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 ■ Laidų vedėjas Rytis Zemkauskas įsitikinęs, kad Lietuvos vairuotojų kultūra gana cha-
otiška. O koks vairuotojas keliuose yra pats Rytis? 18 p.

 ■ Dainininkė ir vizažistė Milita Daike-
rytė atskleidė savo gyvenimo faktus, 
kurie iki šiol buvo žinomi tik jos arti-
miesiems. 12 p.

 ■ Anot psichologo Mariaus Daugela-
vičiaus, žmonės dažnai neįvertina 
tikrosios sapnų reikšmės. Panašu, kad 
jie kur kas naudingesni, nei atrodo iš 
pirmo žvilgsnio. 28 p.
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kaip kontroliuoti sapnus?

ryčio zemkausko vairavimo ypatumai

tai, ko nežinojote apie 
militą daikerytę
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„LaisvaLaikio“ interviu

Urtės gyvenimas  itališku ritmu

Nesvarbu, ar tai 
pirmadieNio, ar 
peNktadieNio 
vakaras, jei 
moterys susiruošė 
į miestą, jos 
būtiNai pasipuoš, 
avės aukštakulNius
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„LaisvaLaikio“ interviu

Vos prieš porą savaičių iš Italijos grįžusi 
dainininkė Urtė ŠIlagalytė (23) prisipa-
žįsta, kad išeidama iš namų dar pamiršta 
apsirengti šiltesnį megztinį. Juk Milane iki 
šiol saulėta ir šilta. Pusmetį Italijos madų 
sostinėje Milane atlikėja dirbo pasaulinėje 
„Expo 2015“ parodoje, kur lietuvos paviljo-
ne buvo atsakinga už įvairius renginius bei 
delegacijų pasitikimus. tiesa, būdama ten 
ji nepamiršo ir savo muzikinės karjeros. Ur-
tė dalyvavo tarptautiniame muzikos kon-
kurse „Canzoni del Mondo“, laimėjo pirmą 
vietą, įrašė dainą, su kuria jau bando laimę 
atrankoje į „Euroviziją“ Šveicarijoje. Darbai 
darbais, o kaipgi itališka meilės avantiūra? 
„Bus laikas, bus ir jausmai“, - šypsosi Urtė.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Neseniai grįžai iš Italijos, kur pralei-
dai gerą pusmetį. Kaip sekasi adaptuotis?

- Iš tiesų dar pakankamai sunkiai. Net 
nemaniau, kad taip bus. Pajutau, kad čia ir 
oras kitoks, ir maistas. Todėl jaučiuosi dar 
taip lengvai skraidanti ir bandanti įsivažiuoti 
į įprastą gyvenimo ritmą.

- Kokius skirtumus grįžusi pastebi 
tarp Lietuvos ir Italijos, lietuvių ir italų?

- Ne paslaptis, kad visi kalba, jog italai 
labai mėgsta sakyti begalę komplimentų. Ir 
iš tiesų yra tam tikra dalis, kurie meluoja ir 
sako tuos komplimentus tik tam, kad pasiek-
tų savo. Tačiau didžioji dalis bent Milane yra 
be galo išsilavinę, noriai padeda, nuoširdžiai 
šypsosi. Būtent to man pritrūko grįžus į Lie-
tuvą - šypsenų ir pozityvumo.

- O susidūrei su negatyviu požiūriu į 
lietuvaites?

- Italai labai giria lietuvaites, daugelis jų 
net nebuvo Lietuvoje, bet jau girdėjo, kad čia 
pačios gražiausios moterys. O tas tikrai tiesa. 
Bet iš kai kurių artimesnių draugų teko gir-
dėti, kad lietuvaitės per daug greitai pasiduo-
da kerams, patiki meile. Gal esame iš šaltes-
nio krašto, norime greitai įsimylėti ir būti 
mylimos, todėl neretai paskubame.

- Tau nesusuko galvos joks italas?
- Ne, aš, matyt, iš tų bjauresnių. (Šypsosi.) 

Turiu ten draugų, gerų draugų, bet kad įsi-
mylėčiau, matyt, nebuvo laiko. Dabar apskri-
tai esu atitolusi nuo meilių, milijonas darbų. 
O jausmų nereikia forsuoti, jie ateis savaime.

- Bet vyrai italai vis dėlto skiriasi nuo 
lietuvių?

- Skiriasi. Nieko nesakau - mūsų vyrai yra 
patys nuostabiausi, bet italų elgesys žavi tuo, 

Urtės gyvenimas  itališku ritmu

n Urtė Šilagalytė gimė 1992 m. 

sausio 21 d. Vilniuje

n 2008 m. dalyvavo TV projekte 

„Muzikos akademija“, kur užėmė antrą 

vietą
n 2010 ir 2011 m. dalyvavo atrankoje 

į „Euroviziją“

Dosjė
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jog jie moteriai visada stengsis parodyti kuo 
didžiausią dėmesį. Pavyzdžiui, mano vienas iš 
norų buvo pamatyti Da Vinčio „Moną Lizą“, o 
originalas yra Milane. Kad ten patektum, rei-
kia laukti kone mėnesį. Bevakarieniaudama 
prasitariau apie tai savo draugui, kitą vakarą 
mes ten jau atsiradome. Italai labai stengiasi 
dėl moters ir nedaro to dėl išskaičiavimo.

- Prie ko Italijoje priprasti buvo sun-
kiausia?

- Tik atvažiavus buvo sunku priprasti prie 
vėlyvos vakarienės. Jie valgo nuo kokios de-
šimtos valandos. Pirmą antrą savaitę galvo-
jau, kad grįšiu gerokai pastambėjusi, bet pas-
kui, matyt, pagavau tą ritmą ir viskas tapo 
normalu. Kita vertus, gyvenimas buvo tikrai 
įtemptas, grįždavau kokią pirmą nakties, o 
anksti iš ryto keldavausi į darbą. Tiesa, dabar 
to net ir trūksta. Be to, patiko, kad po darbų 
žmonės neužsidaro namuose, eina į miestą, 
atsipalaiduoja, susitinka, bendrauja.

- Italija garsėja savo virtuve. Koks 
maistas tave ten labiausiai sužavėjo?

- Itališka virtuvė mano viena mėgsta-
miausių. Nors ji siejama su makaronais ir 
picomis, būdama ten visiškai nevalgiau mil-
tinių patiekalų, bulvių. Valgiau žuvis, jūros 
gėrybes, net ir mėsos daug nevalgydavau, 
nors Lietuvoje esu tikra mėsėdė. Tiesiog pa-
sikeitė valgymo įpročiai. Be to, pastebėjau, 
kad ir patys italai nevalgo tiek daug picų ar 
makaronų. Ten visi prisižiūri.

- Kas dar iš pradžių buvo neįprasta?
- Vairavimas. Iš pradžių buvo keista, kad 

niekas nežiūri, ar žalia, ar raudona. Jei jiems 
reikia, jie važiuos. O, tarkime, jei yra dviejų 
juostų kelias, jie padarys keturias. Supratau 
viena - reikia įžūliai važiuoti, ir tiek. Reikia 
perprasti jų sistemą. Mes esame įpratę ben-
drauti ramiai, gražiai. Italijoje toks būdas ne-
veikia. Pavyzdžiui, sugedo internetas, nuėjau, 
gražiai paprašiau, kad sutvarkytų. Sako, gerai, 
tuoj. Tą vakarą nesutvarkė. Paprašiau dar kar-
tą - nieko. Trečią dieną nuėjau ir pakėliau bal-
są. Viskas buvo sutvarkyta per valandą.

- Tiesa, kad italams labai svarbi šeima?
- Taip. Tiesa ir tai, kad italai yra „mamy-

čiukai“. Visos mano draugės italės skundėsi, 
kad dėl to sunku su vaikinu palaikyti santy-
kius. Bet jie taip yra auklėjami. Mergaitės 
turi gerai gyventi, būti truputį užrietusios 

EsamE iš šaltEsnio 
krašto, norimE 
grEitai įsimylėti 
ir būti mylimos, 
todėl nErEtai 
paskubamE

laisvalaikis 2 0 1 5  l a p k r i č i o  1 3

Italų elgesyje labiausiai Urtę sužavėjo  
jų sugebėjimas asistuoti moteriai

„LaisvaLaikio“ interviu
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nosis, o berniukai - mylimi, „čiustomi“. Tai 
ypač gerai matoma, tarkime, restoranuose - 
prie veidrodžio stovi koks vyriškis ir graži-
nasi, plaukus taisosi. Bet negali pykti, juk esi 
kitoje šalyje, čia kitokia kultūra. Gal mums 
atrodo, kad šitaip elgdamiesi jie per daug sa-
ve myli. Kita vertus, jie myli ne tik save, bet 
ir moterį šalia.

- Kuo dar skiriasi italės moterys nuo 
lietuvių?

- Jos taip greitai neprisileidžia vyrų. Lai-
ko atstumą. Kad vyrą prisileistų, jis turi pa-
rodyti ypatingą dėmesį, pasiūlyti kažką iš-
skirtinio. O šiaip jos tokios pat šaunios, links-
mos kaip ir mano draugės lietuvės.

- Lankeisi ir aukštuomenės vakarė-
liuose. Kuo jie skiriasi?

- Lankiausi Milano mados savaitėje. Visą 
savaitę vyko įvairūs renginiai. Pastebėjau, kad 
nors per vieną vakarą vyksta daugybė vaka-
rėlių, leki iš vieno į kitą, bet niekur nesutin-
ki tų pačių žmonių. Lietuvoje - visur tie patys 
veidai. O ten pramogų pasaulis labai didelis, 
daug žmonių, patys renginiai padaryti labai 
profesionaliai. Nors viskas apgalvota iki de-
talių, susirenka „grietinėlė“, jautiesi labai pa-
prastai, niekam nieko neįsipareigojęs. Gal dėl 
to, kad ten visi turtingi ir nebeturi dėl ko 

vieni prieš kitus puikuotis. Lietuvoje to kar-
tais pasigendu, žmonės bijo būti paprasti.

- O stilius labai skiriasi?
- Taip, skiriasi. Prie jo man irgi teko pri-

prasti. Nesvarbu, ar tai pirmadienio, ar penk-
tadienio vakaras, jei moterys susiruošė į 
miestą, jos būtinai pasipuoš, avės aukštakul-
nius. Pamenu, iš pradžių net pati gavau pas-
tabų iš savo panų, kodėl išėjau be aukštakul-
nių. Man gražu, kai moterys save puoselėja, 
puošiasi. O svarbiausia, kad Milane visada 
yra kur pasipuošus eiti.

- Kokie miestai Italijoje tave sužavė-
jo labiausiai? Gal gali rekomenduoti, kur 
verta apsilankyti?

- Ne kartą esu keliavusi po Italiją, bet ma-
ne visada labai žavi Bolonija ir Verona. Esu 
romantikė, todėl man Verona be galo graži tiek 
peizažais, tiek Šekspyro istorija. Džiaugiuosi, 
kad apsilankiau Milano operos teatre „La Sca-
la“. Ten mane viskas sužavėjo. Labai patiko ir 
dekoracijos, ir atlikimas, ir atmosfera. Tai vie-
ta, kur verta nueiti, nepagailėti pinigų.

- O kaip atrodo Italijos populiariosios 
muzikos industrijos pasaulis?

- Jame labai daug tos vadinamosios mafi-
jos, korupcijos. Tą industriją yra užgrobę ke-
li prodiuseriai, kurie be konkurencijos suka-
si šiame versle. Matyt, taip yra visur. Niekur 
nėra stebuklų. Apskritai konkurencija Milane 
visose srityse yra labai didelė. Kadangi kar-
tais eidavau vakarieniauti su merginomis mo-

deliais, jos iš pradžių į mane žiūrėjo kaip į 
didžiausią konkurentę. Kai pasakiau, kad ne-
su modelis, visos tapo draugėmis. Visi ten 
kovoja ir stengiasi atrasti savo vietą po saule.

- Nenuostabu, kad modelių ten daug, 
juk Milanas - mados sostinė. Ar teko pa-
čiai paišlaidauti?

- O, taip. (Juokiasi.) Man labai patiko jų 
maži butikai, kuriuose drabužiai vienetiniai. 
Nepasakyčiau, kad drabužiai labai pigesni nei 
Lietuvoje. Gal kiek pigesni tie vardiniai dra-
bužiai. Bet užtat brangus maistas. Maisto kai-
nos tikrai didelės. Restorane Milane vienas 
tiek pravalgai, kiek čia trise.

- Išvykdama žinojai, kad Italijoje pra-
leisi visą pusmetį. Nebuvo baisu, kad ta-
ve čia pamirš?

- Buvo labai baisu. Išvažiuojant man aps-
kritai dėl visko buvo baisu. Kai mane nuvežė 
į oro uostą, apsiverkiau. Juk važiavau viena, 
nežinodama kur. Bet po truputį atradau drau-
gų ir viskas susitvarkė.

Jausmų nereikia 
forsuoti, Jie ateis 
savaime

„LaisvaLaikio“ interviu

mūsų vyrai yra 
patys nuostabiausi, 
bet italų elgesys 
žavi tuo, kad Jie 
moteriai visada 
stengsis parodyti 
kuo didžiausią 
dėmesį

Urtė prisipažįsta, kad iš pradžių buvo sunku 
priprasti prie chaotiško italų vairavimo

Urtės asmeninio albumo nuotr.



- Į Milaną išvykai dirbti EXPO paro-
doje, bet nepamiršai ir dainavimo?

- Nepamiršau ir net nežinau, kaip viską 
suspėjau. Būnant Milane man pasiūlė daly-
vauti tarptautiniame muzikos konkurse, kuris 
vyko Neapolyje. Kadangi datos sutapo su ma-
no laisvomis dienomis, ryžausi tokiai avan-
tiūrai. Laimėjau pirmą vietą. Kaip prizą gavau 
ne tik pinigų, bet ir galimybę įrašyti dainą bei 
nufilmuoti jai klipą. Praėjus mėnesiui po kon-
kurso lėkėme atgal į Neapolį, kur vyko filma-
vimas. Viskas vyko labai greitai, bet manau, 
kad sėkmingai.

- Turi dar kokių nors planų, susijusių 
su dainavimu svetur?

- Taip, planų yra. Su šia daina bandau per-
eiti atranką į šveicarų „Euroviziją“. Šveica-
rija yra vienintelė šalis, kuri priima užsienie-
čius. Ten vyksta balsavimas - 50 proc. lemia 
internautai, 50 proc. - komisija. Tokiu būdu 
atrenkami vos šeši užsieniečiai. Suprantu, 
kad skaičius labai mažas, bet, kaip aš sakau, 
visada reikia mėginti, nes jei nebandysi, tai 
tikrai nieko nepasieksi.

- O Lietuvoje neplanuoji dalyvauti 
„Eurovizijos“ atrankoje?

- Kol kas nieko negaliu pasakyti, žiūrėsiu, 
kaip pasiseks Šveicarijoje. Dabar apskritai 
reikia įsivažiuoti į darbų ritmą. Reikia su sa-
vo dainavimo studijos mokiniais pradėti ruoš-
tis šventėms.

„LaisvaLaikio“ interviu

Kad italės 
prisileistų vyrą, 
jis turi parodyti 
ypatingą dėmesį, 
pasiūlyti KažKą 
išsKirtinio
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Šiuo metu Urtė su nauja daina bando 
patekti į šveicarų „Eurovizijos“ atranką
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Veidai

Simonos Brazdžionytės 

Papuošalų ir aksesuarų dizainerė Simona 
Brazdžionytė dvejų kūrybos metų sukakties 
proga savo studijoje „drugelių karalystė“ suren-
gė pasakišką šventę. magišką atmosferą kūrė 
ne tik dešimtys žvakių, gėlės bei daugybė mielų 
smulkmenų, bet ir iš pasakų nužengusios hero-
jės. atlikėja renata norvilė virto Pelene, šokėja 
ir grožio konkursų dalyvė Patricija Belousova 
tapo Ledo karaliene, o modelis Ernesta Kali-
nauskaitė - miegančiąja gražuole. Vakaro metu 
skambėjo ir pačios dizainerės sukurta pasaka 
apie tai, kaip drugelis įkvėpė ją kurti. Simboliš-
ka - šventę vainikavo gyvų egzotiškų drugelių 
skrydis ir dizainerės ištarti „ilgai ir laimingai“. 
Eimantės Juršėnaitės 
ir stasio Žumbio fotoreportažas

pasaka

11

Dizainerė  
Viktorija Jakučinskaitė

Papuošalų  
ir aksesuarų  
dizainerė 
Simona 
Brazdžionytė

Atlikėja Renata Norvilė- Pelenė

Šokėja Patricija 
Belousova -  
Ledo karalienė

Modelis Ernesta Kalinauskaitė -  
Miegančioji gražuolė

Modelis Simona Burbaitė

Renginių organizatoriai 
Liucina ir Tadas Rimgailos
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Veidai

Dainininkė Milita Daikerytė (18) nesiskundžia nei po-
puliarumu, nei sėkme, tik štai laisvo laiko galėtų būti ir 
daugiau. Šiuo metu ji ne tik rūpinasi savo muzikine karjera, 
bet ir uoliai ruošiasi pavasarį laukiantiems brandos egzami-
nams, be to, kasdien dirba vizažiste grožio salone. Nepai-
sant to, kartais randa laiko poilsiui ir naujiems potyriams. Ji 
atskleidžia keletą faktų, kurių apie ją galbūt dar nežinojote.

 Jei galėtų, pokalbio prie kavos Milita pakviestų Merlin Mon-
ro (Marilyn Monroe). „Kadangi mano darbas siejasi su grožio 
industrija, pramogų pasauliu ir muzika, būtų įdomu susitikti 
su stiliaus ikona, savo karjeroje taip pat derinusia šias dvi 
sritis“, - sakė ji.
 Būdama paaugle, žinoma dainininkė kolekcionavo angelus 
ir žaislinius vienaragius. „Vienaragius išdalijau, o su angelais 
teko atsisveikinti, kai kraustėmės. Turėjau apie 90 statulėlių, 
tačiau sudužus pačioms brangiausioms ir vertingiausioms 
tiesiog dingo entuziazmas kolekcionuoti“, - paaiškino ji. 
 Mėgstamiausios merginos gėlės - bijūnai.
 Ji labai mėgsta aukštakulnius, renkasi juodos ar pastelinių 
spalvų drabužius, o mėgstamiausi jos papuošalai - apyrankės. 
 Vizažiste dirbanti atlikėja sako, kad jaučia silp nybę kos-
metikai ir turi lagaminėlį, tris milžiniškas kosmetines bei 
stalčių, pilnus kosmetikos, tačiau pati kasdien nesidažo: „Pa-
sitaupau ypatingoms progoms, kad turėčiau kuo nustebinti.“
 Ekstremalių potyrių nebijanti Milita jau išbandė skrydį 
parasparniu, ekstremalias vandens pramogas, o dabar jos 
planuose - šuolis su parašiutu.
 Šiuo metu ji augina šitsu veislės kalaitę Kubą. „Prieš tai 
13 metų auginome mini ilgaplaukį triušinį taksą, Lietuvoje 
tuo metu gyveno vos 2 šios rūšies šuneliai. Jo netekusi labai 
liūdėjau ir nemaniau, kad turėsiu daugiau augintinių. Vis 
dėlto buvo labai liūdna, kad niekas nepasitinka sugrįžus na-
mo. Taip į namus atkeliavo Kuba“, - pasakojo M.Daikerytė.
 Milita turi tatuiruotę, kurioje pavaizduotas amžinybės žen-
klas, o jame įrašytas žodis „fortūna“. „Tai reiškia „amžina 
fortūna“. Tačiau amžinybės ženklas - pasviręs 8. Tai mano 
sėkmingas skaičius. Šią tatuiruotę pasidariau 8 mėnesio 8 
dieną, prieš pat savo 18 gimtadienį“, - su šypsena pasakojo ji.
 Bene įdomiausias patiekalas, kurio teko ragauti, - kroko-
dilienos kepsnys. „Šios mėsos skonis keitėsi su kiekvienu 
kąsniu. Įdomu tai, kad jos skonis priklauso nuo to, kuo mito 
krokodilas. Jei jis maitinosi žuvimi, jo mėsa - žuvies skonio, 
jei vištiena - vištienos.“ 
 Keliauti mėgstanti atlikėja sako, kad bene didžiausią įspūdį 
jai paliko saulėtoji Tenerifė ir Italija: „Tenerifė - graži sala, o 
Italija - labai savita. Mane labiausiai sužavėjo todėl, kad ji su 
kiekvienu kilometru vis kitokia, keičiasi kraštovaizdžiai, gamta.“

10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie Militą
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Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ VILNIUS
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Veidai

Puikiai besiklostanti merginų grupės  
„4 Roses“ karjera, panašu, ne viskas, apie ką 
svajojo grupės narės Akvilė MAtukAitė (26) 
ir GiedRė GiRnytė (26). Merginos pagaliau 
įgyvendino ir savo seną svajonę - roko muzi-
kos gerbėjams pristato naujausią projektą su 
gyva grupe „Rock‘n‘Roses“. 

Kartu su gyvos muzikos projektų agen-
tūra „Rootslive“ kelis projektus pristatančios 
Akvilė ir Giedrė neabejoja, kad sėkmė pri-

klauso nuo geros komandos: „Svarbu, kad 
visa komanda siektų bendro tikslo, scenoje 
kvėpuotų vienu ritmu. Tuomet ir publika pa-
jus malonumą. Su muzikantais, su kuriais ren-
gėme programą, esame pažįstami ne pirmus 
metus, taigi žinome, ko vieni iš kitų galime 
tikėtis. Šiuo atveju šalia savęs turime profe-
sionalią ir smagią kompaniją, nusiteikusią ge-
rai pašėlti“, - šypsosi merginos. 

Šalia naujo rokeriška dvasia alsuojančio 
projekto merginos norėjo ir rokeriško cha-
rakterio fotosesijos. Akvilė su Giedre įsitiki-

nusios, kad kiekviena moteris turi bent kelis 
charakterius: „Kiekvieną kartą scenoje gali-
me būti skirtingos, vis kitokio charakterio. 
Sunku pasakyti, universalumas atlikėjui - 
pliusas ar minusas, tačiau mes tai laikome 
savo pranašumu. Atrandame ir realizuojame 
save skirtinguose projektuose, skirtingo sti-
liaus muzikoje ir tai mums teikia malonumo. 
Kiekvienas atlikėjas renkasi savo kelią, o mū-
siškis dar ir takelių daug turi“, - juokiasi at-
likėjos.

Parengė Ringailė StulPinaitė

„4 Roses“ atskleidė savo rokerišką pusę

„4 Roses“ narės Giedrė Girnytė ir Akvilė 
Matukaitė roko muzikos gerbėjams 
pristato naujausią projektą „Rock‘n‘Roses“ 

„Fotogenijai“ nuotr.



Kai gruodžio 10 dieną Europoje bus 
apdovanoti Nobelio premijos laureatai, 
Vilniuje bus išrinkti tie laimingieji, ku-
riems profesionalų komisija įteiks kvie-
timą dalyvauti  2016-ųjų festivalyje „Ma-
dos infekcija“. 9-ąjį kartą vyksiantis 
konkursas „Injekcija“, kaip ir kasmet, 
skelbė simbolinę temą, atspindinčią pa-
saulines šiandienos aktualijas ir nuotai-
kas. Šįkart jaunųjų dizainerių darbuose 
bus galima įžvelgti interpretacijas ka-
mufliažo tema. Pasak renginio organiza-
torių, šiuolaikinis žmogus įprato kasdien 
naudoti įvairias kamufliažo priemones. 
Taip daugelis mėgina paslėpti kūno ne-
tobulumus ar kompleksus. Norint susi-
tapatinti su aplinka ir pranykti minioje, 
tenka nuolat ieškoti naujų maskavimosi 
būdų. Drabužiai, esantys arčiausiai kū-
no, kiekvienam leidžia tai padaryti grei-
tai, savitai ir įdomiai.

Pristatymas

Paskelbti „Injekcijos“ finalininkai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Nacionalinėje dailės galerijoje mados festivalio 
„Injekcija“ organizatorės Sandra Straukaitė  
ir Renata Mikailionytė pristatė 17 jaunųjų  
dizainerių, patekusių į konkurso finalą.

Renata Mikailionytė

Sandra Straukaitė

„Crab in Cab“ 
modeliai

Tomos Brazdžiūtės 
kūryba

Ernestos 
Venckutės darbas
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Ringailė Stulpinaitė

- Kokie automobiliai jums labiausiai 
patinka? Turite svajonių automobilį?

- Man patinka tie automobiliai, kurie ne-
genda, yra patikimi ir turi be jokių nesklan-
dumų visada važiuoti. Man patiktų automo-
bilis, kurio degalai niekada nesibaigtų. Tobu-
la būtų, jeigu automobilį papildyti kuru būtų 
įmanoma kaip lėktuvus karinėje aviacijoje   
skrydžio metu. Nes kartais aš turiu labai ma-
žai laiko ir man būtų smagu, jei nereikėtų jo 
gaišti degalinėje. Taip pat man svarbu, kad 
automobilis būtų gražus, man nerūpi jokie 
agregatai viduje, tiesiog kuo daugiau komfor-
to ir mygtukų viduje. Aš visiškai nejuokauju. 

- Ekstremaliausia situacija, nutikusi 
vairuojant?

- Aš linkęs pamiršti ekstremalias situaci-
jas, nes vairavimą laikau procesu, kuris ne-
turėtų trukdyti gyventi... Tiesa, kažkada prieš 
daug metų važiuojant nuo kalno Vilniuje ma-
no automobilio stabdžiai atsisakė veikti ir aš 
buvau priverstas sukti į pievas. Važiavau jo-
mis tol, kol mašina pati sustojo. Išvengiau 
pėsčiųjų, kitų mašinų, nieko nenutiko, aš tie-
siog nuvažiavau į pievas. Buvo labai keistas 
jausmas, kai negalėjau valdyti automobilio. 

- Ką visuomet rastume jūsų automo-
bilyje?

- Visada galima rasti visokių akinių, 
daug kompaktinių muzikinių diskų, pagal-
vę, nes jei tenka nakvoti viešbučiuose, ten 
būna visuomet per mažos pagalvės ir mane 
tai nervina, taip pat mašinoje yra megzti-
nis. Bagažinėje yra bent pora stovų kame-
roms ir bent viena kamera, ir, kaip aš va-
dinu, prezidentinis skėtis - juodas, didelis, 
gražus. 

- Ar domitės automobilių naujieno-
mis, naujais modeliais?

- Visiškai nesidomiu vien jau dėl to, kad 
tikrai neturiu supratimo apie kokius nors 
techninius sprendimus. Galiu pats pakeisti 
tepalus ar įpilti aušinimo skysčio, pakeisti 
padangą, bet nesuprantu, kaip veikia automo-
bilis ir jo mechanizmai. Pasistengęs supras-
čiau, bet tai nėra mano darbas ir aš nenoriu 
į tai gilintis. Nesu automobilių fanas, man 
neįdomu skaityti ar žiūrėti reportažą apie 
naujausią automobilį, kurio aš neturiu ir gal-
būt neturėsiu. 

- Mėgstate greitį ar esate ramus vai-
ruotojas? 

- Aš labai mėgstu greitį ir kelių policija tą 
žino. Gaunu baudą ir ją sumoku. Tačiau ma-
nau, kad Lietuvos kelių policija dirba puikiai 
ir neturiu jokių pretenzijų, tai puikiai dirban-
tys profesionalai. Dažnai sakau, kad policijos 
bijo tik idiotai. 

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Aš, matyt, senstu ir darausi sentimen-

talus, nes kartais man Lietuva iki ašarų gra-
ži. Aš stoviu, fotografuoju ir paskui išeina 
tokie „linkime pasveikti“ atvirukai. (Šypsosi.) 
Saulė šviečia, toks grožis visais metų laikais, 
jei kas nors važiuoja kartu, vis sakau: „Žiū-
rėk, kaip gražu.“ Kartais pagal matytus vaiz-
dus kyla minčių net reportažams. Taip pat 
labai gražu pasivažinėti Šiaurės Italijos vie-
tovėmis, kalnų keliais, įvairus peizažas. Nors 
aš nesu gamtos žmogus, man labiau patinka 
kultūra, o ne natūra, man patinka miestai, 
tačiau gamta, spalvos, dermės labai žavi. Ir 
aš manau, kad pakelės reklaminiai stendai yra 
absoliutus peizažo prievartavimas, ir kvies-
čiau juos Lietuvoje uždrausti. 

- Kas kelyje jus labiausiai veda iš 
kant rybės?

- Transporto spūstys, aišku. Tai čia kal-
bant apie Vilnių, nes tai, kaip žinome, vienin-
telis Lietuvos miestas, kuriame būna trans-

Žurnalistas, laidų vedėjas ir prodiuseris, rašytojas Rytis Zemkauskas (46) sako, kad 
automobilių naujienomis beveik nesidomi, bet labiausiai jam patiktų automobilis, kurį 
„papildyti kuru būtų įmanoma kaip lėktuvus karinėje aviacijoje - skrydžio metu“, nerei-
kėtų gaišti laiko degalinėse ir jis būtų be galo komfortiškas. „Laisvalaikiui“ Rytis pasa-
kojo, kas labiausiai keliuose jį veda iš kantrybės ir ko stengiasi išvengti.

R.Zemkauskas: iš anksto atsiprašau, kad esu įžūlus vairuotojas
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Rytis Zemkauskas mano, kad  
Lietuvos vairuotojų kultūra gana 

chaotiška ir dar tikrai yra kur tobulėti
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porto spūstys. Erzina kelių remontai ir vis-
kas, kas trukdo važiuoti greitai. Nekultūringi 
vairuotojai manęs neerzina, nes ir pačiam 
pasitaiko kam nors užkišti automobilį prieš 
akis, tad negaliu pykti ir ant kitų. Iš anksto 
visų atsiprašau už tai, kad esu gana įžūlus, 
bet tikrai neblogas vairuotojas. 

- Mėgstamiausia transporto priemonė 
keliaujant?

- Lėktuvas, nes greitai ir patogiai. Tačiau 
ta kelionės diena vis tiek jau būna prarasta. 
Mano kelionė dažniausiai yra darbo kelionė, 
tad kai keliauji su reikalais, norisi greitai ir 
efektyviai. Kai tai poilsio ar sielos kelionė, 
svarbūs visai kiti dalykai. 

