai. 
O ji savo ruožtu išveža ir atiduoda tiems, kuriems jų labiau-
siai reikia. Be to, nuolatos mielai dalyvauju įvairiose labdaros 
akcijose. Jose paramos stokojantiems ar vaikams, ar ligoniams 
padedu aukodama tam tikrą pinigų sumą trumpąja žinute. 
Be abejo, prisidedu ir tuo, kad pati dažnai dainuoju labda-
ringose akcijose be jokio atlygio. Atvirai pasakius, pasitikiu 
šių akcijų skaidrumu, man niekada nekilo abejonė, kad tie 
pinigai gali nukeliauti kur nors kitur. Jei kalbėsime apie trum-
palaikę labdarą, aukoju ir gatvėje išmaldos prašantiems pra-
eiviams. Štai ir praėjusį savaitgalį ėjau gatve ir pamačiau jau 
pagyvenusią porą - vyras ir moteris grojo klarnetu ir prašė 
pinigėlių. Grojo gal ir nelabai gerai, bet eidama pro šalį ne-
galėjau neįmesti centų. Kitą kartą praeini pro alkoholiką ir 
jam paaukoji. Juk jis irgi yra nelaimingas, serga baisia liga, 
gal jis norėjo visai kitokio gyvenimo. Jei aš šiuo metu galiu 
jam padėti, kodėl ne? Galbūt ir nusipirks jis už tuos centus 
ne tą, ką reikia, o gal duonos pasiims. Aš tikiu, kad kažkoks 
procentas nueis ir duonai.

dainininkė vaida Genytė

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ 

Artėjant spalio 17-ajai - Tarptautinei kovos su skurdu dienai - „Laisvalaikis“ pasidomėjo, kaip įvairias labdaros akcijas vertina  
žinomos Lietuvos pramogų pasaulio moterys. Dainininkė VAiDA GenyTė (40) ir aktorė SAnDrA DAukšAiTė-PeTruLėnė (33) 
papasakojo, kaip prisideda prie nepriteklių kenčiančių žmonių gerovės.

Ką manai? Apie labdarą...
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Kokie automobiliai jums labiausiai 
patinka? 

- Prieš kokius trejus metus man labai pa-
tikdavo sportinio tipo automobiliai, o dabar 
jau gal pereinu prie suaugusiųjų mąstymo, 
didesnės brandos ir manau, kad mane labiau 
žavi dideli, aukšti, bet ne per daug dideli au-
tomobiliai. Kažkas panašaus į džipus. Norė-
čiau, kad būtų patogus mieste pastatyti ir pa-
našiai. O prie konkrečios markės nesu prisi-
rišusi. Tik žinau, kad niekada gyvenime ne-
norėčiau vairuoti BMW markės automobilio. 
Labai atsiprašau visų draugų, kurie vairuoja 
šios markės automobilius, bet manau, kad ste-
reotipai gimsta ne veltui ir nėra laužti iš pirš-
to. Kartais tikrai atrodo, kad BMW vairuoto-
jai keliuose turi savas taisykles ir tikrai dažnai 
nerodo posūkio signalo. Kartais juk net juo-
kaujama, kad šios markės automobiliuose po-
sūkio signalo apskritai nėra. (Šypsosi.) 

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Kad aš gal labai saugiai vairuoju ir man 
tikriausiai neteko patirti tokių labai ekstre-
malių situacijų. Gal kokį kartą esu praradusi 
kantrybę ir papypsėjusi kitam vairuotojui, bet 
nieko ekstremalaus. 

- Ką visuomet rastume jūsų automo-
bilyje?

- Skėtį. Neturiu skėčio namie ir beveik 
niekad jo nesinešioju, bet jis visuomet yra 
automobilyje. Taip pat yra specialus langų 
skystis, kurio reikia papurkšti, kai langai ap-
šąla. Tuomet jų nereikia ilgai grandyti. Kiti 
žmonės vežiojasi automobilyje viską, nes ne-
žino, kada ir ko jiems gali prireikti, o mano 
automobilis visada yra tuščias, švarus ir ne-
rasite nė dulkelės, ką jau kalbėti apie daiktus. 

- Ar domitės automobilių naujieno-
mis, naujais modeliais?

- Nepasakyčiau. Mane galima lengvai ap-
gauti, nes jei koks nors 5 metų senumo mo-
delis gerai atrodo ir man kas nors sakys, kad 
jis naujas, aš greičiausiai patikėsiu. Nesu nuo-
latinė automobilių naujienų sekėja. Ir pirkti 
automobilį ar važiuoti į servisą man reikia ne 
vienai, o su kuo nors, kas išmano visus tech-
ninius dalykus. Kalbant nuoširdžiai, neišma-
nau apie automobilius ir man neįdomu. Tik-
riausiai ir padangos pati nepakeisčiau. 

- Mėgstate greitį ar esate rami vai-
ruotoja? 

- Man automobilis yra skirtas tik nuva-
žiuoti nuo taško A iki taško B. Čia gal vaikinai 
labiau mėgsta, nusipirkę naują automobilį, 

išmėginti jo galingumą, o man tai nėra būtina. 
Aš greičio pedalą stipriau spaudžiu gana retai 
ir tik jeigu labai skubu ar neturiu kantrybės, 
bet ir tai neperžengdama proto ribų. Baudų 
už greičio viršijimą stengiuosi išvengti. 

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Man labai patinka važiuoti užmiestyje, kur 

nėra didelio ir intensyvaus eismo. Patinka va-
žiuoti naktį. Tuomet vairavimas yra malonumas, 
galiu atsipalaiduoti ir apgalvoti visus reikalus. 
Man labai patinka važiuoti vienai net ir ilgesnius 
atstumus, mėgstu, kai niekas neblaško. Be to, 
važiuodama mėgstu dainuoti, bet nemanau, kad 
mano dainavimas patiktų pakeleiviams. (Juo-
kiasi.) Įsijungiu tą radijo stotį, kur groja kokią 
nors dainą, kurią moku aš, ir traukiu kartu. 

- Kokios šalies vaira-
vimo kultūra jums pasi-

rodė chaotiškiausia?
- Užsienyje daug 

pati vairavusi nesu, tik 
Latvijoje. O kai vai-
ruoju ne aš, tai ir ne-
sirūpinu, koks tas eis-
mas. Tiesa, Italijoje 
eismas tikrai atrodo 

gana chaotiškai. Toli 
žvalgytis į užsienį net ne-

Kokio automobilio niekad nevairuotų 
Ugnė Galadauskaitė?
LRT laidos „Šiandien“ ir LRT „Kultūros“ kanalo laidos „Euromaxx“ vedėja Ugnė 
gaLadaUsKaiTė (25) sako, kad vairuojant galima atsipalaiduoti, pailsėti, apgalvoti 
visus reikalus ir surikiuoti mintis. Tiesa, Ugnė tiki, kad tam tikri stereotipai apie  
vairuotojus gimsta ne veltui ir menka kai kurių kultūra keliuose tikrai erzina.

Ugnė Galadauskaitė sako, jog jokių talismanų 
automobilyje jai nereikia, turinti tik puošmeną - 

iš atostogų parsivežtą žaisliuką mini Obamą

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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reikia. Aš manau, kad Vilniuje vairuotojai yra 
mandagiausi, o kokioje Marijampolėje ar kituo-
se mažesniuose miesteliuose viena gatve va-
žiuojant kas nors bent kelis kartus užlįs, nepra-
leis, pypsės ir panašiai. Kaune tikriausiai labiau-
siai bijočiau vairuoti. Manau, kad ten bene dau-
giausia vairuojančių BMW markės automobilius. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdama naują automobilį?

- Man svarbu, kad automobilis būtų patogus, 
aukštas, patogus pasistatyti. Turi būti gana erdvus. 
Aš labai paprastai renkuosi, man automobilis yra 
gražus arba ne. Reikia, kad jame būtų radijas. 

- Kas kelyje jus labiausiai veda iš 
kant rybės?

- Mane labai erzina nemandagūs vairuoto-
jai. Gyvenu centre, šalia vieno prekybos centro, 
ir matau, kaip kartais sustoja vyriškiai ar mo-
terys pasiimti savo antrųjų pusių. Sustoja jie 
tiesiog gatvėje, su avariniais žibintais ir mano, 
kad viskas gerai. Na kodėl jie nesupranta, kad 
tai ne vieta stovėti, kad jie blokuoja eismą? 
Nepatinka man, kai žmonės galvoja tik apie 
save. Taip pat nepatinka vairuotojai, itin lėtai 
važiuojantys antrąja eismo juosta, jie taip pat 
stabdo eismą. Bene labiausiai keliuose erzinan-
tis dalykas - posūkių nerodymas. Ypač kai jau 
akivaizdžiai matau, kad žmogus tikrai suka. 

- Kurioziškiausias epizodas jūsų vai-
ravimo istorijoje?

- Čia tikriausiai ta situacija, kai juokiesi 
iš stereotipų ir tave aplanko karma. (Juokia-
si.) Tai buvo miesto centras, didelė spūstis, 
automobilių aplinkui, žinoma, begalė, ir už 
manęs privažiavo ne kas kitas, o BMW. Aš 
mačiau tą automobilį. Po kelių sekundžių pa-
jutau nedidelį smūgį, nes tas BMW atsitren-
kė į mano automobilį. Pasirodo, vairavo jį 
mergina, kuri sugebėjo manęs tokioje spūs-
tyje nepastebėti. Ji kažkur užsižiopsojo ir 
trenkėsi. Man tai buvo pirmas įvykis ir aš net 
nežinojau, kaip tinkamai pildyti įvykio dekla-
raciją. O toji mergina mane nuramino saky-
dama: „Viskas gerai, aš atmintinai žinau, kaip 
ją užpildyti. Vis trankausi ir trankausi į kitus 
automobilius.“ Taip ir norėjosi pasakyti, kad 
geriau jau ji nevairuotų, bet kukliai nutylėjau. 

- Kaip leidžiate laiką automobilių 
spūstyse?

- Dainuoju. Spūstys man nėra bėda, nes 
mano darbo grafikas toks, kad retai aš tas 
spūstis ir matau. O jei jau patenku, tai nieko 
tokio, niekur aš labai neskubu, nes visiems 
reikalams visuomet pasilieku laiko rezervą.  

- Kokius išskirtumėte pagrindinius 
vyrų ir moterų vairavimo skirtumus?

- Gal taip ir negalima sakyti, bet aš manau, 
kad vyrai yra geresni vairuotojai už moteris. 
Nors pagal statistiką turbūt jie ir padaro dau-
giausiai avarijų, bet vis tiek. Manau, kad vy-
rai vairuoja drąsiau, orientuojasi greičiau. 
Moterys lyg ir atsargesnės, bet kartais to 
atsargumo yra stipriai per daug. Be to, mo-
terys linkusios pažioplinėti tai į batus, tai į 
nagų laką ir panašiai. Viena yra būti atsargiam 
kelyje, o visai kas kita savo atsargumu už-
knisti visus likusius eismo dalyvius. 

- Gal turite talismaną ar kitą daiktą 
automobilyje, be kurio nepajudėtumėte 
iš vietos? 

- Labai nemėgstu, kai vairuotojai ant vi-
dinio veidrodėlio pasikabina kokį nors rožinį. 
Manau, kad tokie pakabučiai blaško. Be to, 
negaliu pakęsti automobilių kvapukų, nes vi-
sada atrodo, kad nuo jų prasidės alergija. Tai-
gi nieko panašaus, jokių talismanų aš neturiu 
ir man nereikia. Turiu tik puošmeną - iš atos-
togų parsivežtą judantį žaisliuką. Tai yra su 
banglente bėgantis mini Obama. (Šypsosi.)

Ratai

Kokio automobilio niekad nevairuotų 
Ugnė Galadauskaitė?

l Šiuo metu vairuoja: „Toyota Yaris“

l Svajonių automobilis: didelis, aukštas ir patogus

l Vairavimo stažas: 7 metai

l Dažniausias prietaras: nėra, nes juoda katė 

Ožiaragiams neša tik laimę

l Gražiausia automobilio spalva: juoda

Dosjė
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ŽvaigŽdės

JAV atlikėja Selena GomeS (Selena 
Gomez, 23) pranešė, kad jai diagnozuota 
vilkligė ir paskirtas chemoterapinis gydy-
mas. Dėl atlikėjos sveikatos buvo susirū-
pinta jau 2013 metais, kai ji atšaukė kon-
certus Azijoje ir Australijoje. Atlikėja vėliau 
pradėjo gydymą reabilitacijos ligoninėje, 
tad daugelis manė, kad mergina gydosi nuo 
priklausomybės svaigalams. Kalbėdama su 
„Billboard“ žurnalo atstovu 23 metų mer-
gina paniekinamai atsiliepė apie paskalų 
tinklalapius, kurie rašė apie jos tariamą pri-
klausomybę nuo narkotikų. Atlikėja negai-
lėjo kritikos ir bulvarinei spaudai, kuri iš-
tisus metus rašė apie jos ir buvusio vaikino 
Džastino Biberio (Justin Bieber) santykius.

Vilkligė yra lėtinė uždegiminė autoimu-
ninė liga, pažeidžianti įvairias organų sis-
temas ir organus. Liga gali pakenkti inks-
tams, plaučiams, nervų sistemai, odai. Li-
gos, galinčios paveikti beveik visą organiz-
mą, atsiradimo priežastys kol kas nėra aiš-
kios. Šiuo metu liga yra gydoma vaistais ir 
chemoterapija, kuri padeda nuslopinti imu-
ninės sistemos veiklą. S.Gomes neseniai 
išleido naują albumą ir įgarsino personažą 
animaciniame filme „Monstrų viešbutis 2“.

 „Oskaro“ statulėlė - 
vonios kambaryje

„Titaniko“ žvaigždė KeiTĖ 
VinSLeT (Kate Winslet, 40) pa-
sakojo, jog savo „Oskaro“ statulė-
lę laiko vonios kambaryje dėl sve-
čių. „Kiekvienas ją čia gali slapta 
paimti į rankas ir apžiūrėti“, - sakė 
aktorė. „Oskarą“ aktorė laimėjo 
2009 metais už vaidmenį filme 
„Skaitovas“.
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Selenai Gomes  
diagnozuota klastinga liga

K.Ronaldo plečia 
savo prekės ženklą

Portugalijos futbolo žvaigždė 
KriŠTiJAnAS rOnALDAS (Cristiano 
ronaldo, 30) Portugalijoje, Gimarainse, 
pristatė savo prekės ženklo Cr7 batus. 
Garsaus futbolininko vardo batus pla-
nuojama gaminti Portugalijoje - taip 
Krištijanas ketina prisidėti prie lengvo-
sios pramonės plėtros gimtojoje šalyje. 
Pasak futbolininko, Cr7 avalynė bus 
gaminama tik iš aukštos kokybės me-
džiagos ir odos. Prieš keletą metų 
K.ronaldas išleido apatinių drabužių 
Cr7 prekės ženklo liniją vyrams.
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STILIUS

Madingas 
Praėjusį penktadienį Vilniaus senamies-
čio širdyje - K.Sirvydo skvere - įspūdin-
gu mados ir šviesų šou „Street Fashion 
Show“ prasidėjo rudeninis „Shopping 
Night Out“ renginys. 

Čia tiesiog gatvėje apšviestu podiumu 
žingsniavo manekenės, demonstruodamos lie-
tuviškos mados rinkoje jau žinomų ir dar tik 
pradedančių įsitvirtinti dizainerių drabužius.

Pasak organizatorių, tai visiškai naujas, 
išskirtinis ir kartu labai jaukus mados pro-
jektas, primenantis senamiesčio gyvenseną, 
atmosferą ir stilių. „Vakarėjantis miestas, sti-
lingi žmonės, muzika ir nuostabios rudens ir 
žiemos kolekcijos tiems, kurie iš tiesų nori 
atrodyti kitaip: stilingai ir gurmaniškai“, - 
teigė „Street Fashion Show“ idėjos bendra-
autorė ir globėja, dizainerė Ieva Daugirdaitė.

Savo ypatingas kolekcijas čia demonstra-
vo Julija Janus, „V Desire“, „Reda Disign“, 
Jupė, Unlabel, „All is One“, „Justina Snow“, 
Piccolo, „Silver Sands“, Ride atstovai.

Vilnius

Gatvėje demonstruoti dizainerių drabužiai 
išsiskyrė universalumu ir patogumu
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STILIUS

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Dizainerė Ieva Daugirdaitė

Radijo ir TV laidų  
vedėja Gabrielė 
Martirosianaitė

TV laidų vedėjas  
Žygimantas Stakėnas  
su žmona Dovile

Manekenė Kristina Tučkutė
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STILIUS
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Tikra podiumo žvaigžde tapusi 
Kendal Džener (Kendall Jenner) 
pristatė ne vieną modelį

Kitų metų šiltojo sezono 
topas - dryžuoti ir gėlių 

atspaudais puošti audiniai

Nėriniuoti audiniai - 
firminė Elio Sabo  
(Elie Saab) etiketė

Striukelė  
puikiai tiks ir 

prie romantiškos 
suknutės
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Paryžiaus mados savaitėje demonstruotos naujausios kolekcijos 2016 me tų pava-sariui ir vasarai. Tarp jų - ir iš Libano kilusio dizainerio Elio Sabo (Elie Saab) kūryba. Prabangiomis vakarinėmis suknelėmis raudonajam kilimui garsėjantis dizaineris šįkart kūrė kasdienai skirtą aprangą. Tačiau liko ištikimas savo romantiškajam ir prabangiam stiliui panaudodamas nėrinius, siuvinėjimą. Kolekcijoje - daug ryškių spalvų, žaista baltai ir juodai dryžuotais audiniais bei spalvingais gėlių atspaudais.
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1Skirkite pakankamai laiko. Norėdami 
suorganizuoti vestuves pradėkite tai da-

ryti anksčiau. Parodoje „Išteku.lt“ daugelis 
apsilankiusiųjų paslaugas užsisakė 2016 ar net 
2017 metų vasarai. Net miesto vestuvėms, kai 
po ceremonijos jaunavedžiai su artimaisiais 
vakarieniauja restorane, reikia dėmesio: para-
gauti meniu, apgalvoti dekoro elementus, už-
sakyti stalo korteles, meniu, pasirūpinti savo 
įvaizdžiu. 

2Įsiklausykite vienas į kitą. Vestuvės - 
jūsų dviejų šventė, todėl nespręskite po 

vieną. Žinoma, gal nuotakai ne taip svarbu ap-
švietimas ar garsas, o jaunajam - jos suknelė. 
Bet turite pasikalbėti apie jums svarbius akcen-
tus ir leisti toje srityje vienas kitam daugiau, su 
vestuvių paslaugų teikėjais susitikite kartu. 

3 Ieškokite geriausių. Nebijokite susi-
tikti su keletu vestuvių planuotojų, ve-

dėjais, fotografais ir žmonėmis, kurie tiesio-
giai dirbs per jūsų vestuves. Turi ne tik su-
tapti jūsų požiūris, įsivaizduojama šventės 
stilistika, bet ir asmeninės simpatijos. 

4 Gaudykite nuolaidas. Pagrindinė tai-
syklė - užsisakysite anksčiau, gausite 

geras kainas. O akcijas, nuolaidas ir loterijas 
paslaugoms geriausia gaudyti vestuvių paro-
doje. Nebijokite tartis. Negalvokite, kad jeigu 
jūsų vestuvės nedidelės ar atokesnėje Lietu-
vos vietoje - jos bus neįdomios garsesniems 
ir populiaresniems profesionalams. Tik kal-
bėdamiesi galite surasti sprendimą. 

5 Sugalvokite temą. Viena populia-
riausių tendencijų, atėjusi iš užsie-

nio, - tematinės vestuvės. Vieni prisimena 
bendrus pomėgius ar vietas, kur vyko pir-
mieji pasimatymai. Kiti pasirenka vestuvių 
simbolį, o tretiems užtenka derančių ves-
tuvių spalvų. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Kaip susikurti tobulasvestuves
Vilniaus rotušėje ir jos aikštėje jau trečią kartą įvyko vestuvių paroda  
„Išteku.lt“, kvietusi apsilankyti jaunavedžius ir visus, mėgstančius  
stilingai paminėti asmenines šventes. Renginys buvo puikus įkvėpimo 
šaltinis ieškantiems originalių ir netradicinių idėjų. Kadangi suorgani-
zuoti įsimintiną šventę - nelengva užduotis, galvojantiems apie  
santuokos įžadus - penki patarimai, kaip susiplanuoti tobulas vestuves.

Idėjos

Ekologijos ir sveiko maisto šalininkai svečius 
gali vaišinti vaisių ar želmenų kokteiliais,  

o stalą dekoruoti gamtos gėrybėmis

Vestuviniais apdarais iš anksto 
pasirūpinti vertėtų ne tik nuotakai,  
bet ir liudininkėms bei pamergėms

Net ir tradicinis vestuvių stalo puošybos  
elementas - gėlės - gali būti originaliai pateiktas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Be tradicinio vestuvių torto  
galite užsisakyti ir spurgų tortą
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Kolekcininkas  
AleKsAndrAs ŠAdrinAs
„Dažnai manęs klausia, kodėl domiuosi Salvadoru 
Dali ir Pablu Pikasu. Mano galva, jie nacionalistai 
gerąja prasme, labai mylėję savo šalies kultūrą. 
S.Dali galėjo gyventi bet kuriame pasaulio krašte, 
tačiau visą gyvenimą nugyveno savo gimtajame 
mieste Figerese, o po mirties savo kūrinius paliko 
„mylimai ispanų tautai“. Ar žinote kitą tokį kūrėją? 
Tik vienintelis pakvaišęs S.Dali viską paliko 
žmonėms. P.Pikasas, nors ir gyveno Prancūzijoje, 
į 1936 m. vykusį ispanų pilietinį karą reagavo 
labai emocionaliai. Jis pareiškė nekelsiantis 
kojos į gimtąją Ispaniją, kol ją valdys diktatorius 
F.Frankas. Vis dėlto, mano žiniomis, jis iki pat 
mirties gyveno Prancūzijoje, netoli Ispanijos 
pasienio, kad bent kvėpuotų gimtosios šalies oru. 
Prancūzai, gerbdami genialų kūrėją, specialiai 
jam netgi buvo atvežę koridą.“

PARODA

Ir Vilniuje galima pamatyti S.Dali ir P.Pikasą
Sostinės „Arkos“ galerijoje atidaryta neeilinė paroda „Salvadoras Dali ir Pablas Pikasas“, pristatanti 
daugiau nei 150 originalių skulptūros, keramikos, grafikos darbų. Legendinių Ispanijos menininkų 
kūrybą į Vilnių atvežė rusų kolekcininkas Aleksandras Šadrinas. Jau atidarymo dieną paroda sulau-
kė anšlago, o į galeriją netilpo visi norintys pamatyti garsiausių praėjusio amžiaus kūrėjų darbus. 

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Ispanijos menininkų Salvadoro Dali ir Pablo 
Pikaso (Pablo Picasso) kūriniai, pristatomi parodo-
je, yra kolekcininko A.Šadrino nuosavybė. Per pas-
taruosius 15 metų originalius menininkų darbus jis 
nusipirko iš kitų žinomų kolekcininkų, galerijų ir 
Europos aukcionų. Ši paroda yra unikali tuo, kad 
pirmą kartą genialių menininkų P.Pikaso ir S.Dali 
darbai rodomi kartu vienoje parodoje. Tai reta ga-
limybė palyginti dviejų genialių menininkų kūrybą, 
jų vizijas ir požiūrį į moteris, koridą, karštąją Ispa-
niją ir daug kitų svarbių gyvenimo aspektų. Įdomu 
tai, kad viename seniausių ir didžiausių pasaulio 
muziejų Ermitaže (Sankt Peterburge, Rusijoje) yra 

tik 13 P.Pikaso keramikos objektų, o vilniečiams ir 
miesto svečiams „Arkoje“ bus pristatyta 30 kera-
mikos darbų iš buvusios garsios kolekcijos, priklau-
siusios prancūzų Ramjė šeimai, kurios dirbtuvėse 
„Madura“ P.Pikasas sukūrė visus savo keramikos 
darbus. Į parodos atidarymą atskubėjo daugybė 
šalies kino bei meno pasaulio žvaigždžių, Ispanijos 
ambasadorius Lietuvoje ir visas būrys vilniečių, 
norėjusių pamatyti originalius meno kūrinius.

Vilniuje didelio susidomėjimo sulaukusi paroda 
jau buvo eksponuota Maskvoje, Minske, Rygoje ir 
kituose Europos bei Rusijos miestuose, po Vilniaus 
ją numatoma pervežti į Pekiną.

S.Dali grafika

S.Dali „Moteris liepsnose“

S.Dali „Angelo vizija“

S.Dali „Arklys, pabalnotas laiko“

S.Dali „Iš gėlių ciklo“

laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  1 6 27

Galerijos „Arka“ direktorė Dovilė TomkuTė
„Buvome atpratę, kad žmonės būriuojasi prie meno. Pamenu, 
maždaug 1980-aisiais vilniečiai rinkosi prie Šiuolaikinio meno 
centro, norėdami pamatyti kinų meną. Nuo to laiko nepamenu, kad 
kokia nors paroda sostinėje būtų sulaukusi tiek daug dėmesio. Jau 
atidarymo vakarą į „Arką“ atėjo, ko gero, dvigubai daugiau žmonių, 
nei telpa galerijos erdvėse, tad ne visi galėjo užeiti“.

PARODA

Ir Vilniuje galima pamatyti S.Dali ir P.Pikasą

Su „Laisvalaikio” kortele
bilieto kaina

5Eur

Paroda „Salvadoras Dali ir Pablas Pikasas“ „Arkos“ dailės galerijoje veiks iki spalio 31 d.,  

kiekvieną dieną nuo 12 iki 20 val. Bilietų kaina - 7 ir 5 eurai (lengvatinis).

P.Pikaso keraminė lėkštė „Pliaže“ 

S.Dali „Mergelė“

S.Dali 
„Dalininė šokėja“

Aktorė  
Adrija Čepaitė

Ispanijos ambasadorius Lietuvoje 
Emilijus Fernandesas-Kastanas  
i Dias-Kanecha (Emilio Fernandez-
Castano Y Diaz-Caneja)

Aktorė Nijolė Narmontaitė  
su vyru Pauliumi Kovu

Stilistė ir dailininkė Lina Žvirblytė

Aktorė  
Gražina Baikštytė

S.Dali „Figūra“
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Psichologijos kodas

Mėgstama spalva atskleidžia psichologinę būseną
Spalvos mus supa nuolat ir visur. Kartais nuo jų pavargstame,  
o pabuvę blankesnėje aplinkoje - spalvomis gydomės.  
Mūsų mėgstamos drabužių ar interjero spalvos nemažai  
pasako ir apie mus pačius bei apie mūsų norus, troškimus.  
Kiek mūsų gyvenime reikšmingos spalvos, kurias rinktis  
miegamojo dekorui ar norint susikaupti, „Laisvaslaikiui“  
pasakojo psichologė EgLė PELiEnė-VEnSLoVė.
Ringailė Stulpinaitė

Balta 
Teigiamos - neliečiamumas, pasiaukojimas, atvirumas, vienin-
gumas, lengvumas, gebėjimas atskleisti paslaptis ir apgaulę.
Neigiamos - izoliacija, nevaisingumas, nuobodybė, per 
didelis mandagumas, nusivylimas.
Balta spalva visuomet įkvepia, padeda, įteigia tam tikrą 
tikėjimą (suteikia laisvę). Balta spalva aprangoje reiškia 
pradžią. Baltas teisėjo perukas - teisingumo simbolis. 
„Baltas riteris“ - išsigelbėjimo simbolis. Balta spalva valdo 
endokrininės ir regėjimo sistemų veiklą. Balta spalva pras-
kaidrina, padeda panaikinti sukaustymą. 

