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 ■ Humoristas Vitalijus Cololo pasidalijo patarimais, kaip moterims pasiekti tai, ko nori. 
Visa tai ir daugiau jis atskleis ir naujame tV6 realybės šou. 39 p.

 ■ Grupė „Skylė“ su Aiste Smilgevičiūte 
pristato naują albumą „Vilko vartai“. 
Jame ne tik muzika, bet ir kelionė 
vidinės brandos link. 14 p.

 ■ Kol mokslininkai ieško jaunystės elik-
syro, kosmetologai jau daro stebuk-
lus. Grožio salono „Gatineau“ kosme-
tologė Nora Vanagaitytė atskleidė 
tobulos odos paslaptį. 20 p.
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kūrybos puslapis

kaip atjaunėti per valandą?
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Energijos ir charizmos latvių kilmės daini-
ninkei BaiBai SkurStEnEi-SErdiukEi (31) 
galima tik pavydėti. nė iš tolo santūrios 
baltės neprimenanti atlikėja, rodos, vienu 
rankos mostelėjimu gali išjudinti publiką ir 
užkurti linksmą vakarėlį. ir nors įspūdingo 
balso savininkė televizijoje pastaruoju metu 
pasirodydavo rečiau, ji išduoda, jog gerbėjai 
ją galės dažniau išvysti televizijos ekranuo-
se, mat Baiba - viena iš tV6 laidos „nakties 
tOP“ vedėjų.

Eimantė Juršėnaitė

- Pastaruoju metu rečiau pasirodai tele-
vizijos ekranuose, kokie darbai tave pasi-
glemžė?

- Išgirstu panašių klausimų, tačiau galiu pa-
tikinti, jog veiklos nenutraukiau ir labai daug 
koncertuoju. Galbūt pastaruoju metu televizijo-
je ar žiniasklaidoje pasirodydavau rečiau, tačiau 
dirbu ne mažiau nei tie, kurie ten nuolat šmė-
žuoja. Daug laiko skiriu koncertinei veiklai su 
įvairiais projektais: naujausia programa „Funk 
It Up“, „NO DJ’s“, jau šeštus metus gyvuojančiu 
„80’s Live“. Tiesa, nuo šiol esu ir viena iš pra-
moginės laidos „Nakties TOP“ vedėjų, tad nuo 
lapkričio 6 dienos mane galima išvysti kiekvie-
ną penktadienį 22.30 val. per TV6.

- Kokia tai laida?
- Ši laida pasakoja apie geriausius vakarėlius 

mieste, atskleidžia, ką būtina pamatyti naktinia-
me Vilniuje ir ne tik jame, o karščiausias laisva-
laikio naujienas žiūrovai išgirsta iš pirmų lūpų. 
Eisiu į patraukliausius vakarėlius, kalbinsiu ži-
nomus žmones ir klubų lankytojus. 

- Be to kad koncertuoji ir dirbi televizi-
joje, užsiimi ir pedagogine veikla?

- Turiu subūrusi 2-5 klasių moksleivių an-
samblį, tad porą kartų per savaitę mokau voka-
lo, su mokiniais dalyvaujame įvairiuose rengi-
niuose, vykstame į konkursus. Tai nelengvas 
darbas, nes vaikus sudominti ir atkreipti jų dė-
mesį kur kas sudėtingiau nei suaugusių, kartais 
pavargstu nuo ūžesio, tačiau vadovaudama an-
sambliui tikrai jaučiu malonumą. Ypač tada, kai 
už darbą vaikai man atsako šiltai, matau gerus 
jų rezultatus. Pedagogui tai tas pats, kas artistui 
plojimai. 

„LaisvaLaikio“ interviu

BAIBA: scenoje išlieka 
stipriausieji
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scenoje išlieka 
stipriausieji

n Gimė 1984 05 22 Rygoje

n 2008 m. dalyvavo televizijos projekte „Muzikos 

akademija“
n 2010 m. su Mariumi Gelažniku dainavo muziki-

niame šou „Žvaigždžių duetai“

n Su profesionaliu šokėju Vadimu Šuško daly-

vavo televizijos projekte „Kviečiu šokti“ 

n 2012 m. dalyvavo „Eurovizijos“ atrankoje

n Nuo 2012 m. koncertuoja su grupe „Pop Ladies“

n 2012 m. dalyvavo televizijos projekte „Lietuvos 

balsas“
n 2014 10 17 susituokė su kikboksininku Mykolu 

Serdiuku

Dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu
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Kai manęs 
paKlausia, Ko 
pridėjau į maistą, 
Kad jis toKs 
sKanus, visada 
atsaKau: „ŠieK tieK 
meilės“
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Pati išpopuliarėjai dalyvaudama te-
levizijos projekte „Muzikos akademija“. 
Ar po kelerių metų ir savo mokinius taip 
pat paragintum pabandyti pasirodyti pa-
našiuose projektuose?

- Labai norėčiau, kad būtų projektas „Vai-
kų balsas“, tuomet jau dabar kai kuriuos pa-
raginčiau dalyvauti. Mano ansamblyje tikrai 
yra labai talentingų vaikų. Turiu vieną moki-
nę, kuriai dar tik 9-eri, o ji dainuoja kur kas 
geriau, nei aš dainavau būdama jos amžiaus. 
Tiesą sakant, keli mano mokiniai jau dalyva-
vo „Lietuvos balse“ ir tikrai neblogai pasiro-
dė. Tai geras būdas parodyti savo talentus.

- Nors muzikiniuose televizijos pro-
jektuose dalyvavo ne vienas talentingas 
puikaus balso savininkas, nedaugelis iš-
liko žinomi. Kaip manai, ko jiems pritrū-
ko iki pilnos laimės ir žinomumo?

- Galbūt kai kam pritrūko ir talento. Tačiau 
kitiems, manau, nepakako užsispyrimo, ryžto, 
noro ir atsidavimo. Jei nori būti scenoje, reikia 
gyventi muzika dieną ir naktį, ja miegoti, nuo-
lat dirbti ir nesustoti. Tikrai nėra taip, kad 
esantiems scenoje tiesiog pasisekė ir pavyko 
be pastangų. Jie visi daug dirba, nuolat galvo-
ja, kaip padaryti ką nors naujo, kuria idėjas. 
Scenoje, kaip ir gamtoje, išlieka stipriausieji.

- Veikiausiai tvirtas charakteris - pa-
grindinis išlikimo įrankis scenoje...

- Tikrai taip. Kartais jauniems atlikėjams 
reikia nemažai pastangų vien tam, kad atsi-
spirtų ir neskaitytų piktų interneto vartotojų 
komentarų. Kritikuoti lengva, bet kritikuoti 
konstruktyviai gali tik žmogus, daug pasiekęs 
tam tikroje srityje. Tokią kritiką priimu, ta-
čiau kodėl kritikuoja tie, kurie sėdi kažkokia-
me užkampyje, neturi veiklos ir lieja susi-
kaupusį pyktį...

- Pakalbėkime apie linksmesnius da-
lykus. Praėjusių metų spalį susituokei su 
kikboksininku Mykolu Serdiuku. Pirmie-
ji santuokos metai vis dar saldūs kaip 
medus?

- Viskas yra tiesiog puiku, labai gerai su-
tariame. Vyras kartais net pajuokauja, kad 
kitos poros pykstasi, gal ir mums kada reikė-
tų susipykti. (Juokiasi.) Kaip sakoma, toks 
tokį surado. 

- Vadinasi, buities rūpesčiai nevargi-
na. Jūsų namuose vyrauja romantika?

- Santuoka ir buitis yra susiję dalykai. Tai 
normalu, turi būti ir buitis, ir indų krūvos, ir 
maisto gamyba... Tačiau aš ir tuo džiaugiuosi. 
Tiesa, mes ir iki vestuvių gyvenome kartu, 
tad duodami įžadus jau buvome paragavę ir 
buities. O romantiką kiekvienas suprantame 
skirtingai. Nebūtina eiti į restoranus ar va-
žiuoti į tolimas keliones, nes man romantika 
- rūpestis, kai grįžusi namo randi vyro rašte-
lį ar sultinuko ant viryklės. 

- Vis dėlto būti žmona maloniau nei 
gyvenimo drauge?

- Ilgai negalėjau priprasti prie žodžio žmo-

na, tačiau dabar man labai gera išgirsti vyrą 
sakant: „reikia pasitarti su žmona“. Nesu nu-
siteikusi prieš gyvenimą nesusituokus, tačiau 
žmonos statusas svaresnis. Nesusituokę 
žmonės dažnai galvoja: pagyvensim, kažkas 
nepatiks, trenksiu durimis ir išeisiu. Kai gy-
veni santuokoje, pradedi galvoti atsakingiau. 
Santuoka - šventas dalykas, todėl norisi iš-
vengti konfliktų, numalšinti savo ego ir pri-
sitaikyti prie kito. Žinoma, reikia nepamiršti, 
jog kiekvienas esame individas su savo pa-
saulėžiūra ir savo mąstymu. Tačiau kad san-
tuoka būtų laiminga, reikia prisitaikyti skir-
tingiems žmonėms. 

Man roMantika -  
rūpestis, kai 
grįžusi naMo 
randi vyro raštelį 
ar sultinuko ant 
viryklės
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Latvių kilmės atlikėja mano, jog energiją ir 
temperamentą paveldėjo iš senelių serbų

laisvalaikis 2 0 1 5  l a p k r i č i o  6 7

„LaisvaLaikio“ interviu

- O ar jūs su vyru labai skirtingi? 
- Pagal Zodiaką abu esame dvyniai, galbūt 

todėl esame ganėtinai panašūs. Abu esam 
„degtukai“, tačiau Mikas mane išmokė į gy-
venimą žiūrėti paprasčiau ir pozityviau. Per-
ėmiau iš jo tą optimizmą.

- Scenos moterys dažnai sulaukia 
stip riosios lyties atstovų dėmesio, tavo 
sutuoktinis nepavydus?

- Jei ir pavydi, daro tai patyliukais. Juk 
būna, kad po koncertų namo grįžtu su glėbiais 
gėlių, o koks nors gerbėjas, nežinantis, kad 
esu ištekėjusi, rašo man ir kviečia susitikti. 
Tada sakau: gerai, ateisiu su vyru. (Šypsosi.) 
Mykolas - labai supratingas. 

- Tiesa, tavo vyras - kikboksininkas, 
jau užsikrėtei aistra šiam sportui?

- Puikiai žinau, kas vyksta ringe, maža to, 
pati jau porą metų lankau kikbokso treniruotes. 
Žinoma, treniruojuosi dėl savęs ir profesionale 
tapti nesistengiu. Sparinguose (laisvoji treni-
ruotės pobūdžio kova, rengimasis bokso varžy-
boms - red.past.) taip pat nedalyvauju. Kitu atve-
ju vaikščiočiau gatvėmis su mėlynėmis paakiuo-
se, reikia pagalvoti ir apie tai, kaip atrodysiu 
scenoje. Tiesa, nereikia galvoti, jog kikboksas - 
vien muštynės. Kartais nubrozdinimų gali atsi-
rasti ir nuo pirštinių. Kikboksininkai dažniausiai 
būna ramūs ir į muštynes gatvėje tikrai nesi-
velia. Kadangi jų rankos - tarsi šaltas ginklas, 
tokios patirtys gali turėti blogų pasekmių. 

- Tu jau lankai treniruotes, o vyras 
dainuoti nebando?

- Mes dainuojame kartu, kai važiuojame 
automobiliu. Nors jam sekasi neblogai, ne-
manau, jog bandys tapti dainininku. (Juokiasi.) 
Jis ir viešumo nemėgsta, nenori eiti į rengi-
nius ir fotografuotis prie sienelės. Renginiuo-
se lankosi tik tada, kai tai svarbu man. 

- Nors Lietuvoje esi jau vienuolikti 
metai, po santuokos rečiau pasvarstai 
apie grįžimą į gimtąją Latviją?

- Iš tiesų esu gan spontaniška ir nežinau, 
kas bus po metų, galbūt su vyru išvyksime 
gyventi svetur, bet kol kas apie tai negalvoja-
me. Nors klimatas čia galėtų būti šiltesnis, o 
algos didesnės, Lietuva bus ta šalis, kur gy-
vensime dar ilgai. Žinoma, norėčiau surengti 
ir koncertų Latvijoje, vis dėlto ten mano gimi-
nės, tačiau čia jau taip pat įleidau šaknis, atsi-
rado gerbėjų, sekasi neblogai. Kai nuvažiuoju 
pas gimines į Latviją, viešnagės pabaigoje vi-
sada sakau: „Važiuoju namo, į Lietuvą.“ 

- Dažnai sako, jog lietuviai ir latviai - 
broliukai. Ar iš tiesų mes labai panašūs? 
O gal pastebėjai daugiau skirtumų? 

- Smagu, kad esame broliukai, juolab kad 
pastebiu daugiau panašumų - kalba, tradici-
jos. Ir latviai, ir lietuviai turi anekdotų apie 
estus...

- Štai lietuviai apie latvius anekdotų 
nekuria, o jie apie broliukus juokauja?