- Rodikliai, pagal kuriuos nuspren-
džiate, kad prieš jus važiuoja prastas vai-
ruotojas?

- Jeigu pristabdo priekyje pamatęs polici-
ninką, tai jau man kyla įtarimas. Negana to, 
kad kvailas, tai dar ir bailys. Tai jei jau toks 

kietas, tai ir važiuok iki galo. Kaip žuvys vie-
na kitą skaito iš judesių, taip ir prastą vairuo-
toją pažinti galima iš jo manevrų kelyje. 

- Kurioziškiausias epizodas jūsų vai-
ravimo istorijoje?

- Kartą vienam automobiliui įvažiavau į 
galą, išlipo žmogus ir ėmė baisiausiai plūstis. 
Ir tarp jo keiksmažodžių aš suprantu, kad tą 
mėnesį jis jau trečią kartą „gavo į užpakalį“ ir 
kaip tik važiavo naujai perdažytu automobiliu, 
o aš jam pagadinau visus reikalus, nors, tiesą 
sakant, mes automobiliais susilietėme labai 
švelniai. Išsikeikęs ir pamatęs mano dokumen-
tą, atsiprašė už plūdimąsi. Pamenu, kažkada 
trečią valandą nakties su vienu iš savo auto-
mobilių išvažiavau pasivažinėti ir pažiūrėti, ar 
ir iki kur man užteks kuro. Kas nutiks greičiau, 
aš sustosiu ar privažiuosiu degalinę. Viskas 
baigėsi tuo, kad mano automobilis užgeso vos 
įvažiavęs į degalinę ir aš pririedėjau prie de-
galų pistoleto. Lyg filme. Aš mėgstu eksperi-
mentuoti ir tyrinėti pasaulį. 

- Kaip leidžiate laiką automobilių 
spūstyse?

- Aš esu gana klaustrofobiškas žmogus ir 
spūstyse jaučiuosi prastai, tad visaip sten-
giuosi jų išvengti ir apvažiuoti. O jei jau pa-
tenku, bandau sutrumpinti laiką kalbėdamas 
telefonu. Svarbu, kad netektų kur nors vė-
luoti.

- Šalis, kurioje vairuotojai pasirodė 
labiausiai pametę galvas, o vairavimo 
kultūra chaotiškiausia?

- Aš tokioje užsienio šalyje gal nebuvau. 
Ten, kur aš būnu, Europoje, civilizuotose ša-
lyse viskas yra gerai. Galbūt Lietuvoje chao-
tiškiausia vairavimo kultūra. Lietuva juk ere-
lių kraštas. Kaip palyginimą galiu pasakyti, 
kad Latvijoje, kai lenki mašiną, ši pasitraukia 
šiek tiek, kad tau netrukdytų, o pas mus tu 
lenki, o kitas specialiai didina greitį. Spren-
džiant iš įvykių su tam tikros markės auto-
mobiliais stotelėse, su tautiečių vairavimo 
kultūra vis tiek yra kažkas negerai. 

l Šiuo metu vairuoja: „Saab 95“

l Svajonių automobilis: toks, kurio degalai 

niekad nesibaigtų
l Vairavimo stažas: apie 20 metų

l Dažniausias prietaras: nėra

l Gražiausia automobilio spalva: mėlyna 

Dosjė

R.Zemkauskas: iš anksto atsiprašau, kad esu įžūlus vairuotojas

Nemažai laiko kelyje praleidžiantis Rytis Zemkauskas 
pastebi, kad Lietuva jam kartais iki ašarų graži, o 

reklaminiai stendai yra absoliutus peizažo prievartavimas
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Neretai tie, kas gimė skurdžiai gyvenančiose šeimose,  
pasiekia neįtikėtinų aukštumų, išgarsėja ir praturtėja. Kai 
kurie, nepaisydami visų vargų ir sunkios šeimos padėties, 
net susikrauna didžiulį turtą. Tarp įžymybių nemažai tokių, 
kurie ne iš nuogirdų žino, ką reiškia gyventi vargingai.
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Hilari svonk (Hilary swank, 41)
l Turtas - 36 mln. eurų

Svonkų šeima gyveno namelyje vagonėlyje. Kai mer-
gaitei buvo 6-eri, jos tėvai išsiskyrė, o ji su mama persi-
kėlė į Los Andželą. Kadangi išsinuomoti buto galimybės 
nebuvo, joms teko gyventi mašinoje. Tai, beje, padėjo ak-
torei puikiai įsijausti į vaidmenį filme „Laisvės puslapiai“.

EminEmas 
(marshall Bruce mathers iii, 43)

l Turtas - 146 mln. eurų

Eminemas užaugo be tėvo vie-
name skurdžiausių Detroito rajonų. 
Nepaisant to, jam pavyko tapti vie-
nu geriausių repo atlikėjų.

Jay Z (shawn Corey 
Carter, 45)

l Turtas - 501 mln. eurų

Reperis, garsus pro-

diuseris Jay Z užaugo ne-

prestižiniame Bruklino ra-

jone, tai paliko gan ryškų 

pėdsaką jo kūryboje. Kol 

dar nebuvo pagarsėjęs kaip 

reperis, vaikinas pardavi-

nėjo narkotikus Niujorko 

gatvėse.

Džimas kEris  
(Jim Carrey, 53)
l Turtas - 137 mln. eurų

Kai tėvas neteko darbo, 
Kerių šeimai prasidėjo 
sunkūs laikai. Šeima buvo 
priversta gyventi furgone, 
o 15 metų Džimui teko 
mesti mokslus ir įsitaisyti 
valytoju. Bet tai jam nesu-
trukdė tapti vienu iš popu-
liariausių aktorių komikų.

Tomas kruZas  
(Tom Cruise, 53)
l Turtas - 346 mln. eurų

Tomas iki šiol prisi-
mena žiaurumą tėvo, 
mušdavusio jį už men-
kiausius nusižengimus. 
Netrukus motinai nusibo-
do kęsti patyčias iš jos ir 
vaiko ir ji įteikė skyrybų 
prašymą. Galbūt ši per-
maina T.Kruzo gyvenime 
ir prisidėjo prie to, kad 
šiandien jis yra vienas 
garsiausių ir turtingiausių 
Holivudo aktorių.
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DiDDy (sean Combs, 45)
l Turtas - 638 mln. eurų

Repo atlikėjas, prodiuseris Did-
dy užaugo municipaliniame būste 
Niujorko Bruklino rajone. Jo tėvas, 
buvęs stambus narkotikų prekeivis, 
buvo nušautas, kai Diddy dar buvo 
vaikas. Laimė, praeitis vaikinui ne-
tapo kliūtimi kelyje į šlovę.

selina Dion 
(Celine Dion, 47)
l Turtas - 729 mln. 
eurų

Selina buvo jau-
niausia 14 vaikų 
šeimoje. Nors šei-
moje nuolat trūko 
pinigų, tėvai vaikus 
mylėjo ir jais rūpi-
nosi. Galbūt tai ir 
padėjo dainininkei 
susikrauti 800 mln. 
dolerių turtą.

leonarDas Dikaprijus 
(leonardo DiCaprio, 40)

l Turtas - 200 mln. eurų

Kad išmaitintų šeimą, gyvenan-

čią nekokios reputacijos Los An-

dželo rajone, Leonardo mamai teko 

dirbti keliuose darbuose. Šiandien 

L.Dikaprijus yra vienas iš daugiau-

siai uždirbančių Holivudo aktorių.

opra vinfri 
(oprah Winfrey, 61 )
l Turtas - 2,6 mlrd. eurų

Opros vaikystėje buvo ne tik skur-
do, bet ir smurto. Mama nesugebėjo 
išlaikyti dukters, todėl mergaitei nuo-
latos tekdavo gyventi pas įvairius gi-
minaičius. Kurį laiką Opra gyveno taip 
skurdžiai, kad buvo priversta vaikščio-
ti apsirengusi iš bulvių maišų pasiūtais 
drabužiais. Nepaisant visų praeities 
vargų, Oprai Vinfri pavyko tapti pirmą-
ja ir vienintele juodaode milijardiere.

Meraja keri 
(Mariah Carey, 45)

l Turtas - 465 mln. 
eurų

Kol dainininkės 
tėvai buvo kartu, šei-
ma gyveno neblogai. 
Viskas pasikeitė šei-
mai iširus, kai moti-
nai teko vienai augin-
ti Merają ir jos brolį. 
Šiandien Meraja Keri 
yra viena daugiausiai 
uždirbančių daininin-
kių pasaulyje.

DeMi Mur  
(Demi Moore, 52)
l Turtas - 137 mln. 
eurų

Savo vaikystės 
aktorė stengiasi ne-
prisiminti. Tėvo ji 
nepamena, nes jis 
metė šeimą Demi 
dar negimus. Moti-
na buvo narkomanė, 
o patėvis niekaip 
nesugebėjo rasti 
nuolatinio darbo. 
Laimė, šiandien De-
mi Mur nebereikia 
jaudintis dėl finansi-
nių problemų.

sara Džesika parker 
(sarah jessica parker, 50)
l Turtas - 82 mln. eurų

Šeimoje augo 8 vaikai. Nors mo-
tina dirbo ir gaudavo pašalpą nepasi-
turinčioms šeimoms, jie gyveno nuo-
latiniame skurde. Namuose kartais 
nebūdavo elektros, tačiau motinai pa-
vyko sukaupti pakankamai pinigų, 
kad dukra galėtų mokytis dainavimo 
ir šokių. Būtent motinos pastangomis 
Sara Džesika Parker šiandien yra ži-
noma aktorė ir prodiuserė.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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StiliuS

Drabužių dizainerė Indra Dovydėnaitė pristatė 9-ąją savo kolekciją 
„PS:4“, įkvėptą pievos skirtingu metų laiku. Kaip gamta nuo žiemos iki 
rudens pakeičia savo apdarą, taip ir spalvos, atspindėdamos skirtingus 
sezonus, keitė viena kitą dizainerės kolekcijoje. Joje sutilpo kone visa 
atspalvių paletė -  nuo juodos iki baltos, nuo žalių iki rusvų atspalvių. 
Nors dizainerė labiausiai išgarsėjo įmantriomis megztomis suknelėmis, 
pagrindiniu šios kolekcijos akcentu tapo sijonai.
Eimantės JuršėnaitėS ir Stasio Žumbio fotoreportažas Metų laikai pagal Indrą Dovydėnaitę

Dizainerė Indra Dovydėnaitė

laisvalaikis 2 0 1 5  l a p k r i č i o  1 3 23

StiliuS

Metų laikai pagal Indrą Dovydėnaitę

Kiekvieno kolekcijos modelio 
siluetai, spalvos ir dekoro detalės 
atspindi tam tikrą metų laiką



PRENUMERATA 
PRIIMAMA:
Internetu:
www.respublika.lt, www.prenumerata.lt

„Respublikos“ leidinių 
grupės platinimo tarnybose:
Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05

(8-618) 07-959
Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai), 1211 kab. 

(8-5) 242-80-65
Klaipėdoje Mažvydo al. 3 (8-46) 41-13-14
 „Akropolyje“, Taikos pr. 61 (8-650) 51-131
Panevėžyje     V.Kudirkos g. 1 / Savanorių a. 12

(8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178
Šiauliuose Trakų g. 20 (8-41) 50-07-10
Alytuje Dariaus ir Girėno g. 2a (8-620) 97-176
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-687) 89-040
Kelmėje Laisvės gynėjų g. 14 (8-427) 54-381
Kuršėnuose J.Basanavičiaus g. 1 (8-41) 58-57-61
Naujojoje Akmenėje  Respublikos g. 7 (8-425) 56-588
Pakruojyje Kęstučio g. 8-2 (8-421) 61-704
Radviliškyje Vasario 16-osios g. 10 (8-422) 53-451
 Dariaus ir Girėno g. 46 (8-422) 50-163
Utenoje Ateities g. 3 (8-389) 50-932

Kituose skyriuose:
Visuose „PayPost“ ir Lietuvos pašto skyriuose.

Daugiau informacijos 
tel.: (8 5) 238 70 31, 238 70 32. 
El. paštas platinimas@respublika. net.

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose taikomas 
papildomas aptarnavimo mokestis.

Privačiose platinimo tarnybose:

Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke Kranto g. 7 (8-447) 79-029
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose Sodų g. 1 (8-443) 21-233
  (8-650) 18-774
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Plateliuose Medsėdžių g. 5 (8-620) 56-525
Plungėje A.Vaišvilos g. 30-2 (8-448) 72-419 
Prienuose Vytauto g. 15 A (8-685) 30-867
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rietave Klaipėdos g. 34-1 (8-448) 68-766, 
  (8-696) 81-789
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Skaudvilėje Liaudies a. (8-446) 54-433
Skuode Krantinės g. 8 (8-627) 50-528
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje Gedimino g. 8-58 (8-446) 54-433
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Trakuose Mindaugo g. 16-14 (8-615) 24-284
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

2016 metų 
prenumerata

1 mėn. - 7,00 3 mėn. - 21,00 6 mėn. - 42,00 12 mėn. - 84,00

1 mėn. - 6,50 3 mėn. - 19,50 6 mėn. - 39,00 12 mėn. - 78,00

1 mėn. - 7,50 3 mėn. - 22,50 6 mėn. - 45,00 12 mėn. - 90,00

1 mėn. - 2,20 3 mėn. - 6,60 6 mėn. - 13,20 12 mėn. - 26,40

1 mėn - 2,00 3 mėn - 6,00 6 mėn - 12,00 12 mėn - 24,00

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien senjorams ir neįgaliesiems 

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien juridiniams asmenims

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais senjorams ir neįgaliesiems

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien fiziniams asmenims

Kaina eurais

2016

PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU 

metų 
prenumerata

„RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
fiziniams ir juridiniams asmenims 

1 mėn. - 4,50 3 mėn. - 13,50 6 mėn. - 27,00 12 mėn. - 52,00

1 mėn. - 11,00 3 mėn. - 33,00 6 mėn. - 66,00 12 mėn. - 129,00

1 mėn. - 11,50 3 mėn. - 34,50 6 mėn. -  69,00 12 mėn. - 138,00

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ fiziniams asmenims 

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ juridiniams asmenims 

Kaina eurais

Dėkojame už ištikimybę visiems „Respublikos“ ir „Vakaro Žinių“ prenumeratoriams, kurie renkasi tradicines vertybes. Smagu, kad jums dar 
svarbus tėvų ir senelių laisvės siekį simbolizuojantis spausdintas žodis. O tradicinis laikraštis visuomet išliks magiškas, su kelią iki jūsų nutiesusių 

žurnalistų, spaustuvininkų ir spaudos išnešiotojų dvasia. Svarbiausia - tikras, kurį galima paliesti. Ačiū, kad esate su mumis.

Grožis iš vidaus.
Grožio paletė

Veikiausiai kiekvienas grožio specialistas pasakys, jog grožiu reikia rūpintis ne tik iš išo-
rės, bet ir iš vidaus. Besikeičiant sezonams, keičiasi ir odos priežiūra, tad dauguma dai-
liosios lyties atstovių skuba ieškoti šaltajam sezonui tinkamų priemonių. Ir nors svarbu 
pasirinkti tinkamą kosmetiką, kaip žinoma, ji įsiskverbia tik į viršutinį odos sluoksnį, 
tad norint gerai atrodyti ir džiaugtis spindinčia oda reikia gerai pagalvoti, ką valgome.

Kokiais produktais pravartu 
papildyti valgiaraštį: 

Vanduo sudaro maždaug 70 proc. mūsų odos. Skysčių 
atsargas organizme būtina nuolat papildyti, todėl per 
dieną reikėtų išgerti ne mažiau kaip 8 stiklines paprasto 
vandens. O jei geriate daug kavos, vandens normą 
reikėtų gerokai padidinti.

Alyvuogių aliejus turi ypač daug vitaminų A, D, E, K ir F.

Kepenėlėse yra visų B grupės vitaminų, geležies ir 
cinko bei vitamino A, skatinančio odą atsinaujinti. 

Jogurtas gerina virškinimą ir teigiamai veikia odą, yra 
kalcio ir fosforo šaltinis. Jis sutraukia poras, gerina odos 
struktūrą, suteikia jai žvilgesio.

Avokadai - tai daugybės maistinių medžiagų šaltinis: jie 
aprūpina organizmą vitaminais A, D, E ir K, saugo odą nuo 
laisvųjų radikalų poveikio, padeda išlaikyti drėgmę.

Maistinės avižos ir pienas yra puikios jauninamo-
sios priemonės.

Žaliojoje arbatoje yra antioksidantų, padedančių kovoti 
su laisvųjų radikalų sukeltais pažeidimais. Puodelis arba-
tos per dieną padeda gražia oda džiaugtis daug ilgiau.

Ką valgome, taip ir atrodome
Eimantė Juršėnaitė

Produktai, skatinantys spuogų atsiradimą:

 Šokoladas
 Cukrus ir kiti daug angliavandenių turintys produktai
 Pieno produktai
 Pilno grūdo produktai
 Greitas maistas
 Sojų pienas

PRENUMERATA 
PRIIMAMA:
Internetu:
www.respublika.lt, www.prenumerata.lt

„Respublikos“ leidinių 
grupės platinimo tarnybose:
Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05

(8-618) 07-959
Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai), 1211 kab. 

(8-5) 242-80-65
Klaipėdoje Mažvydo al. 3 (8-46) 41-13-14
 „Akropolyje“, Taikos pr. 61 (8-650) 51-131
Panevėžyje     V.Kudirkos g. 1 / Savanorių a. 12

(8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178
Šiauliuose Trakų g. 20 (8-41) 50-07-10
Alytuje Dariaus ir Girėno g. 2a (8-620) 97-176
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-687) 89-040
Kelmėje Laisvės gynėjų g. 14 (8-427) 54-381
Kuršėnuose J.Basanavičiaus g. 1 (8-41) 58-57-61
Naujojoje Akmenėje  Respublikos g. 7 (8-425) 56-588
Pakruojyje Kęstučio g. 8-2 (8-421) 61-704
Radviliškyje Vasario 16-osios g. 10 (8-422) 53-451
 Dariaus ir Girėno g. 46 (8-422) 50-163
Utenoje Ateities g. 3 (8-389) 50-932

Kituose skyriuose:
Visuose „PayPost“ ir Lietuvos pašto skyriuose.

Daugiau informacijos 
tel.: (8 5) 238 70 31, 238 70 32. 
El. paštas platinimas@respublika. net.

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose taikomas 
papildomas aptarnavimo mokestis.

Privačiose platinimo tarnybose:

Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke Kranto g. 7 (8-447) 79-029
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose Sodų g. 1 (8-443) 21-233
  (8-650) 18-774
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Plateliuose Medsėdžių g. 5 (8-620) 56-525
Plungėje A.Vaišvilos g. 30-2 (8-448) 72-419 
Prienuose Vytauto g. 15 A (8-685) 30-867
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rietave Klaipėdos g. 34-1 (8-448) 68-766, 
  (8-696) 81-789
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Skaudvilėje Liaudies a. (8-446) 54-433
Skuode Krantinės g. 8 (8-627) 50-528
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje Gedimino g. 8-58 (8-446) 54-433
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Trakuose Mindaugo g. 16-14 (8-615) 24-284
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

2016 metų 
prenumerata

1 mėn. - 7,00 3 mėn. - 21,00 6 mėn. - 42,00 12 mėn. - 84,00

1 mėn. - 6,50 3 mėn. - 19,50 6 mėn. - 39,00 12 mėn. - 78,00

1 mėn. - 7,50 3 mėn. - 22,50 6 mėn. - 45,00 12 mėn. - 90,00

1 mėn. - 2,20 3 mėn. - 6,60 6 mėn. - 13,20 12 mėn. - 26,40

1 mėn - 2,00 3 mėn - 6,00 6 mėn - 12,00 12 mėn - 24,00

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien senjorams ir neįgaliesiems 

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien juridiniams asmenims

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais senjorams ir neįgaliesiems

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien fiziniams asmenims

Kaina eurais

2016

PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU 

metų 
prenumerata

„RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
fiziniams ir juridiniams asmenims 

1 mėn. - 4,50 3 mėn. - 13,50 6 mėn. - 27,00 12 mėn. - 52,00

1 mėn. - 11,00 3 mėn. - 33,00 6 mėn. - 66,00 12 mėn. - 129,00

1 mėn. - 11,50 3 mėn. - 34,50 6 mėn. -  69,00 12 mėn. - 138,00

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ fiziniams asmenims 

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ juridiniams asmenims 

Kaina eurais

Dėkojame už ištikimybę visiems „Respublikos“ ir „Vakaro Žinių“ prenumeratoriams, kurie renkasi tradicines vertybes. Smagu, kad jums dar 
svarbus tėvų ir senelių laisvės siekį simbolizuojantis spausdintas žodis. O tradicinis laikraštis visuomet išliks magiškas, su kelią iki jūsų nutiesusių 

žurnalistų, spaustuvininkų ir spaudos išnešiotojų dvasia. Svarbiausia - tikras, kurį galima paliesti. Ačiū, kad esate su mumis.

Didžiausi odos priešai - ko verčiau atsisakyti: 

Maisto priedai (produktai su konservantais, skonio stiprikliais ir kitais cheminiais priedais yra kenksmingi, 
nes organizmas turėdamas juos pašalinti sueikvoja daug energijos, kuri reikalinga viso organizmo veiklai).

Patiekalai, kepti riebaluose (kaitinamuose riebaluose susidaro laisvųjų radikalų, kurie gali pakenkti 
odos kolagenui, ląstelių membranoms ar lipidiniam odos sluoksniui; laisvųjų radikalų gausu gruzdintose 
bulvytėse, traškučiuose, spurgose, nekokybiškame majoneze, margarine ir pan.).

Konditerijos gaminiai (bandelės, tortai ir pan. turi nedaug naudingų medžiagų, tačiau juos virškindamas 
organizmas panaudoja nemažai mums naudingų vitaminų, baltymų, mikroelementų atsargų).

Alkoholiniai gėrimai (jie skatina odos senėjimą, ją sausina).

Ką valgome, taip ir atrodome

Rinkitės produktus, kurių sudėtyje yra:

Vitaminas A skatina odos regeneraciją ir lėtina senėjimo procesus bei raukšlių atsiradimą. 
Jo yra žuvų taukuose, kepenyse, kiaušiniuose, morkose, moliūguose, cukinijose, pomido
ruose, abrikosuose, persikuose.

Vitaminas C  antioksidantas, kuris kovoja su laisvaisiais radikalais ir padeda sumažinti 
pažeidimus, atsiradusius dėl ilgo buvimo saulėje, žalingų įpročių ir užterštos aplinkos. 
Laisvieji radikalai pažeidžia kolageno ir elastines skaidulas, sukelia raukšles ir kitus senėjimo 
požymius. Vitamino C yra citrusiniuose vaisiuose, daržovėse.

Vitaminas E padeda kovoti su laisvaisiais radikalais, skatina gyti žaizdas, stiprina 
organizmo imunitetą, gali apsaugoti nuo kenksmingo ultravioletinių spindulių poveikio, 
padeda kovoti su raukšlėmis, daro odą lygią. Šio vitamino yra daigintuose grūduose, 

žaliose daržovėse, aliejuje, migdoluose, žemės riešutuose, graikiniuose riešutuose, 
burokėliuose, nevalytuose ryžiuose. Jo pasisavinimą gerina selenas, kurio gausu bra
ziliniuose riešutuose, kiaušinio trynyje, jūros gėrybėse (austrėse), raudonojoje mėsoje, 
česnakuose. 

B grupės vitaminai skatina angliavandenių, baltymų ir riebalų apykaitos procesus, o tai 
gerina ir odos būklę. Šių vitaminų yra kepenyse, mėsoje, kiaušiniuose, kruopose, grūduose, 
žaliose daržovėse.

Baltymai gaunami su gyvulinės ir augalinės kilmės maistu: mėsa, pienu, kiaušiniais, 
žuvimis, augaliniais aliejais.

Folio rūgštis skatina dermos, gilesniojo odos sluoksnio, atsinaujinimą. Folio rūgšties 
yra žalios spalvos daržovėse, lęšiuose, avokaduose, alaus mielėse, apelsinuose, kviečių 
gemaluose.
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Apie grožio namus 
Ars LorettA
Grožio namų Ars LorettA 

meist rai vertinami už aukštos kokybės 
paslaugas, jaukią atmosferą ir išskirtinį 
dėmesį kiekvienam klientui. 

salono šeimininkė ir stilistė Loreta 
Povilavičiūtė - daugybės konkursų Lie-
tuvoje ir užsienyje laureatė, o į ją besi-
lygiuojantys salono meistrai laukia kiek-
vieno kliento tarsi naujo iššūkio ir yra 
pasirengę atskleisti individualų jų grožį. 

salone dirbama tik su aukštos kokybės 
kosmetika, vertinama visame pasaulyje - 
„Wella“, „sebastian“, „renee Blanche“.

salone siūlomas didelis spektras 
paslaugų: kirpimas, dažymas, šukavi-

mas, makia-
žas, šukuose-
nos, manikiū-
ras, pedikiū-
ras, kosme-
tologo pa-
slaugos.

Pasiūlymas

Grožio pokyčių paslaugą salone Ars 

LorettA galima užsisakyti tel. (8-698) 

30-020 arba el.paštu arsloretta@gmail.com

Visi, norintys pasikeitimų, gali stebėti Ars 

LorettA feisbuko puslapį https://www.face-

book.com/grozionamaiarsloretta, nes greitu 

metu vėl bus skelbiamas konkursas.

Astos istorija

Projekto dalyvės Astos (52) Zodiako ženklas - ožiaragis. Ji dirba nedideliame drabu-žių butike, patarinėja klientėms, kaip pasipuošti. Bendravimo dovaną turinti moteris greitai randa bendrą kalbą, duoda patarimų klientėms ne tik apie madą. Jai nėra sudė-tinga suprasti žmones, turi lengvą ranką suvesti žmones į porą, turi pažįstamų, kuriuos supažindino.
savo jėgų balanso Asta ieško gamtoje, mėgsta aktyvų sportą, yra karšta Lietuvos krepšinio sirgalė. turi labai daug draugių, todėl susitikdama prie puodelio kavos vaišina jas šokoladu. „Užsūpuota“ kasdienybės mergina sukruto, kai gavo savo bendraklasių kvietimą atvykti į susitikimą po 20 metų.
Kreipėsi į įvaizdžio kūrėjus, kad tuščiai negaištų laiko eksperimentams. Asta iš kar-to užsisakė dvi paslaugas - plaukų ir veido stiliaus sukūrimą. Moteris labai džiaugėsi tokiu savo sprendimu. Ars LorettA grožio namuose ji gavo profesionalią konsulta-ciją dėl plaukų priežiūros, kokius produktus naudoti jos tipo plaukams, kokias priemones naudoti kasdienei šukuosenai stilizuoti. Buvo parinkta spalvų paletė pagal odos tipą, pademonstruota, kokiais šepetėliais formuoti veido kontūrą, atskleistos kelios lūpų da-žymo technikos.

    Grožio namai ARS LORETTA         ●         Birželio 23-iosios g.15, Vilnius         ●          Tel. (8-617) 00-028          ●         FB:  https://www.facebook.com/grozionamaiarsloretta         ●         el.paštas: arsloretta@gmail.com

Pokyčių metas su ARS LORETTA grožio 
profesionalaisĮvaizdžio pokyčių projektasGrožio namai ARS LORETTA toliau 

džiugina moteris ir tęsia įvaizdžio po-
kyčių projektą. Burtais buvo atrink-
tos trys laimingosios, kurioms grožio 
specialistai ypatingoms progoms pa-
keitė šukuosenas ir parinko tinkamus 
makiažus. Moterų pokyčius įvertino 
ne tik jos pačios, bet ir jų artimieji bei 
draugai. „Laisvalaikis“ pristato tre-
čiąją projekto dalyvę - Astą. Ją ARS 
LORETTA specialistai papuošė susitiki-
mui su bendraklasiais po 20 metų.
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ĮVAIZDIS

Stilistė
LORETA POVILAVIČIŪTĖ
Astai buvo atliktas plaukų dažymas, išlaikant šviesią 
plaukų spalvą. Kirpimo akcentu tapo kirpčiai, 
kuriuos vaikystėje leisdavo draugėms patrumpinti. 
Ši labai sezono kirpimuose naudojama detalė 
priminė jos mokyklos linksmus laikus. Žiūrėdama 
į veidrodį Asta džiaugėsi labai natūralia plaukų 
spalva ir kirpimo forma. Grožio specialistai įsitikinę, 
kad bendraklasiai į ją žvelgdami net nepastebės 
prabėgusių metų.

Vizažistė
GINTARĖ PIETUTYTĖ
Vizažistės atliktas makiažas lyg burtų lazdelė 
nubraukė metus. Natūralaus atspalvio ir lengvos 
tekstūros kreminė pudra suteikė odai gyvybingumo, 
lengvais pašešėliavimais pabrėžė veido kontūrą. 
Šiltų atspalvių šešėliai sušvelnino tamsiai žalių 
akių spalvos gilumą ir suteikė švytėjimo. Lūpų 
spalva pabrėžė moters charakterio ryškumą, 
energiją.
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Psichologijos kodas

Psichologas Marius Daugelavičius 
įsitikinęs, kad „pas mus sapnai yra nu-
rašomi, neva nereikšmingi. O daugelyje 
kultūrų nuo seno į sapnus buvo žiūrima 
rimtai, laikoma, kad per sapnus žmogus 
bendrauja su dievais“. Pasak psichologo, 
sapnai gali būti kur kas naudingesni, nei 
atrodo iš pirmo žvilgsio. Per juos mes gali-
me spręsti savo problemas, įveikti baimes, 
gauti atsakymus ir net keisti savo gyveni-
mą. sapnai - tai pasaulis, kuriam mes ga-
lime vadovauti, tereikia įdirbio. 

Ringailė Stulpinaitė

- Kas yra sapnai ir kodėl mes sapnuo-
jame?

