
su

INDROS DOVYDĖNAITĖS 
megztos istorijos

Nr. 45 (1025) 2017 m. lapkričio 10-16 d.



  laisvalaikis 2 0 1 7  l a p k r i č i o  1 0 3

 ■ Dizainerė ir stilistė Ieva Daugir-
daitė nuo šiol pastebėjimais apie 
madą bei stilių dalinsis savo nau-
joje interneto svetainėje. 13 p.

I.Daugirdaitė verčia 
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Dar viena V.Mackevičiaus kūrybos pusė

 ■ TV laidų vedėja R.Šakalytė-Jakov-
leva savo keptais pyragais džiu-
gina ne tik artimuosius, bet ir 
kolegas. Kokie pyragai jos mėgs-
tamiausi? 11 p.

Kuo save lepina 
R.Šakalytė-Jakovleva?
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- Kai už lango dargana ir pirmosios 
snaigės, rodos, nieko nėra geriau už puo-
delį šiltos arbatos ir jaukius megztus dra-
bužius. Ar vėstant orams sulauki daugiau 
klienčių?

- Tai mano kolekcijos, darbų metas, laikas, 
kai žmonės nori ir puoštis, ir sušilti. Galbūt 
todėl jau tiek metų savo kolekcijas ir prista-
tau būtent rudenį. Tačiau vasara man taip pat 
būna labai darbinga, ypač antroji jos pusė. 
Atšilus orams su šeima visada vykstame į 
pajūrį. Šiemet, galima sakyti, sugadinau šei-
mos atostogas. Kadangi mano kolekcija yra 
labai šviesi, balta, negalėjau su savimi pasi-
imti mezginių, kad neištepčiau, nesugadin-
čiau. Visą atostogų savaitę burbėjau, kad ne-
galiu atsipalaiduoti, laukia darbai... Kai kitą 
kartą važiavome prie jūros, jau pasiėmiau 3 
mezginius, kad galėčiau ramiai dirbti. 

- Atrodo, kad mezgimas nėra tik tavo 
darbas... 

- Man tai pats geriausias nusiraminimo  
būdas. Iš prigimties esu choleriška, o mezgi-
mas mane gerai nuteikia, padeda nurimti, pa-
miršti stresą ir susidėlioti mintis. Kai esu su 
mezginiu rankose, ateina vidinė ramybė. Megz-
dama po ranka visada turiu popieriaus lapą, 
kuriame planuojuosi darbus. O kai mintys tvar - 
kingai sugula, įsijungiu ir mėgstamą serialą.  

n Gimimo data: 1981 gegužės 19 d. 
Marijampolėje

n Studijos: Vilniaus dailės akademijoje 
įgijo kostiumo dizaino magistro laipsnį

n Karjera: Dizainerė garsėja megztais 
drabužiais. Šiemet ji pristatė jau 11-ąją savo 
kolekciją „Silob Mis“

n 2014 m. drauge su vyru Dovu Serapinu 
atidarė savo dizaino studiją „I+D“

Dosjė

INDRA DOVYDĖNAITĖ:
Noriu kurti istorijas, kurios

tampa gyvenimo dalimi
Megzti drabužiai yra vizitinė dizainerės 
Indros dovydėnaItės (36) kortelė. 
tačiau jai mezgimas yra ne tik darbas,  
bet ir gyvenimo būdas - megzdama ji  
nusiramina ir įvairiais raštais papasakoja 
apie savo išgyvenimus, dalinasi prisimini-
mais, o šiemet įmezgė ir šiltus linkėjimus 
savo kūrybos gerbėjoms. Ko trūksta  
moterims, Indra iškart pastebi, tačiau  
nevadina to nei ypatingais gebėjimais, 
nei moteriška nuojauta, veikiau  
gyvenimiška patirtimi pažinti žmones. 

Eimantė Juršėnaitė

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU
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Man gražiausia 
žMogaus būdo 
savybė - gebėjiMas 
atsiprašyti  
ir pripažinti 
klydus
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Juokaujame, kad mūsų šeimoje yra šventi 
mamos sekmadieniai. Aš mezgu ir žiūriu de-
tektyvinį serialą „Puaro“, nesvarbu, kad esu 
mačiusi visas serijas. Kai žinai atomazgą, žiū-
rėti dar įdomiau, tada gali atkreipti dėmesį į 
įvairias smulkmenas. Tai - mano laikas. Kar-
tais, jei suplanuojame sekmadienį nueiti į ki-
ną, renkamės kino seansą, kuris prasideda 
tada, kai baigiasi mano laikas, šeima susiruo-
šusi, papietavusi. 

- Kai vyras Dovas ir šešiametė dukra 
Frida taip gerbia tavo laiką, poilsį, galbūt 
nekyla noras pabūti vienai... 

- Turbūt kartais kiekvienam prireikia 
trumpam pabėgti ir pabūti vienam. Pamenu, 
prieš keletą metų auginau dvejų dukrelę ir 
buvau įsisukusi į daugybę veiklų. Tai buvo 
ganėtinai sunkus laikas. Tada vyras man pa-
sakė nusipirkti kelialapį į Druskininkus ir iš-
vykti pailsėti be šeimos. Skeptiškai vertinau 
jo mintį, tačiau išvažiavau. Ir man labai patiko, 
puikiai pailsėjau. Manau, tokie atitrūkimai 
reikalingi visiems. Vis dėlto man pačios sma-
giausios atostogos - su šeima. Kai vienas ki-
tą gerai pažįsti, pirmas dienas gali tylėti, ga-
li užsiimti savom veiklom, tačiau širdy ramu, 
kad visi esame kartu. Atsimenu, kai dukrai 
buvo treji, su vyru buvome mėnesiui išvykę 
į Ameriką. Visą laiką galvojau apie ją ir liū-
dėjau, kad nepasiėmėme jos drauge... Supra-
tau, kad šeima turi savo laiką planuoti taip, 
kad ir dirbtų, ir atostogautų kartu. Tai vienas 
svarbiausių dalykų, kurių išmokau iš savo 
tėvų.

- Kokių dar turite šeimos tradicijų? 
- Vasarą visuomet važiuojame prie jūros 

į Klaipėdą, kur jau turime savą aplinką, drau-
gus ir puikiai leidžiame laiką. Net dukra sakė, 
kad mieliau visą vasarą leistų prie jūros, nei 
turėtų pilną kambarį žaislų. (Juokiasi.) Žiemą 
visuomet išsiruošiame pailsėti į Druskinin-
kus, ten sava atmosfera, kiti draugai. Jau ir 
Frida įprato, nuvykusi į viešbutį, visada pir-
miausia paklausia, kur jos chalatas. (Šypsosi.) 
Kol chalato nėra, jai neramu - vaikui reikia 
rutinos, žinoti, kas jos laukia. Tada pailsi ir ji, 
ir mes su vyru. Anksčiau buvome labiau pa-
šėlę, galėdavome išvažiuoti į Indiją net nere-
zervavę viešbučio, dabar viskas kitaip. Vaikas 
išmokė savotiškos disciplinos. 

- Vaikams disciplina, rutina suteikia 
ramybės ir saugumo jausmą, bet judu su 

vyru labai kūrybiški, ar ta rutina jūsų 
nevargina? 

- Dukros ramybė mums kelia didelį 
džiaugsmą. Matyt, laikas bėga, tad ir patys 
tampame ramesni, mažiau ekstremalūs, gal-
būt greičiau pavargstame. Šiemet pirmi me-
tai, kai iškart po kolekcijos pristatymo išvy-
kome savaitgaliui į Druskininkus. Dar nebu-
vo savaitgalio, kad tiek daug miegočiau. Net-
gi prie baseino buvau užsnūdusi. (Juokiasi.) 
Matyt, organizmui labai reikėjo poilsio.

- Dukra suteikė gyvenimui daugiau 
disciplinos. Kas dar pasikeitė tavo gyve-
nime? 

- Su vaiku atsiranda ir dideli iššūkiai, ku-
riems galbūt nesi pasiruošęs. Iš šono gal at-
rodo, kad jei esi laisvas menininkas, gali pla-
nuoti savo laiką. Iš tiesų kūrėjai yra patys 
atsakingi už savo darbus, ligas, biuletenius, 
taip pat turi mokėti mokesčius. Mano rytas, 
kaip ir visų, prasideda 7 ryto, o darbo diena 
ne visada baigiasi 17 valandą. Kartais dirbu 
iki vidurnakčio. Atsiradus dukrai, savo laiką 
tenka derinti prie jos. Kiekvienas tėvas nori, 
kad jo vaikas turėtų gražią vaikystę, puikius 
prisiminimus, ir mažiesiems labai reikia dė-
mesio, taip pat būtina mažajam skirti laiko, 
su juo žaisti, bendrauti. Vaiką reikia įpinti į 
šeimos gyvenimą. 

- Atrodo, kad tau tai puikiai pavyksta. 
Laukdama kolekcijos pristatymo ji vi-
suomet labai entuziastinga, o po jo sku-
ba pasveikinti, apkabinti...

- Ji kitokia nei mes su Dovu, labai tiksli, 
analitiška. Juokais vadiname ją šeimos direk-
tore. Pamenu, kai ji buvo mažytė, nenorėjome 
jos afišuoti spaudoje, per kolekcijų pristaty-
mus stengdavomės, kad ji išvengtų žinias-
klaidos dėmesio, tačiau supratau, kad tai ją 
veikiau liūdino. Kitais metais ji jau dirigavo 
man užkulisiuose ir net pasakė, kad nori pa-
būti modeliuku ir sukneles demonstruoti ant 
podiumo. Kolekcijoje „MemorY“ sukūriau 
vaikiškų drabužių ir jos norą išpildžiau. Po to 
pristatymo ji pasakė, kad modeliu būti nebe-
nori - mieliau sutiks svečius ir prižiūrės, kad 
viskas vyktų sklandžiai. Ji kasmet iškelia sau 
skirtingų tikslų. (Juokiasi.) Šiemet keli Dailės 
akademijos studentai mano studijoje atliko 
praktiką, Frida taip pat paprašė darbų. Daviau 
jai šiokios tokios veiklos ir ji puikiausiai vis-
ką atliko. Žinau, kad vieną dieną tai baigsis, 
bet kol ji nori, stengiuosi suteikti jai patogu-
mą, įsileisti į savo aplinką, o ne draudimais 
įvaryti kompleksų. Supratau, kad neturiu ho-
bio, mano darbas tapo mano ir kažkiek mano 
šeimos gyvenimo būdu. Jei mano dukra nori 
būti to dalimi, tegul. 

- Menininkams dažnai sunku pasaky-
ti, kas juos įkvepia ar kas apskritai yra 
įkvėpimas. Tačiau, rodos, visos tavo ko-

lekcijos turi aiškią mintį ir konkretų 
įkvėpimo šaltinį. Visa tai ateina iš gyve-
nimiškos kasdienybės?

- Mane įkvepia tai, kas man yra aktualu, 
tai, apie ką galvoju, mano aplinka. Tai, ką pri-
statau savo kolekcijose, yra išgyventa, dva-
singa. Prieš trejetą metų pristačiau kolekciją, 
įkvėptą pievų grožio ir sezoniškumo. Tuo me-
tu nuomojausi studiją prie Žalgirio stadiono, 
kur vidury miesto plytėjo nuostabi pieva, tik-
ra, nebanali, besisiejanti su skirtingais mo -
ters įvaizdžiais, jos išgyvenimais skirtingais 
metų laikais. Pernai pristačiau kolekciją „Me-
morY“, įkvėptą senų fotografijų. Tas buvo 
laikas, susijęs su savęs pažinimu, ieškojimais, 
prisiminimais apie šeimą, močiutę. Tai, apie 
ką galvoju, dažnai yra dalykai, kurie galbūt 
kelia nerimą, ir kol jų nematerializuoju, tarsi 
negaliu eiti toliau. Galiausiai šių metų kolek-
cija „Silob Mis“ kupina simbolių ir palinkėji-
mų klientėms. Mano manymu, pas mane at-
eina ne tuščios moterys, kurioms patinka 
mano filosofija, tai, kad drabužius matau kaip 
ne vienadienius, tinkamus ir šventei, ir kas-
dienybei papuošti. Tikiu, kad drabužis gali 
padėti pamiršti tam tikrus fizinius ar psicho-
loginius kompleksus. Todėl labai dažnai pa-
skutinio susitikimo su klientėmis metu jos 
mane apkabina ir nuoširdžiai padėkoja. Tai 
mano darbo įvertinimas - vadinasi, joms pa-
tiko ir mano kurtas drabužis, ir energija, ku-
rią atiduodu su juo. Taip gimė mano kolekci-
ja su palinkėjimais.

- Kaip trumpų susitikimų su moteri-
mis metu pajusti, ką jos išgyvena, ko 
trokšta? Tai savotiška magija ar mote-
riška nuojauta?

- Tai labai paprasta. Net ir kalbėdama su 
moterimi telefonu girdi jos balsą, tembrą, 
mintis... Kai užmezgame abipusį ryšį, leng-
vai pajaučiu, ko moteriai reikia, matau, koks 
drabužis jai tiktų ir patiktų. Karjeros pra-
džioje dirbau stiliste ir man teko sutikti dau-
gybę žmonių. Tuo metu stilisto specialybė 
nebuvo populiari, buvome vos keli. Taigi 
daug kas buvo nauja, daugelis dalykų vyko 
bandymų būdu. Galbūt ir žinomi žmonės tuo 
metu į stilistus žiūrėjo skeptiškai. Išmokau 
susitarti, pasiekti kompromiso, parodyti 
žmogui, kas jam tinka. Jausdavausi įvertinta, 
kai žmonės pagirdavo ir pripažindavo klydę. 
Man gražiausia žmogaus būdo savybė - ge-
bėjimas atsiprašyti ir pripažinti klydus.  

Supratau, kad 
neturiu hobio, 
mano darbaS tapo 
mano ir kažkiek 
mano šeimoS 
gyvenimo būdu

nuolatiniS 
ir beSaikiS 
vartojimaS yra 
blogai, tačiau 
kartaiS paSileiSti 
plaukuS  
netgi reikia
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Dizainerę Indrą Dovydėnaitę įkvepia tai, 
kas aktualu, jos pamąstymai ir aplinka

9

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Galiausiai supratau, kad įmanoma išmokti 
pažinti žmones. Pamenu, būdama Dailės 
akademijos studentė, turėjau parašyti pro-
jektą apie kokios nors parduotuvės asorti-
mentą, aprašyti prekių ženklus, kuriais pre-
kiaujama, kaip rengiami manekenai vitrino-
se ir panašiai. Daugumos parduotuvių sa-
vininkai atsisakė pagelbėti, tačiau galiausiai 
vieno tinklo direktorė leido surinkti pro-
jektui reikalingą medžiagą ir pasiūlė man 
darbą. Ji manimi patikėjo ir pasitikėjo. Ga-
lėjau derinti darbą ir studijas, tačiau vado-
vės niekada nenuvildavau. Kaip tokio trum-
po susitikimo metu ji suprato, kad aš tin-
kamas žmogus? Manau, dirbdama tiesiog 
išmoko pažinti žmones... 

- Paminėjai stilistės darbą. Ko dar jis 
tave išmokė? 

- Tikiu, kad atsitiktinumų nebūna, gyve-
nimas nuveda tam tikra kryptimi, taip su-
teikdamas įvairios išminties. Mano gyveni-
me viskas vyko laipsniškai. Iš pradžių dirbau 
stiliste parduotuvėje, vėliau televizijoje ir 
žurnaluose. Buvo laikas, kai turėjau 7 darbus 
vienu metu. Kai pastojau, supratau, kad at-
ėjo laikas permainoms. Dirbdama stiliste, 
sukaupiau labai daug patirties, buvo labai 
įdomu. Dizaineris yra kūrėjas, o stilistas dir-
ba kaip atlikėjas. Dirbdama tokį darbą, susi-
pažinau su daugybe žmonių, pamačiau, kiek 
ir kokių daiktų yra parduotuvėse, kad jie 
visiems prieinami, ir tai privertė susimąs-
tyti, kaip sukurti kažką, kas patiktų, būtų 
įdomu žmonėms. 

- Moterys dažnai taupo drabužius pro-
goms, ypač tuos, kuriuos specialiai joms 
sukuria dizaineris... 

- Čia prisimenu savo dukrą. Vaikai - šva-
rus lapas, savotiškas atspindys. Dar būdama 
mažesnė ji aiškiai pasakė, kad merginos kel-
nių nenešioja. (Juokiasi.) Savo mažosios dra-
bužių neskirstau į skirtų dėvėti mokykloje 
ar namuose ir neperrengiu, vos tik grįžta iš 
pamokų. Laikas greitai bėga ir tuos drabu-
žėlius vaikas išauga. Tegul ji pasidžiaugia, 
pasimėgauja ir jei drabužis jai patinka, tegul 
išmoksta dėvėti ir pasaugoti. Lygiai tą patį 
galiu pasakyti ir apie suaugusiuosius. Labai 
džiaugiuosi, kai mano klientė ateina dėvė-
dama savo drabužius ir su jais puikiai jau-
čiasi, o pasipuošusi mano kurta suknele pa-
sijunta dar geriau. Nereikia galvoti, kad jei 
suknelė pūsta, ji skirta progai. Mano kūry-
boje viskas apgalvota, stengiuosi, kad kuria-

mi drabužiai tiktų visiems figūrų tipams, 
skirtingiems metų laikams ir progoms. 

- Neretai kalbi ir apie tvarią madą... 
- Tai, ką kuriu, yra lėtoji mada, rankų 

darbas, nepavaldus laikui - net ištraukęs iš 
spintos 30 metų senumo megztą drabužį sa-
kysi, kad jis atitinka naujausias tendencijas 
ir yra gražus. Jei pabosta, megztą drabužį 
gali padėti į spintą ir po kurio laiko vėl dė-
vėti kaip naują, gali atiduoti dukrai... Man 
tai yra vertybė. Man labai patinka klausyti 
istorijų vyresnių moterų, kurios negalėjo 
taip paprastai drabužių įsigyti ir eidavo pas 
siuvėją. Jos puikiai pamena tą ritualą, siuvė-
ją, jos būdą ar net aplinką. Tai yra graži is-
torija. Šiais laikais per daug bereikšmių ir 
nereikalingų smulkmenų, o man norisi kur-
ti istorijas, kurios tampa gyvenimo dalimi. 
Šiandien vartojimas yra begalinis...

- Tačiau kartais labai sunku susilai-
kyti ko nors neįsigijus...

- Ir tai taip pat nėra blogai. Tai reiškia, 
kad gyveni su emocija. Nuolatinis ir besaikis 
vartojimas yra blogai, tačiau kartais pasileis-
ti plaukus netgi reikia. Įsigytas pyragėlis ir 
pora batų gali būti puikia terapija. Kartais ir 
man taip nutinka, tačiau kelionės ir prisimi-
nimai apie tai, ką mačiau, jaučiau užkopusi į 
kalną ar nardydama man yra svarbiau...

- Nejaugi neturi kokios nors moteriš-
kos silpnybės?

- Labai mėgstu batus. Labai stengiuosi 
valdytis, bet kartais nutrūkstu nuo grandinės.
(Juokiasi.)

- Dažniausiai dėvi pačios kurtus dra-
bužius? 

- Jų norėčiau turėti daugiau. Kadangi 
kuriu rankų darbo drabužius, juos numegz-
ti užtrunka. Pavyzdžiui, vienai suknelei rei-
kia maždaug mėnesio. Todėl dažnai priori-
tetu tampa klientės. Net jei kurdama ko-
lekciją nusprendžiu kokius nors drabužius 
pasilikti sau, dažnai klientės mane įtikina, 
kad joms jų reikia labiau. (Juokiasi.) Paste-
biu, kad daugiau žmonių norėtų turėti ma-
no kurtų drabužių, tačiau ne visi gali sau 
tai leisti, todėl naujoje kolekcijoje atsirado 
pora tiražuojamų drabužių. Norėjau, kad 
daugiau žmonių galėtų įsigyti mano drabu-
žių, kad suprastų, jog tai nėra išskirtinės 
priežiūros reikalaujantys daiktai, pritaikomi 
įvairioms progoms. Be to, man pačiai buvo 
labai įdomu žengti į naują sritį, pabandyti 
suprasti daugumos skonį ir suvokti, ko rei-
kia skirtingiems žmonėms.

Šeima turi savo 
laiką planuoti  
taip, kad ir dirbtų, 
ir atostogautų 
kartu

kai esu su mezginiu 
rankose, ateina 
vidinė ramybė
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Veidai

žvaigždė rekomenduoja

Top 3 pyragai
pagal  renatą Šakalytę-jakovlevą

Havajietiškas pyragas
Tai mano pačios jau daug metų kepamas 

tradicinis pyragas su ananasais. Jį jau ne kar-
tą kepiau pyragų dienai ir nešiau kolegoms. 
Visi jį labai mėgsta, ypač vyrai. Matyt, jiems 
tinka jame esantis saldumo ir sūrumo balan-
sas. Kaip tik neseniai jį kepiau ir savo vyrui 
gimtadienio proga, nešė kolegoms. Jis papras-
tas, bet labai gardus.

1

„Napoleonas“

Tai mano labai mėgstamas - nuodėmingas, 

storas, didelis tortas. Labai mėgstu kartais juo 

pasilepinti. Bet džiaugiuosi, kad atsiranda al-

ternatyvų, ne tokių riebių, kaip tas tradicinis. 

Renkuosi tuos, kurie būna pertepti uogomis, 

karamele ar pieniško šokolado kremu. 

2
Pelėsinio sūrio tortas

Jis yra kontraversiško skonio, nes iš pradžių 
būna sūrus, o paskui ateina saldumas. Šio torto 
galima paragauti tik tam tikrose specializuotose 
sūrio parduotuvėse. Kai kartą paragavau, nuo 
to laiko, kai tik turiu galimybę, nueinu pasile-
pinti bent vienu gabalėliu. Bandžiau kitados ir 
pati tokį kepti, bet nelabai pavyko, tad daugiau 
nerizikuoju, nes produktai pakankamai brangūs, 
gaila būtų vėl sugadinti. Geriau nusipirkti.

3

Praėjusį pirmadienį Lietuvoje buvo minima pyragų diena.  
Ta proga televizijos laidų vedėja RenaTa ŠakaLyTė-JakovLeva (33) 
atskleidė savo mėgstamiausių pyragų trejetuką. Žinoma moteris  
neatsisako palepinti save ir savo artimuosius išskirtiniais desertais,  
bet renkasi sveikesnes jų alternatyvas. 

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Mados talentų konkurso „Injekcija“ organi-
zatoriai surengė spaudos konferenciją, jos 
metu supažindino su šių metų konkurso 
finalininkais ir paskelbė, kad dešimtmetį 
Nacionalinėje dailės galerijoje vykęs finali-
nis renginys šiemet persikelia į paprastam 
mirtingajam uždraustą teritoriją - Vilniaus 
lokomotyvų remonto depo 2-ąjį cechą. 

„Džiaugiuosi, kad šiemet sulaukėme itin 
daug paraiškų iš čia ir svetur besimokančių, 
dirbančių lietuvių dizainerių. Bus įdomu 
palyginti, kaip mokslai ir gyvenimas svečiose 
šalyse bei kultūrose atsispindės jų darbuose. 
Pati žinau, kaip sunku sukurti kažką išties 
originalaus, bet tiems, kurių idėjos alsuos 
jėga, individualumu ir taiklia laiko pajauta, 
pažadame įspūdingą jubiliejinės XX „Mados 
infekcijos“ podiumą“, - sakė festivalio „Ma-
dos infekcija“ idėjinė vadė, dizainerė Sandra 
Straukaitė. Renginio finale žiūrovai pamatys 
14 kolekcijų, kurias atrinko profesionalų 
komisija - dizaineriai Tomas Bara (Thom Ba-
ra), Rapolas Vosylius, Sandra Straukaitė, o 
finaliniame renginyje prie jų prisijungs ir 
dizainerė Kristina Kruopienytė bei vienas 
žymiausių lietuvių tapytojų Vilmantas 
Marcinkevičius. „Nedrįstu spėlioti, kiek bus 
nugalėtojų, bet linkiu, kad visi pasirodytų vi-

sa jėga ir pasinaudotų industrinės Vilniaus 
lokomotyvų remonto depo 2-ojo cecho 
architektūros krūviu. Mūsų komandai nauja 
lokacija tapo ir įdomiu iššūkiu, ir nauju 
įkvėpimu - gruodžio 7 d. žiūrovų laukia ga-
lingas „Injekcijos“ finalas“, - pasakojo 
renginio prodiuserė Renata Mikailionytė. 

Šių metų „Injekcijos“ tema - laikas. „Už-
gims ta žmonių, idėjų ir tradicijų, savo minties 
galia ir paveikumu pralenkiančių laiką. Šios 
nemirtingos idėjos ilgainiui ima suktis 

nuolatinėje laiko spiralėje, kurios buvimą 
akivaizdžiai patvirtina tai, kas arčiausiai kūno, - 
drabužiai. Kostiumo dizaino inovacijos, paremtos 
kažkada puoselėtomis tiesomis, savo aktualumą 
ir gyvybingumą kaskart patvirtina nauju at-
gimimu“, - sako konkurso rengėjai.

veidai

Mados talentų konkurso „Injekcija“ idėjinė vadė Sandra 
Straukaitė ir konkurso prodiuserė Renata Mikailionytė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

mados lokomotyvas pajudėjo„Injekcija“ veža - 

Konkurso „Injekcija“ finalas Vilniaus lokomotyvų 

remonto depo 2-ajame ceche vyks gruodžio 7 d.

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Veidai

pristato grupės 
atributikos liniją

„Lilas ir Innomine“

Kelis pastaruosius mėnesius hiphopo duetas „Lilas ir Innomine“ intensyviai ruošėsi ne 
tik naujausio albumo „Leisk man šlykštėtis“ koncertų turui Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
arenose, tačiau ruošė ir papildomų staigmenų. Viena jų - grupės atributika. Pirmieji ją 
gyvai išvys ir įsigyti galės koncertų lankytojai.

„Su pavydu žiūrėdavau į muzikantus, ku-
rių koncertuose klausytojai pasipuošia grupės 
atributika, - šypsosi Konstantinas Kiveris-
Lilas. - Taip ilgai pavydėjom, kad jau kai 
driokstelėjom, tai viską kartu ir nesikuklin-
dami.“

„Lilo ir Innomine“ atributiką sudaro mo-
terims ir vyrams skirti drabužiai (džemperiai 
ir marškinėliai) bei aksesuarai (apyrankės ir 
pakabučiai). 

„Patys drabužių modeliai buvo kurti ir 
siūti specialiai šiam projektui. Aksesuarai yra 
rankų darbo ir iš natūralios odos. Visa tai 
šiems daiktams suteikia svorio bei meilės. 
Ant jų ne šiaip uždėtas „Lilo ir Innomine“ 
logotipas - jie iki paskutinės siūlės kurti bū-
tent mūsų grupei. Tai velniškai džiugina“, - 
atskleidžia K.Kiveris-Lilas.

„Visame procese dalyvavo būrys savo 
amato žinovų, tiesa, ne tik iš Lietuvos. Pa-
galbos teko ieškoti ir kaimynėse šalyse, nes, 
pavyzdžiui, džemperių įspaudams naudota 
technologija Lietuvoje nėra taikoma. Nuo eti-
kečių iki pakavimo dėžučių - viskas kurta 
konkrečiai šiai atributikos linijai ir faktas, kad 
be gerai savo darbą išmanančių žmonių to 
aprėpę nebūtume“, - pripažįsta Rolandas 
Venckys-Innomine.

Vieša prekyba grupės atributika prasidės 
gruodžio 18 d., kai bus atidaryta „Lilo ir In-
nomine“ elektroninė parduotuvė. Vy
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Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Ši svetainė - natūralus dalykas. Šiuolai-
kinis žmogus daug ką šiandien daro interne-
tu. Perka drabužius, maistą ir pan. Tai patogu, 
sutaupo daug laiko. Ir pati dalį drabužių per-
ku internetu. Be to, jei nepatinka, visada ga-
lima grąžinti“, - apie naująją svetainę pasa-
kojo dizainerė I.Daugirdaitė. 

Kadangi svetainė ką tik pradėjo veikti, 
dar ne viskas yra pabaigta iki galo, bet arti-

miausioje ateityje, anot kūrėjos, skiltyje 
„Blog“ atsiras informacijos apie įvairius nu-
matomus projektus, susijusius su mada, sti-
liaus pastebėjimų ir kitų naujienų. 

Pati Ieva dabar užsiėmusi jau naujos ko-
lekcijos darbais. „Artėja kovas, todėl artėja 
kita kolekcija, prasideda pasiruošimas - visai 
kitos, naujos idėjos. Tai dabar toks kūrybinis 
etapas“, - sakė dizainerė.

Radistas Jonas 
Nainys pristato 
naują kūrinį
Praėjusią savaitę JoNas NaiNys (34) di-
delį savo gerbėjų būrį nudžiugino nauju 
kūriniu. „Bangers“ - taip vadinasi naujas 
DJ Jovani pseudonimu besivadinančio 
atlikėjo instrumentinis kūrinys. specia-
liai jam buvo sukurtas vaizdo klipas, 
patiksiantis visiems, kurie mėgsta žaisti 
arkadinius kompiuterinius žaidimus.

„Artėjant Radistų dešimtmečiui, labai 
norėjau sukurti ką nors išskirtinio. Kažką 
tokio, ką išgirdę arenoje susirinkę gerbėjai 
galėtų „išsitaškyti“ tiesiogine žodžio pras-
me, - sako J.Nainys. - Esu didžiulis arka-
dinių žaidimų gerbėjas, todėl natūraliai ki-
lo mintis vaizdo klipą paversti kompiute-
riniu žaidimu“.