Juoda
Teigiamos - motyvuotas jėgos panaudojimas, 
kūrybiškumas, įžvalgumas, turtingumas.
Neigiamos - pražūtingumas, prislėgtumas, depresija, tuštybė, 
jėgos panaudojimas, pasireiškus silpnumui ir egoizmui. 
Juoda spalva siejama su smalsumu, ji traukia prie savęs. Kai 
apima depresija, išlieka tik neigiamos juodos spalvos savybės. 
Pirmenybės teikimas juodai spalvai aprangoje - gyvenime 

kažko labai svarbaus nebuvimas, t.y. žmogus pasislepia 
juodoje spalvoje. Juodos spalvos reikėtų atsikratyti pamažu, 
papildant ją kitomis spalvomis. Juoda ir balta spalva kartu 
viena kitą slopina, nebetenka savo pagrindinių savybių, nes-
lopina psichikos. 

Pilka
Teigiamos - informatyvumas, mąstymas, realizmas, 
priešingybių suderinamumas.
Neigiamos - praradimų baimė, melancholija, liūdesys, depresija.
Žmonės, vertinantys šią spalvą, netiki, kad emocijos ką nors 
galėtų išspręsti, netiki emocinių išgyvenimų tyrumu, mano, 
kad emocijas galima išreikšti tik susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms (bet ne dabar). Iš čia kyla emocinis santūrumas ir 
išsekimas. Jeigu pilka spalva vyrauja aprangoje - yra įgimtas 
siekis surasti idealius jausmus, pojūčius (teigiami jausmai, 
suteikiantys vidinę harmoniją ir ramybę). Ši spalva suteikia jėgų 
tam, kuris silpnas ir pažeidžiamas. Drabužiai suteikia galimybę 
pasijausti laisvu žmogumi ir gerai ramina nervus. Dažnai tokios 
spalvos drabužius dėvi tie, kurių nervų sistema visiškai išsekinta.

SidaBrinė
Teigiamos - objektyvumas, sklandumas, geidulingumas.
Neigiamos - veidmainiškumas, iliuzija, melagystė, beprotybė.
Sidabrinė spalva išsiskiria patvarumu ir slopina nerimą. Ji 
išlaisvina iš emocinio susikaustymo, rodo, kad žmogus linkęs 
fantazuoti. Neigiamos šios spalvos savybės siejamos su 
nesugebėjimu priimti sprendimus, savęs apgaudinėjimu, iliu-
zijomis. Žmogus, mėgstantis šią spalvą, vengia atsakomybės. 
Gydymas sidabrine spalva: ji ramina nervus, normalizuoja 
vidininę liaukų sekreciją, teigiamai veikia inkstų darbą.

raudona
Teigiamos - pirmavimas, atkaklumas, kova dėl teisių, 
kūrybiškumas, dinamika, ištvermė.
Neigiamos - fizinė prievarta, nekantrumas, žiaurumas, 
užsispyrimas, geidulingumas.
Raudona spalva simbolizuoja galią, veržlumą, pergalės siekį. 
Jausmų maksimalizmas. Ši spalva skatina aktyvumą visose srityse, 
įkvepia ir suteikia jėgų baigti pradėtus darbus. Raudoną spalvą 
mėgstanį žmogų reikia nuolat įtikinėti, kad jis pirmas, jei ne, tai jis 

Teigiamos ir neigiamos spalvų savybės

Rinkodaroje raudonos, bal-
tos ir tamsiai mėlynos spalvų 
derinys yra itin paveikus. Šias 
spalvas naudoja daug prekės 
ženklų savo reklamose.įd
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- Kokius gyvenimo aspektus veikia 
spalvos? Kiek mums jos reikšmingos?

- Psichologai tyrinėja, kaip spalvos aprango-
je, interjere veikia mūsų gyvenimą, emocijas, 
nuotaikas, smegenis ir panašiai. Kaip musų kū-
ną veikia tokie išoriniai faktoriai kaip karštis ir 
šaltis, taip ir spalvos stipriai veikia mūsų gyve-
nimą, asmenybę. Kai kurios spalvos traukia dė-
mesį, kitos slopina, ramina, o dar kitos dirgina 
smegenis, skatina aktyvumą ar net erzina. Beje, 
kiekviena spalva turi ir teigiamų, ir neigiamų 
savybių. Žmogaus smegenys apskritai be streso 
gali priimti ne daugiau kaip tris spalvas. 

- Ką apie žmogų sako jo mėgstama 
spalva?

- Nelygu, kokia tai spalva ir kur ji naudojama, 
kaip dažnai. Vienas spalvas žmogus galbūt ren-

kasi tik namų interjerui, kitas - aprangai. Svar-
bus momentas yra tuomet, kai žmogus turi do-
minuojančią (mėgstamiausią) spalvą visą gyve-
nimą. Tarkime, jam patinka pilka spalva, ji do-
minuoja tiek jo aprangoje, tiek namuose. Kiti 
žmonės turi momentines mėgstamas spalvas 
arba tam tikru laikotarpiu, tarkime, būdami bran-
daus amžiaus, atsisako ryškių, provokuojančių 
spalvų. Kartais kardinalus dominuojančios spal-
vos pakeitimas gali byloti ir apie dideles permai-
nas jo gyvenime, psichologinius lūžius. Tie žmo-
nės, kurie yra ištikimi savo pasirinktai spalvų 
paletei ilgą laiką, pasižymi stabilia psichologine 
būsena. Ir atvirkščiai, kai žmonės vieną dieną 
apsirengia visos spalvų paletės, o kitą dieną at-
eina vilkėdami tik žemės spalvų drabužiais, yra 
labai išderinti, neadekvatūs sau ir aplinkai. Juos 
nuolat kamuoja prieštaringi jausmai ir emocijos. 

- O jeigu žmogus mėgsta įvairias spal-
vas, margumyną?

- Jei jis visą gyvenimą rengiasi tik spalvingai, 
spalvingi jo namai, jam tai yra norma. O jei žmogus 
visą gyvenimą rengėsi pilkai ir netikėtai pradėjo 
rengtis visomis ryškiomis spalvomis, tuomet jau 
neadekvatu. Galbūt patyrė kokį nors psichologinį 
lūžį. Daug spalvų mėgstantys žmonės galbūt iš 
prigimties turi narciziškumo, mėgsta ir nori į save 
atkreipti dėmesį, tai ekscentriškos, emocijų ne-
valdančios asmenybės, mėgstančios adrenaliną. 

- Kiek svarbūs atspalviai?
Spalvos apskritai yra suvokiamos per asocia-

cijas. Jos skirstomos į šaltas ir šiltas, slopinančias 
bei raminančias ir dirginančias, aktyvinančias. Tar-

kime, mėlyna spalva retai kada būna šilta. Tai 
šalta spalva. Geltona, net jei imtume tokius jos 
atspalvius kaip garstyčių, persikų, yra šilta spalva. 

Psichologijos kodas

Mėgstama spalva atskleidžia psichologinę būseną
spalvos namų interjere
Dominuojanti spalva interjere visada rodo, 
ko žmogus nori. 

n Pavyzdžiui, jeigu namuose dominuoja rudi 
atspalviai, vadinasi, jo savininkas siekia gyvenime 
klasikos, stabilumo, jaukumo. 
n Persikų rusva spalva namuose būdinga principin
giems, rimtiems, kategoriškiems žmonėms, kurie 
viską vertina arba labai gerai, arba labai blogai. Jie 
įsitikinę, kad kiekvienas poelgis turi turėti atsaką. Tai 
ilgai nuoskaudas menantys žmonės.
n Namuose dominuojanti oranžinė spalva sako, 
kad juose gyvenantis žmogus yra ekscentriškas, 
linkęs provokuoti. Ši spalva simbolizuoja ir 
paviršutiniškumą, aštrumą, dėmesio stoką. 
n Raudona spalva interjere suteikia energijos, 
optimizmo. Namuose kartais užtenka vieno raudono 
akcento, tarkime, vazos, ir ji jau energizuoja. Bet 
jeigu visas miegamasis yra išdažytas raudonai, 
tai tik kurį laiką ši spalva suteiks energijos ir kels 
aistrą. Tokios spalvos kambaryje sunku miegoti, nes 
ji per ryški, ilgainiui pradeda erzinti ir dirginti. Net 
užsimerkus spalvos veikia mūsų smegenis. 
n Mėlynos spalvos interjeras suteikia ramybės, 
pastovumo. Šio interjero savininkas ramybės siekia 
ir gyvenime. Mėlyna  tai ir išskirtinumas, ir tradicijų 
laikymasis, tai teisingumo, išminties ir autoriteto 
spalva. Kita vertus, tai labai šalta spalva, raminanti, 
tad keli jos akcentai tiktų pernelyg judraus vaiko 
kambaryje. Bet jei vaikas sėslus, ši spalva tik dar 
labiau jį slopins. Beje, ši spalva mažina apetitą. 
n Pilkos, ypač jei tai švelnūs tonai, spalvos interjeras 
atima energiją. Tai individualistų mėgstama spalva. 
Net juoda spalva nekelia tiek depresijos, kiek pilka. 

viską sunaikins, pradės karą, negalvodamas apie pasekmes (jis 
egoistas). Ši spalva visuomet vilioja, ji demonstratyvi.

RožiNė
Teigiamos - draugiškumas, švelnumas, noras būti 
vaikišku, jaunatvišku.
Neigiamos - lengvabūdiškumas, savęs demonstravimas.
Rožinė spalva simbolizuoja romantiškumą, gerumą, meilę, 
aistrą. Kuo ji blankesnė, tuo stipresnė meilės išraiška. Suteikia 
komforto jausmą, ramina, apsaugo nuo įkyrių minčių, gelbsti 
krizės metu. Bet jai būdingas pernelyg didelis jausmingumas.

GelToNa
Teigiamos - apsukrumas, sumanumas, originalumas, 
gyvenimiškas džiaugsmas, kantrybė, teisingumas, sąžiningumas.
Neigiamos - kandumas, sarkazmas, plepumas, kritika, 
išsiblaškymas, smerkimas, nepakantumas.
Geltona spalva gelbsti įveikiant sunkumus, padeda sutelkti 
dėmesį (pageidautina laikyti egzaminus geltoname kam-
baryje). Žmonės, vertinantys šią spalvą, nemėgsta kvailių, 

kovoja pasitelkdami žodį, mėgsta, kad jais žavėtųsi, 
nemėgsta būti įvaromi į kampą. Jiems būdinga aukštas 
savęs vertinimas, pasitikėjimas savo jėgomis, veiklumas. 
Geltona spalva simbolizuoja intuiciją ir sumanumą.

oRaNžiNė 
Teigiamos - galia, laisvė, energija, kantrumas.
Neigiamos - pasipūtimas, aplaidumas.
Ši spalva „atsakinga“ už įvairių sugebėjimų realizavimą, 
palaiko tonusą. Ši spalva siejama su įsitvirtinimo siekiu. 
Psichoterapijoje - oranžinė spalva stiprina valią, palaiko 
seksualumą, aktyvina vidinių liaukų sekreciją. Oranžinė spalva 
reguliuoja keitimosi procesus, gerina kraujotaką, teigiamai veikia 
virškinimo procesą, didina apetitą ir sužadina euforijos jausmą.

žalia
Teigiamos - stabilumas, pažanga, pareiga.
Neigiamos - egoizmas, pavydas, hipochondrija (nuolatinis 
ligos jausmas).
Žalia spalva simbolizuoja gyvybišką galią, stabilumą, klestėjimą ir 

naujų darbų pradžią. Žmonės, vertinantys šią spalvą, dažniausiai 
mato abi situacijos puses, sugeba apmąstyti galimybes ir panau-
doti jas savo labui. Tai tokia spalva, į kurią ilgai žiūrėti negalima, - 
ji sukelia nuobodulį, nes nesužadina stipresnių asociacijų. Žalia 
spalva padeda išsklaidyti neigiamas emocijas, teikia ramybę, 
padeda sukoncentruoti dėmesį ir priimti sprendimą, gelbsti šoko 
atveju ir pasižymi migdomuoju poveikiu.

MėlyNa
Teigiamos - valios stiprybė, organizuotumas, nepalenkia
mumas.
Neigiamos - fanatizmas, pavaldumas.
Mėlyna spalva - tai pastovumas, atkaklumas, ištvermingumas, 
ištikimybė, pasiaukojimas, rimtumas, griežtumas. Žmonės, ver-
tinantys šią spalvą, stengiasi viską sutvarkyti, susisteminti. Jie 
visuomet turi savo nuomonę, ištikimi tam, ką daro, jų ištikimybė 
gali pasiekti net vergystės ribas. Gydymas mėlyna spalva pade-
da atkurti nervų sistemą, gelbsti esant išsiblaškymui, sutrikus 
širdies ritmui, žarnyno veiklai, esant nervinei įtampai, slopina 
aistras, emocijas, mažina arterinį kraujo spaudimą.

teigiamos ir neigiamos spalvų savybės

Žmogaus smegenys 
apskritai be streso 
gali priimti ne 
daugiau kaip 3 spalvas

Psichologė Eglė 
Pelienė-Venslovė
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internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar mums įprastus banknotus, monetas ir 
kredito korteles galime pakeisti... bateri-
jomis? Kaip pasitelkus mintis laimėti ke-
lionę į svajonių šalį? Ar įmanoma pavaikš-
tinėti po ateities planetas? Atsakymus į 
šiuos klausimus rasite čia.

Vietoj išVadų
n Ieškokite naujų reklamos galimybių, tik taip 

prisišauksite sėkmę.

El. reklama: naujų galimybių paieška

vietoj pinigų -  
panaudotos baterijos

Kas?
„Volkswagen“.

Kokia situacija?
Net viena netinkamai išmesta ba-

terija sunkiaisiais metalais gali už-

teršti gana didelį plotą. Tačiau dėl to 

didmiesčių gyventojai nesuka galvos 

ir toliau teršia aplinką. „Volkswagen“ 

pozicionuoja save kaip socialiai atsa-

kingą kompaniją, tad ėmėsi spręsti 

šią problemą.

Ką padarė?
Maskvos rajonuose išdygo prekių 

automatai, kurie nepriėmė nei mo-

netų, nei kredito kortelių. Vieninte-

lė valiuta - panaudotos baterijos. 

Tarkim, mažųjų vietos verslininkų 

gaminama ekologiška arbata kaina-

vo 6, vandens buteliukas - 4, o an-

tistresinis kamuoliukas vos 2 bate-

rijas.

rezultatai?
Apie idėją vos per kelias dienas pa-

rašė įtakingi Rusijos internautai, o vė-

liau naujovę pasigavo ir televizija bei 

didieji portalai.

https://goo.gl/bJqFlv
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internetas

El. reklama: naujų galimybių paieška

ateities pasauliai

Kas?
„Activision“.

Kokia situacija?
Prieš paleisdami naują kompiute-

rinį žaidimą kūrėjai laužo galvas, kaip 
kuo įdomiau jį pristatyti savo būsi-
miems pirkėjams. Juolab kad šiuo me-
tu tiek daug konkurentų, todėl privalu 
būti kitokiems ir išskirtiniams. Štai 
„Activision“ žaidimui „Destiny“ jie pa-
naudojo „Google Street View“ technolo-
giją.

Ką padarė?
Priminė, kad internetu savo plane-

tą jau beveik ištyrinėjome, ir pasiūlė 
pavaikštinėti po Marsą, Venerą bei Mė-
nulį. Dar įdomu, kad šios planetos 
vaizduojamos ateityje, kai žmonės jas 
menamai kolonizavo, o vėliau prarado. 
Įtikinamai sukurta istorija, charakte-
riai ir, aišku, visiems gerai žinomas 
mechanizmas davė apčiuopiamą rezul-
tatą.

rezultatai?
Vien per pirmą dieną buvo pasiektas 

pardavimų rekordas, į „Activision“ sąs-
kaitą įplaukė 500 mln. dolerių.

https://goo.gl/JYl4Ot

Mintimis valdomas lėktuvas

Kas? 
„S7 Airlines“.

Kokia situacija?
Kiekvienas mūsų turime savo sva-

jonių šalį, kurią kada nors norėtume 
aplankyti arba net pasilikti gyventi. Ta-
čiau daugeliui tai lieka tik svajonės. 
Būtent tai bendrovė „S7 Airlines“ ir nu-
tarė pakeisti, pasiūlydama laimėti bilie-
tus pirmyn ir atgal.

Ką padarė?
Viename didžiausių Maskvos pre-

kybos centrų pastatytas žaidimo kam-
barys, siekiantieji į jį patekti privalo 
nurodyti, kur norėtų nukeliauti. Tuomet 
dalyviui ant galvos dedamas specialus 
neurotechnologijų pagrindu pagamintas 
įrenginys ir jis turi žiūrėdamas į ekra-
ną, vien mintimis, per 45 sekundes nu-
skraidinti lėktuvą į svajonių vietą.

rezultatai?
Organizatoriai praneša, kad net 50 

žmonių tai pavyko ir jie buvo apdovano-
ti. Per kelias dienas 4,5 tūkst. prisijungė 
prie kompanijos lojalumo programos, o 
internetiniai pirkimai kilstelėjo 20 proc.

https://goo.gl/G8zTR7
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Playboy“ skaitytojai 
neišvys nuogų 
moterų nuotraukų
„Playboy“ žurnalo leidėjai paskelbė, 
kad žurnalo puslapiuose skaitytojai 
nebeišvys nuogų moterų nuotraukų.

Pasak žiniasklaidos, tai yra viena iš 
reformų, kurias vykdo žurnalo leidėjai. 
Anot JAV žurnalo savininkų, dėl inter-
neto nuogas kūnas nebėra toks įdomus, 
todėl pornografiniai vaizdai prarado savo 
komercinę perspektyvą.

Pagal oficialius duomenis, „Playboy“ 
tiražas nuo 1970 m. sumažėjo nuo 5,6 
mln. iki 800 tūkst.

Žurnalas neatsisakys provokuojamų 
moterų nuotraukų, tačiau visiškai nuogų 
merginų nuotraukos išnyks iš žurnalo pus-
lapių. Sprendimas buvo priimtas praėjusį 
mėnesį per susitikimą, kuriame dalyvavo 
žurnalo steigėjas ir vyriausiasis redakto-
rius Hiugas Hefneris (Hugh Hefner).

Žurnalo vadovybė pripažino, kad 
„Playboy“, pradėto leisti 1953 metais, 
įnešti pokyčiai dabar pačiam žurnalui pa-
kišo koją. „Dabar galima pamatyti bet ko-
kius seksualius vaizdus paspaudus vieną 
mygtuką. Todėl tai jau pasidarė nebeįdo-
mu“, - sakė „Playboy“ vykdomasis direk-
torius Skotas Flandersas (Scott Flanders).

„Playboy“ internetiniame tinklala-
pyje nuogybės jau uždraustos. Taip pa-
sielgta ir dėl to, kad žurnalas galėtų tap-
ti tokių socialinių tinklalapių kaip „Fa-
cebook“ ir „Twitter“ dalimi. Pranešama, 
kad dėl to tinklalapio populiarumas iš-
augo keturis kartus.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Įdomybės

Paaiškėjo, kad 53 procentų kačių sa-
vininkų namuose augintinės miega jų lo-
vose. Dar 73 procentai pareiškė, kad jų 
katės „turi visišką veiksmų laisvę“ baldų 
atžvilgiu. „Jūs gyvenate savo katės na-
muose ir nieko negalite padaryti“, - kons-
tatuoja specialistai.

Taip pat paaiškėjo, kad 41 procentas 
šeimininkus turinčių šunų „kontroliuoja“ 

miegamuosius, o 48 procentai keturkojų 
gali užlipti ant sofos ir kitų baldų.

Per pastaruosius dvejus metus 22 pro-
centai šunų šeimininkų išleido daugiau 
kaip tūkstantį dolerių žaislams ir kitoms 
prekėms, skirtoms jų augintiniams. Tarp 
kačių savininkų tokių yra 14 procentų.

90 procentų tyrimo dalyvių pareiškė, 
kad augintiniai daro juos laimingus.

Holivude bus kuriamas filmas apie 
„Volkswagen“ emisijų skandalą. Juostą 
prodiusuos amerikiečių aktorius Leo-
nardas Dikaprijus (Leonardo DiCap-
rio), kuris yra žinomas kaip kovotojas 
už aplinkos apsaugą. Anot duomenų,  
L.Dikaprijaus prodiusavimo kompanija 

„Appian Way“ ir bendrovė „Paramount“ 
įsigijo teises į dar neparašytą knygą 
apie aferą.

„Volkswagen“ neseniai prisipažino, jog 
11 mln. jo dyzelinių automobilių visame 
pasaulyje turi įrangą, kuri gali klastoti tar-
šos testų rezultatus.

Katės „valdo“ savo šeimininkų namus
Jungtinėse Valstijose atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad katės „valdo“ savo šeimininkų na-
mus. „Houzz“ apklausoje dalyvavo daugiau kaip 3,1 tūkstančio naminių gyvūnų savininkų.

Holivude - filmas apie VW skandalą
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gidas

rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?KAS? FASHION BAZAAR.

Tai didžiausias mados renginys visoje 
Lietuvoje, kuris kaskart sulaukia dė-
mesio ir apkalbų. Šio renginio tikslas - 
suvienyti visus mados ir stiliaus kūrė-
jus, populiarinant madą visoje Lietu-
voje, bei suformuoti teisingą požiūrį 
Lietuvos žmonėms, kas yra tikra ir ko-
kybiška mada. Lankytojams tai išskir-
tinė galimybė daugelį savo pamėgtų kū-
rėjų, mados namų, prekės ženklų rasti 
po vienu stogu.

KUR? Litexpo rūmai, Laisvės pr.5, Vil-
nius.
KADA? Spalio 16-17 d.
UŽ KIEK? Nemokamai.

KAS? Tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz“.

Tai seniausias kasmetis Vilniaus džiazo fes-
tivalis ir vienintelis renginys Lietuvoje, ku-
rio programose pagrindinis dėmesys skiria-
mas įvairiausioms šiuolaikinio džiazo 
atmainoms. Siekdamas supažindinti Lie-
tuvos džiazo mėgėjus su aktualiausiomis 

šiuolaikinio džiazo tendencijomis, festivalis 
kasmet ieško naujų, kylančių vardų ir su-
kviečia įdomiausius nūdienos džiazo mu-
zikantus iš viso pasaulio.

KUR? Lietuvos rusų dramos teatras, 
J.Basanavičiaus g.13, Vilnius.
KADA? Spalio 14-18 d.
UŽ KIEK? 8-50 Eur.

STILeIVomS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

meLomanamS

„Reis-Demuth-Wiltgen“
Organizatorių nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

KAS? „Saulės kliošo“ koncertas.

Pagrindiniu savo užmoju geros nuotaikos 
sklaidą laikanti kompanija „Saulės klio-
šas“ visada laukiama Vilniaus scenose. 
Lengvai palinguoti pagal girdėtas dainas, 
pašokti pagal mėgstamiausias, o gal net 
išmokti naujų - puikus būdas pradėti sa-
vaitgalį. Vokalistė Justė Starinskaitė pu-
bliką būtinai apdovanos savo šypsena, o 
juokais Laurynu Š prisistatantis būgni-
ninkas būtinai papasakos įdomią istoriją 
ar padiskutuos apie gyvenimą.

KUR? Muzikos klubas „Tamsta“, Suba-
čiaus g.11A, Vilnius.
KADA? Spalio 16 d. 20.30 val.
UŽ KIEK? 6 Eur.

KAS? Vilniaus 20 km bėgimas 
su Živile Balčiūnaite.

Kasmet rudenėjantį Vilnių papuošiantis 
tradicinis sporto renginys devintąjį sezoną 
pasitinka didele naujiena - nuo šiol daly-
viai galės startuoti ir 20 km rungtyje. Tūks-
tančius bėgimo mėgėjų ir profesionalų pri-
traukiantis bėgimas pasižymi ir įspūdinga 

trasa, kuri driekiasi žaliausiu sostinės ra-
jonu - Žvėrynu. Išbandyti savo jėgas šiemet 
galima šiose distancijose: 20 km, 10 km, 
3,5 km bėgimo bei 10 km ir 3,5 km šiau-
rietiško ėjimo. Vaikams siūloma 1 km 
rungtis.

KUR? Startas ir finišas Upės g., Vilnius.
KADA? Spalio 17 d. 12 val.
UŽ KIEK? 3-20 Eur.