- Psichologiniu požiūriu sapnai, remiantis 
daugeliu teorijų, yra mūsų pasąmonė. Tai yra 
tai, ką mūsų sąmonė atstumia dieną, tai, kas 
esant sąmoningam nepriimtina. Žmogus juk 
yra įpratęs gyventi taip, kaip reikia, kontro-
liuoti save, savo veiksmus, norus, žodžius, 
charakterį ir gyvenimo būdą ir t.t. Tad tai, ką 
dieną jis sau draudžia ir jo sąmonė išstumia - 
atspindi ir parodo sapnai. Apie tai daugiausiai 
kalbama Froido teorijoje. Jis pirmas iš psicho-
logijos tėvų pradėjo nagrinėti sapnus. Tai reiš-
kia, kad pažindami sapnus, mes galime pažin-
ti savo šešėlinę pusę, būtent tą, kurios dieną 
sąmoningai protaudami neprisileidžiame. Tik-
ra yra ir tai, ką mes suvokiame dieną, ir tai, 
ką sapnuojame naktį. Tai dvi medalio - 
žmogaus pusės. Mūsuose sapnai yra nurašo-
mi, neva nereikšmingi. O daugelyje kultūrų 
nuo seno į sapnus buvo žiūrima rimtai, laiko-
ma, kad per sapnus žmogus bendrauja su die-
vais. Senovės Graikijoje būdavo net specia-
lios patalpos, į kurias žmonės eidavo miego-
ti, tikėdamiesi sapnuose sužinoti tam tikrus 
atsakymus. 

- Kokia sapnų reikšmė žmogui? 
- Kai žmogus užmiega, jo sąmonė atsi-

jungia ir įsijungia pasąmonė. Sapnai mums 
sukuria tam tikrą filtrą, simbolius, o tie sim-
boliai yra kalba, kuria su mumis bando bend-
rauti pasąmonė. Sapnai atskleidžia žmogaus 
slaptus norus, baimes, tikrąjį charakterį - tą 
antrą medalio pusę. Galbūt dieną vienas žmo-
gus yra rimtas direktorius, varžomas socia-
linių ir kitų normų, o naktį jis sapnuoja, kaip 
laksto po pievą. Tai reiškia, kad toks žmogus 

į pasąmonę išstūmė savo vidinį vaiką. Arba 
žmogus bijo, sunkiai bendrauja su žmonėmis, 
bet reikia ir tą daro darbo ar mokslų metu. 
O naktį jam gali sapnuotis košmarai apie 
žmonių baimę. 

- Dažnai sakoma, kad sapnuojame 
tai, apie ką daugiausia galvojame. Yra 
tiesos?

- Yra tiesos. Jeigu kažko baiminamasi die-
ną, tai persikelia ir į sapnus. Dieną blogas 
mintis stumiame į šalį, nenorime kankintis, 
garsiai nepripažįstame savo baimių, o sapne 
jos vėl ateina. Todėl sapnus apskritai galima 
skirstyti į kelis tipus. Pirmasis, kaip minėjau, 
išstumti į pasąmonę dalykai. Antras tipas - 
dienos mintys ir įvykiai, dienos eigos atspin-
dėjimas. Toks tarsi sapnų balastas. Trečias 
tipas - tai yra tai, kas vadinama kolektyvine 
pasąmone, archetipai, intuicija. 

- Kas yra toji kolektyvinė pasąmonė?
- Tai yra viskas, kas egzistuoja už asme-

nybės ribų. Lengviau suprasti lyginant žmo-
gų su kompiuteriu. Kompiuteris - tai žmogus 
ir jo asmenybė. Jame yra tam tikra informa-
cija, žinios, suvokimas, tam tikros ribos. Ir 
yra internetas, prie kurio prisijungus randa-
me neišmatuojamus klodus informacijos - tai 
ir būtų kolektyvinė pasąmonė, kolektyvinis 
informacinis laukas. Sapnuose mes ir prisi-
jungiame prie savojo interneto - kolektyvinės 
pasąmonės. Daug idėjų žmonėms kilo būtent 
sapnuose. Juk Mendelejevas savo cheminių 
elementų periodinę lentelę taip pat susapna-
vo. Iš kur? Juk jis jos nežinojo, jam tokią min-
tį atsiuntė sapnas iš kolektyvinės pasąmonės. 
Taip yra pasisekę ne vienam mokslininkui ar 
menininkui. Sapne žmogus yra atviresnis ko-
lektyvinei pasąmonei, universumui už asme-
nybės ribų. 

- Ar yra kokios nors universalios sap-
nų reikšmės? Galima pasikliauti sapni-
ninkais?

- Vanduo, upės dažnai reiškia jausmus, pi-
nigus. Namas dažnai reiškia patį save: rūsys - 
pasąmonė, palėpė - tai, kas mūsų galvoje, per 
vidurį - tai, ką jaučiame. Tiesa, sapnininkais 
ar universaliomis reikšmėmis per daug pasi-
tikėti nereikia, geriau taikyti individualią in-
terpretaciją ir kelti klausimą: „ką man tai reiš-
kia“? Tie, kurie mano, kad sapne negalime 

Sapnų pasaulis,kurį galime valdyti

Kai žmogus 
pradeda  
atsiminti - 
užrašyti sapnus, 
juos analizuoti, 
jis išsprendžia 
daug vidinių 
KonfliKtų

Dienos metu susapnuoti sapnai 
dažniausiai nėra reikšmingi, tai 

sapnų balastas. Informatyviausi 
yra nakties sapnai
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bendrauti su mirusiu žmogumi ar kad jį sa-
pnuoti apskritai yra blogis, gali labai klysti. 
Sapnas, tarkime, apie mirusią močiutę, gali 
reikšti besąlygiško meilės, saugumo trūku-
mą, o nebūtinai pavojus. 

- Kaip suprasti, ką sapnai mums ban-
do pasakyti? Į ką reikia atkreipti dėmesį?

- Niekuomet į sapno prasmę nereikia žiū-
rėti tiesiogiai. Jeigu važiuojame ir mus veja-
si žmona su kirviu, tai dar nereiškia, kad tai 
yra žinutė apie žmoną. Sapne viskas yra sim-
boliška, metaforiška, perkeltinės prasmės. 
Kiekvienas žmogus yra individualus, nežiū-
rint to, kad kai kurie simboliai gali būti uni-
versalūs, jie ne kiekvienam reiškia tą patį. 
Vienam žmogui automobilis asocijuosis su 
kažkuo geru, saugumu, o tai reikštų, kad re-
alybėje jam trūksta saugumo gyvenime, kom-
forto zonos, o kitam tas pats automobilis ga-
li reikši norą pabėgti nuo kokių nors proble-
mų. Sapnus reikia analizuoti pagal tai, kiek 
jie mūsų norus ar baimes atspindi tikrame 
gyvenime. Analizuojant sapnus, labai svarbu 
atkreipti dėmesį, ką tuo metu sapne jautėme: 
baimę, džiaugsmą, pasitenkinimą, siaubą ir 
t.t. Tai jau bus ir skirtinga simbolika.

- Ką daryti tiems, kurie savo sapnų 
neatsimena, tiesiog išlieka jausmas, kas 
sapnas buvo blogas?

- Neatsimename sapnų dėl to, kad ne-
norime, pasąmoningai draudžiame sau atsi-
minti. Kad išmoktume atsiminti sapnus, 
mums gali pagelbėti toks paprastas dalykas 
kaip sapnų dienynas. Tai reiškia, kad pasii-
mate sąsiuvinį, į kurį bus užrašomi tik sap-
nai. Gulant miegoti šalia pasidedame tą są-
siuvinį su rašikliu ir mintyse duodame sau 
programą, kad atsiminsime tai, ką sapnuo-
sime, ir pabudę užsirašysime sapną. Taip 
pašalinamas sapnų blokavimas, iki tol ne-
leidęs jų prisiminti. 

- Kuo toliau mums naudingas tas sap-
nų dienynas?

- Jis padeda sekti, ką susapnuojame per 
ilgesnį laiką. Ryte vienoje lapo pusėje reik-
tų užrašyti sapną, o kitoje savo interpreta-
ciją apie jį. Po kurio laiko galima žiūrėti, ko-
kie sapnai, jausmai, kvapai sapnuose, vaizdai 
ar įvykiai kartojasi, kokios tendencijos. Kai 
žmogus pradeda atsiminti - užrašyti sapnus, 
juos analizuoti, jis išsprendžia daug vidinių 
konfliktų. Tai labai svarbu, norint pasiekti 
santarvę su savimi. Pasikartojantis sapnas 
mums siunčia žinią, vienam tai gali būti ži-
nia, kad reikia įveikti vieną ar kitą baimę, o 
kitam apie gyvenimo pokyčius. Sapnai yra 
įrankis eiti į priekį, augti, tobulėti mūsų as-
menybei.

- Kiek sapnų susapnuojama per naktį? 
- Apytiksliai nuo 5 iki 8 sapnų. Ir žmonės 

dažniausiai prabudę pamena tik vieną ar kelis 
paskutinius. Bet jei mintyse koduotume save 
atsibusti po kiekvieno sapno, prisimintume 
jų daugiau, tiesa, miegas nebūtų toks koky-
biškas, tad lazdos perlenkti irgi nereikia. Be-
je, dienos metu susapnuoti sapnai dažniausiai 
nėra reikšmingi, tai sapnų balastas. Informa-
tyviausi yra nakties sapnai. 

- Ar galima mintimis užsisakyti, ką 
sapnuoti?

- Galima. Užsakomuosius sapnus nau-
dinga pasitelkti tada, kai turime kokią pro-
blemą, kurią nežinome kaip išspręsti, ar 
klausimą, į kurį nežinome atsakymo. Prieš 
naktį reikia sau pasakyti tą situaciją, kurią 
norima sapne išnagrinėti, arba įrašyti į sapnų 
dienyną ir taip „užsisakyti“ tą sapną. Atsa-
kymus gauti labai realu, nes mūsų pasąmo-
nė tai supranta kaip užduotį ir atsakymų ieš-
ko kolektyvinėje pasąmonėje, intuicijoje - 

juos mes ir susapnuojame. Dažnai sakome, 
kad pildosi tai, ką sapnavome. Vadinasi, už-
programavome, užsisakėme tam tikrus 
sprendimus, atsakymus, juos sapne gavome 
ir net nejausdami įgyvendinome. Pasitel-
kiant sapnus galima spręsti kasdienes pro-
blemas.

- Kas yra sąmoningas sapnavimas?
- Sąmoningas sapnavimas yra tam tikras 

kelių dalių suvokimas apie sapnus ir veiki-
mas juose. Pirma sąmoningo sapnavimo sta-
dija - vadinamasis atsibudimas sapne, kai 
būtent sapne suvokiame, kad sapnuojame, 
bet negalime veikti sapno eigos. Antra sta-
dija - kai sapne žmogus gali sąmoningai ju-
dėti, pavyzdžiui, skristi, keliauti, eiti. Trečia 
stadija - kai žmogus gali keisti sapno scena-
rijų, eigą ir įvykius. Tačiau tam jau reikia 
labai didelio įdirbio su sapnais ir savimi, są-
mone ir pasąmone. Jei žmogus išmoksta 
keisti sapną, jis keičia ir savo pasąmonę bei 
gyvenimą.

Sapnų pasaulis,kurį galime valdyti

Psichologas Marius Daugelavičius
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

ĮDOMU
Sapnuose dažnai keliaujama. Jei žmo-

nės pasidomėtų vietomis, kur keliavo 

sapnuose, tai labai dažnai tai yra tos 

vietos, kurios tikrai egzistuoja ir atro-

do būtent taip, kaip sapne, tik žmogus 

nebūtinai yra jose buvęs. Tai vadinama 

astralinėmis kelionėmis - pabuvojimu 

ten, kur fiziškai dar nėra buvęs.

Psichologijos kodas
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ĮDOMYBĖS

Atliekant bet kokius veiksmus naudoja-
mos kalorijos, vienus - daugiau, kitus mažiau. 
Paprastai daug energijos reikalaujančius 
veiksmus atliekame sąmoningai, juk supran-
tame, kad gyvybinei veiklai užtikrinti būtina 
važinėti į darbą, vaikščioti į parduotuvę, ga-
minti valgyti... Todėl visiems šiems veiks-
mams eikvojame energiją. Bet esant men-
kiausiai galimybei šių veiksmų skaičių sten-
giamės mažinti: renkamės arčiau namų esan-
tį darbą, užsisakome prekes internetu, val-
gome pusgaminius vietoj naminio maisto ir 
taip toliau... Pasąmonė mus stumia į pasy-
vesnę gyvenseną. Taip sutaupytą laiką ski-
riame skaityti, sėdėti prie kompiuterio arba 
net miegui.

Sirgdamas kai kuriomis psichikos ligomis, 
patirdamas stiprų stresą, depresiją žmogus 

neretai pereina į pasyvų režimą ir gali kiauras 
dienas gulėti ant sofos, nusisukęs veidu į sie-
ną. Taip suveikia organizmo apsauginės re-
akcijos, ir tai visiškai natūralu, nes stresai ir 
neigiamos emocijos mus tiesiog gniuždo, „su-
valgydami“ visas energijos atsargas. Bet žmo-
gaus artimieji dėl to labai nerimauja ir sten-
giasi nelaimingąjį išjudinti, tiesiog jėga vers-
dami jį išeiti iš pasyvios būsenos.

Prieš porą metų grupė Pietų Kalifornijos 
universiteto mokslininkų paskelbė išvadą, 
kad tingėjimas yra būtinas visavertei žmo-
gaus egzistencijai. Mokslininkams pavyko 
nustatyti glaudų relaksacijos ir savimonės 
formavimo, taip pat įvairių moralinių vertybių 
ryšį. Be to, paaiškėjo, kad žmonės, kurie pe-
riodiškai leidžia sau atsipalaiduoti, geriau mo-
kosi ir geriau įsimena naują medžiagą. Žmo-

gui būtina rasti laiko apmąstymams ir svars-
tymams, kad įvertintų savo gyvenimo ir ap-
linkinio pasaulio įvykius, suplanuotų ateitį ir 
tobulėtų, mano mokslininkai. „Dykinėjant“ į 
galvą išties gali ateiti konstruktyvių minčių. 
Pavyzdžiui, kaip sau palengvinti gyvenimą. 
Neatsitiktinai sakoma, kad beveik visi išra-
dimai pasaulyje buvo padaryti dėl kieno nors 
tingėjimo.

Mes įpratome „gulėjimą ant šono“ ver-
tinti kaip degradacijos požymį. Bet juk net 
gulėdamas ir nieko neveikdamas žmogus ne-
gali visiškai nieko negalvoti! Ir gali būti, kad 
gulint į galvą šaus mintis, kaip išspręsti ko-
kias nors problemas. Taigi kartais visai verta 
patinginiauti, suprantama, nepuolant į kraš-
tutinumus. Planuoti laiką reikia taip, kad lik-
tų bent pusvalandis pasyviam poilsiui. Geriau 
atsisakykite kasdienio naršymo internete ir 
ramiai pasėdėkite krėsle.

Kartais būtent dykinėjimas padeda rasti 
išeitį iš sudėtingos situacijos. Jei niekaip ne-
galite išspręsti kokio nors uždavinio, jei pa-

Ar iš tiesų tingėti negarbinga, tingėti negražu?
Paprastai manome, kad tingėti yra blogai, ir smerkiame tuos, kurie tingi.  
Pasirodo, tam tikromis sąlygomis žmogus nesąmoningai pereina į „energijos  
taupymo režimą“ ir mažiau eikvoja kalorijų, tai yra atlieka mažiau veiksmų.

Pasiūlymas galioja 2015 11 01–2015 11 30 perkant vaistinėje, pateikus kor-
telę MEDUS. Nuolaidos nesumuojamos. UAB EUROVAISTINĖ pasilieka 
teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Nuolaida netaikoma produktų rin-
kiniams. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB EUROVAISTINĖ 
administracijos patvirtintą sąrašą.

-40%iki

MAISTO PAPILDAMS
IMUNITETUI

Jaučiate
nuovargį? 

Jūsų imuninė
sistema nusilpusi?

Dažnai sergate 
peršalimo ligomis?

tekote į aklavietę - ramiai atsisėskite ar pri-
gulkite, užsimerkite, atsipalaiduokite ir leis-
kite mintims ramiai plaukti. Galima net pa-

snausti - ir sprendimas pats, be jokių pastan-
gų ateis į galvą! Nereikia savęs barti, kad 
nebaigėte vieno ar kito darbo, ypač jei jis ne-

skubus. Užbaigsite vėliau. O dabar, jei norisi 
tingėti, patingėkite!

Parengė Milda KUNSKAITĖ

ĮDOMYBĖS

Ar iš tiesų tingėti negarbinga, tingėti negražu?

Kartais būtent dykinėjimas padeda 
rasti išeitį iš sudėtingos situacijos

EPA-Eltos nuotr.
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Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar kūdikio sveikatos būklę gali stebėti koji-
nės? Kaip pagalvė gali padėti atsikratyti knar-
kimo? Ar šiais laikais įmanoma iš naujo išrasti 
laikrodį ir paversti jį išmaniojo namo dalimi? 
Atsakymus į šiuos klausimus rasite čia.

Vietoj IšVadų
n Tai yra technologijos, keičiančios pasaulį. 

Po keliolikos metų kažkas šį tekstą skaitys su 

šypsena.

knarkimą  
gydanti pagalvė

Kas?
„Nora“.

Kokia situacija?
Kas susidūrė, tas pritars, kad 

knarkimas yra didžiulė problema. 
Tiek aplinkiniams, kurie negali ra-
miai išsimiegoti, tiek pačiam knar-
kiančiajam, nes padidėja rizika su-
sirgti širdies ligomis. Tačiau daugu-
ma šiuo metu egzistuojančių prietaisų 
100 proc. neatlieka savo pagalbinės 
funkcijos.

Ką padarė?
Pristatė išmanųjį produktą. Į pagal-

vę dedate specialų įrenginį, kuris susie-
tas su išmaniuoju telefonu. Vos tik ima-
te skleisti garsus, tai užfiksuojama ir 
pagalvė ima keisti poziciją. Taip atpa-
laiduojami raumenys ir vėl galite ra-
miai miegoti. Svarbiausia, kad pats 
žmogus to nė nepajaučia.

rezultatai?
Šią idėją pristatė „KickStarter“ pus-

lapyje ir jau šiandien surinko beveik 
500 tūkst. dolerių, kad tik kuo greičiau 
būtų pradėta masinė gamyba.

http://smartnora.com
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Internetas

kavos aparatą  
įjungiantis laikrodis

Kas?
„Witti“.

Kokia situacija?
Yra daiktų, kuriuos iš naujo galima 

išradinėti šimtus kartų. Vienas tokių - 
laikrodis. Jų esame regėję galybę versijų, 
tačiau „Witti“ atrado dar vieną pateiki-
mo būdą.

Ką padarė?
Laikrodis pristatomas kaip multi-

funkcis įrenginys ir išmaniojo namo 
dalis. Paprasčiausios funkcijos - juo ga-
lima reguliuoti kambario apšvietimą, 
tiesiogiai krauti telefoną, pabusti su 
muzika iš „Spotify“ ir imituota dienos 
šviesa. Kitas, pats įdomiausias, prana-
šumas - likus dešimčiai minučių iki 
žadintuvo signalo laikrodis siunčia sig-
nalą kavos aparatui ir vos tik pabudę 
galite mėgautis karštu gėrimu.

rezultatai?
Ši idėja taip pat pristatyta internau-

tams, kad jie padėtų surinkti gamybai 
reikalingus pinigus. Kompanija prašė 
vos 25 tūkst. dolerių, o jau dabar turi 
beveik 100 tūkst.

http://wittidesign.com

El.reklama: technologijos, keičiančios pasaulį vaiko sveikatą stebinti kojinė

Kas?
„Owlet“.

Kokia situacija?
Pulsoksimetras naudojamas visose li-

goninėse. Jei neteko išvysti realiai, tai fil-
muose tikrai matėte daikčiuką, kuris de-
damas pacientui ant piršto ir į monitorių 
transliuoja pulsą bei arterinio kraujo įso-
tinimą deguonimi. Kaip tokį sudėtingą 
prietaisą pritaikyti namuose ir apsaugoti 
kūdikius nuo galimų sveikatos sutrikimų?

Ką padarė?
„Owlet“ maksimaliai sumažino mik-

roschemas ir integravo jas į mažylių... 
kojines. Tereikia jas užmauti ir bevieliu 
ryšiu šios siunčia informaciją tiek į spe-
cialius namuose statomus šviesos dio-
dus, tiek į išmaniuosius telefonus. Taip 
apie pasikeitusią savo atžalos būklę su-
žinoti galima vos per kelias sekundes.

rezultatai?
Pristatomajame vaizdo klipe kalba 

realūs vartotojai, kuriems įrenginys pa-
dėjo išgelbėti gyvybę. Nenuostabu, kad 
kompanija jau dabar turi išankstinių 
užsakymų, kurių vertė - 9 mln. dolerių.

https://goo.gl/hmkUrz
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SCENA

Dainininkė Ieva Narkutė (28) praėjusią 
savaitę pristatė naujausią savo ir reperio 
andriaus Glušakovo-Pushaz kūrinį „tarp 
kažkada ir dabar“. anot atlikėjos, tai dai-
na apie sąstingį: laike, erdvėje, būsenoje. 
apie tai, kad jei ilgai nepadarai judesio, 
tave ima nešti srovė.

Abu kūrinio autoriai ir atlikėjai lyg susi-
tarę tvirtina, kad dainos atsiradimo istorija - 
netipiška. „Su Ieva kalbėjome apie bendrą 
kūrinį metų metus, bet kažkodėl nieko neda-
rėme. Vieną dieną parašiau dainos žodžius, 
bet joje nebuvo priedainio. Iškart prisiminiau 
Ievą ir nusiunčiau dainą jai“, - sakė Andrius.

„Aš priedainio tekstą ir melodiją parašiau 
prieš metus. Niekaip nesugalvojau, ką su juo 
daryti. Daug tokių niekam nepriklausančių 
gabaliukų turiu, pilnos užrašų knygutės. Stai-
ga Pushaz man atsiunčia savo kūrinį. Paklau-
sau, prisėdu prie instrumento ir staiga nu-
sprendžiu perversti užrašų knygutes. Randu 
priedainį: suprantu, kad net harmonijos ne-
reikia koreguoti. Parašiau jam, kad galim ryt 
susitikti ir įrašyti bendrą dainą, jau turiu prie-
dainį. Manau, jis buvo kiek nustebęs“, - pa-
sakoja Ieva.

„Gavau jos atsakymą ir nesupratau, kokiu 
greičiu ji dirba. Išgirdau priedainį ir tapo aišku, 
kad jis - labai į temą. Aš iš patirties žinau, kad 
jei kažkas stringa, nėra susidomėjimo ar laiko, 
geriau nė nebandyti. O kai yra toks „bam“ 
kaip šiuo atveju - viskas įvyksta be pastan-
gų“, - sakė reperis. Kitą dieną abu jau sėdėjo 
studijoje ir įrašė dainą „Tarp kažkada ir dabar“.

„Laisvalaikio“ inf.

I.Narkutė ir Pushaz pristatė bendrą kūrinį
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.Dainininkė Ieva Narkutė 

naujam kūriniui panaudojo 
prieš metus sukurtą melodiją

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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apie kvailystes

„Kvailiausias dalykas, kurį gyvenime esu 
padariusi, buvo desperatiškas siekis sulauk-
ti vaikino dėmesio. Prisipažįstu, aš tam tikra 
prasme jį persekiojau“, - sakė Reičel. Aktorė 
pasirodė restorane, kuriame dirbo jai patin-

kantis vaikinas, ir „netikėtai“ su juo susidūrė 
beveik kaktomuša. Žinoma, Reičel apsimetė 
nustebusi, kad jis ten dirba. Tai buvo senas 
jos draugas, su kuriuo jau kurį laiką bendra-
vimas buvo nutrūkęs. Toks suplanuotas su-
sitikimas pavyko puikiai, tad aktorė sako visai 
nesigailinti dėl tokio savo elgesio.

apie santykius ir šeimą

„Manau, kad kiekvieni santykiai yra skir-
tingi, tai man labiausiai ir patinka. Kai meilė 
ir santykiai baigiasi, kiekvienas žmogus daug 
ko išmoksta, pasisemia patirties, kuria vėliau 
gali pasinaudoti kurdamas kitus santykius ir 
gyvenimą apskritai. Mano tėvai kartu jau dau-
giau nei 30 metų, jų santykiai pagrįsti nuo-
širdumu, tokius santykius tikiuosi kada nors 
puoselėti ir aš. Ir turėti vaikų. Neįsivaizduo-
ju savo ateities be vaikų“, - pasakojo aktorė.

apie nuogybes

R.Makadams mano, kad nuogumo reika-
laujančios scenos kine yra absoliučiai norma-
lus dalykas, tačiau nuogumas, pasak jos, kar-
tais pernelyg sureikšminamas: „Man nerimą 
kelia kas kita. Tai mūsų kultūros obsesija dėl 
nuogo kūno. Nuogumas neturėtų būti tiek 
sureikšminamas. Pernelyg didelis visuome-
nės dėmesys nuogybėms kine aktoriams su-
kelia nemažai streso.“

apie personažo kūrimą

Aktorė sako, jog jai labai patinka jausmas, 
kai esi „įmetamas“ į kokio nors personažo 
gyvenimą ir tenka jį tyrinėti. „Labai smagu 
stengtis suprasti tą charakterį, personažą, 
kuris kardinaliai skiriasi nuo manęs pačios. 
Tai moko geriau suprasti kitus žmones bei 
suvokti, koks kartais gyvenimas gali būti įdo-
mus, netikėtas ir net keistas“, - sakė Reičel. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

AŠTRUS ŽVILGSNIS

36

DATOS

Jeigu ne kinas - tuomet nuosavas restoranas, taip apie gyvenimą ir svajones kalba gar-
si kanadiečių kilmės aktorė Reičel MakadaMs (Rachel Mcadams). lapkričio 17-ąją 
37 metų gimtadienį švęsianti aktorė ne visada svajojo apie karjerą kine. Ne vienus  
metus Reičel buvo paskyrusi dailiajam čiuožimui ir dirbo greitojo maisto restorane.  
Tiesa, šiuo metu ji sako, kad didžiausias aktorės pranašumas - įsijausti į kito žmogaus 
gyvenimą ir perprasti savo personažą.

Reičel MakadaMs: nuogumas 
neturėtų būti tiek sureikšminamas

l Aktorė Reičel Makadams gimė 1978 metų lapkričio 

17 dieną Kanadoje.
l Jorko universitete aktorė baigė teatro studijas.

l Kine ji debiutavo 1998 metais televizijos seriale 
„The Famous Jett Jackson“, o bene labiausiai išgarsėjo 

suvaidinusi filmuose „Užrašų knygelė“ („The Notebook“) ir 

„Slėpkit pamerges“ („Wedding Crashers“).

l Iki šlovės dienų net tris vasaras Reičel su savo sese 

Kailyn (Kayleen) ir broliu Denu (Dan) dirbo greitojo maisto 

restorane „McDonald’s“.
l Nepatikėsite, bet aktorė nevairuoja automobilio. Ji nori 

daugiau judėti, tad dažniausiai renkasi dviratį arba net viešąjį 

transportą. O iki 22 metų vengė skraidyti lėktuvais.

l Reičel yra alergiška arkliams.

l Nuo ketverių metų iki pat mokyklos baigimo Reičel 

buvo profesionali ledo čiuožėja, pelniusi ne vieną regioninį 

apdovanojimą Kanadoje.
l Jos mėgstamiausia spalva - rožinė.

l Reičel yra sakiusi, kad jei nebūtų aktorė, mielai 
vadovautų nuosavam restoranui. 

FakTai
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2015 m. lapkričio 13-19 d.

Danielis 
Kreigas - 

7-asis Bondų dinastijoje
EPA-Eltos nuotr. 

Interviu su Danieliumi Kreigu - 39 p.
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TRUMPai

Šeštadienį TV3 projekto „Didysis magijos šou“ 
dalyvis Nicholas KiN atliko rekordinį eksperi-
mentą Baltijos šalyse. Magas 12 metrų aukštyje ant 
pavojingos konstrukcijos išstovėjo net 12 valandų. 
„Didžiojo magijos šou“ tiesioginio eterio metu eks-
perimento pabaigoje žemėn įspūdingai nusileidęs 
magas buvo iškart nugabentas į ligoninę, kurioje 
praleido visą naktį. Jėgas atgavęs mentalistas pripa-
žino: „Ne kartą atrodė, kad tikrai nualpsiu“.

Dainininkė Nijolė Pareigytė-ruKaitieNė 
po dalyvavimo laidoje „Išgyvenk, jei gali“, kur visą 
savaitę gyveno atlikdama vienišos mamos - Ženetos 
Clopotinaitės - vaidmenį su dviem mažamečiais 
vaikais kišenėje turėdama vos 19,5 euro, sulaukė 
pagalbos pasiūlymų. Neabejingi žiūrovai atlikėjos 
prašė vargingai gyvenančios moters kontaktų, 
sąskaitos numerio. Laidos kūrėjai pasakojo, kad tai 
ne vienintelis atvejis. Kitų laidų herojai jau taip pat 
sulaukė norinčių padėti žmonių žinučių.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

TV
 TO

P1
0

TV6 5%
Lietuvos rytas TV 3,8%
TV8 3,7%
TV1 3,2%
PBK 2,9%

Info TV 2%
REN Lietuva 1,1%
LRT Kultūra 0,9%
Video ir DVD 0,7%
Liuks! 0,2%

TV6 4,2%
Lietuvos rytas TV 3,9%
PBK 3,2%
TV1 3%
TV8 2,9%

Info TV 2,7%
LRT Kultūra 1,3%
REN Lietuva 1,3%
Video ir DVD 0,6%
Liuks! 0,4%

TV3 16,2%

LNK 15%

BTV 7,1%

TV3 18,8%

LNK 17,8%

LRT Televizija 
8,6%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 11,8

2 VALANDA SU RŪTA LNK 10,8

3 NUO...IKI LNK 10,2

4 TV3 ŽINIOS TV3 9,7

5 KK2 LNK 9,3

6 LNK ŽINIOS LNK 8,9

7 LIETUVOS BALSAS LNK 8,4

8 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 8,4

9 SEKMADIENIO ŽINIOS SU ALFA LNK 8,1

10 KRUDŽIAI TV3 8,1

Duomenys: TNS LT, 2015 m. lapkričio 2-8 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 19,5%

Kiti  
kanalai 24,7% NTV Mir Lietuva 5,2%NTV Mir Lietuva 4,6%

BTV 6,7%

LRT Televizija 
9,1%

TV
 Au
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MUzikos šoU 

Kiek laikas leidžia, juos stebiu. Manau, 
kad jie gana profesionaliai padaryti. Tik kas-
met viskas priklauso nuo dalyvių. Jei jie yra 
pilki ir neįdomūs - šou atrodo silpnesnis, jei 
dalyviai charizmatiški - projektas bus tikrai 
geras. Be to, juose dalyvauja daug mano pa-
žįstamų, todėl įdomu juos stebėti.

infoRMacinės laidos 

Žiūriu, man visada įdomu tai, kas vyksta 
pasaulyje. Nesu abejinga nei karams, nei po-
litikos naujienoms, nei nelaimėms.

kelionių laidos 

Įdomu jas pasižiūrėti, bet specialiai nesi-
jungiu.

filMų PasiRinkiMas 

Nesu labai pasikausčiusi šioje srityje. Jei 
reikia rinktis filmą, tai daro mano antroji pu-
sė, nes aš žinau - kad ir ką jis išrinks, aš vis 
tiek nebūsiu mačiusi.