- Latviai turbūt geranoriškiau nusiteikę 
lietuvių atžvilgiu ir anekdotų nekuria, o lie-
tuviai latvius vadina „žirgo galva“. (Juokia-
si.) Neseniai buvau susitikime su Lietuvos 
latviais. Kaip tik kalbėjomės apie tai, iš kur 
kilo ši frazė. Girdėjau net kelias versijas. 
Vieni sako, jog šis posakis atsirado todėl, 
kad Latvijos kontūras žemėlapyje primena 
žirgo galvą, kiti mano, jog šis posakis atsi-
rado dar senais laikais, neva vykstant ka-
rams latviai kapodavo žirgams galvas. Neži-
nau, kuri yra tikroji. 

- Kartais sunku patikėti, jog tavo ve-
nomis teka ganėtinai santūrių baltų 
kraujas, rodos, tu kur kas energingesnė 
ir sunkiai nustygstanti vietoje... 

- Turiu ne tik latvių kraujo. Mano tėvo 
senelis ir mamos močiutė buvo serbai. Matyt, 
iš ten ir mano temperamentas. Tėtis kartais 
pyktelėjęs net sakydavo, jog aš ne latvė, o 
serbė. Tačiau scenoje tas mano energingumas 
padeda. 

Santuoka -  
šventaS dalykaS, 
todėl noriSi 
išvengti konfliktų, 
numalšinti Savo 
ego ir priSitaikyti 
prie kito

Praėjusių metų spalį Baiba amžiną meilę 
prisiekė kikboksininkui Mykolui Serdiukui

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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- Tas temperamentas turbūt nuspal-
vina ir gyvenimą. Atrodo, kad tau patin-
ka laužyti tradicijas ir taisykles. Net ir 
medaus mėnesio vykai ne tik su vyru, 
bet ir su būriu draugų.

- Tada daugelis stebėjosi. Tegul žmo-
nės kalba, ką nori, bet mano medaus mė-

nuo buvo tiesiog tobulas. Juk tuokėmės 
jau kartu gyvendami, dar pakeliausim ir 
dviese, turėsim tų medaus mėnesių, be 
to, ir pirmasis dar nesibaigė. Man patin-
ka gyvenime elgtis kitaip, sugalvoti kaž-
ką įdomaus. Kaip kitaip nuspalvinti gy-
venimą?

- Kad ir koks smagus tas gyvenimas, 
kartais reikia pailsėti ir nuo scenos, ir nuo 
pedagogikos, o kartais gal ir nuo vyro... 

- Kai savaitgaliais visi eina pramogauti, 
aš einu į darbą. Paprastomis savaitės dieno-
mis taip pat dirbu. Kadangi dirbu visą savaitę, 
man patinka pasyvios atostogos. Juk kartais 
ir man reikia pakrauti baterijas. Gal būsiu 
labai neįdomi, tačiau tobulos atostogos - šil-
tuose kraštuose, nieko neveikiant, šildantis 
saulėje ir klausantis muzikos ar ošiančių jūros 
bangų. Kartą su vyru juokavome, ką veiktu-
me, jei laimėtume milijoną. Vis dėlto būti be 
veiklos - ne man. Man reikia būti scenoje, tai 
taip pat mane įkrauna. Nežinau, kiek dar tę-
sis mano karjera, bet duok Dieve, kad kuo 
ilgiau. Aš kaifuoju būdama scenoje, ypač kon-
certuodama su gyva grupe. Tai nenusakomas 
jausmas, magiškos akimirkos. Muzikantai 
man suteikia dar daugiau emocijų ir energijos, 
padeda užkurti publiką...

- Atrodo, jog gyvename laikais, kai 
žiūrovams svarbu ne tik kaip atlikėjas 
dainuoja, bet ir kaip atrodo. Dailiosios 
lyties atstovės neretai įkvėpimo išvaiz-
dai puoselėti semiasi iš žinomų moterų 
grožio patarimų ir receptų... Kokie tavo 
grožio ritualai?

- Scenoje svarbu gerai atrodyti, tad išvaiz-
dai skiriu nemažai laiko. Žinoma, būna dienų, 
kai prie veidrodžio nestoviu, susisuku kuodą 
ir einu į miestą. Veikiausiai to išmokau Lie-
tuvoje, nes gyvendama Latvijoje net ir eida-
ma išnešti šiukšlių pasidažydavau blakstie-
nas, dailiau apsirengdavau. Iš tiesų grožio 
paslaptis paprasta - miegas. Tad, mielos mo-
terys, miegokite!

- O kaip dietos, jau tampančios daž-
nos moters kasdienybe?

- Pastebėjau, jog sulaukus 29-erių mano 
svoris tapo stabilus. Galiu badauti 3 dienas, 
o svoris nekrenta. Tiesa, niekada nesisten-
giau tapti džiūsna ir vyrui patinku tokia, ko-
kia esu. Dietų nesilaikau, tiesiog galvoju, ką 
valgau, bet savaitgaliais leidžiu sau nuklys-
ti - kartais sukertu picą, kartais užsisakau 
mėsainį ar bulvyčių. Be to, ir pati labai mėgs-
tu gaminti. Tai taip pat viena iš mano tera-
pijų. Tik manau, jog gaminti reikia būnant 
geros nuotaikos ir su gerom mintim. Kai 
manęs paklausia, ko pridėjau į maistą, kad 
jis toks skanus, visada atsakau: „Šiek tiek 
meilės“. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Kai nuvažiuoju 
pas gimines į 
Latviją, viešnagės 
pabaigoje visada 
saKau: „važiuoju 
namo, į Lietuvą“ 
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Baibos baterijas geriausiai įkrauna pasyvus poilsis, atostogos 
šiltuose kraštuose, maisto gamyba ir, žinoma, scena 
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Veidai

Paskutinį spalio penktadienį vi-
si neabejingi kitų skausmui rinkosi 
sostinės „Kempinski“ viešbutyje, 
kur vyko labdaros vakaras „Širdys 
be sienų“. Renginio organizatoriai - 
Rimanto KauKėno labdaros ir 
paramos fondas, padedantis Lietu-
vos vaikams, sergantiems vėžiu, 
bei dviejų lietuvių - Ramintos Li-
laitės ir auros Copeland - niujorke 
įkurta „Les Couleurs Charity“ lab-
daros organizacija, padedanti pa-
tiems neturtingiausiems vaikams 
Haityje. Būtent jiems ir skirtos lė-
šos, surinktos vakaro metu. Į ren-
ginį susirinkę žinomi pramogų ir 
verslo pasaulio atstovai dalyvavo 
labdaringame aukcione, kuriame 
galėjo įsigyti arvydo Sabonio, Ri-
manto Kaukėno, Žydrūno ilgausko 
ir Krištiano Ronaldo marškinėlius 
su autografais, Renaldo Seibučio 
batus, Rūtos meilutytės kepurėlę 
su palinkėjimu ir kita. Vakaro metu 
buvo pademonstruota dizainerio 
LiutauRo SaLaSeVičiauS ir 
jo mados namų „madam pareis vė-
liau“ kolekcija, ją ant podiumo pri-
statė ir garsios šalies moterys. Dizaineris Aleksandras 

Pogrebnojus su žmona Monika

Šokėja Milana Jašinskytė ir 

žurnalistas Mindaugas Rainys

Vizažo meistrė  
Ramona Kudzmanaitė ir  

atlikėja Urtė Šilagalytė

Radijo laidų vedėja 
Simona Albavičiūtė

Krepšininkas 
Ramūnas Šiškauskas 

su žmona Edita

Atlikėjas Donatas Montvydas  
su žmona Veronika

Krepšininkas Rimantas Kaukėnas, jo įsteigto  
paramos ir labdaros fondo geros valios  
ambasadorė Dovilė Barkutė ir „Les Couleurs  
Charity“ organizacijos įkūrėja Raminta Lilaitė

R.Kaukėno labdaros vakaras pritraukė būrį žinomų žmonių
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Veidai

Vakaro metu pristatyta dizainerio Liutauro Salasevičiaus suknelių kolekcija

R.Kaukėno labdaros vakaras pritraukė būrį žinomų žmonių

Vaida Grikšaitė-
Česnauskienė

Karolina Toleikytė Gabrielė Martirosianaitė Tatjana Lavrinovič

Agnė Kavaliauskaitė Eva Saikovska

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.



Naujausias žurnalistės ir kulinarinės laidos vedėjos Beatos 

NicholsoN (36) projektas išlipo iš kulinarijos pasaulio ir 

gali būti, kad netrukus įsiverš į kiekvieno mūsų namus - 

Beata pristato dvejus metus brandintą kolekciją namams, 

kurią sudaro 33 gaminiai virtuvei, voniai ir stalui. 

„Esu tikra - geriausi dalykai prasideda namie. Neįsivaiz-

duoju jų be mielų smulkmenų, todėl juose visada randu vie-

tos gražiems daiktams. Kai prieš šešerius metus pristačiau 

pirmąsias linines prijuostes, tik pasvajodavau, kokia būtų 

mano kolekcija namams, jei tokią kurčiau“, - sakė moteris, 

pastaruosius dvejus metus drauge su Lietuvos ir Belgijos 

dizaineriais kūrusi ne tik prijuostes, bet ir staltieses, padėk-

liukus, chalatus bei rankšluosčius. 

Visi jos kurti daiktai suteikia jaukią atmosferą, o mėgstan-

tiems gaminti - ir įkvėpimo virtuvėje. „Savo prijuostes papuo-

šiau lietuviškomis gėlėmis ir linksmais haiku, nes tikiu, kad 

prijuostė turi ne tik apsaugoti nuo dėmių, bet ir įkvėpti kurti ką 

nors mielo sau ir esantiesiems šalia. O prijuostė vaikams virto 

maža enciklopedija“, - pasakojo Beata, raginanti daugiau laiko 

praleisti su vaikais. Jaukius ir šiltus vakarus bei rytus namuose 

ji siūlo praleisti įsisukus į minkštą chalatą. Mažiesiems kurtus 

chalatus puošia Beatos šunelio Bon Bon atvaizdas.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Pasiūlymas galioja 2015 11 01–2015 11 30 perkant vaistinėje, pateikus kortelę MEDUS. Nuo-
laidos  nesumuojamos. UAB EUROVAISTINĖ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąly-
gas. Nuolaida netaikoma produktų rinkiniams. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į 
UAB EUROVAISTINĖ administracijos patvirtintą sąrašą.

-25%
RANKŲ IR LŪPŲ PRIEŽIŪROS 
PRIEMONĖMS

Nedėvite pirštinių
šaltuoju metų laiku?

Skilinėja ir sausėja
lūpos?

Šiurkšti rankų oda 
atvėsus orui?

Veidai

Beata Nicholson pristatė kolekciją namams
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- Jau išleisti jūsų albumai pasižymi 
vientisais siužetais, dainos siejasi tarpu-
savyje ir sudaro savitą dramaturginę li-
niją. Apie ką „Vilko vartai“? Ką juose 
pasakojate? 

- Nors albume nėra ryškiai apčiuopiamos 
vienos temos, jame driekiasi žmogaus brendi-
mo, meilės ir kelionės link savęs istorijos siūlas. 
Šį kartą dainas jungianti linija - kelionė vidinės 
brandos link, žengimas per slenksčius. Neretai 
gyvenime pasijusdavome tarsi ir vėl sustoję 
prie ribos, kurios peržengti nepavykdavo iš kar-
to. Paskui tenka sukti ratus, vaikščioti aplink, 
kol vėl vieną dieną sugrįžti į tą pačią vietą, prie 
to paties slenksčio. Tai mums ir yra Vilko var-
tai, per kuriuos žengti reikia vidinio ryžto. 

- Ir „Vilko vartuose“ išlaikote patrio-
tinę, baltiškąją tradiciją?

- Iš tiesų mus trikdo klijuojamos „patrio-
tiškumo“ etiketės, nes niekada nesiekėme 
būti deklaratyvūs. Toliau kuriame remdamie-
si tuo, kas mums svarbu, ir ta nenutrūkstama 
gija teka per visą mūsų kūrybą.

- Nors jūs liaudies dainų ir nedainuojate. 
Vienas iš jūsų įkvėpimo šaltinių - folkloras?

- Atrodo, kad svarbiausia, ką reikia perim-
ti iš praeities, - kūrybinė bei gyvybinė ener-
gija ir pasiremiant senąja pasaulėžiūra kurti 
šiandieninį pasaulėvaizdį. O folkloras mūsų 

Aistė Smilgevičiūtė:

Daugiau nei du dešimtmečius gyvuojanti populiari roko grupė „Skylė“ 
su dainininke Aiste Smilgevičiūte (38) atvertė naują kūrybos pusla-
pį. Praėjus penkeriems metams nuo sėkmingiausio grupės projekto 
„Broliai“, jų rankose naujas albumas „Vilko vartai“, o lapkričio mėnuo 
paskirtas koncertiniam turui. Pasak Aistės, „Vilko vartai“ - ganėtinai 
spalvingas albumas, kuriantis artimą ryšį su kitu žmogumi, nusilei-
džiantis į savo gelmes, atliekantis savitus apeiginius veiksmus. 
Eimantė JURŠĖNAITĖ

du pasaulius surišame mazgu
IŠ ARČIAU

n Grupė „Skylė“ susikūrė 1991 m., o nuo 1996 m. 
prie jos prisijungė ir vokalistė Aistė Smilgevičiūtė.
n Per savo muzikinę veiklą grupė yra įrašiusi daugiau 
nei 20 audio- ir videoalbumų, tarp kurių ir muzika regi-
niams-spektakliams.  Bene daugiausia susidomėjimo 
sulaukė roko opera „Jūratė ir Kastytis“ (2002), albumai 
„Povandeninės kronikos“ (2007 m.), „Broliai“ (2010 m.), 
o šiemet pasirodė ir naujasis albumas „Vilko vartai“.
n Apdovanojimai:

Albumo „Povandeninės kronikos“ daina „Jūržolių 
šokis“ pelnė „Radiocentro“ apdovanojimą „Šviežio 
garso gurkšnio“ kategorijoje (2007).