AKTYVIEMS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

KLUBINĖTOJAMS
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apie save

Kim Kardašian yra viena tų moterų, kurios 
tikrai nemirs iš kuklumo. Populiarioji Kim ma-
no, kad yra per dažnai nuvertinama, ir jaučiasi 
gerokai protingesnė, nei parodoma žiniasklai-

doje. Iš savo vardo susikrovusi milijonus mote-
ris įsitikinusi, kad gyvenime galima turėti viską, 
ko nori. Kim tikisi, kad po 20 metų pasaulis ją 
prisimins kaip neabejotinai sėkmingą verslinin-
kę ir sekso simbolį. Dabar, prieš švęsdama 35-ąjį 
gimtadienį, moteris mano, kad gyvenime ji eina 

teisingu keliu: „Gal ir nesididžiuoju kiekvienu 
savo sprendimu gyvenime, bet svarbiausia mo-
kytis iš klaidų ir jų nekartoti.“

apie nėštumą

Visai neseniai kontroversiškoji Kim pareiš-
kė, kad nėštumas jai toli gražu nėra dievo do-
vana. Pasak Kim, tai blogiausia jos gyvenimo 
patirtis: „Nesimėgauju nė vienu nėštumo mo-
mentu ir nesuprantu tų moterų, kurioms pa-
tinka tas periodas. Nežinau, ar dėl to kaltas 
nuolatinis prakaitavimas, nesibaigiantys nuga-
ros skausmai, ar tiesiog tai, kad matau, kaip 
mano kūnas kasdien plečiasi ir man netinka 
jokie rūbai. Nuolatos jaučiuosi taip, tarsi būčiau 
ne savame kailyje.“ Be to, ji pridūrė, kad prieš 
pradedančios lauktis jos niekas neįspėjo apie 
laukiančius sunkumus ir nemalonias patirtis. 
Kim šiuo metu jaučiasi ne tik ne seksuali, bet 
kartais net pati sau bjauri. Nepaisydama ne-
malonaus nėštumo, Kim tikina, jog pirmoji jos 
dukra Nort ją išmokė būti kantresnę.

apie vyrą kanjė vestą

Kim ir Kanjė Vestas (Kanye West) yra la-
bai skirtingos asmenybės, pati Kim tą pripa-
žįsta. Tikriausiai dėl to ji niekuomet neprieš-
taravo vyro sprendimui nedalyvauti jos šeimos 
„Kardašianų šeima“ realybės šou. „Tai supran-
tama. Juk aš taip pat neinu į sceną dainuoti su 
juo. Tai ne man“, - spaudai yra sakiusi Kim. 
Be viso to, ji tikina, kad begalinis vyro pasiti-
kėjimas savo jėgomis įkvepia ir pačią Kim. Mat 
būdama su Kanjė ji išmoko ir pati savimi daž-
niau pasitikėti, nebijoti rizikuoti ir daryti tai, 
ko niekada anksčiau nėra dariusi. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Kim Kardašian save ir myli, ir bjaurisi
l Kim gimė Los Andžele 1980-ųjų spalio 21d. Visas jos vardas yra Kimberlė Noelė Kardašian (Kimberly Noel Kardashian). 
l Pasauliui tapo žinoma dėl draugystės su JAV modeliu ir aktore Peris Hilton, o vėliau, 2007 metais, itin išgarsėjo su visa Kardašianų šeima filmuodamasi realybės šou „Kardašianų šeima“ („Keeping Up With The Kardashians“).
l 2010 metais Kim buvo pripažinta daugiausiai uždirbančia realybės šou žvaigžde, jos pajamos siekė 6 milijonus  JAV dolerių per metus. 
l 2014 gegužę susituokė su amerikiečių reperiu Kanjė Vestu (Kanye West), o jų dukra Nort gimė dar prieš santuoką, 2013 metų birželį. 
l Kim yra atlikusi ne vieną epizodinį vaidmenį tokiuose serialuose kaip „CSI Niujorkas“ (CSI: NY) ir „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“ (Hou I Met Your Motehr). 
l Kim parduoda savo gyvenimą tikrąja šio žodžio prasme. Asmeniniame tinklalapyje ji reiškia mintis apie savo gyvenimą, nėštumą, šeimą, įvairius įvykius bei dalijasi savo nuotraukomis. Visa tai registruoti gerbėjai gali matyti ir skaityti už tam tikrą mėnesinį mokestį.

Įdomybės

Spalio 21-ąją 35 metų jubiliejų švęsianti kontroversiškai vertinama amerikiečių realybės šou 
žvaigždė Kim Kardašian (Kim Kardashian) tiki, jog pagaliau juda teisingu gyvenimo keliu. 
šiuo metu moteris laukiasi antros atžalos, nuolat gerbėjams dovanoja asmeninio gyvenimo 
detalių ir nuotraukų bei retkartėmis filmuojasi įvairiuose serialuose, turi savo vardo drabužių, 
kvepalų linijas ir vis randa, kur dar galima prasisukti. Tačiau ne viskas auksas, kas auksu žiba.
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2015 m. spalio 16-22 d.

Pavojingi Dovilės 
Karaliūtės jausmai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Interviu su aktore Dovile Karaliūte - 39 p.
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TRUMPai

„Lietuvos balso“ reporterė Agnė JuškėnAitė prista-
tė savo debiutinį singlą „Mano sienos“. Kūrinį mergina 
sukūrė bendradarbiaudama su žinomais muzikos kūrė-
jais - Kristupu Bubneliu ir muzikos prodiuseriu Jonu 
Talandžiu. A.Juškėnaitė pripažįsta, kad bendra autoriai 
pataikė lyg pirštu į akį. „Daina yra apie pasirinkimą 
būti savimi. Visa tai perteikta per ironijos spalvą, 
pasišaipant iš tų, kurie nublizgintas melo kaukes 
nešioja kasdien“, - sakė „Lietuvos balso“ reporterė.

Praėjusį šeštadienį LNK eteryje vyko mažasis „Lietuvos 
superšefo“ finalas. Jame kovėsi ketverius metus profesio-
nalioje virtuvėje dirbantis Povilas Giunteris ir virtuvės 
mėgėjas, architektas ir interjero dizaineris Andrius 
BAležentis. Jam pavyko nugalėti virtuvės profesio-
nalą ir patekti į laidos finalą. Šį šeštadienį į kovą stos 
šeši nauji virėjai. Tada ir paaiškės, kuris iš jų nugalės 
priešininkus ir prisijungs prie Andriaus didžiajame finale.

aMeRikieTiškos  
hUMoRo laidos

Lietuviškų nežiūriu, nes nelabai tam turiu 
laiko. Humoro laidas dažniausiai žiūriu inter-
netu. Patinka įvairūs amerikietiški vakaro šou.

infoRMacinės laidos

Labai mėgstu „Info TV“ kanalą. Manau, 
žinių laidos pateikia tokias naujienas, kokios 
jos yra. Būtų daug kvailiau, jei bandytų „iš-
spausti“ labai daug teigiamų žinių. Tikiu, kad 
jei žinių tarnybos turi gerų naujienų, būtinai 
jas parodo.

filMų PasiRinkiMas

Dažniausiai juos žiūriu kino teatruose. 
Nors yra keli TV kanalai - LRT kultūros ka-
nalas, keli užsienio TV kanalai, - kurie rodo 
gerą kiną man patogiu laiku, naktimis arba 
vėlai vakare.

TeMinės laidos 

Labai mėgstu kulinarines ir kelionių lai-
das. Tai pats geriausias būdas išplauti savo 
smegenis ar sekmadienį įsijungti kaip foną.

sPoRTas

Sporto kanalai yra labai nuostabus daly-
kas, jei galėčiau, žiūrėčiau tik juos.

RUsiškos laidos

Erzina priešiškai nusiteikusios rusiškos 
programos. Nesuprantu, kam jos apskritai yra 
rodomos. Kita vertus, tiems, kuriems nerei-
kia, tas jų nežiūri, o kam reikia, susirastų. 
Bet jų galėtų būti mažiau.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

TV
 TO

P1
0

NTV Mir Lietuva 3,9 %
TV8  3,4 %
TV1  3,3 %
Lietuvos rytas TV  3 %
PBK  2,7 %

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

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

TV8  2,3 %
REN Lietuva  1,4 %
LRT Kultūra  1,2 %
Video ir DVD  0,7 %
Liuks!  0,4 %

TV3 16,3 %

LNK 15,9 %

BTV 6,6 %

TV3 18,9 %

LNK 18 %

LRT Televizija 
10,3 %

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS TV3 10,6

2 VALANDA SU RŪTA LNK 10,5

3 LIETUVOS BALSAS LNK 9,6

4 KK2 LNK 9,5

5 NUO...IKI LNK 9,4

6 TV3 ŽINIOS TV3 8,9

7 MOTERYS MELUOJA GERIAU 8 TV3 8,1

8 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 7,7

9 LNK ŽINIOS LNK 7,6

10 KK2 PENKTADIENIS LNK 7,4

Duomenys: TNS LT, 2015 m. spalio 5-11 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 20,4 %

Kiti  
kanalai 24,8 % TV6 4,8 %NTV Mir Lietuva 4,2 %

BTV 6,2 %

ReiTinGai

LRT Televizija 
10,5 
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Mantą Stonkų
Televizijos laidų vedėjas MANTAS STONKUS (28) įsitikinęs, kad kritikos televizijos lai-
dos ir taip gauna per akis, todėl jis mieliau yra linkęs įžvelgti teigiamus dalykus. O to-
kių, anot Manto, yra, tik reikia laiko, kad spėtum viską pasižiūrėti.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Aktorė Dovilė KArAliūtė (27) šiuo me-
tu įsisukusi į darbus lrt televizijos seriale 
„Pavojingi jausmai“. Čia jai teko pagrindinis 
Gerdos vaidmuo. Jauna aktorė džiaugiasi 
puikia serialo komanda ir svajoja tik apie 
vieną - kad ir ateityje netrūktų darbo.

- Papasakok, kas pastūmėjo tave į ak-
torystę?

- Sunku net pasakyti. Šeimoje buvau tokia 
balta varna. Bet po mano apsisprendimo tapti 
profesionalia aktore, dalis jaunesniųjų pusbrolių 
ir pusseserių užaugę irgi pasirinko su menu 
susijusias specialybes - kas architektūrą, kas 
operatoriaus darbą, kas šokį. Galima sakyti, kad 
pramušiau ledus į menus. (Šypsosi.) Buvau tas 
laimingas žmogus, kuris baigęs mokyklą žinojo, 
ką nori toliau veikti. Dabar dažnai susiduriu su 
tuo, kad jaunimas nelabai žino, kur pasukti. Man 
tai truputį keista. Nesakau, kad tai yra blogai, 
bet kai esi jaunas, turi daugiausiai energijos ir 
vidinio užtaiso gyvenimui ir jei nežinai kur no-
ri tai panaudoti, manau, kad laikui bėgant ir ilgai 
ieškant tas „užtaisas“ išsibarsto. Gal juos išmu-
ša iš vėžių pasirinkimo galybė, gal jie bijo su-
klysti? Bet galiu tik palinkėti - rizikuokit! Aš 
rizikavau, nors kiti abejojo mano pasirinkimu, 
pačiai net nebuvo minties, kad galiu neįstoti.

- Ar pasirinkimas nenuvylė?
- Nuleido ant žemės. Pamenu, kokia buvau 

pirmame kurse - svajotoja, besižavinti kren-
tančiais lapais. Džiaugiuosi, kad baigiau Jono 
Vaitkaus kursą. Jis ne tik puikus režisierius, 
bet ir labai stiprus pedagogas. Jis suteikė tokį 
tvirtą stuburą, išmokė kaskart prieš priimant 
sprendimą pagalvoti, ar man to tikrai reikia.

- Neseniai pradėjai vaidinti seriale 
„Pavojingi jausmai“. Ką duoda patirtis 
serialuose?

- Kiekvienas darbas suteikia savotiškos 
patirties. Serialų išskirtinė ypatybė yra ta, kad 
darbas vyksta labai greitai. Pasakai, suvaidini 
ir pamiršti. Serialuose pradėjau vaidinti po ant-
ro kurso, tad šiokį tokį žinių bagažą jau sukau-
piau. Darbas čia duoda pasitikėjimo savimi. Jau 
nebebaisu, kai prie pat veido sukinėjasi kame-
ra, o tau reikia verkti ar bučiuotis. Patikėkite, 
iš šalies viskas atrodo gana juokinga.

- Į kokius personažus sunkiausia ir į 
kokius lengviausia įsikūnyti?

- Man nėra labai sunkių personažų. Kiekvie-
ną imi ir analizuoji. Yra gal tik sudėtingesnės ir 
lengvesnės scenos. Pavyzdžiui, intymesnės 

scenos, apsinuoginimai serialuose man sekasi 
sunkiau. Kine viskas būtų gerai, o serialai ne-
turi tokio didelio biudžeto ir tiek laiko, kad ga-
lėtų sukurti atitinkamą apšvietimą, kad ir kūnas, 
ir atmosfera atrodytų ypatingai. „Pavojinguose 
jausmuose“ buvo viena scena, kurioje turėjau 
apsinuoginti, tai dariau sukandusi dantis. Bet 
komanda suprato ir radome bendrą išeitį.

- Būna, kad perimi tam tikras savy-
bes iš savo personažų?

- Būna. Ypač dabar, kai „Pavojingi jaus-
mai“ filmuojami labai intensyviai - 10 dienų 
iš eilės (pora dienų pertrauka ir vėl tas pats) - 
taip įsijaučiu į Gerdos vaidmenį, kad net ir 
pasibaigus filmavimams pagaunu savyje to 
„gerdiškumo“. Personažas ateina į tavo as-
meninį gyvenimą, tada turi stabtelėti ir pasa-
kyti sau: palauk, aš juk Dovilė.

- Kuris darbo etapas tau maloniau-
sias?

- Jei kalbėsime apie spektaklius, be abejo, 
man labiausiai patinka repeticijų periodas. Tas 
pirmas susipažinimas su medžiaga, ieškojimas. 
Į spektaklį turi įdėti labai daug savęs. Būna, 
kad kartais net pats turi tekstus rašyti. Pavyz-
džiui, spektaklyje „59 online“ (režisierė L.Vas-
kova) vaidinu paauglę, kurios nesupranta tėvai. 
Parašiau jai porą monologų, į kuriuos sudėjau 
savo patirtus išgyvenimus. Ir tai yra didelis 

džiaugsmas - kalbėti savo tekstą spektaklyje 
ir padrąsinti kitas jaunas merginas, kad ir kas 
yra blogai ar gerai vis tiek viskas praeis.

- Kokių turi svajonių, susijusių su ak-
torės karjera?

- Noriu dar daugiau darbo. Esu darboholikė 
ir labai noriu vaidinti. Be abejo, jei vieną dieną 
nutiktų taip, kad nebebūtų darbo šioje srityje, 
rasčiau, kur save realizuoti, ką veikti. Bet kol 
kas jaučiu, kad man sekasi, man patinka tai da-
ryti, galiu tai daryti ir noriu dar daugiau darbo 
ir sveikatos, kad galėčiau šį darbą dirbti.

- Kokie tavo laisvalaikio pomėgiai?
- Kaip tik šiemet su vyru nutarėme, kad 

turime surasti bendrą hobį. Iš pradžių išban-
dėme nardymą, supratome, kad tai ne mums. 
Tada šokome su parašiutais ir supratome, kad 
tai yra TAI. Labai norisi adrenalino. Todėl 
pavasarį imsimės to rimtai.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

D.Karaliūtė: 
Darboholizmas man nesvetimas

Šiuo metu Dovilė Karaliūtė vaidina 
LRT televizijos seriale „Pavojingi 
jausmai“ ir „Giminės po 20 metų“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

n Gimimo data, vieta: 1988 m. rugpjūčio 24 d., 

Molėtai
n Išsilavinimas: 2011 m. baigė vaidybos 

bakalauro studijas Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijoje, 2013 m. - magistro

n Šeiminė padėtis: ištekėjusi

dosjė
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 23.45  „Sausas įstatymas. 
  Atviras karas“

 17.20  „Viskas apie 
  gyvūnus“

 22.45  „Šuniui po uodega“ 17.15  24 valandos 16.30   Vilnius gyvai

 TV8
6.50 TV Pagalba. 8.35, 18.00, 22.40 Pasaulis tavo 
lėkštėje. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 11.10 
„Svajonės Floridoje“. 13.00, 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 14.00 „Laukinukė“. 15.00 Gydy-
tojai. 17.00 „Nemylimi“. 19.00 „Laukinukė“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama „Saldi nelaisvė“. 

 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 su V.Mačiuliu. 12.40 
Statyk! 13.05 Nuo... Iki. 13.40 Pagalbos skambu-
tis. 14.20 24 valandos. 15.15 Mes pačios. 15.40 
Valanda su Rūta. 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 
21.00 Mano kiemas. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 1.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 9.55 Gyvenk sveikai! 11.15, 12.20 „Kvapų 
detektyvas“. 13.30 Kartu su visais. 14.30, 15.20 
Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.45 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Lauk manęs. 
18.40 Jumorina. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 21.05 Stebuklų laukas. 22.10 Izmailovo 
parkas. 0.40 Vakaras su Urgantu. 1.55 „SinCity“.

 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. 21.00 Gimusi žvaigžde. 
23.00 „Metas rinkti“. 0.55 „Patikrinimas keliuose“. 

 Ren
7.25 Reporterių istorijos. 7.55, 12.30, 19.25 Pa-
saulio paslaptys su A.Čapman. 8.45, 20.25 Kvies-
tinė vakarienė. 9.40 Tyrimo paslaptys 9. 10.30 Po 
Skorpiono ženklu. 11.30 „Senovės dievų eliksyrai“. 
14.40 „Grybų ateiviai“. 15.40 „Subtilių pasaulių 
sergėtojai“. 16.40 „Apokalipsės diena“. 17.30 „Pa-
skutinė Šv.Matronos pranašystė“. 21.25 Mums net 
nesisapnavo. 0.10 „Kariai 16“. 1.05 „Grybų ateiviai“. 

 nTV MIR
6.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
8.05 „Lolita“. 9.05 Rytas su J.Vysockaja. 10.20 
„Eigulys“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 
Ypatingas įvykis. 15.00 „Liejyklos“. 18.00 Kal-
bame ir rodome. 19.40 Dauguma. 20.55 „Šefas. 
Naujas gyvenimas“. 22.50 „Teisėtas mokytojas. 
Sugrįžimas“. 0.40 „Sapnas į rankas“. 1.35 „Me-
džiotojas 3“. 3.30 „Sudaužytų žibintų gatvės 9“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55 Polonijos repor-
tažas. 8.30 Animacinis f. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 6.55 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.35 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 6.05 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.25 „Įpainioti“. 16.20 Radijo 
„Zet“ ir TVP2 vasara 2015. 17.20 Myliu kiną. 
17.55 Ekologijos laida. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Kabaretų dainos. 19.25 Polonijos repor-
tažas. 20.25 „Cafe Historia“: reklama ir istorija. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
0.40 „Limuzinas „Daimler Benz“. 2.15 Animaci-
niai f. 5.10 Rinkimų laida. 

 TV1000
6.20 „Haris Poteris ir Fenikso brolija“. 8.35 
„Sparnuoti padarai“. 10.10 „Gėlėti sapnai“. 
12.15 „Septyneri metai Tibete“. 14.30 „Kelionė 
į Žemės centrą“. 16.00 „Haris Poteris ir Fenik-
so brolija“. 18.15 „Apgaulės meistrai“. 20.10 
„Džobsas“. 22.15 „Norėčiau būti čia“. 24.00 „2 
dienos Niujorke“. 1.35 „Atviras langas“. 3.10 „Į 
stebuklą“. 5.00 „Kelionė į Žemės centrą“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių ry-
kliai. 9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Aliaska. Šeima iš 
miško. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Austra-
lijos nardytojų karai. 14.30 Ledynų auksas. 
21.00, 2.50 Iliuzionistas. 22.00, 3.40 Idris Elba. 
Be stabdžių. 23.00, 4.30 Katastrofa ant ratų. 
24.00, 5.20 Galingi žemės drebėjimai. 1.00 
Ateivių paslaptys. 1.55 Šokiruojantys išgyve-
nimo vaizdeliai. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio 
keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00, 3.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00, 22.00, 4.00 Sta-
tybos Aliaskoje. 11.00, 1.00 Neįtikėtini namai 
ant vandens. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
14.30, 21.00 Turto gelbėtojai. 16.00 Karai dėl 
bagažo. 17.00, 24.00 Oro uostas 24/7. Maja-
mis. 18.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
23.00, 2.00 Viešbučių verslas. 

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 TV serialas 
„Rezidentai“ (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. 

„Aladinas“.
21.15 Mokslinės fantasti-

kos f. „Beždžionių 
planetos sukilimas“ 
(N-7).

23.25 Mistinė drama 
„Diatlovo perėja. 
Dingusi ekspedicija“ 
(S).

1.20 Trileris „Kleitono 
bazė“ (N-14).

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

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Pagalbos skambutis 
(N-7).

9.35 „K11: Komisarai 
tiria“ (N-7).

11.05 Tikras gyvenimas: 
„Dukros. Mamos. 
Tėvai“.

12.05 Tikras gyvenimas: 
„Meilė iki mirties“. 

13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 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 

„Praktikantai“  
(N-7).

23.25 Siaubo trileris 
„Pasienis“ (S).

1.35 Kriminalinis trileris 
„Baisūs  
nusikaltimai“  
(N-14).

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

(N-7).
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. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.30 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.55 „Senis“ (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 Muzikinis projektas 

„Vario audra“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Kriminalinė komedija 

„Šuniui po uodega“ 
(N-7).

0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Komisaras Reksas“ 

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

Algimantu Čekuoliu.
2.20 Laba diena, Lietuva.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 „Žurovas. 
Neištiriama byla. II 
dalis“ (N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 Labai juokinga laida.
19.00 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo komedija 

„Mirtinas ginklas 3“ 
(N-7).

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

2.10 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

3.20 Bamba TV (S).

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Patriotai (N-7).
9.35 „Miškinis“

(N-14).
10.40 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

11.45 Sąmokslo teorija 
(N-7).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

12.05 Sąmokslo teorija 
(N-7).

12.50 Dalyvaujam!
14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „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, 5.40 

Muzikinis gimtadienis.
22.30, 0.45 

„Ar žinai, kad?...“
22.40, 2.35 

Drama „Tylos  
įžadas“ (N-14).

0.55, 4.10 
Komedija  
„Nužudyti zombį“ 
(S).

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 

Pajavonys. 1 d.
7.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
13.00 . „Keisčiausi pasau-

lio ginklai“. 4 d. 
13.45 Dainų dainelė. 2014.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Visu garsu.
18.15 Kai aš mažas buvau.
19.00 Vilniaus sąsiuvinis.
19.15 „Ekspedicija“.
20.15 Mokslo ekspresas.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultmisijos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 Lietuvos baleto artisto

Jono Katakino 
65-osioms gimimo 
metinėms. „Baleto 
aristokratas“.

23.25 „Lietuvos idilė pagal 
Joną Švedą“.

0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Trumposios žinios.
0.50 Koncertuojanti Europa.
1.40 Trumposios žinios.

 15.15   Gustavo 
   enciklopedija
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spalio 16 d.

 23.50  „Mergina, kuri 
 žaidė su ugnimi“

 7.05  „Beverli Hilsas 
 90210“

 14.35  Penki ingredientai

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(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 „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 Detektyvas 

„Bekas 3.  
Mergaitė rūsyje“ 
(N-14).

22.55 Kriminalinis trileris 
„Paslaptingas  
langas“  
(N-7).

0.55 „Nikita“ 
(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).
11.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

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

lenktynės (N-7).
16.00 „Bruklino taksi“ 

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Trileris 

„Nutildyti šauklį“ 
(N-14).

0.45 Eurolygos rungtynės. 
Zielonos Goros 
„Stelmet“ - Kauno 
„Žalgiris“. Vaizdo 
įrašas.

2.25 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Nepažįstamoji 
iš Vaildfel-Holo“ 
(N-7).

11.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

12.00 Karštos senos 
sėdynės.

12.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.30 „Priedangoje“ 
(N-7).

14.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

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

16.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

17.00 80 traukinių 
aplink pasaulį.

17.30 Reidas.
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Niagaros magija“ 

(N-7).
23.20 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 „Tapti žvaigžde“.
23.20 Balticum TV 

žinios.
23.50 „Mergina, kuri žaidė 

su ugnimi“ (N-14).

„DIATLOVO PERĖJA. DINGUSI EKSPEDICIJA“
Mistinė draMa. JAV, Rusija, Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius R.Harlinas.
Vaidina H.Gos, M.Stokou, L.Olbraitas.

1959-aisiais Uralo kalnuose žuvo 8 keliautojai. Jų kūnai buvo rasti po 
dviejų savaičių, ir spėlionių dėl jų mirties iki šiol yra įvairiausių - nuo 
vyriausybės konspiracijos iki ateivių. Penki Amerikos studentai, sužinoję 
šią realiai nutikusią istoriją, nusprendžia patys išsiaiškinti tiesą ir keliauja 
į Rusiją, deja, ir jų ten laukia nemalonios staigmenos.

TV3
23.25

rekomenduoja

„PRAKTIKANTAI“
KoMedija. JAV. 2013.
Režisierius Š.Levis.
Vaidina V.Vonas, O.Vilsonas, R.Birn.

Smagi istorija apie du vyrukus, iš 
visų jėgų besistengiančius pritapti 
sparčiai besikeičiančiame pasauly-
je. Bilis ir Nikas - pardavėjai. Jie ap-
sukrūs, puikiai išmano savo darbą, 
tačiau, populiarėjant elektroninei 
prekybai, tampa nebereikalingi.

„PASIENIS“
siaubo trileris. JAV. 2012.
Režisierė G.Taliavini.
Vaidina Š.Stoun, B.Zeinas, 
R.Salgadu.

Amerikietė žurnalistė ieško dingu-
sio brolio. Sužinojusi, kad jis galėtų 
būti Meksikoje, Sofi Talbert keliauja į 
šią šalį ir atskleidžia brutalią realybę, 
kaip žmonės rizikuoja savo gyvybe 
siekdami patekti į JAV. Dėl geresnio 
gyvenimo jie pasiryžę bet kam.

„NUTILDYTI ŠAUKLĮ“
trileris. JAV. 2014.
Režisierius M.Kvesta.
Vaidina Dž.Reneris, Dž.Sims, 
H.Golaitlis.

Žurnalistas Garis pagarsėjo atsklei-
dęs, kad CŽV prisidėjo prie narkoti-
kų įvežimo į šalį ir slaptų susitarimų 
su Nikaragvos nusikaltėliais. Garis 
šiuos faktus paviešino ir sulaukė 
negailestingo valstybininkų keršto.

LNK
21.00

TV6
22.30

LNK
23.25

 ANImAL PLANET
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45, 18.20, 23.50, 
4.15 Liūtų tėvas. 9.10, 14.40, 19.15, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 
Gyvatė-žmogėdra. 16.30 Neištirtos salos. 17.25 
Širšės-žudikės. 21.05, 5.49 Savanų karalienė. 
22.00, 1.40 Upių pabaisos. 22.55, 2.35 Aliga-
torių tramdytojai. 

 SPORT1
6.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu 
Savicku. 3 laida. 6.30 Tiesioginė transliaci-
ja. WTA Tianjin. Moterų tenisas. Ketvirtfina-
liai. 10.30, 21.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 13.00 Čempionai LT. Europos atvirasis 
grappling čempionatas. 14.00 Pasaulio regbio 
čempionatas. 15.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Madrido „Real“ - „Valencia basket“. 
2015-10-11. 17.00 Šiuolaikinės penkiakovės 
čempionatas. 3 laida. 17.30 WTA Tianjin. Mo-
terų tenisas. Ketvirtfinaliai. Šiandien. 0.30 „M1 
Iššūkis“. Rusijos „Team imperial“ - Brazilija. 
Kovinis sportas. 1.45 „M1 Iššūkis“. Beneliuk-
sas - Bulgarija. Kovinis sportas. 3.00 Boksas. 
Profesionalų kovos. 4.45 WTA Tianjin. Moterų 
tenisas. Ketvirtfinalis. Vakar. 

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Maccabi“. 
8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - „Bam-
berg“. 10.40 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ -
CSKA. 12.40 Boksas. Floydas Mayweatheris -
Manny Pacquiao. 14.05 Krepšinis. Eurolyga. 
„Unicaja“ - „Bamberg“. 15.55 Ledo ritulys. 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Salavat Yulaev“. 17.55 
Krepšinis. Eurolyga. „Lokomotiv“ - „Panathi-
naikos“. Tiesioginė transliacija. 19.55 Krepši-
nis. Eurolyga. „Stelmet“ - „Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija. 21.55 Krepšinis. Eurolyga. „Em-
porio Armani“ - „Laboral Kutxa“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 0.15 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 0.45 Krepšinis. Eurolyga. „Lokomo-
tiv“ - „Panathinaikos“. 2.35 Krepšinis. Euroly-
ga. „Emporio Armani“ - „Laboral Kutxa“. 4.30 
„Trans World Sport“ žurnalas. 