Neabejojama, kad šis kūrinys tikrai 
skambės Radistų 10-mečiui skirtoje įspū-
dingoje elektroninės muzikos fiestoje „Ra-
distai Live Arena Show“, kuri Vilniaus 
„Siemens“ arenoje bus surengta antrąjį 
žiemos šeštadienį - gruodžio 9 d.
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Dizainerė ieva Daugirdaitė pristato 
savo elektroninę parduotuvę
Mados mylėtojai turėtų suklusti. Praėjusią savaitę interneto platybėse pradėjo 
veikti dizainerės ir stilistės ievos DaugirDaitės (30) internetinė svetainė 
www.daugirdaite.com. Joje ne tik galima įsigyti jaunosios kūrėjos drabužių, 
bet ir rasti naudingų pastebėjimų apie stilių bei naujausias mados tendencijas.
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Susižadėjo 
Leidi Gaga
Amerikiečių dainininkė Leidi GAGA (Lady Gaga, 31) 
susižadėjo. Atlikėjos išrinktuoju tapo jos agentas 
Kristianas Karinas (Christian Carino, 48). Pora slapta 
susižadėjo praėjusią vasarą. dainininkės išrinktasis 
jau gavo jos tėvo leidimą tuoktis.

Tiesa, kol kas juodu vestuvių neplanuoja dėl atlikėjos 
sveikatos būklės. Anksčiau Leidi Gaga prisipažino ser-
ganti fibromialgija - liga, sukeliančia nuolatinius raume-
nų skausmus. Dėl to dainininkė turėjo nutraukti koncer-
tus, rugsėjo mėnesį ji buvo paguldyta į ligoninę.

Leidi Gaga, kurios tikrasis vardas - Stefani Džoan An-
dželina Džermanota (Stefani Joanne Angelina Germanot-
ta), gimė 1986 metais Niujorke. Ji išleido penkis studijinius 
albumus, parduoti 27 milijonai jų kopijų. Leidi Gaga pelnė 
šešis „Grammy“ apdovanojimus. Žurnalas „Forbes“ įtrau-
kė ją į įtakingiausių pasaulio moterų sąrašą.

ŽVAIGŽDĖS

Panašu, kad pavasarį karališkoji šeima gerokai pagausės.  
Anot užsienio žiniasklaidos, hercogienė KeitĖ MidLton (Kate 
Middleton, 35) ir princas Viljamas (William, 35) laukiasi ne vieno  
vaiko, bet dviejų mergaičių - identiškų dvynukių. Jos turėtų gimti  
kitų metų balandį.

Apie dvigubą džiaugsmą šeimoje iš pradžių sužinojo Keitės mama ir 
sesuo. Pati hercogienė anksčiau yra sakiusi, kad būti mama jai yra nuosta-
biausia, kas nutiko gyvenime.  

Kol kas karališkoji šeima nenusprendė, kaip pavadins būsimas dukrytes. 
Anot šaltinių, pora galvoja apie tokius vardus kaip Viktorija, Elis, Olivija, 
Aleksandra ir Elizabet.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Keitė Midlton laukiasi 
dvynukių
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- Kokiomis stiliaus taisy-
klėmis remiesi kurdama savo 
stilių? 

- Nesistengiu vadovautis vien 
tik mada, nes ji dažnai keičiasi. 
Juk ne visada tai, kas madinga, 
gali tikti kiekvienam. Todėl daž-
niausiai stengiuosi rinktis tokius 
drabužius, kurie tinka ir patinka, 
yra praktiški ir patogūs. Kadangi 
mano gyvenimas yra aktyvus - 
kiekvieną dieną nestinga veiklos 
- patogumas ypač aktualus. O jei 
pavyksta atrasti dar ir stilingą 
drabužį, tai - tobulas derinys. 

- Kokių drabužių tavo spin-
toje yra daugiausia? 

- Mano spintoje karaliauja 
įvairovė. Kartais reikia dalyvauti 
oficialiuose renginiuose ar susiti-
kimuose, todėl turiu nemažai kla-
sikinio stiliaus kostiumėlių. Ta-
čiau pasitaiko ir laisvesnio pobū-
džio veiklų, kai galima „įšokti” į 
suplėšytus džinsus, apsirengti 
platų megztuką ir apsiauti aulinius 
batus. Laisvalaikiu ar susitikdama 
su draugais mėgstu nešioti įvai-
rias sukneles ar sijonus su marš-
kinėliais. 

- Kuris vilkėtas derinys tau 
patiko labiausiai? 

- Iš visų pasiūlytų derinių man 
labiausiai tiko baklažano spalvos 
klasikinės kelnės ir languotas pal-
tukas. Beje, kelnes su juostelėmis 
šonose iš karto įsigijau. Labai ver-
tinu drabužių kokybę - man svarbu, 
kad rūbas nesusidėvėtų po kelių 
skalbimų. Smagu, kad PLC „Pano-
rama” esančioje „Chic“ parduotu-
vėje yra prekiaujama itališkų prekių 
ženklų prekėmis, tokiomis kaip: 
„Imperial“, „Vanessa Scott“, „Toy 
G“, „ViCOLO“ ir kt. Be to, drabužių 

yra vos po kelis vienetus, tad ren-
ginyje tikrai nesutiksi tokia pačia 
suknele apsirengusios moters.

- Į ką pirkdama drabužius 
pirmiausia atkreipi dėmesį? 

- Dažniausiai akį traukia ryškias-
palviai, įdomaus modelio, kokybiško 
audinio drabužiai. Dažnai atkreipiu 
dėmesį į stilingas ar originalias deta-
les. Anksčiau labiau mėgdavau tam-
sius atspalvius. Galbūt dėl to, kad 
tamsų drabužį lengviau pritaikyti. 
Šiandien vis dažniau į spintą įsileidžiu 
daugiau skirtingų spalvų tonų. Prisi-

Tituluota gražuolė RūTa 
ElžbiETa MazuREvičiūTė (26) -
santūraus, tačiau nenuobodaus 
drabužių stiliaus mylėtoja.  
„Mis lietuva 2013“ laimėtoja 
anksčiau labiausiai mėgusi  
tamsias spalvas, šiandien į  
savo garderobą mielai įsileidžia 
ir ryškius drabužius. Dėl įgimtos 
elegancijos ir pagirtino požiūrio 
į madą R.E.Mazurevičiūtė tapo 
itališkų drabužių parduotuvės 
„Chic“ modeliu ir pristatė  
stilingus drabužių derinius,  
o taip pat papasakojo, kaip ji  
kuria savo asmeninį stilių. 

stilius

Rūtos Elžbietos Mazurevičiūtės  stiliaus formulė 

Viena 
karščiausių 

sezono 
tendencijų - 

kelnės su 
juostele šone
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pažinsiu, kad turiu mažą silpnybę ba-
tams, tad prasidėjus naujam sezonui, 
mėgstu į jį žengti su nauja avalyne.

- Kokį brangiausią drabužį ar 
aksesuarą esi įsigijusi? Ar esi iš 
tų, kuri pamačiusi patikusį dra-
bužį, nebežiūri į jo kainą?

- Parduotuvių maniake savęs ne-
galėčiau pavadinti. Prieš pirkdama 
stengiuosi apskaičiuoti, kiek galiu iš-
leisti, pamąstau, ko iš tiesų man reikia, 
ar tai yra būtina, ar pritaikysiu daugiau 
nei vieną kartą. Todėl drabužiams ar 
aksesuarams per daug neišlaidauju, 

labiau mėgstu investuoti į keliones, 
poilsį ar koncertus. Nors sužadėtinis 
dažnai kartoja, kad „parduotuvių šla-
vimo“ ligos simptomai ypač paūmėja 
mėnesio pradžioje, po atlyginimo. 
(Juokiasi.) Vis dėlto labiausiai brangi-
nu man artimų žmonių dovanas. Vie-
ną jų ypač saugau. Tai mano mamos 
žiedas su rūtos šakele mokyklos bai-
gimo proga. Taip pat kaip talismaną 
visada nešioju tėčio padovanotą žiedą 
su išminties simboliu - gyvate. Šie 
daiktai man brangūs ne kaina, bet tuo, 
ką jie man reiškia. Tokią pat svarbią 
vertę man turi ir sužadėtinio žiedas.

stilius
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Parengė Eimantė Juršėnaitė

Rūtos Elžbietos Mazurevičiūtės  stiliaus formulė 

Klasikinio 
stiliaus paltas 

nepavaldus 
tendencijoms 

ir yra stiliaus 
būtinybė

Šaltuoju sezonu 
visuomet populiarus 
kailis, nesvarbu,  
kokio atspalvio  
drabužį pasirinksite
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GROŽIO PALETĖ

Vizažistė ir dainininkė Oksana Pikul pataria, kaip savo grožį 
paryškinti artėjant žiemai. Jos modeliais sutiko būti žinomos 
moterys:  modelis - Deimantė andriuškaitė, atlikėja - Monika 
Šedžiuvienė, grožio blogerė - Roberta Gailiūtė ir kitos.

Kokį makiažą rinktis žiemą?

Viena iš pagrindinių tendencijų - 
spalvų žaismas ir ryškūs pravedimai

Žiemą vizažistė 
pataria nebijoti 

tamsių detalių

Šiemet ypač madingas 
„nude“ makiažas

  laisvalaikis 2 0 1 7  l a p k r i č i o  1 0 19

GROŽIO PALETĖ

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

● „Nude“ makiažo banga ypač madinga. Šviesą atspindinčios detalės ir švelnūs „nude“ 

ats palviai, sveikos odos blizgesys vilioja tas, kurios nemėgsta perkrauto makiažo efekto. 

Paryškinami dailiausi moters bruožai, paliekant švelnias blizgias lūpas ir natūralių antakių liniją.

● Dūminiai tamsūs makiažai ypač mėgstami šią žiemą. Gotiškos, tamsios detalės 

vyrauja makiaže. „Pratemptos“ tamsios akys užburia.

● Grafinės linijos netikėtuose linkiuose, spalvų žaismas, ryškūs pravedimai.

● Netikrų blakstienų era! Naudojamos ilgos, ryškios pridėtinės blakstienos.

● Tamsios kraujo raudonumo lūpos!

● Spindintis veidas žiemos metui sukuria sveikos odos efektą. Nebijokite švytėjimo 

suteikiančių priemonių („highlighter“).

2017 žiemos/2018 pavasario makiažo  

tendencijos 

„In
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em
st

ev
“ n

uo
tr.Kokį makiažą rinktis žiemą?

Žiemos būtinybė - ryškios lūpos

Dūminis makiažas - 
vis dar „ant bangos“
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- Dažna profesija reikalauja aukoti 
asmeninį gyvenimą. Kaip sekasi derinti 
darbą ir asmeninius reikalus?

Evelina: Mano darbo privalumas tas, kad 
studijuodama galėjau lengvai derinti darbą ir 
mokslus. Turėjau visas galimybes lankyti pas-
kaitas, pasiruošti egzaminams, juos laikyti, ra-
šyti ir gintis bakalauro darbą. Tačiau „studen-
tės“ statusas nebuvo jokia išimtis: derinti dar-
bą ir asmeninį gyvenimą lengvai pavyksta ir 
kolegoms - jaunoms mamytėms, tiems, kas tu-
ri du darbus. Tokio lankstaus grafiko, kaip ben-
drovėje „Studio Moderna“, niekur neturėjau. 

Dominykas: Darbo ir asmeninio gyveni-
mo derinimą bendrovėje labai lengvina gali-
mybė dirbti pasirinktą valandų skaičių. Be to, 
jei kurią dieną nepavyksta dirbti viso numa-
tyto laiko, nesunku susitarti trūkstamas va-

landas baigti dirbti vėliau. Tai - žmogiškasis 
faktorius, kuris labai svarbus. 

- Kuo jus žavi pardavimų sritis?
Evelina: Pirmiausia, mes vykdome par-

davimus telefonu. Tai - ypač įdomu, aš ir kli-
entas vienas kito nematome, be to, pašneko-
vas dažnai nė nėra matęs jam siūlomos pre-
kės. Vadinasi, svarbiausia tai, ką kalbu. Antra, 
geru pardavėju gali tapti kiekvienas - to ga-
lima išmokti. Vadinasi, verta stengtis, yra 
perspektyvų. 

Dominykas: Man tiesiog atrodo, kad čia 
atradau save. Man patinka bendrauti su kli-
entais - galbūt jie ir nieko nenupirks, bet aš 
noriu juos išklausyti, su jais pasikalbėti. Jiems 
nieko nekišu per prievartą - turiu savo darbo 
taktiką ir kol kas ji veikia. 

- Kokios savybės būtinos geram par-
davėjui? 

Evelina: Pardavėjas turi mokėti kontro-
liuoti savo emocijas ir požiūrį. Klientui visa-
da reikia atrodyti geros nuotaikos, net jei iš 
tiesų ji - bloga. Antra, svarbu mėgti bendrau-
ti. Šioje srityje bendrauti reikia daug, tai ne-
gali atsibosti. Trečia, svarbu yra didelis atsi-
davimas darbui. Tik nuoširdžiai stengiantis, 
jaučiant azartą, bus pasiekti rezultatai. Jei 
tiesiog ateisite į darbą tam, kad „atsėdėtu-
mėte“ tas valandas, jokių rezultatų nebus. 

Dominykas: Geras pardavėjas turi būti 
komunikabilus, nebijoti iššūkių. Dažnai svar-
bu tiesiog išdrįsti bandyti - juk niekada neži-
nai, o gal pasiseks. 

- Kokie dažniausiai girdimi mitai apie 
jūsų profesiją?

Evelina: Dažnai žmonės replikuoja - sako 
„nesąmonė taip kišti prekes“. Mes „nekiša-
me“ prekių. Tiesą sakant, mes net nepardavi-
nėjame jų - mes parduodame problemų spren-
dimus. Didelė tikimybė, kad mūsų turima pre-
kė yra būdas kliento turimai problemai išspręs-
ti. Be to, dažnai neigiamai apie šį darbą atsi-
liepia tie, kurie patys bandė ir metė, nes iškart 
nepavyko pasiekti gerų rezultatų. 

Dominykas: Kai kurie galvoja, kad par-
davinėdami prekes mes ryžtamės net pame-
luoti. Tai tikrai netiesa - kiekvienas melas 
anksčiau ar vėliau paaiškėja, todėl taip rizi-
kuoti bendrovės reputacija tiesiog negalima. 
Taip pat atsiranda galvojančių, kad uždirbame 
tiek, kiek parduodame. Taip irgi nėra: dalis 
mūsų atlygio yra fiksuota, kita dalis - kintan-
ti: tai tam tikras iš pardavimų gautų pajamų 
procentas. 

- Renkantis profesiją svarbios ir pers-
pektyvos. Kokios jos?

Dominykas: Kalbant apie skambučių 
centro ar mažmeninės prekybos personalą, 
kur dažniausiai prasideda pardavėjų karjera, 
kilti karjeros laiptais galima greitai ir nesu-
dėtingai. Pardavimų vadybininkui nesunku 
tapti mentoriumi ar grupės vadovu, vėliau 
yra perspektyva imtis darbo marketingo, in-
terneto ar kituose skyriuose. Bendrovė su-
interesuota auginti specialistus, o ne ieškoti 
jų iš šalies. 

Evelina: Be to, „Studio Moderna“ - tarp-
tautinė kompanija, kurios neriboja valstybių 
sienos. Tai reiškia, kad savo karjerą galime 
pratęsti bet kurioje valstybėje, kurioje ši ben-
drovė veikia. Yra daug pavyzdžių, kai mano 
kolegos, pradėję nuo pardavimų vadybininko 
pareigų, išvyko semtis patirties svetur. Jei 
kurioje nors kitoje šalyje atsiranda darbo vie-
ta, visi galime pateikti savo gyvenimo apra-
šymus ir tapti kandidatais ją užimti. Karjera 
čia nėra horizontali - turime daug laiptelių, 
kuriais galime kilti net ir tarptautiniu mastu.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ 

karjera

Y kartos atstovai EvElina ir Dominykas 
save atranda pardavėjų kėdėse
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Priešingai nei dauguma bendraamžių, iš 
Gargždų kilusi E.Šimkutė visad žinojo, kad 
savo gyvenimą kurs Lietuvoje. Nors Vilniaus 
kolegijoje mergina įgijo kultūrinės veiklos 
vadybininkės specialybę, jau studijų metais 
suprato, kad norint iš esmės realizuoti save 
jai verčiau sukti kita kryptimi. Kaip tikra Y 
kartos atstovė, Evelina pripažįsta - darbe jai 
tikrai būtinas laisvės pojūtis, patinka kai ga-
lima be paliovos bendrauti. 

Panašiai apie save sako ir D.Katilius. Tie-
sa, tam, kad galiausiai atrastų save, vaikinui iš 
Raseinių prisireikė paklajoti - gyvenimą Lie-
tuvoje Dominykas pasirinko po svetur tekusių 
iššūkių. Šiandien jaunuolis sako, kad tai buvo 
geriausias paties lig šiol priimtas sprendimas, - 
nors Vilniuje jis įsikūręs vos pusmetį, jau gali 
girtis sparčiai pasiekta karjera. 

- Didelė dalis jaunimo šiandien skuba 
paragauti gyvenimo užsienyje, o jūs savo 
ateitį kuriate Lietuvoje. Kodėl?

Evelina: Galimybės studijuoti svetur nie-
kada nesvarsčiau. Mano vyresnė sesė pasi-
rinko studijas užsienyje. Mačiau, kiek vargo 
jai tai kainavo, - tai ir finansai, ir skrydžiai, ir 
patys mokslai... Sesė savo kailiu patyrė, kad 
vis dėlto atvykėliai iš svetur nėra laukiami 
išskėstomis rankomis. Dėl to jai buvo sunku 
ne tik mokytis, bet ir susirasti darbą. Neno-
rėjau rinktis tokio kelio, todėl pasirinkau stu-
dijas Lietuvoje. Dėl jų man taip pat teko iš-
keliauti iš namų, tik arčiau - į Vilnių. 

Dominykas: Aš Lietuvą pasirinkau po to, 
kai pats pabandžiau gyventi svetur. Į užsienį 
išvykau vos baigęs mokyklą. Aš taip pat turė-
jau pavyzdį: brolis sėkmingai įsikūrė Kanado-
je. Norėjau sekti jo pėdomis, bandžiau į jį ly-
giuotis. Nuo vaikystės kartodavau mamai, kad 
nebaigęs mokslų pasieksiu daugiau nei jis. To 
ir siekiau - išvykau ne studijuoti, bet dirbti - 
Olandijoje įsidarbinau oro uoste. Vis dėlto, kad 
ir kaip ieškojau, laimės neradau - man labai 
trūko šeimos, draugų. Pasitaręs su artimaisiais 
nusprendžiau, kad man geriau Lietuvoje. 

- Abu nesunkiai įsidarbinote - kaip 
jums pavyko? 

Evelina: Tiesą sakant, tai darbas mane 
susirado. Mokydamasi kolegijoje norėjau už-
sidirbti, pradėti gauti asmenines pajamas. 
Ėmiau dairytis, kur įsidarbinti. Kaip tik tuo 
metu man paskambino iš „Studia Moderna“ - 
pasidomėjo, galbūt norėčiau prisijungti prie 
kolektyvo. 

Pradžioje maniau, kad dirbti tokio darbo - 
tapti pardavėja - negalėčiau. Tai labai sudė-
tinga profesija: reikia taip papasakoti apie pre-
kes, kad potencialus klientas susidomėtų, kad 
prekė jam patiktų, nors jos jis galbūt nė nėra 
matęs. Vis dėlto pasvarsčiusi pasiūlymą pri-
ėmiau - nusprendžiau pasinaudoti galimybe 
tobulintis, bendrauti, sužinoti, išmokti. Paaiš-
kėjo, kad pirminė mano baimė buvo visai ne-
pagrįsta - prieš pradedama dirbti gavau ver-
tingus apmokymus, be to, darbe nuo pradžių 
ir nuolat yra su kuo pasitarti, iš ko pasimo-
kyti, galima paklausti patarimo.

Dominykas: Grįžęs po savo klajonių įsi-
darbinau krikštatėvio statybų firmoje. Deja, 
ši greitai subyrėjo. Nepaisant to, nenorėjau 
vėl skleisti sparnų svetur. Surašiau labai nuo-
širdų savo gyvenimo aprašymą, kuriame pa-
aiškinau, kad nors ir esu be diplomo, bet tu-
riu didelį norą dirbti, ir įkėliau jį į internetą. 
Netrukus mane pastebėjo - irgi sulaukiau 
„Studio Moderna“ pasiūlymo tapti pardavėju. 
Nors labai bijojau, ryžausi pabandyti dirbti. 
Tai buvo geriausias mano sprendimas. 

Prisimenu pirmą darbo dieną... Man se-
kėsi labai sunkiai, tai labai demotyvavo. Bet 
į pagalbą tuoj pat atėjo grupės vadovė - kaip 
įmanydama stengėsi padėti, sakė, kad įžvel-
gia manyje potencialą. Tai suveikė: jau an-
trą dieną galėjau pasidžiaugti pirmaisiais 
pasiekimais, trečią - dar didesniais, o po 
dviejų savaičių rezultatai buvo tokie, kokius 
pasiekti sunku ir labai patyrusiam darbuo-
tojui. Iki šiol sklandžiai kylu karjeros laip-
tais - nuolat esu dešimties geriausių vady-
bininkų sąraše. 

- Kaip atrodo jūsų darbo diena?
Evelina: Pardavimų skyriuje dirbame 

dviem pamainomis - nuo 9 iki 15 val. ir nuo 
15 iki 21 val. Dabar dažniausiai dirbu pirmo-
je pamainoje. Jau du mėnesius darbe turiu 
papildomos veiklos - tapau mentore. Tai reiš-
kia, kad apmokau naujokus. 

Dominykas: Kiekvieną rytą darbe pra-
dedame motyvuojančiais pokalbiais - vadovai 
paskatina stengtis, pranokti vakarykščius re-
zultatus, pasako užvedančias kalbas. Savo 
ruožtu apžvelgiu praėjusios dienos statisti-
ką - įvertinu, kuriose srityse šiandien reikė-
tų pasitempti. O tada kimbu į darbą ir nuolat 
stengiuosi pasirodyti dar geriau. Aš tiesiog 
nemoku pralaimėti - nuolat noriu būti geriau-
sias. Kiekvieną dieną siekiu savo tikslo - tap-
ti pačiu geriausiu pardavėju Lietuvoje. 

karjera

Y kartos atstovai EvElina ir Dominykas 
save atranda pardavėjų kėdėse
Nagrinėdami Y kartos atstovų - 18-33 metų jaunimo - psichologiją specialistai sutaria: 
ryškiausi šios kartos bruožai - nuolatinis noras tobulėti, didžiulės ambicijos, atvirumas 
naujovėms. Todėl nereikėtų stebėtis, kad dažnai rinkdamiesi darbovietę jaunuoliai 
atsakingai įvertina, ar galės šias savybes realizuoti. Y kartai atstovaujantys EvEliNa 
ŠimkuTė (22) ir DomiNYkas kaTilius (22) neslepia - rinkdamiesi profesiją jie taip 
pat pirmiausia įvertino, ar darbe galės atsiskleisti. sėkmingai karjeros laiptais kopian-
tys jaunuoliai sutiko pasidalinti savo patirtimi. 
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Pagrindinius vaidmenis operoje kurs ir 
pripažintos, ir kylančios operos žvaigždės - 
Liudas Mikalauskas (Martynas Liuteris), Vik-
torija Miškūnaitė (Katerina von Bora), Rafai-
las Karpis (Tecelis, indulgencijų prekeivis), 
Eugenijus Chrebtovas (Vienuolis Juodasis), 
Tomas Pavilionis (Vienuolis Rudasis), Vilija 
Mikštaitė (Miestietė), Žygimantas Jasiūnas 
(Saksonijos valdovas) bei kiti. Solistams pri-
tars ir nuolat veržliais sumanymais stebinan-
tis profesionalus choras „Vilnius“.

„Nacionalinė premjera - visada džiugus, 
išskirtinis ir laukiamas įvykis. Nepaprastai 
smagu, kad šį kartą esame ne tik dalyviai, 
bet ir šio įvykio krikštatėviai ir rengėjai“ - 
kalbėjo choro „Vilnius“ vyriausiasis dirigen-
tas bei tezių operos „Liuterio durys“ muzi-
kos vadovas ir dirigentas Artūras Dambraus-
kas. „Prisiliesti prie dar neskambėjusios 
muzikos, būti pirmuoju atlikėju - visada ypa-

tinga atsakomybė. Tad nekantriai laukiam 
įtempto kūrybinio proceso rezultato ir dė-
kojame kompozitoriui Giedriui Kuprevičiui 
už pasitikėjimą“, - sako dirigentas A.Damb-
rauskas.

Pagal Herkaus Kunčiaus libretą sukurta 
tezių opera - tai modernus žvilgsnis į reikš-
mingą istorinį tarpsnį, išryškinant ir šiandien 
aktualius klausimus. Operą režisuoti patikė-
ta per 100 spektaklių pastačiusiam Gyčiui 
Padegimui, kuris į savo statytojų komandą 
pakvietė ištikimas bendražyges - scenografę 
Birutę Ukrinaitę bei choreografę Indrę Pui-
šytę. 

„Statyti istorinę operą - visada didelis 
iššūkis. Čia iššūkis dvigubas, nes tai yra ne-
eilinis europinės reikšmės įvykis - Reforma-
cijos 500 metų jubiliejus! Siekiame, kad tai 
būtų ir meniškai brandus, ir aktualus, įdomus 
kūrinys. Nesame protestantiška šalis, bet 

esame tolerantiška šalis. Todėl norime, kad 
po šio spektaklio daugybė žmonių, kurie 
vaikšto į katalikų bažnyčią ir yra krikščionys, 
pamąstytų, kuo Liuteris ir protestantizmas 
praturtino mūsų tikėjimą ir mentalitetą“, - 
sakė režisierius G.Padegimas.

Vietoj operoje įprasto orkestro „Liuterio 
duryse“ reikšmingą vaidmenį atliks instru-
mentinis ansamblis: koncertų salių lankyto-
jams puikiai pažįstamos talentingų virtuozų: 
gitaristo Sauliaus Lipčiaus, perkusininko 
Sauliaus Auglio, akordeonininko Tado Motie-
čiaus, violončelininkės Elenos Daunytės bei 
pianisto Vincenzo de Martino pavardės. Mo-
derni ir kiek netikėta ansamblio sudėtis pa-
sirinkta ir siekiant sukurti aliuziją į liutero-
nybės kuklumą bei santūrumą, ir siekiant 
išryškinti bei pagrindinį dėmesį skirti žmo-
gaus balso grožiui.

SCENA

Neringos Rutkauskienės nuotr.

Tezių operos „Liuterio durys“ 

nacionalinė premjera vyks lapkričio 21 d.  

Lietuvos rusų dramos teatre Vilniuje ir  

gruodžio 12 d. Nacionaliniame  

Kauno dramos teatre. 

Tarsi prieš penkis šimtus metų Martyno Liuterio ant durų kaltos tezės, išskirtinis operos 
projektas „Liuterio durys“ galingais dūžiais sudrebins teatrų Vilniuje ir Kaune scenas: 
ryškūs šalies kūrėjai ir atlikėjai ruošiasi artėjančiai nacionalinei premjerai - Giedriaus 
Kuprevičiaus tezių operos „Liuterio durys“ pastatymui.

patikėtas pagrindinis vaidmuo nacionalinėje premjeroje
Liudui Mikalauskui 

Scena
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Visi, išsiilgę intelektualios ir apmąstymus skati-
nančios kūrybos, jau šį šeštadienį, lapkričio 11 d., 
18.30 val. kviečiami į Antakalnyje, Sapiegų parke, 
įsikūrusią Muzikos galerijos salę prie Geležinio  
Vilko, kur vyks aktorės BirutėS MAr spektaklis 
„Poetė“. Jis sukurtas pagal Salomėjos Nėries  
rašytus dienoraščius ir poeziją. 

Spektaklio premjera įvyko 2005 m., tačiau sėkmin-
gai gyvuoja, keliauja po pasaulio festivalius, įvairių 
teatrų scenas iki pat šių dienų. Poetės S.Nėries ta-
lentas nepelnytai nuvertinamas dėl jos tam tikrų po-
litinių veiksmų, tačiau egzistuoja jos karo metų slap-
ti dienoraščiai, kurie galbūt kada nors išvys dienos 
šviesą, pateisindami visą poetės tragišką likimą.

Lapkričio 14 d. (antradienį) 18.30 val. ten pat, 
nuostabiame Antakalnio parke, bus galima pasiklau-
syti trijų merginų - balsu, arfa bei violončele - atlie-
kamos muzikos koncerte „Tarp dangaus ir žemės“. 
Dainininkė Dovilė Kazonaitė (sopranas), seserys vio-
lončelininkė Elena Daunytė ir arfininkė Joana Dauny-
tė klausia, argi ne muzika žmogų pakylėja ligi dangaus, 
išlaisvina sielą ir suteikia sparnus? O gal meilė? Ban-
dydamos atsakyti, savo nuostabiais garsais merginos 
užkabins jautriausias žmogaus sielos stygas...  Ren-
ginių metu taip pat apžiūrėsite dailininko Vytauto Poš-
kos tapybos darbų parodą „Erdvė“, kuri vyks iki š.m. 
lapkričio 27 d.

 
 

Muzikos galerijoje - Salomėjos Nėries 
113-ajam gimtadieniui skirtas spektaklis

Stasio Žumbio nuotr.

Puslapius parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
Organizatorių nuotr.
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kultūros kodas

Menininkas pradėjo domėtis ready-made 
kryptimi po apsilankymo Pompidu meno 
cent re 2011 m. Paryžiuje, kur gyvai pamatė 
simbiozę tarp tapybos darbų ir fabrikinių daik-
tų skulptūrų. Tai buvo stiprus impulsas plės-
ti savo kūrybinį mąstymą, atrasti naujas for-
mas bei kitas meno kalbas. Taip pat - tai ge-
ra plot mė pasisakyti aktualiais klausimais, 
pavyzdžiui, skaitmeninių technologijų skvar-
ba į žmogaus gyvenimą ir dėl jų besikeičian-
tys prioritetai bei poelgiai.