Pokalbių šoU 

Kartais būna įdomių diskusijų. Patinka 
„Valanda su Rūta“, „Yra, kaip yra“. Kartais 
tenka ir pačiai dalyvauti, tad įdomu pažiūrėti, 
kaip ten pasirodžiau.

ReklaMa 

Ji yra labai dažna ir dažniausiai įjungiama 
pačiame laidos ar filmų įkarštyje.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dainininkė NERINgA ŠIAUDIKyTĖ (25) prisipažįsta - jei prie televizoriaus praleistų 
daugiau laiko, TV programoje atrastų daugiau dalykų, kurie ją erzintų. Dabar ji daž-
niausiai pasižiūri muzikos šou, kur palaiko savo draugus.

ReiTinGai

Neringą Šiaudikytę
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TELEVIZIJAUž kadro

Po lapkričio pradžioje įvykusios pasaulinės 
filmo „007 Spectre“ premjeros pagrindinio 
vaidmens atlikėjas DanieliS KreigaS (Da-
niel Craig, 47) vėl atsidūrė dėmesio centre. 
nepaisant to, kad yra vadinamas vienu ge-
riausių Džeimso Bondo vaidmens atlikėjų, 
pats aktorius sako nė iš tolo neprimenantis 
legendinio agento. Danielis viešumo ven-
gia, o vakarus mieliau leidžia su žmona ak-
tore reičele Vais (rachel Weisz) arba knyga, 
dažniausiai dėvi džinsus ir marškinėlius, o 
be akinių net nesugebėtų užtaisyti ginklo... 

- Jau ketvirtame filme suvaidinote 
kultinį herojų - agentą 007 Džeimsą Bon-
dą. Ar esate panašus į savo personažą?

- Nesu toks drąsus ar šaltakraujiškas. Vei-
kiausiai mes panašūs tose situacijose, kurio-
se Bondas sutrinka ir nežino, kaip pasielgti. 
Be to, nors atrodo, kad mano vaidinamas Bon-
das nėra toks šovinistas, koks buvo pirmuo-
siuose bondiados filmuose, šiek tiek šoviniz-
mo jo charakteryje išliko. Vis dėlto jis prie-
šiškai nusiteikęs moterų atžvilgiu. Matyt, 
filme jos juo susižavi todėl, kad jis yra pavo-

jingas, o moteris tai traukia. Aš ne toks. Jei 
turėčiau galimybę susitikti su tokiu herojumi 
kaip šis agentas, veikiausiai susitiktume 
trumpam pavakariais... Naktį nežinia į kokį 
veiksmą jis galėtų mane įtraukti. Tačiau ne-
supraskite manęs klaidingai, neteisiu savo 
personažo. Aktorius negali teisti savo kuria-
mo veikėjo.

- Paminėjote šovinizmą. Bondas nau-
jausiuose filmuose tapo kur kas galan-
tiškesnis...

- Todėl, kad naujausiuose filmuose jis su-
siduria su stipriomis moterimis, kurios nebi-
jo pastatyti jį į vietą.

- Vadinasi, Džeimso Bondo sektinu 
pavyzdžiu nepavadintumėte...

- Man pačiam geriausi pavyzdžiai - žmo-
nės, turintys moralinį kompasą, tvirtus įsiti-
kinimus. Manau, šiais laikais žmonės daž-
niausiai savęs klausia: „Kas aš esu?“, o ne: 
„Ką aš veikiu gyvenime?“ Toks mąstymas 
yra kūrybingumo priešas, nereikia būti taip 
susitelkus į save. Tada vidinis ego paima vir-
šų. Visi didieji kūrėjai nuo Pablo Pikaso iki 
Fransio Beikono turėjo tvirtus įsitikinimus ir 
jų laikėsi visą gyvenimą. Nė vienas iš jų kur-

dami negalvojo, ką apie jų kūrinius pagalvos 
aplinkiniai. Mane tai žavi ir manau, kad tai 
tikroji jėga. Tiesa, nereikia painioti sąvokų 
„sektinas pavyzdys“ ir „herojus“. Mano he-
rojai - mano seneliai, kurie kovėsi Antrajame 
pasauliniame kare. 

- Vis dėlto būtent šis vaidmuo jums 
pelnė didžiausią šlovę... 

- Kai iš aktoriaus tapau ryškiausia žvaigž-
de, lengva nebuvo. Galbūt ne taip viską įsi-
vaizdavau, likau susipainiojęs ir pritrenktas 
tokio populiarumo. Dabar į pasaulį žvelgiu 
kitaip. Šis vaidmuo man sukrovė turtus, galiu 
leisti sau labai patogų gyvenimą, pasirūpinti 
savo šeimos ateitimi. Tai didelis palengvėji-
mas. Kita vertus, kai nueinu į restoraną, žmo-
nės mane pirmiausia mato kaip Džeimsą Bon-
dą, o tik vėliau kaip Danielį Kreigą. Nepaisant 
to, jie negali palikti manęs ramybėje... 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Agentą 007 vaidinantis aktorius 
Danielis Kreigas (Daniel Craig) 
vadinamas bene geriausiu  
šio vaidmens atlikėju

EPA-Eltos nuotr. 

Kita Džeimso BonDo pusė

l Kultinis agentas Džeimsas Bondas - britų rašytojo 

Ijeno Flemingo (Ian Fleming) romanų veikėjas. 

Po I.Flemingo mirties 1964 m. dar 8 autoriai kūrė 

romanus apie agentą 007. 

l Amerikiečių ornitologas ir Karibų jūros regione 

gyvenančių paukščių ekspertas Džeimsas Bondas 

I.Flemingui tapo įkvėpimo šaltiniu - savo veikėjui jis 

suteikė tokį patį vardą.

l Apie britų agentą šiuo metu yra sukurti 24 filmai, 

o kultinį agentą suvaidino 7 aktoriai. 

l Pirmą kartą televizorių ekranuose Džeimsas 

Bondas pasirodė 1954 m., kai amerikiečių televizija 

CBS I.Flemingo romaną „Rojalio“ kazino“ pavertė 

valandos trukmės televiziniu filmu. Tą kartą Bondą 

vaidino amerikietis aktorius Baris Nelsonas (Barry 

Nelson). Pirmasis kino filmas „Daktaras Ne“ su Šonu 

Koneriu (Sean Connery) teatruose pasirodė 1962 m.

l Vyriausioji Džeimso Bondo filmų prodiuserė - 

moteris. Barbara Brokoli (Barbara Broccoli) 

sprendžia, kas vaidins žinomą agentą ir kitus 

filmo herojus, atrenka istorijas ir scenarijus. Ji 

jau 3 dešimtmečius yra viena pagrindinių bene 

sėkmingiausio kino istorijoje filmų serijos kūrėjų.

l D.Kreigas yra pirmasis Džeimsą Bondą vaidi-

nantis aktorius, kuris gimė vėliau, nei buvo parodyti 

pirmieji bondiados filmai.

l Š.Koneris pradėjo plikti būdamas 21 metų, todėl 

vaidindamas Džeimsą Bondą dėvėjo tupetą. 

l Nors britų komikas Rovanas Atkinsonas (Rowan 

Atkinson) sukūrė dar vieną žinomą herojų Poną Byną, 

kine jis debiutavo 1983 m., atlikęs vieną iš vaidmenų 

filme apie agentą 007 „Niekada nesakyk „niekada“.

FakTai

Žmonės mane 
pirmiausia pamato 
kaip DŽeimsą BonDą, 
o tik vėliau kaip 
Danielį kreigą
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 19.00  Amerikietiškos 
  imtynės

 14.05  „80-ieji“ 11.25   Specialus tyrimas 17.15  24 valandos 8.55  „Meilės sūkuryje“

 TV8
6.20 Gardu Gardu. 6.50 TV Pagalba (N-7). 8.30 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.25 „Mažųjų gy-
vūnėlių krautuvė“. 9.55 Senoji animacija. 10.55 
Komedija „Nuotakos tėvas“. 13.00 „Laukinukė“ 
(N-7). 14.00 „Svetimi“ (N-7). 15.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio 
Britanija. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Sila. 
Kelias namo“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Komedija „Moterų šir-
dys“ (N-14). 23.00 „Sila. Kelias namo“ (N-7). 
0.55 Gydytojai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Užkalnis plius. 11.00 
Dviračio šou. 11.30 Tauro ragas (N-7). 11.55 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 12.25 
Statyk! 12.55 Autopilotas. 13.20 Nuo... Iki. 
13.55 Pagalbos skambutis (N-7). 14.30 24 va-
landos (N-7). 15.30 Mes pačios. 16.00 „Aukso 
imperija“. 17.00 Info diena. Info verslas. Info 
interviu. Info kriminalai. Info pasaulis. 21.00 
Panikos kambarys. 21.30 Alchemija. Švietimo 
amžius. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.10, 0.50 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai!“ 11.20, 12.25 „Di-
džioji“. 14.00 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriš-
ka. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55 „Lauk manęs“. 
18.45 Jumorina. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.10 Stebuklų laukas. 22.15 „Izmailovo parkas“. 
0.05 Vakaras su Urgantu. 1.20 „SinCity“. 1.50 „Trys 
dienos Maskvoje“. 3.55 „Saugokite vyrus“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 „Šeimos 
detektyvas“. 14.00 „Kaimo daktarė“. 17.15, 3.40 Tie-
sioginis eteris. 20.00 J.Petrosiano jubiliejus. 22.40 
Koncertas L.Gurčenko jubiliejui. 23.55 „Dvidešimt 
dienų be karo“. 1.55 „Mano jaunikio nuotaka“. 

 Ren
8.20, 12.55, 19.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 9.15, 20.25 Kviestinė vakarienė. 10.10, 
15.40 „Gobšumas“. 11.05 „Kitas 2“. 14.50 Kokie 
žmonės. 16.35 Fantastika po grifu „Slaptai“. 17.30, 
1.00 Keista byla. 18.30, 0.10 Labiausiai šokiruo-
jančios hipotezės. 21.25 Mums net nesisapnavo. 

 nTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
8.05 Rytas su J.Vysockaja. 9.20 „Eigulys“. 11.00 
Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 10“. 15.20 „Liejyklos 
gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 Daugu-
ma. 19.45 „Informatorė“. 23.30 Nusikaltimai ir 
bausmės. 0.30 „Nusikaltimas bus išaiškintas“. 

 TV PolonIa
8.30 „Pono Balagano pasakos“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 5.10 Polonija 
užsienyje. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos si-
gnalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Determi-
natorius“. 16.20 Koncertas S 1-M. 17.20 Myliu 
kiną. 17.55 Ekologijos laida. 18.55 Kabaretų TOP. 
20.25 „Cafe Historia“: reprivatizacijos skauduliai. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 0.40 „Burtai“. Lenkija. 2007.

 TV1000
8.30 „Išsiskyrimas“. 10.20 „Tavo kompanija“. 12.20 
„Norėčiau būti čia“. 14.10 „Tobulas jausmas“. 15.40 
„Būti Flynu“. 17.30 „Ir čia priėjo Poli“. 19.00 „Bebras“. 
20.40 „Šefas ant ratų“. 22.40 „Teresės nuodėmė“.

 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 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Kovos dėl konteinerių. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Aliaska. 
Įlankos mūšis. 14.30 Aukso karštinė. 21.00, 
2.50 Troja. 22.00, 3.40 Idris Elba. Be ribų. 
23.00, 4.30 Nemėginkite pakartoti. 24.00, 5.20 
9/11. Bokštams griuvus. 1.00 Ateivių pėdsa-
kais. 1.55 V.Hercogo susitikimai su pasmerk-
tais mirti. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėto-
jai. 11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų 
paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
14.30 Atjungti nuo tinklo. 16.00 Karai dėl 
bagažo. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00 Šeino 
Delio prieskonių kelionė. 21.00, 3.00 Geriausias 
kotedžas sportininkui. Koloradas. 22.00, 4.00 
Statybos Aliaskoje. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 
2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

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 Farai (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 Vilnius gyvai.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Nerealieji“.
21.50 Veiksmo f. 

„Geležinis  
žmogus 2“  
(N-14).

0.20 Mokslinės 
fantastikos drama 
„Ji“ (N-14).

2.40 Veiksmo drama 
„Atominė  
apokalipsė“  
(N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Madagaskaro 
pingvinai“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

8.50 Pagalbos skambutis 
(N-7).

9.35 „K11. Komisarai 
tiria“ (N-7).

11.05 Tikras gyvenimas. 
„Manęs negalima 
apgaudinėti“.

12.05 Tikras gyvenimas. 
„Patentas Meilei“. 

13.05 „Madagaskaro 
pingvinai“.

13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.00 „Meilės randai“ 
(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 „Meilė 

Niujorke 3. Žmonos 
atostogose“ (N-14).

22.45 Siaubo f. 
„Penktadienis, 
13-oji“ (N-14).

0.40 Kriminalinis trileris 
„Nuopuolis“ (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 6“.
11.25 Specialus tyrimas.
12.20 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
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 (su vertimu 

į gestų kalbą). 
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 Klausimėlis.lt.
23.00 Siaubo trileris 

„Raudonasis  
drakonas“ (S).

1.10 Trumposios žinios.
1.15 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.05 Laba diena, Lietuva.
4.00 Trumposios žinios.
4.05 „Dainų daina“.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 „Galvų medžiotojai“ 
(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 Trileris 
„Desperado“  
(N-7).

23.40 „Sausas įstatymas“ 
(N-14).

2.00 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

3.10 Bamba TV 
(S).

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

Giminės  
prakeiksmas“  
(N-7).

11.45, 12.05 Sąmokslo 
teorija (N-7).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

12.50, 13.05 Dalyvaujam!
14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 

„Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 

Žinios.
16.20 „Išgyventi Afrikoje“.
17.20 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00, 22.30 

Reporteris.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30, 5.15 

Muzikinis  
gimtadienis.

23.00, 2.30 
Siaubo f. „Piktieji 
numirėliai“ (S).

1.00, 3.55 
Siaubo komedija 
„Piranijos“ (S).

6.40 Dar pažiūrėsim.

6.00 LR himnas.
6.05 Koncertuoja Lietuvos 

kamerinis orkestras, 
solistai M.Rubackytė 
(fortepijonas), 
V.Gelgotas (fleita), 
V.Giedraitis (klarnetas), 
V.Lubauskas (obojus).

7.15 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
13.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

13.45 Dainų dainelė 2014.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.30 Visu garsu.
18.15 Kai aš mažas buvau.
19.00 Vilniaus sąsiuvinis.
19.15 „Tikri banderininkai“.
20.15 Mokslo ekspresas.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Kultmisijos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 Biografinė drama 

„Čarlio Vilsono 
karas“ (N-14).

0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Koncertuojanti Europa.
1.40 Trumposios žinios.
1.45 IQ presingas.

 22.30    „Čarlio Vilsono 
    karas“
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 23.45  „Hasta la vista“ 21.00  Farai 10.00  „Vedęs ir 
  turi vaikų“

6.15 „Karadajus“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
(N-7).

12.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“ (N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 „Amžiaus paslaptys. 

Dingęs N.Chruščiovo 
sūnus“.

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

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
21.00 „Bekas 3. 

Silpnoji grandis“ 
(N-14).

22.55 Snobo kinas. 
Fantastinė drama 
„Gėlėti sapnai“ 
(N-14).

1.30 „Pabaiga“.
2.25 „Gyvenimas 

pagal Harietą“  
(N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

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

lenktynės (N-7).
16.00 „Transporteris“ (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 Nakties TOP (N-14).
23.00 Komedija „Rusų 

nuotykiai Las 
Vegase“ (N-14).

0.50 Eurolygos rungtynės. 
Atėnų „Panathinaikos“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.

2.25 „24 valandos“ 
(N-14).

3.15 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Aristokratai“ 
(N-7).

11.00 „Komisaras 
Manara 2“ (N-7).

12.00 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

13.00 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

14.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

15.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

16.00 80 traukinių 
aplink pasaulį.

16.30 Reidas.
17.00 „Trauma“ (N-7).
18.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
19.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 „Meilė Ibizoje“ 

(N-14).
23.15 Balticum TV 

žinios.
23.45 „Hasta la vista“ 

(N-7).

„RUSŲ NUOTYKIAI LAS VEGASE“
Komedija. Rusija, JAV. 2012.
Režisierius G.Kirakosianas.
Vaidina M.Galustianas, I.Stebunovas, I.Olerinskaja.

Dviejų paprastų rusų Makso ir Lizos laukia tokie turtai ir tokie nuotykiai, kokių 
jie nė nesapnavo. Visko pradžia - laimingas 5 milijonų dolerių vertės loterijos 
bilietas. Bet yra vienas „bet“. Turtus atsiimti galima tik Amerikoje, iškilmingoje 
ceremonijoje Las Vegase. Su geriausiais dviem draugais jie leidžiasi į kelionę 
turtų link. Las Vegase atvykėliai susipažįsta su nesąžiningu emigrantu Gariku.

TV6
23.00

rekomenduoja

„PENKTADIENIS, 13-OJI“
Siaubo filmaS. JAV. 2009.
Režisierius M.Nispelis.
Vaidina D.Panabeiker, A.Rigeti.

Krištolinio ežero pakrantėje grupelė 
paauglių ketino praleisti geriausią sa-
vaitgalį gyvenime, tačiau iškilo grės-
mė, kad tai gali būti paskutinis gyve-
nimo savaitgalis. Nukeliavę toli nuo 
civilizacijos jie sužinos, kad Krištolinio 
ežero praeitis sulaistyta krauju...

„NUOPUOLIS“
KriminaliniS trileriS. JAV. 1993.
Režisierius Dž.Šumacheris.
Vaidina M.Daglasas, R.Diuvalis, 
B.Herši.

Užstrigęs automobilių spūstyje, Vil-
jamas Fosteris pastebėjo, kad maši-
nos kondicionierius neveikia, langas 
neatsidaro, o įkyri musė zuja aplink 
jo nosį. Tačiau šie nesklandumai - tik 
menkos smulkmenos, palyginti su 
tikrosiomis vyriškio problemomis.

„JI“
moKSlinėS fantaStiKoS drama.
JAV. 2013.
Režisierius S.Džonsas.
Vaidina Ch.Feniksas, E.Adams, 
S.Johanson.

Skyrybas išgyvenantis vienišas ra-
šytojas Teodoras nusiperka naujau-
sią dirbtinio intelekto sistemą, kuri 
kasdien jį pažadina, primena apie 
susitikimus ir palaiko pokalbius...

LNK
22.45

TV3
0.20

LNK
0.40

 ANImAL PLANET
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Šunų gelbėtojai. 8.15, 13.45 Ostinas Styvensas. 
9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bon-
dai Byčo veterinaras. 12.50 Daktaras Džefas. 16.30 
Laukinė gamta su Dominiku Monagenu. 17.25, 
22.55, 3.25 Ieškant karališkosios kobros. 18.20, 
22.00, 1.40 Upių pabaisos. 20.10, 5.49 Riaumoti 
su liūtais. 23.50, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
6.00 Pasaulio regbio čempionatas. Finalas. Nau-
joji Zelandija - Australija. 8.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Vokietija. 5 etapas. 9.00 Ispanijos 
„Endesa“ lygos 4 turo apžvalga. 9.30 KOK World 
series. Bušido kovos. 12.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Estudiantes“ - Madrido „Real“. 
14.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - 
Indianos „Pacers“. 16.00 Rusijos „Premier league“. 
„Terek“ - „Spartak“. 18.00 Pasaulio regbio čempio-
natas. Finalas. Naujoji Zelandija - Australija. 20.30 
Autosportas. „Audi Sport TT Cup“. 21.00 Ispanijos 
„Endesa“ lygos 5 turo apžvalga. 21.30 KOK World 
series. Bušido kovos. Moldova. Finalas. 0.30 „M1 
Iššūkis“. Vokietija - Pasaulio komanda. Kovinis 
sportas. 1.30 „M1 Iššūkis“. Anglija - Ispanija. 
Kovinis sportas. 2.30 Boksas. Profesionalų kovos.

 VIASAT SPORT BALTIc
7.15 Eurolyga. „Barcelona“ - „Lokomotiv Kuban“. 
9.05 Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Olympiacos“. 10.55 
KHL. „Avangard“ - Rygos „Dinamo“. 12.55 „Formu-
lė-1“. Meksikos GP lenktynių apžvalga. 13.55 „For-
mulė-1“. Brazilijos GP treniruotė 1. Tiesioginė trans-
liacija. 15.35 Boksas. Callumas Smithas - Rocky 
Fieldingas. 17.05 Eurolyga. „Žalgiris“ - „Barcelona“. 
18.55 Eurolyga. CSKA - „Unicaja“. Tiesioginė trans-
liacija. 21.10 UEFA Čempionų lygos apžvalga. 21.40 
Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Eurolyga. „Fenerbahce“ - „Chim-
ki“. 1.35 „Formulė-1“. Brazilijos GP treniruotė 2. 3.15 
Boksas. Jurgenas Brahmeris - Thomas Oosthuize-
nas. 5.10 Eurolyga. CSKA - „Unicaja“. 

 EUROSPORT
 7.00, 10.30, 15.15, 4.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė, Austrija. 8.30 Sporto linksmybės. 9.30 Tenisas. 
Atvirasis JAV teniso čempionatas. 11.45, 17.30, 0.15, 
2.30 U21 Europos čempionato kvalifikacija. 12.45, 
23.15 Atvirasis JAV teniso čempionatas. 13.45, 14.15, 
15.10 Futbolo apžvalga. 13.50 Futbolas. Aukščiausioji 
JAV profesionalų lyga. 14.45 FIFA. 16.30, 22.15 Teni-
sas. Prancūzijos atvirasis teniso čempionatas. 21.00 
Jojimas. 21.15 Tenisas. Australijos atvirasis teniso 
čempionatas. 1.15 GT akademija. 1.30 Boksas. Kova 
dėl „IBF World Cruiserweight“ titulo, Argentina.
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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 „Barbės - 

princesės galia“.
12.30 Komedija 

„Pasikeitimas“  
(N-7).

14.30 Romantinė drama 
„Prisimink  
sekmadienį“  
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Didysis magijos šou 

(N-7).
21.00 Trileris „Paliktieji“ 

(N-14).
23.15 Veiksmo komedija 

„Redirected/Už 
Lietuvą!“ (S).

1.25 Veiksmo drama 
„Ypatingas būrys“ 
(N-14).

6.30 „Mažieji Tomas 
ir Džeris II“.

6.55 „Eskimų mergaitės 
nuotykiai Arktyje“.

7.20 „Nickelodeon“ 
valanda. Dora  
ir draugai“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
šou“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Atostogos 

Rūgpienių kaime“.
10.00 „Tomas ir Džeris 

Marse“.
11.35 Muzikinė komedija 

„Kelias į žvaigždes“ 
(N-7).

13.25 Pričiupom! (N-7).
13.50 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas.
18.30 Žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Piratai! Nevykėlių 
kompanija“.

21.15 Veiksmo komedija 
„Žaliasis žibintas“ 
(N-7).

23.30 Kriminalinė komedija 
„Rimti vyrai“ (N-14).

1.20 Veiksmo f. „Lėktuvo 
užgrobimas“ (N-14).

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

H.K.Anderseno šiuo-
laikinė klasika“.

8.35 „Vakavilis“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Didieji pasaulio išra-

dimai“. „Automobiliai“.
12.55 „Serengetis. 

Įspūdingiausia kelio-
nė po gamtą“ .

13.55 „Šerloko Holmso 
nuotykiai“ (N-7).

15.40 Mokslo ekspresas.
16.00 Žinios.
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
16.45 Lietuva gali.
17.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Dainų daina“.
23.00 Trumposios žinios.
23.05 Romantinė komedija 

„Laivas, kuris veža“ 
(subtitruota, N-7).

1.20 Trumposios žinios.
1.25 „Didieji pasaulio išra-

dimai“. „Automobiliai“.

 23.05   „Laivas, 
   kuris veža“

 10.00   Skonio lenktynės

ŠeŠtadienis

„RIMTI VYRAI“
Kriminalinė Komedija. JAV. 2012.
Režisierius F.Stivensas.
Vaidina A.Pačinas, K.Volkenas, A.Arkinas.

Valas paleidžiamas iš kalėjimo, kuriame atsėdėjo 28 metus už tai, kad 
atsisakė išduoti vieną iš savo artimų nusikaltimo bendrininkų. Geriau-
sias draugas Dokas atvyksta jo pasiimti, ir abu netrukus vėl susitinka 
su kitu senu bičiuliu Hiršu. Jų ryšys toks pat stiprus kaip visada. Tačiau 
vienas iš draugų saugo pavojingą paslaptį.

rekomenduoja

„PALIKTIEJI“
Trileris. JAV. 2014.
Režisierius V.Armstrongas.
Vaidina N.Keidžas, L.Tompson, 
K.Tomson.

Pilotas Reifordas patenka į baisią 
situaciją. Vieno jo skrydžio metu 
dingsta keletas žmonių ir visi vai-
kai. Atrodo, kad jie tiesiog pranyko. 
Likę keleiviai panikuoja ir prašo 
piloto atsakymų. Žemėje irgi de-
dasi tokie dalykai, kuriuos sunku 
paaiškinti blaiviu protu, - žmonės 
pranyksta akyse. Negi tai pasaulio 
pabaiga? Kas visa tai sukėlė?

„SAPNŲ GAUDYKLĖ“
VeiKsmo Trileris. Australija, JAV, 
Kanada. 2003.
Režisierius L.Kasdanas.
Vaidina T.Džeinas, Dž.Li, 
M.Frimanas.

Keturių draugų, susiruošusių į kasme-
tinę medžioklę, gyvybės atsiduria pa-
vojuje. Juos sieja draugystė ir keistos 
galios, įgytos lemtingą vaikystės die-
ną. Ir kai siaubingos būtybės priverčia 
vaikinus išmėginti savo draugystę ir 
galias, kai kurie iš šio ketverto turi mir-
ti. Tik keli likę privalo apginti pasaulį 
nuo dar niekada neregėtos grėsmės.

„ŽALIASIS ŽIBINTAS“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2011.
Režisierius M.Kembelas.
Vaidina R.Reinoldsas, B.Laivli, 
M.Strongas.

Visatoje nuo neatmenamų laikų eg-
zistuoja iš įvairių planetų gyventojų 
sudarytos elitinės pajėgos - Žaliojo Ži-
binto kariai. Jų užduotis yra užtikrinti 
tvarką ir taiką tarpgalaktinėje erdvėje. 
Tačiau šią erdvę terorizuoti ima nau-
jas priešas - Paralaksas. Žemės likimas 
priklauso nuo Helo Džordano.

TV3
21.00

LNK
21.15

 TV8
6.00 Kultūra +. 6.30 Skonio lenktynės. 7.00 
Senoji animacija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 
„Tobula kopija“ (N-7). 11.00 Menų sala. 11.30 
Padėkime augti. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 
Šuolis! (N-7). 18.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 
19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama 
„Svajonių viešbutis. Vietnamas“ (N-7). 22.50 
Komedija „Moterų širdys“ (N-14). 0.50 „Tėvas 
Braunas“ (N-7). 

 INfo TV
6.30, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.30 Apie žūklę. 15.55 KK2 
(N-7). 17.40 Dviračio šou. 19.00 Panikos kam-
barys. 19.30 „Šventasis karas“. 20.30 „Nuos-
tabiausia diena pasaulyje“. 21.30 Ne vienas 
kelyje. 22.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų kalba. 22.30 Alchemija. Švietimo amžius. 
23.00 Yra, kaip yra (N-7). 1.00 24 valandos 
(N-7). 3.00 Bus visko. 3.50 Valanda su Rūta. 
5.05 Mes pačios.

 

 PBK
6.00, 2.05 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 7.30 Vaikų klu-
bas. 7.45 „Juokingi kamuoliukai“. 8.00 Gudrutės ir 
gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remon-
tas. 10.05 „Maša ir lokys“. 10.20 „Skanėstas“. 11.15 
„Jumorina“. 11.55 „L.Gurčenko. Vienatvės blizgesy-
je“. 13.00 „Stotis dviem“. 16.00 Futbolas.Tiesioginė 
transliacija. Rusijos rinktinė - Portugalijos rinktinė. 
18.00 „Respublikos pasididžiavimas“ L.Gurčenko“. 
20.00 Laikas. 20.20 Ekstrasensų mūšis. 22.40 Šian-
dien vakare. 0.20 Šventinis koncertas.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 7.20 Toliau - 
meilė. 8.30 Eismo taisyklės. 9.15 Tai mano mama. 
10.25 „Dvi žmonos“. 11.20 „Kriminalinės paieškos 
duomenimis“. 13.40 „Brangus žmogus“. 15.40 
Žinios - jėga. 16.35 Svarbiausia scena. 20.00 
„Mezaliansas“. 23.50 „Pirmą kartą ištekėjus“.

 REN
7.20, 10.50 Kviestinė vakarienė. 11.45 Slaptosios 
teritorijos. 13.35 „Igoris Tolkova: nuteistasis“. 15.30 
„V ir M“. 16.25 Pažink mūsiškius! 17.20 Rusiškas 
vairavimas. 18.10 Žiūrėti visiems! 19.30 „Jumorina“. 
21.20 „Šamanė“. 23.00 „Kriminaliniai žaidimai“. 