 EUROSPORT
6.00, 9.30, 17.00, 1.00, 2.30 Tenisas. WTA 
turnyras. 8.00, 10.30, 20.00, 1.30, 4.00 Europos 
dviračių sporto čempionatas, Šveicarija. 23.30 
Futbolo apžvalga. 24.00 Futbolo apžvalga. FIFA. 
0.30 Jojimas. 0.45 Motosportas. GT akademija.
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo 

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

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Skonio lenktynės.
10.30 Gardu Gardu.
11.00 Animacinis f. 

„Brolis lokys“.
12.45 Animacinis f. 

„Slibinas Goriničius 
ir Dobrinia 
Nikitičius“.

14.05 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot. 

Loterija.
19.30 Didysis magijos šou 

(N-7).
21.00 Veiksmo f. 

„Išlikęs gyvas“ 
(N-14).

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

1.40 Kriminalinis trileris 
„Nesusekamas“ 
(N-14).

6.30 „Mažieji Tomas 
ir Džeris I“.

6.55 „Eskimų mergaitės 
nuotykiai Arktyje“.

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 „Pingviniuko Lolo 

nuotykiai 2“.
10.00 „Skraidančių bež-

džionėlių antplūdis“.
11.50 Komedija 

„Šėtoniškasis Nikis“ 
(N-7).

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

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas.
18.30 Žinios. 
19.30 Nuotykių filmas 

šeimai „Alvinas ir 
burundukai 3“.

21.15 Veiksmo f. 
„Hankokas“ (N-7).

23.05 Komedija „Kelyje 2.
Alaus tenisas“ 
(N-14).

1.00 Veiksmo f. 
„Išrinktųjų  
medžioklė“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.50 Specialus tyrimas.
7.45 „Mažasis princas“.
8.10 „Animalija“.
8.35 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Pietinių jūrų žvejai“. 

1 d. „Lamaleros ban-
ginių medžiotojai“.

12.55 „Nematomos 
karalystės“. 2 d. 
„Paslaptingi miškai“.

13.50 „Šerloko Holmso 
nuotykiai“. „Paskutinis 
vampyras“ (N-7).

15.40 Mokslo ekspresas.
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 Komedija 

„Kubietiškas šėls-
mas“ (subtitruota, 
N-7).

0.25 „Pietinių jūrų žvejai“. 
1 d. „Lamaleros ban-
ginių medžiotojai“ .

1.20 „Nematomos kara-
lystės“. 2 d. 

 22.45   „Kubietiškas 
  šėlsmas“

 10.00  Skonio lenktynės

ŠeŠtadienis

„KARALIAUS KALBA“
IstorInė drama. Jungtinė Karalystė, JAV, Australija. 2010.
Režisierius T.Huperis.
Vaidina K.Fertas, Dž.Rašas, H.B.Karter.

Po karaliaus Džordžo V mirties jo sūnus Edvardas VIII atsisakė sosto. 
Jaunėlis mikčius Bertis staiga karūnuojamas Anglijos karaliumi Džordžu 
VI. Šaliai gresia karas, karalius labai reikalingas. Berčio žmona Elžbieta 
nusiunčia jį pas daktarą Lainelą Lougą. Iš pradžių jiedu nesutaria, tačiau 
pamažu susibičiuliauja. Palaikomas Lougo, karalius įveikia savo ligą ir 
kreipiasi į tautą vienydamas ją karui.

rekomenduoja

„ŽINAU, KĄ VEIKEI  
ANĄ VASARĄ“
sIaubo trIlerIs. JAV. 1997.
Režisierius Dž.Gilespis.
Vaidina Dž.Gilespis, S.M.Gelar, 
R.Filipas.

Apsvaigę jaunuoliai automobiliu 
partrenkia žvejį. Jie prisiekia niekam 
apie tai nepasakoti, tikėdamiesi, 
kad bėgant laikui viskas užsimirš, 
ir įmeta kūną į jūrą. Netrukus kaž-
kas ima juos persekioti, prasideda 
žudynės. Žudikas palieka laiškelius, 
primenančius, kad jis žino, ką jau-
nuoliai padarė aną vasarą.

„TRANSSIBERIJA“
KrImInalInė drama. Ispanija, Vo-
kietija, Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius B.Andersonas.
Vaidina V.Harelsonas, K.Mara, 
B.Kingslis.

Rojus ir Džesė baigė savanoriauti 
Kinijoje ir namo nusprendžia va-
žiuoti ekspreso bėgiais per Sibirą. 
Porelės santykiai braška, labiausiai 
dėl merginos praeities, o kai jie 
sutinka Karlosą ir Ebę, viskas dar 
labiau komplikuojasi. Karlosas su-
sidraugauja su Džese, Rojus ban-
do susigrąžinti žmonos dėmesį...

„HANKOKAS“
VeIKsmo fIlmas. JAV. 2008.
Režisierius P.Bergas.
Vaidina V.Smitas, Š.Teron, 
Dž.Beitmanas.

Nevikrus Džonas Hankokas - pats 
nekenčiamiausias žmogus Los An-
džele. Gelbėdamas žmonių gy-
vybes, jis sunaikina daug turto, o 
miestui brangiai kainuoja ištaisyti jo 
padarytą žalą. Kai jis išgelbėja vie-
šųjų ryšių eksperto Rėjaus gyvybę, 
šis nusprendžia pakeisti jo įvaizdį.

BTV
0.25

LNK
21.15

 TV8
6.00 Kultūra +. 6.30 Skonio lenktynės. 7.00 Se-
noji animacija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Tobula 
kopija“. 11.00 Padėkime augti. 11.30 Priešaušrio 
Lietuva. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 13.00 
„Ana ir meilė“. 14.30 Šok su manimi. 18.00, 0.30 
„Mis Marpl“. 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Svajonių vieš-
butis. Keiptaunas“. 22.50 Drama „Saldi nelaisvė“.

 INfO TV
6.00, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje. 15.00 Apie žūklę. 
15.30 KK2. 17.30 Dviračio šou. 19.30 „Patobulinti 
automobiliai“. 20.30 Miesto skoniai. 21.30 Dabar 
pasaulyje. 22.00 Yra, kaip yra. 1.00 24 valandos.

 PBK
6.05, 1.10 EURONEWS. 6.35, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.45 Grok, mylimas akordeone! 7.35 Vaikų klubas. 
7.50 „Juokingi kamuoliukai“. 8.05 Gudrutės ir gu-
dručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 
10.05 „Maša ir lokys“. 10.25 Skanėstas. 11.20 „Pa-
driki užrašai“. 11.35 „Serafima nuostabioji“. 17.00 
Vakaro naujienos. 17.20 „Tyrimas parodys“ 18.05 
Kartu su delfinais. 20.00 Laikas. 20.20 Ekstrasensų 
mūšis. 22.40 Kas? Kur? Kada? 23.50 Šiandien vakare. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Juoko kambarys. 5.20, 8.20 Dėl tavęs. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 9.30 Eismo taisyklės. 
10.15 Tai mano mama. 11.25 Rusiškas akcentas. 
12.20 Trys topoliai Pliuščichoje. 14.40 Metas rink-
ti. 16.40 Žinios - jėga. 17.35 „Svarbiausia scena“. 
20.45 Šansas. 0.40 „Vienintelė...“ 2.25 „Meilė iki 
pareikalavimo“. 

 REN
7.20-11.00 Kviestinė vakarienė. 12.00-14.55 „Slap-
tosios teritorijos“. 15.55 „V ir M“. 16.20 Pažink 
mūsiškius! 17.00 Rusiškas vairavimas. 18.00 Auto-
kvestas. 18.30 Žiūrėti visiems! 19.30 Juoko festiva-
lis. 21.25 „Šamanė“. 23.10 „Kriminaliniai žaidimai“. 

 NTV MIR
7.35 Jų papročiai. 8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 
8.20 Apžiūra. 8.50 Pagrindinis kelias. 9.30 Ga-
miname su A.Zyminu. 10.25 Medicinos pa-
slaptys. 10.55 „Kulinarinė dvikova“. 11.55 Buto 
klausimas. 13.25 Aš lieknėju. 14.25 Važiuosime, 
pavalgysime! 15.10 Skyrybos rusiškai. 16.05 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 18.00 Tyrimą atliko... 
19.00 Centrinė televizija. 20.00 Naujos Rusijos 
sensacijos. 21.00 50 atspalvių. Belova. 22.00 
Tu nepatikėsi! 23.00 „G“ laikas“ Su V.Galyginu.  

TV3
23.30

 11.50    „Šėtoniškasis 
   Nikis“

TV6
0.45
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7.05 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji pavara“.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
etapas Latvijoje. 
2015 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Aš myliu kaimą.
13.00 Išgyvenk, jei gali.
14.00 „Mitiajaus 

pasakėlės“  
(N-7).

15.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Žurovas.
Nekaltas. I dalis“ 
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Labai juokinga
laida.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.15 Veiksmo f. 

„Grėsminga žemė“ 
(N-14).

0.25 Siaubo trileris 
„Žinau, ką veikei  
aną vasarą“  
(N-14).

2.25 „Mitiajaus 
pasakėlės“  
(N-7).

3.00 Bamba TV 
(S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Kelionių vėjai. Lenkija.
7.55 Šiandien kimba.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.30 „Viskas apie gyvūnus“.
10.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
11.30 „Detektyvas Morsas“ 

(N-7).
13.30 „Iššūkis“ (N-7).
14.30 Muzikinis 

gimtadienis.
16.00, 17.00, 21.00 Žinios.
 16.20  Muzikinis 

gimtadienis.
17.30 Dalyvaujam!
18.30 Kriminalinė drama 

„Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“  
(N-7).

21.30 Ginčas (N-7).
23.30 „Ar žinai, kad?...“
23.35 Fantastinis veiks-

mo f. „Tvirtovė 2: 
Sugrįžimas“  
(N-14).

 1.35 „Ar žinai, kad?...“
1.40 „Detektyvas Morsas“ 

(N-7).
3.10 Dar pažiūrėsim.
4.05 Fantastinis veiks-

mo f. „Tvirtovė 2: 
Sugrįžimas“  
(N-14).

5.35 „Detektyvas Morsas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Groja P.Geniušas.
6.45 Kai aš mažas buvau.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 „Kijevo senovė“.
11.00 Žinios. Ukraina.
11.15 Lietuvių kalbos istorija.
11.45 Dr. R.Šmigelskytė-Stu-

kienė. M.K.Oginskis - 
LDK valstybininkas. 

12.30 „Vasara baigiasi rudenį“.
14.00 OKT spektaklis 

„Hamletas“.
16.50 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
17.15 Atspindžiai.
17.45 Žinios.
18.00 Kristupo vasaros 

festivalis 2015.
19.15 „UB Lama“.
20.15 Kelias į namus. 

Guoda Gedvilaitė.
20.45 IQ presingas.
21.15 ARTS21.
21.45 Koncertuojanti Europa.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 Koncertas „Bel canto“.

Dalyvauja L.Gubai-
dulina, groja LVSO, 
dir. Young-min Park

24.00 Panorama.

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Trento ir laukinių 

kačių nuotykiai“.
11.30 „Gyvenimas 

su liūtais“.
12.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

13.00 „Sostinės 
keksiukai“.

13.30 „Sodininkų 
pasaulis“.

14.00 „Superauklė“ 
(N-7).

15.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.55 „Būrėja“.
17.00 „Stebukladarys“ 

(N-7).
18.00 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
(N-7).

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

(N-14).
23.30 Drama 

„Tylos siena“  
(N-14).

1.15 „Didžiosios 
Britanijos“  
viešbutis“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 Po pasaulį su Antho-

ny Bourdainu (N-7).
8.00 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 „Pasaulio įspūdin-

giausi“.
12.00 Praeities žvalgas.
12.30 Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu 
(N-7).

13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Kėdainių 
„Nevėžis“. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.

19.00 Filmas šeimai „Hači-
ko. Šuns istorija“.

20.45 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Veiksmo f. 

„Delta“ būrys 2. 
Kolumbietiškoji 
grandis“ (N-14).

0.45 Istorinė drama 
„Karaliaus kalba“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 „Nepažįstamoji
iš Vaildfel-Holo“ 
(N-7).

11.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

12.00 Pasaulis pro 
traukinio langą.

13.00 80 traukinių 
aplink pasaulį.

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

14.30 „Princesė ir 
vargšas“.

16.20 „Mergina iš 
Amerikos“.

18.20 „Tėvai už borto“.
19.00 Karštos senos 

sėdynės.
19.30 „Piktoji 

planeta“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.
20.30 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
21.35 Andrea Bocelli 

koncertas 
„Vivere“.

23.20 Reidas.
23.50 „Svetimas 

skausmas“  
(N-14).

 23.00  Koncertas 
 „Bel canto“

 23.35  „Tvirtovė 2:
   Sugrįžimas“

 13.00  Išgyvenk, jei gali  21.35  Andrea Bocelli 
  koncertas „Vivere“

 13.30   Jokių kliūčių! 8.45  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAspalio 17 d.

 TV Polonia
7.05 „Laimės spalvos“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.20 Polonija 24. 12.50 Sveika, 
Polonija. 13.50, 5.07 Rinkimų laida. 14.20 
„Tėvas Mateušas“. 15.15 „Ir gėriui, ir blo-
giui“. 16.10 „Nežinomas Jono Pauliaus II gy-
venimas“. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.20 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.55 „M, kaip meilė“. 19.50 Radijo „Zet“ 
ir TVP2 vasara 2015. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.45, 
3.40 „Ugniagesiai“. 22.40, 4.30 Sveikinimų 
koncertas. 23.00 Rinkimų laida. 23.30, 5.20 
„Norisi gyventi“. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
6.30 „10 arba mažiau“. 7.55 „Dviejų šimtmečių 
žmogus“. 10.05 „Debesuota, matoma mėsos 
kukulių kruša“. 11.40 „Protas ir jausmai“. 13.55 
„Geriausias pasiūlymas“. 16.05 „Nemirtingųjų 
kronikos: nuostabūs sutvėrimai“. 18.10 „No-
rėčiau būti čia“. 20.00 „Fortepijonas“. 21.40 
„Pašėlę pirmieji metai“. 23.20 „Moteris juodais 
drabužiais“. 1.10 „Profesionalai“ (N-14). 3.10 
„Dviejų šimtmečių žmogus“.
 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai paga-
minta? 7.25, 23.00, 4.30 Greiti ir triukšmin-
gi. 8.15, 20.00 Penktoji pavara. 9.10 Fantom 
Works dirbtuvės. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 
10.55 Sandėlių karai. Kanada. 11.50 Karai dėl 
bagažo. 12.40 Nuogi ir išsigandę. 15.25 Lobių 
ieškotojai. Gyvačių sala. 16.20 B.Grilsas. Sala. 
17.15 Žmogaus gaudynės. 18.10 Sunkvežimių 
vairuotojai. 19.05 Ledynų auksas. 21.00, 2.50 
Automobilių perpardavinėtojai. 22.00, 3.40 
Automobilių kolekcininkai. 24.00, 5.20 Spro-
gimai. 1.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliauto-
jas. 8.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gel-
bėtojai. 10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00, 
17.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 12.00 
Viešbučių verslas. 13.00 Dženi ir Oli nuotykiai 
Oregono valstijoje. 14.00 Naujo būsto paieš-
ka. 16.00 Neįtikėtini priemiesčio namai. 18.00 
Karai dėl bagažo. 20.00, 1.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 21.00, 2.00 Neturistiniais 
maršrutais. 22.00, 3.00 Vato pasaulis. 23.00 
Įkaušęs keliautojas. 24.00 Didelės virtuvės. 
4.00 Svajonių išvyka. 

 animal PlaneT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Akvariumų vers-
las. 11.55, 1.40 Krokodilas-žmogėdra. 12.50, 17.25 
Grobuonių teritorija. 13.45, 18.20 Šamvaris. Teisė 
gyventi laisvam. 14.40, 19.15 Echo ir Ambozelio 
drambliai. 15.35, 20.10 Neištirtos salos. 16.30, 
21.05 Savanų karalienė. 22.00, 2.35 Mitas apie 
priešistorinius ryklius. 23.50, 5.02 Širšės-žudikės. 
0.45, 5.49 Gyvatė-žmogėdra. 4.15 Upių pabaisos. 

 sPorT1
6.30 Tiesioginė transliacija. WTA Tianjin. Moterų 
tenisas. Pusfinaliai. 10.30 Šiuolaikinės penkiako-
vės čempionatas. 3 laida. 11.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Mursijos „UCAM“ - „Unicaja“. 
2015-10-11. 12.45 Pasaulio regbio čempionatas. 
14.00 Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier 
league“. CSKA - „Ural“. 16.00 Pasaulio rali-
kroso čempionatas. Turkija. 11 etapo apžvalga. 
17.00 WTA Tianjin. Moterų tenisas. Pusfinaliai. 
Šiandien. 20.45 Tiesioginė transliacija. Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Heracles“ - „AFC Ajax“. 22.35 
Tiesioginė transliacija. Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „Excelsior“ (nuo 2 kėl.). 
23.45 KOK World series. Bušido kovos. 2.00 „M1 
Iššūkis“. Vokietija - Rusija. Kovinis sportas. 3.00 
„M1 Iššūkis“. Turkija - Pasaulio komanda. Kovi-
nis sportas. 4.15 Pasaulio regbio čempionatas. 

 ViasaT sPorT BalTic
5.30 Australijos MotoGP Moto3 kvalifikacija. Tie-
sioginė transliacija. 6.20 Australijos MotoGP tre-
niruotė 4. Tiesioginė transliacija. 7.05 Australijos 
MotoGP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 8.00 
Australijos MotoGP Moto2 kvalifikacija. Tiesio-
ginė transliacija. 9.00 „Formulė-1“. Rusijos GP 
lenktynių apžvalga. 9.55 KHL. „Amur“ - CSKA. 
Tiesioginė transliacija. 12.45 Boksas. Floydas 
Mayweatheris - Manny Pacquiao. 14.10 Premier 
lygos apžvalga. 14.40 Anglijos Premier lyga. 
„Tottenham“ - „Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 
16.55 Anglijos Premier lyga. „Everton“ - „Man-
chester United“. Tiesioginė transliacija. 19.00 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 19.25 Anglijos 
Premier lyga. „Watford“ - „Arsenal“. Tiesioginė 
transliacija. 21.30 Boksas. Vincentas Feigenbut-
zas - Giovanni De Carlosas. Tiesioginė translia-
cija. 1.00 Eurolyga. „Stelmet“ - „Žalgiris“. 2.50 
Australijos MotoGP kvalifikacija. 3.50 Australijos 
MotoGP Moto2 kvalifikacija. 4.55 Australijos Mo-
toGP Moto3 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
6.00, 9.30, 13.30, 14.45, 21.30, 3.00 Tenisas. WTA 
turnyras. 8.00, 10.30, 18.30, 4.00 Europos dviračių 
sporto čempionatas, Šveicarija. 23.15 Kovos menai. 
King of Kings. Estija. 1.00 Futbolas. Pasaulio taurė. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Kultas“  20.45  Durys atsidaro 10.55  „Velnias su trimis
 aukso plaukais“

 16.00  Bus visko 9.30  Padėkime augti

 TV8
7.00 Senoji animacija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 
„Moterys meluoja geriau“. 11.00 Mamyčių klu-
bas. 11.30 Kultūra +. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 Šok su 
manimi. 18.00 „Mis Marpl“. 19.05 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Komedija „Vidurnakčio maskaradas“. 22.45 
Drama „Svajonių viešbutis. Keiptaunas“. 

 Info TV
6.45, 23.00 Valanda su Rūta. 8.00, 0.55 Mes pa-
čios. 8.30 KK2. 10.30 Arčiau mūsų. 11.00 Dviračio 
šou. 12.30 Statyk! 12.55, 22.00 Tauro ragas. 13.25 
Apie žūklę. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30, 18.30 24 
valandos. 15.30 Yra, kaip yra. 19.30 „Patobulinti 
automobiliai“. 20.30 Miesto skoniai. 21.30 Dabar 
pasaulyje. 22.30 Autopilotas. 0.15 Nuo... Iki. 

 PBK
7.25 Vaikų klubas. 7.50 „Juokingi kamuoliukai. Pin-
kodas“. 8.05 Sveikata. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 
Kol visi namie. 10.00 „Maša ir lokys“. 10.25 Fazen-
da. 11.20 Izmailovo parkas. 13.10 „Kontūzytas, 
arba Plaukimo laisvuoju stiliumi pamokos“. 15.25 
Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 17.50 „Vienas 
prie vieno“. 21.00 Laikas. 23.10 „Metodas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.25 Šansas. 9.00 Pats sau režisierius. 9.50 
J.Petrosiano humoro laida. 10.20 Žinios. Maskva. 
11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 11.15 Rytinis paštas. 
11.55 Juoktis leidžiama. 14.20 Pasitiktinis žings-
nis. 15.50 Jevgenijus Petrosianas - gyvenimo šyp-
sena. 18.00 „Tobula ateitis“. 22.00 Sekmadienio 
vakaras su V.Solovjovu. 0.30 Rusiškas akcentas. 

 Ren
7.10 Vaikų klubas. 7.25 Mums net nesisapnavo. 
10.05 Autokvestas. 10.35 Pati naudingiausia 
programa. 11.35 „Šamanė“. 13.20-16.50 „Krimi-
naliniai žaidimai“. 20.25 „Žiurkėgaudžio dūdelė“. 
1-4 s. 0.05 „Paskutinė Šv.Matronos pranašystė“. 

 nTV MIR
7.05 Prakeikti ir laimingi. 8.00, 10.00, 13.00 
Šiandien. 8.20 Viskas bus gerai! 9.25 Valgome 
namie! 10.25 Pirmoji pavara. 11.05 Techni-
kos stebuklas. 11.55 Sodininkų atsakas. 13.20 
„Kalės“. 16.00 Tyrimą atliko... 17.00 Dokumen-
tinis f. 18.00 Savaitės akcentai. 19.00 „Taškas“ 
su Maksimu Ševčenko. 20.00 „Šachta“. 24.00 
Propaganda. 0.30 Kriminalinė Rusija. Šiuolai-
kinės kronikos. 1.35 „Medžiotojas 3“. 5.20 Jų 
papročiai. 

 TV PolonIa
7.10 „Nežinomas Jono Pauliaus II gyvenimas“. 
8.05 Lenkų valgiai. 8.25 RSC - atsisveikinimo 
valsas. 9.25, 16.50 XVII Tarptautinis F.Šopeno 
pianistų konkursas. III etapo rezultatai. 10.00, 
18.25, 1.40 Lenkija su Miodeku. 10.05 Ekologi-
jos laida. 10.35 Grūdas. 11.05 „Sizifo darbas“. 
12.00 Šv.Mišių transliacija. 12.35 Tarp žemės 
ir dangaus. 14.00 Laukiame Pasaulio jaunimo 
dienų. 13.15, 20.25, 6.25 Sveikinimų koncertas. 
14.35 Miško istorijos. 15.00 XVIII operos ir 
operetės festivalis Cechocineke 2015. 15.55, 
22.40 Rinkimų laida. 16.25 Okrasa laužo taisy-
kles. 17.25 Retromanija. 17.55, 6.40 Šokantis 
su gamta. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.50, 0.55 Valstybės interesai. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.45, 3.40 „Ranča“. 23.10, 4.40 „Vė-
linės“. 1.25 Žvaigždės, hitai, istorijos: Zbignevas 
Vodeckis. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
5.40 „Debesuota, numatoma mėsos kukulių 
kruša“. 7.15 „Protas ir jausmai“. 9.30 „Nemirtingų-
jų kronikos: nuostabūs sutvėrimai“. 11.40 „Džob-
sas“. 13.50 „Išsiskyrimas“. 15.40 „Gėlėti sapnai“. 
17.50 „Per žingsnį nuo šlovės“. 20.00 „Šefas ant 
ratų“. 22.00 „Šefas“. 23.40 „Meilės punšas“. 

 DIscoVeRy 
6.10 Sunkvežimių vairuotojai. 7.00 Kaip tai 
veikia? 7.25 Nesėkmių garažas. 8.15 Greiti ir 
triukšmingi. 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Didžio-
sios statybos. 10.55 Kas nutiko vėliau? 11.50 
Karbonaro efektas. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 
13.35 Kovos dėl konteinerių. 14.30 Legendiniai 
automobiliai. 15.25 Turbo rinkėjai. 16.20 Rū-
džių imperija. 17.15 Kaip tai pagaminta? 18.10 
Automobilių perpardavinėtojai. 19.05 Greiti ir 
triukšmingi. 20.00 Automobilių kolekcininkai. 
21.00, 2.50 Edas Stafordas. 22.00, 3.40 Žmo-
gaus gaudynės. 23.00, 4.30 Upių pabaisos. 
24.00, 5.20 Mirtinas laimikis. 1.00 Lobių ieš-
kotojai. Gyvačių sala. 1.55 Katastrofa ant ratų. 

 TRaVel
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00 Naujo būsto paieš-
ka. 9.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 11.00 Mano namelis ant ratų. 12.00 
Pamiršta ir palaidota. 13.00 Statybos Aliaskoje. 
14.00 Gyvenimas ant ežero. 14.30 Turto gelbėtojai. 
16.00 Neturistiniais maršrutais. 17.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. 18.00 Amerika. Grožis. 19.00 
Dženi ir Oli nuotykiai Oregono valstijoje. 20.00 
Didžiosios paslaptys. 21.00 Pilies paslaptys. 22.00 
Muziejų paslaptys. 23.00 Bauginančios vietovės 
Amerikoje. 24.00 Didelės virtuvės. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai 
nindzės“.

8.00 „Ančiukas 
Donaldas ir  
draugai“.

8.30 „Legenda apie 
Korą“ (N-7).

9.00 Statybų TV.
9.30 Padėkime 

augti.
10.00 Svajonių 

sodai.
11.00 „Simpsonai“ 

(N-7).
11.30 Komedija 

„Asteriksas ir 
Obeliksas prieš 
Cezarį“ (N-7).

13.45 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 X Faktorius.
21.45 Komedija 

„Paskutinį kartą 
Vegase“ (N-7).

24.00 Kriminalinė 
drama  
„Vienišos širdys“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“.
6.55 „Eskimų mergaitės 

nuotykiai Arktyje“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. 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 Nuotykių komedija 

„Monte Karlas“ 
(N-7).

12.10 Komedija šeimai 
„Pėdsekys ir auksi-
nio rakto legenda“.

13.50 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

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

su „Alfa“. Sportas. 
Orai.

19.30 Lietuvos balsas.
21.55 Veiksmo trileris 

„Nežinomas“  
(N-14).