Šį kartą menininkas pristato savo mintis, 
nukreiptas į laisvės sampratą šiuolaikiniame 
kontekste. Menininkas gilinasi į laiko, priori-
tetų ir vartojimo temas, į tai, kuo gyvena šiuo-
laikinis žmogus, į gyvenimo duoto laiko pras-
mingumą, svarbą. „Laikas - tai raktas, kuriuo 
savo asmenybės viduje turėtume atidaryti nau-
jus horizontus ir atrasti naujus gyvenimo tonus 
išoriniame pasaulyje. Dažnai tuo raktu mes 
užsirakiname, veltui švaistydami savo laiką. 
Gilinamės į skaitmeninės erdvės bedugnę, ne-
mokame atskirti naudingos informacijos nuo 
šlamšto. Valandos socialiniuose tinkluose, ste-
bint mums nepažįstamus žmones, neretai sva-
jojant būti tokiais pačiais. „Scroll kills rock’ n’ 
roll“ (liet. „Naršymas žudo rokenrolą“). Skait-
mena niekada nesuteiks meilės jausmo, lais-
vės mylėti. Apskritai, skaitmeniniame pasau-
lyje su jausmais sudėtinga,“ - teigia V.Macke-
vičius. Pasak jo, šiandien informacinis srautas 
pripildytas reklamos, skatinančios kuo daugiau 

vartoti. Reklama persekioja visur: skaitmeni-
nėje erdvėje, televizijoje, gatvėje, viešajame 
transporte, gydymo įstaigose. Žmogus tampa 
reklamos belaisvis, jos veikiamas pasiklysta ir 
užsidaro, pradeda priklausyti nuo kitų nuomo-
nės, tampa pernelyg savikritiškas.

Savo parodą „Laisvas Žmogus“ V.Mackevi-
čius pristatys galerijoje TSEKH, kuri pristato 
vienus įdomiausių šiuolaikinių Rytų Europos me-
nininkų. Pradėjusi savo veiklą 2005 m. ir tapusi 
vienu pagrindinių šiuolaikinio meno centrų Ki-
jeve, 2016 m. TSEKH atvėrė naują, atskirai vei-
kiantį padalinį Vilniuje ir taip išplėtė galerijos 
veiklą. Nors abi šalys turi tam tikrų kultūrinių ir 
istorinių panašumų, menas šiose šalyse vystėsi 
labai skirtingai. Dėl šių įdomių skirtumų galeri-
ja inicijuoja kultūrinius mainus tarp lietuvių ir 
ukrainiečių menininkų, o taip pat skatina bend-
radarbiauti su talentingais menininkais iš kitų 
posovietinių šalių. Vilniaus TSEKH šiandien yra 
viena iš didžiausių privačių galerijų erdvių Lie-
tuvoje. Galerija remia skirtingų disciplinų meni-
ninkus, kuriančius naujomis ir iššaukiančiomis 
kūrybinės ekspresijos formomis.

V.Mackevičius atskleidžia
dar vieną kūrybos pusę 
Mackevičius - daugeliui ši pavardė siejasi su tarptautinėje erdvėje dirbančio dailininko 
VladiMiro MackeVičiaus grafikos bei tapybos darbais. Tačiau lapkričio 15 d. Vilniuje 
atsidarysiančioje naujoje personalinėje parodoje „laisvas Žmogus“ dailininkas pristatys 
trečią, stiprią kūrybinę pusę - ready-made (angl. gatavas) - gatavų daiktų kalba, kai 
fab rikinės gamybos daiktams, jų junginiams suteikiamas meno kūrinio statusas. Tai dar  
viena, neklasikinė kūrybos kalba, jungianti savyje objekto, skulptūros, koliažo kryptis.

Paroda „Laisvas Žmogus“ veiks nuo 2017 m. 

lapkričio 15 d. iki 2018 m. vasario 10 d.  

galerijoje TSEKH (Vytenio g. 6, Vilnius)

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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„Rožiniai akiniai“

„Čekis“

„Gūžta“

„Šiuolaikinė laisvė“
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KULTŪROS KODAS

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Akordeono festivalis rengiamas jau 
dvidešimtą kartą, o vyksta net nuo 1986 
metų. Kokia yra jo sėkmės formulė?

- Sunku išskirti kurį nors vieną aspektą. 
Pagrindinis dalykas yra Lietuvos akordeonistų 
entuziazmas, bendruomeniškumas ir pasi-
šventusių akordeonui asmenybių nenuilstamas 
profesionalus darbas. Lietuvos akordeonistų 
asociacija, įsikūrusi 1986 m., vienija daug žmo-
nių - tiek jaunų, tiek vadinamųjų veteranų. Šio 
festivalio sėkmė ir yra visų tų žmonių entuziaz-
mas, noras stiprinti šio puikaus, universalaus 
instrumento įvaizdį, keisti jo neigiamus stere-
otipus ir kelti jo prestižą. 

- O kokie yra neigiami stereotipai?
- Matyt, ne paslaptis, kad akordeonas aso-

cijuojasi su buitiniu, užstalės instrumentu, skir-
tu liaudiškai, neretai primityviai muzikai. Daž-
nas nežiūri į jį kaip į rimtą instrumentą. Mums 
rūpi šio stereotipo atsikratyti, tad džiaugiamės, 
kad ilgamečio darbo dėka pakeitėme akordeono 
įvaizdį. Dabartinė jo pozicija yra gana rimta. 

Akordeonas yra pripažintas akademinėje sce-
noje, dalyvauja rimtuose renginiuose tiek Lie-
tuvoje, tiek pasaulyje. Šią misiją Lietuvos akor-
deonistų asociacija jau įvykdė, bet ir toliau rei-
kia apie tai kalbėti, rodyti geriausius akordeono 
atlikėjų pavyzdžius, nes daugelis žmonių dar 
sieja akordeoną su nekoncertiniu instrumentu. 

- Šiųmečiame festivalyje labai daug 
svečių iš užsienio, tiesa?

- Kai derinome programą, nebuvo tokio griež-
to kriterijaus. Mums visada svarbu, kad festiva-
lyje dalyvautų Lietuvos atstovai, bet šį kartą 
orientavomės į užsienio projektus, kad festivalis 

būtų spalvingesnis, turėtų įvairesnių akcentų, kad 
būtų skirtingi žanrai. Džiaugiamės, kad šiemet 
yra visiškai kraštutinių projektų - ir labai rimtos 
akademinės muzikos koncertų, ir elektroninės, 
džiazo, neįpareigojančios folkmuzikos ar popmu-
zikos pasirodymų. Viskas tam, kad festivalis bū-
tų kuo spalvingesnis. Be abejo, Lietuvos atlikėjų 
ir labai įdomių projektų tikrai bus.

- Į kurį pasirodymą rekomenduotu-
mėte žmonėms atkreipti dėmesį?

- Man, kaip meno vadovui, sunku išskirti 
vieną koncertą. Kiekvienas turi savo šarmo ir 
kiek vienas koncertas yra savotiškai įdomus ir 
patrauklus. Žmonės renkasi pagal žanrą, o jų 
tikrai gausu. Žinoma, išskirčiau atidarymo kon-
certą lapkričio 10 d., nes jame bus ne tik mu-
zikos, bet ir žaidimo su šviesomis, garsu. Tai 
tarsi spektaklis, garsų tapyba, gan unikalus 
dalykas. Atlikėja Joana Juhola (Johanna Juhola) 
iš Suomijos specialiai į mūsų festivalį atvyks 
drauge su šviesų dizaineriu ir garso režisie-
riumi. Projektas tikrai išsiskirs savo formatu. 
Labai įdomų pasirodymą rengia italai akordeo-
nistas Lučianas Bjondinis (Luciano Biondini) 

20-asis tarptautinis akordeono festivalis 
džiugins profesionalumu ir žanrų įvairove
Jau nuo šiandien vilniečius ir miesto svečius įsikrauti pozityvios energijos ir susipažinti arba iš naujo atrasti akordeono garsus  
pakvies tarptautinis, jubiliejinis, XX akordeono festivalis. Įvairiose sostinės koncertinėse erdvėse vyksiantys koncertai žada  
praskaidrinti bet kokią rudeninę melancholiją, o festivalio meno vadovas akordeonistas Raimondas sviackevičius patikina, 
kad šiemet programa bus ypač spalvinga ir įvairiažanrė.

sunku išskirti 
vieną koncertą. 
kiekvienas turi 
savo šarmo 
ir kiekvienas 
koncertas yra 
savotiškai įdomus 
ir patrauklus
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su trimitininku Fabricijumi Boso (Fabrizio Bos-
so). Tai aukščiausio lygio muzikantai, garsiau-
sių džiazo festivalių pageidaujamos žvaigždės. 
Džiazo muzikos gerbėjai turėtų būtinai apsi-
lankyti šitame koncerte. Kas mėgsta pasaulie-
tišką (world jazz) muziką, turėtų ateiti pasi-
klausyti prancūzų į Vilniaus rotušę, kur gros 
gitaristas Kevinas Sediki (Kevin Seddiki) su 
akordeonistu Žanu Luji Matinjė (Jean-Louis 
Matinier). Išsiilgusiems romantikos - elegan-
tiškieji italai - bandoneono meistras Danielis 
di Bonaventūra (Daniele di Bonaventura) ir 
pianistas Džiovanis Čekareli (Giovanni Cec-
carelli) klausytojams dovanos koncertą Šv. Ko-
trynos bažnyčioje lapk ričio 14 dieną.

- Kas išskirtinio laukia žiūrovų šių-
mečiame festivalyje?

- Bus vienas eksperimentinis internetinis 
projektas, kuri rengiame bendradarbiaujant su 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Inovacijų 
centru. LMTA turi aukštos kokybės įrangą nuo-
toliniam bendravimui internetu. Naudojantis ja 
galima vienu metu groti esant skirtingose pa-
saulio vietose be jokio vėlavimo ar trikdžių. To-
kiu būdu jungsimės su Kopenhaga ir Helsinkiu. 
Bus trijų šalių koncertas Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje. Lietuvos atlikėjų koncertą 
girdės ir matys Danija ir Suomija, o mes, esantys 
Lietuvoje, stebėsime juos. Šis trišalis dalykas 
unikalus ir vykdomas pirmą kartą. Maloniai kvie-
čiu būti šio išskirtinio įvykio liudininkais.

- Kaip atsirenkate festivalio svečius?
- Tai gana ilgas procesas. Baigiame vieną 

festivalį, jau pradedame galvoti apie kitą. Dažnai 
pats lankausi kitų šalių festivaliuose, susitinku 
su atlikėjais, vedu derybas. Kita vertus, visą 
gyvenimą domiuosi tuo, kas vyksta akordeono 
pasaulyje, todėl nesu naujokas šioje srityje.

- Papasakokite, kokie lietuvių akor-
deono atlikėjai dalyvaus festivalyje?

- Šiemet iš lietuvių festivalyje žiūrovus 
džiugins akademinės muzikos atstovai. Bus du 
projektai. Vienas jų „ACCOpremjeros“ išskir-
tinis tuo, kad juo inicijuosime naujų kūrinių 
atsiradimą. Tai bendras projektas su Lietuvos 
muzikos ir teat ro akademija. Jauni kompozito-
riai ir jauni atlikėjai dalyvauja bendrame pro-
jekte - jauni kompozitoriai sukuria, mes jų kū-
rinius interpretuojame ir pristatome jų prem-
jeras. Labai įdomu stebėti, kaip kuria jaunimas, 
kokios tendencijos ir pan. Šias naujienas lap-

kričio 22 d. pristatys ansamblis Contempor 
ACCO, kuriam pats vadovauju. Kitas - 19 d. 
vyks Vytauto Kasiulio dailės muziejuje. Čia 
pasirodys perspektyviausi Lietuvos atlikėjai ir 
akordeono menu besidomintiems jau žinomi 
vardai, tai Tadas Motiečius ir Agnė Dūkštaitė.

- Sakykite, ar mūsų akordeonistai 
žengia koja kojon su pasaulio meistrais, 
ar atsiliekame?

- Dabar galiu drąsiai pasakyti, kad žengiame 
koja kojon. Per pastaruosius 8-9 metus pasitem-
pėme ir galime lygiuotis į elitinius akordeono 
atstovus, dalyvaujame ir laimime prestižiškiau-
siuose pasaulio konkursuose. Dalyvavimas juo-
se jau yra didelis pasiekimas. Mus girdi ir žino 
pasaulis, o tai ir yra geriausias įvertinimas.

KULTŪROS KODAS

20-asis tarptautinis akordeono festivalis 
džiugins profesionalumu ir žanrų įvairove

Festivalio renginiai įvairiose sostinės koncertinėse 

erdvėse vyks lapkričio 10-24 d.

Bilietus platina www.bilietai.lt

Daugiau informacijos - www.akordeonofestivalis.lt

Akordeonistas Raimondas Sviackevičius 
džiaugiasi, kad Lietuvos akordeonistai 
jau gali lygiuotis į elitinius akordeono 

atstovus, žinomus visame pasaulyje
Editos Grebliūnaitės nuotr.

Su „Laisvalaikio“  kortele

15%
nuolaida dviem bilietams
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Kinas 

Apie mokslus

„Niekada nestudijavau aktorystės. Per daug to bijojau. Galvojau, kad jei 

mokytojas man pasakys, jog esu netinkama, aš nebeturėsiu ateities. Man daug 

paprasčiau buvo eiti į atrankas. O jei ten manęs nepasirinkdavo, galėjau tikėti, 

kad jiems galbūt reikėjo blondinės, o gal aš turėjau per mažai patirties“. 

Apie grožio ritualus
„Mano oda yra labai jautri, todėl naudoju tik labai paprastus, grynus ir 
natūralius produktus. Svarbiausias ritualas - odos drėkinimas. Tai geriausia 
pamoka, kurią išmokau iš savo mamos ir kurią perduodu savo dukroms. 
Nesvarbu, kaip vėlai grįžti namo ar kokia pavargusi esi, būtina nusiprausti veidą 
ir sudrėkinti. Tikiu, kad jei gerai rūpiniesi oda, tau nereikės daug vargti dėl 
makiažo“. 
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TV laidų vedėja Renata 
Šakalytė-Jakovleva
1983 11 16

Aktorius Leonardas 
Pobedonoscevas 
1979 11 15

Aktorius Leonardas 
Dikaprijus (Leonardo 
DiCaprio)
1974 11 11

Dirigentė Giedrė Šlekytė
1989 11 15

■ Demi Mur (Demi Moore) gimė 1962 m. 

lapkričio 11 d., JAV
■ Aktorės karjerą pradėjo nuo 1981 m.

■ Ji buvo tris kartus ištekėjusi: 

1980-1985 m. už muzikanto Fredžio Muro 

(Freddy Moore), 1987-2000 m.  

už aktoriaus Briuso Viliso (Bruce Willis), 

2005-2013 m. už aktoriaus Eštono Kačerio 

(Ashton Kutcher)
■ Su aktoriumi B.Vilisu susilaukė trijų 

dukterų - Ramer (Rumer, 19), Skot  

(Scout, 16) ir Talula (Tallulah, 13)

DOsJĖ

Apie išvaizdą 

„Ar tie, kurie yra liekni, turi mažiau problemų? Ne. Ironiška yra tai, kad kai  
lioviausi taip desperatiškai rūpintis savo kūnu, jis pagaliau tapo toks, kokio aš 
visada ir norėjau. Bet tai nutiko tik tada, kai nustojau jį kontroliuoti. Toks kūno 
kulto apsėdimas yra beprasmis. Prisipažinsiu, ilgą laiką mano kūnas buvo manęs 
pačios matas. Džiaugiuosi, kad šis etapas baigėsi. Norėčiau, kad ir visuomenė 
mažiau kreiptų dėmesį į tai, kaip kas atrodo, o daugiau į tai, kaip kas elgiasi“. 

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Demi Mur gyvenimo pamokos

sveikina

Holivudo aktorė Demi mur (Demi moore) kitą savaitę pami-
nės savo 55-ąjį gimtadienį. Tai viena iš žinomų moterų, kurių 
gyvenimo istorija puikiai tiktų širdį draskančio filmo siuže-
tui. Jos vaikystė buvo nepavydėtina - biologinis tėtis ją pa-
liko vos gimusią, mama ištekėjo dar kartą, bet tiek patėvis, 
tiek mama kentė nuo priklausomybės alkoholiui. Be to, pati 
D.mur turėjo sveikatos problemų, dėl kurių dažnai gulėdavo 
ligoninėse. užaugusi ir palikusi tėvų namus, ji ieškojo laimės 
savarankiškai. ir nors karjeros srityje sėkmė jai nusišypsojo, 
asmeniniame gyvenime aktorė iki šiol ieško vietos po saule. 

Apie vaikystę

„Vaikystėje buvo vienas dalykas, kuris padarė teigiamą įtaką mano tolimesniam 
gyvenimui. Kadangi su tėvais vienoje vietoje ilgai neužsibūdavome, turėjau 
atrasti būdą, kaip greitai susidraugauti su naujais žmonėmis. Manau, kad tai 
buvo viena svarbiausių gyvenimo pamokų, kuri padėjo tapti aktore. Kaskart 
turėjau prisitaikyti, atrasti būdą, kaip prieiti prie nepažįstamųjų. Kita vertus, dėl 
kėlimosi iš vienos vietos į kitą išmokau neprisirišti prie žmonių, vietų ar daiktų. 
Išmokau džiaugtis žmonėmis ir aplinka tą akimirką, negalvojant apie ateitį“. 
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Vienuoliktąjį savo gimtadienį 
LRT OPUS pažymės ypatingai: vie-
nuoliktą vienuolikto mėnesio dieną 
vyks didžiulis koncertas, kuriame 
pasirodys vienuolika grupių: „Minis-
try Of Echology“, Migloko, Solo An-
samblis, MC Mesijus ir Munpauzn, 
„Junior A“, „Fusedmarc“, Paulius 
Kilbauskas, „Colours Of Bubbles“, 
Alina Orlova, „Royce“ ir „Baltasis 
Kiras“. 

„11 metų - kas tai? Gimtadienis 
ar jubiliejus? Radijui, kuris netelpa 
į rėmus, tai greičiau jubiliejus, - šyp-
sosi LRT OPUS laidų vedėjas Ri-
chardas Jonaitis. Kviečiame skaičių 
11 vartoti dažniau ir lapkričio 11-ąją 
švęsti drauge su atlikėjais, kurių mu-
zika skamba visus radijo gyvavimo 
metus, pvz., su Alina Orlova ir nau-
jausiais mūsų muzikos atradimais, 
tokiais kaip, „Junior A“. Susitikime 
ir pabūkime drauge. 11.11 Menų fa-
brike „Loftas“.

„Laisvalaikio“ inf.

2006-ųjų rudenį nuo „Faithless“ 
kūrinio „God is a DJ“ prasidėjo  
radijo stoties LRT OPUS istorija. 
Per 11 metų pakito pavadinimas -  
2012-ųjų spalį OPUS 3 virto LRT 
OPUS, keitėsi komandos nariai, 
senbuvių išvaizda, pažemėjo 
balsai, kai kam įsimetė žilė, bet 
pagrindinis tikslas išliko tas pats - 
ieškoti naujos, populiariose  
radijo stotyse neskambančios,  
skoningos muzikos ir ją pristatyti 
LRT OPUS eteryje, kalbinti  
išskirtinius kūrėjus bei iškilias  
Lietuvos asmenybes. 

  

 televizija ● kinas ● teatras ● kryžiažodžiai ● horoskopai

Grupė „Fusedmarc“ LRT 
OPUS gimtadieniui ruošia 
ypatingą pasirodymą

Egidijaus Jankausko nuotr.

LRT OPUS 11-ojo jubiliejaus 

koncertą iš Menų fabriko 

„Loftas“ tiesiogiai transliuos LRT.lt.

11-asis LRT OPUS gimtadienis -  
su 11 grupių 11 mėnesio 11 dieną
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 13.55  „Kapitonas 
  Gordejevas“

 19.35  „Konsteblė 3“ 23.00  „Evoliucija“ 7.55  „Volkeris, Teksaso 
  reindžeris“

 19.30  „Mulan“

 TV8
6.25 Televitrina. 6.40 Ką pasakė Kakė Makė? 
6.55 Senoji animacija. 7.40 „Natalija“ (N-7). 
8.40 Aš - Lietuvos pilietis. Įsipareigojimai 
ir kompromisai. 9.10 „Aistros vynas“ (N-7). 
10.10 Ekstremalūs namų pokyčiai. 11.10 Ro-
mantinė drama „Mano meilės nenusipirksi“ 
(N-7). 13.00 „Linksmieji traukinukai“. 13.30 
„Ančiukų istorijos“. 14.00 „Šunyčiai patruliai“. 
14.30 „Madagaskaro pingvinai“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Natalija“ 
(N-7). 17.00 „Aistros vynas“ (N-7). 18.00 „Tai - 
mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Muzikinė 
drama „Dar kartą, iš naujo“ (N-14). 23.10 „Tai - 
mano gyvenimas“ (N-7). 1.25 TV Pagalba (N-7). 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2 (N-7). 8.30 
Savaitės kriminalai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 10.30 KK2 (N-7). 
11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skam-
butis (N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 14.25 Yra, 
kaip yra (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 16.30 Savaitės 
kriminalai (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 @rimvy-
dasvalatka. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 @rimvydasvalatka. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.35 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.25 
Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Trockis“. 14.40 
Mados nuosprendis. 15.45 Susituokime. 16.40 
Vyriška/Moteriška. 17.40 Šventinis koncertas „Vi-
daus reikalų pareigūnų diena“. 20.00 Laikas. 20.45 
Lietuvos laikas. 21.05 Izmailovo parkas. 23.25 
Visų geriausias! 0.50 Vakaras su Urgantu.

 RTR PlaneTa BalTIja 
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40 Žinios. 
Vietos laikas. 11.00 Žmogaus likimas. 12.00 60 
minučių. 13.40, 16.40, 19.45 Vietos laikas. 13.55 
Tyrimo paslaptys. 17.00 Andrejus Malachovas. 
18.00 60 minučių. 20.00 „Uždrausta meilė“. 
23.45 „Šuns širdis“. 

 Ren
7.55 Žvalus rytas! 8.40 Tinkama priemonė. 9.30 
„Šeimos dramos“. 11.15 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.10, 15.25 Čapman paslaptys. 13.55 Žiū-
rėti visiems! 14.30 Keista byla. 16.20 „Pėdsekiai“. 
17.35 Gyva tema. 18.35 Tinkama priemonė. 19.30 
„Šeimos dramos“. 21.25 „Žmonijos paslaptys su 
Olegu Šiškinu“. 23.10 Mums net nesisapnavo. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.05 
„Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiškas NTV 
rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Pa-
slėptų kamerų agentūra“. 10.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 10“. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 
Susitikimo vieta. 15.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
16.00 „Inspektorius Kuperis“. 18.50 „Lauk manęs“. 
19.50 „Sprogimo banga“. 22.00 „Apsauginis“. 
23.55 Vladimiro Kondratjevo filmas „Siena“.

 TV PolonIa
7.55 Vilnoteka. 8.10 Turistinė kelionė. 8.25, 
17.55, 2.15 Naminukai. 8.50, 6.35 Dienos re-
ceptas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 
18.20, 5.05 Trumpa istorija. 12.10, 22.50, 5.15 
Polonija 24. 12.30, 23.10, 5.35 Polonijos pokal-
bis. 12.45, 23.25, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 
17.20 Žinios. 13.50 „Pagalbos signalas“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gelbėtojai“. 16.15 Verta 
kalbėti. 17.30 UNESCO medinės architektūros 
lobiai. 17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 TV eks-
presas. 18.55 Laisvasis ekranas. 19.15, 4.40 
„Pagalbos signalas“. 19.45, 2.45 Animacinis f. 
20.00 Šv.Mišios Smolensko katastrofos aukoms 
atminti. 21.15, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 22.00, 
3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.15 Dekados hitas. 
1.20 Pramoginė laida. 1.50 Laida iš Kanados. 

 TV1000
9.50 „Kambarinės dienoraštis“. 12.00 „Didžioji 
afera“. 14.20 „Astronauto žmona“. 16.45 „Vandens 
ieškotojas“. 19.10 „Klausyk širdies“. 21.20 „Išliki-
mo eksperimentas“. 23.35 „Pirmoji nuodėmė“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 
Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Paskui klasi-
kinius automobilius. 10.05 Paskutinis išgyvenęs. 
10.55 Išgyventi su Edu Stafordu. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 14.30 Būsto gelbėjimo operacija. 17.15 
Svajonių automobiliai. 21.00 Aukso karštinė. 
22.00 Gatvės teisingumas. 23.00 Seklių pėdsakais. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00 Namų medžiuose gy-
ventojai. 10.00 Viešbučių verslas. 12.00 Nežinoma 
ekspedicija. 15.00 1959 m. Airstream Globester. 
16.00 Dženi ir Oli nuotykiai Oregono valstijoje. 
16.30 Parsivesk mane namo. 17.00 Neįprastas 
maistas. 21.00 Turto gelbėtojai. 22.00 Statybos 
Pensilvanijos krante. 23.00 Vaiduoklių medžiotojai. 

6.10 Televitrina.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Moderni 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
10.30 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
10.55 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 Animacinis f. 
„Simpsonai“ (N-7).

14.30 TV serialas 
„Pažadėtoji“ (N-7).

15.30 TV serialas „Pamilti 
vėl“ (N-7).

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Mulan“ (N-7).
21.10 Fantastinis veiksmo f. 

„Geležinis  
žmogus 3“ (N-7).

23.50 Veiksmo f. 
„Sabotažas“ (N-14).

1.50 Veiksmo drama 
„Amerikietiškas api-
plėšimas“ (N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

7.30 Animacinis f. 
„Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.35 KK2 (N-7).
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo f. 

„Pasaulinė invazija. 
Mūšis dėl Los 
Andželo“ (N-14).

23.20 Siaubo trileris 
„Demonas viduje“ 
(N-14).

1.10 Veiksmo trileris 
„Prieš ugnį -  
ugnimi“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 3“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 3“ (N-7).
11.40 Stilius.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Fantastinis f. 

„Evoliucija“.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Svarbios detalės.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Mūsų gyvūnai.
3.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.

6.40 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

7.35 TV serialas „Farų 
karai“ (N-7).

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

9.30 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

11.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

12.40 TV serialas „Stoties 
policija“ (N-7).

13.45 TV serialas „Farų 
karai“ (N-7).

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

15.50 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Stoties 

policija“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.35 Veiksmo trileris „Mir-

t ies apsuptyje“ (N-14).
23.40 Karinė drama „Atmi-

nimo diena“ (N-14).
1.40 TV serialas 

„Begėdis“ (1) (S).
2.35 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (1).
3.20 Veiksmo trileris „Mir-

ties apsuptyje“ (N-14).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
7.20 Moterų balsas. 

Dabar.
8.20 Gyvenimo būdas 

(N-7).
9.20 „Likimo melodija“ 

(N-7).
10.25 „Kai praeitis nepalei-

džia“ (N-7).
11.30 „Albanas“ (N-7).
12.35 „Gluchariovas“ 

(N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
14.55 „Vienišas vilkas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris. Orai.
18.50 Rubrika „Renovacija. 

Sužinok daugiau“.
18.55 „Vienišas vilkas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Muzikinės kovos.
22.30 Reporteris. Orai.
23.00 „Gluchariovas“ (N-7).
1.05 „Delta“ (N-7).
2.55 „Pražūtingi smarag-

dai“ (N-7).
4.15 „Gluchariovas“ (N-7).
5.50 Dokumentinis f. 

„Slaptas auga-
lų gyvenimas. 
Priešprieša“.

6.05 Džiazo muzikos 
vakaras.

7.00 „Riteris Rūdžius“.
7.10 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
7.25 „Heidė“.
7.50 Skrendam.
8.20 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
8.50, 16.10 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stop juosta.
12.40 Kalbantys tekstai.
13.30 Legendos.
14.20 „Lie tuvos menininkų 

portretai. Laimė būti 
kartu“.

15.15 „Vakaro pasakėlės“.
15.30 „Šikšnosparnis Patas“.
15.45 „Heidė“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Mokslo sriuba.
18.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.35 „Konsteblė 3“ (N-7).
20.30 Kultūros teismas. 
21.15 Dokumentinė drama 

„Gerasis Gėringas“.
22.45 500 dūžių. Vaizdo ir 

muzikos kelionė per 
500 reformacijos metų.

23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos 

vakaras. 

 10.30  „Sudužusių 
  žibintų gatvės“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Kas namie šeimininkas?
8.50 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
9.20 „Juodieji meilės dei-

mantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Iksmenai“ (N-7).
15.05 „Vyrai juodais drabu-

žiais“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Modus“ (N-14).
22.50 Snobo kinas. Kome-

dija „Nebraska“ (N-7).
1.00 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
1.45 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ 

N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis 

iš vyrų“ (N-7).
11.30 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“  
(N-7).

12.30 „Kvantikas“ (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Nuodėmių 

daktaras“ (N-7).
16.00 „Melas ir 

paslaptys“ (N-7).
17.00 „Kvantikas“ 

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Veiksmo 
drama „Gelbėtojas“ 
(N-14).

1.20 Filmas šeimai 
„Nokautas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

10.35 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

11.05 „Išrinktoji“ (N-7).
12.05 „Turgus - miesto 

širdis“.
13.05 „Elajus Stounas“.
14.05 Pinigai iš nieko.
15.00 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

16.00 „Raudonoji 
karalienė“ (N-7).

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 Noriu šio
 automobilio.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Naujas veidas (N-7).
21.00 Pagaliau 

penktadienis!  
„Šokis hip-hopo 
ritmu 4.  
Revoliucija“.

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 Kylie Minogue 
koncertas  
„Aphrodite les 
Folies“. 2011 m.

1.25 „Beribis pasaulis“ 
(N-14).

„PASAULINĖ INVAZIJA. 
MŪŠIS DĖL LOS ANDŽELO“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Jonathan Liebesman.
Vaidina: Aaron Ekhart, 
Ramon Rodriguez, Will Rothaar.

Jau kelis dešimtmečius teoriškai kal-
bama apie gyvybę kitose planetose 
ir tai tampa realybe: ateiviai užpuo-
la žemę. Negailestingus užpuolikus 
pasitinka smarkus pasipriešinimas.

„SABOTAŽAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2014.
Režisierius: David Ayer.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger, 
Sam Worthington.

Džonas vadovauja elitiniam Kovos 
su narkotikais būriui, kurio taikiny-
je - narkotikų kartėlio tinklas. Parei-
gūnai sėkmingai apieško slėptuvę 
ir paslepia joje 10 milijonų dolerių, 
tačiau džiaugtis ir laistyti sėkmingą 
operaciją dar ne laikas. 

lapkričio 10 d.