Lietuvos alternatyviosios muzikos apdovanoji-
muose A. LT „Povandeninės kronikos“ paskelbtos 
2007 metų albumu, o pati grupė - metų roko grupe.

Daina „Auksinis ruduo“ (R. Radzevičiaus, A.Smil ge-
vičiūtės) paskelbta LATGA-A 2008 m. dainų konkurso 
laureate. Atlikėjai A.Smilgevičiūtė ir V.Bagdonas.

Albumo „Povandeninės kronikos“ daina „Baltas 
brolis“ Lietuvos nacionalinio radijo klausytojų 
paskelbta populiariausia 2008 metų daina. 

Albumo „Povandeninės kronikos“ daina „Baltas 
brolis“ Lietuvos nacionalinio radijo 2009-aisiais 
organizuotuose rinkimuose pateko į visų laikų skam-
biausios lietuviškos dainos TOP 20-uką.

2012 m. Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius 
Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės 
apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Faktai
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IŠ ARČIAU

dainose atsiranda kaip nuotaika, frazė - ir mu-
zikinė, ir žodinė.

- Kalba - taip pat mūsų protėvių pali-
kimas. Kokios kalbos skamba albume? 

- Albume dainos skamba ne tik lietuvių, bet 
ir žemaičių bei senąja prūsų kalba. Tai viena iš 
nedaugelio baltų kalbų, jos skambesys įdomus 
mums patiems, tikimės, klausytojui taip pat. 
Tiesa, nedaug trūko, kad būtume įdėję ir dainą 
senąja latvių kalba, tačiau ji netilpo į albumą.

- Viena iš albumo linijų - moters ir 
vyro duetai, vyriškumo ir moteriškumo 
tematika. Tai viena iš jūsų kūrybos ašių? 

- Skirtingų pasaulių vienybė - viena iš te-
mų. Mes nelinkę priešinti, atvirkščiai - „du 
pasaulius surišti mazgu“, kaip dainuojame kū-
rinyje „Aš gaudau svajas“. Vyras - moteris, 
gyvieji - vėlės, dangus - žemė, brolis - sesuo 
- visa tai jungiasi į vientisą vaizdinį. Kai ku-
riomis dainomis - „Devynios baltos upės“, 
„Rasa krito“ - tarsi piešiame ateities viziją, 
tarsi linkėjimą būsimoms kartoms. Atsispir-
dami nuo seno mito apie žaltį-karalių Žilviną, 
albumą baigiame daina, kurioje medžiais pa-
versti vaikai vėl virsta žmonėmis-karaliais.

- Kitais metais minėsite 25-ąjį grupės 
gimtadienį. Ar atsirado grupės tradicijų?

- Koncertuodami mažesniuose Lietuvos 
miestuose, turime tradiciją užkopti ant apy-
linkėje esančio piliakalnio, taip pat vasaromis 
rengiame kūrybines stovyklas. Koncertine 
tradicija tapo koncertą susieti su tam tikrais 
kūriniais ir erdve - štai pavasario ir rudens 
lygiadieniuose atliekame specialią tam sudė-
liotą programą, ir visad Vilniaus Šv. Kotrynos 
bažnyčioje. Besikurianti tradicija - per Vasario 
16-ąją jau trejus metus iš eilės grojame „Bro-
lius“, tiesa, nuolatinės vietos dar ieškome...

- Kaip ir minėjote, tokia tradicija jau 
tapo pavasario ir rudens lygiadienių kon-
certai, ar ir nekoncertuodami tradicines 
lietuvių šventes stengiatės švęsti pagal 
papročius?

- Pagrindines šventes - Rasas, Kūčias, 
Kalėdas - švenčiame tradiciškai. Taip pat ir 
Užgavėnes - važiuojame į kaimą Žemaitijoje, 
vaikštome per kiemus su vietiniais.

- Ar nemanote, kad šiandien lietuviai 
labai domisi užsienio šalių tradicijomis ir 
šventėmis, jas mini ir per dažnai pamirš-
ta savąsias, o kartais netgi jų purtosi? 

- Šventės turėtų būti natūraliai išgyvena-
mas dalykas. Kai kurios naujos šventės mums 
yra sunkiai suprantamos. Bet, matyt, svar-
biausia, kad jose būtų turinys. 

- Pastarųjų metų kūrybinis etapas atne-
šė naujų, brandžių motyvų, o jį vainikavo 
albumas „Vilko vartai“. Ar tiesa, kad ne vi-
sos jo dainos sukurtos pastaraisiais metais? 

- Taip, albume nemažai dainų, kurios už-
simezgė seniai, kai kurios net apie 1995 m. 
Dainos augo, brendo, ėjo per savo „vilko var-
tus“ iki šiandieninio pavidalo. Bet yra ir spon-
taniškai gimusių, šviežių dainų. 

- Kodėl kai kurios dainos turi nueiti 
tokį ilgą kelią, kad patektų į albumą?

- Dainos yra gyvas dalykas, jos yra linkusios 
augti, keistis. Net ir užfiksuotos albume jos ne-
nustoja keistis - koncertuose įgyja kitų pavidalų. 

- Lankėtės ir šiuo metu ne pačius ge-
riausius laikus išgyvenančioje Ukrainoje. 
Kas yra tikra tautų draugystė? Klaidinga 
manyti, kad tik supanašėjus papročiams 
ir tradicijoms gyvensime taikoje?

- „Tautų draugystė“ skamba pompastiškai, 
o mums atrodo, kad viskas prasideda nuo ma-
žų dalykų - konkrečių žmonių asmeninio san-
tykio ir bendravimo. 

- Ar „Vilko vartus“ pristatysite ir savo 
gerbėjams užsienio šalyse?

- Šiuo metu kaupiamės pristatymams Lie-
tuvoje, vėliau ieškosime galimybių pristatyti 
albumą ir plačiau.

- Be koncertinės veiklos, su grupe 
„Skylė“ dažnai prisidedate prie įvairių 
projektų, roko operų ir kt. Ar šiuo metu 
jūsų horizontuose ir planuose yra naujų?

- Neseniai Karmazinų pilkapiuose prista-
tėme dar vieną kūrinį - muzikinę mitologinę 
dramą „Dūšelės“. Tikimės, kad šis kūrinys 
ateityje taps dar viena gražia tradicija, - jį ke-
tiname rodyti išskirtinai unikaliose vietose: 
piliakalniuose, pilkapynuose ar kituose kultū-
ros paveldo objektuose. Kitais metais taip pat 
yra minčių atgaivinti roko operą „Jūratė ir 
Kastytis“. 

- Sako, kad jūsų muzika - „ne forma-
tas“, šiandienos pasaulyje tai komplimen-
tas ar nuvertinimas? O galbūt tai reiškia, 
kad esate unikalūs, neribojantys savęs?

- Kurdami dainas niekada nekėlėme sau 
užduočių atitikti kokią nors etiketę. Stengia-
mės kurti nuoširdžiai, tiesiog atsiduoti gilu-
minei tėkmei. Taip pat mums svarbu siekti 
kokybės - pradedant garso įrašu, baigiant kon-
certo vaizdiniu sprendimu, kokybišku įgarsi-
nimu, menišku apšvietimu.

du pasaulius surišame mazgu

Kurdami nieKada 
neKėlėme sau 
užduočių atitiKti 
KoKią nors etiKetę
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NuomoNė

Ką manai? Apie asmenukes...

IngrIda KazlausKaItė

Asmenukės - tai savotiška šių laikų mada, smagus žaidimas. Supranta-
ma, kad mes, moterys, mėgstame pasipuošusios nusifotografuoti, kartais pa-
juokauti ir nuotraukas parodyti draugams ar įkelti į socialinį tinklą, tačiau 
nereikia persistengti. Yra žmonių, kurie asmenukes į internetą kelia, pavie-
šindami net pačias asmeniškiausias akimirkas - maudynes vonioje, pusryčius 
lovoje ir panašiai. Esu girdėjusi ir ne vieną atvejį, kai bandydami pasidaryti 
įspūdingas asmenukes žmonės tiesiog žuvo. Juk tai - tragedija. Matyt, ne vel-
tui psichologai sako, kad nuolatinis asmenukių viešinimas gali atspindėti 
rimtas psichologines problemas. Reikia atrasti aukso viduriuką tarp smagumo 
ir priklausomybės. Aš ir pati kartais nusifotografuoju, o nuotraukas pavieši-
nu, tačiau tikrai niekada neviešinčiau labai asmeniškų dalykų. Nesuprantu, 
kai poros, romantiškai leisdamos laiką dviese, puola fotografuotis. Nejaugi jie 
neturi apie ką pakalbėti, tad stengiasi įamžinti save, maistą, gėrimus? Man 
tabu - vaikai internete. Nedėčiau ne tik asmenukių, bet ir apskritai nuotrau-
kų su savo vaikelio atvaizdu. Juk niekada negali žinoti, kas jas peržiūrinėja 
viešoje erdvėje. Kitapus ekrano gali būti ir koks nors iškrypėlis. Todėl tėvai 
turėtų būti atsakingi ir vaikų nuotraukų neviešinti.

Išpopuliarėjus mobiliesiems telefonams su integruota kamera, labai populiariu reiškiniu tapo ir asmenukių darymas. Iš pradžių  
tai laikyta smagia pramoga, tačiau pastaruoju metu vis dažniau prabyla psichologai įspėdami, kad šis nekaltas užsiėmimas gali  
tapti priklausomybe, o kai kuriose lankytinose vietose dėl saugumo sumetimų buvo uždraustos asmenukių lazdos. Ką mano apie  
asmenukes, „Laisvalaikis“ pasiteiravo dainininkės IngrIdos KazLausKaItės (31).

Parengė Eimantė JuRšėNAiTė
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Grožio paletė

Sezono topas - 
„ombre“ 

lūpos
Veikiausiai retai moteriai kyla klausi-

mas, kokiu būdu galima pasidažyti lūpas. 

Atsakymas lyg ir paprastas, pasirinkti tin-

kančią madingą spalvą, galima paryškinti 

lūpų kontūrą. Daugiau šioje srityje lyg ir 

nieko naujo neišrasi. Tačiau, pasak vizažo 

meistrės Birutės Pajedienės, viena iš įdo-

miausių makiažo idėjų šį sezoną - dvispal-

vės arba „ombre“ lūpos. Tokio makiažo ypa-

tybė - lūpos dažomos dviem, tarpusavy de-

rančiomis spalvomis, lūpų centras dažomas 

ryškiai ir spalva tolygiai nušviesėja į kraš-

tus. Pavyzdžiui, jei lūpas norite pasidažyti 

raudonai, dalį lūpų galite padengti oranžinės 

ar tamsiai rudos spalvos lūpų dažais.

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Grožio paletė

- Kokio amžiaus moterims patartu-
mėte atlikti šią procedūrą?

- Ji tinkama įvairaus amžiaus moterims ir 
vyrams, amžius ne rodiklis. Priklausomai nuo 
įvairių vidinių ir išorinių faktorių, kai kuriems 
dar paauglystėje pradeda formuotis gilesnės 
raukšlės kaktos srityje, o įžengus į trečiąją de-
šimtį tokios raukšlės pradeda itin erzinti. Hia-
lurono rūgštis - tai medžiaga, esanti organizme. 

Maždaug nuo 24 metų jos kiekis organizme 
mažėja, o atsinaujinimas lėtėja, todėl oda pra-
randa drėgmę, elastingumą ir suglemba. Atjau-
ninti odą galima hialurono rūgšties injekcijo-
mis, kurios beveik visiškai atitinka natūralias 
medžiagas ir nesukelia alerginių reakcijų. Iš 
tiesų hialurono injekcijomis galima ne tik pa-
lyginti raukšles, bet ir suteikti lūpoms putlumo 
ar suformuoti išraiškingesnius skruostus. 

Jaunesnė vos per valandą
Jaunystės eliksyro dar niekas neišrado, tačiau apgauti skubantį laiką ir kovoti su  
atsirandančiais senėjimo požymiais gali padėti mokslas ir naujausios technologijos. 
„Gatineau“ grožio salono kosmetologė medikė Nora VaNaGaitytė rekomenduoja 
nelaukti, kol raukšlės taps tokios gilios, kad teks kreiptis į plastikos chirurgus, veido 
odos grožiu reikia pradėti rūpintis gan ankstyvame amžiuje, atsiradus pirmosioms 
mimikos raukšlelėms. Hialurono injekcijos yra greitas ir efektyvus būdas šalinti tiek 
mimikos, tiek gilesnes raukšles, vadinamąją pykčio raukšlelę tarp antakių, „žąsų  
kojeles“ aplink akis arba raukšleles tarp nosies ir lūpų.
Eimantė Juršėnaitė

Kosmetologės-medikės Noros 
Vanagaitytės profesinė patirtis - 12 metų
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- Kuo ši procedūra pranašesnė už ki-
tas panašias procedūras?