BTV
0.20

 17.00     Lietuvos 
  superšefas

LNK
23.30
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7.05 Amerikos
talentai (1).

9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji pavara“.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
etapas Lenkijoje. 
2015 m.

12.00 Savaitės 
kriminalai  
(N-7).

12.30 Aš myliu 
kaimą.

13.00 „Svotai“ 
(1) (N-7).

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Galvų 
medžiotojai“  
(N-7).

18.00 Mistinės 
istorijos  
(N-7).

19.00 Labai juokinga 
laida.

19.30 Muzikinė 
kaukė.

22.15 Veiksmo f. 
„Maksimali rizika“ 
(N-14).

0.20 Veiksmo trileris 
„Sapnų gaudyklė“ 
(N-14).

3.00 Bamba TV 
(S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Kelionių vėjai. 

Rumunija.
7.55 Šiandien kimba.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.30 „Viskas 

apie gyvūnus“.
10.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
11.30 „Vera. Paslėptos 

gelmės“ (N-7).
13.30 Muzikinis 

gimtadienis.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20 Muzikinis 

gimtadienis.
16.20 Dar pažiūrėsim.
17.30 Nuoga tiesa.
18.30 „Moterų svajos 

apie tolimus  
kraštus“ (N-7).

21.30 Veiksmo f. 
„Greitas ir negyvas“ 
(N-14).

24.00 Drama „Tylos įža-
das“ (N-14).

1.55 Veiksmo f. 
„Greitas ir negyvas“ 
(N-14).

3.45 Drama 
„Tylos įžadas“ 
(N-14).

5.10 Ginčas (N-7).
6.20 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 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.
10.40 „Kijevo senovė. Meno 

pasaulis. Aleksandra 
Ekster. Nušvitimai“.

11.15 Didžioji Lietuva. 
11.45 Prof. G.Tamulaitis. 

Šviesos šaltiniai.
12.30 „Arkliavagio duktė“.
13.50 V.Šekspyro „Hamletas“. 
16.50 „Vakavilis“.
17.15 Atspindžiai.
17.45 Žinios.
18.00 Simfoninės muzikos 

koncertas „Iš orkes-
tro lobyno“. 

19.25 „Žalumose“.
19.55 „Erdvės skonis“.
20.15 Kelias į namus. 

Vladas Braziūnas.
20.45 IQ presingas.
21.15 ARTS21. Vokietija. 

2015 m.
21.45 Koncertuojanti 

Europa (subtitruota).
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 Muzikos valanda. 

LVSO 25-ojo gimta-
dienio koncertas.

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 „Gepardų 

dienoraščiai“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 „Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

13.00 „Sostinės 
keksiukai“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Stebukladarys“ 

(N-7).
18.05 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
(N-7).

18.40 „Anjezė, Elizos 
dukra“ (N-7).

21.00 Detektyvas „
Diktė. Sava rizika“ 
(N-14).

22.55 Romantinė komedija 
„Merginų vargai“ 
(N-14).

1.00 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

8.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai 
(N-7).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Krovinių karai (N-7).
11.00 Gyvenimas iš naujo 

(N-7).
12.00 Sporto žmonės.
12.30 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

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

lygos rungtynės. 
Alytaus „Dzūkija“ - 
Utenos „Juventus“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Alytaus.

19.00 Biografinė drama 
„Džobsas“ (N-7).

21.30 TV3 žinios.
22.30 Veiksmo f. 

„Raudonasis karštis“ 
(N-14).

0.40 Trileris „Slaptavietė“ 
(N-14).

2.15 „24 valandos“ 
(N-14).

3.05 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 „Aristokratai“ 
(N-7).

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 Pasaulis 
pro traukinio  
langą.

13.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

14.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

15.30 „Tėvai už borto“.
16.10 80 traukinių 

aplink pasaulį.
16.40 Jūros šventė 2015: 

Hebelheart  
koncertas.

18.25 „Pūkuoti ir dantyti“.
20.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

21.35 Jūros šventė 2015: 
Biplan koncertas.

23.05 Reidas.
23.35 „Mergina 

pasirodo bare“ 
(N-14).

 22.30  Naktinis 
  ekspresas

 18.30  „Moterų svajos 
apie tolimus kraštus“ 

 13.00  „Svotai“  21.35  Biplan koncertas 12.30  „Po pasaulį su 
Anthony Bourdainu“

 8.45  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAlapkričio 14 d.

 NTV Mir
7.00, 9.00, 12.00 Šiandien. 7.50 Pagrindinis ke-
lias. 8.30 Gaminame su A.Zyminu. 9.25 Medicinos 
paslaptys. 9.55 „Kulinarinė dvikova“. 10.55 Buto 
klausimas. 12.25 Aš lieknėju. 13.25 Važiuosime, 
pavalgysime! 14.10 „Gyvas ir negyvas maistas“. 15.05 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 17.00 Tyrimą atliko. 18.00 
Centrinė televizija. 19.00 Naujos Rusijos sensacijos. 
20.00 Tu nepatikėsi! 21.00 50 atspalvių. Belova. 22.00 
„G“ laikas“. 22.35 „Mano namas - mano tvirtovė“.

 TV PoloNia
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.50 Sveika, Po-
lonija. 13.50, 22.40 Sveikinimų koncertas. 14.10 
„Tėvas Mateušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
16.00 „Jauna senutė“. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 
1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.55, 1.50 „M, kaip 
meilė“. 19.50, 6.35 Savaitraštis.pl. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Ugniagesiai“. 
23.05, 4.55 „Taip, taip“. 0.55 Provincijos lobiai.

 TV1000
7.55 „Ir čia priėjo Poli“. 9.30, 1.20 „Haris Poteris 
ir išminties akmuo“. 12.05 „Žodžių magija. JK 
Rowling istorija“. 13.40 „Diana“. 15.30 „Norė-
čiau būti čia“. 17.20 „Blicas“. 19.00 „Džeris Ma-
gvairas“. 21.20 „Joe“. 23.20 „Tavo kompanija“.

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai pagamin-
ta? 7.25, 22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. 8.15, 
20.00 Penktoji pavara. 9.10 Fantom Works dirb-
tuvės. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 10.55 Sandė-
lių karai. Kanada. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 
Aliaska. Šeima iš miško. 15.25 Lobių ieškotojai. 
Gyvačių sala. 16.20 B.Grilsas. Tiesa riba. 17.15 
Pasprukti nuo persekiotojų. 18.10 Sunkveži-
mių vairuotojai. 19.05 Ledynų auksas. 21.00, 
2.50 Automobilių perpardavinėtojai. 23.00, 4.30 
Paskui klasikinius automobilius. 24.00, 5.20 
Nemėginkite pakartoti. 1.00 Katastrofa ant ratų. 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliauto-
jas. 8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 
Ekstremalios jachtos. 12.00 Viešbučių verslas. 
13.00 Dženi ir Oli nuotykiai Portlende. 13.30 
Dženi ir Oli nuotykiai. 16.00 Neįprastos vilos. 
17.00 Ekstremalios jachtos. 18.00 Neįtikėtini 
namai ant vandens. 19.00 Karai dėl bagažo. 20.00 
Pamiršta ir palaidota. 21.00, 1.00, 5.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Nežinoma eks-
pedicija. 23.00, 2.00 Įkaušęs keliautojas. 24.00 
Didelės virtuvės. 4.00 Merginos-banglentininkės. 
4.30 Geriausi paplūdimiai. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Akvariumų 
verslas. 11.55, 22.55 Gyvatė Šeila. 12.50, 17.25, 
23.50, 4.15 Begemotai: nusikaltėlių pasaulio žu-
dikai. 13.45, 18.20, 0.45, 5.02 Šamvaris. Teisė 
gyventi laisvam. 14.40, 19.15, 1.40, 5.49 Echo ir 
Ambozelio drambliai. 15.35, 20.10, 2.35 Laukinė 
gamta su Dominiku Monagenu. 16.30, 21.05, 
3.25 Riaumoti su liūtais. 22.00 Daktaras Džefas. 

 sPorT1
6.00 ATP 250 Claro Open. Kolumbija. Vyrų teni-
sas. Finalas. Bernard Tomic - Ivo Karlovic. 2014 
m. 9.30 KOK World series. Bušido kovos. 12.00 
NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Mineso-
tos „Timberwolves“. 14.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Kanada. 7 etapas. 16.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ - „Laboral 
Kutxa“. 18.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlando 
„Cavaliers“ - Indianos „Pacers“. 20.00 KOK 
World series. Bušido kovos. 22.30 „M1 Iššūkis“. 
JAV rytai - Beneliuksas. Kovinis sportas. 23.30 
„M1 Iššūkis“. Japonija - Ispanija. Kovinis spor-
tas. 0.30 Pasaulio regbio čempionatas. Finalas. 
Naujoji Zelandija - Australija. 3.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 4 laida. 3.30 Tiesio-
ginė transliacija. NBA krepšinio lyga. Milvokio 
„Bucks“ - Klyvlando „Cavaliers“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Eurolyga. „Fenerbahce“ - „Chimki“. 8.50, 21.05 
Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Žalgiris“. 10.40 Boksas. 
11.25 KHL. „Avangard“ - Rygos „Dinamo“. 13.25 
„Yugra“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 
16.00 „Formulė-1“. Brazilijos GP treniruotė 3. 17.25 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 17.55 „Formulė-1“. 
Brazilijos GP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 
19.15 Eurolyga. CSKA - „Unicaja“. 22.55 „Yugra“ - 
Rygos „Dinamo“. 0.55 „Formulė-1“. Brazilijos GP 
kvalifikacija. 2.20 Eurolyga. „Fenerbahce“ - „Chimki“. 
5.10 UEFA Čempionų lyga. „Real“ - PSG. 

 eurosPorT
6.30, 7.00, 7.55, 15.00, 15.30, 16.25 Futbolo apž-
valga. 6.35, 15.05 Futbolas. Aukščiausioji JAV 
profesionalų lyga. 7.30, 16.00 FIFA. 8.00, 12.00, 
17.30 U21 Europos čempionato kvalifikacija. 
9.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė, Austrija. 
10.45, 13.15, 18.15, 20.30, 2.00, 4.45 Slidinė-
jimas. Pasaulio taurė, Suomija. 16.30 Tenisas. 
Atvirasis JAV teniso čempionatas. 19.00, 20.25 
Jojimas. 19.05 Jojimas. Pasaulio čempionato 
turas, Kataras. 21.15 Kovos menai. „Super Kom-
bat“. 22.00, 3.00 Bušido turnyras „King of Kings“, 
Lietuva. 24.00 Dviračių sportas. Londono lenk-
tynės. 4.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė, 
Austrija. 5.30 Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 13.30  Sveikinimų 
 koncertas

 21.15  Euromaxx 13.50   „Mis Marpl 2“.
 „Vienu pirštu“

 9.30  Mes pačios 14.45  „Mažylio 
 atostogos“

 TV8
6.30 Mitybos ir sporto balansas. 7.00 Senoji ani-
macija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Moterys meluo-
ja geriau“. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Kultūra 
+. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 13.00 „Ana 
ir meilė“. 15.00 Šuolis! 18.00 „Tėvas Braunas“. 
19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 Drama „Lemtis Mauricijuje“. 
22.50 Drama „Svajonių viešbutis. Vietnamas“. 

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC televitri-
na. 6.45 Valanda su Rūta. 7.55 Mes pačios. 8.20, 
2.25 KK2. 10.05 Dviračio šou. 11.55 Statyk! 12.25 
Ne vienas kelyje. 12.55 Apie žūklę. 13.25 Alchemi-
ja. Švietimo amžius. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
24 valandos. 16.30 Yra, kaip yra. 19.30 Diagnozė. 
Valdžia. 20.30 Panikos kambarys. 21.00 Vakarų 
efektas. 21.35 Autopilotas. 22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 „Šventasis karas“. 23.30 Valanda su Rūta. 

 PBK
7.50 „Juokingi kamuoliukai. Pin-kodas“. 8.05 Svei-
kata. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Kol visi namie. 
10.05 „Maša ir lokys“. 10.25 „Fazenda“. 11.15 
„Izmailovo parkas“. 13.35 „Nebūtų laimės 2“. 17.40 
„Vienas prie vieno“. 21.00 Laikas. 23.10 „Metodas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.50 „Mezaliansas“. 8.00 Pats sau režisierius. 
8.50 J.Petrosiano humoro laida. 9.20 Žinios. 
Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Rytinis 
paštas. 10.55 Animacinis f. 11.10 Rusija. Vietos 
genijus. 12.10, 13.15 Jevgenijus Petrosianas - 
gyvenimo šypsena. 14.55 „Žydroji paukštė“. 
16.55 „Svetimas veidas“. 21.00 Sekmadienio 
vakaras su V.Solovjovu. 23.30 „Meilužis“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 Mums net nesisapnavo. 9.55 
Pažink mūsiškius. 10.10 „Pati naudingiausia pro-
grama“. 11.05 „Šamanė“. 12.45 „Jumorina“. 14.25 
„Paskutinė Šv.Matronos pranašystė“. 16.15 „At-
spindžiai“. 0.20 Z.Prilepino muzikinis šou „Druska“. 

 nTV MIR
6.10 Jų papročiai. 7.00, 9.00, 12.00 Šiandien. 
7.20 Viskas bus gerai! 8.25 Valgome namie! 
9.25 Pirmoji pavara. 10.05 Technikos stebu-
klas. 10.55 Sodininkų atsakas. 12.20 „Kalės“. 
16.10 Tyrimą atliko. 17.00 Savaitės akcentai. 
18.00 „Taškas“ su M.Ševčenko. 18.50 „Tarpi-
ninkas“. 22.40 Propaganda. 23.20 Kriminalinė 
Rusija. Šiuolaikinės kronikos. 0.20 „Nusikal-
timas bus išaiškintas“ 4.05 Savas išdidumas. 

 TV PolonIa
7.25 „Jauna senutė“. 8.20 Lenkų valgiai. 8.40, 
15.30 2015-ųjų lapkričio kabaretų naktis. 9.40, 
18.25, 1.40 Lenkija su Miodeku. 9.50 „Astrona-
riumas“. 10.20 Ekologijos laida. 10.50 Grūdas. 
11.20 „Daktaras Murekas“. 12.30, 0.35, 6.25 
Sveikinimų koncertas. 12.55, 13.15 Tarp žemės 
ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.45, 
0.20 Prie Tatrų. 13.55 Laukiame Pasaulio jau-
nimo dienų. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 16.35 
Okrasa laužo taisykles. 17.05 Provincijos lobiai. 
17.25 Retromanija. 17.55 Šokantis su gamta. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip 
meilė“. 19.50, 0.55 Valstybės interesai. 20.25, 
1.25 Žvaigždės, hitai, istorijos: J.Koftos dainos. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.45, 3.40 „Ranča“. 22.40, 4.40 
„Apie blogas ir geras žmonas“. 2.45 Animacinis 
f. 3.00 Žinios. 6.40 Šokantis su gamta. 

 TV1000
5.25 „Džeris Magvairas“. 7.40 „Haris Poteris ir 
paslapčių kambarys“. 10.20 „Ji“. 12.30 „Piteris 
Penas“. 14.20 „Haris Poteris ir Azkabano kali-
nys“. 16.40 „Bado žaidynės“. 19.00 „Bado žaidy-
nės. Ugnies medžioklė“. 21.30 „Profesionalai“. 
23.30 „Tobulas jausmas“. 1.00 „Haris Poteris 
ir paslapčių kambarys“. 3.50 „Piteris Penas“. 

 DIscoVeRy 
6.10 Penktoji pavara. 7.00 Kaip tai veikia? 7.25, 
17.15 Nesėkmių garažas. 8.15, 19.05 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. 18.10 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 20.00 B.Grilsas. Sala. 21.00, 2.50 Edas 
Stafordas. Į nežinomybę. 22.00, 3.40 Pasprukti 
nuo persekiotojų. 23.00, 4.30 Plėšrūnai iš arti. 
24.00, 5.20 Mirtinas laimikis. 1.00 Pasaulio 
blogiausieji. 1.55 Manai, kad išgyventum? 

 TRaVel
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00 Naujo būsto 
paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 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. 15.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 16.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
18.00 Motociklininko dienoraščiai Afrikoje. 
19.00 Dženi ir Oli nuotykiai. 20.00 Pamiršta ir 
palaidota. 21.00 Įdomiausios kelionės motoci-
klu. 22.00 Muziejų paslaptys. 23.00 Bauginan-
čios 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 „Kumba“.
12.45 Komedija 

„Majoras Peinas“ 
(N-7).

14.45 Komedija „Mažylio 
atostogos“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 X Faktorius. 
Lietuva, didysis 
muzikos projektas, 
2015, vedėjas 
M.Starkus.

21.45 Veiksmo komedija 
„Laukiniai šernai“ 
(N-7).

23.55 Trileris „Atpildas“ 
(N-14).

1.35 Trileris „Paliktieji“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris II“.
6.55 „Eskimų mergaitės 

nuotykiai Arktyje“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Dora ir draugai“.
7.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.10 „Madagaskaro 

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Komedija 

„Stebuklinga progra-
mėlė“ (N-7).

11.55 Nuotykių filmas 
šeimai „Mano tėtis 
nuvarė mašiną“ 
(N-7).

13.45 „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.
22.10 Veiksmo trileris 

„Viską prisiminti“ 
(N-14).

0.30 Kriminalinis trileris 
„Kuždesių sala“ 
(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.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.15 „Vakavilis“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 Aušros Vartų 

Gailestingumo Moti-
nos globos atlaidai. 

12.35 Mokslo ekspresas.
12.55, 0.15 „Atlanto vande-

nynas“. 1 d.
13.50 „Mis Marpl 2“. 

„Vienu pirštu“ (N-7)
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 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 Trumposios žinios.
22.00 „Elžbieta“ (N-7).
0.10 Trumposios žinios.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio 

galiūnų  
čempionų lygos 
etapas Lenkijoje. 
2015 m.

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio 

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Sveikatos kodas.
11.05 FAILAI X. 

„Uždegančios žie-
žirbos. Fejerverkų 
istorija“.

12.10 „BBC dokumentika. 
Gamtos  
stebuklas.  
Mažyliai“.

13.30 Sveikinimų koncer-
tas.

16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

17.00 „Galvų medžiotojai“ 
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Drama „Kedrų 
įlanka II“ (1) (N-7).

21.00 „Sostų karai“ (N-14).
23.20 Veiksmo trileris 

„Matrica. 
Revoliucijos“ (N-7).

1.45 „Penktoji pavara“.
2.40 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo 

akademija.
9.00 Šiandien 

kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kelionių vėjai. 

Bulgarija.
10.30 „Genijai 

iš prigimties“.
11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė 

loterija.
12.15 VO Gelbėkit 

vaikus.  
„Už vaikystę“.

12.20 „Iššūkis“ 
(N-7).

13.25 Ginčas (N-7).
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 „80-ieji“ 

(N-7).
17.30, 1.55, 6.25 24/7.
18.30 Patriotai (N-7).
19.30, 2.40, 5.20 Viskas. 

Aišku (N-7).
21.30 Kaimo diena.
21.35 „Platinos 

karštinė“  
(N-7).

23.50, 3.45 Trileris 
„Kalifornijos  
intrigos“ (S).

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 „Didingas gamtos 

grožis. nacionaliniai 
parkai“. 1 d. 

10.40 „Kijevo senovė. Meno 
pasaulis. Iniciacijos 
Harmonijos  
šventykloje“.

11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Legendos.
12.30 Mūsų miesteliai. 
13.45 Šventadienio mintys.
14.15 Vilniaus festivalio 

pradžios koncertas. 
15.45 Dokumentinis f. 

„Lemties kilpa“.
16.25 „Haudis Gaudis“.
16.50 „Vakavilis“.
17.15 Rusų gatvė. Žinios.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 Šiuolaikiniai lietuvių 

autoriai kitu kampu. 
19.00 Muzikos savaitė.
19.30 Aš - laidos vedėjas.
20.45 Durys atsidaro.
21.15 Euromaxx.
21.45 Visu garsu.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 „Big Band festival 

Šiauliai 2015“. 3 d.
24.00 Panorama. 
0.30 Dabar pasaulyje.

 23.50   „Kalifornijos 
 intrigos“
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lapkričio 15 d.

 21.00  „Paskutinis 
 šansas įsimylėti“

 13.30  Jokių kliūčių! 16.30  „Kuprius“

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Namai me-
džiuose. 11.55, 22.55 Gyvatė Šeila. 12.50 Pa-
vojingiausios JAV gyvatės. 13.45, 15.35, 18.20, 
20.10, 0.45 Ostinas Styvensas. 14.40, 19.15, 
1.40 Kovotojas prieš gyvates Briusas Džordžas. 
16.30, 21.05 Ieškant karališkosios kobros. 17.25 
Pavojingiausios JAV gyvatės. 22.00 Upių pabai-
sos. 23.50 Pavojingiausios JAV gyvatės. 

 SPort1
8.15 KOK World series. Bušido kovos. 11.15 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 3 laida. 
11.45 NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ - 
Klyvlando „Cavaliers“. Šiandien. 14.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - Obra-
doiro „Rio Natura Monbus“. 16.00 Šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas. 7 laida. Vengrija. 
Vyrai. 16.30 Autosportas. „Audi Sport TT Cup“ 
2015 m. 17.00 Pasaulio regbio čempionatas. 
Finalas. Naujoji Zelandija - Australija. 2015-
10-31. 19.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Bilbao Basket“ - „Valencia Basket“. 20.50 NBA 
krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ - Klyvlando 
„Cavaliers“. Šiandien. 22.30 NBA krepšinio lyga. 
Minesotos „Timberwolves“ - Memfio „Grizzlies“. 
1.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „FC 
Barcelona“ - Obradoiro „Rio Natura Monbus“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. „Yugra“ - Rygos „Dina-
mo“. 9.00 Boksas. 10.10 Krepšinis. Eurolyga. 
„Fenerbahce“ - „Chimki“. 12.00 „Formulė-1“. 
Brazilijos GP kvalifikacija. 13.25 Ledo ritulys. 
KHL. „Metallurg“ - „Lokomotiv“. Tiesioginė 
transliacija. 16.00 Krepšinis. Eurolyga. „Pa-
nathinaikos“ - „Žalgiris“. 17.50 „Formulė-1“. 
Brazilijos GP lenktynės. Tiesioginė transliaci-
ja. 20.10 Ledo ritulys. KHL. „Spartak“ - „HC 
Sochi“. 22.10 Motosportas. Nascar 500 mylių 
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 1.00 „Formu-
lė-1“. Brazilijos GP lenktynės. 3.25 Futbolas. 
Anglijos FA taurės apžvalga. 3.55 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Lokomotiv“. 

 euroSPort
6.30 Tenisas. Australijos atvirasis teniso čem-
pionatas. 8.30 Tenisas. Atvirasis JAV teniso 
čempionatas. 9.30, 19.30 Sporto linksmybės. 
10.00, 13.15, 16.30, 20.30, 1.30 Slidinėjimas. 
Pasaulio taurė, Suomija. 12.00, 18.00 Dviračių 
sportas. Londono lenktynės. 15.00 Futbolas. 
U21 Europos čempionato kvalifikacija. 21.00 
Boksas. 24.00 Futbolas. UEFA U-21 kvalifika-
cinės varžybos. 

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 „Gepardų 

dienoraščiai“.
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“.
16.30 Nemarus kinas. 

Drama „Kuprius“ 
(N-7).

19.00 „Derenas Braunas. 
Tyrimai“ (N-7).

20.00 „Vangelija“ 
(N-7).

21.00 Detektyvas „Diktė. 
Nuslėptos klaidos“ 
(N-14).

22.50 Kriminalinis 
trileris 
„Nepageidaujamas 
kaimynas“ (N-14).

1.05 „Derenas Braunas. 
Tyrimai“ (N-7).

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 Krovinių karai (N-7).
11.00 Gyvenimas iš naujo.
12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“.
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Praeities žvalgas.
15.00 Richardo Hammondo 

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

lygos rungtynės. 
Šiaulių „Šiauliai“ - 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė 
transliacija iš Šiaulių.

19.00 Mokslinės fan-
tastikos f. „Bado 
žaidynės. Ugnies 
medžioklė“ (N-7).

22.00 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

23.00 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Brazilijos 
prizo lenktynės. 

1.30 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

2.25 „24 valandos“ .
3.15 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

9.30 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

10.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

11.00 80 traukinių aplink 
pasaulį.

11.30 Svajonių 
kruizai.

12.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

13.00 Kas paleido 
šunis?

13.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

14.35 Reidas.
15.05 „Rizikos riba“.
17.05 „Tekėk už 

manęs!“
19.00 „Aristokratai“ 

(N-7).
20.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“.

21.00 VIP seansas. 
„Paskutinis šansas 
įsimylėti“.

22.40 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

23.10 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

0.10 „Trauma“ (N-7).

„KuŽDeSiŲ SAlA“
Kriminalinis trileris. JAV. 2010.
Režisierius M.Skorsezė.
Vaidina L.Dikaprijus, M.Rufalas, B.Kingslis.

JAV teismo vykdytojas Tedis Danielsas atvyksta į psichiatrijos ligoninę 
Kuždesių saloje. Jo įprastas tyrimas pakrypsta pavojinga linkme. Tedis 
atskleidžia vis daugiau pribloškiamų ir siaubingų dalykų. Galiausiai jis 
sužino, kad saloje yra vietų, iš kurių ištrūkti neįmanoma.

lnK
0.30

rekomenduoja

„lAuKiniAi ŠernAi“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2007.
Režisierius V.Bekeris.
Vaidina T.Alenas, Dž.Travolta, 
M.Lorensas.

Keturi pusamžiai vyrai nuspren-
džia motociklais pervažiuoti Ame-
riką. Pranešę žmonoms, kad išvyks-
ta į komandiruotę, vyrukai leidžiasi 
į nuotaikingą, tačiau pavojingą 
kelionę. 

„mAtricA. reVoliuciJoS“
VeiKsmo trileris. JAV, Australija. 
2003.
Režisieriai E. ir L.Vachovskiai.
Vaidina K.Rivzas, K.A.Mos, 
H.Vivingas.

Paskutinėje „Matricos“ trilogijos 
dalyje karas tarp žmonijos ir ma-
šinų pasiekia kulminaciją: Ziono 
armija, padedama drąsių civilių 
savanorių, desperatiškai bando 
atsilaikyti prieš sentinelų invaziją. 

„nePAGeiDAuJAmAS 
KAimYnAS“
Kriminalinis Komedija. JAV. 2008.
Režisierius N.Lebutas.
Vaidina P.Vilsonas, 
S.L.Džeksonas, K.Vašington.

Krisas Matsonas ir jo žmona Lisa Mat-
son įsikelia į saugioje vietoje esantį 
butą Kalifornijoje. Tačiau jų agresy-
viam kaimynui pareigūnui Abeliui 
Terneriui nepatinka šie santykiai. 

tV3
21.45

tV1
22.50

BtV
23.20



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

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Medikai“.
11.00 Komedija „Mažylio 

atostogos“.
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 „Kerštinga meilė“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas „Tobula 

kopija“ (N-7).
20.00 Tėtis namuose (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kerštas“.
23.30 Kriminalinė drama 

„Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (1).

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

1.25 TV serialas 
„Amerikiečiai“.

2.20 TV serialas „Naujokė“.
2.45 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
3.35 TV serialas „Amerikie-

tiška siaubo istorija“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.55 Muzikinė komedija 

„Kelias į žvaigždes“ 
(N-7).

10.45 Nuotykių f. „Žaliasis 
žibintas“ (N-7).

13.05 „Madagaskaro 
pingvinai“.

13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.00 TV serialas „Meilės 
randai“ (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 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.00 Veiksmo f. „Elektra“.
23.55 TV serialas „Kortų 

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

magistrai“ (N-14).
2.00 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 Istorijos detektyvai. 
12.20 Savaitė.
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 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.
23.00 Trumposios žinios.
23.05 TV serialas „Šlovės 

dienos“ (N-7).
23.55 Trumposios žinios.
24.00 „Prezidento kabineto 

vadovai“.
1.25 Trumposios žinios.
1.30 „Komisaras Reksas“.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 Teisė žinoti.
5.10 Istorijos detektyvai. 

 9.15  „Komisaras
 Reksas“

 13.30  „Simpsonai“  14.00  „Meilės randai“

Pirmadienis

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 , 
20.00 Senoji animacija. 11.10 „Lemtis Maurici-
juje“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Sveti-
mi“. 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Taupome su Džeimiu. 18.00, 22.50 „Sila. Kelias 
namo“. 21.00 Drama „Rūkas virš Kilrušo“. 

 Info TV
6.30 Tauro ragas. 7.00 Apie žūklę. 7.30, 13.20 Pani-
kos kambarys. 8.00, 13.45 Vakarų efektas. 8.30 Di-
agnozė: valdžia. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.00 
Valanda su Rūta. 12.05 Mes pačios. 12.30 „Šventa-
sis karas“. 14.20 Yra, kaip yra. 15.20, 21.30 Dvira-
čio šou. 15.50 KK2. 16.25 A.Užkalnis Plius. 17.00, 
22.30, 2.30 Info diena. 21.00 A.Ramanauskas Plius. 
22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00, 12.00, 13.45, 16.00 Naujienos. 9.25 Labas 
rytas. 10.20 Gyvenk sveikai! 11.35, 12.20 Šian-
dien vakare. 14.00 „Liudmila Gurčenko. Dukros-
motinos“. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50 Mados 
nuosprendis. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.10 
„Įsimylėjusios moterys“. 23.20 „Nebūtų laimės 2“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 „Šeimos 
detektyvas“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 15.00 „Kaimo 
daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Liudmila 
Gurčenko“. 22.00 „Sąžiningas detektyvas“. 22.55 
Privačiosios kariuomenės. Verslo karas.  

 Ren
7.45 Reporterių istorijos. 8.10 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 9.05, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
10.00, 14.30 „Gobšumas“. 10.55 Mums net nesi-
sapnavo. 13.35 Pati naudingiausia programa. 15.25 
Fantastika po grifu „Slaptai“. 16.30, 1.00 Keista 
byla. 17.30 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
18.30 Nuteisk mane. 19.25 Šeimos dramos. 21.25 
„Slaptosios teritorijos“. 23.25 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.10 
Rytas su Julija Vysockaja. 8.05 „Muchtaro su-
grįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 10“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame 
ir rodome. 18.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 
20.35 „Voratinklis 7“. 22.40 Dienos anatomija. 