 23.15  Kylie Minogue 
  koncertas

 13.30  „Saša ir Tania“  10.25  „Policija ir Ko“

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Šimpanzė. 7.50, 11.28, 20.10 Gorilų 
mokykla. 8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 
9.10, 13.45, 19.15 Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 
14.40, 22.55 Šiaurės Amerika. 11.55 Banginių 
karai. 15.35, 23.50 Teisingumas Teksaso vals-
tijoje. 17.25, 21.05 Nacionalinis parkas. 18.20, 
22.00 Kinologijos įvadas. 

 SPOrT1
9.00 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 
9.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
10.00 „CrossFit Games“. Trečia laida (rungtys: 
moterų, vyrų bėgimasa, svorių kilnojimas). 11.30 
KOK World Grand Prix. Lenkija. 2 d. 13.30 Tie-
siogiai. Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Ki-
nija. Pirma diena. 15.20 Italijos „Seria A“ futbolo 
lygos apžvalga. 11 turas. 16.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Gražiausi sezono epizodai. 16.10 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Es-
tudiantes“ - Barselonos „Barcelona“. 18.00 Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. Neapolio „Napoli“ - Milano 
„Inter“. 20.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lygos apžvalga. Premjera. 21.00 NBA 
krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Naujojo 
Orleano „Pelicans“. 23.10 KOK Summer Special 
Edition. 1 d. 1.30 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo 
lyga. Paryžiaus „Saint-Germain“ - Nicos OGC. 

 VIASAT SPOrT BALTIc
6.30 Snukeris. „Champion of Champions“ tur-
nyras. Ketvirtoji diena. 10.45 Motosportas. Va-
lensijos GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 
11.55 Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“ - „Real“. 
13.55 „Formulė-1“. Brazilijos GP treniruotė 1. 
Tiesioginė transliacija. 15.45 „Mobil-1“ The Grid 
lenktynės. 16.15 Krepšinis. Eurolyga. „Armani 
Olimpia“ - „Žalgiris“. 18.15 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 18.45 Krepšinis. Euro-
lyga. „Chimki“ - „Baskonia“. Tiesioginė translia-
cija. 20.55 Krepšinis. Eurolyga. „Olympiacos“ - 
„Panathinaikos“. Tiesioginė transliacija. 23.00 
„Formulė-1“. Brazilijos GP treniruotė 2. 0.50 
Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Baskonia“. 
2.50 „Trans World Sport“ žurnalas. 3.50 Futbo-
las. Anglijos Premier lygos žurnalas. 

 EUrOSPOrT
7.00 Sporto viduje. 9.00, 10.00, 12.45, 20.00, 
2.30 Sporto linksmybės. 9.30, 12.15, 15.15, 
19.45, 0.35 FIFA futbolas. 10.45, 13.45, 18.45, 
24.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Aus-
trija. 11.45, 14.45 JAV futbolo lyga. 15.45, 
21.00 Dailusis čiuožimas. 20.55, 0.20 Eurosport 
žinios. 1.30 Tenisas. Parodomosios rungtynės 
Glazge. Didžioji Britanija. 3.00 Angliškasis bi-
liardas. Didžioji Britanija.

„DAr KArTĄ, IŠ NAUJO“
muzikinė drama. JAV. 2013. 
Režisierius: John Carney.
Vaidina: Keira Knightley, Mark Ruffalo, Adam Levine.

Greta ir jos ilgametis vaikinas Deivas draugauja nuo koledžo laikų ir kartu 
rašo dainas. Jie išvyksta į Niujorką, kai šis sudaro sutartį su stambia įrašų 
bendrove. Tačiau netrukus Deivas susipainioja naujai įgytos šlovės pinklė-
se ir nutolsta, palikdamas Gretą sudaužyta širdimi. Jos pasaulyje atsiranda 
prošvaistė, kai muzikos įrašų studijos darbuotojas išgirsta ją koncertuojančią.

„MIrTIES APSUPTYJE“
Veiksmo trileris. JAV, Vokietija. 
2002.
Režisierius: Don Michael Paul.
Vaidina: Bruce Weitz, 
Morris Chestnut, Ja Rule.

Našlys Saša Petrosevičius yra neiš-
šifruotas FTB agentas, vaidinantis 
chuliganišką tarptautinį automo-
bilių vagį, turintį daug draugų 
abiejose įstatymo pusėse. 

LNK
21.00

BTV
21.35

TV3
23.50

TV8
21.00

rekomenduoja
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6.15 Televitrina.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. „Legen

da apie Korą“ (N7).
7.30 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Kur giria žaliuoja.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 „Misija. Dirbame 

sau“. Lietuva, smul
kiojo verslo sėkmės 
istorijos, 2017.

10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Animacinis f. 

„Munis  mažasis 
mėnulio globėjas“.

12.45 Filmas šeimai 
„Miegančioji  
gražuolė“ (N7).

14.20 Komedija „Po prie
danga“ (N7).

16.15 Ekstrasensų mūšis.
18.00 INOprogresas.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija „Sniego 

šunys“.
21.30 Istorinė drama 

„Šnipų tiltas“ (N7).
0.25 Biografinė drama 

„Džoja“ (N7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Mada

gaskaro pingvinai“.
6.55 „Nepaprastas Gumu

liuko gyvenimas“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 

Ančiukai Duoniukai“.
7.45 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Stebuklų šalis“.
11.50 „Peliukas Stiuartas 

Litlis 2“.
13.15 Romantinė komedija 

„Iš kur tu žinai?“ (N7).
15.45 Komedija „Policijos 

akademija 4. Civiliai 
patruliai“ (N7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. „Batuo

tas katinas Pūkis“.
21.15 Romantinė komedija 

„Princesės dienoraš
tis 2. Karališkosios 
sužadėtuvės“.

23.35 Komedija „Žinių 
vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi“ (N14).

1.45 Veiksmo f. „Pasau linė 
invazija. Mūšis dėl 
Los Andželo“ (N14).

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą 2“.
7.20 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.45 „Džeronimas 3“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
11.55, 1.00 „Rudoji hiena“.
12.50, 1.55 „Gyvūnų 

mamos“. 2 d. 
13.40 „Agata Kristi. Mįslingos 

žmogžudystės“. 6 s.
15.15 Mes nugalėjom.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuoju Lietuvą.
23.20 Komedija „Kaimynai“ 

(subtitruota, S).
2.40 Dviračio žinios.
3.05 Teisė žinoti.

 19.30  Stilius 8.30  Kur giria žaliuoja

ŠeŠtadienis

„PRINCESĖS DIENORAŠTIS 2. KARALIŠKOSIOS SUŽADĖTUVĖS“
Romantinė komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Garry Marshall.
Vaidina: Anne Hathaway, Julie Andrews, Hector Elizondo.

Pagrindinė herojė Mija, netikėtai tapusi Ženovijos sosto paveldėtoja, 
sužino, jog jai užimti karalienės sostą gali tekti kur kas anksčiau, nei ji 
iš pradžių manė. Jaunoji herojė tikrai nesijaučia pasiruošusi tapti šalies 
valdove, tačiau, lyg to būtų maža, Mijai tenka dar vienas išbandymas. 
Pasirodo, sostą gali užimti tik ištekėjusi moteris!

rekomenduoja

„ŠNIPŲ TILTAS“
istoRinė dRama. JAV, Indija, 
Vokietija. 2015. 
Režisierius: Steven Spielberg.
Vaidina: Tom Hanks, 
Mark Rylance, Alan Alda.

Šaltojo karo metu vykstanti drama, 
kurioje Bruklino finansų advokatas 
Džeimsas Donovanas gauna užduotį 
susitarti dėl pasikeitimo įkaitais - pa-
šauto amerikiečių lakūno ir sovietų 
šnipo, atliekančio 45 metų bausmę 
dėl šnipinėjimo JAV. Iš pradžių ši ope-
racija baugina, bet netrukus Džeim-
sas pasiryžta priimti šį iššūkį.

„TRINTUKAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius: Chuck Russell.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger, 
James Caan, Vanessa Williams.

Filmo centre - liudininkų apsaugos 
programoje dirbantis Džonas Kru-
geris. Jo užduotis - garantuoti liudy-
tojui visišką slaptumą, tai reiškia, kad 
liudytojas gauna kitą pavardę, kitą 
gyvenimo legendą. Li Kulen, gin-
klų gamybos tinklo aukšto rango 
darbuotoja, liudija prieš savo bosą, 
kaltindama jį stambiomis aferomis. 
Jai paskiriama Džono apsauga. 

„JŪRŲ  
PĖSTININKAS 2“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2009.
Režisierius: Roel Reine.
Vaidina: Temuera Morrison, 
Lara Cox, Robert Coleby.

Jūrų pėstininkas kartu su žmona 
planuoja ramiai ir romantiškai pra-
leisti atostogas. Deja, jų planams 
nelemta išsipildyti. Vyras privalo 
išgelbėti teroristų užgrobto pen-
kių žvaigždučių viešbučio svečius, 
tarp kurių yra ir jo žmona... 

TV3
21.30

 TV8
6.45 Televitrina. 7.00 Teletabiai. 8.00 „Mažosios 
kerėtojos“. 8.30 „Mano mažasis ponis“. 9.30 „Šu
nyčiai patruliai“. 10.00 „Linksmieji traukinukai“. 
11.00 Senoji animacija. 12.00 „Ančiukų istorijos“. 
13.00 „Madagaskaro pingvinai“. 14.00 „Kung Fu 
Panda“ (N7). 14.30 „Vėžliukai nindzės“. 15.00 
Tavo augintinis. 15.30 Aš  Lietuvos pilietis. Įsi
pareigojimai ir kompromisai. 16.00 Martos Stiu
art kulinarijos mokykla. 16.35 „Detektyvė Fišer“ 
(N7). 17.50 Šokiai! (N7). 20.00 Labanakt, vai
kučiai. Senoji animacija. 21.00 Kriminalinė drama 
„Auroros Tygarden detektyvai. Tikros žmogžu
dystės“ (N7). 22.45 Muzikinė drama „Dar kartą, 
iš naujo“ (N14). 0.55 „Detektyvė Fišer“ (N7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Savaitės kriminalai (N7). 15.00 Labas va
karas, Lietuva. 16.00 KK2 (N7). 18.00 Pasirinkę 
Lietuvą. 18.30 Farai (N7). 19.00 #zemesukis. 
Asta 19.30 @rimvydasvalatka. 20.00 Burlai
vio „Brabander“ ekspedicija. 20.30 Autopilotas. 
21.00 Raudona Linija (N7). 22.00 Žinios. 23.00 
LKL čempionatas. „Lietuvos rytas“  „Juven
tus“. 1.10 Farai (N7). 1.35 Pagalbos skambutis 
(N7). 4.10 Tauro ragas (N7). 4.35 Apie žūklę. 
5.05 Autopilotas. 5.30 Ne vienas kelyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.50 Grok mylimas, akordeone! 7.25 „Juokingi 
kamuoliukai. Sportas“. 7.35 „Marinas ir jo draugai. 
Povandeninės istorijos“. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 
8.45 Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.25 
„Skraidantis būrys“. 11.30 Izmailovo parkas. 13.30, 
17.45 „Mama Liuba“. 17.25 Vakaro naujienos. 18.25 
Kas nori tapti milijonieriumi? 20.00 Laikas. 20.20 
Ekstrasensų mūšis. 22.50 „Fonogramos karaliai“. 

 RTR PLANETA BALTIJA 
7.00, 10.00, 10.20, 13.00 Žinios. 7.20 Tyrimą atlieka 
žinovai. 8.15 Gyvos istorijos. 9.05 Penki prieš vieną. 
10.40 Humoras! 13.20 „Iš kriminalinės paieškos vir
šininko gyvenimo“. 15.10 Sudaužytos širdys. 19.00 
Šeštadienio naujienos. 20.00 „Naktis po išleistuvių“. 
23.45 „Asmeninė teisėjos Ivanovos byla“.

 REN
9.35 Geriausias šefas. 13.05 „Kiekvienam po katinė
lį“. 14.05 Rusiškas vairavimas. 15.00 „Mintransas“. 
15.40 Sąžiningas remontas. 16.20 Pati naudin
giausia programa. 17.15 „Labiausiai šokiruojan
čios hipotezės“. 18.05 „Žmonijos paslaptys“. 19.30 
Prajuokink komiką. 20.00 „Įslaptinti sąrašai. Pačios 
beprotiškiausios tradicijos“. 21.55 „Rinkimų diena“. 

LNK
21.15

TV6
22.30

 19.30  „Batuo tas katinas 
  Pūkis“

BTV
22.05
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6.15 TV serialas 
„Diagnoz� - 
�mog�udyst�“ (N-7).

8.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie ��kl�.
10.00 Komedija 

„Nutr�k� nuo 
grandin�s“.

10.30 „Pragaro katyt�“.
11.30 „Am�ras - Azijos 

Amazon�“ (1).
12.40 TV serialas 

„�vaig�d�s kelias“.
13.50 „Vanity Fair. Visi�kai 

slaptai“ (N-7).
14.50 „Kas �udikas?“ 

Kriminalin� publi-
cistika. Pranc�zija 
(N-7).

16.00 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas (N-7).

17.00 LKL �empionatas. 
Lietuvos rytas - 
Juventus. Tiesiogin� 
transliacija.

19.30 Muzikin� kauk�.
22.05 Veiksmo f. 

„Trintukas“ (N-7).
0.20 Siaubo f. 

„Moli�gagalviai 4. 
Ker�to kraujas“ 
(N-14).

2.05 TV serialas 
„Beg�dis“ (S).

4.00 Muzikin� kauk�.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuv�.
7.25 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.
7.50 Ekovizija.
8.00 Auginantiems savo 

kra�t�.
8.30 4 kampai.
9.00 Skinsiu raudon� ro��.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Laiko pj�vis.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 MMA „King of the 

Cage“ II tarptautinis 
turnyras. Lietuva-
Amerika. Atsakomosios 
kovos. Kov� narvuose 
turnyras. 2017 m.

16.00 �inios. Orai.
16.20 4 kampai.
16.50 „Pra��tingi smarag-

dai“ (N-7).
18.00 �inios. Orai.
18.27 Rubrika „Sauganti 

Lietuva“.
18.30 „Geriausios nardymo 

vietos“ (N-7).
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 �inios. Orai.
20.27 Rubrika „Sauganti 

Lietuva“.
20.30 „Gurovo bylos. 

Med�iokl�“ (N-7).
22.30 �inios. Orai.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
1.00 „Merdoko paslaptys“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Rus� gatv�.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pa�velk � profesij� 

kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 Tarptautin�s menin�s 

gimnastikos var�ybos 
„Dalia Kutkait� Vilnius 
Cup“. Transliacija i� 
Vilniaus.

13.00 Atspind�iai. 
13.30 TV �ou „60 akimirk�“.
15.05 „Gimin�s“.
16.00 Projektas Pi.
16.30 Misija knygne�ys.
17.00 Klauskite daktaro.
17.55 „Kijevo senov�. Meno 

pasaulis. Iniciacijos 
Harmonijos 
�ventykloje“.

18.30 Dokumentinis „Rokis 
IV. Amerikieti�kas 
sm�gis“.

19.30 Istorijos detektyvai.
20.15 Stambiu planu.
21.00 Fantastinis siaubo 

trileris „�mon�s 
kat�s“ (subtitruota).

23.00 Grup�s „Colours of 
Bubbles“ koncertas.

23.45 Misija. Vilnija.
0.10 Dabar pasaulyje).
0.40 Dokumentin� drama 

„Gerasis G�ringas“.

6.20 Teleparduotuv�.
6.50 „Laukin� 

�iaur�s 
gamta“.

7.50 Daktaras 
Ozas. �eimos 
gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Keis�iausi 
pasaulio
restoranai“.

9.15 „Laukin� �iaur�s 
gamta“.

10.15 „B�r�ja“.
10.50 „Akloji“.
12.00 „Nekviesta 

meil�“.
14.05 Pasisv�r� ir 

laimingi.
15.05 „�irdele mano“ 

(N-7).
17.05 „Akloji“.
18.15 „B�r�ja“.
18.50 „Didingasis 

am�ius. 
Jos didenyb� 
Kiosem“.

21.00 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

23.20 „Detektyv� 
Rizoli“ (N-7).

0.20 Komedija 
„Nebraska“ 
(N-7).

2.25 „Modus“ (N-14).
3.55 Pasisv�r� ir 

laimingi.

6.15 Televitrina.
6.30 Visureigiais per 

Aliask� (N-7).
7.30 Joki� kli��i�! 

(N-7).
8.30 Vienam gale 

kablys.
9.00 Statyb� gidas.
9.30 I� peties (N-7).
10.30 Lietuvos mokykl� 

�aidyn�s.
11.00 I�likimas (N-7).
12.00 Joki� kli��i�! (N-7).
13.00 „Azija i� pauk��io 

skryd�io“.
14.00 „Terakotin� armija“.
15.00 Visureigiais per 

Aliask� (N-7).
16.00 I� peties (N-7).
17.00 „Aferistas“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 Europos moter� 

krep�inio 
�empionato 2019 
atrankos rungtyn�s. 
Lietuva - Vengrija. 
Tiesiogin� 
transliacija.

21.00 Dain� dvikova.
21.30 TV3 �inios. 

TV3 sportas. 
TV3 orai.

22.30 Veiksmo trileris 
„J�r� p�stininkas 2“ 
(N-14).

0.20 Veiksmo drama 
„Gelb�tojas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
�inios.

9.30 „Kai �aukia 
�irdis“.

10.30 Pinigai i� nieko.
11.30 „Elajus Stounas“.
12.30 „Pasaulio 

ekstremaliausi“.
13.30 „Apokalips�. 

Antrasis 
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

14.30 Nuotyki� filmas 
�eimai „Amazon�s 
d�iungl�s“.

16.00 Naujas veidas 
(N-7).

16.30 Kaip susigr��inti 
seksualum�.

17.35 �eimos vakaras. 
„Ma�ojo Niko 
nuotykiai“.

19.00 „Raudonoji 
karalien�“ (N-7).

20.00 „Turgus - miesto 
�irdis“.

21.00 „Pasidalink 
savo laime“ (1) 
(N-7).

22.00 „Beribis pasaulis“ 
(N-14).

23.00 Klaip�dos patruliai 
(N-7).

23.30 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

0.30 Noriu �io 
automobilio.

 23.00  Grup�s „Colours 
of Bubbles“ koncertas

 19.00  Muzikiniai 
  sveikinimai

 16.00  Blogiausias 
Lietuvos vairuotojas

 17.35  „Ma�ojo Niko 
  nuotykiai“

 15.05  „�irdele mano“ 

TV PROGRAMAlapkričio 11 d.

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.50 Grok mylimas, akordeone! 7.25 „Juokingi 
kamuoliukai. Sportas“. 7.35 „Marinas ir jo draugai. 
Povandenin�s istorijos“. 8.00 Gudrut�s ir gudru�iai. 
8.45 Ganytojo �odis. 9.15 Idealus remontas. 10.25 
„Skraidantis b�rys“. 11.30 Izmailovo parkas. 13.30, 
17.45 „Mama Liuba“. 17.25 Vakaro naujienos. 18.25 
Kas nori tapti milijonieriumi? 20.00 Laikas. 20.20 
Ekstrasens� m��is. 22.50 „Fonogramos karaliai“. 

 RTR PLANETA BALTIJA 
7.00, 10.00, 10.20, 13.00 �inios. 7.20 Tyrim� atlieka 
�inovai. 8.15 Gyvos istorijos. 9.05 Penki prie� vien�. 
10.40 Humoras! 13.20 „I� kriminalin�s paie�kos vir-
�ininko gyvenimo“. 15.10 Sudau�ytos �irdys. 19.00 
�e�tadienio naujienos. 20.00 „Naktis po i�leistuvi�“. 
23.45 „Asmenin� teis�jos Ivanovos byla“.

 REN
9.35 Geriausias �efas. 13.05 „Kiekvienam po katin�-
l�“. 14.05 Rusi�kas vairavimas. 15.00 „Mintransas“. 
15.40 S��iningas remontas. 16.20 Pati naudin-
giausia programa. 17.15 „Labiausiai �okiruojan-
�ios hipotez�s“. 18.05 „�monijos paslaptys“. 19.30 
Prajuokink komik�. 20.00 „�slaptinti s�ra�ai. Pa�ios 
beproti�kiausios tradicijos“. 21.55 „Rinkim� diena“. 

 NTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 �iandien. 7.25 Ap�i�ra. 7.55 
Naujas namas. 8.30 Gaminame su A.Zyminu. 
9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 Gyvas ir negyvas 
maistas. 11.00 Buto klausimas. 12.05 Vartoto-
j� prie�i�ra. 13.15 Va�iuosime, pavalgysime! 
14.05 „Muchtaras. Naujas p�dsakas“. 15.20 
„Kart�“. 16.00 „Milijono verta paslaptis“. 18.00 
Centrin� televizija su V.Takmenevu. 19.00 Tu - 
�aunuolis! �okiai. 21.50 „Gatvi� �statymai“. 
23.50 NTV pasis�d�jimas pas Margulis�. 1.00 
„Tarptautin� pj�klorama“ su T.Koesajanu. 1.55 
„Teismo detektyvas“. 3.05 „Gele�in� u�danga“. 

 TV POLONIA
6.40 „Laim�s spalvos“. 8.30 Klausimai per pus-
ry�ius. 11.55 Polonija 24. 12.40 Nepriklausomy-
b�s �vent�s i�kilmi� Var�uvoje transliacija. 14.50 
„T�vas Mateu�as“. 15.45 „Ir g�riui, ir blogiui“. 
16.45 „1935 m. Var�uva. Laisv�“. 17.00 Kult�-
ringieji PL. 18.00, 1.15 Lenk�@lenk� �odynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meil�“. 19.50 
Valstyb�s interesai. 20.25 I� nacionalin�s filmote-
kos. „Nepriklausomyb�s atgavimas“. 20.45, 2.45 
Animaciniai f. 21.00, 3.00 �inios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.45 „Karo merginos“. 22.40, 4.35 Didy-
sis testas. 0.10, 6.05 Muzikinis spektaklis. 1.05 
„1935 m. Var�uva. Laisv�“. 1.50 „M, kaip meil�“. 

 TV1000
7.10 „I�likimo eksperimentas“. 9.15 „Planeta 51“. 
11.05 „Klausyk �irdies“. 13.15 „D�esio D�eimso 
nu�udymas, kur� �vykd� bailys Robertas Fordas“. 
16.20 „Pianistas“. 19.10 „Saugus prieglobstis“. 
21.25 „Iliuzionistas“. 23.30 „�vyt�jimas“. 

 DISCOVERY 
7.25 Aliaska. �eima i� mi�ko. 9.10 Aliaska. Pa-
skutin� riba. 10.05 Sand�li� med�iotojai Britanijo-
je. 10.55 Sandoriai, ratai ir vagyst�s. 11.50 Paskui 
klasikinius automobilius. 12.40 Turto gelb�tojai. 
13.35 Sunkve�imi� vairuotojai. 14.30 Traukiniu 
� Aliask�. 15.25 Edas Statfordas. 16.20, 20.00 
Aukso kar�tin�. 17.15 ��alusio aukso prakeiks-
mas. 18.10 ��tono kanjonas. 19.05 B.Grilsas. 
Sala. 21.00 B�sto gelb�jimo operacija. 22.00 Mit� 
griov�jai. 23.00 Akropolio istorija. 24.00 �gulos 
karas su brakonieriais. 

 TRAVEL
7.00, 13.00 Naujo b�sto paie�ka. 9.00 Turto gel-
b�tojai. 10.00 Vie�bu�i� verslas. 11.00 1959 m. 
Airstream Globester. 12.00 Laris ir D�ord�as Lem-
bai �ilko kelio mar�rutu. 16.00 Ne�prastas maistas. 
21.00 Ne�inomos ekspedicijos. 22.00 Ne�inoma 
ekspedicija. 23.00 Vaiduokli� med�iotojai.  

 ANIMAL PLANET
7.25 Bangini� karai. 8.15, 22.55 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 12.50 �uns gelb�jimo misija. 
13.45 Pabaisos manyje. 14.40 Gaudant monstrus. 
15.35, 0.45 �impanz�. 18.20 Dr.D�efas. 19.15 
Gyv�n� prieglauda. 20.10 Nacionalinis parkas. 
21.05 �iaur�s Amerika. 22.00 Akipl��os kat�s. 

 SPORT1
7.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Neapolio 
„Napoli“ - Milano „Inter“. 9.00 „Penktasis k�li-
nys“. Ispanijos „Endesa“ krep�inio lygos ap�-
valga. Vakar. 11.00 Pasaulio taur�s plaukimo 
var�ybos. Kinija. Pirma diena. Vakar. 13.00 „NBA 
Action“. Krep�inio lygos ap�valga. 4 laida. 13.30 
Tiesiogiai. Pasaulio taur�s plaukimo var�ybos. 
Kinija. Antra diena. 15.30 Rusijos „Premier“ 
futbolo lygos ap�valga. 16 turas. 16.00 „CrossFit 
Games“. Ketvirta laida (rungtys: moter� b�gimas, 
vyr� j�gos rungtys, b�gimas, svori� kilnojimas, 
finalas, apdovanojimai). Premjera. 18.10 Ispani-
jos „Endesa“ krep�inio lyga. Malagos „Unicaja“ - 
Vitorijos „Baskonia“. 20.00 Pasaulio taur�s 
plaukimo var�ybos. Kinija. Pirma diena. Vakar. 
22.00 NBA krep�inio lyga. Majamio „Heat“ - Los 
And�elo „Clippers“. 0.10 KOK Summer Special 
Edition. 2 d. 2.00 „Road to Glory“. Laida apie 
kovin� sport�. Penktas sezonas. �e�ta laida. 

 VIASAT SPORT BALTIC
9.50 Motosportas. Valensijos MotoGP Moto3 
treniruot� 3. 10.45 Motosportas. Valensijos 
MotoGP treniruot� 3. 11.50 Motosportas. Va-
lensijos MotoGP Moto2 treniruot� 3. 13.00 
Futbolas. UEFA �empion� lygos �urnalas. 
13.30 Motosportas. Valensijos MotoGP Moto3 
kvalifikacija. 14.25 Motosportas. Valensijos 
MotoGP treniruot� 4. 15.05 Motosportas. 
Valensijos MotoGP kvalifikacija. Tiesiogin� 
transliacija. 16.00 Motosportas. Valensijos 
MotoGP Moto2 kvalifikacija. Tiesiogin� trans-
liacija. 17.00 Motosportas. Valensijos MotoGP 
kvalifikacija. 17.55 „Formul�-1“. Brazilijos 
GP kvalifikacija. Tiesiogin� transliacija. 19.15 
„Formul�-1“. Brazilijos GP treniruot� 3. 20.45 
Snukeris. „Champion of Champions“ turny-
ras. �e�toji diena. Tiesiogin� transliacija. 1.00 
„Formul�-1“. Brazilijos GP kvalifikacija. 

 EUROSPORT
9.30, 23.45, 3.30 Sporto linksmyb�s. 9.45, 12.00 
Kaln� slidin�jimas. Pasaulio taur�. Austrija. 
10.45, 12.45, 18.30, 20.20, 0.45, 2.30, 5.15 Kaln� 
slidin�jimas. Pasaulio taur�. Suomija. 15.00 Dai-
lusis �iuo�imas. 17.00 Jojimas. Kataras. 19.15 
Dailusis �iuo�imas. 20.10, 0.40 Eurosport �inios. 
21.30, 1.30, 4.00 Regbis. Pranc�zija.

 15.00  Visureigiais per 
  Aliask�
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 12.40  „Vande nyno 
paslaptys su Džefu Korvinu“

20.55 Vakaras su aktoriumi 
Vytautu Paukšte

 9.00  „Ponas Bynas“ 18.00  Raudonas kilimas

6.15 Televitrina.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. „Legen

da apie Korą“ (N7).
7.30 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Komedija „Suaugu

siųjų priežiūra“ (N7).
13.35 Nuotykių f. „Nilo 

perlas“ (N7).
15.45 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N7).
16.15 Ekstrasensų mūšis 

(N7).
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 X Faktorius (N7).
22.00 Juodojo humoro 

komedija „Gautas 
iškvietimas 3“ 
(N14).

23.30 Kriminalinė drama 
„Persekiotoja už 
objektyvo“ (N14).

1.20 Biografinė drama 
„Džoja“ (N7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Mada

gaskaro pingvinai“.
6.55 Animacinis f. „Nepap

rastas Gumuliuko 
gyvenimas“.

7.20 „Nickelodeon“ 
valan da. Ančiukai 
Duoniukai“.

7.45 Animacinis f. „Nera
mūs ir triukšmingi“.

8.10 Animacinis f. „Kempi
niukas Plačiakelnis“.

8.35 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio pasakos“.

9.00 Animacinis f. 
„Ponas Bynas“.

9.30 Animacinis f. 
„Tinginių miestelis“.

10.00 Komedija šeimai 
„Melagis melavo...“

11.50 Nuotykių komedija 
„Bukas ir Bukesnis“.

14.00 Veiksmo ir nuotykių f. 
„Žemės branduolys“.

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Lietuvos balsas. 

Muzikinės dvikovos.
22.10 Trileris „Išdavikas“ 

(N14).
0.20 Mistinis siaubo f. 

„Vilkolakis“ (S).
2.05 Komedija „Žinių 

vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi“ (N14).

6.00 LR himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
7.00 Mes nugalėjom.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų 

pasakos“. 14 s.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, 1.25 „Brazilijos gam

tos stebuklai“. 2 d. 
12.50, 2.20 „Europos 

tyrai“. 2 d..
13.45 TV serialas „Puaro“. 

„Mėlynojo traukinio 
paslaptis“ (N7).

15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Labdaros koncertas 

„Mylinčios širdys. 
Degu kaip žvakė 2017“. 

19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 TV serialas „Laisvės 

kaina. Partizanai“ (N7).
21.55 Kriminalinė komedija 

„Tapatybės vagilė“.
23.55 TV serialas „Drakula“.
3.15 Klausimėlis.lt.
3.45 Dainuoju Lietuvą.