- Iš tiesų panašios procedūros atliekamos 
priklausomai nuo odos būklės, raukšlių pobū-
džio. Kokią procedūrą atlikti, parenka kosmeto-
logas. Svarbiausia atsižvelgti į tai, kokio prekės 
ženklo priemonę renkatės ir koks specialistas 
tai atlieka. Grožio salone „Gatineau“ procedūros 
atliekamos „Restyline“ hialurono injekcijomis. 
Tai kokybiškos ir patikimos priemonės, kurias 
1996 metais sukūrė švedų kompanija „Q-Med“. 
Tai sintetiniai negyvulinės kilmės stabilizuotos 
hialurono rūgšties preparatai, skirti veido, kaklo, 
dekoltė raukšlėms užpildyti ir koreguoti. 

- Kiek tokių procedūrų reikia, norint 
pasiekti trokštamą rezultatą? 

- Pakanka vienos maždaug valandą trun-
kančios procedūros. Labai retais atvejais, 
esant itin gilioms raukšlėms, atliekamos dvi. 
Rezultatas matomas iš karto, o užpildai išlie-
ka nuo 6 iki 18 mėnesių. Kadangi po proce-
dūros retai atsiranda nedidelių mėlynių ar 
patinimų, ją galima atlikti tiesiog per pietų 
pertrauką ir ramiai eiti į darbą. Vis dėlto ne-
rekomenduočiau hialurono injekcijų dieną 
prieš svarbų renginį ar ypatingą šventę. Po 

procedūros negalima lankytis soliariume, ei-
ti į pirtį. Ji neatliekama vartojant antibiotikus.

- Vis dėlto po pusantrų metų hialuro-
nas iš organizmo pasišalina...

- Tokiu atveju procedūrą galima pakarto-
ti, tačiau net ir hialuronui pasišalinus oda at-
rodo geriau, jaunatviškiau nei prieš procedū-
rą. Hialuronas drėkina audinius ir suteikia 
jiems elastingumo, tad net ir viena procedū-
ra pagerina odos būklę.

- Kokias procedūras rekomenduotu-
mėte atsiradus pirmosioms mimikos 
raukšlelėms?

- Puiki prevencija nuo raukšlių atsiradimo 
yra veido biorevitalizacija ir beadatinės mezo-
terapijos procedūros. Odos biorevitalizacija - tai 
odos atjauninimas, įvedant į dermą (vidurinį 
odos sluoksnį) hialurono rūgšties mikroinjek-
cijas. Šios injekcijos stimuliuoja odoje vykstan-

čią elastino ir kalogeno sintezę, skatina odą 
greičiau atsinaujinti, drėkina, oda pasidaro ly-
gesnė, stangresnė. Tokią procedūrą galima at-
likti kas 3 mėnesius ar pusmetį. Be to, biore-
vitalizaciją pravartu atlikti ir prieš suleidžiant 
hialurono rūgšties užpildus. Tokiu atveju jie 
organizme išliks maždaug 3 mėnesiais ilgiau.

Prevenciškai galima atlikti ir beadatinę me-
zoterapiją, tai neinvazinė procedūra, kurios 
metu atliekamas veido šveitimas ir mezotera-
pijos aparatu biologiškai aktyvios medžiagos 
didelėmis koncentracijomis suleidžiamos į gi-
lius odos sluoksnius, mažina raukšlių gylį, at-
kuria odos drėgmę, stangrina. Tokią procedūrą 
rekomenduojama atlikti kas mėnesį. Tinka tiek 
brandžios, tiek jaunos odos priežiūrai, atsiradus 
pirmajam raukšlelių 
tinklui aplink akis ar 
ankstyvoms mimikos 
raukšlėms, patamsėju-
siems paakiams.

Grožio paletė

Jaunesnė vos per valandą

Su „laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida iki gruodžio 

15 dienos šioms grožio 
procedūroms:

 Veido odos biorevitalizacija
 raukšlių užpildai hialuronu
 Beadatinė mezoterapija

Jau po pirmos procedūros pamatysite rezultatus - veido oda išsilygins, prisipildys 
drėgmės,  pradings bet kokios nuovargio žymės. Todėl šią procedūrą mielai renkasi 
moterys ir merginos, kai reikia greitos ir neskausmingos „grožio injekcijos“ prieš 
įvairias progas, šventinius vakarėlius, vestuves ar pasimatymus.

Grožio salonas „Gatineau“

Totorių g. 19, Vilnius

Tel.: +3705261 8364, +37067544448

www.groziopaslaugos.lt
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Amerikiečių dizaineris Denisas Baso (Dennis Basso), 
Niujorko mados savaitėje pristatydamas savo kolek-
ciją 2016 metų pavasariui ir vasarai, rinkosi spalvas ir 
gėles. Pieštos, siuvinėtos gėlės ar jų aplikacijos puošė 
organzos, šifono sukneles, sijonus ar net paltukus. Dar 
įspūdingesnės kolekcijoje - kailių ir odos improviza-
cijos. Rankų darbo karpiniai ir siuvinėjimai apsiaustų 
kailiams suteikė nėrinių išvaizdą. Pristatydamas šor-
tus dizaineris taip pat rinkosi nestandartinį variantą - 
jo šortai labiau priminė maudymosi kostiumėlius.
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Kolekcijoje 
pristatomi 

nestandartiniai 
šortai labiau 

primena 
maudymosi 

kostiumėlius

StiliuS
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tr.Kolekcijos 
akcentas - 
pieštos ar 
siuvinėtos 
gėlės ir jų 
aplikacijos
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Apsiaustai 
puošti kailiu, 
o rankų 
darbo odos 
karpiniai 
atrodo kaip 
nėriniai

Deniso Baso 
(Dennis Basso) 
kolekcijoje - 
daug spalvų
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Įvaizdžio pokyčių projektas
Linos istorija

Lina (37) - sėkmės 
sulaukusi verslininkė, 
pozityvumu trykštanti 
dviejų vaikų mama ir 
puiki žmona. Sava iš-
vaizda moteris visada 
mėgo ir mėgsta ste-
binti aplinkinius, nie-
kada neatsiliko nuo 
naujausių mados ten-
dencijų. Gavusi kvie-
timą į draugės rengia-
mą nuosavo butiko ko-
lekcijos pristatymą, 
Lina nusprendė atsi-
duoti į profesionalų 
rankas. Čia jai sukur-
tas įvaizdis tik paryš-
kino jos asmenybę. Li-
na pasikeitė, bet liko 
savimi, tapo tokia, ko-
kia yra giliai viduje - 
ryški  asmenybė. 
Ugninė paprikos spal-
va atskleidė jos tikrąją 
prigimtį ir charakterį. 
Komanda, kuri rūpino-
si Linos išvaizda, nea-
bejoja, kad moteris 
bus ryškiausia vakaro 
viešnia.

Apie grožio namus  
Ars LorettA

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

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

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

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

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

ĮVAIZDIS

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

Grožio namai ARS LORETTA tęsia  
įvaizdžio pokyčių projektą. Loterijos 
būdu trys laimingosios buvo ne-
mokamai pagražintos ypatingoms 
jų gyvenimo progoms. Dailiosios 
lyties atstovės galėjo džiaugtis ne 
tik profesionalų parinkta šukuose-
na bei makiažu, bet ir individualiais 
patarimais, kuriais vadovaudamosi 
moterys ir ateityje, prie veidrodžio 
praleisdamos minimaliai laiko, pa-
sieks maksimalių rezultatų.

Pasiūlymas

Grožio pokyčių paslaugą salone Ars 

LorettA galima užsisakyti tel. (8-698) 

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

Visi, norintys pasikeitimų, gali stebėti Ars 

LorettA feisbuko puslapį https://www.face-

book.com/grozionamaiarsloretta, nes greitu 

metu vėl bus skelbiamas konkursas.

Keiskis su ARS LORETTA  grožio specialistais
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ĮVAIZDIS

Vizažistė
GINTARĖ PIETUTYTĖ
Per konsultaciją nustatėme, kad Linos veido oda priski-
riama šiltų spalvų tipui. Švelnių rudeninių spalvų paletė 
dabar jos kosmetinėje bus svarbiausia. Paryškinus lūpų 
formą koraliniu pieštuku, atsiskleidė vienas gražiausių 
Linos veido bruožų - šypsena. Antakiai paryškinti 
paprikinį atspalvį turinčiais šešėliais su kaštoninio 
atspalvio priemaiša. Linos oda prižiūrėta ir labai 
gaivi, todėl buvo parinktas lengvos tekstūros makiažo 
pagrindas. Dėl sveiko gyvenimo būdo nereikėjo daug 
maskavimo priemonių. Skruostai išryškinti modeliuo-
jant ir suteikiant sveiką persikinį atspalvį.

Stilistė
LORETA POVILAVIČIŪTĖ
Nualintiems Linos plaukams naudojome 
natūralių medžiagų - persikų kauliukų aliejaus, 
kviečių gemalų proteino, bičių vaško - prisotin-
tus naujos formulės dažus. Šių dažų pagrindas 
užtikrina ryškios spalvos įsiskverbimą į plauko 
kamieną, sudrėkindamas plauką, suteikdamas 
jiems švelnumo, natūralų žvilgesį ir ilgai 
išliekantį spalvos sodrumą. Iškart po dažymo 
buvo atlikta „Keratine Active“ 5-ių žingsnių 
procedūra. Plaukai įgavo svorio, gyvybingo 
žvilgesio, be to, po šios procedūros Linai bus 
lengviau pačiai tiesinti plaukus.

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

Keiskis su ARS LORETTA  grožio specialistais
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Naujas Linos įvaizdis tik pabrėžė jos asmenybę. Grožio  

specialistai neabejoja, kad moteris taps ryškiausia vakaro viešnia.
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SpecialiStaS pataria

Kaip taupiai atnaujinti garderobą?
Ko gali norėti moteris, kurios drabužinė - pilna, batų lentynos lūžta, bet nėra ko apsirengti? „Matyt, sunku atsisveikinti su daiktais, 
kuriuos kaupei keletą metų, piniginė nesprogsta nuo banknotų, o atsinaujinti labai norisi. Tai štai - septyni žingsniai, kaip atsinau-
jinti garderobą neišleidžiant milijono“, - pataria „Spintologijos“ autorė stilistė Agnė gilyTė.

Pirmas

Jei tavo spintoje - ramios arba tamsios spalvos, ryžkis naujiems eksperi-
mentams. Nebūtina iš karto pulti prie madingo garstyčių spalvos palto (nors 
galėtum), tačiau įsigyti šios ar kitos madingos spalvos šaliką ar pirštines - 
tikrai gali. Nedvejok, jis tiks ir prie juodo, ir prie pilko ar tamsiai mėlyno 
palto ar puspalčio.

antras

Perkratyk savo spintos turinį. Tikrai turi drabužių, kurių nedėvi, nes jiems 
kažkas ne taip: pamušalas prairęs, rankovės ilgokos, kelnių klešnės platokos. 
Nuspręsk, kaip jie turėtų atrodyti, ir nunešk juos siuvėjai. Taip nuobodžios 
kostiumo kelnės gali tapti stilingais kapriais, o kiek pasiaurintas vyro megzti-
nis - tavo mėgstamu drabužiu prie odinių tamprių.

Trečias

Jei drabužių turi pakankamai, tačiau vis tiek norisi ko nors naujo - 
pasižvalgyk po apatinių drabužių, pėdkelnių arba kvepalų parduotuves. Kad 
ir maža, bet nauja smulkmena džiugina ne ką mažiau nei didelis pirkinys.

Ketvirtas

Nepamiršk, kad yra drabužių, į kuriuos 
verta investuoti, o kuriems geriau pataupyti. 
Dvejodama, kiek pinigų skirti paltui ar 
rankinei, žiūrėk ne į kainą etiketėje, o 
susiskaičiuok, kiek kainuos vienas jo 
dėvėjimo kartas - taip tiksliai įvertinsi, ar tas 
daiktas vertas atsidurti tavo spintoje.

Patraukliausios šio 
sezono spalvos: 

raudonojo vyno, 
garstyčių, 

ruda, 
karališka mėlyna 

ir balta
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SpecialiStaS pataria

SeptintaS

Pasidomėk, kokie siluetai ir ilgiai madingi. Pagalvok, kurie iš jų tau tinka. 
Turi pažinoti savo kūną, kad tinkamai ir negaišdama laiko įsigytum būtent 
tai, ko tau reikia. Jei tavo klubai platoki, neverta kankintis su pieštuko silueto 
sijonu - jis tik dar labiau juos pabrėš. Geriau rinkis tiesaus kirpimo.

Kaip taupiai atnaujinti garderobą?

Daugiau spintos tvarkymo atsakymų ir patarimų - 

Agnės Gilytės seminaruose „Spintologija“ 

lapkričio 7 d. COMFORT HOTEL Vilniuje, 

lapkričio 10 d. TALENT GARDEN Kaune ir 

gruodžio 4 d. KULTŪROS FABRIKE Klaipėdoje.

penktaS

Jau turbūt ne vienus metus šukuojiesi, kerpiesi ir dažaisi taip pat. Atsiversk 
keletą stiliaus tinklaraščių - ten apstu patarimų, kaip atnaujinti makiažo ritua-
lus. Kartais tereikia ryškių lūpų dažų ar ryškesnių antakių ir tu - kaip nauja!