„neBYlUS lIUDIjIMaS“
Detektyvinis serialas. Didžioji Britanija. 2002.
Režisieriai Dž.Datis, P.Vrublevskis.
Vaidina E.Foks, V.Gaminara, T.Vordas.

Dalį gyvenimo profesorius Daltonas, daktarai Aleksander ir Kaningamas 
praleidžia kitaip nei mes - morge. Nes jie - patologoanatomai, tiriantys 
nusikaltimų braižą tik iš aukų palaikų. Ir net tada, kai yra šmeižiami ar-
ba jais norima pasinaudoti, turi išlikti profesionalais, galinčiais pasakyti 
tikrąją tiesą - tik iš medicinos pusės.

TV1
20.00

„RŪKaS VIRŠ KIlRUŠo“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius E.Nisneris.
Vaidina L.Dž.Kiorner, 
H.Durinas, R.Šionė.

Nuostabaus grožio Airijoje, tėvų so-
dyboje, Keira gedi savo sužadėtinio. 
Dėl mylimojo mirties ji kaltina save 
ir savo mylimiausią žirgą Otelą. Į salą 
traumuoto gyvūno gydyti atvykęs 
veterinaras Patrikas įsimyli Keirą iš 
pirmo žvilgsnio. Jos tėvai džiaugiasi 
matydami naują galimybę dukrai 
būti laimingai. Bet Keiros brolis 
neslepia savo antipatijos Patrikui.

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

Persekiojama praeities košmarų 
Elektra už išgelbėjimą turi būti dė-
kinga savo mokytojui. Tačiau netgi 
išminčius nesugeba numaldyti 
jos deginančio keršto troškimo. 
Troškimas atkeršyti už tėvų mirtį 
pavertė merginą negailestinga 
žudike. Tačiau norint išlikti neuž-
tenka priežasties žudyti. Ji privalo 
rasti priežastį gyventi.

„30 TaMSoS DIenŲ“
siaubo trileris. 
Naujoji Zelandija, JAV. 2007.
Režisierius D.Sleidas.
Vaidina Dž.Hartnetas, 
M.Džordž, B.Fosteris.

Kiekvienų metų žiemą Aliaskos 
regiono miestelį Barovą apgaubia 
aklina tamsa. Vieną vakarą saulė nu-
sileidžia už apledėjusio horizonto ir 
nepakyla net 30 dienų iš eilės. O šią 
žiemą į miestelį užklysta paslaptin-
gas įtartinų žmonių būrys. 

TV8
21.00

TV6
23.00

rekomenduoja
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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 sugrįži-
mas“ (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 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Akivaizdu, bet 

neįtikėtina.
21.30 Veiksmo f. „Žmogus-

voras 2“ (N-7).
0.05 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
1.00 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

3.05 Bamba TV (S).

7.10 Programa.
7.14 TV parduotuvė.
7.30 Žinios.
8.00 Kaimo 

akademija.
8.35 Vantos lapas.
9.05 Šiandien kimba.
9.35 „Iššūkis“ (N-7).
11.45, 12.05 24/7.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
12.50, 13.05 Mūsų 

miškai.
14.05 Šiandien kimba.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 „Iššūkis“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20, 2.10, 5.05 Lietuva 

tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 Užmirštas grožis 

(N-7).
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.20 Vaivos pranašystės 

(N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.25, 3.45, 5.30 Reporteris.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.20 „Laukinių 
kačių nuotykiai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.35 Kūrybos metas.
7.00 Šventadienio mintys.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 „Neaprėpiamos 

platybės. Didžiojo 
Kanjono nacionalinis 
parkas, JAV“.

12.30 Spektak lis. V.Šeks-
pyro „Hamletas“. 

15.30 „Namelis prerijose“.
17.10 Viltys ir likimai. 
17.45 IQ presingas.
18.15 Trileris „Žaidimas“.
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.50 DW naujienos rusų 

kalba.
22.00 Euromaxx.
22.30 Romantinė komedija 

„Laivas, kuris veža“.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Groja 
Petras Geniušas.

1.55 Trumposios žinios.
2.00 Muzika gyvai. 
3.30 „Akis už akį 3“.
4.15 Bigbyto festivalis 

Druskininkuose.
5.45 Šoka Loreta 

Bartusevičiūtė.

6.10 Dienos programa.
6.15 „Karadajus“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Didžiojo 

sprogimo teorija“ 
(N-7).

10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

11.00 Anthonis 
Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.00 „Nebylus 
liudijimas“  
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“ (N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 „Vangelija“ 

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

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
21.00 Melodrama „Tai 

nutiko Manhatane“ 
(N-7).

23.05 Veiksmo 
komedija „Čarlio 
angelai“ (N-7).

1.05 „Pabaiga“.
2.00 „Nikita“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos lenkty-

nės (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).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
16.00 „Transporteris“ 

(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 Siaubo trileris 
„30 tamsos  
dienų“ (S).

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

2.00 „24 valandos“ 
(N-14).

2.45 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 Svajonių kruizai.
11.30 „Komisaras 

Manara 2“ (N-7).
12.30 „Trauma“ (N-7).
13.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.45 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.15 „Kosmoso kariai“.
17.00 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
17.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

19.00 „Komisaras 
Manara 2“ (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

21.30 Kino akademija. 
„Perskaityk ir  
sudegink“ (N-14).

23.15 Balticum TV 
žinios.

23.45 „Tekėk už manęs!“

 18.15  „Žaidimas“ 19.55  Dar pažiūrėsim 16.55  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 21.30  „Perskaityk ir
 sudegink“

 22.00  „Amerikietiška 
 siaubo istorija“

 12.00  „Nebylus 
 liudijimas“ 

TV PROGRAMAlapkričio 16 d.

 TV Polonia
7.15 Valstybės interesai. 7.45 Žvaigždės, hitai, 
istorijos. J.Koftos dainos. 8.05, 20.25 Prie 
Nemuno. 8.25 „Šimtas minučių atostogų“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 
22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 12.05 Šokantis 
su gamta. 12.35 Savaitraštis.pl. 13.25 Lenkija 
su Miodeku. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ranča“. 15.25 
„Apie blogas ir geras žmonas“. 17.25 Nas-
zaarmia.pl 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 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. 2.15 
„Šimtas minučių atostogų“. 2.45 Animacinis f. 
6.40 Gyvenimo menas. 

 TV1000
5.50 „Būti Flynu“. 7.40 „Haris Poteris ir Az-
kabano kalinys“. 10.10 „Piteris Penas“. 12.10 
„Bado žaidynės“. 14.40 „Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė“. 17.10 „Neliečiamieji“. 19.00 „Filo-
mena“. 20.40 „Tamsos baikeris“. 22.50 „Joe“. 
0.50 „Haris Poteris ir Azkabano kalinys“. 3.15 
„Imogene“. 

 DiscoVery 
6.10, 1.00 B.Grilsas. Sala. 7.00, 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 
17.15 Paskui klasikinius automobilius. 8.40, 
17.40 Dalaso automobilių rykliai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Kovos 
dėl konteinerių. 10.05, 21.00, 2.50 Sunkveži-
mių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Pasprukti nuo persekiotojų. 14.30, 22.00, 3.40 
Nuogi ir išsigandę. 20.30 Kaip tai pagaminta? 
23.00, 4.30 Pasprukti nuo persekiotojų. 24.00, 
5.20 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 1.55 Išgy-
venti. 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 Turto gelbėtojai. 
11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų pa-
slaptys. 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 14.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 Atjungti nuo 
tinklo. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00 Neįprastas 
maistas. 18.00 Šeino Delio prieskonių kelionė. 
21.00, 3.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
22.00, 4.00 Motociklininko dienoraščiai Afri-
koje. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 2.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 

 animal PlaneT
6.12 Kovotojas prieš gyvates Briusas Džordžas. 
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunų 
gelbėtojai. 8.15, 13.45 Ieškant karališkosios kobros. 
9.10, 14.40, 21.05 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 18.20, 22.00Bon-
dai Byčo veterinaras. 12.50 Upių pabaisos. 16.30 
Riaumoti su liūtais. 17.25, 22.55 Pavojingiausios 
JAV gyvatės. 20.10 Begemotai. Nusikaltėlių pasau-
lio žudikai. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.00 NBA krepšinio lyga. Mineso-
tos „Timberwolves“ - Memfio „Grizzlies“. Vakar. 
9.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu 
Savicku. Finalas. 9.30 „Road to glory“. Kovinio 
sporto žurnalas. 10.00, 23.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - Obradoiro „Rio 
Natura Monbus“. Vakar. 12.00 Pasaulio regbio 
čempionatas. Finalas. Naujoji Zelandija - Aus-
tralija. 2015-10-31. 16.00 ATP 250 Montpellier. 
Vyrų tenisas. Finalas. Richard Gasquet - Gael 
Monfils. 2014 m. 18.00 Rusijos „Premier lea-
gue“. „Dinamo“ - „Spartak“. 2015-10-25. 20.00 
Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savic-
ku. Finalas. 20.30 „Road to glory“. Kovinio sporto 
žurnalas. 8 laida. 1.00 Pasaulio galiūnų čempio-
natas su Žydrūnu Savicku. Finalas. 2 dalis. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
11.00 „Formulė-1“. Brazilijos GP lenktynės. 
13.25 Ledo ritulys. „Yugra“ - Rygos „Dinamo“. 
15.25 Futbolas. Anglijos FA taurės apžvalga. 
15.55 Ledo ritulys. KHL. „Avtomobilist“ - 
Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 18.25 
Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Lokomo-
tiv“. 20.25 Ledo ritulys. KHL. „Medveščak“ - 
CSKA. Tiesioginė transliacija. 23.00 Ledo ri-
tulys. KHL. „Avtomobilist“ - Rygos „Dinamo“. 
1.00 Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - 
„Žalgiris“. 2.50 Motosportas. Nascar 500 
mylių lenktynių apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. 
KHL. „Medveščak“ - CSKA. 

 eurosPorT
6.00, 10.30, 16.30, 2.30 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. 7.30, 13.00, 22.30 Dviračių 
sportas. 9.00, 14.30, 18.00, 22.15, 0.35, 2.15 
Sporto linksmybės. 9.30, 12.00, 15.30, 4.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 19.00 
Dailusis čiuožimas. „ISU Grand Prix“. 21.00 
Futbolas. JAV profesionalų lyga. 21.30 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. 24.00, 0.30 
Futbolo apžvalga. 0.05 Futbolo žvaigždės. 
1.00 Futbolas. UEFA U-21 kvalifikacinės 
varžybos. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.25  „Detektyvė 
 Džonson“

 21.30  Patriotai  21.00  „Didžiosios visatos 
paslaptys su M.Frimanu“

 12.25  „Prezidento 
 kabineto vadovai“

 19.30  KK2 12.00  Tėtis namuose

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
9.40 Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji ani-
macija. 11.10 Drama „Rūkas virš Kilrušo“ . 13.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Taupome su Džeimiu. 17.00 
„Laukinukė“. 18.00 „Sila. Kelias namo“. 20.00 La-
banakt, vaikučiai. 21.00 „Meilės tinkluose“. 22.50 
„Sila. Kelias namo“. 0.40 Gydytojai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 11.00 
Dviračio šou. 11.25 Panikos kambarys. 11.55, 15.50 
KK2. 12.30 Beatos virtuvė. 13.20 Yra, kaip yra. 
15.20, 21.30 Dviračio šou. 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 17.00, 22.30, 2.30 Info diena. 21.00 
A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.20 Labas rytas. 10.00 Gyvenk 
sveikai! 11.15, 12.20, 1.40 „Įsimylėjusios mote-
rys“. 12.00, 13.45, 16.00 Naujienos. 14.00 Kartu 
su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 17.00 Mados 
nuosprendis. 18.00 Futbolas. Rusijos rinktinė - 
Kroatijos rinktinė. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos 
laikas. 21.15 „Įsimylėjusios moterys“. 23.30 „Ne-
būtų laimės 2“. 0.25 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00, 22.00 Žinios. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
„Šeimos detektyvas“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 15.00 
„Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 
„Liudmila Gurčenko“. 23.40 „Ketvirtasis matmuo“.

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.30 Rusiškas vairavimas. 8.00, 
14.35 „Gobšumas“. 8.55, 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 9.50 Šeimos dramos. 10.45 Pasverti ir 
laimingi 3. 13.35 Kokie žmonės. 15.30 Didžio-
sios paslaptys. 16.30, 1.15 Keista byla. 17.25 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 18.25 Nu-
teisk mane. 19.25 Šeimos dramos. 21.30 Kada 
Aliaska taps mūsų? 23.30 Rusiškas vairavimas.

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas su 
Julija Vysockaja. 8.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 
Apžvalga. 13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 10“. 
15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 20.35 „Vora-
tinklis 7“. 22.40 Dienos anatomija. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 E-lementorius. 
8.25 „Sudie, Rokfeleri“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Poloni-
ja užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Ugniagesiai“. 15.20 T.Lisas gyvai. 16.15 
Klajūno užrašai. 16.25 „Astronariumas“: lenkų 
kosmoso verslas. 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 Geriausia Lenkijoje. 20.25 Kultūros in-
formacija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas 
Mateušas“. 0.40 „Akcija AB“. 2.15 „Sudie, Rok-
feleri“. 2.45 Animacinis f. 6.40 Prie Nemuno. 
6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.00 „Tamsos baikeris“. 7.00 „Turėti Tave“. 8.35 
„Haris Poteris ir ugnies taurė“. 11.10 „Savas 
žmogus“. 13.20 „Šefas ant ratų“. 15.15 „Tam-
sos baikeris“. 17.20 „Sutrikusi mafija“. 19.00 
„Las Vegas“. 20.50 „Kelionė į Žemės centrą“. 
22.30 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. 0.20 „Haris 
Poteris ir ugnies taurė“. 3.10 „Savas žmogus“.

 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 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Kovos dėl konteinerių. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Automo-
bilių kolekcionieriai. 14.30 Rūdžių imperija. 
16.20 Turbo rinkėjai. 21.00, 2.50 Lobių ieško-
tojai. Gyvačių sala. 22.00, 3.40 Edas Stafordas. 
Į nežinomybę. 23.00, 4.30 Aliaska. Šeima iš 
miško. 24.00, 5.20 Plėšrūnai iš arti. 1.00 Mirti-
nos salos. 1.55 Siaubo akimirkos. 

 TRaVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliau-
tojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 
10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 11.00, 23.00, 5.00 
Didžiosios paminklų paslaptys. 12.00, 24.00 
Muziejų paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 14.30 Atjungti nuo tinklo. 16.00 Karai dėl 
bagažo. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00 Šeino 
Delio prieskonių kelionė. 21.00, 3.00 Sunki 
kelionė traukiniais. 22.00, 4.00 Sudėtingi keliai. 
Kinija. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 2.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 

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 „Medikai“ (N-7).
11.00 „Rezidentai“ (N-7).
12.00 Tėtis namuose (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 „Kerštinga meilė“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas „Tobula 

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

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

„Kobra 11“ (N-7).
23.35 TV serialas „Nuo dėmių 

daktaras“ (N-14).
0.35 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
1.30 TV serialas 

„Amerikiečiai“ (1).
2.25 TV serialas „Naujokė“.
2.50 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
3.40 TV serialas „Ameri-

kietiška siaubo istorija“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Nuotykių f. „Mano 

tėtis nuvarė mašiną“.
10.40 Komedija „Stebuklinga 

programėlė“ (N-7).
12.35 „Tomo ir Džerio šou“.
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Meilės 

randai“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Pagalbos skambutis.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.00 Veiksmo f. „Juodojo 

vanago žūtis“ 
(N-14).

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

2.00 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.
12.25 „Prezidento kabineto 

vadovai“ (subtitruota).
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 Nacionalinė ekspedicija 

„Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Karinės paslaptys.
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 Karinės paslaptys.
5.05 Emigrantai.

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 
(N-7).

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 „Detektyvė 

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

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

kėtina.
21.30 Komedija 

„Kietakaktis“ (N-7).
23.35 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
0.30 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

2.35 Bamba TV (S).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Vaivos pranašystės 

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

Giminės  
prakeiksmas“ (N-7).

11.45, 12.05, 13.05 
Muzikinis  
gimtadienis.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

14.05 Dar pažiūrėsim.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 „Miškinis“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Išgyventi 

Afrikoje“.
17.20, 2.10, 5.05 Lietuva 

tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Ginčas (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.25, 3.45, 5.30 Reporteris.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.20 „Laukinių kačių 
nuotykiai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.35 Dailininkas 

Augustinas Savickas.
7.05 „Peliukas Lukas“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 Euromaxx.
12.30 Rusų gatvė. Žinios.
13.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
14.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
14.35 „Lemties kilpa“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.30 Istorijos detektyvai.
18.15 Kai aš mažas buvau.
19.00 Vilniaus albumas.
19.15 „Šlovės dienos“.
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 Labanaktukas.
21.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.50 DW naujienos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 „Elžbieta“ (N-7).
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Klasikinė kontraban-

da. Solistai Jeronimas 
Milius ir Ieva 
Prudnikovaitė-Pitrėnė.

1.45 „Žaidimas“ (N-14).
3.30 „Akis už akį 4“ (N-7).
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 21.00  „Tikroji padėtis“  20.00  „Univeras“ 21.00  „Midsomerio 
 žmogžudystės V“ 

 AnimAl PlAnet
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Šunų gelbėtojai. 8.15, 13.45 Pavojingiausios 
JAV gyvatės. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvari-
umų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 
16.30 Begemotai. nusikaltėlių pasaulio žudikai. 
17.25, 22.55, 3.25 Ostinas Styvensas. 18.20, 
22.00, 1.40 Didžiausi ir blogiausi. 20.10, 5.49 
Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 23.50, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Bilbao Basket“ - „Valencia Basket“. 2015-
11-15. 8.00, 20.00 Čempionai LT. Atvirasis 
Lietuvos grappling čempionatas. 9.00, 21.00 
Olandijos „Eredivisie“ lygos 12 turo apžvalga. 
10.00, 22.00 NBA krepšinio lyga. Milvokio 
„Bucks“ - Klyvlando „Cavaliers“. 2015-11-15. 
12.00, 24.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC 
Ajax“ - „Roda JC“. 2015-10-31. 14.00, 2.00 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Portugalija. 
16.00 ATP 250 Gstaad. Vyrų tenisas. Fina-
las. Juan Monaco - Pablo Andujar. 2014 m. 
4.00 Ekstremalaus sporto žurnalas „Rip“. 4.30 
„Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 5.00 Futbolo 
dievai. Zidanas. 5.30 Futbolo dievai. Platini. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 „Formulė-1“. Brazilijos GP lenktynės. 9.25 
„Trans World Sport“ žurnalas. 10.25 Motosportas. 
Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 11.25 Ledo 
ritulys. KHL. „Admiral“ - „Sibir“. Tiesioginė trans-
liacija. 14.55 Ledo ritulys. KHL. „Avtomobilist“ - 
Rygos „Dinamo“. 15.55 Ledo ritulys. KHL. „Metal-
lurg“ - „HC Sochi“. Tiesioginė transliacija. 18.25 
Ledo ritulys. KHL. SKA - „Avangard“. Tiesioginė 
transliacija. 21.10 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 21.40 Futbolas. Draugiškos rungtynės. 
Vokietija - Olandija. Tiesioginė transliacija. 23.45 
Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - „Sibir“. 1.45 Fut-
bolas. Draugiškos rungtynės. Vokietija - Olandija. 

 euroSPort
6.00, 2.30, 3.30 Sporto linksmybės. 7.00, 12.30, 
17.30, 0.15 Futbolas. UEFA U-21 kvalifikacinės 
varžybos. 8.25 Futbolas. JAV profesionalų lyga. 
8.55, 9.25, 13.55, 14.25, 2.55, 3.25 Futbolo apž-
valga. 9.00, 14.00, 3.00 Futbolo žvaigždės. 9.30, 
16.00, 5.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
11.00 Dviračių sportas. 12.00 Futbolas. JAV pro-
fesionalų lyga. 14.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. 17.00, 21.00 Futbolas. JAV profesionalų lyga. 
21.30 Dailusis čiuožimas. „ISU Grand Prix“. 23.10 
Automobilių lenktynės. „World Series by Renault“. 
24.00 Motosportas. TBA. 1.30 Šiaurės dvikovė. 

6.10 Dienos programa.
6.15 „Karadajus“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Didžiojo 

sprogimo teorija“ 
(N-7).

10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

11.00 Anthonis 
Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.00 „Nebylus 
liudijimas“ (N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 „Amžiaus paslaptys. 

Briuso Li  
prakeiksmas“.

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

šviesa“.
18.00 „Senojo 

Tilto paslaptis“.
20.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės V. 
Kirminas pumpure“ 
(N-14).

23.10 „Velvet“ (N-7).
0.45 „Pabaiga“.
1.40 „Nikita“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 „Nepaprastos lenkty-

nės“ (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).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
16.00 „Transporteris“ 

(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 f. „Aš - 

robotas“ (N-7).
0.15 Istorinė drama 

„Paskutinės  
imperijos žlugimas“ 
(N-14).

2.05 „24 valandos“ 
(N-14).

3.00 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

11.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

12.00 „Tėvai už borto“.
12.45 Pasaulis 

pro traukinio  
langą.

13.45 Svajonių kruizai.
14.45 „Įvaikis“.
16.25 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
17.25 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas“.

17.55 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

19.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas.
21.00 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
23.30 „Trauma“ 

(N-7).

„JuDAntiS oBJeKtAS“
Kriminalinis serialas. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Nolanas.
Vaidina Dž.Kaviezelis, K.Čepmanas, M.Emersonas.

Milijardierius, IT technologijų genijus Finčas sukuria galingiausią istorijoje 
sekimo kompiuterį, analizuojantį JAV gyventojų duomenis. Jis numato 
ne tik teroro aktus, bet ir sunkius nusikaltimus tarp paprastų žmonių. 
Tačiau pastaroji informacija valdžiai neįdomi. Finčas pasamdo Rysą, 
buvusį desantininką. Kartu jie bando užbėgti už akių nusikaltimams.

BtV
23.35

„JuoDoJo VAnAGo ŽŪtiS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2001.
Režisierius R.Skotas.
Vaidina Dž.Hartnetas, 
E.Magregoras, T.Saizmoras.

Amerikos kareiviai įžengė į Somalį 
tikėdamiesi išsaugoti, o ne atimti gy-
vybes. Tačiau Somalio politinė situa-
cija purvina ir neaiški. Kareiviai gauna 
žiaurią pamoką, kai yra sugriaunama 
jų tiksliai suplanuota misija. lnK

22.00

„AŠ - roBotAS“
VeiKsmo filmas. JAV, Vokietija. 2004.
Režisierius A.Projasas.
Vaidina V.Smitas, B.Moinahan, 
B.Grinvudas.

Veiksmas vyksta 2035 m. Čikagoje, kai 
žmonėms įvairiuose darbuose talkina 
naujausios technologijos robotai. Pa-
slaptinga žinomo profesoriaus žūtis 
sukelia įtarimų, kad prie šio susidoro-
jimo galėjo prisidėti vienas iš robotų. tV6

22.00

„meilĖS tinKluoSe“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius Dž.Delbridžas.
Vaidina K.Dekert, P.Fichtė, 
K.Vaicenbiok.

Seserys Paula ir Agneta Rondal gy-
vena žvejų miestelyje Švedijoje. Mi-
rus tėvams Agneta valdo šeimos 
viešbutį, o Paula verčiasi iš žvejybos. 
Seserims sunku sudurti galą su galu. 
Netikėtai moterys sulaukia pasiūly-
mo parduoti šeimos viešbutį. tV8

21.00

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 „Slibinų dresuotojai“ 

(1) (N-7).
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 Veiksmo f. 

„Taikdarys“ (N-14).
0.30 „Elementaru“ (N-7).
1.30 „Amerikiečiai“ 

(N-14).
2.20 „Naujokė“ (N-7).
2.45 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
3.35 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ (N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Madagaskaro 
pingvinai“.

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. 

„Išgelbėti žmogų“. 
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Pirmoji meilė“. 
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Meilės randai“ 

(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.
22.00 Veiksmo trileris 

„Nakties įkaitas“ 
(N-14).

0.25 „Kortų namelis“ 
(N-14).

1.30 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

2.40 „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 6“.
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 6“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien. 
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.

   

Trečiadienis

„12 GALIMYBIŲ“
Kriminalinis trileris. JAV. 2009.
Režisierius R.Harlinas.
Vaidina Dž.Sena, A.Džilenas, 
E.Skotas.

Detektyvas Denis Fišeris užkerta 
kelią grandiozinei vagystei. Fišeriui 
pavyksta sučiupti ir patį vagystės 
organizatorių - Mailsą Džeksoną. 
Tačiau operacijos metu atsitiktinai 
žūva Mailso sužadėtinė. Keršyda-
mas už žuvusią mylimąją, Mailsas 
pabėga iš kalėjimo. Pagrobęs Fiše-
rio merginą, jis įtraukia detektyvą į 
veiksmo ir įtampos kupiną žaidimą.

„NAKTIES ĮKAITAS“
VeiKsmo trileris. JAV. 2004.
Režisierius M.Menas.
Vaidina T.Kruzas, Dž.Foks, 
M.Rufalas.

Rami naktis Los Andžele. Jau 12 
metų taksistu dirbantis Maksas 
išvažiuoja į savo eilinę pamainą. 
Oro uoste į jo automobilį įsėda 
į miestą ką tik atvykęs vyras. Tai 
bus visiškai kitoks Makso klientas. 
Vincentas yra samdomas žudikas. 
Per šią naktį jis turi apsilankyti 
penkiose Los Andželo vietose ir 
profesionaliai atlikti savo darbą...

„VELVET“
tV serialas. Ispanija. 2014.
Režisieriai K.Sedesas, D.Piniljas.
Vaidina P.Ečevarija, 
M.A.Silvestrė, A.S.Gichon.

„Galerias Velvet“ - tai drabužių pre-
kybos centras. O jame atsiskleidžia 
švelni meilės istorija tarp Anos ir 
Alberto. Ji - nuolanki siuvėja, jis - sa-
vininko sūnus. Tarp elegantiškų au-
dinių Ana ir Albertas pasiduoda savo 
meilei, puikiai žinodami, kad Alberto 
šeima prieštarauja jų santykiams.

TV6
22.00

LNK
22.00

TV1
23.10

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
10.10 Senoji animacija. 11.10 „Meilės tinkluose“. 
13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 16.00 
Taupome su Džeimiu. 18.00, 22.50 „Sila. Kelias 
namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Erškėčių 
paukščiai. Nepasakota istorija“. 0.50 Gydytojai. 

 INfo TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Užkalnis Plius. 
11.00, 15.20, 21.30 Dviračio šou. 11.25 Apie žūklę. 
11.55, 15.50 KK2. 12.30 Bus visko. 13.20 Yra, kaip 
yra. 17.00 Info diena. 21.00 A.Ramanauskas Plius. 
22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.10, 0.55 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 
Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 11.20, 12.20, 
21.15, 1.40 „Įsimylėjusios moterys“. 14.00 Kartu 
su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50, 4.40 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 
23.35 „Nebūtų laimės 2“. 0.25 Vakaras su Ur-
gantu. 1.25 Nakties naujienos. 3.20 „Pas mane, 
Muchtarai!“ 5.30 Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
„Šeimos detektyvas“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 15.00 
„Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Liu-
dmila Gurčenko“. 22.00 Specialusis korespondentas. 
23.40 „Niurnbergo aliarmas. Reportažas iš praeities“. 
1.30 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 

 REN
7.45, 14.30 „Gobšumas“. 8.35 Kviestinė vakarienė. 
9.35 Šeimos dramos. 10.35 Pasverti ir laimingi 3. 
11.45, 17.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
13.35 Kokie žmonės. 15.25 Didžiosios paslaptys. 
16.30, 1.10 Keista byla. 18.25 Nuteisk mane. 19.25 
Šeimos dramos. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Ekstrasensų mūšis. 23.25 Pažink mūsiškius!

 NTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 6.00 
NTV rytas. 7.10 Rytas su J.Vysockaja. 8.00 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 10“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir 
rodome. 18.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 20.35 
„Voratinklis 7“. 22.40 Dienos anatomija. 23.20 „Žmo-
gus iš niekur“. 1.15 „Nusikaltimas bus išaiškintas“.

 14.15  Laba diena, 
   Lietuva

 18.30   TV3 žinios  0.25  „Kortų namelis“

„TAIKDARYS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius F.Forestjė.
Vaidina D.Lundgrenas, M.Viljamsas, R.Šaideris.

Buvęs Jungtinių Valstijų karinių pajėgų pulkininkas užgrobia branduoli-
nių raketų paleidimo šachtą. Buvo manoma, kad Daglasas Merfis žuvo 
karo Persijos įlankoje metu, tačiau jis gyvas, siekia atkeršyti Jungtinių 
Valstijų prezidentui, kuris, jo manymu, paliko jį likimo valiai priešo teri-
torijoje. Raketos nukreiptos į Vašingtoną.

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 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija 

„Ystviko raganos“ 
(N-14).

23.55 „Judantis objektas“ 
(N-7).

0.50 „Detektyvė Džonson“ 
(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.
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
11.45, 12.05 

„Laukinių kačių  
nuotykiai“.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

12.20, 13.05 
Viskas. Aišku (N-7).

14.05 Kelionių vėjai. 
Bulgarija.

14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 

„Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios.
16.20 VO Gelbėkit vaikus. 

„Už vaikystę“.
16.25 „Išgyventi Afrikoje“.
17.20, 2.10, 5.05 

Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.50 Kaimo diena.
19.55 Gyvenk krepšiniu!
20.00 Europos taurė 

2015/2016. Stambulo 
„Bešiktaš“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“. 
Tiesio  ginė transliacija 
iš Turkijos.

21.45 Sąmokslo teorija (N-7).
23.20 Patriotai (N-7).

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

kininkas M.Švėgžda 
von Bekker.

7.05 „Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
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“.
17.20 Kultmisijos.
18.05 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

18.50 Trembita.
19.10 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.00 Europos krepšinio 

taurės turnyro rungty-
nės. Stambulo „Gala -
tasarajus“ - Klai pėdos 
„Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija iš Stambulo.

22.00 DW naujienos rusų k.
22.15 ARTi. Knygų iliustracija.
22.45 Drama „Tūkstantį 

kartų labanakt“ (N-14).
0.45 Dabar pasaulyje.