6.30 Galiūnų čempionų 
lygos etapas Kanadoje. 
II d. 2017 m.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N7).
9.00 Galiūnų čempio

nų lygos etapas 
Suomijoje. I d. 2017 m.

10.00 „Nutrūkę nuo 
grandinės“.

10.30 „Pragaro katytė“.
11.30 „Amūras  Azijos 

Amazonė“.
12.40 TV serialas „Vande

nyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“.

13.40 Pramoginis sveikini
mų koncertas.

16.00 TV serialas „Policijos 
akademija“ (N7).

17.00 LKL čempionatas. 
„Šiauliai“  „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija.

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N7).

21.35 Anapus nežinomybės 
(N7).

22.35 TV serialas „Sostų 
karai“ (N14).

23.40 Veiksmo f. 
„Trintukas“ (N7).

1.45 Ekstrasensų mūšis 
(N7).

3.25 Dokumentinis f. 
„Slap tosios draugi
jos. Konspiratorių 
kaukės“.

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Gamtos magija“.
7.50 Ekovizija.
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Geriausios nardymo 

vietos“ (N7).
10.35 Ekovizija.
10.45 Visa tiesa apie kavą.
10.50 „Gurovo bylos. Me 

džioklė“ (1, 2) (N7).
12.55 „Moterų daktaras“.
14.55 „Ilga kelionė namo“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
16.50 „Pražūtingi 

smaragdai“.
18.00 Žinios. Orai.
18.27 Rubrika „Sauganti 

Lietuva“.
18.30 „Ge riausios nardymo 

vietos“ (N7).
19.00 Gyvenimo būdas.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 MMA „King of the 

Cage“ II tarptautinis 
turnyras. 

24.00 „Gurovo bylos. 
Medžioklė“ (1, 2).

2.00 „Slaptas augalų gyve
nimas. Sandrauga“.

6.00 LR himnas.
6.05 Grupės „Colours of 

Bubbles“ koncertas.
6.55 Mokslo sriuba.
7.30 Vilniaus albumas.
7.45 Trembita (subtitruota).
8.00 Menora (subtitruota).
8.15 Vilniaus sąsiuvinis.
8.30 Kelias. 
9.00 Euromaxx.
9.30 „Skonio pasaka“. 
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno 

dienos.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Kultmisijos.
12.45 Kelias į namus.
13.15 „Mid summer Vilnius 

2017“. 
15.00 Linija, spalva, forma.
15.30 Stop juosta.
16.00 Šventadienio mintys.
16.30 Legendos.
17.15 Stilius.
18.10 „Kijevo senovė. Meno 

pasaulis. Šviesa kve
piantis burlaivis“.

18.45 „Kiotas. Romantiška 
pažintis su naciona
linėmis vertybėmis“. 

19.30 „Gnomeo ir Džuljeta“.
20.55 Vakaras su aktoriumi 

Vytautu Paukšte.
22.30 Operos žvaigždės 

vienoje scenoje. 
0.15 Dabar pasaulyje.

 16.20  Krepšinio 
pasaulyje su V.Mačiuliu

 TV8
6.45 Televitrina. 7.00 Teletabiai. 8.00 „Mažo
sios kerėtojos“. 9.00 „Mano mažasis ponis“. 
9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 „Linksmieji 
traukinukai“. 11.00 Senoji animacija. 12.00 
„Ančiukų istorijos“. 13.00 „Madagaskaro ping
vinai“. 14.00 „Kung Fu Panda“ (N7). 14.30 
„Vėžliukai nindzės“. 15.00 Sveikatos medis. 
16.00 Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 16.35 
„Detektyvė Fišer“ (N7). 17.55 Šokiai! (N7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Harietės svajonė“ 
(N7). 22.55 Kriminalinė drama „Auroros Ty
garden detektyvai. Tikros žmogžudystės“ (N7). 
0.35 „Detektyvė Fišer“ (N7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Bus visko. 7.30 
Nuo... Iki. 8.30 KK2 (N7). 10.30 Savaitės 
kriminalai (N7). 11.00 Ne vienas kelyje. 11.30 
Autopilotas. 12.00 Kalinių žmonos (N7). 13.00 
Pagalbos skambutis (N7). 17.35 Valanda su 
Rūta. 19.00 KK2 (N7). 21.00 Savaitės pano
rama. 21.30 @rimvydasvalatka. 22.00 Žinios. 
23.00 LKL čempionatas. „Šiauliai“  „Žalgiris“. 
1.10 Farai (N7). 1.35 24 valandos (N7). 
4.10 Autopilotas. 4.35 Ne vienas kelyje. 5.05 
Savaitės panorama. 5.30 Kalinių žmonos (N7). 

 PBK
6.00, 2.35 EURONEWS. 6.40, 11.00 Naujienos. 
6.50 Sargybinis. 7.15 „Juokingi kamuoliukai. 
Pinkodas“. 7.30 „Marinas ir jo draugai. Po
vandeninės istorijos“. 7.50 Padriki užrašai su 
D.Krylovu. 8.05 Sveikata. 9.00 Naujienos (su 
subtitrais). 9.10 Garbės žodis su J.Nikolajevu. 
9.55 „Mano mama gamina geriau!“ 12.05 „Di
letantas“. 16.05 Visų geriausias! 17.55 Aš galiu! 
Unikalių sugebėjimų šou. 20.00 Šiandien vakare. 
23.00 Laikas. 0.35 Komedija „Rinkimų diena“.

 RTR PlaneTa BalTIja 
7.15 J.Petrosiano humoro laida. 7.45 Žinios. Mas
kva. 8.25 Pats sau režisierius. 9.15 Rytinis paštas. 
10.00 Žinios. 10.20 Kai visi namie. 11.15 Juoktis 
leidžiama. 13.00 Sulaužyti likimai. 17.00 Talen
tų konkursas. 19.00 Savaitės naujienos. 21.00 
Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 23.00 „Ša
lies budėtojas“. 23.55 „Svečias iš židinio“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šei
mynėlė“. 7.05 „Nenusakomame aukštyje“. 10.50 
„Dvikova“. 12.2516.05 „Džokeris“. 20.05 „Džoke
ris. Atpildas“. 22.00 „Džokeris. Operacija „Spąstai“. 
1.10 Druska. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl sveiki! 
7.45 Kūdikio lūpomis. 8.25 Valgome namie! 
9.25 Pirmoji pavara. 10.10 Metas atostogauti. 
11.00 Technikos stebuklai. 11.55 Sodininkų 
atsakas. 13.00 „Maža žemė“. 14.00 „Muchtaras. 
Naujas pėdsakas“. 15.25 „Kriminalinė Rusija“. 
16.00 Tyrimą atliko. 17.00 Naujos rusiškos 
sensacijos. 18.00 Savaitės apžvalga. 19.15 
Tu nepatikėsi. 20.05 Žvaigždės susiėjo. 21.55 
„Gat vių įstatymai“. 23.55 „Purvinas darbas“. 
3.30 „Geležinė uždanga“. 4.25 Aleksandras 
Žurbinas. Melodijos iš atminties. 

 TV PolonIa
6.55 „Namas“. 8.40 Giminės saga. 9.05 Re
portažas. 9.35 ZUS be sienų. 9.55 Laisvasis 
ekranas. 10.15 Telerytas. 10.50 Grūdas. 11.20, 
20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 11.50 „Žvaigždžių 
piratas“. 12.55, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 
13.00 Viešpaties Angelas. 14.00 Šv. Mišios. 
15.20 Turistinė kelionė. 15.40 „Namas“. 17.30 
„Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, 
kaip meilė“. 19.50, 4.35 Akis į akį. 20.40, 2.45 
Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.45 „Blondinė“. 22.35, 5.15 „Ponas 
Tadas“. 1.10 Pramoginė laida. 1.30 „M, kaip 
meilė“. 

 TV1000
7.10 „Švytėjimas“. 9.25 „Iliuzionistas“. 11.35 
„Saugus prieglobstis“. 13.45 „Divergentė“. 16.25 
„Troja“. 19.25 „Brangusis Džonai“. 21.30 „Ins
trukcijos nėra“. 23.50 „Žmogus, kurio nebuvo“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 11.50, 24.00 Aukso karštinė. 7.00 Kaip tai 
veikia? 7.25 Nesėkmių garažas. 8.15 Greiti ir 
triukšmingi. 9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 
10.05 Ledyninio ežero maištininkai. 10.55 Aliaskos 
pakraštys. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 
Sandoriai, ratai ir vagystės. 16.20 Mega pervežimai. 
17.15 Supervilkikai. 18.10 Svajonių automobiliai. 
19.05 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 20.00 Maisto 
fabrikas. 21.00 Laukinių kalnų karaliai. 22.00 Edas 
Statfordas. 23.00 Išgyventi su Edu Stafordu. 

 TRaVel
6.00, 21.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Naujo būsto 
paieška. 9.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Vieš
bučių verslas. 11.00 1959 m. Airstream Globester. 
12.00, 17.00 Statybos Pensilvanijos krante. 13.00 
Statybos Aliaskoje. 18.00 Neįprastas maistas. 19.00 
Viešbučių verslas. 20.00 Laris ir Džordžas Lembai 
Šilko kelio maršrutu. 23.00 Vaiduoklių medžiotojai. 

 18.00  Labdaros 
  koncertas
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lapkričio 12 d.

 12.00  Jokių kliūčių! 1.15  „Detektyvė Rizoli“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Laukinė šiaurės 

gamta“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“.

9.15 „Povandeninis 
Okavango pasaulis“.

10.15 „Būrėja“.
10.50 „Akloji“.
12.00 Su cinkeliu (N-7).
14.00 Pasisvėrę ir 

laimingi.
15.05 „Širdele mano“ 

(N-7).
17.05 „Akloji“.
18.15 „Būrėja“.
18.50 Nuotykių komedija 

„Rožinės panteros 
kerštas“ (N-7).

21.00 Kriminalinis 
veiksmo f. 
„International“ 
(N-14).

23.20 Romantinė 
komedija  
„Sėkmės,  
Čakai“ (S).

1.15 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

2.00 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

3.50 Pasisvėrę ir 
laimingi.

6.15 Televitrina.
6.30 Visureigiais per 

Aliaską (N-7).
7.30 „Azija iš paukščio 

skrydžio“.
8.30 Ekstremali žvejyba.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
10.30 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“.
11.00 Išlikimas (N-7).
12.00 Jokių kliūčių! (N-7).
13.00 „Azija iš paukščio 

skrydžio“.
14.00 „Sen Mišelio kalnas - 

laikui nepavaldi 
tvirtovė“.

15.00 Visureigiais per 
Aliaską (N-7).

16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Aferistas“ (N-7).
17.55 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Brazilijos 
prizo lenktynės. 
Tiesioginė transliacija.

20.00 „APB“ (N-7).
21.00 Dainų dvikova.
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
24.00 Rizikingiausi polici-

jos darbo epizodai.

9.00 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 „Turgus - miesto 
širdis“.

11.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

12.35 „Pasidalink 
savo laime“ (1) 
(N-7).

13.35 Naujas 
veidas (N-7).

14.05 Animacinė 
komedija  
„Džesis ir Petas“.

15.40 Kriminalinis veiksmo 
trileris „Ant ribos“ 
(N-7).

17.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

18.00 „Judriausios 
pasaulio vietos“ (1).

19.00 „Raudonoji 
karalienė“ (N-7).

20.00 „Kai šaukia širdis“.
21.00 VIP seansas. 

„Advokatas iš 
Linkolno“ (N-14).

23.05 „Paskutinės 
panteros“ (N-14).

0.05 „Apokalipsė. 
Antrasis pasaulinis 
karas“ (N-7).

1.05 „Beribis pasaulis“ 
(N-14).

„HARIETĖS SVAJONĖ“
Romantinė dRama. Vokietija. 2011.
Režisierius: John Delbridge.
Vaidina: Wanda Perdelwitz, Ben Braun, Ulrike C. Tscharre.

Harietė dėl netikėto nėštumo turėjo palikti mokyklą. Susilaukusi sūnaus 
vos šešiolikos ji iki šiol gyvena pas tėvus Hadsono slėnyje, netoli Niujorko. 
Didžiausia Harietės svajonė - būti nepriklausomai ir pagaliau pačiai pasi-
rūpinti savo sūnumi. Moteris svajoja apie profesionalią fotografiją, kurios 
negalėjo studijuoti dėl ankstyvos motinystės, tačiau tam nepritaria jos tėvai.

TV8
21.00

rekomenduoja

„ROŽINĖS  
PANTEROS KERŠTAS“
nuotykių komedija. D.Britanija, 
JAV. 1978.
Režisierius: Blake Edwards.
Vaidina: Peter Sellers, 
Dyan Cannon, Robert Webber.

Iš keblumų nuolat išsikapstantį ne-
sugaunamąjį inspektorių Kliuzo vėl 
persekioja nusikaltėliai. Šįkart pasi-
kėsinimas į jį lyg ir pavyksta...

„PERSEKIOTOJA  
UŽ OBJEKTYVO“
kRiminalinė dRama. JAV. 2015.
Režisierius: Doug Campbell.
Vaidina: Amy Pietz, Kelcie 
Stranahan, Katrina Norman.

Po baisaus užpuolimo aštuoniolik-
metei Džudei visur vaidenasi jos pa-
vojingas kaimynas. Mergina su ma-
ma persikrausto į užmiestį. Kaimy-
nystė rami, žmonės nepavojingi, čia 
kitaip nei mieste - tvirtina mama...

„IŠDAVIKAS“
tRileRis. D.Britanija, Prancūzija. 
2016.
Režisierius: John Le Carré.
Vaidina: Ewan  McGregor, 
Stellan Skarsgard, Damian Lewis.

Jauna porelė atostogų metu susipa-
žįsta su žavingu, įdomiu ir turtingu 
vyriškiu Dima. Netrukus paaiškėja 
Dimos turtų kilmė: jis - Rusijos ma-
fijos nešvarių pinigų „plovėjas“. 

TV1
18.50

LNK
22.10

TV3
23.30

 ANImAL PLANET
7.25 Banginių karai. 8.15, 0.45 Namai medžiuo-
se. 12.50 Liūtė karalienė. 13.45 Nacionalinis par-
kas. 14.40 Kinologijos įvadas. 15.35 Šimpanzė. 
16.03 Gorilų mokykla. 17.25 Šimpanzė. 18.20 
Pabaisos manyje. 19.15 Gaudant monstrus. 
20.10 Šuns gelbėjimo misija. 21.05 Šiaurės 
Amerika. 22.55 Teisingumas Teksaso valstijoje. 

 SPORT1
8.00 Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Kinija. 
Antra diena. 10.00 Čempionai LT. Graplingas. 
Europos čempionatas. 10.30 NBA krepšinio lyga. 
Memfio „Grizzlies“ - Hiustono „Rockets“. Vakar. 
12.40 „CrossFit Games“. Ketvirta laida (rungtys: 
moterų bėgimas, vyrų jėgos rungtys, bėgimas). 
Vakar. 14.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Finalinis etapas. Pietų afrika. 16.00 NBA krepšinio 
lyga. Memfio „Grizzlies“ - Hiustono „Rockets“. 
Vakar. 18.10 „CrossFit Games“. Ketvirta laida. 
Vakar (rungtys: moterų svorių kilnojimas, finalas, 
apdovanojimai). 19.30 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Madrido „Real“ - Barselonos „Barce-
lona“. 21.30 „Road to Glory“. Laida apie kovinį 
sportą. 22.00 „NBA Action“. 22.30 Tiesiogiai. 
NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - Bostono 
„Celtics“. 1.10 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Finalinis etapas. Pietų Afrika. Vakar. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - 
„Manchester United“. 8.50 Boksas. Mairis Brie-
dis - Mike’as Perezas. 10.20 „Formulė-1“. Bra-
zilijos GP kvalifikacija. 11.45 Motosportas. Va-
lensijos MotoGP Moto3 lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 13.05 Motosportas. Valensijos Mo-
toGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
14.50 Motosportas. Valensijos MotoGP lenkty-
nės. Tiesioginė transliacija. 16.25 „Formulė-1“. 
Brazilijos GP kvalifikacija. 17.50 „Formulė-1“. 
Brazilijos GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
20.15 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 20.45 
Snukeris. „Champion of Champions“ turnyras. 
Septintoji diena. Tiesioginė transliacija. 1.00 
Snukeris. „Champion of Champions“ turnyras. 
Septintoji diena. 6.00 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 

 EUROSPORT
6.30, 9.30 Regbis. Prancūzija. 8.00 Sporto 
linksmybės. 8.15, 10.45, 20.15 Kalnų slidinė-
jimas. Pasaulio taurė. Suomija. 15.45, 21.30 
Dailusis čiuožimas. 17.00, 23.00 Dviračių tre-
kas. Didžioji Britanija. 20.00 Žiemos sportas. 
Kryptis - Pjongčangas. 20.10, 0.55 Eurosport 
žinios.

 21.00  „Advokatas iš 
  Linkolno“



6.10 Televitrina.
6.25 INOprogresas.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Moderni 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Legendinės legendos.
10.55 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

„Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 TV serialas „Pamilti 

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

Neto“ (N-7).
20.00 Legendinės legendos.
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 

„Gaudynės“ (N-7).
0.35 TV serialas „Kaulai“ 

(N-7).
1.30 TV serialas „Gražuolė 

ir pabaisa“ (N-7).
2.20 TV serialas „Hubertas 

ir Staleris“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Mada-

gaskaro pingvinai“.
7.30 Animacinis f. „Ne pap-

rastas Gumuliuko 
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos ((N-7).
12.35 Bus visko.
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas „Meilė 

gydo“.
20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Trileris „Šauksmas“ 

(N-14).
0.40 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
1.30 TV serialas 

„Vampyro dienoraš-
čiai“ (N-14).

2.15 Trileris „Išdavikas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 3“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 3“ (N-7).
11.40 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.25 Dokumentinis f. 

„Istorijos perimetrai“. 
23.20 TV serialas „Medi-

čiai, Florencijos 
valdovai“ (N-7).

0.15 TV serialas „Detek-
tyvas Monkas 7“ (N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 20.30  Panorama 13.00  „Kempiniukas 
  Plačiakelnis“

 17.35  24 valandos

Pirmadienis

 TV8
6.25 Televitrina. 6.40 Senoji animacija. 7.35 
„Natalija“ (N-7). 8.35 Svajonių ūkis. 9.05 „Ais-
tros vynas“ (N-7). 10.05 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 11.05 Romantinė drama „Harietės 
svajonė“ (N-7). 13.00 „Mažosios kerėtojos“. 
14.00 „Mano mažasis ponis“. 14.30 „Kung 
Fu Panda“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 „Natalija“ (N-7). 17.00 „Aistros 
vynas“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Romantinė drama „Svetima širdis“ 
(N-7). 22.55 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
1.00 TV Pagalba (N-7). 

 Info TV
6.30 #zemesukis. 7.00 Savaitės panorama. 7.30 
Valanda su Rūta. 9.00 Žinios. 10.00 @rimvy-
dasvalatka. 10.30 KK2 (N-7). 11.30 Yra, kaip 
yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis (N-7). 
13.35 24 valandos (N-7). 15.30 Valanda su 
Rūta. 17.00 Info diena. 21.00 Info komentarai su 
Indre Makaraityte. 21.30 Info diena. 22.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.35 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.40 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 Komedija „Bal-
tos rasos“. 14.00 Kontrolinis pirkinys. 14.55 Mados 
nuosprendis. 16.00 Susituokime. 16.50 Vyriška/
Moteriška. 17.50 Iš tiesų. 18.50 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  20.55 „Imperijos 
sparnai“. 23.10 Vakaras su Urgantu. 23.40 Vyriška/
Moteriška. 0.30 Pozneris. 1.20 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Vietos laikas. 11.00 „Žmogaus dalia“. 
12.00 60 minučių. 13.55 „Morozova“. 17.00 Andre-
jus Malachovas. 18.00 60 minučių. 20.00 „Tyrimo 
paslaptys“. 21.50 Vakaras su V.Solovjovu. 0.25 
Žinios. Sankt Peterburgas.  

 Ren
7.50 Žvalus rytas! 8.30 Tinkama priemonė. 9.25 
„Šeimos dramos“. 11.15 Pati naudingiausia progra-
ma. 12.05 Mums net nesisapnavo. 14.45 Čapman 
paslaptys. 15.40 „Pėdsekiai“. 17.30 Gyva tema. 18.25 
Tinkama priemonė. 19.25 „Šeimos dramos“. 21.20 
Michailo Zadornovo koncertas. 23.00 „V ir M“. 

„SVeTIMa ŠIRDIS“
Romantinė dRama. D.Britanija, Vokietija. 2014.
Režisierius: Giles Foster.
Vaidina: Carolina Vera, Greg Wise, Gedeon Burkhard.

Lemtingas įvykis pakeis dviejų šeimų likimus. Sunkiai sergančios Elizabet svajo-
nė išsipildo ir ji sulaukia donorinės širdies, kurios jai be galo reikia. Po operacijos 
fiziškai ji jaučiasi puikiai, bet emociškai - ne visai gerai. Elizabet jaučiasi nutolusi 
nuo savo vyro ir vaikų. Kažkokia keista jėga moterį atveda į nematytą vietą - 
netoli namų moters, kurios širdis dabar plaka moteris krūtinėje.

„Melo PInKlĖS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2008.
Režisierius: Ridley Scott.
Vaidina: Leonardo DiCaprio, 
Russell Crowe, Mark Strong.

Filmas nagrinėja tokias temas, kaip 
terorizmas, slaptųjų tarnybų veikla 
ir karas Irake. CŽV agentas Rodže-
ris Feris suseka pagrindinį teroristų 
lyderį, įtariamą veikla iš Jordanijos. 
Su CŽV agento Edo Hofmano pa-
galba jie imasi operacijos. Tačiau 
jam bandant pasinaudoti intelek-
tu, Feris nepasitiki niekuo, netgi 
artimiausiais žmonėmis. 

„ŠĖTono BelaUKIanT“
siaubo filmas. JAV. 2014.
Režisieriai: Matt Bettinelli-Olpin, 
Tyler Gillett.
Vaidina: Allison Miller, 
Zach Gilford, Sam Anderson.

Zakas ir Samanta džiaugiasi pirmo-
siomis vedybinio gyvenimo dieno-
mis. Medaus mėnesiui jie išsirinko 
Dominikos Respubliką. Per karna-
valą jie sutinka pranašautoją, kuri 
Samantai įkyriai kartoja žodžius „Jie 
jau laukia“. Grįžusi namo Samanta 
supranta, kad laukiasi. Nėštumas 
nuo pat pradžių labai keistas... 

„jUoDaSIS SĄRaŠaS“
tV seRialas. JAV. 2015.
Režisierius: Jon Bokenkamp.
Vaidina: James Spader, Megan 
Boone, Diego Klattenhoff.

Reimondas Redingtonas, vienas ieš-
komiausių FTB nusikaltėlių, ateina į 
FTB ir pareiškia, kad jie gali dirbti išvien. 
Jis pareiškia, kad kalbės tik su Elizabet 
Kin, naujoke FTB analitike. Redingto-
nas FTB pateikia juodąjį sąrašą - sąrašą 
garsių teroristų ir nusikaltėlių, apie ku-
riuos pasaulis nė nenutuokia. 

TV8
21.00

lnK
0.40

rekomenduoja

TV6
23.00
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BTV
21.00

6.40 TV serialas „Diag
nozė  žmogžudystė“.

7.35 TV serialas „Farų 
karai“ (N7).

8.30 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

9.30 TV serialas 
„Voratinklis“ (N7).

10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N7).

11.35 TV serialas „Įteisintas 
faras“ (N7).

12.40 TV serialas „Stoties 
policija“ (N7).

13.45 TV serialas „Farų 
karai“ (N7).

14.45 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

15.50 TV serialas 
„Voratinklis“ (N7).

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Stoties 

policija“ (N7).
19.30 TV serialas „Įteisintas 

faras“ (N7).
20.30 Farai (N7).
21.00 Veiksmo trileris „Melo 

pinklės“ (N14).
23.30 Siaubo f. „Moliūga

galviai 4. Keršto 
kraujas“ (N14).

1.15 TV serialas „Sostų 
karai“ (N14).

2.05 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N7).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Laiko pjūvis.
7.50 24/7.
8.50 4 kampai.
9.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kai praeitis nepalei

džia“ (N7).
11.30 „Albanas“ (N7).
12.35 „Baudėjas“ (N7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N7).
14.55 „Vienišas vilkas“ 

(N7).
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.52 Rytojus prasideda 

nuo mažų dalykų.
18.55 „Vienišas vilkas“ 

(N7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Nuoga tiesa (N7).
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 Gyvenimo būdas 

(N7).
0.45 Šiandien kimba.
1.45 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai.
2.40 „Moterų daktaras“ 

(N7).
3.25 „Albanas“ (N7).
4.10 „Rojus“ (N7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras.
6.55 ARTi. Veidai.
7.10 „Šikšnosparnis Patas“.
7.25 „Heidė“.
7.50 ARTS21.
8.20 Atspindžiai. 
8.50 „Nuo gamyklos kon

vejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Durys atsidaro.
12.35 „Gnomeo ir Džuljeta“.
13.55 Nacionalinis turtas.
14.20  „Rokis IV“. Amerikie

tiškas smūgis“.
15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
15.40 „Heidė“.
16.05 „Nuo gamyklos kon

vejerio 2“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Rusų gatvė.
18.30 Kelias į namus.
19.00 Euromaxx.
19.35 „Konsteblė 3“ (N7).
20.30 Nes man tai rūpi.
21.15  „Leninas. 

Žlugęs mitas“.
22.10 „Neįtikėtinos 

istorijos 4“.
23.45 DW naujienos rusų k.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos 

vakaras. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N7).

7.50 Kas namie 
šeimininkas?

8.50 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.

9.20 „Juodieji meilės 
deimantai“ (N7).

10.25 „Policija ir Ko“ (N7).
11.30 „Ekspertė Džordan“.
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N7).
13.30 „Diagnozė  žmogžu

dystė“ (N7).
14.35 „Marvel animė. 

Iksmenai“ (N7).
15.05 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuoty

kiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N7).

21.00 Parodijų komedija 
„Saulėlydis. Brėkštantis 
vėjas“ (N14).

22.40 „Meilės randai“ (N7).
0.35 „Diagnozė  žmogžu

dystė“ (N7).
1.25 „Policija ir Ko“ (N7).
2.15 „Ekspertė Džordan“.

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N7).
8.00 „Nuodėmių daktaras“ 

(N7).
9.00 Kur giria žaliuoja.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N7).
11.30 „Melas ir paslaptys“ 

(N7).
12.30 „Kvantikas“ (N7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N7).
14.00 „6 kadrai“ (N7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Nuodėmių 

daktaras“ (N7).
16.00 „Melas ir 

paslaptys“ (N7).
17.00 „Kvantikas“ 

(N7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N7).
19.00 „Kobra 11“ (N7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N14).
22.00 Farai (N7).
23.00 Siaubo f. 

„Šėtono  
belaukiant“ (S).

0.50 „Kobra 11“ (N7).
1.45 „Daktaras Hausas“ 

(N14).
2.35 „Las Vegasas“ (N7).

9.00 Naujas 
veidas (N7).

9.30 „Kai šaukia širdis“.
10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Judriausios 

pasaulio vietos“.
12.30 Noriu šio 

automobilio.
13.30 Filmas šeimai 

„Tvenkinio  
paslaptys“.

15.00 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai ir  
simboliai.

15.30 „Elajus 
Stounas“.

16.20 Animacinė 
nuotykių komedija 
„Bitė Maja“.

17.55 „Pasidalink 
savo laime“ (1) 
(N7).

18.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Apokalipsė. Antrasis 
Pasaulinis karas“ 
(N7).

21.35 Kino akademija. 
„Seklūs vandenys“ 
(N14).

23.50 Balticum TV 
žinios.

0.20 Trileris „Didesni 
purslai“ (N14).

 12.35  „Gnomeo ir 
  Džuljeta“

 20.30  Nuoga tiesa 15.50  „Voratinklis“  16.20  „Bitė Maja“ 15.00  „Nuodėmių 
  daktaras“

 10.25  „Policija ir Ko“

TV PROGRAMAlapkričio 13 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiš
kas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.25 „Paslėptų kamerų agentūra“. 10.00 „Sudau
žytų žibintų gatvės 10“. 12.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 13.00, 15.30 Susitikimo vieta. 16.00 
„Speciali laida“ su Vadimu Takmenevu. 17.00 
„Inspektorius Kuperis“. 18.50 „Apsauginis“. 
20.50 „Nevskis“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.20 
Pozdniakovas. 23.35 „Narkotikų kelias“. . 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.10 Knygų kandys. 
8.25, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 8.50 Dienos 
receptas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 
18.20, 4.30 Trumpa istorija. 12.10 Kultūringieji 
PL. 13.05 Valstybės interesai. 13.35, 16.45 Žinios. 
13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 15.20 
Akis į akį. 15.50 „Dona ir Fredas“. 16.25 Turistinė 
kelionė. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25, 1.20 
Paslėpti lobiai. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Sekma
dienis su... 19.40 Prie Tatrų. 19.55, 4.40 „Laimės 
spalvos“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.45, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.45, 
5.15 Polonija 24. 23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 0.10 „Paderevskis. 
Veiksmo, sėkmės ir šlovės žmogus“. 

 TV1000
7.30 „Instrukcijos nėra“. 10.00 „Žmogus, kurio 
nebuvo“. 12.25 „Brangusis Džonai“. 14.40 
„Kambarinės dienoraštis“. 16.45 „Didžioji 
afera“. 19.10 „Marija Antuanetė“. 21.30 „Pabu
dimas“. 23.35 „Didysis Lebovskis“.

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai 
veikia? 8.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 San
dėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Paskui klasikinius 
automobilius. 10.05 Išgyvenimas nepaprastomis 
sąlygomis. 10.55 Išgyventi su Edu Stafordu. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Traukiniu į Aliaską. 17.15 
Svajonių automobiliai. 21.00 Edas Stafordas. 
22.00 Išlikimo žaidimai. 23.00 B.Grilsas. Sala. 

 TraVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00 Namų medžiuose gyven
tojai. 10.00 Viešbučių verslas. 12.00, 22.00 Nežino
ma ekspedicija. 15.00 1959 m. Airstream Globester. 
16.00 Dženi ir Oli nuotykiai Oregono valstijoje. 16.30 
Parsivesk mane namo. 17.00 Neįprastas maistas. 
21.00 Laris ir Džordžas Lembai Šilko kelio maršrutu. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Gorilų mokykla. 8.15, 16.30, 
0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15, 1.40 
Didžiausi ir blogiausi. 10.05 Šiaurės Amerika. 
11.55 Nacionalinis parkas. 12.50 Kinologijos 
įvadas. 14.40 Šiaurės Amerika. 15.35, 23.50 
Teisingumas Teksaso valstijoje. 17.25, 21.05 
Pabaisos manyje. 18.20 Upių pabaisos. 22.00 
Kalnų pabaisos. 22.55 Laukinėje Iberijoje. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“  
Bostono „Celtics“. Vakar. 9.10 Pasaulio rali
kroso čempionatas. Finalinis etapas. Pietų Afri
ka. Vakar. 11.10 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 12.10 KOK 
Summer Special Edition. 2 d. 14.10 ATP 250 
teniso turnyras. Miunchenas. Vienetų finalas. 
16.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Ma
drido „Real“  Barselonos „Barcelona“. 17.40 
„CrossFit Games“. Ketvirta laida (rungtis: moterų 
bėgimas). 18.00 Pasaulio ralikroso čempiona
tas. Finalinis etapas. Pietų Afrika. Vakar. 20.00 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 
12 turas. 21.00 NBA krepšinio lyga. Toronto 
„Raptors“  Bostono „Celtics“. Vakar. 23.10 KOK 
World Series. Vilnius. 1 d. 1.20 NBA krepšinio 
lyga. Majamio „Heat“  Los Andželo „Clippers“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar 500 mylių lenktynės. 11.00 Snu
keris. „Champion of Champions“ turnyras. 
Septintoji diena. 15.25 Futbolas. UEFA Čem
pionų lygos žurnalas. 15.55 „Formulė1“. Bra
zilijos GP lenktynės. 18.25 Ledo ritulys. KHL. 
Minsko „Dinamo“  „Ak Bars“. Tiesioginė 
transliacija. 21.00 Smiginis. „Grand Slam of 
Darts“ turnyras. Trečioji diena. Tiesioginė 
transliacija. 1.00 Krepšinis. Eurolyga. „Arma
ni Olimpia“  „Žalgiris“. 3.00 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 4.55 Krepšinis. Eurolyga. 
„Maccabi“  „Real“. 

 eurosPorT
6.00, 11.30, 19.50, 0.15 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Suomija. 7.30, 16.30, 23.00, 
2.30 Regbis. Prancūzija. 8.30, 13.30, 20.50 An
gliškasis biliardas. „Masters“ serijos turnyras. 
Kinija. 13.00, 2.00 FIFA futbolas. 17.45 Dailusis 
čiuožimas. Japonija. 19.45 Žiemos sportas. 
Laida „Chasing History“. 20.40 Eurosport ži
nios. 1.45 Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 10.30  „Sudužusių 
  žibintų gatvės“

 11.30  „Albanas“  16.30  Laba diena, 
  Lietuva

 18.00  Kas ir kodėl? 20.00  „Meilė gydo“ 14.30  „Pažadėtoji“

 TV8
6.25 Televitrina. 6.40 Senoji animacija. 7.35 
„Natalija“ (N-7). 8.35 Tavo augintinis. 9.05 
„Aistros vynas“ (N-7). 10.05 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 11.05 Romantinė drama „Svetima 
širdis“ (N-7). 13.00 „Linksmieji traukinukai“. 
13.30 „Ančiukų istorijos“. 14.00 „Mano ma-
žasis ponis“. 14.30 „Madagaskaro pingvinai“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
„Natalija“ (N-7). 17.00 „Aistros vynas“ (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė drama „Svetima širdis“ (N-7). 22.55 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 1.05 TV Pagalba 
(N-7). 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Nuo... Iki. 8.30 
Farai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00 Info komentarai 
su Indre Makaraityte. 10.30 Bus visko. 11.30 
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis 
(N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 15.30 Nuo... 
Iki. 16.30 Farai (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
Info komentarai su Indre Makaraityte. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.35 Nau-
jienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Imperijos 
sparnai“. 14.50 Mados nuosprendis. 15.55 Su-
situokime. 16.50 Vyriška/Moteriška. 17.45 Iš 
tiesų. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.00 „Imperijos sparnai“. 23.10 
Vakaras su Urgantu. 23.45 Vyriška/Moteriška. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Žinios. Vietos laikas. 11.00 „Žmogaus 
dalia“. 12.00 60 minučių. 13.55 „Morozova“. 17.00 
Andrejus Malachovas. Tiesioginis eteris. 18.00 60 
minučių. 20.00 „Tyrimo paslaptys“. 21.50 Vakaras 
su V.Solovjovu. 0.25 Žinios. Sankt Peterburgas. 

 Ren
7.55 Žvalus rytas! 8.35 Tinkama priemonė. 9.30 
„Šeimos dramos“. 11.15 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.05 „Įslaptinti sąrašai. Kur išauš pasaulio 
pabaiga?“ 13.50 Keista byla. 14.45 Čapman pa-
slaptys. 15.35 „Pėdsekiai“. 17.30 Gyva tema. 18.25 
Tinkama priemonė. 19.25 „Šeimos dramos“. 21.25 
Geriausias šefas. 0.50 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.05 
„Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiškas NTV 
rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Paslėptų 
kamerų agentūra“. 10.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 
10“. 12.25 Ypatingas įvykis. 13.00, 15.30 Susitikimo 
vieta. 16.00 „Speciali laida“ su Vadimu Takmenevu. 
17.00 „Inspektorius Kuperis“. 18.50 „Apsauginis“. 
20.50 „Nevskis“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.20 
„Narkotikų kelias“. 1.20 Susitikimo vieta. 

 TV PolonIa
8.35, 17.55, 2.15 Laida vaikams. 8.50 Dienos 
receptas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 
18.20, 4.30 Trumpa istorija. 12.10, 22.45, 5.15 
Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos pokal-
bis. 12.45, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 
16.45 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Karo merginos“. 15.15 „Paderevskis. Veiksmo, 
sėkmės ir šlovės žmogus“. 16.25 Pradėk star-
tuolį. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25, 1.15 
Zondas 2. 18.10, 2.30 Miško bičiuliai. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Literatūros chuliganas. 19.25 
„Naszaarmia.pl“. 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 
20.25, 6.35 Laida iš Didžiosios Britanijos. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.10 „Dona 
ir Fredas“. 0.40 Kažkas matė, kažkas žino. 

 TV1000
7.30 „Pabudimas“. 9.45 „Marija Antuanetė“. 
12.15 „Išlikimo eksperimentas“. 14.25 „Tintino 
nuotykiai. Vienaragio paslaptis“. 16.45 „Klau-
syk širdies“. 19.10 „Bremo Stokerio „Drakula“. 
21.40 „Lygūs“. 23.40 „Tamsusis slėnis“.

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 
Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Paskui klasikinius 
automobilius. 10.05 Išgyvenimas nepaprastomis 
sąlygomis. 10.55 Išgyventi su Edu Stafordu. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Nepaprasti inžinierių 
sprendimai. 17.15 Svajonių automobiliai. 21.00 
Aukso karštinė. 22.00 Šėtono kanjonas. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00 Namų medžiuose gy-
ventojai. 10.00 Viešbučių verslas. 12.00 Nežinoma 
ekspedicija. 15.00 1959 m. Airstream Globester. 
16.00 Dženi ir Oli nuotykiai Oregono valstijoje. 
16.30 Parsivesk mane namo. 17.00, 21.00 Neįpras-
tas maistas. 23.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Moderni 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
10.30 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
10.55 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

„Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 TV serialas „Pamilti 

vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Komedija „Ir čia 

priėjo Poli“ (N-7).
0.15 TV serialas „Kaulai“ 

(N-7).
1.20 TV serialas „Gražuolė 

ir pabaisa“ (N-7).
2.10 TV serialas „Hubertas 

ir Staleris“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Mada-

gaskaro pingvinai“.
7.30 Animacinis f. „Nepap-

rastas Gumuliuko 
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 4 valandos (N-7).
12.35 Nuo... Iki.
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas 

„Meilė gydo“.
20.30 Kitu kampu.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo f. 

„Gaudynės“ (N-14).
0.35 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
1.25 TV serialas 

„Vampyro  
dienoraščiai“ (N-14).

2.10 Trileris „Šauksmas“ 
(N-14).

6.00 LRs himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 3“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 3“ (N-7).
11.40 Beatos virtuvė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 TV serialas „Tvin 

Pyksas 3“ (N-14).
0.15 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 7“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

6.40 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

7.35 TV serialas „Farų 
karai“ (N-7).

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

9.30 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

11.35 TV serialas „Įtei-
sintas faras“ (N-7).

12.40 TV serialas „Stoties 
policija“ (N-7).

13.45 TV serialas „Farų 
karai“ (N-7).

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

15.50 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Stoties 

policija“ (N-7).
19.30 TV serialas „Įtei-

sintas faras“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo komedija 

„Specialiosios agen-
tės“ (N-7).

22.50 Veiksmo trileris „Melo 
pinklės“ (N-14).

1.10 TV serialas 
„Begėdis“ (S).

2.05 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Vantos lapas.
7.20 Muzikinės kovos.
9.20 „Likimo melodija“ 

(N-7).
10.25 „Kai praeitis nepalei-

džia“ (N-7).
11.30 „Albanas“ (N-7).
12.35 „Baudėjas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
14.55 „Vienišas vilkas“ 

(N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.52 Sauganti Lietuva.
18.55 „Vienišas vilkas“ 

(N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.25 „Krikšto tėvas“ 

(N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 Nuoga tiesa (N-7).
1.45 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai.
2.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
3.25 „Albanas“ (N-7).
4.10 „Rojus“ (N-7).
5.00 „Bitininkas“ (N-7).
5.45 „Albanas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
7.10 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
7.25 „Heidė“.
7.50 Misija knygnešys.
8.20 Septynios Kauno 

dienos.
8.50 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Euromaxx.
12.40 Klauskite daktaro (su 

vertimu į gestų k.).
13.30 Nes man tai rūpi.
14.20 „Leninas. Žlugęs 

mitas“.
15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
15.40 „Heidė“.
16.05 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 2“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai. 
19.05 Laisvės vėliavnešiai.
19.35 „Konsteblė 3“ (N-7).
20.25 Anapus čia ir dabar.
21.15 „Tremtiniai. Europa 

1945 metais“.
22.10 „Šerlokas 2“. 2/2 s. 

„Baskervilių šuo“.
23.40 DW naujienos rusų k.
23.50 Dabar pasaulyje.
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 lapkričio 14 d.

 21.30  „Elajus Stounas“ 11.30  „Melas ir 
  paslaptys“

 16.05  „Džekio Čano 
  nuotykiai“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Gorilų mokykla. 8.15, 16.30, 
0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15, 1.40 
Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 14.40, 22.55 Laukinėje 
Iberijoje. 11.55 Pabaisos manyje. 12.50 Upių pabai-
sos. 15.35, 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05 
Šuns gelbėjimo misija. 18.20, 22.00 Liūtė karalienė. 

 SPort1
7.00 NBA krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ - 
Hiustono „Rockets“. 9.10 „CrossFit Games“. Ke-
tvirta laida (rungtys: moterų bėgimas, vyrų jėgos 
bėgimas, moterų svorių kilnojimas). 10.30 Tiesio-
giai. Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Tokijas. 
Pirma diena. 13.00 KOK World Series. Vilnius. 
1 d. 15.10 „CrossFit Games“. Trečia laida (rungtys: 
vyrų jėgos bėgimas). 15.35 Pasaulio taurės plau-
kimo varžybos. Kinija. Pirma diena. 17.35 NBA 
krepšinio lyga. Gražiausi sezono epizodai. 17.50 
NBA krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ - Hiustono 
„Rockets“. 20.00 Čempionai LT. Graplingas. Eu-
ropos čempionatas. Antra laida. Premjera. 20.30 
„Road to Glory“. Laida apie kovinį sportą. Penktas 
sezonas. Septinta laida. Premjera. 21.00 Pasaulio 
taurės plaukimo varžybos. Tokijas. Pirma diena. 
Šiandien. 23.40 KOK World Series. Vilnius. 2 d. 
2.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Finalinis 
etapas. Pietų Afrika. 

 ViASAt SPort BAltic
6.55 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ - „Ak 
Bars“. 8.55, 16.10 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 
9.25 Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Baskonia“. 
11.25 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - SKA. 13.55 
Ledo ritulys. KHL. „Red Star“ - Maskvos „Dina-
mo“. 16.40 Motosportas. Nascar 500 mylių lenk-
tynių apžvalga. 17.40 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Manchester United“. 19.30 
Krepšinis. Eurolyga. „Olympiacos“ - „Panathi-
naikos“. 21.30 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - 
„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Krep-
šinis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Real“. 1.45 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Lada“. 

 euroSPort
8.30, 13.30, 22.30 Angliškasis biliardas. „Mas-
ters“ serijos turnyras. Kinija. 11.30 TBA. 12.30, 
18.45 Regbis. Prancūzija. 16.30 Kalnų slidinė-
jimas. Pasaulio taurė. Suomija. 17.10 Žiemos 
sportas. Laida „Chasing History“. 17.15 FIFA 
futbolas. 17.45 Dviračių trekas. Didžioji Britani-
ja. 19.40, 0.25 Eurosport žinios. 22.00 Jojimas. 
23.45 Automobilių lenktynės. Porsche „Su-
percup“ serija. 0.15 Bandomasis važiavimas. 
0.35 Dailusis čiuožimas. Japonija. 2.30 Sporto 
linksmybės. 3.00 Dailusis čiuožimas. Europos 
čempionatas. Čekija.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Kas namie 
šeimininkas?

8.50 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.

9.20 „Juodieji meilės dei-
mantai“ (N-7).

10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“.
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Iksmenai“ (N-7).
15.05 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmog žudystės VIII. 
Lemtingoji orchidėja“.

23.05 „Meilės randai“ (N-7).
0.50 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
1.40 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.30 „Ekspertė Džordan“.

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Nuodėmių daktaras“ 

(N-7).
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Melas ir paslaptys“ 

(N-7).
12.30 „Kvantikas“ (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Nuodėmių daktaras“ 

(N-7).
16.00 „Melas ir paslaptys“ 

(N-7).
17.00 „Kvantikas“ (N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Trileris „Kulka į 

galvą“ (N-14).
23.50 Eurolygos 

rungtynės. Malagos 
„Unicaja“ - Kauno 
„Žalgiris“. Vaizdo 
įrašas.

1.40 „Kobra 11“ (N-7).
2.40 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
3.30 „Las Vegasas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Pasidalink 
savo laime“ (1) 
(N-7).

10.30 „Turgus - miesto 
širdis“.

11.30 „Apokalipsė. 
Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

12.35 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

13.05 Kriminalinis 
veiksmo trileris  
„Ant ribos“ (N-7).

14.55 „Kai šaukia 
širdis“.

15.55 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

16.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

18.00 Naujas veidas 
(N-7).

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Noriu šio 

automobilio.
21.30 „Elajus Stounas“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Raudonoji 

karalienė“ (N-7).

„KulKA Į GAlVĄ“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Walter Hill.
Vaidina: Sylvester Stallone, Jason Momoa, Christian Slater.

Daug nešvarių darbelių įvykdęs patyręs žudikas Džimis kartu su part
neriu Luisu pašalina susikompromitavusį policininką Henką. Deja, juos 
kažkas išduoda ir, belaukiant užmokesčio, netikėtai pasirodęs smogi
kas nuduria Luisą. Džimis prisiekia už partnerį atkeršyti. Tirti policininko 
Henko žūties atvyksta detektyvas Teiloras.

tV6
22.00

„ir ČiA PriĖJo Poli“
Komedija. JAV. 2004.
Režisierius: John Hamburg.
Vaidina: Philip Seymour Hoffman, 
Ben Stiller, Jennifer Aniston.

Permainų nemėgstantis Rubenas 
patenkintas savo išvaizda, gyveni
mu, darbu ir nauja žmona... Bet pir
mąją medaus mėnesio dieną žmo
na jį išduoda. Vyrukas sugniuždytas 
grįžta namo ir bando užsimiršti... tV3

22.30

„GAuDYnĖS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Giorgio Serafini.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Vinnie Jones, Randy Couture.

Los Andželo požemiuose siaučia 
pavojingi narkotikų prekeiviai. Nar
kotikų verslas klesti, nes teisėsauga 
užmerkia akis. Korumpuotą detek
tyvą Reilį gali paauklėti tik vienas 
geriausių agentų Maksvelas. lnK

22.30

„miDSomerio 
ŽmoGŽuDYStĖS Viii“
deTeKTyVas. D.Britanija. 2005.
Režisierius: Peter Smith.
Vaidina: John Nettles, 
John Hopkins, Matt Bardock.

Midsomeris  mažas ir mielas mies
telis. Ramūs jo žmonės gyvena 
gražų gyvenimą savo jaukiuose ko
tedžuose. Bent jau taip galėtų pa
sirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tačiau... 
Miestelį gaubia tamsios paslaptys. tV1

21.00

rekomenduoja
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6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Moderni šeima“ 

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
10.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
10.55 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 TV serialas 

„Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 TV serialas 

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikinglotto.
22.30 Premjera! Komedija 

„Barmenas“ (N-7).
0.20 TV serialas 

„Kaulai“ (N-7).
1.20 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
2.05 „Hubertas ir Staleris“ 

(N-7).

6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas 

Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.30 Anapus nežinomybės 

(N-7).
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas 

„Meilė gydo“.
20.30 Moterys prieš vyrus 

(N-7).
21.30 Žinios. 
22.30 Kriminalinė 

komedija „Menas 
vogti“ (N-14).

0.20 TV serialas 
„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.10 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.55 Veiksmo f. 
„Gaudynės“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 3“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 4“ (N-7).
11.40 Emigrantai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 „Po vienu dangum“ 

(N-14).
0.15 „Detektyvas 

Monkas 7“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė 

ekspedicija.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 23.20   „Po vienu dangum“ 16.30    TV Pagalba  19.30  KK2

trečiadienis

„BARMENAS“
Komedija. Rusija. 2015. 
Režisierė: Dina Šturmanova.
Vaidina: Vitalijus Gogunskis, Ivanas Ochlobistinas, Julija Paršuta.

Vadimas - paprastas biuro darbuotojas, dirbantis modernioje kompa-
nijoje, bet gyvenantis gana nuobodžiai. Jis svajoja apie daugiau nuoty-
kių ir didesnį pripažinimą. Viskas pasikeičia, kai vaikinas užsuka į barą ir 
paslaptingas barmenas pasiūlo kokteilį. Išgėręs jį Vadimas tampa nauju 
žmogumi - jį lydi sėkmė, atviros visų, net prabangiausių klubų durys.

rekomenduoja

TV3
22.30

„ĮSTATYMAS IR TVARKA. 
SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ 
SKYRIUS“
deteKtyvinis serialas. JAV. 2010.
Režisierius: Dick Wolf.
Vaidina: Mariska Hargitay, Richard
Belzer, Christopher Meloni.

Niujorko policijoje suformuojamas 
Specialiųjų tyrimų skyrius. Kiekvieną 
dieną jie išeina lyg į karą su nusikal-
tėliais. Tik ar visuomet laimi teisingu-
mas? Ar įmanoma, kad kasdienis su-
sidūrimas su nusikaltimais nepaveiks 
ir pareigūnų asmeninio gyvenimo?

„SPECIALIOSIOS AGENTĖS“
veiKsmo Komedija. JAV. 2005.
Režisierė: Angela Robinson.
Vaidina: Jordana Brewster, 
Meagan Good, Sara Foster. 

FTB dėl unikalių sugebėjimų me-
luoti, apgaudinėti ir muštis slaptai 
misijai nusamdo keturias moks-
leives. Žavioji ketveriukė prade-
da mokytis pogrindinėje slaptųjų 
agentų akademijoje, vadinamoje 
tiesiog D.E.B.S. Karštos ir kovingos 
pupytės išsiruošia gelbėti pasaulio, 
tačiau tai darys tikrai dailiai...

„AISTROS VYNAS“
tv serialas. Graikija. 2013.
Režisierė: Vana Dimitriou.
Vaidina: Apostolis Totsikas, 
Andreas Georgiou, Eleni Vaitsou.

Achilas iš Kipro ir Melina iš Kretos. 
Tai naujųjų laikų Romeo ir Džulje-
ta, kurie dėl savo meilės turi įveikti 
tėvų prieštaravimus ir aplinkinių 
skepticizmą. Vešinti Graikijos gamta, 
istorinis paveldas, nuostabūs sau-
lėlydžiai nedžiugins mylimųjų, nes 
likimas bus labai negailestingas...

TV1
20.00

BTV
22.50

TV8
17.00

 TV8
6.25 Televitrina. 6.40 Senoji animacija. 7.35 
„Natalija“ (N-7). 8.35 Mamyčių klubas. 9.05 
„Aistros vynas“ (N-7). 10.05 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 11.05 Romantinė drama „Svetima 
širdis“ (N-7). 13.00 „Linksmieji traukinukai“. 
13.30 „Ančiukų istorijos“. 14.00 „Mano mažasis 
ponis“. 14.30 „Madagaskaro pingvinai“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Na-
talija“ (N-7). 17.00 „Aistros vynas“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.15 Europos 
taurės krepšinio rungtynės. Jeruzalės „Hapoel“ - 
Panevėžio „Lietkabelis“. Tiesioginė transliacija. 
22.15 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
(N-7). 22.50 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7).

 INfO TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Kitu kampu. 
8.30 Farai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00 Info ko-
mentarai su Indre Makaraityte. 10.30 Nuo... 
Iki. 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 
14.25 Yra, kaip yra (N-7). 15.30 Kitu kampu. 
16.30 Farai (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.45 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.40, 
1.30 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Imperijos 
sparnai“. 14.55 Mados nuosprendis. 15.55 Susi-
tuokime. 16.50 Vyriška/Moteriška. 17.45 Iš tiesų. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos 
laikas. 21.05 „Imperijos sparnai“. 23.10 Vakaras 
su Urgantu. 23.50 Vyriška/Moteriška. 0.35 Iš tiesų.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 Žinios. 
11.00 „Žmogaus dalia“. 12.00 60 minučių. 13.55 
„Morozova“. 17.00 Tiesioginis eteris. 18.00 60 
minučių. 20.00 „Tyrimo paslaptys“. 21.50 Vaka-
ras su V.Solovjovu. 0.40 „Šeimos brangenybės“. 

 REN
7.50 Žvalus rytas! 8.30 Tinkama priemonė. 9.25, 
19.30 „Šeimos dramos“. 11.15 Pati naudingiau-
sia programa. 12.05 „Įslaptinti sąrašai. Pasaulis 
išprotėjo!“ 14.00 Žiūrėti visiems! 14.25 Dvie-
jų vandenynų kova. 15.20 Čapman paslaptys. 
16.10, 0.05 „Pėdsekiai“. 17.35 Gyva tema. 18.30 
Tinkama priemonė. 21.25 Labiausiai šokiruojan-
čios hipotezės. 23.10 „Kiekvienam po katinėlį“.
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6.40 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

7.35 „Farų karai“ (N-7).
8.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Įteisintas faras“ 

(N-7).
12.40 „Stoties policija“ 

(N-7).
13.45 „Farų karai“ (N-7).
14.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.50 „Voratinklis“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Stoties policija“ 

(N-7).
19.30 „Asmens sargybinis“ 

(N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo ir 

nuotykių f. „Kariai 
angelai“ (N-14).

22.50 Veiksmo komedija 
„Specialiosios  
agentės“ (N-7).

0.35 „Begėdis“ (S).
1.30 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
2.15 Farai (N-7).
2.35 Pragaro katytė.
3.25 Vanity Fair. Visiškai 

slaptai (N-7).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
7.20 Nuoga tiesa (N-7).
9.20 „Likimo melodija“ 

(N-7).
10.25 „Taip toli ir taip arti“ 

(1) (N-7).
11.30 „Albanas“ (N-7).
12.35 „Baudėjas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
14.55 „Vienišas vilkas“ 

(N-7).
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai. 
18.52 Sauganti Lietuva.
18.55 „Vienišas vilkas“ 

(N-7).
20.00 Reporteris.
20.25 „Krikšto tėvas“ (N-7).
21.30 Moterų balsas. 

Dabar.
22.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 MMA „King of 

the Cage“ II tarp-
tautinis turnyras. 
Lietuva-Amerika. 
Atsakomosios kovos. 
Kovų narvuose turny-
ras. 2017 m. (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 „Vilnius Mama 

Jazz 2016“.
7.25 „Heidė“.
7.50 Pradėk nuo savęs.
8.20 Nacionalinis turtas.
8.50 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Singapūro ir Penango 

kulinarinė įvairovė“.
12.40 Stilius.
13.35 Kultūros teismas. 
14.20 „Tremtiniai. Europa 

1945 metais“.
15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.40 „Heidė“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Vilniaus albumas.
18.15 Trembita.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Atėnų 
„PAOK“. Tiesioginė 
transliacija iš.

21.00 Maistas ir aistros.
21.30 FIBA krepšinio čempi-

onų lyga. Oldenburgo 
„EWE Baskets“ - 
„Juventus“. Tiesioginė 
transliacija.

23.30 DW naujienos rusų k.
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 „JAZZ-FOLK“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 Kas namie 

šeimininkas?
8.50 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
9.20 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Iksmenai“ (N-7).
15.05 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės VIII. Aistros 
dėl žirgo“ (N-7).

23.05 „Meilės randai“ 
(N-7).

0.55 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Nuodėmių daktaras“ 

(N-7).
9.00 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“.
9.30 „CSI Majamis“ (N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Melas ir paslaptys“ 

(N-7).
12.30 „Kvantikas“ (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Nuodėmių daktaras“ 

(N-7).
16.00 „Melas ir paslaptys“ 

(N-7).
17.00 „Kvantikas“ (N-7).
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
18.30 Europos moterų 

krepšinio čempionato 
2019 atrankos rungty-
nės. Rusija - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija.

20.30 „6 kadrai“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 Europos taurės krepši-

nio rungtynės. Bilbao 
„Basket“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“. 
Tiesioginė transliacija.

22.20 Rungtynių pertraukoje - 
„Kartu mes - komanda“.

23.30 „Kobra 11“ (N-7).
0.35 „Naša Raša“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 „Elajus 
Stounas“.

11.30 „Kai šaukia 
širdis“.

12.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

13.35 Animacinė 
komedija  
„Džesis ir Petas“.

15.10 „Pasidalink 
savo laime“ (1) 
(N-7).

16.10 Dokumentinis f. 
„Visai šalia“.

18.00 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

19.00 „Turgus - 
miesto širdis“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai 
iš nieko.

22.00 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Paskutinės 
panteros“  
(N-14).

0.30 „Elajus 
Stounas“.

 21.00   Maistas ir aistros 13.55   „Kapitonas
    Gordejevas“

 19.30    „Asmens 
    sargybinis“

 15.10  „Pasidalink 
   savo laime“

 23.30    „Kobra 11“ 16.30   „Būk su manim“

TV PROGRAMAlapkričio 15 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 9.25 „Paslėptų kamerų agentūra“. 10.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 10“. 12.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 13.00, 15.30 Susitikimo vieta. 
16.00 „Speciali laida“ su Vadimu Takmenevu“. 
17.00 „Inspektorius Kuperis“. 18.50 „Apsaugi-
nis“. 20.50 „Nevskis“. 22.45 Dienos apžvalga. 
23.20 „Narkotikų kelias“. 1.20 Susitikimo vieta.

 TV PoloNia
7.05 „Manimi nesirūpink“. 8.00 Ekumeninė 
laida. 8.25, 17.55, 2.15 Petersburskio muzikos 
šou. 8.50 Dienos receptas. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.00, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 
12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.30, 23.05, 
5.35 Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 
15.20, 0.10 „Draustinis“. 16.25 Pradėk startuo-
lį. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25 Astronari-
umas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „Lomiankos, 
arba į pagalbą Varšuvai“. 19.25, 1.15 Rytų 
studija. 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 20.25 
Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.45, 3.45 „Gilus vanduo“.

 TV1000
9.40 „Bremo Stokerio „Drakula“. 12.10 „Švy-
tėjimas“. 14.35 „Iliuzionistas“. 16.50 „Saugus 
prieglobstis“. 19.10 „Karalienės sesuo“. 21.35 
„Insurgentė“. 24.00 „Artimi trečiojo laipsnio 
kontaktai“. 2.45 „Žmogus, kurio nebuvo“. 

 DiscoVery 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijo-
je. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 
18.40 Paskui klasikinius automobilius. 10.05 
Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 10.55 
Išgyventi su Edu Stafordu. 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpar-
davinėtojai. 14.30 Didžiosios mašinos. 17.15 
Svajonių automobiliai. 21.00, 23.00, 2.50, 4.30 
Nesėkmių garažas. 22.00, 3.40 Automobiliai. 
24.00 Greitai ir garsiai.