ŠeŠtaS
Apgalvok, ko tau reikia iš tikrųjų - spontaniškas pirkimas veda prie perpildytos spintos ir nuolatinio chaoso galvoje, svarstant, tai ką vis dėlto apsirengti. Keliauk į parduotuves su konkrečiu tikslu, o ne „kažko gražaus“. Idėjų žvalgybai skirk laiko sezono pradžioje, o jam įsibėgėjus - metas apsispręsti, ko iš tiesų tau reikia.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Sveika gyvenSena

Parengė Ringailė StulPinaitė

produktai gerai sveikatai ir gražiai figūrai7
Norintieji padailinti figūrą ir atsikratyti nereikalingų kilogramų neretai imasi drastiškų 
priemonių - mažiau ir rečiau valgo ar net griebiasi badauti reikalaujančių dietų. O iš tiesų 
tereikia į savo mitybą įtraukti keletą produktų, kurie be didelių kančių padės pasiekti nori-
mų rezultatų ir dar papildys organizmą reikalingais vitaminais, mineralais ar skaidulomis.

Žiediniai 
kopūstai

Skaidulos yra tas būtinas ele-
mentas jūsų mityboje, kuris ne 
tik leidžia būti sveikiems, gerai 
veikia virškinimo sistemą, bet ir 
ir padeda numesti svorio. Į 
savo mitybą įtraukę žiedi-
nius kopūstus gausite ne tik 
būtinų skaidulų, bet ir antioksi-
dantų bei vitamino C. 

svogūnai
Ne vieną šeimininkę virkdantys svogūnai patieka-
lams suteikia geriausių skonių ir yra puikus pries-
konis. Be viso to, tai yra puiki ir figūrai nepavojinga 
daržovė. Svogūnai turi daug antioksidantų, mažina 
kraujo spaudimą ir cholosterolio kiekį organizme, 
taip pat greitina medžiagų apykaitą. Mokslininkų 
tyrimai parodė, kad dieta, kurioje gausu svogūnų, 
kelia nuotaiką, gerina miegą ir mažina riziką susirgti 
vėžiu. Taigi svogūnai puikiai tinka ir dietai, ir 
sveikatai. 

avokadai
Tai tikras gerųjų riebalų šaltinis, turintis itin mažai 
cukrų ir pripildytas antioksidantų. Žinoma, avokadai 
yra labai kaloringi (100 g - 160-200 kcal) ir riebūs, 
bet puikiai tiks ir padės besilaikant dietos, mat pade-
da tirpdyti nereikalingų riebalų perteklių. Avokadai 
gerina medžiagų apykaitą, saugo kepenis nuo riebalų 
kaupimosi, o tai labai svarbu siekiantiems sulieknėti 
ir pagražinti figūrą. Kadangi jis yra skanus ir sotus, 
puikiai tinka vietoj nesveikų ir organizmui nenaudingų 
užkandžių. 

Špinatai
Tai puiki lapinė daržovė, turinti daugybę organizmui 
reikalingų ir naudingų medžiagų. Špinatai ne tik 
gerai veikia medžiagų apykaitą ir ją spartina, bet ir 
yra puikus kalcio, kuris svarbus kaulams, šaltinis. 
Tai antioksidantų užtaisas, turintis vitaminų C ir E, 
A. Ši daržovė organizmą saugo ir nuo uždegiminių 
procesų. Geriausia tai, kad špinatai mažai kaloringi, 
tad juos kone būtina įtraukti į savo mitybą ir dietą. 

avietės
Šios uogos šaltuoju metų laiku - sunkiau pasie-
kiamas skanėstas, tačiau jei spėjote prisirinkti jų 
ir užsišaldyti, tai jau neblogai. Avietės turi mažai 
kalorijų, bet daug skaidulų, svarbių virškinimo 
sistemai. Jas rekomenduojama valgyti sutrikus 
medžiagų apykaitai ir esant vitaminų stokai. Tai daug 
geresnis užkandis nei bandelės ar šokoladai išalku-
siems. Tiesa, geriausia valgyti šviežias arba, jei nėra 
pasirinkimo, šaldytas uogas. Pertrintos su cukrumi 
ir uogienėse avietės netenka beveik visų savo nau-
dingų medžiagų, turi cukrų perteklių ir yra tiesiog 
skanu, bet sveikatai naudos neprideda. 

laŠiŠa
Norintieji būti liekni, sveiki ir gražūs 
turi su maistu gauti pakankamai 
baltymų. Pasak mokslininkų, 
lašiša yra puikus baltymų šaltinis, 
maitinantis jūsų raumenis ir ska-
tinantis medžiagų apykaitą. Beje, 
ši žuvis yra itin maistinga, tad 
suteikia ir sotumo jausmą. Daug 
baltymų turintis maistas reikalauja 
iš organizmo nemažai jėgų jam 
apdoroti, tad iš dalies galima sakyti, 
kad kalorijas pradedate deginti jau 
valgydami. Be to, lašiša yra vienas 
geriausių natūralių omega-3 riebalų 
rūgščių šaltinių.

pomidorai 
Ši daržovė mažai kaloringa, tačiau turi labai naudingos 
medžiagos likopeno, kuris padeda stiprinti vidinių 
organizmo sienelių struktūrą. Taip pat šioje daržovėje 
yra daug vitamino C. Tai yra puiki dietinė daržovė, ska-
tinanti medžiagų apykaitą. Padeda regeneruoti ląsteles 
ir atsinaujinti jungiamajam audiniui. Mažina choleste-
rolį. O natūralios pomidorų sultys yra puiki prevencinė 
priemonė turintiesiems mažakraujystę. Taip pat puikiai 
malšina troškulį ir padeda mažinti nervinę įtampą bei 
šalina nuovargį. O pailsėjęs ir mažiau streso veikiamas 
žmogus rečiau paguodos ieško šaldytuve. 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Redakcijos archyvo nuotr.
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Įdomybės

3 Seniausias žmogus, kuriam 
buvo atlikta operacija, buvo 
Džeimsas Henris Bretas jau-

nesnysis iš Hjustono (JAV). Sėk
minga klubo operacija buvo atlikta, 
kai jam buvo 111 metų ir 105 dienos.

4 Daugiausia tablečių išgėrė 

K.Kilneris iš Zimbabvės. 

Per 21 gydymosi metus nuo 

1967 m. birželio 9 iki 1988 m. bir-

želio 19 d. jis suvartojo 565 939 pi-

liules.

5 Daugiausia injekcijų buvo 
padaryta Semjueliui Dei-
vidsonui iš Didžiosios Bri-

tanijos  jam teko 78 900 insulino 
injekcijų.

Neįtikimiausi medicinos rekordai

1 Aukščiausia kūno tempera-
tūra buvo užfiksuota Vilui 
Džonsui iš Atlantos (JAV). 

Į ligoninę vyras pateko patyręs ši-
lumos smūgį. Jo kūno temperatūra 
pakilo iki 46,5 Celsijaus laipsnio. 
Iš ligoninės V.Džonsas buvo išrašy-
tas po 24 dienų.

2 Žemiausia kūno temperatū-
ra  14,2 laipsnio  buvo iš-
matuota 1994 m. vasario 2 

d. dvejų metų Karli Kozolofski, ku-
ri šešias valandas praleido 22 laips-
nių šaltyje. Vaikas buvo išgelbėtas.

Nuostabių istorijų pasitaiko ne tik se-
rialuose apie gydytojus. Štai dešimt 
fantastiškiausių dokumentais užfik-
suotų medicinos rekordų.

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

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

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

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

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

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

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

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose taikomas 
papildomas aptarnavimo mokestis.

Privačiose platinimo tarnybose:

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

2016 metų 
prenumerata

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

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

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

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

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

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien senjorams ir neįgaliesiems 

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien juridiniams asmenims

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais senjorams ir neįgaliesiems

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien fiziniams asmenims

Kaina eurais

2016

PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU 

metų 
prenumerata

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

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

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

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

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

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

Kaina eurais

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

žurnalistų, spaustuvininkų ir spaudos išnešiotojų dvasia. Svarbiausia - tikras, kurį galima paliesti. Ačiū, kad esate su mumis. laisvalaikis 2 0 1 5  l a p k r i č i o  6 31

Įdomybės

6 Rekordinio kraujo kiekio prireikė operuojant 50-metį Voreną Džiričių iš Čikagos, 

sirgusį hemofilija. 1970 m. gruodį atliekant širdies operaciją jam buvo perpilta 

2400 donoro kraujo vienetų (1080 litrų).

7 Nuo 1954 iki 1994 m. Čarlzui Jen-
senui iš JAV buvo atlikta 970 ope-
racijų šalinant naujus darinius.

8 Per 10 metų - nuo 1979 iki 
1989 m. - 8 didieji sąnariai iš 
dešimties reumatiniu artaritu 

sergančiai Normai Vikvair (JAV) buvo 
pakeisti dirbtiniais.

9 Ilgiausiai buvo sustojusi Jano 
Revsdalo iš Norvegijos širdis, 
kai jis žiemą Bergeno rajone iš 

laivo iškrito į jūrą. Dėl peršaldymo jo 
širdis neplakė 4 valandas.

10 Per avariją „Formulės-1“ 
lenktynėse 1977 m. liepą 
britas Deividas Perlis pa-

tyrė 29 kaulų lūžius ir 3 išnirimus, o jo 
širdis ligoninėje stojo šešis kartus. Pa-
sveikęs jis toliau dalyvaudavo lenktynėse. 
D.Perlis žuvo 1985 m. liepos 2 d., kai jo 
lėktuvas nukrito į jūrą.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Neįtikimiausi medicinos rekordai
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Kaip po darbų laukiant autobuso gauti ne-
mokamą masažą? Ar jūsų į „Youtube“ kelia-
mi šmaikštūs namų vaizdeliai gali pagelbėti 
nevyriausybinių organizacijų veiklos rekla-
mai? Kaip įprastas ausines paversti praban-
giu papuošalu? Atsakymus į šiuos klausimus 
rasite čia.

Vietoj IšVadų
n Kasdieniams daiktams sugalvokite naują funkciją.

Jūsų vaizdelis tampa reklama

Kas?
JWT.

Kokia situacija?
Internete paskelbta galybė vaizdo kli-

pų, kurių šonuose matome juodus plotus. 
Tokių atvejų pasitaiko 1 iš 6, o taip yra 
dėl to, kad žmonės filmuoja įrenginį lai-
kydami ne horizontaliai, o vertikaliai. 
Galbūt galima pasinaudoti šiuo trūkumu?

Ką padarė?
Būtent taip padarė Brazilijos nevy-

riausybinės organizacijos. Sukūrė specia-
lų puslapį, į kurį galima krauti savo vaiz-
do klipą, tuomet pasirinkti iš šalia siūlomų 
nevyriausybinių organizacijų sąrašo vieną 
ir jos žinutė atsirasdavo tuose niekam 
nereikalinguose juoduose plotuose. Na, o 
vėliau vaizdo klipas pasidalijamas jūsų 
„Youtube“ kanale.

rezultatai?
Taip platindami savo vaizdelį žmo-

nės drauge platino ir žinutes apie šunų 
prieglaudas, anoniminių alkoholikų 
klubus ir pan. Tikslus rezultatas neaiš-
kus, tačiau faktas, kad apie šias orga-
nizacijas sužinojo gerokai daugiau žmo-
nių nei iki tol.

https://goo.gl/i0izYg

El. reklama: naujas žvilgsnis į kasdienybę
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Internetas

Papuošalu virtusios ausinės

Kas?
„Tinsel“.

Kokia situacija?
Įprastos ausinės yra nuobodžios. 

Ypač šiais laikais, kai aplink mus toks 
didžiulis dizaino ir technologinių spren-
dimų pasirinkimas. Kaip iš naujo su-
kurti ausines taip, kad jas norėtų užsi-
dėti net damos, einančios į prabangius 
aukštuomenės vakarėlius?

Ką padarė?
Pagamino ant kaklo dėvimą papuo-

šalą, kuriame įmontuotas mikrofonas 
(jei prireiktų atsiliepti į telefoninius 
skambučius) ir puikiai užslaptintos au-
sinės. Kai muzikos neklausote, elemen-
tus sujungiate atitinkama tvarka ir nie-
kas net nepastebės, kad jūsų dėvimas 
papuošalas turi papildomą funkciją.

rezultatai?
Neaišku, ar prie visų rūbų pavyks 

priderinti šį aksesuarą, taip pat mada 
keičiasi, tad jau po metų šis daiktas gali 
atrodyti nebeįdomus. Tačiau idėja taip 
patiko internautams, kad jie surinko 
daugiau nei 40 tūkst. dolerių, kad tik kuo 
greičiau būtų pradėta masinė gamyba.

http://tinsel.me

El. reklama: naujas žvilgsnis į kasdienybę Masažuojančios autobusų stotelės

Kas?
„KitKat“.

Kokia situacija?
Kolumbijos sostinėje Bogotoje gyvena 

daugiau nei 7 mln. žmonių. Kaip ir kiek
vienas megapolis, taip ir šis pagarsėjęs 
nesibaigiančiomis eismo spūstimis, vie-
šojo transporto grūstimis ir triukšmu. 
Savaime aišku, vietiniai nuolatos jaučia 
stresą ir ieško būdų, kaip jį numalšinti. 
Tai puiki tema reklamos kampanijai.