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Didžiojo 

sprogimo teorija“ 
(N-7).

10.00 „Vedęs ir 
turi vaikų“  
(N-7).

11.00 „Žiedų ritmai“.
11.35 „Sostinės 

keksiukai“.
12.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 „Amžiaus paslaptys. 

Mimino. Legendos 
gimimas“.

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

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.00 „Nebylus 

liudijimas“  
(N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės V. 
Mirties varpas“ 
(N-14).

23.10 „Velvet“ (N-7).
0.45 „Nikita“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „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).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Transporteris“ 

(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 Kriminalinis trileris 

„12 galimybių“ 
(N-14).

0.15 Mokslinės 
fantastikos f.  
„Kita žemė“  
(N-7).

1.55 „24 valandos“ 
(N-14).

2.45 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
11.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

12.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

13.00 80 traukinių 
aplink pasaulį.

13.30 „Londonas - 
šiuolaikinis 
Babilonas“  
(N-7).

15.50 Jūros šventė 2015: 
„Biplan“ koncertas.

17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 Svajonių kruizai.
19.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

21.00 „Moteris, 
kuri sugrįžta“  
(N-7).

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

0.20 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

TV PROGRAMAlapkričio 18 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Ekumeninis jubi-
liejus. 8.25 „Erelio ženklas“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polo-
nija 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 „Tyla prie užliejamos pievos“. 15.25 
„Akcija AB“. 16.30 Kaip tai veikia. Magija. 
17.00 Kultūros savaitraštis. 17.55, 1.45 „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. 
21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.40 „Len-
kija jau neskursta“. 2.15 „Erelio ženklas“. 2.45 
Animacinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.30 „Sutrikusi mafija“. 7.20 „Žodžių magi-
ja: JK Rowling istorija“. 8.50 „Haris Poteris 
ir Fenikso brolija“. 11.10 „Tuštybių mugė“. 
13.40 „Džeinė Eir“. 15.50 „Kelionė į Žemės 
centrą“. 17.30 „Tobulas jausmas“. 19.00 „Nuo 
5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“. 20.40 „Divergentė“. 
23.10 „Begalinis Niko ir Noros grojaraštis“. 
0.50 „Haris Poteris ir Fenikso brolija“. 3.20 
„Gruodis“.

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50, 22.00, 3.40 
Greiti ir triukšmingi. 8.15, 17.15 Paskui klasi-
kinius automobilius. 8.40, 17.40 Dalaso auto-
mobilių rykliai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Ka-
nada. 9.35, 18.35 Kovos dėl konteinerių. 10.05, 
24.00, 5.20 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Peršviesti didžiuosius 
oro uostus. 14.30 Didžiosios mašinos. 21.00, 
2.50 Kubos chromas. 23.00, 4.30 Nesėkmių 
garažas. 1.00 Aliaska. Įlankos mūšis. 1.55 Aš 
išgyvenau. 

 TraVel
 6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliau-
tojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieš-
ka. 10.00 Turto gelbėtojai. 11.00, 23.00, 5.00 
Didžiosios paminklų paslaptys. 12.00, 24.00 
Muziejų paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 15.00 Turto gelbėtojai. 16.00 Karai dėl 
bagažo. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00 Šeino 
Delio prieskonių kelionė. 21.00, 3.00 Pamiršta 
ir palaidota. 22.00, 4.00 Lobių karalius. 1.00 
Įkaušęs keliautojas. 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 

 animal PlaneT
6.12, 16.30 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 6.36, 
0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunų 
gelbėtojai. 8.15, 13.45 Ostinas Styvensas. 9.10, 
14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 12.50 Didžiausi ir blogiausi. 17.25, 
22.55 Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 18.20, 
22.00, 1.40 Į drakono irštvą. 20.10, 5.49 Echo ir 
Ambozelio drambliai. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Minesotos „Tim-
berwolves“ - Memfio „Grizzlies“. 8.00 Šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas. 7 laida. 8.30, 20.30 
„Road to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 8 laida. 
9.00, 21.00 Rusijos „Premier league“ 15 turo 
apžvalga. 9.30, 21.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „FC Barcelona“ - Obradoiro „Rio Natura 
Monbus“. 11.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 3 laida. 12.00 Rusijos „Premier league“. 
„Dinamo“ - „Spartak“. 14.00 NBA krepšinio lyga. 
Milvokio „Bucks“ - Klyvlando „Cavaliers“. 16.00, 
24.00 ATP 250 BRD Nastase Tiriac Trophy. Vyrų 
tenisas. Finalas. Grigor Dimitrov - Lukas Rosol. 
20.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 8 
laida. 23.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžval-
ga. 4 laida. 2.00 „Sportinio pokerio Premier lyga“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 KHL. SKA - „Avangard“. 9.00 KHL. „Admi-
ral“ - „Sibir“. 11.00, 18.50 Futbolas. Draugiškos 
rungtynės. Vokietija - Olandija. 13.00 KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Yugra“. 15.00, 5.00 KHL. „Avto-
mobilist“ - Rygos „Dinamo“. 17.00 Eurolyga. 
CSKA - „Unicaja“. 20.40 „Formulė-1“. Brazilijos 
GP lenktynių apžvalga. 21.40 Eurolyga. „Real“ - 
„Chimki“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Eurolyga. 
„Fenerbahce“ - „Chimki“. 1.35 Eurolyga. „Real“ -
„Chimki“. 3.25 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
6.00, 21.30 Dviračių sportas. 7.30, 13.00, 2.30 
UEFA U-21 kvalifikacinės varžybos. 8.45, 2.00 
Sporto linksmybės. 9.30 Motosportas. TBA. 9.45 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 11.00 „World 
Series by Renault“. 11.45 Sporto linksmybės. 
12.00, 21.00 Futbolas. JAV profesionalų lyga. 
12.30 Futbolo žvaigždės. 14.15, 1.10 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 15.15, 4.00 
Šiaurės dvikovė. 16.15 Futbolas. JAV profesionalų 
lyga. 16.45, 19.00 UEFA moterų čempionių lyga. 
23.00, 1.00 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 
23.05 Raitelių klubas. 23.10 Golfas. „P.G.A. Tour“. 
0.10 Golfas. Europos turas. 0.40 Golfas. Moterų 
Europos turas. 0.50 Golfo klubas. 0.55 Jachtklu-
bas. 5.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 

 22.45  „Tūkstantį kartų 
   labanakt“

 21.45   Sąmokslo teorija 19.25   „Policija ir Ko“  15.50   „Biplan“ 
   koncertas

 21.00  „Rezidentai“ 15.35   „Nikita“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 20.30   Labai juokinga 
    laida

 21.30  Vaivos 
  pranašystės

 13.45   Šiuolaikiniai 
lietuvių autoriai kitu kampu

 21.30  „Visuomenės 
 priešai“

 0.45  „Sekso magistrai“ 16.30  TV Pagalba

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.40 „Šunyčiai patruliai“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.10 „Erškėčių paukščiai. Nepasakota 
istorija“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 
16.00 Taupome su Džeimiu. 18.00, 23.05 „Sila. 
Kelias namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Komedija „Nuotakos tėvas 2“. 1.05 Gydytojai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00 Dviračio šou. 11.25 Mes pačios. 11.55 
KK2. 12.35 Pagalbos skambutis. 13.10 Valanda 
su Rūta. 14.25 24 valandos. 15.25, 21.30 Dviračio 
šou. 15.55 Nuo... Iki. 17.00, 22.30, 2.30 Info diena. 
21.00 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 1.35 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.20, 12.20, 
21.15, 2.20 „Įsimylėjusios moterys“. 14.00 Kartu 
su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 23.30 
„Nebūtų laimės 2“. 0.20 Vakaras su Urgantu. 
0.50 „Prieš naktį“. 2.05 Nakties naujienos.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
„Šeimos detektyvas“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 
15.00 „Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 „Liudmila Gurčenko“. 22.00 „Dvikova“. 
23.40 „Dušas“. 1.35 „Slaptosios kanceliarijos 
ekspeditoriaus užrašai“. 2.50 Tiesioginis eteris. 

 Ren
7.55, 14.25 „Gobšumas“. 8.50 Kviestinė vakarienė. 
9.45, 19.25 Šeimos dramos. 10.35, 18.25 Nuteisk 
mane. 12.20 Ekstrasensų mūšis. 15.25 Didžiosios 
paslaptys. 16.25, 0.50 Keista byla. 17.25 La-
biausiai šokiruojančios hipotezės. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
23.15 „V ir M“. 23.55 Didžiosios paslaptys. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas su 
J.Vysockaja. 8.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Apž-
valga. 13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 10“. 15.20 
„Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 
„Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 20.35 „Voratinklis 7“. 
22.40 Dienos anatomija. 23.20 „Žmogus iš niekur“.

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktualijos. 
8.25 „Sumaištis dėl Basios“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.55, 22.50, 4.35 Polonija už-
sienyje. 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 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 
16.15 „Vilnoteka“. 16.35 „Lenkija jau neskurs-
ta“. 17.35 „Iki pasimatymo Krokuvoje“. 17.55, 
1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
1.30, 7.00 Lenkija su Miodeku. 18.55 Maklovi-
čius keliauja. 19.25, 6.40 Giminės saga: Brunų 
giminė. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 La-
banaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 3.45 „De-
terminatorius“. 0.40 „Specialiosios tarnybos“. 
2.15 „Sumaištis dėl Basios“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
5.00 „Tuštybių mugė“. 7.20 „Begalinis Niko ir 
Noros grojaraštis“. 8.55 „Neliečiamieji“. 10.50 
„Filomena“. 12.30 „Sparnuoti padarai“. 14.10 
„Bernie“. 15.50 „Begalinis Niko ir Noros gro-
jaraštis“. 17.30 „Žodžių magija: JK Rowling 
istorija“. 19.00 „Šefas ant ratų“. 20.55 „Mirties 
įrankiai. Kaulų miestas“. 23.05 „Las Vegas“. 
0.50 „Imogene“. 2.40 „Kalėdos pagal Krank-
sus“. 4.25 „Paryžius Manhatanas“. 

 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 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Kovos dėl konteinerių. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05, 
1.55 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Troja. 14.30 Nemėginkite pakartoti. 21.00, 2.50 
Nekilnojamojo turto karai. 22.00, 3.40 Sandė-
lių karai. Kanada. 23.00, 4.30 Garažų auksas. 
24.00, 5.20 Turbo rinkėjai. 1.00 Nesėkmių 
garažas. 

 TRaVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliau-
tojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 
10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 11.00, 23.00, 5.00 
Didžiosios paminklų paslaptys. 12.00, 24.00 
Muziejų paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00 Neįprastas 
maistas. 18.00 Šeino Delio prieskonių kelionė. 
21.00 Nežinoma ekspedicija. 22.00, 4.00 Vai-
kantis brangenybių. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 
2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 3.00 Neži-
noma ekspedicija. 

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

(1) (N-7).
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 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
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 Mistinė drama 

„Naujoji dukra“ 
(N-14).

0.40 „Kaulai“ (N-14).
1.35 „Amerikiečiai“ 

(N-14).
2.25 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
3.15 „Amerikietiška siau-

bo istorija“ (N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Madagaskaro 
pingvinai“.

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. 

„Nenupirkta meilė“. 
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Žilė galvon“.
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Meilės randai“ 

(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.
22.00 Veiksmo trileris 

„Pranaši pozicija“ 
(N-7).

23.45 „Kortų namelis“ 
(N-14).

0.45 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

1.55 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 Kriminalinė drama 

„Visuomenės  
priešai“  
(N-14).

23.50 Trumposios žinios.
23.55 Durys atsidaro.
0.30 Trumposios žinios.
0.35 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
1.30 Trumposios žinios.
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 „Galvų medžiotojai“ 
(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 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė komedija 

„Teisė tuoktis“  
(N-7).

23.20 „Judantis objektas“ 
(N-7).

0.15 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.10 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.20 Bamba TV (S).

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Nuoga tiesa (N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
11.45, 12.05 

„Laukinių kačių  
nuotykiai“.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

12.20, 13.05 
Ginčas (N-7).

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

„Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios.
16.20 „Išgyventi Afrikoje“.
17.20, 2.10, 5.05 

Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30 „Akis už akį“ (N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
23.20 Užmirštas grožis 

(N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.25, 3.45, 5.30 

Reporteris.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

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

Knygų iliustratorius 
K.Kasparavičius.

7.00 Muzikos savaitė.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 ARTi. Knygų iliustracija.
12.30 Kelias į namus. 

Vladas Braziūnas.
13.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

13.45 Šiuolaikiniai lietuvių 
autoriai kitu kampu.

14.45 „Esu toks, koks esu“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.30 Prof. G.Tamulaitis. 

Šviesos šaltiniai.
18.15 Kai aš mažas buvau.
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 Absurdo žmonės.
24.00 „Sabaka“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
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 17.00   „Aristokratai“ 18.00  „Elementaru“ 9.35  „Didžiojo sprogimo 
  teorija“

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Didžiojo 

sprogimo teorija“ 
(N-7).

10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 „Amžiaus

paslaptys.  
Mama ištekėjo“.

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

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.00 „Nebylus 

liudijimas“  
(N-7).

21.00 „Detektyvas 
Kolambas.  
Šviesa ir šešėliai“ 
(N-7).

22.55 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

24.00 „Ties riba“ 
(N-14).

0.55 „Nikita“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „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).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Transporteris“ 

(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 Kriminalinis trileris 

„Blicas“ (N-14).
23.50 Eurolygos rungtynės. 

Kauno „Žalgiris“ - 
Zielonos Goros 
„Stelmet“.  
Vaizdo įrašas.

1.40 „24 valandos“ 
(N-14).

2.30 „Pavojingiausias 
karys“  
(N-14).

9.00,  Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 Pasaulis pro 
traukinio langą.

11.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

12.00 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

13.05 Reidas.
13.35 „Ieškotojas“ 

(N-7).
14.35 „Tėvai už borto“.
15.15 „Žaibo belaukiant“ 

(N-7).
17.00 „Aristokratai“ 

(N-7).
18.00 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
19.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Moteris, 
kuri sugrįžta“  
(N-7).

„PRANAŠI POZICIJA“
Veiksmo trileris. JAV. 2008.
Režisierius P.Trevisas.
Vaidina D.Kveidas, F.Vitakeris, M.Foksas.

Įvairių šalių vadovai susirenka, kad pasirašytų JAV prezidento inicijuotą 
tarptautinę antiteroristinę sutartį. Ceremonija tampa teroristinio išpuolio 
arena. Nuaidi du šūviai, JAV prezidentas suklumpa ir aikštėje kyla pa-
nika. Dar nespėjusią atsikvošėti minią apkurtina sprogimų banga. Ne 
visiems išpuolis buvo toks netikėtas...

rekomenduoja

„BLICAS“
kriminalinis trileris. Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV. 2011.
Režisierius E.Lesteris.
Vaidina Dž.Stathamas, 
L.Evansas, D.Morisėjus.

Tomui Brentui patikima ypatinga už-
duotis - sugauti žudiką maniaką, kuris 
įsisuko į Tomo kolegų gretas. Vieną 
po kito policijos pareigūnus žudantis 
Blicas vis prasprūsta pro Brento akis.

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

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

„NAUJOJI DUKRA“
mistinė Drama. JAV. 2009.
Režisierius L.Berdechas.
Vaidina K.Kostneris, I.Bakero, 
S.Matis.

Džonas Džeimsas - vienišas tėvas, su 
dukra ir sūnumi atsikraustęs į ato-
kų namą Pietų Karolinoje. Neįprasti 
garsai ant stogo ir gretimame miške, 
dingusi katė ir sesers vaikščiojimas 
per miegus itin gąsdina mažąjį Semą.

TV6
22.00

TV3
22.30

BTV
0.15

 ANImAL PLANET
6.12 Echo ir Ambozelio drambliai. 6.36, 0.45 
Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunų gelbė-
tojai. 8.15, 13.45 Pasiplaukiojimas su pabaiso-
mis. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Į drakono 
irštvą. 16.30 Echo ir Ambozelio drambliai. 17.25, 
22.55, 3.25 Ostinas Styvensas. 18.20, 22.00, 1.40 
Daktaras Džefas. 20.10, 5.49 Hieninių šunų sala. 
23.50, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ 
- Klyvlando „Cavaliers“. 8.00, 20.00 Pasaulio ga-
liūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. Finalas. 
9.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
4 laida. 9.30, 21.30 KOK World series. Bušido 
kovos. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC 
Ajax“ - „PSV Eindhoven“. 14.00, 2.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ -“Laboral 
Kutxa“. 15.30, 24.00 ATP 250 Brisbane. Vyrų 
tenisas. Roger Federer - Milos Raonic. Finalas. 
2015 m. 21.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 5 laida. Premjera. 4.00 Ekstremalaus 
sporto žurnalas „Duokš penkis“. 5.00 Futbolo 
klubų karaliai. Uravos „Red Diamonds“. 5.30 
Futbolo klubų karaliai. Dubajaus „Al Ahli“. 

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.30 Golfas. Euro-
pos turo savaitės apžvalga. 8.00 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 9.00 Anglijos premier lygos žurnalas. 9.35 
Eurolyga. „Real“ - „Chimki“. 11.25 KHL. „Admiral“ - 
„Metallurg“. Tiesioginė transliacija. 14.05 Eurolyga. 
„Panathinaikos“ - „Žalgiris“. 15.55 KHL. „Metallurg“ 
- „Ak Bars“. Tiesioginė transliacija. 18.40 „Formu-
lė-1“. Brazilijos GP lenktynių apžvalga. 19.40 Euro-
lyga. „Žalgiris“ - „Zielona Gora“. Tiesioginė trans-
liacija. 21.40 Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Emporio 
Armani“. Tiesioginė transliacija. 23.30 Eurolyga. 
„Maccabi“ - CSKA. 1.20 KHL. „Admiral“ - „Metal-
lurg“. 3.20 Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga.

 EUROSPORT
6.00, 11.00, 14.30 UEFA U-21 kvalifikacinės var-
žybos. 7.25, 7.55, 18.25, 19.25, 4.00, 5.00 Futbolo 
apžvalga. 7.30 Futbolo žvaigždės. 8.00, 17.30, 21.30, 
2.00, 5.05 Sporto linksmybės. 8.30, 5.30 Šiaurės 
dvikovė. 9.30, 19.30 Šuoliai su slidėmis nuo tram-
plino. 10.15 Automobilių lenktynės. „World Series 
by Renault“. 12.00, 21.00 Futbolas. JAV profesionalų 
lyga. 12.30 UEFA moterų čempionių lyga. 16.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
17.00 Futbolas. JAV profesionalų lyga. 18.30, 4.05 
Lotynų Amerikos futbolo apžvalga. 19.00, 4.35 FIFA 
futbolo apžvalga. 22.00 Kovotojų klubas.

LNK
22.00
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius
FORuM CinEMAs AKROPOlis

„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 13-19 d. 10.30, 12.30, 14.20, 16.30, 18.50, 20.50 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 13-19 d. 10.20, 13, 17, 18.30 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 13-19 d. 11.10, 15.30 val.
„nužudyti savo draugus“ (humoro trileris, JAV, N-16) - 
13-19 d. 14, 16.20, 19, 21.30 val.
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ (nuoty-
kių f., JAV, 3D, N-13) - 19 d. 18.30 val. (COSMO VIP seansas).
„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
13-19 d. 10.50, 13.30, 15.20, 18, 21.10, 21.40 val. (19 d. 
21.10 val. seansas nevyks; 21.40 val. seansas vyks 19 d.).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 13-19 d. 10.10, 11.20, 12.20, 14.30, 16.40 val.  
(11.20 val. seansas vyks 14-15 d.; 14 d. 16.40 val. seansas nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) -13-19 d. 13.40 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 13-19 d. 10.40, 12.40, 
14.45, 18.40 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 3D, V) - 13-19 d. 15.50 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis veiksmo f., 
JAV, N-13) - 13-19 d. 11, 19.10, 21.40 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 13-19 d. 13.20, 21.20 val.
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV, N-18) - 13-19 d. 19.30, 21.50 val.
„Be sienų“ (romantinė komedija, Rusija, N-13) - 13-19 d. 
16.50, 20.40 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 13-19 d. 21 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 
13, 15, 17 d. 18.10 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
14, 16, 18 d. 18.10 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 13-19 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 val. (11.30 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 13-19 d. 11.15, 12, 13.50, 16.20, 18.50 val. 
(12 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 13-19 d. 15.20 val.
„nužudyti savo draugus“ (humoro trileris, JAV, N-16) - 
13-19 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21, 21.45 val. (21 val. 
seansas vyks 13-15 d.).
scanorama 2015 (festivalis) - 13-15 d.
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 19 d. 20.30 val. (COSMO VIP 
seansas).
„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
13-19 d. 11.30, 14.50, 17, 18, 19.30, 21.10 val. (17 val. 
seansas vyks 17 d.; 19 d. 18 val. seansas nevyks).
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 13-19 d. 11, 13, 
15.10, 17.20 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 13-19 d. 13.10, 15.30, 18.10, 20.50 val. 
(13.10 val. seansas vyks 13-15 d.; 15.30 val. seansas vyks 
18-19 d.; 20.50 val. seansas vyks 16-19 d.).
„Be sienų“ (romantinė komedija, Rusija, N-13) - 13-19 d. 
15.45, 15.50, 18, 20.30, 20.50 val. (15.50, 20.50 val. seansai 
vyks 13-15 d.; 15.45 val. seansas vyks 18-19 d.;  
18, 20.30 val. seansai vyks 16-19 d.).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 13-19 d. 11, 14.30, 16.40, 18.50, 21 val.  
(11 val. seansas vyks 14-15 d.; 19 d. 14.30, 16.40 val. sean-
sai nevyks; 21 val. seansas vyks 16-19 d.).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 13-19 d. 13.10 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis veiksmo f., 
JAV, N-13) - 13-19 d. 21.20 val.

„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 
13-15, 18 d. 17.50 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 13-19 d. 12, 15, 18, 
20.40, 21 val. (20.40 val. seansas vyks 13-15 d.).
„išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
18-19 d. 20.40 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva, N-13) - 
16-18 d. 13.40 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis veiksmo f., 
JAV, N-13) - 16-18 d. 15.50 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 18-19 d. 18.20 val.
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV, N-18) - 18 d. 20.30 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Ataskaita apie vakarėlį ir jo svečius“ (komiška 
drama, Čekoslovakija) - 13 d. 17 val.
„Apie Joną“ (dokumentinis f., Lietuva) - 13 d. 18.30 val. 
19 d. 19.10 val.
„iliuzionistas Dirkas Ohmas“ (drama, Norvegija) - 13 d. 
20.45 val.
„Mano sesutė“ (drama, Švedija, Vokietija) - 14 d. 13.30 val.
„iki baro ir atgal“ (drama, Čekija) - 14 d. 15.30 val.
„Įvykis“ (dokumentinis f., Nyderlandai, Belgija) - 14 d. 17 val.
„Roukil“ (drama, Estija) - 14 d. 18.45 val.
„Jaunojo Edo aistros“ (komedija, Italija) - 14 d. 21.15 val.
„Jūros daina“ (animacinis f., Airija, Liuksemburgas, 
Belgija, Prancūzija, Danija) - 15 d. 13 val.
„naujasis Baltijos kinas / 1 programa“ (trumpametra-
žiniai f., Lietuva) - 15 d. 15 val.
„naujasis Baltijos kinas / 2 programa“ (trumpametra-
žiniai f., įvairios šalys) - 15 d. 18 val.
„naujasis Baltijos kinas / 3 programa“ (trumpametra-
žiniai f., įvairios šalys) - 15 d. 19.45 val.
„Karavadžas“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 15 d. 22 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 16 d. 
15.20 val.
„Zils Marijos debesys“ (drama, Šveicarija, Vokietija, 
Prancūzija) - 16 d. 17.10 val. 18 d. 20.50 val.

„Nužudyti 
savo draugus“

„Kill Your Friends“

Juodasis humoras, veiksmas, įtampa ir 
daug tiesos apie pramogų pasaulį, kuri 
anksčiau buvo nutylėta, provokuojančiame 
britų filme „Nužudyti savo draugus“.

Londonas. 1997-ieji. Stulbinamo popu-
liarumo sulaukusios britų grupės OASIS, 
BLUR, „The Verve“ karaliauja viso pasau-
lio radijo stotyse.

27-erių Stivenas Stelfoksas - jaunas ir 
ambicingas muzikos prodiuseris, pačiu lai-
ku atsidūręs geriausius laikus išgyvenan-
čios anglų muzikos industrijos virtuvėje. 
Dėl dar vieno sėkmingo muzikos hito, kuris 

jam atneštų pasaulinę šlovę ir krūvas pini-
gų, Stivenas pasiryžęs bet kam. Tiesiogine 
to žodžio prasme.

Kurstomas godumo, ambicijų ir milži-
niškų narkotikų dozių, jis jaučiasi pasaulio 
viršūnėje, kur žmogaus žiaurumas ir lipi-
mas per galvas - normalu, suprantama ir 
pateisinama. Britų popmuzikos aukso am-
žiumi tituluojamas dešimtasis dešimtmetis 
idiliškas buvo tik ryškių muzikos žurnalų 
viršeliuose, o užkulisiuose virė pražūtingos 
aistros - narkotikai ir nenumaldomas šlo-
vės bei pinigų troškimas, mirtinos intrigos.

Didžiosios Britanijos režisierius Ouve-
nas Haris (Owen Harris), iki šiol geriausiai 
žinomas kaip populiarių televizijos serialų, 
pavyzdžiui, „Skins“, kūrėjas, filme „Nužu-
dyti savo draugus“ atvirai ir be pagražini-
mų atskleidžia toli gražu netobulą ir visai 
neblizgantį pramogų pasaulio paveikslą.

Sodriu britišku humoru nuspalvintas tri-
leris sukurtas pagal kultiniu tapusį škotų ra-
šytojo ir scenaristo Džono Niveno (John Ni-
ven) to paties pavadinimo romaną. Jis pats ir 
adaptavo knygą didiesiems kino ekranams.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo lapkričio 13 d.

n Komedija, trileris, JAV, 2015

n Režisierius: Owen Harris

n Vaidina: Nicholas Hoult, Craig Roberts, 

Tom Riley, Georgia King, Rosanna Arquette, 

Ed Skrein, Joseph Mawle

n iMDB: 6,4/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas

Antuano de Sent Egziuperi šedevras 
atgimsta didžiajame ekrane, tik šįkart kiek 
kitaip.

Viename mieste su mama gyvena mer-
gaitė. Gana griežtos mamos ruošiama suau-
gusiųjų gyvenimui mergaitė neturi laiko drau-
gams ar pramogoms. Jos aiškiai ir griežtai 
sustyguotą dienotvarkę sujaukia pagyvenęs 
ir kiek ekscentriškas barzdotas kaimynas.

Jis mergaitei ima pasakoti istoriją apie 
tai, kaip kadaise, sudužus lėktuvui, dykumo-
je sutiko mažą berniuką - princą. Deja, vieną 
dieną kaimynas patenka į ligoninę. Mergai-
tė, liūdėdama be savo naujojo draugo, ima 
svajoti, kaip senu lėktuvu pakyla į dangų ir 
suranda mažąjį princą. Netrukus jos svajonė 
išsipildo. Prasideda magiška kelionė, kurios 
metu mergaitė susitiks su Mažuoju Princu, 
patirs daugybę nuotykių ir širdimi pajus, kas 
iš tiesų svarbu šiame gyvenime.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo lapkričio 13 d.

Animacija, nuotykių, šeimos, 

Prancūzija, 2015
Režisierius: Mark Osborne

IMDB: 7,7/10

„Mažasis 
princas“

„Little Prince“

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Trikampiui pakilus: Krystian Lupa stato „Didvyrių 
aikštę“ (dokumentinis f., Lietuva) - 16 d. 19.30 val.
„Šokantys arabai“ (vaidybinis f., Izraelis, Vokietija, 
Prancūzija) - 16 d. 21 val. 18 d. 17 val. 19 d. 21 val.
„Deminas: dvi tvirtovės“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
17 d. 17.30 val.
„Jeziorak“ (detektyvas, Lenkija) - 17 d. 19 val.
„Žemės druska“ (dokumentinis f., Brazilija) - 
17 d. 20.50 val. 19 d. 17 val.
„Eimuntas Nekrošius: nutolinti horizontą“ (dokumen-
tinis f., Lietuva) - 18 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 13-18 d. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20, 
21.30 val. 19 d. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 13-16, 18-19 d. 11.45, 14.15, 16.30, 19 val. 
17 d. 11.30, 14, 16.15, 19 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 13-16, 19 d. 10.15, 12.45, 17.30 val.  
17 d. 12.45, 17.30 val. 18 d. 17.30 val.
„Nužudyti savo draugus“ (humoro trileris, JAV, N-16) - 
13-19 d. 19.45, 22 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 19 d. 20 val.
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
13-16, 18 d. 10.45, 14, 15.15, 17, 18.30, 20.15, 21.45 val. 
17 d. 10.45, 14, 15.30, 18.30, 20.45, 21.45 val. 19 d. 10.45, 
14, 15.15, 16.45, 18.30, 20.15, 21.45 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 3D, V) - 13-19 d. 10, 12 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, Prancūzija, V) - 13-19 d. 11.30, 13.45, 16 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis veiksmo f., 
JAV, N-13) - 13-19 d. 20.45 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 13, 15-19 d. 11.15, 14 val. 14 d. 14 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 13-16, 18-19 d. 10.30, 12.30, 14.45, 18.15 val. 
17 d. 10.30, 12.30, 14.45, 16.30, 18.15 val.

„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 13-18 d. 22 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 13-19 d. 21.30 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 13-19 d. 17 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, V) - 13 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 
18 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva, N-13) - 
13 d. 17 val. 14 d. 19.10 val. 19 d. 18.30 val.
„Sugar man“ (muzikinis dokumentinis f., Švedija, 
D.Britanija) - 14 d. 16 val. 17 d. 18 val. 19 d. 17 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 14 d. 17.30 val. 
18 d. 18 val.
„Septintas veiksmas“ (drama, JAV) - 18 d. 19.40 val.
„Svetima šalis“ (drama, Australija) - 19 d. 19.40 val.