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Namų medžiuose 
gyventojai. 10.00 Viešbučių verslas. 12.00, 21.00, 
2.00 Nežinoma ekspedicija. 15.00 1959 m. Airstre-
am Globester. 16.00 Dženi ir Oli nuotykiai. 16.30 
Parsivesk mane namo. 17.00, 5.00 Neįprastas 
maistas. 23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Gorilų mokykla. 8.15, 
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15, 
1.40 Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 14.40, 22.55, 
5.02 Laukinėje Iberijoje. 11.55 Šuns gelbėjimo 
misija. 12.50 Liūtė karalienė. 15.35, 23.50, 5.49 
Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Dr.Džefas. 
18.20, 22.00, 4.15 Namelių medyje meistrai. 

 sPorT1
7.00 Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Tokijas. 
Pirma diena. 9.30 Čempionai LT. Graplingas. Euro-
pos čempionatas. Antra laida. 10.00 „Road to Glory“. 
Septinta laida. 10.30 Tiesiogiai. Pasaulio taurės plau-
kimo varžybos. Tokijas. Antra diena. 12.45 KOK 
World Series. Vilnius. 2 d. 15.00 „Road to Glory“. 
Septinta laida. 15.30 „CrossFit Games“. Ketvirta 
laida. 16.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Finali-
nis etapas. Pietų Afrika. 18.00 Pasaulio taurės plauki-
mo varžybos. Kinija. Antra diena. 20.00 Italijos „Seria 
A“ futbolo lygos apžvalga. 11 turas. 20.40 „CrossFit 
Games“. Ketvirta laida. 21.00 Pasaulio taurės plauki-
mo varžybos. Tokijas. Antra diena. Šiandien. 23.00 
KOK GP series. Talinas. 1 d. 1.10 NBA krepšinio 
lyga. Memfio „Grizzlies“ - Los Andželo „Clippers“. 
3.20 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 
12 turas. 4.20 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. 
Anžės „Angers SCO“ - Paryžiaus „Saint-Germain“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.05 Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Man-
chester United“. 8.55 Eurolyga. „Unicaja“ - „Žal-
giris“. 10.55 Eurolyga. „Baskonia“ - „Real“. 12.55 
„Mobil-1“ The Grid lenktynės. 13.25 KHL. „Red 
Star“ - Maskvos „Dinamo“. 15.25 KHL. „Barys“ 
- „Avangard“. Tiesioginė transliacija. 18.00 UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 18.30 „Formulė-1“. 
Brazilijos lenktynių apžvalga. 19.30 Eurolyga. 
„Fenerbahce“ - „Olympiacos. Tiesioginė translia-
cija. 21.40 Eurolyga. „Valencia Basket“ - „Armani 
Olimpia“. Tiesioginė transliacija. 23.45 „Grand 
Slam of Darts“ turnyras. Penktoji diena. 

 eurosPorT
6.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempionatas. 
Šveicarija. 6.45 Lengvoji atletika. Europos čempio-
natas. Nyderlandai. 8.30, 13.30, 21.05 Angliškasis 
biliardas. „Masters“ serijos turnyras. Kinija. 11.30 
Bandomasis važiavimas. 11.45 Porsche „Super-
cup“ serija. 12.15 Regbis. Prancūzija. 13.25, 18.30 
„Chasing History“. 16.30 Olimpinės žaidynės. 
18.35, 23.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Suomija. 19.30 FIA WTCC čempionato žurnalas. 
20.00 TBA. 20.55, 23.55 Eurosport žinios. 0.15, 
4.30 Šuoliai su slidėmis. 1.15 Šuoliai su slidė-
mis. Vasaros „Grand Prix“. Vokietija. 3.15 Tenisas. 
Australijos atvirasis čempionatas. 4.00 Plaukimas. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 12.40   „Stoties policija“  12.35  „Gluchariovas“  22.25   „Nuodėmės 
   užkalbėjimas“

 23.00  „Janas Husas“ 20.00  Valanda su Rūta 20.00  Gero vakaro šou

 TV8
6.20 Televitrina. 6.35 Senoji animacija. 7.40 
„Natalija“ (N-7). 8.40 Pasaulis pagal moteris. 
9.10 „Aistros vynas“ (N-7). 10.10 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 11.10 Drama „Toli nuo namų“ 
(N-7). 13.00 „Linksmieji traukinukai“. 13.30 
„Ančiukų istorijos“. 14.00 „Šunyčiai patruliai“. 
14.30 „Madagaskaro pingvinai“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Natalija“ 
(N-7). 17.00 „Aistros vynas“ (N-7). 18.00 „Tai - 
mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė 
Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Premjera! Romantinė drama „Kitą 
savaitę tokiu pat laiku“ (N-7). 22.50 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 1.00 TV Pagalba (N-7). 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2 (N-7).
8.30 Farai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00 Info komen-
tarai su Indre Makaraityte. 10.30 Kitu kampu. 
11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 
14.25 Yra, kaip yra (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 
16.30 Farai (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.55 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.40, 
1.40 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Imperijos 
sparnai“. 14.55 Mados nuosprendis. 15.55 Susi-
tuokime. 16.50 Vyriška/Moteriška. 17.45 Iš tiesų. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.05 Brangi laida. 21.20 „Imperijos spar-
nai“. 23.25 Vakaras su Urgantu. 24.00 Prieš 
naktį. 0.45 Iš tiesų. 2.15 Geriausias šefas.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 Žinios. 
11.00 „Žmogaus dalia“. 12.00 60 minučių. 13.55 
„Morozova“. 17.00 Tiesioginis eteris. 18.00 60 
minučių. 20.00 „Tyrimo paslaptys“. 21.50 Vaka-
ras su V.Solovjovu. 0.40 „Paskutinė riba“.

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.40 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.15 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
13.55 Keista byla. 14.50 Čapman paslaptys. 15.40 
„Pėdsekiai“. 17.30 Gyva tema. 18.25 Tinkama 
priemonė. 19.25 „Šeimos dramos“. 21.25 Čapman 
paslaptys. 23.15 Žiūrėti visiems! 0.10 „Pėdsekiai“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiš-
kas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
9.25 „Paslėptų kamerų agentūra“. 10.00 „Su-
daužytų žibintų gatvės 10“. 12.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 13.00, 15.30 Susitikimo vieta. 
16.00 „Speciali laida“ su Vadimu Takmenevu. 
17.00 „Inspektorius Kuperis“. 18.50 „Apsaugi-
nis“. 20.50 „Nevskis“. 22.45 Dienos apžvalga. 
23.20 „Narkotikų kelias“. 1.20 Susitikimo vieta. 

 TV PolonIa
7.05 „Manimi nesirūpink“. 8.00 Rytų studija. 
8.30, 17.55, 2.15 Miško istorijos. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 12.00, 18.20, 4.30 Trumpa 
istorija. 12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.30, 
23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 16.45 Žinios. 
13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.20 „Gilus vanduo“. 16.10 Prie Tatrų. 16.25 
Vilnoteka. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25 
Kaip tai veikia. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kelionės su istorija. 19.25, 6.35 Valstybės 
interesai. 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 20.25 
Laida iš Amerikos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.45 „Instinktas“. 
0.05 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
9.50 „Artimi trečiojo laipsnio kontaktai“. 12.30 
„Karalienės sesuo“. 14.45 „Instrukcijos nėra“. 
17.05 „Brangusis Džonai“. 19.10 „Triušio 
urvas“. 20.55 „Tamara“. 23.05 „Svetima žemė“. 
1.10 „Didysis Lebovskis“. 3.15 „Pabudimas“.

 DIscoVeRy 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 
18.40 Paskui klasikinius automobilius. 10.05 Iš-
gyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 10.55 Išgy-
venti su Edu Stafordu. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Aukso karštinė. 17.15 Svajonių automo-
biliai. 22.00, 3.40 Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 
Sandėlių medžiotojai. 24.00 Kosmoso verslas.  

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Namų medžiuose gyventojai. 10.00 Viešbučių 
verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 15.00 
1959 m. Airstream Globester. 16.00 Dženi ir Oli 
nuotykiai. 16.30 Parsivesk mane namo. 17.00, 
5.00 Neįprastas maistas. 21.00, 2.00 Pilies 
paslaptys. 23.00, 4.00 Kai puola vaiduokliai. 
24.00 Vaiduoklių medžiotojai. 

6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Moderni šeima“ 

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
10.30 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
10.55 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Nuotykių komedija 

„Slaptasis agentas“ 
(N-7).

0.10 TV serialas 
„Kaulai“ (N-7).

1.05 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

1.55 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Madagaskaro  
pingvinai“.

7.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.35 KK2 (N-7).
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.30 Veiksmo trileris 

„Degantis žmogus“ 
(N-14).

1.25 TV serialas 
„Vampyro dieno- 
raščiai“ (N-14).

2.10 Alchemija. 
VDU karta.

2.40 Retrospektyva. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 3“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 4“ (N-7).
11.40 Gyvenimas.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Janas Husas“ 

(N-14).
0.30 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Specialus tyrimas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Mes nugalėjom.
3.30 Laisvės vėliavnešiai.

6.40 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (N-7).

7.35 „Farų karai“ (N-7).
8.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Asmens sargybinis“ 

(N-7).
12.40 „Stoties policija“ 

(N-7).
13.45 „Farų karai“ (N-7).
14.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.50 „Voratinklis“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Stoties policija“ 

(N-7).
19.30 „Asmens 

sargybinis“.
20.30 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Grėsmė po  
vandeniu“ (N-14).

22.50 Veiksmo ir 
nuotykių f.  
„Kariai angelai“ 
(N-14).

0.35 „Begėdis“ (S).
1.30 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
2.15 Savaitės kriminalai 

(N-7).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Kaimo akademija.
7.20 Muzikiniai 

sveikinimai.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Likimo melodija“ 

(N-7).
10.25 „Taip toli ir taip arti“ 

(N-7).
11.30 „Albanas“ (N-7).
12.35 „Gluchariovas“ 

(N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(1) (N-7).

14.55 „Vienišas vilkas“ 
(N-7).

16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai. 
18.52 Sauganti Lietuva.
18.55 „Vienišas vilkas“ 

(N-7).
20.00 Reporteris.
20.25 „Krikšto tėvas“ (N-7).
21.30 Gyvenimo būdas 

(N-7).
22.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“ (N-7).
1.45 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Specialus projektas 

„JAZZ-FOLK“.
7.25 „Heidė“.
7.50 Linija, spalva, forma.
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
8.50 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Maistas ir aistros.
12.45 Stambiu planu.
13.30 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
13.45 Vakaras su aktoriumi 

Vytautu Paukšte.
15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
15.40 „Heidė“.
16.05 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Menora.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 „Konsteblė 3“ (N-7).
20.30 Legendos.
21.15 Lietuvos menininkų 

portretai. „Nėra laiko 
gerumui“.

22.25 Drama „Nuodėmės 
užkalbėjimas“ (N-14).

0.05 DW naujienos rusų k.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Bliuzo vakaras.
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lapkričio 16 d.

 16.30   „Amazonės 
   džiunglės“

 13.30  „6 kadrai“ 8.50  Anos Olson receptai

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 Kas namie 

šeimininkas?
8.50 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
9.20 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Iksmenai“ (N-7).
15.05 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-14).

23.15 „Meilės randai“ 
(N-7).

1.05 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

1.50 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Nuodėmių daktaras“ 

(N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Melas ir paslaptys“ 

(N-7).
12.30 „Kvantikas“ 

(N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Nuodėmių daktaras“ 

(N-7).
16.00 „Melas ir paslaptys“ 

(N-7).
17.00 „Kvantikas“ (N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“

(N-14).
22.00 Eurolygos rungtynės. 

Kauno „Žalgiris“ - 
Vitorijos „Baskonia“. 
Vaizdo įrašas.

24.00 „Kobra 11“ (N-7).
1.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
1.55 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
2.45 „Las Vegasas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 „Judriausios 

pasaulio vietos“.
11.30 „Raudonoji 

karalienė“  
(N-7).

13.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

14.00 Noriu šio 
automobilio.

15.00 „Turgus - miesto 
širdis“.

16.00 Naujas veidas 
(N-7).

16.30 Nuotykių f. 
„Amazonės  
džiunglės“.

18.00 „Apokalipsė. 
Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

19.00 „Elajus Stounas“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Siaubingi 

namai.
21.30 „Paskutinės 

panteros“  
(N-14).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

24.00 „Pasidalink 
savo laime“ (1) 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 
19.15, 1.40 Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 14.40, 
22.55, 5.02 Laukinėje Iberijoje. 12.50 Namelių 
medyje meistrai. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai ir 
pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Banginių karai. 

 SPort1
 7.00 Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Toki-
jas. Antra diena. 9.15 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Madrido „Real“ - Barselonos „Bar-
celona“. 11.00 „CrossFit Games“. Ketvirta laida. 
12.10 KOK GP series. Talinas. 1 d. 14.20 ATP 
250 teniso turnyras. Švedija. Vienetų finalas. 
16.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Ma-
lagos „Unicaja“ - Vitorijos „Baskonia“. 18.00 
Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Tokijas. 
Pirma diena. 20.00 Rusijos „Premier“ futbolo 
lygos apžvalga. 16 turas. 20.30 „NBA Action“. 
5 laida. Premjera. 21.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Barselonos 
„Barcelona“. 22.40 „Road to Glory“. Penktas 
sezonas. Septinta laida. 23.10 KOK GP series. 
Talinas. 2 d. 1.20 NBA krepšinio lyga. Klivlando 
„Cavaliers“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 3.30 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Anžės „An-
gers SCO“ - Paryžiaus „Saint-Germain“. 5.30 
„CrossFit Games“. Ketvirta laida. 

 ViASAt SPort BAltic
6.55 Eurolyga. „Valencia Basket“ - „Armani 
Olimpia“. 8.55 Nascar 500 mylių lenktynių apž-
valga. 9.55, 18.15 „Trans World Sport“ žurnalas. 
10.55 Anglijos premier lygos žurnalas. 11.25 
KHL. „Amur“ - SKA. Tiesioginė transliacija. 
14.15 Eurolyga. „Fenerbahce“ - „Olympiacos. 
16.15 Eurolyga. „Valencia Basket“ - „Armani 
Olimpia“. 19.15 „Mobil-1“ The Grid lenkty-
nės. 19.45 Eurolyga. „Žalgiris“ - „Baskonia“. 
Tiesioginė transliacija. 21.55 Eurolyga. „Real“ -
„Unicaja“. Tiesioginė transliacija. 24.00 KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Metallurg“. 2.00 Eurolyga. 
„Real“ - „Unicaja“. 4.55 KHL. „Amur“ - SKA. 

 euroSPort
6.00, 18.30, 1.30 Šuoliai su slidėmis. Keturių 
kalnų turnyras. 6.45 Slidinėjimas. Pasaulio čempi-
onatas. Suomija. 7.30 Biatlonas. Pasaulio čempio-
natas. Austrija. 8.15, 3.00 Sporto linksmybės. 8.30 
Regbis. Prancūzija. 9.30 Automobilių lenktynės. 
Porsche „Supercup“ serija. 10.00, 20.00 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. Suomija. 11.25, 4.00 
Žiemos sportas. Laida „Chasing History“. 11.30, 
22.00 Angliškasis biliardas. „Masters“ serijos tur-
nyras. Kinija. 16.30 Olimpinės žaidynės. 19.30, 
21.35, 2.30 Šuoliai su slidėmis. 21.25, 23.55 
Eurosport žinios. 24.00 TBA. 1.00 FIFA futbolas. 

 
 

„SlAPtASiS AGentAS“
Nuotykių komedija. JAV. 1996.
Režisierius: Rick Friedberg.
Vaidina: Leslie Nielsen, Nicollette Sheridan, Charles Durning.

Pamišėlis generolas grasina slaptu ginklu sunaikinsiąs visą pasaulį. 
Blogio misijai įgyvendinti jam tereikia mažos elektroninės schemelės, 
kurią sukūrė žymus mokslininkas prof. Ukrinskis. Slaptasis agentas Di
kas iš paskutiniųjų stengiasi sužlugdyti niekšingus planus ir netikėtai 
susitinka žavią prof. Ukrinskio dukrą. Ji pasirodo besanti KGB agentė... 

tV3
22.30

rekomenduoja

„cSi. niuJorKAS“
detektyviNis serialas. JAV, 
Kanada. 2013.
Režisierės: Ann Donahue, 
Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Danny 
Messer, Stella Bonasera.

Detektyvas Mekas Teiloras ir jo part
nerė Stela Bonasera vadovauja eks
pertų komandai, dirbančiai negai
lestingame ir dinamiškame mieste.

„DeGAntiS ŽmoGuS“
veiksmo trileris. D.Britanija, 
JAV. 2004.
Režisierius: Tony Scott.
Vaidina: Denzel Washington, 
Dakota Fanning, Marc Anthony.

Džonas  buvęs specialaus JAV jūrų 
pėstininkų būrio karys, tampa sam
diniu. Jam pasiūlomas pelningas 
darbelis: Meksike gyvenanti turtin
ga šeima ieško asmens sargybinio 
savo dešimtmetei dukrelei Pitai.

„KitĄ SAVAitĘ toKiu  
PAt lAiKu“
romaNtiNė drama. JAV. 2017.
Režisierė: Monika Mitchell.
Vaidina: Stephanie Bennett, 
Jim Calarco, Joyce Cyr.

Sara bando susitaikyti su vyro 
netektimi ir vykdo visų jo neįgy
vendintų norų sąrašą. Važiuodama 
motociklu ji susižaloja ir patenka 
į ligoninę pas gydytojas Rajeną...tV8

21.00

lnK
22.30

tV1
19.00
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Vilnius
FORuM CinEMAs AKROPOlis

„Žmogžudystė Rytų eksprese“ (krimi-
nalinė drama, JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 
10-16 d. 10.40, 13.20, 16.40, 19.15,  
21.40 val. 10-11 d. 23 val.
„Aštuonkojis Dipas“ (animacinis f., JAV, 
Ispanija, dubliuotas lietuviškai, V) - 10-16 d. 
10.10, 14.30, 15.30 val.
„Aštuonkojis Dipas“ (animacinis f., JAV, 
Ispanija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 
10-16 d. 12.20 val.
„saliut 7“ (drama, Rusija, N-13) - 10-16 d. 
11.10, 13.40, 16.10, 18.50, 21.40 val. 10-11 d. 
23.40 val. (14 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Matau tik tave“ (drama, JAV, Tailandas, 
N-16) - 10-16 d. 15.40, 20.30 val.
„Kruvini pinigai“ (trileris, JAV, N-16) - 
10-16 d. 16, 21 val.
„Teisingumo lyga“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, 3D, N-13) - 15 d. 18.35 val. (POWER 
HIT RADIO seansas).
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva, 
N-13) - 10-16 d. 11.30, 15.10, 17.20, 19.30, 
21.20 val. 10-11 d. 23.59 val.
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, Belgija, 
V) - 10-16 d. 10.50, 12.50, 16.20 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, V) - 
11-12 d/11.20 val. 10-16 d. 13.30 val.
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-13) - 10-16 d. 10.20, 
17.50 val. 10-11 d. 23.20 val.
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis veiks-
mo f., JAV, 3D, N-13) - 10-16 d. 15.50, 21.10 val.

„Blogos mamos ir jų Kalėdos“ (kome-
dija, JAV, N-16) - 10-16 d. 13.50, 18.30 val. 
10-11 d. 23.50 val.
„Matilda“ (biografinė drama, Rusija, 
N-13) - 10-16 d. 18.10 val.
„Globalinė audra“ (veiksmo trileris, JAV, 
3D, N-13) - 10-14, 16 d. 18.40 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7  
dienas“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
10-16 d. 18.20 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 
10-16 d. 11, 13 val.
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, Danija, V) - 
10-16 d. 13.10 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ 
(veiksmo f., Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 
N-13) - 10, 12, 14, 16 d. 20.40 val.
„Motina!“ (siaubo mistinė drama, JAV, 
N-16) - 11, 13, 15 d. 20.40 val.
„Mirties diena“ (mistinis siaubo trileris, 
JAV, N-18) - 10, 12, 14, 16 d. 20.50 val.
„Pjūklas 8“ (siaubo trileris, JAV, N-18) - 
11, 13, 15 d. 20.50 val. 10-11 d. 23.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Žmogžudystė Rytų eksprese“ (krimi-
nalinė drama, JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 
10-16 d. 11, 13.30, 16.20, 19, 21 val.
„saliut 7“ (drama, Rusija, N-13) - 10-16 d. 
11.10, 16.10, 18.40, 21.40 val.
„Aštuonkojis Dipas“ (animacinis f., JAV, 
Ispanija, dubliuotas lietuviškai, V) - 10-16 d. 
11.30, 13.40, 15.50 val.
„Kruvini pinigai“ (trileris, JAV, N-16) - 
10-16 d. 16.30, 20.40 val.

„Matau tik tave“ (drama, JAV, Tailandas, 
N-16) - 10-16 d. 13.40, 18.10 val.
„Teisingumo lyga“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, 3D, N-13) - 15 d. 17.30 val. (POWER 
HIT RADIO seansas).
sCAnORAMA 2017 (festivalis) - 10-16 d.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 10-16 d. 12, 14.10, 18.50, 
21.20 val.
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija,  
Belgija, V) - 10-16 d. 11.20, 13.50, 16 val.
„Matilda“ (biografinė drama, Rusija, 
N-13) - 10-16 d. 11.20, 18.30 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, V) - 
10-16 d. 14, 16.15 val.
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-13) - 10-16 d. 11.40, 
18.20 val.
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 10-16 d. 14.30, 
20.15 val.
„Blogos mamos ir jų Kalėdos“ (komedi-
ja, JAV, N-16) - 10-16 d. 21.10 val.
„Globalinė audra“ (veiksmo trileris, 
JAV, 3D, N-13) - 10, 12, 14 d. 17.30 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis  
2049“ (veiksmo f., Didžioji Britanija, 
JAV, Kanada, 3D, N-13) - 11, 13, 16 d.  
17.30 val.
„Mirties diena“ (mistinis siaubo trileris, 
JAV, N-18) - 10, 13, 16 d. 21.20 val.
„Pjūklas 8“ (siaubo trileris, JAV, N-18) - 
11, 14 d. 21.20 val.
„Motina!“ (siaubo mistinė drama, JAV, 
N-16) - 12, 15 d. 21.20 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Pasvajok“ (Švedija) - 10 d. 17.30 val. 
11 d. 14.30 val.
„Kur Rokis ii“ (veiksmo f., Belgija, 
Vokietija, Prancūzija, Italija) - 10 d. 19.15 val.
Europos kino akademijos nominantai ir 
laureatai 2017 m. II programa - 10 d. 21.15 val.
„Arčiau debesų“ (drama, Belgija, Švedija, 
Nyderlandai, Norvegija) - 11 d. 13 val.
„iki širdies gelmių“ (drama, Norvegija) - 
11 d. 16.15 val.
„Rokas ir jo broliai“ (Italija, Prancūzija) - 
11 d. 18.15 val.
Europos kino akademijos nominantai 
ir laureatai 2017 m. III programa - 11 d. 
21.30 val.
„Gulbinas“ (drama, Islandija, Vokietija, 
Estija) - 12 d. 14.30 val.
„Dievo žodis“ (Danija) - 12 d. 16.15 val.
„Apsėdimas“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 
12 d. 18.20 val.
„Auštant“ (drama, Švedija) - 12, 14 d. 21 val.
„Tu išnyksti“ (Danija, Švedija) - 13 d. 14.30 val.
„Braškių dienos“ (Švedija) - 13 d. 16.45 val.
„Buržuazinio šuns savikritika“ 
(Vokietija) - 13 d. 18.45 val.
„išnykimas“ (drama, Nyderlandai, 
Norvegija)  - 13 d. 20.45 val.
Dianos ir Kornelijaus Matuzevičių filmų 
retrospektyva. I programa - 14 d. 17 val.
„strimgalviais“ (Ukraina) - 14 d. 19 val.
Dianos ir Kornelijaus Matuzevičių filmų 
retrospektyva. II programa - 15 d. 17 val.
„Vasaros prisiminimai“ (Lenkija) - 15 d. 
19.15 val.
„Baisi moteris“ (Danija) - 15 d. 21 val.
Regimantui Adomaičiui - 80. Filmui 
„suaugusių žmonių žaidimai“ - 50
(Lietuva) - 16 d. 17 val.
„sofijos sūnus“ (Graikija, Prancūzija, 
Bulgarija) - 16 d. 18.30 val.
„Vaikų šalis“ (Izraelis, Palestina) - 16 d. 
20.30 val.

MulTiKinO OZAs
„Teisingumo lyga“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, 3D, N-13) - 16 d. 19 val.
„Matau tik tave“ (drama, JAV, Tailandas, 
N-16) - 10-14, 16 d. 19 val.
„saliut 7“ (drama, Rusija, N-13) - 10, 
12-15 d. 16.45, 19.15 val. 11 d. 16, 18.45 
val. 16 d. 16.15 val.
„Aštuonkojis Dipas“ (animacinis f., JAV, 
Ispanija, dubliuotas lietuviškai, V) - 10-15 d. 
10.30, 12.30, 14.30 val. 16 d. 10.30, 12.30 val.
„Žmogžudystė Rytų eksprese“ (krimi-
nalinė drama, JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 
10, 12-15 d. 12.15, 14, 16.20, 19, 21.45 val. 
11 d. 14, 16.20, 19, 21.45 val. 16 d. 11.15, 
14, 16.20, 19, 21.45 val.
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 10-16 d. 17.45, 
20.30 val.
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis veiks-
mo f., JAV, N-13) - 10-15 d. 11.15, 15, 18.45, 
21.30 val. 16 d. 11.15, 15, 18.45, 21.45 val.
„Blogos mamos ir jų Kalėdos“ (kome-
dija, JAV, N-16) - 10, 12-14 d. 16.30, 18.45, 
21.45 val. 11 d. 16.30, 18.45, 21.30 val.  
15 d. 18.45 val. 16 d. 18.45, 21.30 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, V) - 
10-16 d. 10, 10.45, 12, 12.45, 14.15, 16.30 val.
„Matilda“ (biografinė drama, Rusija, 
N-13) - 10, 12-15 d. 14.30 val.  
11 d. 13.30 val. 16 d. 13.45 val.

Premjera

„Žmogžudystė  
Rytų eksprese“
„Murder on the Orient Express“

Kino teatruose nuo lapKričio 10 d.
Kriminalinė drama, JAV, DiDžioJi BritAniJA, 2017
režisierius: Kenneth BrAnAgh

Vaidina: Kenneth BrAnAgh, Johnny Depp, 
Michelle pfeiffer, DAisy riDley, MichAel  
penA, JuDi Dench, leslie oDoM Jr.,  
toM BAteMAn, lucy Boynton,  
sir DereK JAcoBi, Josh gAD, penelope cruz,  
sergei polunin, WilleM DAfoe 
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„Motina“ (siaubo mistinė drama, JAV, 
N-16) - 10-16 d. 21 val.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva, 
N-13) - 10-14, 16 d. 10.45, 12.45, 14.45, 17, 
19.15, 21.30 val. 15 d. 16.45, 19, 21.45 val.
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija,  
Belgija, V) - 10, 12-15 d. 10.15, 11, 13, 15, 
17 val. 11, 16 d. 11, 13, 15, 17 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ 
(veiksmo f., Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 
N-13) - 10-16 d. 21.15 val.
„Aštuonkojis Dipas“ (animacinis f., JAV, 
Ispanija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
11 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Žmogžudystė Rytų eksprese“ (krimina-
linė drama, JAV, Didžioji Britanija, N-13) -  
15 d. 12 val. (specialus seansas mamytėms).

KAunAs
FORuM CInEMAs

„Žmogžudystė Rytų eksprese“ (kriminalinė 
drama, JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 
10-16 d. 10.50, 12.30, 15.05, 19.10, 21.50 val.  
(16 d. 15.05, 19.10, 21.50 val. seansai 
nevyks; 19.50, 22.30 val. seansai vyks 16 d.).
„Aštuonkojis Dipas“ (animacinis f., JAV, 
Ispanija, dubliuotas lietuviškai, V) - 10-16 d. 
10.20, 12.40, 13.20, 15.30, 17.40 val.
„saliut 7“ (drama, Rusija, N-13) - 10-16 d. 
19.20, 22 val.
„Matau tik tave“ (drama, JAV, Tailandas, 
N-16) - 10-16 d. 12.55, 17.45, 22.30 val.
„Kruvini pinigai“ (trileris, JAV, N-16) - 
10-16 d. 15.25, 20.15 val.
„Teisingumo lyga“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, 3D, N-13) - 15 d. 19.20 val. (POWER 
HIT RADIO seansas).
scanorama 2017 (festivalis) - 16 d.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva, 
N-13) - 10-16 d. 11.10, 13.20, 15.40, 17, 19.30, 
19.50, 20.55, 23 val. 11-12 d. 0.45 val.  
(16 d. 17 val. seansas nevyks; 15-16 d. 19.30 val. 
seansas nevyks; 19.50 val. seansas vyks 15 d.).
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 
 Belgija, V) - 10-16 d. 10.30, 14.50, 17 val. 
(15 d. 17 val. seansas nevyks).
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, Didžioji Britanija, V) - 10-16 d. 
10.10, 12.20, 14.35 val. (10.10 val. seansas vyks 
11-12 d.; 15 d. 14.35 val. seansas nevyks).
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-13) - 10-16 d. 11, 16.40, 
21.50 val. (16.40, 21.50 val. seansas nevyks).
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 10-16 d.  
13.50, 18 val.
„Blogos mamos ir jų Kalėdos“ (komedi-
ja, JAV, N-16) - 10-15 d. 17.40, 20.05 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 
10-16 d. 10.40 val.
„Motina!“ (siaubo mistinė drama, JAV, 
N-16) - 10, 12, 14 d. 22.30 val.
„Pjūklas 8“ (siaubo trileris, JAV, N-18) - 
10, 12, 14 d. 22.35 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (kome-
dija, Lietuva, N-13) - 10, 12, 14 d. 19.50 val.
„Džiunglės“ (nuotykių drama, JAV, N-16) - 
11, 13, 15 d. 22.30 val.
„Mirties diena“ (mistinis siaubo trileris, 
JAV, N-18) - 11, 13, 15 d. 22.35 val.
„Matilda“ (biografinė drama, Rusija) - 
11, 13 d. 19.50 val.