Ką padarė?
Šokoladukus pristatanti kampanija 

pasiūlė neįprastą būdą  masažą, padedan-
tį atsikratyti streso. Autobusų stotelių sten-
dus pavertė vibruojančiais įrenginiais, tad 
tereikėjo priglusti prie jų ir pamaloninti 
nuvargusią nugarą. Vos tik kas „Twitter“ 
tinkle parašydavo „šiandien aš pavargęs“, 
„KitKat“ komanda jam atrašydavo ir pri-
segdavo žemėlapį, kuriame pavaizduota, 
kur rasti visas atpalaiduojančias stoteles.

rezultatai?
Idėja sulaukė didelio dėmesio. Žmo-

nės fotografavo veiksmą gatvėse ir dali-
josi juo socialiniuose tinkluose.

https://goo.gl/CBxUNQ
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gidas

rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?

Kas? Ekskursija „Vilniaus 
kiemeliai“.

Vilniaus senamiestyje galima pasivaikš-
čioti ne vien gatvėmis. Ekskursijos metu 
susipažinsite su įdomiausiais Vilniaus 
kiemeliais. Iš čia miestą galima pamatyti 
visai kitokį, negu esame įpratę. Puošnūs 

ir skurdūs, erd vūs ir siauri kiemai atskleis 
dar nematytą miesto veidą. 
n Šios ekskursijos metu vidutiniškai sude-
ginamos 374 kcal! 

Kur? susitikimo vieta - prie Vilniaus ka-
tedros varpinės laiptų.
Kada? Lapkričio 8 d. 11 val.
Už kiek? 13 eur. 

Kas? „Vertėjas“.

Kiek viename spektaklyje gali tilpti meilės, 
neapykantos ir Lietuvos? Jūs galite tai pa-
tirti Vilniaus kameriniame teatre rodomame 
spektaklyje „Vertėjas“ pagal garsios išeivijos 
rašytojos Laimos Vincės pjesę. Spektaklį 
kūręs šeimyninis teatro menininkų duetas 
Alicija Gian (JAV) ir Marius Mačiulis (Lie-
tuva) jo žanrą ironiškai apibūdina kaip 
„lietuvių liaudies patriotinę dramą“.
n Režisieriai - Alicija Gian (JAV)/Ma-
rius Mačiulis.
n Vaidina: Ridas Jasiulionis, Alina Leš-
činskienė, Arturas Varnas, Larisa Kalpo-
kaitė, Marcelė Zikaraitė, Renata Kutinai-
tė, Indrė Jaraitė, Tadas Gudaitis, Paulius 
Valaskevičius, Inga Filipovič.

Kur? Vilniaus kamerinis teatras, 
konstitucijos pr. 23B, Vilnius. 
Kada? Lapkričio 6 d. 19 val.
Už kiek? 8-10 eur. 

mylintiems teatrą

aktyviems

Aktorė Larisa Kalpokaitė
Stasio Žumbio nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?

Parengė Ringailė StulPinaitė

Kas? Japoniška pynimo 
technika - kumihimo. 

Kumihimo - tai japoniška pynimo tech-
nika, kurią pasitelkus supinamos dai-
laus rašto juostelės. Senovėje šios juos-
telės buvo pinamos tarp pirštų ir naudo-
jamos kario ar žirgo šarvams surišti. 
taip pat kumihimo juostelės naudojamos 
rišant kimono - tradicinius japoniškus 
drabužius. Šiais laikais tokia technika 
kuriami ir papuošalai. Kumihimo pyni-
mo technika kurti papuošalai yra graži-
nami karoliukais, sukuriami reljefai, 
galima išgauti įvairių raštų ir formų. 

Kur? Japonijos agentūra „Yukari“, 
V.Mykolaičio-Putino g. 5, 111 kab.,  
Vilnius. 
Kada? Lapkričio 6 d. 18 val. 
Už kiek? 15 eur. 

NoriNtiems išmokti

gidas

Kas? „Rondo“.

lietuviškosios estrados klasika, pašėlusio 
rokenrolo užtaisas ir improvizacijos laisvė, 
kurią suteikia solidus patirties ir profesio-
nalumo bagažas, - viso to su kaupu dova-
nos vakaras su legendine grupe „Rondo“. 

Publikos laukia fantastiška proga įsisuk-
ti į tikrą „Rondo“ hitų viesulą. 

Kur? Pramogų salė „Vakaris“, Pamėnkal-
nio g. 7/A.Stulginskio g. 8, Vilnius. 
Kada? Lapkričio 7 d. 19 val. 
Už kiek? 9,20-13,20 eur.

estrados gerbėjams

Redakcijos archyvo nuotr.
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apie išvaizdą

„Holivudo žvaigždės privalo būti atsargios, 
nes jei priaugi kelis papildomus kilogramus, 
tave kino kūrėjai jau gali laikyti storu. Aš ma-
nau, kad sėkmę kine turi nulemti talentas, o 
ne keli kilogramai ir seksuali išvaizda. Aš ne-
turiu laiko būti kankinama dėl savo svorio. Esu 
ne kartą girdėjusi, kad esu tinkamiausia akto-
rė vienam ar kitam vaidmeniui, bet štai priau-
gau svorio ir tai nėra gerai. Aš nenoriu dirbti 
su tais, kurie nesupranta, kad man tie keli ki-
logramai netrukdo. Būsiu atvira, mane nervi-

na, kai etalonu laikoma itin liekna moteris, tie 
maži, liesi kūneliai be jokio riebaliuko. Tai ele-
mentariai nesveika“, - sakė En. Aktorė mano, 
kad net ir kai kurie dizaineriai kuria tokius 
drabužius, kuriuos gali dėvėti tik merginos, 
pačios atrodančios it pakabos, nes drabužis 
kitaip net ir atrodo negražiai.

apie aktorystę

En įsitikinusi, kad per daug aktyvus vie-
šas gyvenimas aktoriams gali smarkiai pa-
kenkti: „Nors aš labai myliu savo darbą, esu 

juo patenkinta, nemanau, kad darbas yra ma-
no pirmas ir svarbiausias prioritetas gyveni-
me. Negalima dirbti aukojant šeimos ar drau-
gų, mylimųjų buvimą kartu.“ Beje, En teigia 
suprantanti, kad jaunoms aktorėms vaidme-
nis gauti lengviau, ir dėl to nė kiek nesijau-
dina, nes ir pati būdama dvidešimties džiaug-
davosi galėdama lengvai gauti vaidmenis. Nuo 
to juk ir prasidėjo jos karjera.

apie sektinus pavyzdžius

„Niekada neturėjau noro būti kam nors sek-
tinu pavyzdžiu. Manau, tą sekundę, kai pradedi 
galvoti, kad jau esi sektinas pavyzdys ir dėl to 
gali elgtis kaip nori, nes manai, kad taip elgsis 
ir kiti, pats sau kasi duobę. Sektinu pavyzdžiu 
ar autoritetu žmogus tampa tuomet, kai, kad ir 
galvotų kiti, jis pats elgiasi ir gyvena pagal savo 
įsitikinimus ir norus“, - pasakojo En.

apie senatvę

Aktorė sako, jog bene didžiausias pliusas 
darbe yra tai, kad filmuojantis ji gali tarsi ke-
liauti laiku ir patirti tai, kas dar nepatirta: „Fil-
mai man kartais leidžia „pasenti“, tapti vyres-
nei, nei esu. Ir tai man labai patinka, nes aš 
nuo pat paauglystės galvojau, kas bus, kai ta 
paauglystė baigsis, kas bus, kai būsiu gerokai 
vyresnė, ir tas nežinojimas mane baugino.“

apie vyrą

„Kadangi mes iki santuokos su Adamu 
Šulmanu (Adam Shulman) kartu buvome jau 
kelerius metus, manėme, kad santuoka realiai 
nieko nepakeis. Bet kažkas pasikeitė. Iki san-
tuokos nesupratau, kad dalis manęs vis dar 
turėjo tą savisaugos instinktą, o dabar viskas 
susidėliojo į vietas. Aš visa Adamo, o jis - 
mano“, - sakė En.

Parengė Ringailė StulPinaitė

AŠTRUS ŽVILGSNIS
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DATOS

En HEtavėj - aktorė, 
kuriai papildomi kilogramai ne bėda

l Aktorė En Hetavėj (Anne Hathaway) gimė 1982 m. 

lapkričio 12 d. Visas jos vardas - En Žaklina Hetavėj (Anne 

Jacqueline Hathaway).

l Pirmą kartą kine ji pasirodė 1999 m. televizijos seriale 

„Atsipeikėkite“, o vėliau išgarsėjo vaidindama tokiuose  

filmuose kaip „Princesės dienoraštis“, „Ir velnias dėvi „Prada“, 

„Nuotakų karai“, „Tarp žvaigždžių“ ir kt.

l Vaidmenį filme „Princesės dienoraštis“ En gavo peržiūros 

metu netyčia nukritusi nuo kėdės. Ji buvo pasamdyta tą pačią 

sekundę.
l Labiausiai En patinkančios aktorės yra Keitė Blanšet 

(Cate Blanchett), Sigorni Vyver (Sigourney Weaver) ir Mišelė 

Pfaifer (Michelle Pfeiffer). Tačiau sektinais pavyzdžiais kine 

laiko aktores Emą Tompson (Emma Thompson), Keitę Vinslet 

(Kate Winslet) ir Meril Stryp (Meryl Streep).

l 2014 m. atostogų Havajuose metu plaukiodama En vos 

nenuskendo. Ją išgelbėjo netoliese buvęs banglentininkas.

l Viename iš filmų apie Betmeną - „Tamsos riterio 

sugrįžimas“ - En vaidino moterį-katę, tačiau realybėje katėms ji 

yra alergiška. Taip pat ji yra alergiška laktozei. Aktorė yra nepa-

stovioji vegetarė. Tai reiškia, kad kartkartėmis ji  

propaguoja vegetarizmą, bet kai tik pabosta, meta šį reikalą.

FakTai

Lapkričio 12-ąją aktorė En HEtavėj (anne Hathaway) švęs savo 33 metų gimtadienį ir toliau 
džiaugsis gyvenimu, nes atrodo, kad tą ji tikrai moka. aktorė dėl karjeros neketina skaičiuoti 
kiekvieno kilogramo, nėra pametusi galvos dėl išvaizdos, per daug neatvirauja apie asmeninį 
gyvenimą ir net aktorystės nelaiko savo svarbiausiu gyvenimo prioritetu. En - drąsi ir savimi 
pasitikinti aktorė, kuriai priimtiniausia elgtis ir gyventi tik pagal savo norus ir įsitikinimus.
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2015 m. lapkričio 6-12 d.

Vitalijus 
Cololo 

apie moterų džiungles
TV3 nuotr.

Interviu su Vitalijumi Cololo - 39 p.
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TRUMPai

Nuo lapkričio 7 d. TV6 kanale - nauja aktyvaus 
gyvenimo būdo laida „Sporto žmonės“. Čia laukia 
interviu su stalo teniso žvaigžde Rūta Paškauskiene, 
badmintoną šalyje garsinančiu Kęstučiu Navicku, 
talentingąja šuolininke į aukštį Airine PAlšyte ir 
kitais. Apie žinomus atletus pasakos juos geriausiai 
pažįstantys žmonės - draugai, šeimos nariai, kole-
gos. Nauja laida žada atskleisti, kaip atrodo sporti-
ninkų gyvenimo užkulisiai.

Prieš mėnesį trečiosios atžalos susilaukusi daini-
ninkė rūtA ščiogolevAitė-DAmijonAitienė 
praėjusią savaitę per technikos apdovanojimus 
„TECH TOP 2015“ jau pasirodė scenoje. Moteris 
prisipažįsta, kad derinti darbą ir šeimą yra itin 
sudėtinga. „Negali staiga atsisakyti filmavimų ar 
koncertų, jei atsitinka kažkokia nelaimė. Atlikėjas 
negali pasiimti biuletenio. Kitokį darbą dirbantys 
žmonės sako, jog viską mestų. Bet tai supranta tik 
artistai“, - sakė Rūta.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

TV
 TO

P1
0

NTV Mir Lietuva  4,5%
PBK 3,4%
TV1 3,4%
Lietuvos rytas TV 3,3%
TV8 3,2%

Info TV 2,1%
REN Lietuva 1,3%
LRT Kultūra 0,9%
Video ir DVD 0,7%
Liuks! 0,3%

TV6 4,2%
Lietuvos rytas TV 3,5%
PBK 3,2%
TV1 3,1%
TV8 2,9%

Info TV 2,7%
REN Lietuva 1,4%
LRT Kultūra 1,1%
Video ir DVD 1%
Liuks! 0,5%

TV3 16,6%

LNK 15,3%

BTV 6,9%

TV3 18,7%

LNK 18,1%

LRT Televizija 
7,8%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 11,5

2 NUO...IKI LNK 11,1

3 KK2 LNK 10,0

4 VALANDA SU RŪTA LNK 9,9

5 TV3 ŽINIOS TV3 9,1

6 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,8

7 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 8,3

8 LNK ŽINIOS LNK 8,1

9 KARALIŠKA DRĄSA TV3 8,0

10 MOTERYS MELUOJA GERIAU 8 TV3 7,7

Duomenys: TNS LT, 2015 m. spalio 26 - lapkričio 1 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 20,6%

Kiti  
kanalai 24,8% TV6 5%NTV Mir Lietuva 4,6%

BTV 6,8%

LRT Televizija 
8,3%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

infoRMacinės laidos 

Jas žiūriu ir vertinu gerai. Tiesa, gal nei-
giamos informacijos ten yra daugiau nei tei-
giamos, bet, matyt, tokia mūsų kasdienybė.

filMų PasiRinkiMas 

Tenkina. Nors daugelį filmų juk dabar ga-
lima pasižiūrėti internetu.