0.15 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas 2. 
Vienas šūvis - viena 
gyvybė“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
6.55 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 marsupi-

lamiai 2“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 „Velnias su trimis 

aukso plaukais“.
12.00, 23.40 „Brazilijos 

laukinės gamtos 
įdomybės“.

12.55, 0.35 „Pasaulio gamtos 
stebuklai“. 

13.50, 1.30 „Mis Marpl 1“. 
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios. Orai.
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“.
21.55 Melodrama „Balzakas“. 

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
etapas Latvijoje. 
2015 m.

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio 

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Sveikatos kodas.
11.00 Dokumentinis f. 

„FAILAI X. Rapa 
Nujo paslaptys“.

12.00 Dokumentinis f. 
„BBC dokumentika. 
Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“ (1).

13.30 Sveikinimai. 
Sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

17.00 Žurovas. Nekaltas. II 
dalis“ (N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Drama „Kedrų 
įlanka 4“ (N-7).

21.00 „Kultas“ (N-14).
23.00 Fantastinė 

komedija „Gremlinai“ 
(N-7).

1.10 „Mitiajaus pasakė-
lės“ (N-7).

2.20 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kelionių vėjai. 

Ukraina.
10.30 „Genijai iš 

prigimties“.
11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė 

loterija.
12.15 „Iššūkis“ (N-7).
14.30 Ginčas (N-7).
16.00, 17.00, 21.00 Žinios. 

Orai.
16.20 Ginčas (N-7)
17.30, 2.05 „24/7“.
18.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
19.30 Viskas. Aišku (N-7).
21.30 Kaimo diena.
21.35 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
22.45, 24.00, 1.55 „Ar žinai, 

kad?...“
22.50 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
0.05 Siaubo f. 

„Šikšnosparniai“ (S).
2.50 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
4.20 Siaubo f. 

„Šikšnosparniai“ (S).
5.50 Ginčas (N-7)

6.00 LR himnas.
6.05 Kai aš mažas buvau.
7.30 Dainų dainelė 2014.
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 ARTS21. 
10.00 „Po laukinę gamtą“. 
10.30  „Kijevo senovė. Meno 

pasaulis. Iliuzinių 
šviesų meistras“.

11.00 Žinios. Ukraina.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Legendos.
12.30 Mūsų miesteliai. 
13.30 Šventadienio mintys.
14.00 H.Liovenšioldo bale-

tas „Silfidė“. 1985 m.
15.30 Rusų gatvė. Žinios.
16.00 „Haudis Gaudis“.
16.30 „Padūkėliai marsupi-

lamiai 2“.
16.55 Futbolas. Marijam-

polės „Sūduva“ - 
Utenos „Utenis“. 

19.00 Šiuolaikiniai lietuvių 
autoriai kitu kampu. 

19.30 Aš - laidos vedėjas.
20.45 Durys atsidaro.
21.15 Euromaxx.
21.45 Visu garsu.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 Bliuzo vakaras. 
24.00 Panorama. 
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpurinis 
vakaras 2015“. 

 19.30  Viskas. Aišku
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spalio 18 d. 

 21.00  „Arnas: riteris 
 tamplierius“

 16.00  Krovinių karai  16.35  „Vienas iš dviejų“

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Namai me-
džiuose. 11.55, 2.35 Gyvatė-žmogėdra. 12.50 
Upių pabaisos. 13.45 Neištirti miestai. 14.40 
Mutantų planeta. 15.35 Neištirtos salos. 16.30 
Neištirta Indokinija. 17.25 Liūtų tėvas. 22.00 
Žudikai-tigrai. 22.55, 4.15 Mitas apie priešis-
torinius ryklius. 1.40, 5.49 Širšės-žudikės. 3.25 
Krokodilas-žmogėdra. 5.02 Upių pabaisos. 

 SPort1
5.30 WTA Tianjin. Moterų tenisas. Pusfinaliai. 
Vakar. 9.00 WTA Tianjin. Moterų tenisas. Finalas. 
11.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu 
Savicku. 3 laida. 11.30 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Heracles“ - „AFC Ajax“. 2015-10-17. 
13.30 Rusijos „Premier league“. „Spartak“ - „Lo-
komotiv“. 15.20 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Italija. 12 etapas. 17.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Heerenveen“ - „Feyenoord“ (2 kėl.). 17.30 
Pasaulio regbio čempionatas. 18.30 Ispanijos 
„Endesa“ 1 turo apžvalga. 19.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. „Sevilla“ - „FC Barcelona“. 
21.00 WTA Tianjin. Moterų tenisas. Finalas. 
Šiandien. 23.00 Rusijos „Premier league“. „Spar-
tak“ - „Lokomotiv“. 2015-10-18. Šiandien. 1.00 
KOK World series. Bušido kovos. 3.30 „Road to 
glory“. Kovinio sporto žurnalas. 3 laida. 

 ViASAt SPort BAltic
6.15 Motosportas. Australijos MotoGP Moto2 
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 7.50 Motos-
portas. Australijos MotoGP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 9.20 Krepšinis. Eurolyga. „Stelmet“ - 
„Žalgiris“. 11.10 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Everton“ - „Manchester United“. 13.00 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Salavat Yulaev“. 
15.00 Motosportas. Žiedinės lenktynės. Itali-
ja. Tiesioginė transliacija. 17.00 Premier lygos 
apžvalga. 17.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Newcastle“ - „Norwich“. Tiesioginė transliacija. 
20.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
20.30 Motosportas. Nascar 400 mylių lenkty-
nės. Tiesioginė transliacija. 1.00 Motosportas. 
Žiedinės lenktynės. Italija. 3.05 Motosportas. 
Australijos MotoGP lenktynės. 

 euroSPort
6.00, 13.30, 15.00 Tenisas. WTA turnyras. 8.00 
Stalo tenisas. Švedija. 9.45, 13.00 Automobilių 
sportas. Ispanija. 10.15 Amsterdamo marato-
nas. 16.30 Automobilių sportas. Ispanija. 17.30, 
23.15 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų 
lyga. 18.30, 22.00 Pasaulio motociklų spor-
to čempionatas. 20.45, 21.45 Jojimas. 20.50 
Jojimas. Pasaulio taurė. 23.00 Motosporto 
žurnalas. 

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Trento ir laukinių 

kačių nuotykiai“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

13.00 „Svajonių sodai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 Veiksmo f. „Vienas iš 

dviejų“ (N-7).
18.50 „Derenas Braunas. 

Įvykiai“ (N-7).
20.00 „Vangelija“ (N-7).
21.00 Detektyvas 

„Nusikaltimo  
vieta. Komisarė 
Lindholm.  
Romi mirtis“ (N-7).

22.55 Veiksmo trileris 
„Malibu pakrantės 
rykliai“ (N-14).

0.45 „Didžiosios 
Britanijos“  
viešbutis“.

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu.
7.50 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 „Pasaulio įspūdin-

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

Anthony Bourdainu.
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai.
16.00 Krovinių karai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Utenos „Juventus“ -  
Kauno „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Utenos.

19.00 Nuotykių f. „Kelionė 
Amazone“ (N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Bušido turnyro apž-

valga. Lietuva, 2014.
23.30 Veiksmo drama 

„Ikaras“ (N-14).
1.10 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.00 „24 valandos“ (N-14).

9.00 Klaipėdos 
savaitė.

9.30 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

10.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

11.00 80 traukinių 
aplink pasaulį.

11.30 Svajonių 
kruizai.

12.30 Klaipėdos 
savaitė.

13.00 Reidas.
13.30 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
14.35 „Pabaisa“.
16.10 „Tekėk už 

manęs!“
18.00 „Trauma“ 

(N-7).
19.00 „Nepažįstamoji 

iš Vaildfel-Holo“ 
(N-7).

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

21.00 „Arnas: 
riteris  
tamplierius“  
(N-7).

23.30 Klaipėdos 
savaitė.

24.00 „Transporteris“ 
(N-14).

1.00 „Priedangoje“ 
(N-7).

„PASKutinĮ KArtĄ VeGASe“
Komedija. JAV. 2013.
Režisierius Dž.Turteltaubas.
Vaidina R.De Niras, M.Daglasas, M.Frimanas.

Tokio bernvakario jūs dar tikrai nematėte. Kai kurie iš švęsti susiruošusių 
vyrų jau sunkiai pavaikšto, bet Las Vegasas dar ilgai atsimins jų viešnagę! 
Kai vis dar verslaujantis Bilis susiruošia vesti kur kas jaunesnę moterį, 
progą jis nusprendžia atšvęsti su vaikystės draugais. Ketvertukas braš-
kančiais kaulais Las Vegase ketina atsiminti savo šlovingiausias dieneles.

tV3
21.45

rekomenduoja

„neŽinomAS“
VeiKsmo trileris. JAV, Jungtinė Kara-
lystė, Vokietija, Prancūzija. 2011.
Režisierius Ž.Kolė-Sera.
Vaidina L.Nisonas, F.Landžela, 
E.Kvinas.

Martinas Harisas kartu su žmona 
Liza iškeliavo į konferenciją Berlyne, 
tačiau pateko į avariją. Po avarijos ir 
komos laukia dar vienas smūgis - 
kažkas pasisavino jo tapatybę.

„iKArAS“
VeiKsmo drama. Kanada. 2010.
Režisierius D.Lundgrenas.
Vaidina D.Lundgrenas, 
S.fon Pfetenas, S.Feris.

Ikaras - buvęs slaptasis sovietų 
agentas, žlugus Sąjungai vienas 
likęs svetimoje šalyje. Norėdamas 
atsikratyti praeities, jis pradeda 
naują gyvenimą kaip Edvardas 
Genas - išsiskyręs šeimos tėvas, 
dirbantis investicijų kompanijoje. 

„GremlinAi“
Fantastinė Komedija. JAV. 1984.
Režisierius Dž.Dantė.
Vaidina H.Akstonas, K.Lukas, 
Dž.Luji.

Vienišas vaikas labai norėjo turėti 
draugišką augintinį, tad tėvai pa-
dovanojo jam žavų švelnų gyvū-
nėlį. Jie net neįsivaizdavo, kad šis 
egzotiškas padaras viso miesto 
gyvenimą pavers košmaru. 

lnK
21.55

BtV
23.00

tV6
23.30



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 Komedija „Princas 

ir aš 3. Karališkas 
medaus mėnuo“.

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

13.30 „Simpsonai“ (1).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tobula 

kopija“ (N-7).
20.00 Pavojingi aukštakulniai.
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 TV serialas „Kerštas“.
23.30 TV serialas „Melas ir 

paslaptys“ (N-14).
0.30 TV serialas „CSI 

elektroninių nusikal-
timų skyrius“ (N-14).

1.25 TV serialas „Tėvynė“.
2.30 TV serialas „Naujokė“.
2.55 TV serialas „S dalelių 

paslaptys“ (N-7).

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

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Veiksmo f. 

„Hankokas“ (N-7).
10.40 Nuotykių f. „Alvinas 

ir burundukai 3“.
12.25 „Na, palauk!“
12.40 „Tomo ir Džerio šou“.
13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Nuo... Iki.
21.00 „Visi vyrai - kiau-

lės...“ (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Siaubo trileris 

„Galutinis tikslas 4“.
23.50 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
1.00 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N-14).
2.05 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.35 Istorijos detektyvai.
12.30 Savaitė.
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.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. .
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Lietuva gali.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 „Šlovės dienos“.
23.50 Trumposios žinios.
23.55 „Vyriausiasis gink-

luotųjų pajėgų vadas 
Ovaliajame kabinete“. 

0.40 Trumposios žinios.
0.45 Komisaras Reksas“.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.

 11.05  Keliai. Mašinos. 
 Žmonės

 13.30  „Simpsonai“  23.50  „Kortų namelis“

Pirmadienis

 TV8
8.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.40 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 
„Vidurnakčio maskaradas“. 13.00 „Laukinukė“. 
14.00 „Nemylimi“. 15.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 16.00 Džeimio Oliverio maisto revoliucija (1). 
17.00 „Laukinukė“. 18.00 „Sila. Kelias namo“ (1). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama „Meilės 
strėlės“. 22.50 „Sila. Kelias namo“ (1) (N-7).

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje. 6.30 Tauro ragas. 
7.00, 13.50 Apie žūklę. 7.30 „Aukso imperija“. 
9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.05 Valanda su 
Rūta. 12.20 Mes pačios. 12.50 Ne vienas kelyje. 
13.20 Autopilotas. 14.20 Yra, kaip yra. 15.20, 
16.30, 21.00 Dviračio šou. 15.50 KK2. 17.00, 
22.00, 2.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25, 12.20 
Šiandien vakare. 12.00, 15.00, 17.00 Naujienos. 
13.25 Sąmokslo teorija. 14.30 Vyriška/Moteriška. 
15.55, 4.30 Mados nuosprendis. 17.50 Susituoki-
me. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas.  21.10 „Voras“. 23.20 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
6.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 Tyrimo 
paslaptys. 15.00 Sklifosovskis. 18.15 Tiesioginis 
eteris. 21.00 Metai Toskanoje. 23.55 Sąžiningas 
detektyvas. 0.55 Gastronomas Jelisejevskis. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.25 Reporterių istorijos. 
7.55, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
8.45, 20.25 Kviestinė vakarienė. 9.45 „Tyrimo 
paslaptys 9“. 10.35 Mums net nesisapnavo. 
13.40 Pati naudingiausia programa. 14.30 „Dar 
ne vakaras“. 15.30 „Mūsų planetos paslaptys“. 
16.25 „Gobšumas“. 17.25 Keista byla. 18.20 
„Mokslo apgauti“: „Vaiduoklių pasaulis“. 21.25 
Slaptosios teritorijos. 23.25 Žiūrėti visiems! . 

 nTV MIR
6.00 NTV rytas. 7.10, 8.05 „Muchtaro sugrįžimas“. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 
Rytas su Julija Vysockaja. 10.20 Lolita. 11.15 
„Eigulys“. 13.20 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 
16.20 „Liejyklos gatvė“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Šefas. Naujas gyvenimas“. 21.35 „Teisingas 
mokytojas. Sugrįžimas“. 23.40 „Dienos anatomija“. 

 „GYVenIMaS PaGal HaRIeTĄ“
TV serialas. JAV. 2012.
Režisierius D.Kelis.
Vaidina K.Beits, N.Kordris, K.Makdonaldas.

Ne pirmos jaunystės Harietą atleidžia iš darbo advokatų kontoroje, o 
ji meta iššūkį ir drauge su energingu jaunu advokatu ir teisės koledžo 
studentu atidaro Harietos teisinių paslaugų ir prabangių batelių kon-
torą. Atrodo, likimas Harietą padovanojo žmonėms, gyvenantiems jos 
firmos kaimynystėje...

TV1
23.45

„MeIlĖS STRĖlĖS“
Drama. Vokietija. 2008.
Režisierius Dž.Delbridžas.
Vaidina A.Sandriter, T.Bekas, 
G.Lipertas.

Jauna policininkė Bekė nekantriai 
laukia atostogų su tėvais. Nubėgusi 
pirkti jiems bilietų į teatrą, ji sutinka 
žavingą vyrą Viljamą Evansą. Bekė 
nė nenumano, kad ši trumpa pa-
žintis prasitęs, kai ji ims ieškoti sa-
vo tikrųjų biologinių tėvų. Taip pat 
paaiškės netikėti Viljamo mamos ir 
Bekės giminaičių ryšiai. Ar tai nesu-
trukdys gimstančiai gražiai meilei?

„GalUTInIS TIKSlaS 4“
siaubo Trileris. JAV. 2009.
Režisierius D.R.Elisas.
Vaidina B.Kampas, 
Š.Vansanten, M.Viljamsonas.

Nikas pamato savo ateities viziją - 
šiurpų incidentą automobilių lenk-
tynėse, kurių metu aukomis tampa 
jo draugai ir jis pats. Jis bando atkal-
bėti draugus nevykti į pražūtingą 
sporto renginį. Grupelei laimingųjų 
pasiseka likti gyviems, bet mirtis nė 
nesiruošia jų išbraukti iš savo sąrašo. 
Visagalė giltinė pradeda vieną po 
kitos šienauti jaunuolių gyvybes.

„neRaMIoS SIeloS“
Trileris. Prancūzija, Belgija, 
Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius F.Diu Velcas.
Vaidina E.Bear, R.Siuelas, 
P.Osatanugra.

Žaneta ir Paulis - sutuoktiniai, ne-
galintys susitaikyti su savo sūnaus 
mirtimi 2005 metų įvykusio cunamio 
metu. Tad tikėdama, kad jis vis dar 
gyvas, pora leidžiasi į paieškas, tačiau 
atkeliavusi į Tailandą netikėtai paten-
ka į sukrečiantį išėjusių sielų pasaulį...

TV8
21.00

TV6
23.00

rekomenduoja

lnK
22.10

46 laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  1 6

6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).
19.25 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.30 Veiksmo trileris 

„Atlygis“ (N-14).
24.00 TV serialas „Karo vil-

kai. Likvidatoriai IV“ 
(1) (N-14).

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

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

3.05 Bamba TV (S).

7.14, 14.35 TV parduotuvė.
7.30 Žinios.
8.00 Kaimo akademija.
8.35 Vantos lapas (N-7).
9.05 Šiandien kimba.
9.35 „Iššūkis“ (N-7).
11.45, 12.05 Dalyvaujam!
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
12.50, 13.05 Mūsų miškai.
14.05, 19.55 Dar pažiūrėsim.
14.50, 15.05 „Iššūkis“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20, 2.10, 4.40 Lietuva 

tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Mano 
Europarlamentas. Orai.

18.50 „Miškinis“ (N-7).
20.30 Užmirštas grožis.
21.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

23.20 Vaivos pranašystės 
(N-7).

0.20, 2.35, 5.05 „Bręstantis 
blogis“ (N-14).

1.25 Reporteris. Mano 
Europarlamentas.

3.20 Dokumentinis f. 
„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

4.05, 5.50 Reporteris.
6.25 Dokumentinis f. 

„Laukinių kačių  
nuotykiai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Kūrybos metas. 

Užupio adventas.
7.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos.
12.00 „Po laukinę gamtą“. 
12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
13.00 „Hamletas“. OKT 

spektaklis. 
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 IQ presingas.
18.30 „Šerlokas 1“. 

„Didysis žaidimas“.
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.50 DW naujienos.
22.00 Euromaxx.
22.30 Komedija „Kubie-

tiškas šėlsmas“.
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Trumposios žinios.
0.50 Edgaras Montvidas ir 

Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. 

1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

2.10 Trumposios žinios.
2.15 Muzika gyvai. 

6.10 Dienos programa.
6.15 „Karadajus“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas gyveni-
mas“ (N-7).

14.00 „Stebukladarys“ 
(N-7).

15.00 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 Romantinė 

komedija „Nekenčiu 
Valentino dienos“ 
(N-7).

22.50 „Pabaiga“.
23.45 „Gyvenimas pagal 

Harietą“ (N-7).
0.40 „Nikita“ (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 kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

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

(N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Bruklino taksi“ 

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

23.00 Trileris „Neramios 
sielos“ (S).

1.05 Psichologinė 
drama  
„Pavojingas  
metodas“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

10.00 „Svajonių 
kruizai“.

11.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

12.00 „Trauma“ (N-7).
13.00 Įspūdingiausių 

interjerų dešimtukas.
13.30 „Tėvai už borto“.
14.15 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.45 Karštos senos 
sėdynės.

15.15 „7 dienos ir naktys 
su Marilyn Monroe“ 
(N-7).

17.00 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

17.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Vienos šeimos isto-
rija“ (N-7).

19.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Priedangoje“ (N-7).
21.30 Kino akademija. 

„Hasta la vista“ 
(N-14).

23.30 Balticum TV žinios.
24.00 „Tekėk už manęs!“

 0.50  Edgaras 
 Montvidas

 23.20  Vaivos 
 pranašystės

 19.25  „Policija ir Ko“  15.15  „7 dienos ir naktys 
 su Marilyn Monroe“

 22.00  „Amerikietiška 
 siaubo istorija“

 12.05  „Mentalistė“

TV PROGRAMAspalio 19 d.

 TV Polonia
7.15 Valstybės interesai. 7.45 Žvaigždės, 
hitai, istorijos: Zbignevas Vodeckis. 8.05 
Prie Nemuno. 8.25, 2.15 „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. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Lai-
mės spalvos“. 14.25 „Ranča“. 15.25 „Vė-
linės“. 17.25 WOK - viskas apie kultūrą. 
17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV eks-
presas. 18.55, 6.40 Gyvenimo menas. 19.25 
„Naszaarmia.pl“. 20.25 Prie Nemuno. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Tyla prie užliejamos 
pievos“. 23.05, 5.20 Polonija 24. 23.35, 5.50 
Sveika, Polonija. 0.40 T.Lisas gyvai. 2.45 
Animacinis f. 

 TV1000
 6.00 „Įsimylėjęs Šekspyras“ (N-7). 8.05 „Ki-
virčas“. 9.30 „Turėti Tave“. 11.05 „Pagauk ir 
paleisk“. 12.55 „Atviras langas“. 14.30 „Per 
žingsnį nuo šlovės“ (N-14). 16.35 „Maži 
paukščiai“. 18.05 „Profesionalai“ (N-14). 20.00 
„Džeinė Eir“. 22.00 „Fortepijonas“. 23.30 „Di-
vergentė“. 1.45 „Į stebuklą“. 3.35 „Įsimylėjęs 
Šekspyras“ (N-7). 

 DiscoVery 
6.10 Turbo rinkėjai. 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15 Paskui 
klasikinius automobilius. 8.40, 17.40 Dalaso 
automobilių rykliai. 9.10, 18.10 Karai dėl ba-
gažo. 9.35, 18.35 Sandėlių medžiotojai. 10.05 
Aliaska. Šeima iš miško. 10.55, 23.00, 4.30 
Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35, 24.00, 5.20 Pasprukti 
nuo persekiotojų. 14.30 Pasaulio baisiausieji. 
16.20 Nemėginkite pakartoti. 17.15 Paskui kla-
sikinius automobilius. 20.30 Kaip tai pagamin-
ta? 21.00, 2.50 Sunkvežimių vairuotojai. 22.00, 
3.40 Nuogi ir išsigandę. 1.00 Įveikti baimes su 
B.Grilsu. 1.55 Išgyventi. Elitinės pajėgos. 

 TraVel
6.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 
11.00, 1.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 
12.00 Muziejų paslaptys. 14.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 14.30 Turto gelbėtojai. 16.00 
Karai dėl bagažo. 17.00, 24.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 18.00, 5.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 21.00, 3.00 Įdomiausios kelionės mo-
tociklu. 22.00, 4.00 Neturistiniais maršrutais. 
23.00, 2.00 Viešbučių verslas. 

 animal PlaneT
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45 Liūtų tėvas. 
9.10, 14.40, 19.15, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 20.10, 3.25 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Širšės-
žudikės. 16.30 Savanų karalienė. 17.25 Upių 
pabaisos. 18.20, 23.15, 4.15 Gyvatė Šeila. 
21.05, 5.49 Hienos ir liūtai. 22.00, 1.40 Mitas 
apie priešistorinius ryklius. 

 sPorT1
6.00, 18.00 Rusijos „Premier league“. CSKA - 
„Ural“. 2015-10-17. 8.00 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. 3 laida. 8.30 
„Road to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 3 
laida. 9.00, 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Sevilla“ - „FC Barcelona“. Vakar. 11.00 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Turkija. 11 
etapo apžvalga 12.00 Rusijos „Premier league“. 
„Spartak“ - „Lokomotiv“. Vakar. 14.00 Olandi-
jos „Eredivisie“ lyga. „Heracles“ - „AFC Ajax“. 
2015-10-17. 16.00, 23.00 WTA Tianjin. Mote-
rų tenisas. Ketvirtfinalis. 2015-10-16. 20.00, 
1.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu 
Savicku. 4 laida. 20.30, 1.30 „Road to glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. 4 laida. 2.00 Snukeris. 
Angliškojo biliardo Premier lyga. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenkty-
nės. 11.30 „Formulė-1“. Rusijos GP lenktynių 
apžvalga. 12.25 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - 
CSKA. Tiesioginė transliacija. 15.15 Krepšinis. 
Eurolyga. CSKA - „Maccabi“. 17.05 Krepšinis. 
Eurolyga. „Unicaja“ - „Bamberg“. 18.55 Ledo 
ritulys. KHL. „Admiral“ - CSKA. 20.55 Pre-
mier lygos apžvalga. 21.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Swansea“ - „Stoke“. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Motosportas. Nascar 400 
mylių lenktynių apžvalga. 1.00 Futbolas. Ang-
lijos Premier lyga. „Swansea“ - „Stoke“. 2.50 
Krepšinis. Eurolyga. „Lokomotiv“ - „Panathinai-
kos“. 5.20 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - CSKA. 

 eurosPorT
6.30 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 
7.00, 17.00 Pasaulio motociklų sporto čem-
pionatas. 7.45 Motosporto žurnalas. 8.00 Fut-
bolas. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 
9.00, 5.00 Stalo tenisas. Vyrų pasaulio čem-
pionatas Švedijoje. 11.00 Europos dviračių 
sporto čempionatas, Šveicarija. 13.00, 18.15, 
4.00 Tenisas. WTA turnyras. 18.00 Sporto 
linksmybės. 23.00 Dviračių sportas. Londono 
lenktynės. 0.45 Futbolas. FIFA U17 Pasaulio 
čempionatas. Čilė. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.25  „Mentalistas“  13.05  Muzikinis 
 gimtadienis

 19.10  A.Cholina 20.30   Panorama 17.15  Yra, kaip yra 10.00  „Medikai“

 TV8
8.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.40 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 
„Meilės strėlės“. 13.00 „Laukinukė“. 14.00 „Sveti-
mi“ (1). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimio Oliverio maisto revoliucija. 17.00 „Lauki-
nukė“. 18.00 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Susitikimas prie jūros“. 22.50 
„Sila. Kelias namo“. 0.40 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, 2.00 Info diena. 
21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 9.45 Gyvenk sveikai! 11.05, 12.20 
„Voras“. 12.00, 15.00 Naujienos. 13.30 Kartu su 
visais. 14.30 Vyriška/Moteriška. 15.55 Mados 
nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.10 „Voras“. 23.25 Vakaras su Ur-
gantu. 24.00 „Margarita Terekhova. Tėvai ir vaikai“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 23.00 Žinios. 
11.35, 14.30, 17.30 Žinios. Maskva. 11.55 Tyrimo 
paslaptys. 15.00 Sklifosovskis. 18.15 Tiesioginis 
eteris. 19.35 Žinios. Maskva. 21.00 Metai Toska-
noje. 0.40 Rusiškas protas ir visatos paslaptys. 