CInAMOn
„Aštuonkojis Dipas“ (animacinis f., JAV, 
Ispanija, dubliuotas lietuviškai, V) - 10-16 d. 
10.15 val.
„Aštuonkojis Dipas“ (animacinis f., JAV, 
Ispanija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 
10-16 d. 12.15 val.
„Kruvini pinigai“ (trileris, JAV, N-16) - 
10-16 d. 22.15 val.
„Matau tik tave“ (drama, JAV, Tailandas, 
N-16) - 11-15 d. 18 val. 16 d. 17.30 val.
„saliut 7“ (drama, Rusija, N-13) - 
10-16 d. 14.30 val.
„saliut 7“ (drama, Rusija, 3D, N-13) - 
10-16 d. 16.30 val.
„Teisingumo lyga“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, 3D, N-13) - 17 d. 19.30 val.
„Žmogžudystė Rytų eksprese“ (kri-
minalinė drama, JAV, Didžioji Britanija, 
N-13) - 11-15 d. 14, 18.30, 21 val. 16 d. 
15.15, 20 val.
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-13) - 10-16 d. 22 val.
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 10-16 d.  
16.50 val.
„Blogos mamos ir jų Kalėdos“ (komedi-
ja, JAV, N-16) - 11-16 d. 19, 21.15 val.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, 
Lietuva) - 10-16 d. 10.30, 12.30, 17.40, 
19.45, 21.50 val.
„Matilda“ (biografinė drama, Rusija) - 
11-15 d. 15.45, 19.30 val. 16 d. 13,  
19.30 val.
„Pjūklas 8“ (siaubo trileris, JAV) - 
11-15 d. 20.15 val. 16 d. 20.30, 22.30 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija) - 
11-15 d. 11, 13.15, 15.30, 16.30 val. 16 d. 
11, 13.15, 15.30, 18 val.
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, Belgija) - 
11-15 d. 10, 12, 13.45 val. 16 d. 10, 12, 14 val.
„Globalinė audra“ (veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 10-16 d. 14.15 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ 
(komedija, Lietuva, N-13) - 11-15 d.  
11.45 val. 16 d. 10.45, 16 val.

KlAIPėDA
FORuM CInEMAs

„Aštuonkojis Dipas“ (animacinis f., JAV, 
Ispanija, dubliuotas lietuviškai, V) - 10-16 d. 
10.50, 15.10 val.
„Aštuonkojis Dipas“ (animacinis f., JAV, 
Ispanija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 
10-16 d. 12.10 val.
„saliut 7“ (drama, Rusija, N-13) - 
10, 12-14, 16 d. 19 val.
„Žmogžudystė Rytų eksprese“ (krimi-
nalinė drama, JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 
10-16 d. 16.25, 21.45 val. (11 d. 16.25 val. 
seansas nevyks).
„Teisingumo lyga“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, 3D, N-13) - 15 d. 19.15 val. (POWER 
HIT RADIO seansas).
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva, 
N-13) - 10-16 d. 14.15, 17.20, 19.30 val.
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija,  
Belgija, V) - 10-16 d. 10.10, 13 val.
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 10-16 d.  
21.30 val.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kino teatruose nuo lapKričio 10 d.
drama, JAV, TAilAndAs, 2017
režisierius: MArc ForsTer 
Vaidina: BlAke liVely, JAson 
clArke ir kiTi

Džinos ir Džeimso santuo-
ka - beveik ideali. Nors Džina 
yra visiškai akla, Džeimsas yra 
jos kasdienio gyvenimo paly-
dovas, atrama ir akys, vaizdžiai 
pasakojantis apie aplinkinį pa-
saulį ir padedantis Džinai už-
miršti negalią. Moters aklu-
mas sutuoktiniams ne tik ne-
trukdo, bet, regis, ir įneša pa-
pildomos aistros. Tačiau... 

Netikėtai atsiranda mote-
riai tinkantis ragenos donoras. 
Atsibudusi po operacijos ir pa-
mačiusi miglotą savo vyro si-
luetą, moteris apsiverkia iš 
laimės. Jos regėjimui gerėjant, 
Džinai vis mažiau reikalinga 
Džeimso pagalba. Ar Džeim-
sas myli Džiną dėl to, kad ji 
akla? Ar Džinai Džeimsas rei-
kalingas tik kaip vedlys? Po-
kalbis po pokalbio, detalė po 
detalės aiškėja vis nauji jų tar-
pusavio santykių aspektai, šo-
kiruojantys atradimai ir bau-
ginanti tiesa. 

Kino teatruose nuo lapKričio 10 d.
trileris, JAV, 2017
režisierius: lucky Mckee

Vaidina: John cusAck, ellAr 
colTrAne, WillA FiTzgerAld, JAcoB 
ArTisT, ned BellAMy, AnTonio  
J Bell, JohAnnA Mcginley ir kiTi

Dramatiškas amerikiečių 
trileris „Kruvini pinigai“ pa-
sakoja prikaustančią istoriją 
apie tai, kad godumas turi sa-
vo kainą. Kruviną kainą.

Atšiaurus gamtos kampelis. 
Trijų draugų turistinė kelionė pa-

krypsta visiškai netikėta linkme. 
Tarsi iš dangaus į jų glėbį nu-
krenta pasakiškai dideli pinigai. 
Maišas pinigų! Užburti netikėto 
lobio bičiuliai veja šalin mintis, 
kad nederėtų savintis svetimų 
pinigų. Ir visai be reikalo.

Pinigų savininkas nė ne-
ketina jų atsisakyti. Prasideda 
kraują stingdanti ir mirtinai 
pavojinga jaunuolių medžio-
klė... O neteisėti pinigai daž-
niausiai atneša tik smurtą. 
Baimę. Ir kraują.

„Forum Cinemas“ inf.

„Kruvini pinigai“
„Blood Money“

„Matau tik tave“
„All I See Is You“

Premjera
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teatras

Vilnius
nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO 

TEATRAs
10 d. 19 val. - „Tutti!“ LNOBT choro 
koncertas. Dir.M.Staškus.
11 d. 18.30 val. - V.Bellini „Kapulečiai ir mon-
tekiai“. 2 v. opera italų k. Dir. S.Quatrini (Italija).
12 d. 12 ir 14 val. Kamerinėje salėje - 
S.Mickis „Zuikis Puikis“. Kamerinė opera. 
Dir. J.M.Jauniškis.
12, 14 d. 18.30 val. - Harlemo šokio teatras.
15 d. 18.30 val. - E.Balsys „Eglė žalčių 
karalienė“. 2 v. baletas. Dir. M.Staškus.
16 d. 18.30 val. - G.Donizetti „Meilės elik-
syras“. 2 v. opera (italų k.). Dir. M.Pitrėnas.

nACiOnAlinlis DRAMOs TEATRAs
11 d. 18.30 val. Vilnius, S.Nėries gimnazijoje; 
14 d. 18 val. Visaginas, „Verdenės“ gimnazijoje - 
A.Sireikis „#beskambučio“. Rež. P.Tamolė.
14 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Moliere 
„Tartiufas“. Rež. O.Koršunovas.
16 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - 
Premjera! A.Herburt „Lokis“. Rež. L.Twarkows

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
10 d. 18.30 val. - F.Schiller „Marija 
Stiuart“. Rež. A.Areima.
11 d. 14 ir 16 val. - „Kelionė be bagažo“. 
Rež. B.Latėnas.
11 d. 18.30 val. - Premjera! Alfred de 
Musset „Fantazijus“. Rež. G.Tuminaitė.
12 d. 18 ir 20.30 val. - Gero humoro 
dozė. Teatras „Kitas kampas“.
14 d. 18.30 val. - Premjera! I.Bergman 
„Dvasiniai reikalai“. Rež. K.Glušajevas.
15 d. 18.30 val. - B.Clark „Palaukit, kieno 
čia gyvenimas?“ Rež. J.Vaitkus.
16 d. 18.30 val. - I.Margalit „Trio 
(J.Bramso, R.Šumano ir Klaros Šuman meilės 
istorija). Rež. P.Galambosas (Vengrija).

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
10 d. 18 val. - D.Wasserman „Skrydis virš 
gegutės lizdo“. Rež. V.Griško.
11 d. 12 val. Salė 99 - Vytautas 
V.Landsbergis „Arklio Dominyko meilė“.  
Rež. A.Vidžiūnas.
11 d. 18 val. - „Ledi Makbet“ (pagal 
W.Shakespeare’o pjesę „Makbetas“).  
Rež. A.Latėnas.
12 d. 15 val. Didžiojoje salėje - „Coliukė“ 
(pagal H.Ch.Anderseną). Rež. R.Matačius.
12 d. 18 val. Salė 99 - Sindikatas „Bad 
Rabbits“. „Samurajaus knyga“.  
Rež. A.Jankevičius.
15 d. 18 val. 99 salėje - Atsisveikinimas 
su spektakliu! „Jis ir Ji“ (pagal J.Biliūno ir 
J.Janulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą). 
Rež. B.Mar.
16 d. 18 val. - D.Loher „Pabaigos ugnis“. 
Rež. G.Varnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
10 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - 
J.G.Ferrer „Gronholmo metodas“ (su lietuviš-
kais titrais, N-18). Rež. A.Jankevičius.
12 d. 12 val. - Hans Christian Andersen 
„Undinėlė“. Rež. J.Ščiuckij.
12 d. 18.30 val. - M.Macevičius „Prakeikta 
meilė“ (su lietuviškais titrais; N-18).  
Rež. A.Jankevičius.

RAGAniuKĖs TEATRAs
11 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katino 
Finduso staigmena“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
12 d. 17 val. Didžiojoje salėje - Svečiuose 
Senamiesčio lėlės! „Vaiduokliukas“. 
 Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele -  
20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

10 d. 18.30 val. - „Lila: slaptas Demiurgo 
žaidimas“. Rež. Ž.Vingelis.
11 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“.
Rež. R.Driežis.
12 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
11 d. 14 val. - „Pasaka apie vėžliuką“. 
Rež. A.Mikutis.
12 d. 14 val. - „Liunės nuotykiai“. 
Rež. A.Grybauskaitė.

MEnŲ sPAusTuVĖ
10 d. 19 val. Juodojoje salėje - 
„PADI DAPI FISH“ spektaklis „Aside“. 
Choreogr.: N.Claes, G.M.Ščavinskaitė.
11 d. 12 val. Kišeninėje salėje - 
STALO TEATRAS: „Pasaka apie karalius“. 
Rež. S.Degutytė.
11 d. 19 val. Juodojoje salėje - 
LOW AIR: „Šventasis pavasaris“.
12 d. 11 ir 15 val. Juodojoje salėje - 
„Šviesiukai“. Choreogr. B.Banevičiūtė.
12 d. 15 val. Kišeninėje salėje -
STALO TEATRAS: „Didysis dūdininkas“.  
Rež. S.Degutytė.
14 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - 
ATVIRAS RATAS: „Identify“ (N-16). 
 Rež. I.Stundžytė.

KEisTuOliŲ TEATRAs
11 d. 12 val. - „Kai aš mažas buvau“. 
Rež. V.Žitkus.
11 d. 19 val. - „Edis Agregatas, arba 
Nemirštančio optimisto gyvenimas ir mirtis“. 
Rež. A.Giniotis.
12 d. 12 val. - „Geltonų Plytų kelias“. 
Rež. A.Giniotis.

OKT / VilniAus MiEsTO  
TEATRAs

10 d. 19 val. - Premjera! B.Kapustinskaitė 
„Terapijos“. Rež. K.Glušajevas.
11 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. 
Rež. O.Koršunovas.

KAunAs
KAunO DRAMOs TEATRAs

11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“ 
(pagal I.Simonaitytės „Aukštujų Šimonių 
likimas“). Rež. A.Jankevičius.
12 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - 
M.Maeter linck „Žydroji paukštė“.  
Rež. V.Martinaitis.
14 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - 
A.M.Sluckaitė „Balta drobulė“. Rež. J.Jurašas.
15 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ 
(N-16). Rež. A.Areima.
16 d. 19 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič 
„Skėriai“. Rež. R.Atkočiūnas.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
10 d. 18 val. - O.Nicolai „Vindzoro 
šmaikštuolės“. Rež. ir choreogr. G.Santucci 
(Italija). Dir. J.Janulevičius.
11 d. 18 val. - R.Planquette „Kornevilio 
varpai“. 2 v. operetė. Dir. V.Visockis.  
Rež. H.Keckeis (Austrija).
12 d. 12 val. - A.Jasenka „Dryžuota opera“. 
2 d. opera vaikams. Rež. V.Martinaitis.  
Dir. V.Visockis.
12 d. 18 val. - E.Džonas ir T.Raisas „Aida“. 
2 d. miuziklas. Rež. V.Pauliukaitis.  
Dir. J.Janulevičius.

KAunO KAMERinis  
TEATRAs

10 d. 18 val. - Premjera! Martin McDonagh 
„Pagalvinis“. Rež. G.Varnas.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
11 d. 12 val. - „Katės namai“. 
Rež. A.Stankevičius.
12 d. 12 val. - Premjera! „Mažylis R-r-r-r“. 
Rež. M.Jaremčiukas (Ukraina).

KlAiPĖDA
KlAiPĖDOs DRAMOs TEATRAs

10 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - 
E.De Filippo „Kalėdos Kupjelų namuose“. 
Rež. P.Gaidys.
11 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis „Jolanta“. 
2 v. opera rusų k. Rež. R.Banionis.
12 d. 13 val. - „Ten, kur gyvena pabaisos“. 
Choreogr. D.Bakėjus.
12 d. 17 val. Mažojoje salėje - 
Premjera! J.Pulinovič „Elzės žemė“.  
Rež. P.Gaidys.
14 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - 
„Jobo knyga“. Rež. E.Nekrošius.
16 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - 
G.Grajauskas „Pašaliniams draudžiama“.  
Rež. O.Koršunovas (Klaipėdos dramos 
teatras).

KlAiPĖDOs lĖliŲ TEATRAs
12 d. 11 ir 12 val. - „Labas, Mažyli!“ 
Rež. K.Jurkštaitė.

ŽVEJŲ RŪMAi
12 d. 12 val. - Premjera! G.Usačas, 
I.Čapoveckis „Paslaptingas radinys“.  
Rež. A.Juškevičienė (Jaunimo teatras  
„Be durų“).
13 d. 19 val. - Premjera! V.Djačenko 
„Reisas Nr.37-P“. Rež. A.Vizgirda (Klaipėdos 
pilies teatras).
15 d. 19 val. Teatro salėje - H.Levinas 
„Vienišiai ir vienišės“. Rež. A.Vizgirda 
(Klaipėdos pilies teatras).
15 d. 19 val. Didžiojoje salėje - D.Goggin 
„Šounuolynas“. 2 v. muzikinė komedija.  
Rež. J.Staniunas (JAV).  
Dir. V.Konstantinovas.
16 d. 18 val. Didžiojoje salėje - 
„Jūratė ir Kastytis“. Rež. K.Smoriginas. 
Choreogr. G.Ivanauskas.

ŠiAuliAi
ŠiAuliŲ DRAMOs TEATRAs

11 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - 
Premjera! „Išrinktieji“. Rež. M.Klimaitė.

ŠiAuliŲ KulTŪROs  
CEnTRAs

10 d. 18.30 val. - J.Fosse „Vieną vasaros 
dieną“. Rež. A.Vidžiūnas.
12 d. 12 val. - „Sausio žibuoklės“ 
(pagal S.Maršako pasaką „Dvylika mėnesių“). 
Rež. N.Mirončikaitė.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Režisierės Gabrielės Tuminaitės spektaklis „Fantazijus“ gimė 
netradicinėje erdvėje, teatro dekoracijų sandėliuose, tačiau yra 
perkeltas į sceną, išlaikant performatyvią atmosferą, atvirą, im-
provizacinį kūrinio atlikimą. Spektaklis skirtas jaunam (nebūtinai 
amžiumi, svarbiau - dvasia) žmogui. Fantazijus - tai kažkas, kas 
neegzistuoja, tam tikra fikcija, kuri sujudina nusistovėjusius, už-
pelkėjusius gyvenimus. „Fantazijus“ - susitikimo šventė, kai tie-
siog gera būti kartu, kalbėti, filosofuoti. 

Premjera

„Fantazijus“
Lapkričio 11, 23, 24, 27, 28 d. – Vilniaus mažajame teatre

režisierė - Gabrielė tuminaitė

Vaidina: tomas rinkūnas, martynas nedzinskas, daumantas Ciunis, 
marius Čižauskas, arVydas dapšys, aGnė šataitė, miGlė polikeViČiūtė, 
rasa jakuČionytė, tomas stirna, tomas kliukas, mantas Vaitiekūnas,  
jokūbas bareikis.

Aktorius Tomas Rinkūnas
Stasio Žumbio nuotr.
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PASUK GALVĄ

SU
DO

KU

Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Deliktas. Slalomas. Lantanas. 
AN. Pala. Girtam. To. Kevalas. KI. Pylė. Ani. 
Posa. Loriai. Rg. Narvalas. Naganas. Kinas. 
Kabala. Isalkas. Larai. Oda. Pats. Malis. Sar. 
Kaso. Samas. Ataka. Vos. Rautas. Valsas.
Horizontaliai: Helikonas. Ko. Larisa. Apas. 
Int. Arklas. Aktas. Viktor. Tam. Lanas. Van. 
Polas. Su. Satyras. Mat. Solis. Lama. Ėa. 
Kalas. Lak. Inaris. Mane. Abas. Vargai. AA. 
Opa. Gal. Tl. Smala. Naosas. Alanta. Daka. 
Sasi. Staras.
Pažymėtuose langeliuose: 
SmaragdaS.

„Sothys“ - viena žymiausių pasaulyje  
profesionalios kosmetikos firmų.

„Sothys“ grožio namai
Adresas: A.Jakšto g. 8/10, Vilnius

Telefonas: +370 620 15551
Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/Sothys-Grožio-Namai-Vilniuje

Atsakymą iki lapkričio 14 d. siųskite SMS žinute 
numeriu 1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio laimėtojas -  
gintaras Poškus iš Vilniaus. Jam bus 
įteiktas „Sothys“ procedūros kuponas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje  
212 36 26. Prizai laikomi tik dvi savaites.

Teisingai išsprendę kryžiažodį 

galite laimėti limfodrenažinį 

veido masažą  

„Sothys“ grožio namuose
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„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

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
Juvelyrinių dirbinių parduotuvė  
„Auksinė dovanėlė“. Vilnius. 28% 
nuolaida juvelyriniams dirbiniams ir 
aksesuarams. www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”. 
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai      

Oskaro Koršunovo teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus  
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“. 
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras. 
15% nuolaida 2 bilietams. www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius ir vaikiškus 
spektaklius. www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.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
Valstybinis Vilniaus mažasis 
teatras.15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”. 
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.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
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 

TeaTras

Restoranas-bistro „Mykolo 4“. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.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 „Lauro lapas“. Vilnius. 10% 
nuolaida sąskaitai (išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.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
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 
Baras „California“. Vilnius. 
13% 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 „Narutis”. Vilnius. 
15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas „Esse“. Vilnius. 
12% nuolaida sąskaitai (išskyrus verslo 
pietus, banketus ir spec. pasiūlymus). 
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”. 
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”. 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai).  
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”. Vilnius, Trakai. 
15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”. 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“. 
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
akcijinius patiekalus ir dienos pietus). 
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806, 
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“. Pažaislio 
parkas. 10% nuolaida europietiškos 
virtuvės patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433, www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”. 
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia”. Kaunas. 
15% nuolaida sąskaitai. Akcijų prekėms, 
gėrimams ir tabako gaminiams nuolaida 
netaikoma. Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”. 
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.  
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“.
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, resToranai

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
„Nailbar”. Vilnius. 
16% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.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
Grožio namai „Merci Merci“. Šiauliai. 
10 % nuolaida nuo oficialių kainų 
paslaugoms ir prekėms.  
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.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
Moters mokykla. 15% nuolaida 
užsiėmimams. Tel. (8 698) 14 529, 
www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė 
www.selective.lt. Vilnius. 
25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Medicinos klinika „Mirameda“. 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms.  
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius), (8 37) 333 
557 (Kaunas), (8 46) 315 111 (Klaipėda),  
www.mirameda.lt 
Grožio namai „Sothys“. Vilnius. 
15% nuolaida prekėms ir paslaugoms. 
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Rytų masažo namai „Azia SPA“. 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele. Tel.: (8 5) 244 4646, 
(8 644) 03 000, www.aziaspa.lt
Soliariumas „Nefertiti”. Kaunas. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms. 
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti”. Vilnius. 
15% nuolaida visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

grožio paslaugos

nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti nauJos paprastos „laisvalaikio“  
kortelės. užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

   
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
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“. 
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo ir taisymo 
paslaugoms. Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
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   
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.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo ir valymo paslaugoms. 
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“. 
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTos paslaugos

    
Koncertų organizatorius  „ARTS  
Libera International“. 20% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 677) 00 699,  
www.artslibera.com
Valstybinis choras „Vilnius“. 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt
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.
Menų fabrikas „Loftas“. 
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncerTai, renginiai

Viešbutis ir restoranas „Moon 
Garden Hotel“. Vilnius. 20% nuolaida 
apgyvendinimui ir 15% nuolaida  
sąskaitai. Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“. Molėtų r. 
Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”. 
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina”. Vilnius. 15% 
nuolaida viešbučio ir restorano paslaugoms 
(iš pagrindinio meniu). Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Narutis”. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui ir 15% 
nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“. Vilnius. 
20% nuolaida (nuo dienos kainos) 
apgyvendinimui. Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”. 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”. 
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane.  
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

viešbučiai

Kelionių agentūra „Boutique Travel“. 
Vilnius. Papildoma pramoga kelionėje, 
tiksliai nurodyta kiekvienos kelionės 
aprašyme. Tel. (8 5) 210 1216,  
www.boutiquetravel.lt 
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
Laipynių parkas „Dainuvos nuotykių 
slėnis“. Anykščiai. 20% nuolaida 
2 asmenims. Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
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
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 
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
„Pool House” biliardas. Vilnius. 10% 
nuolaida žaidimui ir 5% nuolaida biliardo 
inventoriui įsigyti. Tel. (8 656) 50 014

kiTos praMogos

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 
„GK klinika“. Vilnius. 10% nuolaida 
paslaugoms. Tel.: (8 5) 255 33 53,  
(8 620) 55 599, www.gkklinika.com
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
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“. Vilnius. 12% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt. 15% nuolaida narystei. 
Tel. (8 631) 70 196
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”. 15% nuolaida prekėms 
ir jų priežiūros priemonėms.www.
optikavizija.lt

sveikaTos paslaugos

Sostinių golfo klubas. 
Pipiriškių k., Elektrėnų sav. 
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai ir 
kitoms paslaugoms, 15% maistui.  
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic Club“. 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas). 
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas. Vilnius. 
10 % nuolaida visiems kartiniams, 
dieniniams, pilnas ir pilnas plius 
abonementams. Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
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
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų 
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”.  
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“. 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.   
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.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

sporTas ir praMogos

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, kvepiančioms žvakėms, 
persiškiems kilimams, šviestuvams, 
interjero detalėms. Tel. (8 696) 11 600,  
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“. 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”. Vilnius. 
11% nuolaida vienetiniams graviruotiems 
stiklo gaminiams. Tel. (8 640) 54 820, 
www.3dstikle.lt
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
Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“. Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava“. 
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai. 
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTos prekės

    

„American English School”.  
24 Eur nuolaida kalbų kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje. Tel.: (8 5) 279 1011, 
(8 610) 30 006, www.ames.lt
„Soros International House”. 24,62 Eur 
nuolaida kalbų kursams mokytis grupėse 
Lietuvoje. Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“. Vilnius. 
30% nuolaida interjerinių lėlių gaminimo  
kursams. Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt

MokyMo kursai
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LiLijos BanaitienĖs paslaugos 

Blogos dienos: 14 d.

l

Kartą vienoje karalystėje apsigyveno 
didžiulis, baisus slibinas. Jis ėdė tiek jau-
nus, tiek senus, tiek mažus, tiek didelius. 
Ir išleido karalystės karalius įsakymą:

„Kas man atneš slibino dantis, tam aš 
atiduosiu savo dukterį ir pusę karalystės.“

Po 15 min. ateina Petras nešinas sli-
bino dantimis. Gavo pusę karalystės ir 
karaliaus dukterį.

Naktį po vestuvių, Petras girdi bel-
dimą ir klausia:

- Kas čia?
- Kaš šia, kaš šia, prakeiktaš štio-

matiolioge.
l

Susitinka du seni draugai Algis ir 
Jonas. Algis klausia:

- Na Jonai, tai kaip Petras gyvena?
- Nebėr jau Petrelio, nebėr... Nusken-

do, vargšelis...
- Kaip?!
- Susiruošė jis maudytis, nusirengė, 

užlipo ant lieptelio, o ten užrašas buvo 
pakabintas: „Griežtai draudžiama plau-
kioti!“. Jis įšoko į vandenį ir neplaukė.

l

Paskyrė zuikį miške tardytoju dirbti. 
Tas iškart pristojo prie lapės:

- Kieno kailį vilki?
- Savo.
- Meluoji, pavogei!
Pasodino lapę į kalėjimą. Sėdi lapė, 

nuobodžiauja. Po kiek laiko į tą pačią 
kamerą įveda žąsį. 

Lapė nustemba:
- O tave už ką?
- Zuikis pradėjo klausinėti, už ko-

kias lėšas aš kiekvienais metais į pietus 
skraidau...

l

Marytė klausia Petriuko:
- Kodėl tu laikraštį laikai šaldytuve?
- Tam, kad naujienos visada būtų 

šviežios.
l

Policininkas sustabdo vairuotoją. 
Policininkas:

- Sveikiname, Jūs laimėjote 1000 eu-
rų, ką su jais darysite? 

Vairuotojas:
- Manau, įsigysiu vairuotojo pažy-

mėjimą. 
Žmona:
- Nekreipkite į jį dėmesio. Kai girtas, 

visada nusišneka. 
Iš galo moteris:
- Sakiau, kad su vogta mašina toli 

nenuvažiuosi...
Iš bagažinės balsas:
- Ar jau siena?

aNEkDOTai

Avinui. 
Stabilios ir ramios 
dienos. Sulauksite 

daug dėmesio ir 
komplimentų iš priešingos 
lyties. Ne pačios palankiausios 
dienos finansiniams reikalams, 
tačiau norintiems pradėti savo 
verslą labai palankus laikas. 
Palankios dienos stiprinti 
imuninę sistemą. Galite drąsiai 
atlikti organizmo grūdinimo 
procedūras.

jaučiui. 
Ne visos naujos pa-
žintys suteiks malonių 

emocijų, o turintys 
antras  puses gali būti ramūs, 
nes šiomis dienomis bus gana 
stabilūs santykiai. Galite su-
laukti naujo  darbo pasiūlymo, 
kurį verta apsvarstyti. Palankios 
dienos prašyti paaukštinimo 
darbe. Kuo aktyviau gyvensite, 
tuo geriau jausitės. Puikus 
laikas pradėti sportuoti.

dvyniAms. 
Nauji pažįstami gali 
pernelyg skubinti 
įvykius. Būkite 

atidūs savo antrajai pusei, 
nes  šiomis dienomis galite 
paskęsti savo iliuzijose. 
Antroje savaitės pusėje galite 
sulaukti viliojančio pasiūlymo. 
Pasistenkite per daug staigiai 
nekeisti gyvenimo būdo. 
Stiprinkite savo imuninę 
sistemą.

VĖžiui. 
Labai tikėtina, kad 
vieniši sutiks savo 

antrąją pusę. Pagaliau 
sulauksite anksčiau atliktų 
darbų rezultatų. Antroje 
savaitės pusėje galite sulaukti 
pasiūlymo dėl didesnio 
atlyginimo. Stenkitės išlaikyti 
vidinę pusiausvyrą, venkite 
neigiamų emocijų. Palankus 
laikas grožio procedūroms.

sVarstykLĖms. 
Naujoms pažintims 
ne pats palankiausias 

laikas. Antroje savaitės  
pusėje užsimezgusios naujos 
pažintys virs rimta draugyste. 
Galite gauti netikėtą pasiūlymą 
dėl paaukštinimo. Sėkmingai 
investuokite  į tobulinimosi 
kursus. Atėjo metas pailsėti 
ir pataupyti jėgas. Saugokitės 
peršalimo ligų.

ožiaragiui. 
Galite įsimylėti 
seną pažįstamą. 

Santykiai su antrąja 
puse pagerės. Puikios dienos 
pagerinti finansinę situaciją. 
Geras laikas keičiantiems 
darbą. Tinkamas metas pradėti 
sportuoti. Atidžiai rinkitės 
maistą, galimos virškinimo 
trakto problemos.

mergelei. 
Mažiau klausykitės 
nepagrįstų apkalbų 

apie jūsų antrąją 
pusę. O atsiradęs  naujas 
pažįstamas gali būti nusiteikęs 
labai rimtai jūsų atžvilgiu. 
Didžiausia sėkmė lydės 
dirbančius finansų sektoriuje. 
Palankus metas investuoti į 
grožį. Saugokitės infekcinių 
susirgimų.

Liūtui. 
Naujoms pažintims 
metas ne pats 

tinkamiausias, bet 
galimos pažintys internetu. 
Palankus laikas pasirašyti 
finansinius dokumentus, 
antroje savaitės pusėje 
galite sulaukti didesnių 
pajamų. Galimos problemos 
dėl širdies, kraujospūdžio. 
Stenkitės pailsėti, išsimiegoti.

ŠAuliui. 
Naujoms pažintims 
metas nelabai 

tinkamas. Tarpusavio 
santykiuose bandykite pasiekti 
pusiausvyrą. Puikus laikas 
pakilti karjeros laiptais. 
Geras laikas pasirašyti verslo 
sutartis. Jeigu turite sveikatos 
problemų, palankus laikas 
pradėti reabilitacijos kursą. 
Palanku stiprinti imuninę 
sistemą.

skorpionui. 
Naujos pažintys gali 
būti labai įdomios. 

Poros, esančios 
kartu, bandykite kartu ieškoti 
sprendimo, kaip pagerinti 
santykius. Jeigu norite 
kažką keisti, vertėtų šiek tiek 
palaukti. Tinkamas laikas 
prašyti pakelti atlyginimą. 
Palanku pradėti sportuoti. 
Saugokitės peršalimo ligų.

vAndeniui. 
Naujos pažintys gali 
nuvilti. Gali varginti 

įvairios abejonės dėl 
antrosios  pusės. Netinkamas 
metas permainoms, ypač 
didelėms. Sėkmė lydės 
dirbančius finansų sektoriuje. 
Palanku taikyti netradicinius 
gydymo būdus, kas ruošiasi, 
gali pradėti sportuoti.

žuVims. 
Naujoms pažintims 
tinkamas metas. 

Panašu, kad jūsų 
asmeninis gyvenimas nebus 
labai aktyvus. Jūsų karjerai 
ši savaitė nėra lengva, galimi 
netikėti nuostoliai. Jeigu 
patirsite nemažai streso, 
geriausia atsipalaiduoti padės 
fizinis krūvis. Palankios 
dienos keisti gyvenimo būdą.

geros dienos: 13, 15 d.