TalenTų šoU 

Žiūriu „Lietuvos balsą“ ir „X Faktorių“. 
Juos vertinu puikiai, manau, padaryti pakan-
kamai profesionaliai.

GyveniMo būdo  
žURnalai 

Patinka tokio pobūdžio laidos, jas mielai 
pasižiūriu.

dokUMenTika 

Labai mėgstu laidas, susijusias su kelio-
nėmis ir kulinarija.

ReklaMos inTaRPai 

Reklamos labai vargina. Džiaugiuosi, kad 
turiu išmaniąją televiziją, todėl galiu reklamas 
prasukti.

lieTUviškų  
seRialų TRUkMė 

Man patinka lietuviški serialai. Pavyz-
džiui, dabar žiūriu naują serialą „Visi vyrai 
kiaulės“. Bet kad jau labai trumpas. Būtų 
smagus, bet, išėmus reklamą, to serialo išei-
na vos 10 minučių.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Tituluota gražuolė SANDRA ChLEVICKAITĖ 
prisipažįsta, kad peržiūrėti viską, ką rodo 
TV kanalai, būtų gaila ir taip brangaus 
laiko. Todėl moteris pasirenka tik tai, kas 
įdomiausia. Ir nors kiti kritikuoja televi-
zijos programas, S.Chlevickaitė negaili ir 
gerų žodžių laidų kūrėjams.

ReiTinGai

Sandrą Chlevickaitę

laisvalaikis 2 0 1 5  l a p k r i č i o  6 39

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Ringailė Stulpinaitė

- Būsite netrukus TV3 eteryje pasi-
rodysiančio projekto - realybės šou „Tėtis 
namuose“ -  vedėjas. Kuo šis projektas 
bus naudingas ir įdomus žiūrovams?

- Šis projektas įdomus tuo, kad jis artimas 
kiekvienam žiūrovui, nes bus apie mūsų gyve-
nimą,  kasdienybę, kurioje kartais nutinka taip, 
kad tėtis lieka vienas namuose. Taigi projekte 
vyrai savaitei liks namuose ir turės suktis vie-
ni, atlikdami ne tik savo, bet ir žmonos pareigas. 
Moterims turėtų būti gana juokinga tai stebėti. 
Nors tikriausiai moterys tikisi ir žino, kad jų 
vyrai yra ąžuolai ir už jų jos jaučiasi saugios, 
tarsi už akmeninės sienos, stebėdamos projek-
tą jos gali pamatyti, kad vyrams ne viskas įvei-
kiama. Juk yra kasdienių situacijų, darbų, kurie 
moterims yra įprasti ir aiškūs, o vyrus gali iš-
mušti iš vėžių ar įstumti į kampą.   

- Tai šiame projekte vyrai turės su-
prasti, ką reiškia daryti keliolika darbų 
vienu metu?

- Žinoma, jie turės atlikti ne tik savo parei-
gas. Žmonos jiems bus palikusios sąrašiuką su 
numatytais darbais, kuriuos paprastai padaro jos. 
Jie galbūt matė, kaip viskas daroma, bet patys 
nėra darę ir pamatys, kad langai patys nenusi-
valo ir užuolaidos pačios neišsiskalbia. Galbūt 

kai kuriems dalyviams vyrams teks pirmą kartą 
įjungti skalbimo mašiną ir išsiaiškinti, kuri skal-
bimo funkcija reikalinga. Vyrams juk smagu žiū-
rėti išgyvenimo negyvenamose salose projektus 
ir jie juokiasi, kai moterys nežino, kaip užkurti 
laužą. O dabar vyrai atsiras moterų gyvenimo 
džiunglėse ir turės suktis. Manau, kad tai savo-
tiškai bus ir edukacinė laida, parodanti vyrams, 
kiek moterys visko nuveikia ir kaip, galbūt jie 
susimąstys ir pradės jų darbą labiau vertinti. 
Galbūt dažniau ateis patys į pagalbą, dažniau 
sakys komplimentus ir supras, kad jų moterims 
taip pat reikia dėmesio ir poilsio. 

- Ar pačiam nebūtų sunku dorotis su 
moters-žmonos pareigomis?

- Man tikriausiai nebūtų labai sunku. Nors 
nėra tokio vyro, kuris viską žino ir moka, bet 
man yra tekę likti vienam su dukra, gaminti 
ir tvarkyti namus. Kai tik grįžtu į Druskinin-
kus, šeima žino, kad už savaitgalio maisto 
gaminimą esu atsakingas aš. Keliuosi anks-
čiau ir visuomet padarau pusryčius, moku 
skalbti ir galiu tai daryti kad ir rankomis, na-
muose visada apžiūriu, ką reikia padaryti. 
Tarkim, artimiausią savaitgalį aš tvarkysiuo-
si namuose, nes turiu surūšiuoti, kurių vasa-
rinių daiktų jau nereikia, ką turiu paruošti 
žiemai. Ir aš, dirbdamas šiame projekte, su-
pratau, kad man dar yra kur pasitempti.  

- Ar „tėtis namuose“ ir „vyras na-
muose“ yra tapatūs dalykai? 

- Tėtis namuose yra daugiau nei tik vyras. 
Šeimai nereikia tik pinigų, kuriuos gali už-
dirbti ir atnešti vyras. Šeimai reikia tėčio, 
dėmesio, buvimo šeimoje. „Tėtis“ nėra tik 
pavadinimas, tai augimas kartu su šeima. Vy-
rai yra medžiotojai, jie uždirba pinigus ir daž-
nai galvoja, kad to užtenka, bet, deja, ne. Jei-
gu tėčio nėra tuomet, kai vaikui reikia, jis 
auga, klausia, mokosi, vaikas atpranta prašy-
ti tėčio pagalbos ir apskritai į jį kreiptis. Vai-
kui pradeda atrodyti normalu, kai tėvas grįž-
ta namo ir nebendrauja, nes labai dirbo. 

- Dažnai sakoma, kad šeimos galva 
yra vyras, tačiau kaklas - moteris, o ji ir 
sukioja galvą. Kaip manote, tai tiesa?

- Aš manau, kad moteris turi sutvarkyti 
visus reikalus taip, kad vyras galvotų, jog jis 
yra šeimos galva. Tikriausiai vyrai yra šeimos 
stuburas, o moterys - kaklas ir smegenys. 
Moterys turi būti gudresnės už vyrus. Kiek-
vieną vyrą reikia gudrumu paruošti darbams, 
o ne pykti, kad jie neina visko daryti tą pačią 
sekundę. Jeigu rodo krepšinį, vadinasi, susi-
klostė tokios aplinkybės, kad vyras tuo metu 
negali padėti, bet tai nereiškia, kad jis neno-
ri padėti vėliau. O jei varva čiaupas, reikia 
sakyti, kad mielai pasipuoštumėte naujais 
apa tiniais, tačiau net duše nusimaudyti nega-
lite dėl to sugedusio čiaupo. Vyras tikrai bėgs 
jo tvarkyti.

Realybės šou „Tėtis namuose“ 

TV3 eteryje žiūrėkite nuo lapkričio 9 d.,  

pirmadieniais, 20 val.

tV
3 

nu
ot

r.

Jau greitai TV3 kvies žiūrovus įsijungti naują televizijos realybės šou „Tėtis namuose“ su  
humoristu ir laidų vedėju ViTaliJumi Cololo (41). Šiame projekte vyrai turės galimybę per 
savaitę ne tik suprasti, bet ir patirti, ką reiškia viena ranka kepti blynus, kita lyginti skalbinius, 
koja supti vaiko vežimėlį ir tuo pačiu metu mokyti vaiką skaityti. Vitalijus tikisi, kad pažiūrėję 
šį projektą vyrai labiau mylės savo moteris, žmonas ir dažniau ateis joms į pagalbą.

Vitalijus  
Cololo: „tėtis“ nėra tik pavadinimas
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 22.40  „Pasitikėk 
 draugais“ 

 20.00  Kultūra 21.00  „Vario audra“ 7.50  „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“

 8.55  „Meilės sūkuryje“

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.10 Komedija „Jis arba niekas“. 13.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio Britanija. 
17.00 „Laukinukė“. 18.00 „Sila. Kelias namo“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Komedija „Mano 
meilužis, jo tėvas ir aš“. 23.00 „Sila. Kelias namo“. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.35 Dviračio 
šou. 11.05 Tauro ragas. 11.35 Ne vienas ke-
lyje. 12.05 Krepšinio pasaulyje. 12.35 Statyk! 
13.05 Nuo... Iki. 13.40 Pagalbos skambutis. 
14.15 24 valandos. 15.15 Mes pačios. 15.40 
Valanda su Rūta. 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 
21.00 Alchemija. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.05 Gyvenk 
sveikai! 11.20, 12.20 „Didžioji“. 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 14.00 Kartu su visais. 15.00 
Vyriška/Moteriška. 16.50 Mados nuosprendis. 
17.50 Lauk manęs. 18.40 Jumorina. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas.  21.10 Stebuklų laukas. 
22.10 Izmailovo parkas. 24.00 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Šeimos 
detektyvas. 14.00 „Sklifosovskis“. 17.15 Tiesiogi-
nis eteris. 20.00 „Laiškai ant stiklo“. 22.55 „Druge-
lio tango“. 0.45 „Degančio džiaugsmo žvaigždė“. 

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.50 Reporterių istorijos. 8.15, 
12.45, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
9.05, 20.20 Kviestinė vakarienė. 10.00 „Kariai 
16“. 10.55 „Kitas 2“. 14.35 Kokie žmonės. 15.35 
„Gobšumas“. 16.30 Fantastika po grifu „Slaptai“. 
17.30 Keista byla. 18.25 Labiausiai šokiruojan-
čios hipotezės. 21.25 Mums net nesisapnavo. 
0.05 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 

 nTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
8.05 Rytas su Julija Vysockaja. 9.20 Lolita. 10.15 
„Eigulys“. 12.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 15.20 „Lie-
jyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 
Dauguma. 19.55 „Voratinklis 7“. 23.50 Tiesa apie 
lunatikus. 0.50 „Maskva. Centrinė apygarda 3“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55 Polonijos repor-
tažas. 8.30 „Pono Balagano pasakos“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 
5.10 Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Po-
lonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Pagalbos signalas“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Determinato-
rius“. 16.20 Peizažas be Tavęs. K.Klenčono 
koncertas. 17.15 Esminiai pokalbiai. 17.55 
Ekologijos laida. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kabaretų TOP, arba kabaretų dainos. 19.25 
Polonijos reportažas. 19.55, 4.45 „Pagalbos 
signalas“. 20.25 Cafe Historia. 20.45 Labanak-
tukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 „Ketu-
rios naktys su Ana“. 2.15 Animaciniai f. 6.40 
Miško istorijos. 

 TV1000
4.40 „Flinstounai“. 6.20 „Pavojingi žaidimai“ 
(N-14). 8.05 „Superbombonešis: naikinti 
viską“. 10.10 „Džobsas“ (N-7). 12.20 „Sąmoks-
lininkė“. 14.30 „Džo Bleko viešnagė“ (N-7). 
17.30 „Pamišęs dėl tavęs“ (N-14). 19.00 „Kali-
niai“ (N-14). 21.30 „Brangioji pakeleivė“. 23.20 
„Išgyvens tik mylintys“. 1.30 „Flinstounai“. 3.15 
„Pavojingi žaidimai“ (N-14). 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Austra-
lijos nardytojų karai. 14.30 Aukso karštinė. 
21.00, 2.50 Troja. 22.00, 3.40 Idris Elba. be 
ribų. 23.00, 4.30 Nemėginkite pakartoti. 24.00, 
5.20 Seal Team 6 būrio paslaptys. 1.00 Ateivių 
pėdsakais. 1.55 V.Hercogo susitikimai su pa-
smerktais mirti. 

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

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

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ 
(N-7).

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“.

10.00 TV serialas 
„Medikai“ (N-7).

11.00 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

12.00 Farai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

„Kerštinga meilė“ 
(N-7).

16.30 Vilnius gyvai.
17.30 Dokumentinis f. 

„Karas 2020. Rusijos 
informacinė agresija“ 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 „Krudžiai“.
21.20 Veiksmo f. „Geležinis 

žmogus“ (N-14).
23.55 Veiksmo f. 

„Mirties  
prabudimas“ (N-14).

1.35 Komedija „Statyk už 
favoritą“ (N-14).

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

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Pagalbos skambutis.
9.35 K11: Komisarai tiria.
11.05 Tikras gyvenimas: 

„Dvigubas gyvenimas“. 
Šeimų dramas pristato 
Dalius Mertinas.