KAUNAS
FORUM CINEMAS

„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 13-19 d. 10.15, 12.05, 14, 16, 18, 19.55 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 13-19 d. 10.40, 13.10, 15.40, 18.10 val.
„Nužudyti savo draugus“ (humoro trileris, JAV, N-16) - 
13-19 d. 11.30, 13.45, 19.20, 23.20 val. (19 d. 19.20 val. 
seansas nevyks; 11.30, 13.45 val. seansai vyks 13, 16-19 d.; 
23.20 val. seansas vyks 13 d.).
Scanorama 2015 (festivalis) - 13-19 d.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 19 d. 18.30 val. (COSMO VIP 
seansas).
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
13-19 d. 11, 14.10, 17, 20.15, 20.40, 23.30 val. (23.30 val. 
seansas vyks 13-14 d.; 15 d. 11 val. seansas nevyks).
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 13-19 d. 10.20, 12.15, 
17.20 val. (19 d. 17.20 val. seansas nevyks).

„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 13-19 d. 10.30, 12.40, 14.50 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 13-19 d. 10.45, 14 val. (15 d. 10.45 val. seansas 
nevyks; 14 val. seansas vyks 13, 16-19 d.).
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis veiksmo f., 
JAV, N-13) - 13-19 d. 21.50 val.
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV, N-18) - 13-19 d. 21.40, 
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 13-14 d.).
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 13-14 d. 23.50 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 13, 16-19 d. 13.20 val. 
13-14 d. 23.10 val.

CINAMON
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 19 d. 19 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 13-19 d. 11.40, 14.15, 16.45, 19.30, 21.35 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 13-19 d. 10.45 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 13-19 d. 12, 15.30, 17.45 val.
„Nužudyti savo draugus“ (humoro trileris, JAV, N-16) - 
13, 15, 17, 19 d. 22.15 val.
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
13-19 d. 11.15, 13.40, 16.20, 18.45, 20.30, 21.50 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 13-19 d. 13.15, 14.20, 
16.15, 18.15 val. (13-15 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV) - 14, 16, 18 d. 22.15 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis veiksmo f., 
JAV, N-13) - 13-19 d. 18.15, 22 val. (18.15 val. seansas vyks 
13-15 d.).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 13-19 d. 11, 13, 15, 17 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 13-18 d. 19 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 13-19 d. 20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas

Klasika tapusios Lietuvos rašytojos Že-
maitės apsakymas „Kunigo naudą velniai 
gaudo“ įkvėpė filmo „Moterys meluoja ge-
riau. Kristina“ kūrėjus perkelti šią istoriją į 
kino ekranus. 1903 metais parašyta apysaka 
komiškai atgims daugiau nei po 100 metų.

Trijų kvaišų - Bruto (akt. Jonas Gricius), 
Neto (akt. Šarūnas Banevičius) ir Remigučio 
(akt. Mindaugas Papinigis) - tobulas planas 
pasipelnyti nueina velniop. Kol Bruto ir Ne-
to, sučiupti įtartinos reputacijos „verslinin-
ko“ Aleksandro (akt. Kęstutis Jakštas), ko-
voja už būvį, Remigutis sprunka į savo gim-
tinę - mažą miestelį. Jame tikėdamasis rasti 

ramybę ir galbūt dar kartą pasipelnyti. Tačiau 
jis nežino, kad ir čia jau dedasi kraupiai juo-
kingas kriminalas, kuris atvilioja ir įniršusį 
Aleksandrą su naujais savo „įkaitais“.

Remigučio gimtinėje taip pat laukia jį my-
linti ir vestuvių trokštanti Birutė (akt. Toma 
Vaškevičiūtė). Tad jam tenka ne tik sugalvo-
ti „planą B“, kaip dar labiau praturtėti, bet ir 

slapstytis nuo supančioti jį trokštančios Bi-
rutės bei kerštu alsuojančio Aleksandro.

Nuotaikingame, kupiname nuotykių, 
juoko ir kriminalo filme „Kunigo naudą vel-
niai gaudo“ išvysite tai, kas nutinka, kai 
pasitaikius tinkamoms aplinkybėms kaimy-
nų „nagai užsiriečia tik į save“.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Kunigo naudą 
velniai gaudo“

Kino teatruose nuo lapkričio 13 d.

n Komedija, kriminalinis, Lietuva, 2015

n Režisierius: Alvydas Šlepikas

n Vaidina: Mindaugas Papinigis, Toma Vaškevičiūtė, 

Jonas Gricius, Šarūnas Banevičius, Kęstutis Jakštas, 

Povilas Laurinkus, Vaidotas Martinaitis, Asta Baukutė, 

Jonas Braškys, Larisa Kalpokaitė, Laimutė Štrimaitytė
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pagrindinių vaidmenų
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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koncertai/teatrasteatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO  
TEATRAs

14 ir 15 d. 12 val. Kamerinėje salėje - A.Noviko „Išeik į 
kiemą“. Rež. E.Kižaitė.

nACiOnAlinis DRAMOs  
TEATRAs

13 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Didis blogis“. 
Rež. A.Schilling.
13 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Arabiška naktis“. 
Rež. C.Graužinis („Cezario grupė“).
14 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
14 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Baltas sodininkas“ 
(VšĮ Vytauto Kernagio fondo spektaklis). Rež. Vytautas 
V.Landsbergis.
15 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Antoine de Saint-
Exupery „Mažasis princas“. Rež. S.Mykolaitis.
15 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytė 
„Barikados“. Rež. V.Silis.
17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibseno 
„Visuomenės priešas“. Rež. J.Vaitkus.
18 d. 18.30 val. Didžiojoje scenoje - D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
18 d. 19 val. Mažojoje salėje - E.Palmetshofer „Hamletas 
mirė. Gravitacijos nėra“. Rež. P.Ignatavičius.
19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Sperr „Medžioklės 
scenos“. Rež. R.Atkočiūnas.
19 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.

VilniAus MAŽAsis  
TEATRAs

14 d. 18.30 val. - „Trio (J.Bramso, R.Šumano ir Klaros 
Šuman meilės istorija)“. Rež. P.Galambosas.
15 d. 18.30 val. - „Meistriškumo pamoka (Maria 
Callas)“. Rež. G.Padegimas.
19 d. 18.30 val. - „Kitais metais, tuo pačiu laiku“ (VšĮ 
„Laimingi žmonės“).

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
13 d. 18 val. - „Pabaigos pradžia“. Rež. A.Lebeliūnas.
14 d. 12 val. 99 salėje - V.V.Landsbergio „Arklio 
Dominyko meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.
14 d. 18 val. - P.Demirskio „Nesistebėk, jei kas nors 
ateis padegti tavo namų“. Rež. A.Jankevičius.
15 d. 15 val. - „Raganiukė“ (pagal O.Preusslerio pasa-
ką). Rež. E.Jaras.
17 d. 18 val. - D.Wassermano „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.
19 d. 18 val. - „Ledi Makbet“ (pagal V.Šekspyro pjesę 
„Makbetas“). Rež. A.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs  
TEATRAs

15 d. 12 val. - S.Aksakovo „Raudonoji gėlelė“. 
Rež. J.Popov.
15 d. 18.30 val. - Eric-Emmanuel Schmitt „Dviejų 
pasaulių viešbutis“. Rež. S.Račkys.
18 d. 18.30 val. - Premjera! J.Ščiuckij „Raudonos 
burės“. Rež. H.Petrockis.
19 d. 18.30 val. - Premjera! I.Vyrypajev „Dreamworks“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. G.Surkov.

RAGAniuKĖs  
TEATRAs

14 d. 12 val. - „Stebuklingoji Spanguolėlė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
15 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Lokys ir mergaitė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

13 d. 10.30 val.; 14 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. 
Rež. N.Indriūnaitė.
15 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.
19 d. 18.30 val. - „Geležis ir sidabras“. 
Rež. R.Kazlas.

Mažojoje salėje
14 d. 14 val. - „Baltos pasakos“ (pagal H.Ch.Anderseną). 
Rež. N.Indriūnaitė.
15 d. 14 val. - „Evoliucija“. Rež. Š.Datenis.

„DOMinO“ TEATRAs
13 d. 19 val. - M.Gavran „Mano žmonos vyras“. 
Rež. K.Smoriginas.
14 d. 12 val. - B.Nušičius „Daktaras“. Rež. A.Večerskis.
14 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
15 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
17 d. 19 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
19 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
13 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Premjera! Atvira erdvė’15 
pristato: „20 sezonų“. Rež. R.Niurkaitė. Choreogr. I.Evans.
13 d. 19 val. Juodojoje salėje - Mini-NOA festivalis: 
garso vaidinimas „Audiokaukas“. Autorius A.Bumšteinas.
14 d. 17 ir 19 val. Juodojoje salėje - Mini-NOA festiva-
lis: erdvinė monoopera tamsoje „Confessions“.
15 d. 16 val. Juodojoje salėje - Animacijos spektaklis 
„Tėčio pasaka“. Kūrybinė komanda: studija „PetPunk“ ir 
„Atviro rato“ aktoriai.
15 d. 11 val. Kišeninėje salėje - Premjera! „Spalvoti žai-
dimai“. Choreogr. B.Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“).
16 d. 12 val. Stiklinėje salėje - Pasakų pirmadienis 
mažyliams. „Šiltos pasakos iš vilnos“. Idėjos autorė ir 
pasakas seka S.Degutytė („Stalo teatras“).
17 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Brangioji mokytoja“ 
(N-16). Rež. I.Stundžytė (teatras „Atviras ratas“).
18 d. 19 val. Juodojoje salėje - Meno fortas pristato: 
„Jobo knyga“ (be pertraukos). Rež. E.Nekrošius.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
14 d. 12 val. - „Prie laivo 8.00“. Rež. A.Sunklodaitė.
15 d. 13 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.

KEisTuOliŲ TEATRAs
13 d. 19 val. - „Diagnozė: visiškas Rudnosiukas“. 
Rež. Vytautas V.Landsbergis.
14 d. 12 val. - „Geltonų Plytų kelias“. Rež. A.Giniotis.
15 d. 12 val. - „Laimingasis Hansas“. Rež. A.Kaniava.
19 d. 19 val. - M.Schisgalo „Mašininkai“. Rež. A.Giniotis.

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
16 d. 19 val. - A.Čechovo „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.
18 d. 19 val. - M.Gorkio „Dugne“. Rež. O.Koršnovas.
19 d. 19 val. - W.Shakespeare „Miranda“. Rež. O.Koršunovas.

Lapkričio 11 d. sukako 10 metų, kai Vil-
niaus mažasis teatras įsikūrė savo nuo-
latiniuose namuose. Šis jubiliejus įpras-
mintas premjera apie žmones, praradu-
sius namus, - „Bedalis ir labdarys“. Spek-
taklį režisavo Gabrielė Tuminaitė.

Premjera apie emigraciją

Londone gyvenančios rašytojos Paulinos 
Pukytės kūrinys „Bedalis ir labdarys“ suža-
vi lengvumu ir meistriškai didėjančia emo-
cine įtampa, vienatvės, likimo, nykimo te-
momis. Nors jau pasigirsta vertinimų, jog 
tai viena geriausių kada nors parašytų kny-
gų apie emigraciją, spektaklio režisierė ma-
no, jog knygos tema - globalesnė. „Bedaliai - 
tai žmonės, kurie ne ten gimę, ne taip už-
augę, palikti, nepalytėti sėkmės, praradę 
namus, savo pagrindus, šaknis“, - sakė  
G.Tuminaitė.

„Premjeroje „Bedalis ir labdarys“ kalba-
me apie emigracijos skaudulius, nereikalingus 
žmones, gyvenančius Londone, apie jų orumą, 
garbę. Apie tai, kaip save įsimylėti, kaip įsi-

lieti, kaip tapti pasaulio žmogumi, asmenybe, 
kaip nenumirti emigrantu, pašaliečiu, trečio-
jo pasaulio žmogumi“, - sakė Vilniaus mažojo 
teatro meno vadovas Rimas Tuminas.

Vilniaus mažojo teatro gerbėjams - „Minečio“ gastrolės ir premjera
Naujausia Vilniaus 

mažojo teatro 
premjera „Bedalis ir 

labdarys“ apie žmones, 
praradusius namus

Vilniaus mažojo teatro nuotr.

„LAISVALAIKIO“ GIDASteatras/koncertai

Kaunas

KaunO DRaMOs TEaTRas
13 d. 18 val. Rūtos salėje - J.Dell ir G.Sibleyras 
„Tegyvuoja Bušonas!“ Rež. R.Vitkaitis.
14 d. 17 val. Didžiojoje scenoje - M.Malzieu „Mechaninė 
širdis“. Rež. A.Areima.
15 d. 12 val. Rūtos salėje - Premjera! A.Dilytės „Solė ir 
močiutės“. Rež. A.Dilytė.
15 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srbljanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
17 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
17 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“. Rež. R.Kazlas.

KaunO MuZIKInIs TEaTRas
13 d. 18 val. - Dž.Rosinio „Sevilijos kirpėjas“. 
3 d. komiška opera. Dir. J.Janulevičius.
14 d. 18 val. - J.Štrauso „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
15 d. 12 val. - E.Chagagortiano „Ausinė kepurė“. 
2 d. komiška opera vaikams. Dir. V.Visockis.
15 d. 18 val. - L.Adomaitis „Dulkių spindesys“. 2 d. šokio 
spektaklis. Choreogr. ir libreto autoriai: D.Bervingis, G.Visockis.

KaunO KaMERInIs TEaTRas
13 d. 18 val. - Dž.Bokačas „Dekameronas“ (N-16). 
Rež. A.Rubinovas.
14 d. 18 val. - J.Cariani „Nesamas miestas“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
15 d. 18 val. - E.Jonesco „Plikagalvė dainininkė“. 
Rež. S.Rubinovas.
17 d. 18 val. - „Paukštyno bendrabutis“ (Klaipėdos 
jaunimo teatras).
18 d. 17.30 ir 20 val. - „Viskas netrukus baigsis“ 
(„Liūdni Slibinai“).

KaunO MaŽasIs TEaTRas
14 d. 18 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
15 d. 12 val. - „Paslaptinga naktis“. Rež. J.Jukonytė.
15 d. 15 val.; 17 d. 19 val. - Premjera! I.Lausund 
„Bestuburiada“. Rež. D.Rabašauskas.
16 d. 19 val. - M.Fratti „Sesuo“. Rež. A.Žukauskas.

Koncertai
VIlnIus

lIETuVOs naCIOnalInĖ  
FIlHaRMOnIJa

14 d. 19 val. Didžiojoje salėje - IV Vilniaus fortepijo-
no muzikos festivalis „Tandemai“. Pradžios koncertas. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė 
M.Rubackytė (fortepijonas). Dir. S.Lano.
15 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas visai šei-
mai „Dinastija“. Pianistų dinastija: V.Vitaitė, A.Žvirblytė, 
P.Andersson. Aktoriai: A.Sunklodaitė, Z.Baranauskas. 
Dalyvauja Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos 
jaunosios balerinos (vadovė J.Liaugminienė).
17 d. 19 val. Didžiojoje salėje - IV Vilniaus fortepijono 
muzikos festivalis. „Judėjimai“. Eduard & Johannes 
Kutrowatz (fortepijoninis duetas).
19 d. 19 val. Didžiojoje salėje - IV Vilniaus fortepijono 
muzikos festivalis. Tarptautinių konkursų laureatų koncer-
tas. Solistai pianistai: M.Batsashvili, P.Klimo.

TaIKOMOsIOs DaIlĖs MuZIEJus
15 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Artistico“. 
I nacionalinio forumo „Ars Lituanica“ smuikininkų ir 
violončelininkų konkurso pagrindinių prizų laimėtojai: 
M.Kraujutaitytė (smuikas), A.Gocentas, D.Dumčius (vio-
lončelės). Dalyvauja: ansamblis „Artistico“ (meno vadovai: 
D.Dėdinskaitė (smuikas), G.Pyšniak (violončelė).

lIETuVOs MuZIKOs IR TEaTRO  
aKaDEMIJa

15 d. 16 val. Juozo Karoso salėje - IV Vilniaus for-
tepijono muzikos festivalis „Tandemai“. Paskaita „UDO 
Steingraeber“ (anglų kalba, bus verčiama į lietuvių kalbą). 
Įėjimas - nemokamas.

ŠV.KOTRYnOs BaŽnYČIa
14 d. 19 val. - Andrius Kaniava ir grupė. Atlikėjai: 
A.Kaniava (vokalas, gitara), S.Mickis (fortepijonas), A.Tem 
(gitara).
15 d. 19 val. - Gyvo žodžio vakarai: Kelionė metų laikais. 
Aktorė Nelė Savičenko.

TRaKaI

uŽuTRaKIO DVaRas
15 d. 14 val. - Džentelmenų susitikimas. V.Čepinskis 
(smuikas), S.Krinicinas (gitara).

Kaunas

KaunO ValsTYBInĖ FIlHaRMOnIJa
13 d. 18 val. - Simfoninės muzikos vakaras. Kauno 
miesto simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, 
R.Vaicekauskaitė (sopranas), T.Pavilionis (tenoras), 
L.Norvaišas (bosas-baritonas). Dir. A.Paris (Prancūzija).
14 d. 17 val. - Operos solisto Virgilijaus Noreikos 
jubiliejinis koncertas „Virgilijus Noreika. Mano Lietuva“. 
Dainuoja: V.Noreika (tenoras), D.Puišys (baritonas). 
Akompanuoja V.Lukočius (fortepijonas). Koncertą veda 
muzikologas V.Gerulaitis.
15 d. 14 val. - Muzikinė popietė visai šeimai „Ponas sak-
sofonas“. Orkestras „Kauno bigbendas“. Dir. L.Janušaitis.
18 d. 18 val. - Vilniaus miesto savivaldybės 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas ir  
dir. D.Katkus). Solistas Darius Mažintas (fortepijonas).  
Dir. M.Barkauskas.

KlaIpĖDa

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

KITI MIEsTaI

13 d. 13 val. Kretingos pranciškonų gimnazijoje - Iš 
ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“. Koncertas „Pasodoblis 
mecosopranui ir gitarai“. R.Novikaitė (mecosopranas), 
S.Krinicinas (gitara).
13 d. 18 val. Kretingos muziejaus žiemos sode - 
Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia 
būti norėjo“. Koncertas „Pasodoblis mecosopranui ir gita-
rai“. R.Novikaitė (mecosopranas), S.Krinicinas (gitara).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Spektaklyje vaidina Larisa Kalpokai-
tė, Almantas Šinkūnas, Vilija Ramanaus-
kaitė, Elžbieta Latėnaitė, Gintarė Latvė-
naitė, Agnė Kiškytė, Agnė Šataitė, Dau-

mantas Ciunis, Josifas Baliukevičius, To-
mas Kliukas, Tomas Rinkūnas, Tomas 
Stirna, Mantas Vaitiekūnas, VMT teatre 
debiutuos Aura Garmutė (GITIS diplo-
mantė).

Gastrolės  
Šiauliuose ir kaune

Kol sostinėje teatro gerbėjai džiaugsis 
premjera, kauniečiams ir šiauliečiams bus 
pristatytas naujausias maestro Rimo Tumino 
darbas, kurį jis pastatė Lietuvoje 2015 m. 
Spektaklis „Minetis“ pradeda gastroles po 
Lietuvą ir jau šį mėnesį aplankys Šiaulius ir 
Kauną. Režisierius spektaklį pastatė Vil-
niaus mažojo teatro 25-mečiui. Jame pagrin-
dinį vaidmenį atlieka Arvydas Dapšys ir Vla-
das Bagdonas.

„Minetis“ - tai jautri pjesė apie 30 
metų scenoje nestovėjusį ir paskutinį 
kartą karalių Lyrą svajojantį suvaidinti 

seną aktorių, kuris išlieja savo mintis 
apie menininko egzistenciją, vaidybos 
meną, tobulumo siekimą, santykį su pu-
blika, pramogų bei patogumų trokštančią 
visuomenę.

Bernhardo pjesė atveria keistą gyveni-
mo tikrovę, žmonių santykius, susvetimėji-
mą, vidinį žmogaus pragarą. Ypač svarbus 
šios pjesės pagrindinis herojus aktorius - 
maestro Minetis, kurį scenoje įkūnys garsus 
aktorius V.Bagdonas. Jam patikėtas perso-
nažas sukrečia minčių srauto galia, jo skel-
biamos tiesos žiūrovui teikia išlaisvinančios 
galios. Pasak teatrologės Audronės Girdzi-
jauskaitės, tai pjesė, kuri laukė savo akto-
riaus, savo laiko.

„Laisvalaikio“ inf.

Vilniaus mažojo teatro gerbėjams - „Minečio“ gastrolės ir premjera

„Bedalis ir labdarys“ - gruodžio 16, 22 d.

Premjera
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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 „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 

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
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 
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 - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

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

             

Tikėtina, kad susitiksite su senais 
bičiuliais, galbūt net patys ieškosite 
galimybių susitikti su mokslo draugais 
ar buvusiais kolegomis. Asmeninio 
gyvenimo dangų nušvies malonių 
akimirkų spinduliai. Sėkmė lydės finan-
sininkus. Tai gana stabili ir finansiškai 
saugi savaitė. Vis dėlto savijauta nebus 
gera, gali parklupdyti peršalimo ligos.

JAUČIUI

Pasitikėjimas savimi ir 
gera nuotaika neleis elgtis su jumis 
nepagarbiai. Ieškantieji antrosios 
pusės susipažinti gali keliaudami. 
Profesinėje veikloje patartina atkreipti 
dėmesį į kolektyvą, galbūt kam 
nors esate konkurentas ir tik laiko 
klausimas, kada yla išlįs iš maišo. 
Saugokite kojas.

DVYNIAMS

Į asmeninį gyvenimą jaudulio 
atneš netikėta pažintis ar atsiradusi 
pirmoji meilė. Neramus ir aktyvus 
laikotarpis. Būsite nuolat gaišinami ir 
trukdomi kitų asmenų, o tai jauks jūsų 
planus ir lengvai erzins. Leiskite sau 
atsipūsti. Saugokite sveikatą, silpna 
grandis bus gerklė ir akys.

AVINUI

Prognozė laPkričio 13-19 d.

Nors spaus kasdieniniai darbai 
ir įsipareigojimai, mintis užvaldys 
nauja pažintis. Aistra bus stipresnė 
už pareigos jausmą, o tai neabejotinai 
atsilieps darbui. Net jeigu ir prispaus 
finansiniai rūpesčiai, nepraraskite opti-
mizmo, tikėkite, kad viskas bus gerai. 
Palankus laikas pereiti profilaktinį 
sveikatos patikrinimą.

ŠAULIUI

Gali apniukti asmeninio 
gyvenimo dangus. Aiškinsitės garsiai, 
tačiau tai - ne pabaiga, sudarius 
paliaubas viskas tekės įprasta vaga. 
Intuicija jūsų neapgaus  - šią savaitę 
geriau pirkti nei parduoti. Saugokitės 
vandens telkinių.

SKORPIONUI

Iš naujo įvertinkite santykius, 
kad į ateitį žengtumėte tvirtai žinodami, 
į kokį petį galite atsiremti. Tikėtina, 
kad darbe užgrius lavina rūpesčių. 
Atsiras netikėtų išlaidų, jos kaip rei-
kiant išmuš iš pusiausvyros ir apkar-
tins gyvenimą. Nenusiminkit, Fortūna 
jums ruošia dovanų, kurių seniai esate 
nusipelnę.

SVARSTYKLĖMS

Meilėje vyraus romantiniai ats-
palviai. Antroje savaitės pusėje galite 
sulaukti svarbių žinių - naujo darbo 
pasiūlymo. Jei tvarkote nekilnojamojo 
turto reikalus, pagaliau gausite seniai 
lauktą raštą ar žinią.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime 
tikėtinos naujos pažintys, santykiai 
klostysis kiek vangokai, todėl imsite 
abejoti pasirinkimu. Savo darbo vie-
toje jausitės puikiai, nors norėdami 
įveikti užduotis turėsite paplušėti iš 
peties - tik taip jūsų darbo rezultatai 
bus puikūs. Palankus laikas atosto-
gauti.

LIŪTUI

Meilės vandenis drums del-
simas, antroji pusė turi planų, tačiau 
kol kas mąsto ir tyli. Palankus laikas 
valstybės struktūrų darbuotojams, 
politikams, galite sulaukti netikėtos 
naujienos, ji bus susijusi su darbu. 
Saugokitės žarnyno infekcijos, plaukite 
vaisius ir daržoves.

MERGELEI

Vienišiems patartina būti 
apdairiems renkantis naują pažįsta-
mą. Darbe tvarkydami darbe pinigi-
nius reikalus būkite ypač atsargūs, 
nes galite priimti neadekvačius 
sprendimus, o už juos vėliau teks 
brangiai sumokėti. Vartokite daug 
kalcio turinčių produktų.

OŽIARAGIUI

Bus svarbu išsiaiškinti, kas 
jus sieja su antrąja puse: nuoširdūs 
jausmai ar išskaičiavimas. Iš naujo 
įvertinkite santykius, kad į ateitį ženg-
tumėte tvirtai. Finansinius reikalus 
tvarkykite klausydami intuicijos, tai 
padės išvengti klaidingų sprendimų. 
Saugokitės vandens telkinių.

ŽUVIMS

Tikėtini nesutarimai su 
mylimu žmogumi. Vienišoms širdims 
pažinčių geriau neieškoti, tad ši savai-
tė praeis ramiai nekeldama didelės 
įtampos. Gerai seksis tvarkyti senus 
darbus, netinkamas laikas pradėti 
naujus. Dažniau užsukite į sporto 
klubą.

VANDENIUI

Aktorius Aidas Giniotis
1964 11 17

Aktorė Agnė Šataitė
1985 11 19

Aktorius  
Leonardas Pobedonoscevas
1979 11 15

TV laidų vedėja  
Renata Šakalytė-Jakovleva
1983 11 16

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

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės  LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

laisvalaikis 2 0 1 5  l a p k r i č i o  1 3 65

PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Polemistas. Žaibas. 
Apkabinti. To. Onutė. Raudona. 
Olon. Gena. Vardynos. Lora. Marija. 
Turas. Tošis. Moja. Vyras. Gini. 
Dina. Kanai. Vaikis. JA. Ailas. 
Vernas. Asbestas. Kelnės. Alkas. 
Talkas. VN. Plikas. Kaukas. Kad. 
Omas. Sraigės. Liza. „Katės“. 
Kraipė. Išimas.
Horizontaliai: Monogamija. 
Neronas. LOT. Petunija. Baimė. 
Taja. Elkas. Mikė. Askas. Kitas. 
Tara. Valas. Sr. Papartynas. Ra. 
Skuduras. Kai. Adyrai. Taip. Bonas. 
Kaugė. Žinos. Velkė. Janas. Velkasi. 
It. Arnas. Biologinės. Li. Lošikas. 
Kim. Istorinis. Vaza. Onasis. Indas.
Pažymėtuose langeliuose: 
KinKinys.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo salono 

„Equador“ abonementą. 

Atsakymą į kryžiažodį iki lapkričio 17 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Eugenija stasytienė 
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

Sėdi dvi skruzdėlės. Ir viena sako kitai:
- Deja, šiandien knygų neskaitysime, nes 

jonvabalis pakėlė kainą už elektrą...
l

Žmonės vedžioja šunis parke. Staiga iš-
taigingu automobiliu atvažiuoja skustagal-
vis su auksine grandine ant kaklo. Jis šūk-
teli neišlipdamas iš mašinos:

- Ei, pasiimkite savo šunpalaikius! Bo-
są išleidžiu.

Visi skuba pasitraukti su savo numylėti-
niais, nes žino - Bosas labai piktas šuo. Ta-
čiau vieno takso savininkas palieka savo šu-
nį parke... Po dviejų minučių Bosas negyvas... 
Jo šeimininkas prišoka prie takso savininko:

- Klausyk, parduok man savo taksą. 10 
gabalų moku.

- Baik tu, vien už tris plastines operaci-
jas mokėjau 30 gabalų, o dar kiek pats kro-
kodilas kainavo...

l

Mažas asiliukas klausia tėvelio:
- Tėveli, o kodėl tu turi žmoną, o aš ne?
- Supranti, sūnau, - sako tėvas, - žmo-

nas turi tik dideli asilai.
l

Trys ūkininkai kalbasi. Pirmas sako:
- Aš tokį didelį obuolį užauginau, kad 

net padėjau ant kėdės ir kėdė sulūžo!
Kitas sako:
- Aš labai didelį užauginau, kad net pa-

dėjau ant stalo, o jis sulūžo.
Sako paskutinis:
- Aš tokį obuolį užauginau. Padėjau jį į 

vežimą.

Kiti ūkininkai jį pertraukia:
- Ir sulūžo???
- Ne, išlindo didelis kirminas ir arklį 

prarijo!
l

Kiškis nusiperka morkų, paslepia po 
krūmu ir parašo: „Morkų čia nėra!“

Kitą dieną grįžta ir mato užrašą: „Ežiu-
kas jų nepaėmė!“

l

- Ką reiškia, kai žmogus randa 4 pasagas?
- Kad kažkur bėgioja basas arklys.

l

Žiema. Piktas lokys valkiojasi po mišką. 
Tai medį nuverčia, tai kokį žvėrelį išgąsdi-
na. Susitinka kiškį. Tas klausia:

- Meški, kodėl toks piktas?
- Todėl, kad rugsėjį kavos prisigėriau!

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

„IDW Esperanza Resort“ nuotr.

GURMANAMS. Lapkričio 10-15 d. Lietuvoje vykstančiame „Austrių festiva-
lyje“ šefas Mikis Boitas (Mickey Bhoite) pasiūlė prabangų patiekalą - „Pearl 
Blanch“ austrę su 24 karatų auksu, „Ossetra“ ikrais ir tikru perlu. Kiekvienas, 
užsisakęs šią austrę, namo išsinešė po perlą, supakuotą į specialią dėžutę. 
Anot šefo, vienoje iš 10 tūkst. austrių aptinkamas perlas.

EPA-Eltos nuotr.

MIGRACIJA. Kasmet lapkritį 
šiaurinę Izraelio dalį pasie-
kia tūkstančiai pelikanų. 
Anot Izraelio nacionalinio 
parko darbuotojų, kiekvie-
nais metais pro Izraelį pra-
skrenda maždaug 45 tūkst. 
pelikanų. Šitaip jie migruoja 
iš Azijos bei Europos į Afriką.