 Ren
7.20, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
8.15, 20.25 Kviestinė vakarienė. 9.10 „Tyrimo 
paslaptys 9“. 10.05 Pasverti ir laimingi 3. 13.25 
„Nacionalinės svarbos kontaktas“. 14.30 „Dar ne 
vakaras“. 15.25 „Mūsų planetos paslaptys“. 16.25 
„Gobšumas“. 17.25 Keista byla. 18.20 „Mokslo 
apgauti“: „Reinkarnacija. Sielos kelionė“. 21.25 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 22.30 „Pra-
rastų pasaulių mūšis“. 23.35 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.00 NTV rytas. 7.10, 8.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 
Rytas su Julija Vysockaja. 10.20 Lolita. 11.15 
„Eigulys“. 13.20 Ypatingas įvykis. 14.00, 16.20 
„Liejyklos gatvė“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 
„Šefas. Naujas gyvenimas“. 21.35 „Teisingas mo-
kytojas. Sugrįžimas“. 23.40 „Dienos anatomija“.  

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 E-lementorius. 8.25, 
2.15 „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. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Ugniagesiai“. 15.20 T.Lisas gyvai. 16.15, 6.55 
Klajūno užrašai. 16.25 „Astronariumas“: Obser-
vatorija „Alma“. 17.00 Laukiamoji salė. 17.55, 
1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
22.40, 5.10 Lenkija su Miodeku. 18.53 Peiliu 
ir šakute. 19.05 Sveikatos ir grožio alchemija. 
19.20 Lenkijos reporteris. 20.25 Kultūros in-
formacija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas Ma-
teušas“. 0.35 „Kario portretas“. 2.45 Animacinis 
f. 6.40 Prie Nemuno. 

 TV1000
5.40 „Pagauk ir paleisk“. 7.30 „Nepaprasta 
kelionė“. 9.20 „Populiari mergina“. 11.10 „Lai-
mingas įvykis“. 12.55 „Nemirtingųjų kronikos. 
Nuostabūs sutvėrimai“. 15.00 „Fortepijonas“. 
16.30 „Šefas ant ratų“ (N-7). 18.20 „Pašėlę 
pirmieji metai“. 20.00 „Meilės punšas“. 21.40 
„Blicas“ (N-14). 23.20 „Geriausias pasiūly-
mas“. 1.40 „Bernie“. 3.30 „Nepaprasta kelionė“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius 
automobilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių 
rykliai. 9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.35, 
18.35 Sandėlių medžiotojai. 10.05, 23.00, 
4.30 Aliaska. Šeima iš miško. 10.55 Išgyventi 
drauge. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35 Automobilių kolekcininkai. 
14.30, 24.00, 5.20 Stori ir įsiutę. 21.00, 2.50 
Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 22.00, 3.40 
Edas Stafordas. 1.00 Gatvių lenktynės. 1.55 
Siaubo akimirkos. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio 
keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto 
paieška. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
1.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 14.00 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 14.30 Turto gelbėtojai. 
16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 24.00 Oro uostas 
24/7. Majamis. 18.00, 5.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 21.00, 3.00 Vato pasaulis. 22.00, 
4.00 Įkaušęs keliautojas. 23.00, 2.00 Viešbučių 
verslas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (1).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Medikai“.
11.00  „Rezidentai“ (N-7).
12.00 Pavojingi aukštakul-

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tobula 

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

meluoja geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 TV serialas „Kobra 11“.
23.35 TV serialas 

„Nuodėmių daktaras“.
0.35 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
1.30 TV serialas „Tėvynė“.
2.25 TV serialas „Naujokė“.
2.50 TV serialas „S dale-

lių paslaptys“ (N-7).

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

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Nuotykių komedija 
„Monte Karlas“.

11.00 Komedija „Pėdsekys 
ir auksinio rakto 
legenda“.

12.40 „Tomo ir Džerio šou“.
13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 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.
21.00 „Visi vyrai - kiau-

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

„Apsuptyje 2. 
Tamsos teritorija“.

0.20 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

1.25 TV serialas „Sekso 
magistrai“ (N-14).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“ .
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.25 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.20 „Vyriausiasis gink-

luotųjų pajėgų vadas 
Ovaliajame kabinete“. 

13.10 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.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
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“.
0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Komisaras Reksas“.
1.15 Trumposios žinios.
1.20 Klausimėlis.lt.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 Tikri vyrai.

6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

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

8.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

9.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).
19.25 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.30 Veiksmo komedija 

„Bučiuok bučiuok, 
šauk šauk“ (N-14).

23.40 TV serialas 
„Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV“.

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

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

2.45 Bamba TV (S).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
7.55 Mano 

Europarlamentas.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Vaivos pranašystės.
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ .
11.45, 12.05 Muzikinis gim-

tadienis.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
13.05 Muzikinis gimtadienis.
14.05 Dar pažiūrėsim.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 „Miškinis“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Mano 

Europarlamentas.
16.25 „Genijai iš prigimties“.
17.20, 2.10, 4.40 Lietuva 

tiesiogiai.
18.00 Reporteris. 
18.55 Gyvenk krepšiniu!
19.00 Europos taurė 

2015/2016. Šolnoko 
„Olaj“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“. 

20.50 Dar pažiūrėsim.
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20, 2.35, 5.05 „Bręstantis 

blogis“ (N-14).
1.25, 4.05, 5.50 Reporteris.

6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Kūrybos metas. 
7.05 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienosa.
12.00 Euromaxx.
12.30 Rusų gatvė. Žinios.
13.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
14.00 Mokslo ekspresas.
14.15 „Velnias su trimis 

aukso plaukais“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Istorijos detektyvai.
18.00 „Šlovės dienos“.
18.45 Vilniaus albumas.
19.10 Šokio spektaklis 

„Ana Karenina“. 
Choreogr. A.Cholina. 

20.10 Septynios Kauno 
dienos.

20.40 „Ana Karenina“ 
(tęsinys).

21.50 DW naujienos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Melodrama „Balzakas“.
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Trumposios žinios.
0.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.20 Koncertuoja Violeta 

Urmana ir Virgilijus 
Noreika.
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 14.45  „Penki draugai 2“ 18.00  „Elementaru“  13.05  „Pavogtas 
 gyvenimas“

 AnimAl PlAnet
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45, 18.20, 23.50, 
4.15 Gyvatė Šeila. 9.10, 14.40, 19.15, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veteri-
naras. 12.50 Upių pabaisos. 16.30 Mitas apie 
priešistorinius ryklius. 21.05, 5.49 Šamvaris. 
Teisė gyventi laisvam. 22.00, 1.40 Žudikai-ti-
grai. 22.55, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.00, 18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Hera-
cles“ - „AFC Ajax“. 2015-10-17. 8.00, 20.00 
Pasaulio regbio čempionatas. 9.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lygos 8 turo apžvalga. 10.00, 22.00 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Italija. 12 eta-
pas. 2015-10-18. 12.00 Rusijos „Premier lea-
gue“. CSKA - „Ural“. 2015-10-17. 14.00, 2.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Sevilla“ - 
„FC Barcelona“. 2015-10-18. 16.00, 24.00 WTA 
Tianjin. Moterų tenisas. Ketvirtfinalis. 2015-10-
16. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 9 turo 
apžvalga. 4.00 Ekstremalaus sporto žurnalas 
„Rip“. 4.30 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 
5.00 Futbolo dievai. Ronaldo. 5.30 Futbolo 
dievai. Ruud Gullit. 

 ViASAt SPort BAltic
7.20 Krepšinis. Eurolyga. „Stelmet“ - „Žalgiris“. 
9.10 Krepšinis. Eurolyga. „Emporio Armani“ - 
„Laboral Kutxa“. 11.00 Motosportas. Australijos 
MotoGP Moto2 lenktynės. 12.25 Motosportas. 
Australijos MotoGP lenktynės. 14.00 Motospor-
tas. Žiedinės lenktynės. Italija. 16.05 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Swansea“ - „Stoke“. 
17.55 Premier lygos apžvalga. 18.55 Ledo ri-
tulys. KHL. „Lokomotiv“ - Rygos „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 21.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. BATE - „Barcelona“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Arsenal“ - „Bayern“. 1.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 2.00 Motos-
portas. Australijos MotoGP Moto3 lenktynės.  

 euroSPort
6.30, 2.00 Futbolas. FIFA U17 Pasaulio čempi-
onatas. Čilė. 7.30, 14.00, 18.00, 4.00 Tenisas. 
WTA turnyras. 9.30 Dviračių sportas. Londono 
lenktynės. 11.00 Sporto žvaigždės iš arti. 11.30 
Dviračių sportas. Tour de France. 17.00, 17.55 
Futbolo apžvalga. 17.05 Futbolas. Aukščiausioji 
JAV profesionalų lyga. 17.30 Futbolo legendos. 
23.00 Dviračių sportas. Londono lenktynės. 0.45 
Motosportas. Formula E. 1.15 Motosportas. GT 
akademija. 1.30 Automobilių sportas. Ispanija. 

6.10 Dienos programa.
6.15 „Karadajus“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Vangelija“ (N-7).
15.00 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 Vesternas „Vaito 

Erpo kerštas“  
(N-14).

22.55 „Pabaiga“.
23.50 „Gyvenimas pagal 

Harietą“ (N-7).
0.45 „Nikita“ (N-7).

6.50, 14.30 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 kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

(N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

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

lenktynės (N-7).
16.00 „Bruklino taksi“ 

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 Trileris 

„Mirtinas smūgis“ 
(N-14).

23.55 Drama 
„Per daug,  
per mažai“  
(N-14).

1.40 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00  Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji planeta“.
10.00 „Vienos 

šeimos istorija“ 
(N-7).

11.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

12.00 „Tėvai už borto“.
12.45 „Pasaulis 

pro traukinio  
langą“.

13.45 „Svajonių 
kruizai“.

14.45 „Penki draugai 2“.
16.25 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
17.25 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

17.55 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

19.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

21.00 „Tikroji padėtis“ (1) 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Nepažįstamoji 
iš Vaildfel-Holo“ 
(N-7).

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

„SuSitiKimAS Prie JŪroS“
MelodraMa. Vokietija. 2004.
Režisierė K.Mėder.
Vaidina T.Vedhorn, A.Briukeris, K.Griunertas.

Sėkmingą profesinį ir asmeninį gyvenimą turinčiai Lindai trūksta tik 
vieno - susitaikymo su tėvu Lenartu. Šis iki šiol jaučiasi įskaudintas, 
kad dukra nepasuko jo pėdomis ir neperėmė stambios laivų statyklos 
verslo reikalų. Linda ketina tėtį pakviesti į savo tuoktuves, bet pirmasis 
susitikimas po daugelio metų yra visai kitoks, nei ji tikėjosi...

tV8
21.00

 „APSuPtYJe 2.  
tAmSoS teritoriJA“
VeiksMo trileris. JAV. 1995.
Režisierius Dž.Merfis.
Vaidina S.Sigalas, E.Bogosianas.

Iš tarnybos Amerikos laivyne išėjęs 
Keisis Rybakas ruošiasi keliauti atos-
togauti su našlaite likusia dukterėčia 
Sara. Jie įsėda į traukinį, važiuojantį į 
Las Vegasą. Deja, šį traukinį užgrobia 
nusikaltėlis genijus Trevisas Deinas. lnK

22.10

 „niKitA“
VeiksMo serialas. JAV. 2011.
Režisierius K.Silversteinas.
Vaidina M.D.Kvigli, Š.Vestas, 
A.Stanfordas.

Būdama problemiška paauglė, Niki-
ta JAV slaptųjų agentų organizacijos 
„Divizija“ buvo išgelbėta nuo mirties 
bausmės. Suvaidinus jos mirtį, Niki-
tai suteikta galimybė pradėti gyveni-
mą iš naujo ir tarnauti savo tėvynei. tV1

0.45

„mirtinAS SmŪGiS“
trileris. JAV. 2010.
Režisierius R.Kurcmanas.
Vaidina Š.P.Flaneris, 
Dž.Pantolianas, K.Serano.

Leonas Keplou yra grėsmingas nusi-
kaltėlis. Detektyvai Tomas ir Rajenas 
jau trejus metus bando jį sugauti. 
Kartą jie pamano jau pričiupę smo-
giką, bet, užuot sugavę jį rūsyje, ten 
aptinka surištą ir prie sprogmenų 
prijungtą Tomo žmoną Kelę.tV6

22.00

rekomenduoja
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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 „Rezidentai“ (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 (N-7).
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 Kriminalinis trileris 

„Pasienio miestas“ 
(N-14).

0.50 „Elementaru“
(N-7).

1.40 „Tėvynė“ 
(N-14).

2.40 „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).

8.50 24 valandos (N-7).
9.55 Yra, kaip yra (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas. 

„Sugrįžimas“.
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Šantažistė“.
13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „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 „Visi vyrai - 

kiaulės...“  
(N-7).

21.30 Žinios.
22.10 Trileris „Įkaitas“ 

(N-14).
0.30 „Kortų namelis“ 

(N-14).
1.35 „Sekso magistrai“ 

(N-14).
2.45 „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 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.25 Emigrantai.
12.15 „Nemunu per Lietuvą“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
19.30 Gyvenimas.
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).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
1.15 Trumposios žinios.
1.20 Mokslo ekspresas.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 Auksinis protas.
5.30 Klausimėlis.lt.

   

Trečiadienis

„GYVŲ NELIKS“
Siaubo filmaS. JAV. 2012.
Režisierius R.Kitamura.
Vaidina L.Evansas, G.Grabsas, 
A.Klemens.

Greitkeliuose siautėjanti banditų 
grupuotė pagrobia per šalį ke-
liaujančią porą. Paėmę įkaitais, 
nusikaltėliai gabena juos į atokų 
apleistą namą, tikėdamiesi iškvosti 
apie turtus. Tačiau netikėtai žiau-
rus žaidimas apsisuka 180 laipsnių 
kampu. Žudikai tampa aukomis, o 
jų medžiotojas yra negailestingas, 
nežemiškų jėgų varomas padaras.

„MENTALISTAS“
DetektyviniS SerialaS. JAV. 2008.
Režisieriai M.Mičel, N.Barba.
Vaidina R.Tanis, O.Jeomenas,
S.Beikeris.

Patrikas Džeinas - nepriklausomas Ka-
lifornijos tyrimų biuro konsultantas, 
dėl ypatingo pastabumo sėkmingai 
atskleidžiantis sunkiausius nusikal-
timus. Džeinas garsėja atsainiu po-
žiūriu į darbo taisykles ir garsenybės 
praeitimi - kadaise jis buvo žinomas 
TV aiškiaregis. Patrikas - šiuolaikinis 
Šerlokas Holmsas - žmogžudystes 
tiriantis su polėkiu ir šelmiška dvasia.

„PASIENIO MIESTAS“
kriminaliniS trileriS. JAV. 2006.
Režisierius G.Nava.
Vaidina Dž.Lopes, A.Banderasas,
M.Zapata.

Amerikiečių žurnalistė Lorena Eidrian 
išvažiuoja į Meksikos pasienio miestelį 
tirti neatskleistų vienoje gamykloje 
dirbusių moterų išprievartavimo ir 
žmogžudysčių bylų. Padedama bu-
vusio kolegos ir meilužio Alfonso Dia-
so, Lorena suranda vienintelę moterį, 
sugebėjusią pasprukti nuo žudikų.

TV6
23.40

BTV
0.50

TV3
22.30

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 
Senoji animacija. 11.10 Romantinė drama „Su-
sitikimas prie jūros“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 
14.00 „Svetimi“. 16.00 Džeimio Oliverio maisto 
revoliucija. 18.00, 23.10 „Sila. Kelias namo“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Erškėčių paukščiai“. 
1.00 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, 2.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.25 Padriki užrašai 
su D.Krylovu. 9.45 Gyvenk sveikai! 11.05, 12.20 
„Voras“. 13.30 Kartu su visais. 14.30 Vyriška/
Moteriška. 15.55, 4.00 Mados nuosprendis. 17.00 
Vakaro naujienos. 17.45 Susituokime. 18.50 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.05 „Voras“. 23.15 Vakaras su Urgantu. 23.50 
„Marina Diuževa. Aš visa tokia netikėta, priešta-
ringa“. 0.45 EURONEWS. 1.15 Nakties naujienos. 
1.30 „Draudimo agentas“. 2.35 „Nenuorama“. 

 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 
Tiesioginis eteris. 21.00 Metai Toskanoje. 23.00 
Nikita Michalkovas. 0.20 Saulės nualinti 2. 
Pasipriešinimas. 3.35 Žmogus jaukas. 

 REN
Profilaktika. 9.00, 20.30 Kviestinė vakarienė. 
9.55 „Tyrimo paslaptys 9“. 10.45 Pasverti ir 
laimingi 3. 11.50 Labiausiai šokiruojančios 
hipotezės. 12.45 „Prarastų pasaulių mūšis“. 
13.35 Slaptosios teritorijos. 14.35 „Dar ne va-
karas“. 15.35 „Mūsų planetos paslaptys“. 16.35 
„Gobšumas“. 17.30 Keista byla. 18.25 „Mokslo 
apgauti“: „Laimingi per prievartą“. 19.25 Pasau-
lio paslaptys su A.Čapman. 21.35 Ekstrasensų 
mūšis. 23.25 „Pažink mūsiškius!“

 NTV MIR
Profilaktika. 10.00, 13.00, 16.00. 19.00 Šiandien. 
10.20 Lolita. 11.15 „Eigulys“. 13.20 Ypatingas įvykis. 
14.00, 16.20 „Liejyklos gatvė“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.40 „Šefas. Naujas gyvenimas“. 21.35 
„Teisingas mokytojas. Sugrįžimas“. 23.40 „Dienos 
anatomija“. 0.05 „Terminalas“. 2.00 „Medžiotojas 3“.

 0.25  „Komisaras Reksas“ 20.00   Svogūnų Lietuva  13.05   „Agentas Šunytis“

„ĮKAITAS“
trileriS. JAV, Vokietija. 2005.
Režisierius F.E.Siri.
Vaidina B.Vilisas, K.Polakas, M.Horn.

Po nesėkmingos įkaitų operacijos, kurios metu žūva moteris su vaiku, slap-
tųjų tarnybų derybininkas Džefas palieka Los Andželą ir keičia darbą - jis 
išvažiuoja į mažą provincijos miestelį dirbti policijos poskyrio vadovu. Tačiau 
ramybės atgauti jam taip ir nepavyksta - trys nusikaltėliai, bėgdami nuo 
policijos, įkaitais paima visą šeimą ir užsibarikaduoja jų name priemiestyje. 
Likimas jam mestelėjo dar vieną smūgį.

rekomenduoja
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „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).
20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Trileris 

„Striptizas“  
(N-14).

23.50 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV“ 
(N-14).

0.50 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.45 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.55 Bamba TV (S).

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Užmirštas grožis 

(N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

11.45, 12.05 
Dar pažiūrėsim.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

12.25 Viskas. Aišku (N-7).
14.05, 19.55 

„80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 18.50 

„Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš 

prigimties“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris.
20.30 „Akis už akį“ (N-7).
21.30 Sąmokslo teorija 

(N-7).
23.20 Patriotai (N-7).
0.20, 2.35, 5.05 

„Bręstantis blogis“ 
(N-14).

1.25 Reporteris.
2.10, 4.40 

Lietuva tiesiogiai.
3.20 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Kūrybos metas.
7.00 Šventadienio mintys.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Septynios Kauno dienos.
13.00 Istorijos detektyvai.
13.45 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
14.45 Didžioji Lietuva. 
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Kultmisijos.
18.15 „Keisčiausi pasaulio 

ginklai“. 5 d.
19.00 Trembita.
19.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.00 Europos krepšinio tau-

rės turnyro rungtynės. 
Jeruzalės „Hapoelis“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija.

22.00 DW naujienos rusų k.
22.15 ARTi. Medalis.
22.45 „Moterų krantas“. 

Choreogr. A.Cholina.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Trumposios žinios.
0.55 Koncertuoja G.Janu še-

vičius ir Lietuvos valsty-
binis simfoninis orkes-
tras. Dir. J.Geniušas.

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
11.35 „Sostinės keksiukai“.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „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 IV. 
Angelas žudikas“ 
(N-14).

23.15 „Pabaiga“.
0.10 „Gyvenimas 

pagal Harietą“  
(N-7).

1.05 „Nikita“ (N-7).

6.50, 14.30 
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 kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ (N-7).
12.30 „Rezidentai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Bruklino taksi“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

lygos rungtynės. 
„Paris Saint-
Germain“ - „Real 
Madrid CF“. Tiesio-
ginė transliacija.

23.40 Siaubo f. 
„Gyvų neliks“ (S).

1.10 UEFA Čempionų 
lygos apžvalga.

1.25 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.15 „24 valandos“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

10.00 „Priedangoje“ 
(N-7).

11.00 „Niagaros 
magija“ (N-7).

12.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

13.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

13.30 „Pabaisa“.
15.10 „Pamirštų 

sapnų urvas“.
16.50 „Piktoji 

planeta“.
17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 „Svajonių 

kruizai“.
19.00 „Niagaros 

magija“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

21.00 „Mergina iš 
Amerikos“.

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

0.30 „Tikroji padėtis“ 
(1) (N-7).

TV PROGRAMAspalio 21 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Reportažas „Dvi-
gubas jubiliejus“. 8.25 „Erelio ženklas“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 
4.35 Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Po-
lonija 24. 12.35, 23.30, 5.45 Sveika, Polonija. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Tyla prie užliejamos pie-
vos“. 15.20 Dokumentinis f. „Kario portretas“. 
16.30 Kaip tai veikia? Magnetinis rezonansas. 
17.00 Kultūros savaitraštis. 17.55, 2.15 „Re-
zidencija“. 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“. 0.30 Lyderių debatai. Rinkimai 
2015. 2.45 Animacinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.30 „Didingasis“. 8.10 „Gėlėti sapnai“. 10.30 
„Tarp dviejų mylimųjų“. 12.30 „Mūsų meilės 
istorija“. 14.10 „Divergentė“. 16.30 „Šefas“. 
18.00 „Nemirtingųjų kronikos. Nuostabūs su-
tvėrimai“. 20.00 „Calvary“. 21.50 „Filomena“. 
23.30 „Džeinės Mensfild mašina“. 1.30 „Ki-
virčas“. 2.50 „Didingasis“. 5.20 „Mūsų meilės 
istorija“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Aliaska. Šeima iš 
miško. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Neįtikė-
tinos inžinerijos klaidos. 14.30 Mašinų sukili-
mas. 21.00, 2.50 Gaminame barus. 22.00, 3.40 
Automobilių kolekcininkai. 23.00, 4.30 Turbo 
rinkėjai. 24.00, 5.20 Sunkvežimių vairuotojai. 
1.00 Aliaska. 1.55 Aš išgyvenau. 

 TraVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio 
keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto 
paieška. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 
11.00, 1.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 
14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 Turto 
gelbėtojai. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 24.00 
Oro uostas 24/7. Majamis. 18.00, 5.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 Pamiršta 
ir palaidota. 22.00, 4.00 Turto gelbėtojai. 23.00, 
2.00 Viešbučių verslas. 

 animal PlaneT
6.12, 16.30 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45, 18.20, 23.50, 
4.15 Gyvatė Šeila. 9.10, 14.40, 19.15, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 
Pavojingiausios JAV gyvatės. 17.25 Mitas apie 
priešistorinius ryklius. 21.05, 5.49 Echo ir Am-
bozelio drambliai. 22.00, 1.40 Tasmanijos tigro 
medžioklė. 22.55, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.00, 18.00 Rusijos „Premier league“. „Spartak“ -
„Lokomotiv“. 8.00 Šiuolaikinės penkiakovės čem-
pionatas. 8.30, 20.30 „Road to glory“. Kovinio 
sporto žurnalas. 9.00 Rusijos „Premier league“ 11 
turo apžvalga. 9.30 „Supercopa Endesa“ krepšinio 
taurė. „Unicaja“ - „FC Barcelona“. Finalas. 11.30, 
23.30 Pasaulio galiūnų čempionatas su Ž.Savicku. 
12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Heracles“ - 
„AFC Ajax“. 14.00 Pasaulio regbio čempionatas. 
15.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Turkija. 11 
etapo apžvalga. 16.00, 24.00 WTA Tianjin. Moterų 
tenisas. Pusfinalis. 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės 
čempionatas. 21.00 Rusijos „Premier league“ 12 
turo apžvalga. 21.30 „Supercopa Endesa“ krepšinio 
taurė. „Unicaja“ - „FC Barcelona“. Finalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 UEFA Čempionų lyga. BATE - „Barcelona“. 
8.50 UEFA Čempionų lyga. „Arsenal“ - „Bayern“. 
10.40 KHL. „Lokomotiv“ - Rygos „Dinamo“. 12.40 
Eurolyga. „Stelmet“ - „Žalgiris“. 14.35 UEFA Čempi-
onų lyga. „Arsenal“ - „Bayern“. 16.25 KHL. „Sibir“ -
CSKA. Tiesioginė transliacija. 19.00 UEFA Čempi-
onų lygos apžvalga. 19.30 Motosportas. Žiedinės 
lenktynės. Italija. 21.35 UEFA Čempionų lyga. CSKA -
„Manchester United“. Tiesioginė transliacija. 23.45 
UEFA Čempionų lyga. PSG - „Real“. 1.35 UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 2.00 KHL. „Loko-
motiv“ - Rygos „Dinamo“. 4.55 KHL. „Sibir“ - CSKA. 

 eurosPorT
6.30, 1.40 FIFA U17 Pasaulio čempionatas. Čilė. 
7.30, 12.00, 18.00, 4.00 Tenisas. WTA turnyras. 
9.30 Motosportas. GT akademija. 9.45 Sporto 
linksmybės. 10.45, 17.00, 5.00 Dviračių sportas. 
Londono lenktynės. 22.55 Trečiadienio sporto įvy-
kių apžvalga. 23.00 Dailusis jojimas. FEI pasaulio 
taurė. 23.30 Jojimas. FEI pasaulio taurė, Norvegija. 
23.45 Jojimas. Raitelių klubas. 23.50 Golfas. Eu-
ropos turas, Portugalija. 0.20 Golfo klubas. 0.23 
Buriavimas. Rolex Farr 40 pasaulio taurė, JAV. 0.53 
Buriavimas. Jachtų klubas. 0.55 Mėnesio sporti-
ninkas. 1.00 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 
1.10 „Formulė-3“. Europos čempionatas, Vokietija.

 0.55  Dir. J.Geniušas 16.00   Žinios 20.30   Išgyvenk, jei gali  17.20   „Tėvai už borto“ 17.00  „Kobra 11“ 11.35   „Sostinės 
   keksiukai“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 23.50  „Karo vilkai. 
   Likvidatoriai IV“

 17.20  Lietuva tiesiogiai  14.20   Mighty Mo 
  Rodgers su Baba Sissoko

 21.30  „Purvini žaidimai“ 14.00   „Ponia Dila“ 21.00  „Moterys 
   meluoja geriau“

 TV8
6.40 TV Pagalba. 8.20, 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.20 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.50 
Senoji animacija. 10.50 „Erškėčių paukščiai“. 
13.00 „Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 16.00 Džei-
mio Oliverio maisto revoliucija. 17.00 „Laukinu-
kė“. 18.00, 22.50 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė drama „Bostone 
myli dukart stipriau“. 0.40 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 15.25, 16.30, 
21.00 Dviračio šou. 11.05 Autopilotas. 11.30 Mes 
pačios. 11.55 KK2. 12.35 Pagalbos skambutis. 13.10 
Valanda su Rūta. 14.25 24 valandos. 15.55 Nuo... Iki. 
17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 0.50 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
9.45 Gyvenk sveikai! 10.55 „Voras“.  12.20 „Voras“. 
13.25 Kartu su visais. 14.25 Vyriška/Moteriška. 15.55, 
4.30 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 
17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.10 „Voras“. 23.15 Vakaras 
su Urgantu. 23.55 „Boriso Eifmano gyvenimo erdvė“. 
1.20 Nakties naujienos. 1.35 „Ta linksmoji planeta“. 

 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 Tiesioginis 
eteris. 21.00 Metai Toskanoje. 23.00 Dvikova. 0.40 
Saulės nualinti 2. Citadelė. 3.35 Žmogus jaukas. 

 Ren
7.25, 19.25, 21.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 8.20 Kviestinė vakarienė. 9.15 „Ty-
rimo paslaptys 9“. 10.05 „Vaiduoklių pasaulis“. 
11.05 „Reinkarnacija. Sielos kelionė“. 12.00 Eks-
trasensų mūšis. 14.15 „Dar ne vakaras“. 15.15 
„Sensacijų medžiotojai“. 16.25 „Gobšumas“. 
17.20 „Keista byla“. 18.20 „Mokslo apgauti“: „Iš-
gijimas mirtimi“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 23.15 
„V ir M“. 0.05 „Kariai 16“. 0.55 „Keista byla“. 

 nTV MIR
6.00 NTV rytas. 7.10, 8.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
9.05 Rytas su J.Vysockaja. 10.20 Lolita. 11.15 
„Eigulys“. 14.30 Ypatingas įvykis. 14.00, 16.20 
„Liejyklos gatvė“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Šefas. Naujas gyvenimas“. 21.35 „Teisin-
gas mokytojas. Sugrįžimas“. 23.40 „Dienos ana-
tomija“. 0.05 „Terminalas“. 2.00 „Medžiotojas 3“.

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05, 22.50, 4.35 Polo-
nija užsienyje. 8.20 XVII tarptautinis F.Šopeno 
pianistų konkursas. Laureatų koncertas. 12.05, 
23.05, 5.20 Polonija 24. 12.30, 23.35, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 16.10 
Lyderių debatai. Rinkimai 2015. 18.00, 1.45 
„Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 
7.00 Lenkija su Miodeku. 18.55 Maklovičius 
keliauja. 19.25, 6.40 Giminės saga: Seradzkių 
giminė. 20.25 Kultūros informacijos. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.55, 3.45 „Įpainioti“. 0.40 XVII 
tarptautinis F.Šopeno pianistų konkursas. Kon-
kurso laimėtojų koncertas. 2.15 Animaciniai f. 

 TV1000
6.55 „Bado žaidynės“. 9.15 „Džeinės Mens-
fild mašina“. 11.15 „Bernie“. 12.55 „Džeinė 
Eir“. 14.55 „Meilės punšas“. 16.30 „Pašok su 
manim“. 18.35 „Lola prieš“. 20.00 „Diana“. 
22.00 „Populiari mergina“. 23.50 „Sąmoksli-
ninkė“. 1.50 „Dvi motinos“ (N-14). 3.40 „Lai-
mingas įvykis“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00 Greiti ir triukšmingi. 
8.15, 17.15 Paskui klasikinius automobilius. 
8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 9.10, 
18.10 Karai dėl bagažo. 9.35, 18.35 Sandėlių 
medžiotojai. 10.05 Aliaska. Šeima iš miško. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinė-
tojai. 13.35 Iliuzionistas. 14.30, 16.20 Magijos 
karaliai. 15.25 Troja. 21.00, 2.50 Relikvijų me-
džiotojai. 22.00, 3.40 Sandėlių karai. Kanada. 
23.00, 4.30 Rūdžių imperija. 24.00, 5.20 Turbo 
rinkėjai. 1.00 Nesėkmių garažas. 1.55 Žmogus-
auka. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio 
keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto 
paieška. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
1.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 14.00 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 14.30 Turto gelbėtojai. 
16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 24.00 Oro uostas 
24/7. Majamis. 18.00, 5.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 21.00, 3.00 Nežinoma ekspedicija. 
22.00, 4.00 Vaikantis brangenybių. 23.00, 2.00 
Viešbučių verslas. 

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 „Rezidentai“ 

(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 (N-7).
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 

„Šalutinis efektas“ 
(N-14).

0.35 „Kaulai“ (N-14).
1.30 „Tėvynė“ 

(N-14).
2.40 „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).
8.50 24 valandos (N-7).
9.55 Yra, kaip yra (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas. 

„Jaunystės aidas“. 
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Geri ketinimai“. 
13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „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 Veiksmo trileris 

„Terminatorius 3. 
Mašinų prisikėlimas“ 
(N-7).

0.25 TV serialas 
„Kortų namelis“ 
(N-14).

1.25 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

2.30 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 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
11.25 Gyvenimas.
12.20 Stilius.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Politinė drama 

„Purvini žaidimai“ 
(N-14).

23.10 Trumposios žinios.
23.15 Durys atsidaro.
23.45 Trumposios žinios.
23.50 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
0.40 „Nemunu per 

Lietuvą“.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 Gyvenimas.
5.10 Stilius.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 „Žurovas. Nekaltas. 
I dalis“ (N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „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).
20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Fantastinė komedija 

„Simona“  
(N-7).

23.50 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV“ 
(N-14).

0.50 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.45 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.55 Bamba TV (S).

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
7.55 Mano 

Europarlamentas.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Nuoga tiesa (N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

11.45, 12.05 Ginčas (N-7).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
14.05, 19.55 

„80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Mano 

Europarlamentas.
16.25 „Genijai iš prigimties“.
17.00 Žinios. Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. 

„Ar žinai, kad?...“ 
20.30 „Akis už akį“ (N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Užmirštas grožis 

(N-7).
0.20, 2.35, 5.05 

„Bręstantis blogis“ 
(N-14).

1.25 Reporteris.
2.10, 4.40 

Lietuva tiesiogiai.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 „Užburtoji fleita“ 

Nidoje. Kretingos dvaro 
festivalis. 1998 m.

7.00 A.Cholinos šokio teatras.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 ARTi. Medalis.
12.30 Kelias į namus. 

Guoda Gedvilaitė.
13.00 „Keisčiausi pasaulio 

ginklai“. 5 d.
13.50 Šiuolaikiniai lietuvių 

autoriai kitu kampu. 
14.20 Mighty Mo Rodgers 

su Baba Sissoko. 2 d.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Dr. R.Šmigelskytė-Stu-

kienė. M.K.Oginskis - 
LDK valstybininkas.

18.15 „Keisčiausi pasaulio 
ginklai“. 6 d. 

19.00 Menora.
19.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.00 Pažvelk į profesiją kitaip.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.45 Vasaros MEDIA studija.
0.15 Dabar pasaulyje.
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 19.00  „Komisaras 
  Manara“

 16.00  „Krizė“ 16.30   „Mano gyvenimo 
   šviesa“

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Svajonių sodai“.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „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 Detektyvas 

„Prieblanda. 
Sandėris“  
(N-14).

23.10 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

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

1.20 „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 kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

(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 „Krizė“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
22.00 Veiksmo trileris 

„Profesionalai“ 
(N-14).

0.20 Komedija 
„Gimtadienis“ 
(N-14).

2.00 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Pasaulis pro |trauki-
nio langą“.

11.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

12.00 „Laukiant 
amžinybės“.

13.45 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

14.15 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

15.20 „Piktoji planeta“.
15.50 „Tėvai už borto“.
16.30 Karštos 

senos sėdynės.
17.00 „Nepažįstamoji 

iš Vaildfel-Holo“ 
(N-7).

18.00 „Tikroji padėtis“ 
(1) (N-7).

19.00 „Komisaras Manara“ 
(1) (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Mergina iš 
Amerikos“.

„PROFESIONALAI“
Veiksmo trileris. JAV, Australija. 2011.
Režisierius G.Makendris.
Vaidina Dž.Stathamas, K.Ovenas, R.de Niras.

Denis - buvęs operatyviųjų pajėgų agentas. Dabar jis gyvena ramų gyve-
nimą. Tačiau netrukus jį pasiekia nemaloni žinia: jo ilgametis mokytojas ir 
kovų draugas Hanteris pateko į slaptos nusikalstamos sukarintos grupuotės 
rankas. Grupuotės vadas Spaikas tur i kažkokių sąskaitų su Hanteriu. Hante-
ris Deniui tarsi tėvas. Jis padarys viską, kad išplėštų Hanterį iš Spaiko nagų.

rekomenduoja

„TERMINATORIUS 3. 
MAŠINŲ PRISIKĖLIMAS“
Veiksmo trileris. Didžioji 
Britanija, JAV, Vokietija. 2003.
Režisierius Dž.Mostou.
Vaidina A.Švarcenegeris, 
K.Deins, K.Loken.

Praėjo dešimtmetis nuo to laiko, 
kai Džonas Konoras sutrukdė Teis-
mo Dienai, taip apsaugodamas 
žmoniją nuo sunaikinimo...

„PROKURORŲ 
PATIKRINIMAS“
kriminalinis serialas. Rusija. 2011.
Režisierius I.Romaščenka.
Vaidina P.Iljinas, D.Belonogovas.

Jeigu byla nepagrįstai nutraukta, 
nuteistas nekaltas, ir tam yra nepa-
neigiamų faktų, o tikrasis nusikaltė-
lis lieka laisvėje; parodymai buvo iš-
gauti spaudimu ar nebuvo surinkti 
visi įkalčiai - visa tai suteikia dingstį 
imtis prokurorų patikrinimo.

„ŠALUTINIS EFEKTAS“
trileris. JAV. 2011.
Režisierius N.Bergeris.
Vaidina R.De Niras, B.Kuperis, 
E.Korniš.

Kai bedarbį rašytoją Edį Morą palieka 
jo draugė Lindė, jis įsitikinęs, kad jo 
ateitis beviltiška. Tačiau jam pasiūlo-
ma išbandyti preparatą, nuo kurio 
protas pasidaro ypač aštrus, o jis pats 
įgauna beribį pasitikėjimą savimi. 

LNK
22.10

TV3
22.30

BTV
1.45

 ANIMAL PLANET
6.12, 16.30 Echo ir Ambozelio drambliai. 6.36, 
0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Kino-
logijos įvadas. 8.15, 13.45, 18.20, 23.50, 4.15 
Gyvatė Šeila. 9.10, 14.40, 19.15, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 2.35 Akvari-
umų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 
12.50 Mitas apie priešistorinius ryklius. 17.25 
Tasmanijos tigro medžioklė. 21.05, 5.49 Liūtų 
mūšio laukas. 22.00, 1.40 Super vilkai-žmogė-
dros. 22.55, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
6.00, 18.00 Rusijos „Premier league“. CSKA - 
„Ural“. 2015-10-17. 8.00, 20.00 Pasaulio regbio 
čempionatas. 9.00, 21.30 KOK World series. 
Bušido kovos. 11.30 Šiuolaikinės penkiakovės 
čempionatas. 4 laida. 12.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. „Sevilla“ - „FC Barcelona“. 
2015-10-18. 14.00, 2.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Italija. 12 etapas. 2015-10-18. 
16.00, 24.00 WTA Tianjin. Moterų tenisas. Pus-
finalis. 2015-10-17. 21.00 „NBA Action“. Krep-
šinio lygos apžvalga. 1 laida. 4.30 Ekstremalaus 
sporto žurnalas „Duokš penkis“. 5.00 Futbolo 
klubų karaliai. „AC Milan“. 5.30 Futbolo klubų 
karaliai. Londono „Chelsea“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.55 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.25 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 7.55 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 8.55, 3.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 9.25 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. CSKA - „Manchester 
United“. 11.15 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
PSG - „Real“. 13.05 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“ 
- CSKA. 15.05 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
CSKA - „Manchester United“. 16.55 Ledo ritu-
lys. KHL. „Salavat Yulaev“ - Rygos „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 19.30 Boksas. Floydas 
Mayweatheris - Manny Pacquiao. 21.00 Krep-
šinis. Eurolyga. „Maccabi“ - „Unicaja“. 23.00 
Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Crvena Zvezda“. 
1.00 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Bordeaux“ -
„Sion“. 2.50 „Trans World Sport“ žurnalas. 5.05 
Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Crvena Zvezda“. 

 EUROSPORT
6.30, 9.30, 0.45 Futbolas. FIFA U17 Pasaulio 
čempionatas. Čilė. 7.30, 12.00, 18.30, 4.00 
Tenisas. WTA turnyras. 11.00, 23.00, 5.00 
Dviračių sportas. Londono lenktynės. 17.00, 
17.30, 18.25 Futbolo apžvalga. 17.05 Futbolas. 
Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 18.00 
Futbolo apžvalga. FIFA.

TV6
22.00
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Už kadro

Slaptą agentą lapkritį pasirodysiančioje 
naujausioje Bondiados dalyje, pavadintoje 
„Spektras“ („Spectre“), suvaidinęs žymusis 
aktorius teigia norįs „judėti pirmyn“. „Ma-
žiausiai vienerius ar dvejus metus nenoriu 
apie tai galvoti“, - žurnalui „Time Out“ sakė 
47-erių D.Kreigas.

Pirmą kartą D.Kreigas suvaidino Dž. Bon-
dą 2006 metais pasirodžiusioje juostoje „Kazi-

no „Royale“. „Geriau sudaužysiu šią stiklinę ir 
persipjausiu riešus. Ne, tikrai ne“, - žodžių ki-
šenėje neieškojo aktorius, paklaustas apie dar 
vieną vaidmenį visame pasaulyje pripažinimo 
sulaukusiame filme. „Nežinau, koks bus kitas 
žingsnis. Nė neįsivaizduoju“, - pridūrė D.Krei-
gas, nepanoręs spekuliuoti apie ateities planus.

Garsųjį Didžiosios Britanijos agentą anks-
čiau yra suvaidinę tokie aktoriai kaip Pirsas 

Brosnanas (Pierce Brosnan), Šonas Koneris 
(Sean Connery), Timotis Daltonas (Timothy 
Dalton) ir kiti. Tačiau kas galėtų pakeisti 
D.Kreigą, kol kas nežinoma. Spėliojama, kad 
naujuoju Dž.Bondu galėtų tapti britų aktoriai 
Tomas Hidlstonas (Tom Hiddleston), Damja-
nas Luisas (Damian Lewis) arba Idris Elba 
(Idris Elba).

Eltos inf.

D.Kreigas 
nebenori vaidinti  
garsiojo Dž.Bondo

Garsųjį kino filmų herojų Džeimsą Bondą  

(James Bond) keturis kartus įkūnijęs  

aktorius Danielis KreiGas (Daniel Craig, 47) 

teigia nebenorįs vaidinti šiame filme ir tą vėl 

padarytų tik „už labai didelius pinigus“.

EPA-Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 16-22 d. 10.10, 12.50, 15.30, 18.10, 21.40 val. 
(20 d. 18.10, 21.40 val. seansai nevyks). 16 d. 21.40 val. 
(COSMO VIP premjera).
„legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 16-22 d. 12.30, 15.10, 18.20,  
21.20 val. (20 d. 18.20, 21.20 val. seansai nevyks).
„Meistras ir Tatjana“ (biografinė drama, Lietuva, 
N-13) - 16-22 d. 13.20, 19.20 val. (20 d. 19.20 val. sean-
sas nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 22 d. 19.05 val.
„Geriausios 2015 metų KAnŲ liŪTŲ reklamos“ 
(specialus renginys, N-7) - 20 d. 19, 19.20, 19.30, 19.40, 
19.50, 21.30, 21.50, 22, 22.10 val. 21-22 d. 19, 21.30 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 
16-22 d. 10.50, 16.20, 19.05 val. (20, 22 d. 19.05 val. 
seansas nevyks).
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
16-22 d. 11.20, 16.40, 18 val. (20-22 d. 18 val. seansas 
nevyks).
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
16-22 d. 13.40, 21.50 val. (20 d. 21.50 val. seansas 
nevyks).
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 15.40, 
18.40, 21 val. (20 d. 18.40, 21 val. seansai nevyks).
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 16-22 d. 12.40, 
17.50 val. (20 d. 17.50 val. seansas nevyks).
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
16-22 d. 10.30, 13.30 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 16-22 d. 10.20, 15.25 val.

„Penas: nuotykiai niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 16-22 d. 11, 15.20 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 16-22 d. 15.50, 20.50 val.  
(20 d. 20.50 val. seansas nevyks).
„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 16-22 d. 13, 18.30 val. (20 d. 18.30 val. seansas 
nevyks).
„naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 16-22 d. 
14, 21.10 val. (20 d. 21.10 val. seansas nevyks).
„Transporteris: visu greičiu“ (trileris, Prancūzija, 
Kinija, Belgija, N-13) - 16-19, 21-22 d. 21.30 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 16-22 d. 10.40 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 17-18 d. 11.10 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
16-19 d. 20.40 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 16-22 d. 12.30, 13.30, 16.10, 18.50, 21.30 val.  
16 d. 18.50 val. (COSMO VIP premjera).
„legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 16-22 d. 12.20, 15.20, 18.20, 
 21.20 val.
„Meistras ir Tatjana“ (biografinė drama, Lietuva, 
N-13) - 16-22 d. 11.10, 15.20, 17.25, 19.30 val. (20 d. 
19.30 val. seansas nevyks).
„Otelas“ (originalo k.) - 17 d. 19.55 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 22 d. 19 val.
„Geriausios 2015 metų KAnŲ liŪTŲ reklamos“ 
(specialus renginys, N-7) - 20 d. 19, 19.15, 19.30, 19.40, 
19.50, 21.30, 21.45, 22, 22.10, 22.20 val. 21-22 d. 19, 
21.30 val.

luX kino dienos (festivalis) - 19 d. 18.30 val. 
(Pamoka). 22 d. 18.30 val. (Mustangės). 
Seansai nemokami. Registracija į seansus el.paštu 
LUXfilmai@europarl.lt
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
N-13) - 16-22 d. 12.45, 15.30, 18.10, 20.50 val.  
(12.45 val. seansas vyks 17-18 d.; 20 d. 18.10, 20.50 val. 
seansai nevyks).
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, 
N-13) - 16-22 d. 13.15, 15.50, 18.40, 21.20 val.  
(19, 22 d. 18.40 val. seansas nevyks; 17, 20 d. 21.20 val. 
seansas nevyks).
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 
13.10, 16, 19, 21.40 val. (22 d. 19 val. seansas nevyks).
„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 16-22 d. 11, 15.15, 18.30, 21.40 val.  
(20-22 d. 18.30 val. seansas nevyks; 20 d. 21.40 val. 
seansas nevyks).
„Penas: nuotykiai niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 16-22 d. 16, 18.40, 21.20 val. (20 d. 18.40, 
21.20 val. seansai nevyks).
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 16-22 d. 15.10, 18.10, 21 val. (20 d. 
18.10, 21 val. seansai nevyks).
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
16-22 d. 15.40, 21.10 val. (20-22 d. 21.10 val. seansas 
nevyks).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 17-18 d. 11.15, 13 val.
„naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 16-19, 21.22 d. 
18.10, 20.50 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 16-22 d. 
11, 13.15 val. (20 d. 11 val. seansas nevyks).
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 16-22 d. 12, 18 val. 
(17, 20 d. 18 val. seansas nevyks).

XIX amžiaus šiaurės Anglija. Jauna ra-
šytoja Edita, kurią vaidina Mija Vasikovska 
(Mia Wasikowska) pasižymi ypatinga galia: 
kiek save prisimena, ji visuomet galėjo re-
gėti kito pasaulio būtybes. Vieno pobūvio 
metu mergina susipažįsta su žaviu paslap-
tingu vyriškiu - seru Tomu Šarpu, kurį įkū-
nija Tomas Haidlestonas (Tom Hiddleston). 
Abipusė simpatija netrunka pavirsti meile. 
Atšokamos vestuvės ir jaunamartė išvyks-
ta gyventi į seną vyro dvarą, kartu su jo 
seserimi Liusile, kurią vaidina Džesika Čes-
tein (Jessica Chastain).

Tikėdamasi, kad nauja vieta ir šeimy-
ninė laimė jai padės pabėgti nuo praeities 
šešėlių ir gąsdinančio gebėjimo regėti dva-
sias, Edita netrunka nusivilti. Paaiškėja, 
kad senasis dvaras nuostabiu pavadinimu 
„Crimson Peak“ pertekęs šiurpių paslap-

čių, nusikaltimų ir tragedijų. Dar daugiau - 
paslapčių kupinas ir jos pačios vyras, seras 
Tomas bei jo sesuo. Netrukus Edita su 
siaubu suvokia patekusi į galimai mirtinus 
spąstus.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo spalio 16 d.

n Fantastinė siaubo drama, JAV, 2015

n Režisierius: Guillermo del Toro

n Vaidina: Charlie Hunnam, Jessica Chastain, 

Tom Hiddleston, Mia Wasikowska ir kiti

n iMDB: 8,3/10

„Purpurinė 
kalva“

„Crimson Peak“

Filme „Purpurinė kalva“ - kostiumų  
grožis, spalvos, muzika ir aplinka, 

persismelkusi šiurpia estetika
„Forum Cinemas“ nuotr.
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 Kinas/TeaTras

„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 
15, 21 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 16-22 d. 11.10, 13.40 val. 
(11.10 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 13.30 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Tobulo mokytojo žodžiai“ (dokumentinis f., Kanada) - 
16 d. 17 val.
„Salto“ (psichologinė drama, Lenkija) - 16 d. 19 val.
„Slaptoji tarnyba“ (nuotykių drama, Lenkija) - 16 d. 
21 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., JAV) - 
17 d. 13 val. 18 d. 13.30 val.
„Lenkų kino festivalio filmų programa vaikams“ 
(įvairūs filmai, Lenkija) - 17 d. 15 val. 18 d. 15.30 val.
„Skaidrusis Lama“ (dokumentinis f., Rusija) - 17 d. 
16.30 val.
„Meilės įvykių kronika“ (psichologinė drama, 
Lenkija) - 17 d. 18 val.
„Jaunystė“ (drama, Italija, Prancūzija, Šveicarija, 
D.Britanija) - 17 d. 20.15 val. 20 d. 20.50 val.
„Senovės Tibeto beieškant“ (dokumentinis f., 
Vokietija) - 18 d. 17 val.
„Žemuogių pievelė“ (drama, Švedija) - 18 d. 18.30 val.
„Dievai“ (biografinė drama, Lenkija) - 18 d. 20.30 val.
„Beveik draugės“ (dokumentinis f., Izraelis) - 
19, 22 d. 12 val.
„Andersonas“ (dokumentinis f., Vokietija) - 19 d. 15 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva) - 19 d. 
16.50 val. 22 d. 16.30 val.
„Lava“ (drama, Lenkija) - 19 d. 19 val.
„Jeziorak“ (kriminalinis trileris, Lenkija) - 
19 d. 21.25 val.

„Spartakas ir Kasandra“ (dokumentinis f., 
Prancūzija) - 20 d. 12 val.
„Mano ašigalis“ (biografinė drama, Lenkija) - 20 d. 
17.10 val.
„Kūnas“ (drama, Lenkija) - 20 d. 19 val.
„Įvairių šeimų vaikai“ (dokumentinis f., Australija) - 
21 d. 12 val.
„Pastogė“ (dokumentinis f., Šveicarija) - 21 d. 18 val.
„Aš dar gyva“ (dokumentinis f., Alžyras) - 21 d. 20 val.
„Apie smurtą“ (dokumentinis f., Švedija) - 
21 d. 21.30 val.
„Vestuvės kelyje“ (dokumentinis f., Italija) - 22 d. 
18.30 val.
„Cenzūruoti balsai“ (dokumentinis f., Izraelis, 
Vokietija) - 22 d. 21.15 val.

MULTIKINO OZAS
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 16 d. 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val. 17-22 d. 
11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 16 d. 18.15, 20.30 val.  
17 d. 18.30, 21.45 val. 18, 20-22 d. 18.45, 21.30 val.  
19 d. 21 val.
„Meistras ir Tatjana“ (biografinė drama, Lietuva, 
N-13) - 16-17, 19, 21-22 d. 17.30 val. 22 d. 17.15 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 22 d. 19 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 16, 
18-20 d. 13.30, 16.15, 19, 21.45 val. 17 d. 13.30, 16.15, 
19.30, 22 val. 21 d. 13.50, 16.20, 19, 21.45 val. 22 d. 
13.30, 16.15, 19.15, 21.50 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 16, 20 d. 10, 12.30 val. 17, 21 d. 10, 
12.30, 15 val. 18 d. 10, 12.20, 14.45 val. 19 d. 15 val.  
22 d. 10, 12.30, 14.50 val.

„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 16 d. 10.45, 13.15, 15.45 val. 17-18 d. 10.45, 
13.10 val. 19 d. 10, 12.30 val. 20-22 d. 11, 13.30, 16 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 16-21 d. 12.30, 
15.30, 18.30, 21.30 val. 22 d. 11.30, 14.30, 17.30,  
21.15 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 16 d. 14, 17 val. 17, 
19-21 d. 14 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
16 d. 19.30 val. 17, 20 d. 22 val. 18-19, 21 d. 19.30,  
21.45 val. 22 d. 16.15 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
16-21 d. 22 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 18-19 d. 21.30 val. 20, 22 d. 13.45 val. 21 d. 
13.45, 21.45 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 16, 
18-20, 22 d. 11.15 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 16 d. 
10.15, 12 val. 17, 19-22 d. 10, 12 val. 18 d. 10, 12, 14 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, 
Prancūzija, Šveicarija, N-16) - 16 d. 15.30 val.  
17-22 d. 16 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 16 d. 11 val. 17, 19-22 d. 11.30 val.  
18 d. 10.45 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 17-21 d. 10.15 val. 22 d. 14 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
17 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Meistras ir Tatjana“ (N-13) - 21 d. 12 val. (specialus 
seansas mamoms su mažyliais).

Kino teatruose nuo spalio 16 d.

n Kriminalinė drama, Didžioji Britanija, 

Prancūzija, 2015

n Režisierius: Brian Helgeland

n Vaidina: Tom Hardy, Christopher Eccleston, 

David Thewlis, Emily Browning, Taron Egerton ir kiti

n IMDB: 7,5/10

„Legenda“
„Legend“

Premjera
Kadrai iš filmo „Legenda“

EPA-Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS Kinas/TeaTras

OZO KINO SALĖ
„Ne(tikros) prancūziškos vestuvės“ (komedija, 
Prancūzija) - 17 d. 15 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 17 d. 16.40 val. 21 d. 
18 val. 22 d. 17 val.
„Meistras ir Tatjana“ (biografinė drama, Lietuva) - 
17 d. 18.20 val. 20, 22 d. 18.40 val.
„Prancūziškos skyrybos“ (romantinė komedija, 
Prancūzija) - 20 d. 17.10 val.
„Ieškojimai“ (drama, Prancūzija, Gruzija) -21 d. 19.40 val.

KAuNAS

FORuM CINEMAS
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 16-22 d. 10.40, 13, 15.40, 18.30, 21.20, 23.50 val. 
(16 d. 18.30 val. seansas nevyks; 23.50 val. seansas vyks 
16-17 d.). 16 d. 18.10 val. (COSMO VIP premjera).
„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 16-22 d. 13.20, 14.50, 18.10, 21.40, 
23.30 val. (18.10 val. seansas nevyks 20, 22 d.; 23.30 val. 
seansas vyks 16-17 d.).
„Meistras ir Tatjana“ (biografinė drama, Lietuva, 
N-13) - 16-22 d. 14.40, 19.20 val.
„Otelas“ (originalo k.) - 17 d. 19.55 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 22 d. 18.10 val.
„Geriausios 2015 metų KANŲ LIŪTŲ reklamos“ 
(specialus renginys, N-7) - 20 d. 19, 19.15, 19.25, 21.40, 
21.50, 22 val. 21-22 d. 19, 21.30 val.
LuX kino dienos (festivalis) - 19 d. 18.30 val. 
(Pamoka). 22 d. 18.30 val. (Mustangės).  
Seansai nemokami. Registracija į seansus el.paštu 
LUXfilmai@europarl.lt

„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
16-22 d. 10.50, 16.10, 17.50, 20.30, 21.10 val.  
(19, 22 d. 17.50, 20.30 val. seansai nevyks; 21.10 val. 
seansas vyks 19, 22 d.).
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 
13.30, 16.15, 19.05, 21.50 val. (20-22 d. 19.05, 21.50 val. 
seansai nevyks).
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 15, 18, 
21, 23.59 val. (17, 20 d. 18, 21 val. seansai nevyks;  
23.59 val. seansas vyks 16 d.).
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 16-22 d. 
11.50 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ 
(fantastinis f., JAV, N-7) - 16-22 d. 10.20, 16.45,  
18.50 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 16-22 d. 15.30, 21.30 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
16-22 d. 10.30, 12.40 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 16-22 d. 11, 
13.10 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 16, 18, 22 d. 21.10 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
17, 19, 21 d. 21.10 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 17-18 d. 10.10 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 16-22 d. 12.15 val.
„Naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 16-17 d. 
23.10 val.
„Apsėstieji“ (siaubo f., JAV, N-16) - 16-17 d. 
23.40 val.

CINAMON
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 22 d. 18.30 val.
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 16-20, 22 d. 14.30, 17, 19.30, 22 val.
„Meistras ir Tatjana“ (biografinė drama, Lietuva, 
N-13) - 16-22 d. 13,30, 18.15 val. (18.15 val. seansas 
vyks 17, 19, 21 d.).
„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 16-22 d. 20.30 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 21 d. 17, 19.30 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 16-22 d. 10.45, 13.10 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 16-22 d. 12, 16.45 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 
16-22 d. 14.15, 19 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 15.35, 21 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 16-22 d. 11.40, 
22 val. (22 val. seansas vyks 21 d.).
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
16-22 d. 21.30 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 16-22 d. 11.15, 17.45, 20, 22.15 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
22 d. 18.30 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
21 d. 14.30 val.
„Naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 16-22 d. 15.30, 
18 val. (17, 19, 21 d. 18 val. seansas nevyks).
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 16-22 d. 
11.30, 13.45, 15.45 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Filmo „Legenda“ žvaigždė Tomas Hardis 
(Tom Hardy) į filmo premjerą Londone atėjo 

su žmona Šarlote Rilei (Charlotte Riley)

Premjeroje pasirodė ir „Legendoje“ 
vaidinanti Emili Brauning (Emily Browning)

1933 m. gimę dvyniai Ronaldas (Ro-
nis) ir Redžinaldas (Regis) Krėjai į isto-
riją pateko kaip vieni žiauriausių, negai-
lestingiausių ir garsiausių Londono nu-
sikaltėlių, mėgusių prabangą ir spindesį. 
Jų valdomuose naktiniuose klubuose 
koncertuodavo Frenkas Sinatra ir Džudi 
Garland, broliai buvo dažnai matomi po-
litikų, aktorių ir kitų įžymybių draugijo-
je. Tuo pat metu Ronis ir Regis su savo 
gauja, kurią vadino „Firma“, vykdė gink
luotus apiplėšimus, užsiiminėjo reketu, 

padeginėdavo verslininkų nuosavybę, 
kankino ir žudė žmones.

Brolių „karjera“ baigėsi areštu  
1968 m. gegužės 9 dieną. Brolių gyve-
nimo istoriją pasakojančioje juostoje abu 
dvynius suvaidino Tomas Hardis (Tom 
Hardy). Pagrindinis dėmesys filme ski-
riamas Regiui Krėjui, siekiančiam su-
švelninti vis dažnesnius ir žiauresnius 
nevaldomus brolio pykčio ir agresijos 
protrūkius.

„Forum Cinemas“ inf.



58 laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  1 6

koncertai/teatrasteatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
16 d. 18.30 val. - L.A.Minkus „Bajaderė“. 4 v. baletas. 
Dir. M.Staškus.
17 d. 18.30 val. - J.Massenet „Manon“. 5 v. opera 
(prancūzų k.). Dir. J.Geniušas.
18 d. 12 val. - S.Prokofjev „Pelenė“. 3 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
21 d. 18.30 val. - G.Bizet „Karmen“. opera. Dir. G.Rinkevičius.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
16 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Jokela 
„Fundamentalistai“. Rež. J.Vaitkus.
16 d. 19 val. Studijoje - T.Kavtaradzė „Keletas pokalbių 
apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
17 d. 16 val. Studijoje - „Viskas netrukus baigsis“ 
(„Liūdni slibinai“).
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - D.Alighieri „Rojus“. 
Rež. E.Nekrošius.
20 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Ana Karenina“. 
Choreogr. A.Cholina (Maskvos J.Vachtangovo teatras).
20 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Drąsi šalis (Lietuvos 
diena)“. Rež. C.Graužinis.
21 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Moterų krantas“. 
Choreogr. A.Cholina (Maskvos J.Vachtangovo teatras).

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
17 d. 14 ir 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
16 d. 18 val. - „Pabaigos pradžia“. Rež. A.Lebeliūnas.
17 d. 12 val. 99 salėje - H.Verburg „Pingvinai ir kiauši-
nis“. Rež. R.Kudzmanaitė.
17 d. 18 val. - M.Frayn „Triukšmas už kulisų“. Rež. P.E.Landi.
18 d. 12 ir 15 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal 
L.Žutautės knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
21 d. 18 val. - A.Juozaičio „Širdis Vilniuje“. Rež.: 
J.Vaitkus, A.Vidžiūnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
21 d. 18.30 val. - V.Nabokov „Camera obscura“. 
Rež. S.Varnas.

RAGAniuKĖs TEATRAs
17 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Karlsonas ir Mažylis“. 
R.Urbonavičiūtė.
18 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katinėlis ir Gaidelis“. 
R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

17 d. 12 val. - „Spragtukas“. Rež. V.Mazūras.
18 d. 12 val. - „Bitė Maja“. Rež. V.Mazūras.

Mažojoje salėje
17 d. 14 val. - „Saulės vaduotojas“. Rež. R.Driežis.
18 d. 14 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.

„DOMinO“ TEATRAs
16 d. 19 val. - N.Saimonas „Basomis parke“. 
Rež. P.Stoičevas (Juozo Miltinio dramos teatras).
18 d. 13 val. - V.Alanas „Nuodėmių miestas“. 
Rež. O.Šapošnikov.
19 d. 19 val. - R.Cooney „Meilė pagal grafiką“. 
Rež. A.Večerskis.
20 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
22 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.

MEnŲ sPAusTuVĖ
16 d. 18 val. - Biosphere LIVE (Touch, Biophon Records, NO).
17 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Vilkas ir ožiukai“ (teat-
ras „Lino lėlės“). Rež. L.Zubė.
18 d. 11 val. Juodojoje salėje - Šiuolaikinio šokio 
spektaklis „Mozaika“. Choreogr. B.Banevičiūtė  
(šokio teatras „Dansema“).
19 d. 12 val. - Pasakų pirmadieniai mažyliams. 
„Apie du panašius brolius“. Pasakas seka S.Degutytė 
(„Stalo teatras“).
22 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! Atvira erdvė’15 
pristato: šiuolaikinio šokio spektaklis: „Rekonstruoti“. 
Choreogr. M.Praniauskaitė.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
17 d. 12 val. - „Kelionė į Afriką arba Dar kur Nors“. Rež. 
Ž.Ramanauskas.
18 d. 13 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“ 
(pagal I.Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“). 
Rež. A.Jankevičius.
17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
18 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gera muzika gyvai“. 
Koncertas Mistinė kelionė su persų muzikos meistru 
Kayhan Kalhor (Iranas).
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Lietuvos nacionalinis dra-
mos teatras. M.Ivaškevičiaus „Didis blogis“. Rež. A.Schilling.
20 d. 19 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
16 d. 18 val. - J.Štrauso „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Maciulevičius. Dir. V.Visockis.
17 d. 18 val. - „Zygfrydo Vernerio kabaretas“. 
2 d. muzikinis reviu. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
18 d. 18 val. - J.Štrauso „Žydrasis Dunojus“. 
2 d. baletas. Choreogr. E.Špokaitė. Dir. J.Geniušas.

KAunO KAMERinis TEATRAs
16 d. 18 val. - Moliere „Šykštuolis arba Melo mokykla“. 
Rež. A.Pociūnas.
17 d. 18 val. - „Stebiuosi, Viešpatie, tavimi...“ Rež. A.Rubinovas.
18 d. 16 ir 19 val. - „Viskas netrukus baigsis“ („Liūdni 
slibinai“).
18 d. 18 val. KKT gastrolės Anykščiuose; 
20 d. 18 val. KKT gastrolės Varėnoje - D.Čepauskaitės 
„Diena ir naktis“. Rež. S.Rubinovas.
22 d. 14 val. - Premjera! J.Cariani „Nesamas miestas“. 
Senjorams.
22 d. 18 val. - Premjera! J.Cariani „Nesamas miestas“.

KAunO MAŽAsis TEATRAs
17 d. 18 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
18 d. 12 val. - A.Dilytės „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.

Kartą per mėnesį vykstančius koncertus 
jau spėjo pamėgti vilniečiai ir miesto svečiai. 
Šį sezoną klausytojai bus supažindinami su 
„Bardai LT“ metų atradimais ir bus suteik-
ta galimybė jauniesiems kūrėjams pristaty-
ti savo kūrybą jaunojo svečio rubrikoje. O 
penktojo sezono pradžia bus išskirtinė, nes 
galimybė pasiklausyti autorinės Sauliaus Ba-
reikio kūrybos, kai šis ją atlieka vienas, yra 
unikali ir vienintelė.

S.Bareikis, žinomas aktorius, daugelio 
mėgstamas ne tik dėl teatre sukurtų vaid
menų, bet ir dėl atvirų, jautrių, nuoširdžiai 
atliekamų dainų, surengs savo autorinį kon-
certą. Daugiau nei dvidešimt metų vaidi-

Penktąjį  „Bardai tarp žvaigždžių“ sezoną pradės Saulius Bareikis
Spalio 16 dieną geros muzikos ekspertai 
„Bardai LT“ kviečia į projekto „Bardai tarp 
žvaigždžių“ penktojo sezono atidarymo 
koncertą, kuriame laukia išskirtiniai muzi-
kos ir vaizdų vakarai „dangaus platybėse“.

Saulius Bareikis kviečia  
į solinį koncertą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„LAISVALAIKIO“ GIDASteatras/koncertai

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
17 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos 
koncertas „Iš orkestro lobyno“. Lietuvos nacionalinis sim-
foninis orkestras. Solistė G.Gedvilaitė (fortepijonas). Dir. 
J.Domarkas.
18 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas visai šeimai 
„Scenoje - orkestras ir jaunieji talentai“. Lietuvos kamerinis 
orkestras. Solistai: U.Katinskaitė, A.Filipenkovas (smuikai), 
R.Bartulis (klarnetas), P.Paškevičius (obojus), J.Vozbutas 
(akordeonas). Dir. M.Barkauskas.

TAiKOMOsiOs DAilĖs MuZiEJus
18 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas 
„Naujausiųjų laikų muzika. XX a. I pusė“. Čiurlionio kvarte-
tas. Gryta Tatorytė (fortepijonas).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
17 d. 19 val. - Kayhan Kalhor ir Erdal Erzincan - mistinė 
Artimųjų Rytų muzika (Iranas, Turkija).

20-22 d. XIII Tarptautinis dainuojamosios poezijos festiva-
lis „Tai - aš“.
20 d. 19 val. - „2 maestro“. I dalis - Andrius Kulikauskas 
su grupe. II dalis - Vytautas Kernagis „gyvai“.
21 d. 19 val. - „Mėnulio sodai“. Laurent Secco 
(Prancūzija), V.Kazlauskas, T.Varnagiris su grupe, styginių 
instrumentų orkestras.
22 d. 19 val. - „Solo. Ir Drauge...“ K.Smoriginas, 
D.Razauskas, S.Petreikis.

MOKYTOJŲ nAMAi
16 d. 19 val. VMN Svetainėje - XIII Tarptautinis dainuo-
jamosios poezijos festivalis „Tai - aš“. Grupė „Basi“.

TRAKAi

TRAKŲ Pilis
18 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje - „Trakų 
kaštelionas Oginskis“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“. 
Ansamblis „Musica humana“ (meno vadovas ir dir. 
A.Vizgirda). Solistai: S.Liamo (sopranas), A.Vizgirda (flei-
ta), R.Beinaris (obojus), I.Girdžiūnaitė (smuikas). Dalyvauja 
aktorius V.Rumšas.

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ  
FilHARMOniJA

16 d. 18 val. - Simfoninės muzikos koncertas „Iš 
orkestro lobyno“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Solistė G.Gedvilaitė (fortepijonas). Dir. 
J.Domarkas.

KlAiPĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
16 d. 18 val. - „Jau aušt aušružė“. Valstybinis choras 
„Vilnius“ (meno vadovas ir dir. A.Dambrauskas).

PAlAngA

KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
17 d. 19 val. - Wanda Johnson koncertas (blues, soul, 
JAV). T.Manley (gitara), R.Hegler (bosinė gitara), T.Sherard 
(mušamieji).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

nantis Valstybiniame jaunimo teatre S.Ba
reikis į sceną dažnai kyla ir dainuoti, arba, 
kaip pats sako, vaidinti savęs. Atlikėjo ma
nymu, dainuodamas turi apsinuoginti, skai
tydamas tą muzikinį dienoraštį, kurį iš prin
cipo rašai sau. „Rašai tai, ką nori iš savęs 
išmesti, paversti tam tikru ženklu... Tik 
paskui ateina noras, poreikis pasidalyti, ir 
tada tai tampa viešu dienoraščio skaitymu, - 
samprotauja menininkas.  Dalytis skatina 
ir elementari baimė, kad kartu su tavimi 
gali numirti ir tam tikros temos, idėjos, 
tekstai, kurie paskui klaidžios kažkur beo
rėje erdvėje. Juk žmogus toks sutvėrimas, 
kuriam svarbu ką nors palikti, perduoti kaž
kokią žinią.“

Penktąjį  „Bardai tarp žvaigždžių“ sezoną pradės Saulius Bareikis
l 2008 m. pasirodė pirmasis S.Ba-

reikio autorinis albumas - „Svečias“. Ja-

me - 11 dainų, sukurtų pagal poetų 

A.A.Jonyno, R.Danio, V.Mačernio, R.

Stankevičiaus ir paties bardo žodžius. 

Nors jo kurtos dainos publikai jau buvo 

puikiai pažįstamos ir skambėjo „Aktorių 

trio“ ir „Adios“ repertuare, šiuo albumu 

bardas dar kartą įtvirtino save kaip savi-

tą, nevienareikšmišką, talentingą kūrėją.

l 2010 m. gavęs Vytauto Kernagio 

vardo gitarą, kuri įteikiama už indėlį į 

lietuviškąją dainuojamąją poeziją, atli-

kėjas neslėpė nuostabos. „Tai labai ma-

lonu, tačiau vienam priimti šį įvertini-

mą sunku. Jei galėčiau, šia gitara pasi-

dalinčiau su bitlais, Vladimiru Visockiu, 

„Aktorių trio“ kolegomis Kostu Smori-

ginu ir Olegu Ditkovskiu, bardu Andriu-

mi Kulikausku ir šiek tiek palikčiau 

sau“, - sakė S.Bareikis.

l Pastaruoju metu dainų autorius 

ir atlikėjas dažnai koncertuoja duetu su 

sūnumi aktoriumi Jokūbu Bareikiu, tu-

ri bendrą programą su kompozitoriumi 

Andriumi Kulikausku, kartkartėmis 

vienoje scenoje susitinka su kolegomis 

iš legendinės grupės „Aktorių trio“, ku-

ri atgimsta viena ar kita proga. Todėl 

šis autorinis S.Bareikio koncertas - itin 

reta proga išgirsti aktorių vieną, įsi-

klausyti į jo monologus. Koncerto vie-

toje bus galima įsigyti ir atlikėjo kom-

paktinę plokštelę.

Faktai

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

l Sauliaus Bareikio koncertas - Vilniaus 
universiteto planetariume spalio 16 dieną 19 val.

l Bilietai parduodami www.bilietai.lt 
ir 1 val. iki koncerto prie salės durų.
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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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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

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
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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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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

Modelis Vaida  
Grikšaitė-Česnauskienė

1983 10 20

Kulinaras, šokolado 
meistras Ali Gadžijevas
1983 10 21

Šią savaitę  prasidėjęs meilės 
romanas bus ilgas ir nevaržantis laisvės. 
Priimkite su dėkingumu jums siunčia-
mas likimo dovanas, kai  sulauksite 
malonios žinios ar kvietimo. Vieniši  
suras sau porą, sukūrę šeimas suksis 
buities vargų ir džiaugsmų verpetuose. 
Puikus laikas keisti darbą. Daugiau 
būkite gamtoje.

JAUČIUI

Šią savaitę  jums pagelbės 
jūsų pažintys ir geri santykiai su aplin-
kiniais, galite sulaukti labai viliojančių 
pasiūlymų. Viskas klostysis gerai ir 
turėsite ne vieną galimybę įsitikinti, 
kad likimas jus myli. Puikus laikas 
vykti į komandiruotę. Didelė tikimybė 
neturintiems antrosios pusės ją sutikti. 
Saugokitės skersvėjų.

DVYNIAMS

Labai darbinga savaitė. Puikiai 
seksis žiniasklaidos atstovams bei 
tiems, kurių darbas susijęs su informa-
cijos perdavimu. Vienišiai, nesėdėkite 
sudėję rankų, juk jūsų laukia įdomios  
ir intriguojančios pažintys. Vairuotojai, 
būkite atsargūs, kelyje padidėjęs avarin-
gumas gali baigtis ne visai sėkmingai,  
teks pagulėti savaitę kitą namuose.

AVINUI

Prognozė sPalio 16-22 d.

Asmeninis gyvenimas tekės 
įprasta vaga, tik pasistenkite nepainioti 
asmeninių santykių su darbu, džiaukitės 
savo sėkme ir pasistenkite pradžiuginti 
tuos, kuriems ne taip gerai sekasi. 
Įvykiai apie jus suksis tarsi švytuoklė - 
nuo pakilimo iki kritimo. Saugokite 
sveikatą, ypač jeigu turite polinkį į 
priklausomybes.

ŠAULIUI

Meilės fronte viskas tekės įprasta 
vaga. Pasistenkite apdairiai elgtis su 
pinigais, neleiskite veltui nė vieno euro, 
nes būsite labiau linkę išlaidauti, nei 
kaupti. Antroje savaitės pusėje gali kilti 
minčių keisti darbą ar išeiti ilgalaikių 
atostogų. Jeigu nepradėjote sportuoti, 
pats laikas tai padaryti.

SKORPIONUI

Visi  šiuo laikotarpiu pradėti darbai 
garantuoja sėkmę ateityje, pagaliau bus 
įvertintos jūsų pastangos. Nauji santykiai 
gali būti dviprasmiški, todėl per daug 
nesureikšminkite paslaugos ar gesto, 
nešvaistykite savo energijos nereikalin-
giems darbams ar išgyvenimams. 
Pats laikas apsilankyti pas gydytoją dėl 
sveikatos profilaktinio patikrinimo.

SVARSTYKLĖMS

Jeigu ryšiai su artimu žmogumi 
prigesę, tinkamas metas juos atgaivinti. 
Šią savaitę  nelabai tinkamas metas 
tvarkyti piniginius reikalus, tad 
pasistenkite per daug neišlaidauti. 
Palankus laikas dirbantiems pramogų 
versle.

VĖŽIUI

Vienišiems teks rinktis net iš 
kelių pretendentų į jūsų širdį. Turėsite 
apsispręsti dėl kelių svarbių dalykų – 
vienas bus susijęs su mokslu ar veiklos 
pasirinkimu, kitas su santykiais. Priimti 
sprendimus jums padės žmogus, turintis 
jūsų pasitikėjimą. 

LIŪTUI

Asmeniniame gyvenime 
venkite konfliktinių situacijų. 
Pasistenkite būti lankstesni, atsižvelkite 
ir  į kitų žmonių poreikius, nes  tik 
dirbdami su komanda pasieksite norimų 
rezultatų. Antroje savaitės pusėje 
gali  tekti netikėtai išvykti  ar pakeisti 
kelionės planus. Saugokitės žarnyno 
infekcijų.

MERGELEI

Asmeniniame gyvenime galimas 
trumpalaikis išsiskyrimas dėl darbo 
reikalų. Geras laikas jūsų karjerai,  
imkitės darbų, nes tai, ką padarysite 
dabar kartu su bendradarbiais kaip 
komanda, padės jums kilti  karjeros 
laiptais.

OŽIARAGIUI

Geras laikas ieškoti naujų partne-
rių, nauja partnerystė bus gana perspektyvi, 
todėl pasistenkite pasinaudoti atsivėrusio-
mis galimybėmis, santykiai su kolegomis 
ir vadovais bus taikūs, palankus laikas įgy-
vendinti senus sumanymus. Antroje savai-
tės pusėje galite turėti nenaudingų ar net 
nuostolingų sutarčių, todėl būkite budrūs 
pasirašydami finansinius dokumentus.

ŽUVIMS

Vieniši  sulauks ypač daug 
dėmesio iš priešingos lyties atstovų, tad 
jeigu neplanuojate rimtų įsipareigojimų, 
nedalykite daug žadančių užuominų. 
Tiems, kas dirba mėgstamą darbą ir 
tiki tuo, ką daro, lydės sėkmė. Antroje 
savaitės pusėje susilaikykite nuo didelių 
investicijų.  

VANDENIUI

Krepšininkas  
Mindaugas Kuzminskas
1989 10 19

Laidų vedėjas  
Andrius Rožickas
1970 10 19

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

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės  LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Malūnėlis. Batas. Mia. 
Akyta. Seborėja. Abaka. Penalas. 
RAM. Mina. Kolitas. Dima. Gana. 
Valetas. Ja. Ta. Romanas. Skola. 
Tulikas. Faunas. Ramadanas. 
Kalbasi. Kameronas. Reidas. 
Salakas. Dailus. Nė. Uranas. 
Daimas. Sin. Asas. Plautai. Moša.  
Alsas. Spirgas. Molas.
Horizontaliai: Amaterasu. Labina. 
Amaras. Rūkana. Melasa. Nyka. 
Taranas. Mėta. Rudokas. LA. 
Volanas. Kaminas. Pp. Polakas. Li. 
Selenas. Dar. Benitas. Daug. Abatas. 
Raita. Tolas. Keimas. Garas. Failai. 
Sės. Saldus. Kubas. Mo. Marijonas. 
Sol. Amalas. Niša. Čalma. Asilėnas.
Pažymėtuose langeliuose: 
ReaKtoRius. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo salono 

„equador“ abonementą. 

Atsakymą į kryžiažodį iki spalio 20 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Laura Kvėdarnaitė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“ 
abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

Knygyne lankytojas klausia pardavėjo:
- Gal turite knygą „Kaip greitai praturtėti“?
- Taip, turime, bet ją parduodame tik su 

„Baudžiamuoju kodeksu“.
l

Sudužo keleivinis keltas. Ir taip jau atsitiko, 
kad visi vyrai pakliuvo į vieną salą, o visos 
moterys - į kitą. Veiksmas vyksta vyrų saloje.

Dvidešimtmetis sako:
- Ei, vyrai, greičiau šokim į vandenį ir - 

pas moteris.
30-metis:
- Palaukite, nėra kur skubėti. Sumeist-

rausime plaustą ir nuplauksime.
40-metis:
- Ko jūs nerimaujate? Jos tuoj pačios pas 

mus atplauks.
50-metis:
- Na ko gi jūs čia bruzdate? Aš ir iš čia 

viską puikiai matau.

l

Anglas džentelmenas nutarė atleisti sekre-
torę. Išsikvietė ją ir labai taktiškai pareiškė:

- Panele Džons, jūs esate puiki darbuoto-
ja, tiesiog mūsų firmos pasididžiavimas, jūs 
tvarkote firmos reikalus jau daugelį metų ir 
aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip mūsų firma 
galėtų dirbti be jūsų, bet nuo pirmadienio 
mes pabandysime...

l

 Teisme apklausinėjamas firmos vadovas:
- Sakykite, jūs vengėte mokėti mokesčius 

tokiu būdu, kaip papasakojo mokesčių ins-
pektorius?

- Tikrai ne! Tačiau jo metodas irgi vertas 
dėmesio!

l

- Ar spėsiu į ketvirtos valandos traukinį, 
jei eisiu per laukus? - klausia turistas vals-
tiečio.

- Žinoma, - atsako jis. - O jeigu jus dar 
ir bulius pamatys, tai spėsite net į trečios 
valandos ekspresą!

l

 Įmonės vadovas klausia įsidarbinti no-
rinčio vyro:

- Ar jūs vedęs?
- Ne, bet vis tiek darau viską, ką man 

sako.
l

Visa įniršusi žmona įlekia į namus:
- Aha! Aš viską žinau!
Vyras:
- Taip? Na, ir kiek gi intakų turi Nemunas?

l

Mokytoja barasi:
- Jei taip ir toliau mokysies, tavo tėvas 

pražils!!! 
- Įsivaizduoju, kaip jis apsidžiaugs, - ki-

kena Petriukas. - Juk dabar jis visiškai 
plikas.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

GRAŽUOLĖ II. Libanas turi naują grožio karalienę - šių metų „Mis 
Libanas“ išrinkta 23-ejų Valeri Abu Chakra (Valerie Abou Chacra).

GRAŽUOLĖ I. „Mis Venesuela“ 
tapo 19-metė studentė  
Mariam Habach Santuči  
(Mariam Habach Santucci).

EPA-Eltos nuotr.