12.05 Tikras gyvenimas: 
„Netikėta meilė“. 
Šeimų dramas prista-
to Dalius Mertinas.

13.05 „Madagaskaro 
pingvinai“.

13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.00 TV serialas „Meilės 
randai“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Komedija 

„Vingiuotas kelias 
namo“ (N-14).

22.55 Veiksmo trileris 
„Ateinu su lietumi“.

1.15 Veiksmo f. „Chaosas“.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.25 Specialus tyrimas.
12.20 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien (su verti-

mu į gestų kalbą). 
Sportas. Orai.

18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. 

Kultūra. Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Muzikinis projektas 

„Vario audra“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Klausimėlis.lt.
23.00 Trileris 

„Hanibalas“ (S).
1.10 Trumposios žinios.
1.15 „Komisaras Reksas“.
2.05 Laba diena, Lietuva.
4.00 Trumposios žinios.
4.05 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“.

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

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

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

9.15 TV serialas „Žurovas. 
Rožinis zuikis. II 
dalis“ (N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 Labai juokinga laida.
19.00 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Veiksmo trileris 

„Porininkai“ (N-14).
23.25 TV serialas „Sausas 

įstatymas“ (N-14).
1.40 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

2.50 Bamba TV (S).

6.50 Programa.
6.54, 14.35 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Patriotai (N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. 

Giminės  
prakeiksmas“  
(N-7).

11.45, 12.05 Sąmokslo 
teorija (N-7).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

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

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš prigim-

ties“.
17.20 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.50  „Miškinis“ (N-7).
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30, 4.30 Muzikinis gim-

tadienis.
22.30, 0.40 Ar žinai, kad?
22.40 Komedija „Pasitikėk 

draugais“ (N-14).
0.50 Mistinis f. „Nuotaka“ 

(N-14).
3.00 Komedija „Pasitikėk 

draugais“ (N-14).
5.55 „Gamtos pasaulis“.
6.05 Dar pažiūrėsim.

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 
7.05 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
13.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

13.45 Dainų dainelė 2014.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Visu garsu.
18.15 Tarptautinės parodos 

„Amžinai jauna! 
19.00 Vilniaus sąsiuvinis.
19.15 Dokumentinis f. 

„Mūsų Nadija“
20.00 Kultūra. Menininkas 

Leonardas Gutauskas.
20.15 Mokslo ekspresas.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Linija, spalva, forma.
21.50 DW naujienos.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 Biografinė drama 

„Užkariavimas“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.50 Koncertuojanti Europa.
1.40 Trumposios žinios.

 15.35  „Prokurorų 
 patikrinimas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.10 Dienos programa.
6.15 „Karadajus“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
(N-7).

12.05 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“ (N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 „Vangelija“ (N-7).
15.35 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
20.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
21.00 Detektyvas 

„Bekas 3.  
Japoniškas  
Šiunga paveikslas“ 
(N-14).

22.55 Snobo kinas 
„Sulaužytos gėlės“ 
(N-14).

1.05 „Pabaiga“.
2.00 „Gyvenimas pagal 

Harietą“ (N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Juokingiausi Amerikos 

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

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

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

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

TV3 sportas.
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 Karo trileris „Už 

priešo linijos. 
Kolumbija“ (N-14).

0.50 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ -  
Barselonos „FC 
Barcelona Lassa“. 
Vaizdo įrašas.

2.25 „24 valandos“ (N-14).
3.15 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Aristokratai“ (N-7).
11.00 „Komisaras Manara“ 

(N-7).
12.00 Karštos senos 

sėdynės.
12.30 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
13.30 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
14.30 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
15.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir  
pasekmės“.

16.00 „Senovės civilizacijų 
paslaptys“.

17.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

17.30 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

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

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis! 
„Poniutė kaime“.

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Neišnyk!“ (N-14).

„VINGIUOTAS KELIAS NAMO“
Komedija. JAV. 2010.
Režisierius T.Filipsas.
Vaidina R.Daunis jaunesnysis,
Z.Galifianakis, Dž.Luis.

Architektas Piteris netrukus taps 
tėvu. Todėl jis skuba į Los Andželą 
pas mylimą žmoną, kad gimdymo 
akimirką būtų šalia. Bet dėl žioplo 
atsitiktinumo jam uždraudžiama 
skristi lėktuvu.

„MIRTIES PRABUDIMAS“
VeiKsmo filmas. JAV, Vokietija. 2004.
Režisierius F.Martinesas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, 
S.Jamas, T.Skiena.

Benas Arčeris - daugybę metų nusi-
kaltimais vertęsis vyras. Beno žmona 
yra socialinė darbuotoja, padedanti 
Amerikoje įsitvirtinti nelegaliems 
imigrantams iš Kinijos. Kartą ji susi-
pažįsta su mergaite Kim ir nuspren-
džia ją priglausti savo namuose. 

lapkričio 6 d.

 21.10  „Poniutė kaime“ 19.00  „CSI 
 kriminalistai“ 

 20.00  „Nebylus 
 liudijimas“

 ANIMAL PLANET
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45 Ostinas Styven-
sas. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Keiko. 
16.30 Laukinė gamta su Dominiku Monagenu. 
17.25, 22.55, 3.25 Gyvačių grožis. 18.20, 22.00, 
1.40 Upių pabaisos. 20.10, 5.49 Riaumoti su 
liūtais. 23.50, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
8.00 Pasaulio regbio čempionatas. 9.00 Is-
panijos „Endesa“ lygos 3 turo apžvalga. 9.30 
KOK World series. Bušido kovos. 12.00 NBA 
krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Klyvlando 
„Cavaliers“. 2015-10-28. 14.00 Pasaulio regbio 
čempionatas. Finalas. 2015-10-31. 16.00 Rusi-
jos „Premier league“. CSKA - „Ufa“. 2015-10-
31. 18.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlando „Ca-
valiers“ - Majamio „Heat“. 2015-10-31. 20.00 
Pasaulio regbio čempionatas. 21.00 Ispanijos 
„Endesa“ lygos 4 turo apžvalga. Premjera 21.30 
KOK World series. Bušido kovos. Moldova. 2 
dalis. Premjera. 23.30 „M1 Iššūkis“. Rusijos 
„Team Imperial“ - JAV vakarai. Kovinis sportas. 
0.30 „M1 Iššūkis“. Suomija - Bulgarija. Kovinis 
sportas. 1.30 Boksas. Profesionalų kovos. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Ana-
dolu Efes“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Brose 
Baskets“ - „Maccabi“. 10.40 Futbolas. UEFA Eu-
ropos lyga. „Sion“ - „Bordeaux“. 12.30 Krepšinis. 
Eurolyga. „Chimki“ - „Strasbourg“. 14.20 Bok-
sas. Gennadijus Golovkinas - Willie Monroe Jr. 
15.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - 
„Arsenal“. 16.50 Futbolas. Anglijos FA taurės 
apžvalga. 17.20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 17.50 Krepšinis. Eurolyga. „Pinar Kar-
siyaka“ - „Žalgiris“. 19.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Žalgiris“ - „Barcelona“. Tiesioginė transliacija. 
21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Crvena Zvezda“ - „Fenerbahce“. 1.35 Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris“ - „Barcelona“. 3.25 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 

 EUROSPORT
7.00, 21.30, 0.30 Sporto linksmybės. 8.00 Angliš-
kasis biliardas. Tarptautinis čempionatas Kinijoje. 
22.30 Boksas. „IBA Intercontinental“ sunkiasvo-
rių varžybos Vokietijoje. 1.15 Motosportas. GT 
akademija. 1.30 Galiūnų varžybos. 2.30 Futbolo 
apžvalga. FIFA. 3.00 Futbolas. FIFA U17 Pasaulio 
čempionatas. Čilė. 4.00 Boksas. „IBA Interconti-
nental“ sunkiasvorių varžybos Vokietijoje. 

„ATEINU SU LIETUMI“
VeiKsmo trileris. Airija, Didžioji Britanija, Honkongas, Ispanija. 2008.
Režisierius Angas Hungas Čanas.
Vaidina Dž.Hartnetas, Čan Ny Jen Kchė, E.Kotėjas.

Privatus detektyvas, buvęs Los Andželo policininkas Klainas, vykdydamas 
paslaptingo milijardieriaus užsakymą, vyksta į Filipinus ir Honkongą. Už-
duotis - surasti turtuolio sūnų Šitao. Jaunuolis - gydytojas ekstrasensas, 
prižiūrintis sunkiai sergančius ligonius. Jo gydymo kelias - nuosavos kan-
čios kelias. Klainui paieškos kelias pas Šitao - ne mažesnės kančios kelias.

„UŽ PRIEŠO LINIJOS. 
KOLUMBIJA“
Karo trileris. JAV. 2009.
Režisierius T.Matesonas.
Vaidina Dž.Mangalielas, 
S.Baueris, K.Deividas.

Kolumbijoje tvyro chaosas, ir JAV 
išsiunčia specialųjį JAV karinį jūrų 
laivyno dalinį, privalantį užtikrinti, 
kad derybos tarp Kolumbijos vy-
riausybės ir sukilėlių būtų taikios. 

LNK
21.00

TV6
23.00

TV3
23.55

LNK
22.55

rekomenduoja
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo 

meistrai“.
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 Mitybos ir sporto 

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

„Artūras ir Maltazaro 
kerštas“.

12.50 Komedija „Armijoje“.
14.45 Fantastinis fil-

mas visai šeimai 
„Mėnulio princesė“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Didysis magijos šou 

(N-7).
21.00 Kriminalinis 

veiksmo trileris 
„Lapkričio žmogus“ 
(N-14).

23.10 Biografinė drama 
„12 vergovės metų“ 
(N-14).

1.55 Drama „Kovotojas“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris II“.
6.55 „Eskimų mergaitės 

nuotykiai Arktyje“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Dora ir draugai“.
7.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.10 „Madagaskaro 

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Trejetas iš 

Rūgpienių kaimo“.
10.00 „Vėžliuko Semio 

nuotykiai 2“.
11.55 Veiksmo komedija 

„Persirengimo  
meistras“.

13.40 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos 

superšefas.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 „Batuotas katinas 

Pūkis“.
21.15 Komedija „Storulis 

ringe“ (N-7).
23.25 Komedija 

„Griaustinis tropi-
kuose“ (N-14).

1.30 Komedija 
„Vingiuotas kelias 
namo“ (N-14).

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

Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika“.

8.35 „Vakavilis“.
9.00. 9.35, 10.35, 11.35 

Labas rytas, Lietuva.
9.30, 10.30, 11.30 Žinios. Orai.
12.00, 0.40 „Didieji pasau-

lio išradimai“. 1 d. 
12.55, 1.25 „Jeloustouno 

nacio nalinis parkas“. 
„Didingiausias 
Amerikos stebuklas“.

13.55, 2.20 „Šerloko Holmso 
nuotykiai“ (N-7).

15.40 Mokslo ekspresas.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Popietė su Algimantu 

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

„Stok! Arba mano 
mama šaus“ (N-7).

0.35 Trumposios žinios.
4.05 Emigrantai.

 18.50  Bėdų turgus 10.30  Gardu Gardu

ŠeŠtadienis

„PERSIRENGIMO MEISTRAS“
Veiksmo komedija. JAV. 2002.
Režisierius P.A.Bleikas.
Vaidina D.Karvi, B.Spineris, Dž.Espozito.

Pistacijus - romaus būdo padavėjas. Tačiau jo gyvenimas atsiduria ant per-
mainų slenksčio. Nusikaltėlių įkvėpėjas Devlinas Boumenas pagrobia Pista-
cijaus tėvus ir verčia Pistacijaus tėtį Fabricijų vogti neįkainojamas pasaulio 
vertybes. Dabar tik Pistacijus gali išgelbėti savo tėvus. Bet kaipgi tai pada-
ryti? Ir štai senelis užsimena Pistacijui apie paslaptingąjį šeimos palikimą.

rekomenduoja

„LAPKRIČIO ŽMOGUS“
kriminalinis Veiksmo trileris. 
JAV, Jungtinė Karalystė. 2014.
Režisierius R.Donaldsonas.
Vaidina P.Brosnanas, L.Breisis, 
O.Kurilenko.

Prisidengęs kodiniu slapyvardžiu 
„Lapkričio žmogus“, puikiai ap-
mokytas ir labai pavojingas CŽV 
agentas Peteris, siekdamas asme-
ninės misijos, nutraukia savo ramų 
poilsį pensijoje. Jis nori apsaugoti 
labai svarbią liudininkę Elis, kuri 
galėtų atskleisti dešimtmečius 
slėptą tiesą apie sandorį. 

„NĖRA KUR BĖGTI“
Veiksmo filmas. JAV. 1993.
Režisierius R.Harmonas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, 
R.Arket, K.Kalkinas.

Banko plėšikas Semas pabėgo iš 
kalėjimo. Čia jis buvo patekęs už 
pastarąjį savo ir partnerio nusikal-
timą. Prieš mirdamas šis prisaikdino 
Semą, kad surastų jų pagrobtus pi-
nigus, kurie užkasti kažkur Vidurio 
Vakaruose, žemėse, priklausančiose 
jaunai našlei Klaidei Anderson. Se-
mas čia atsibasto ir slapstosi. Našlės 
Anderson sūnus ir dukra pastebi jį.

„DŪMŲ UŽDANGA“
kriminalinis filmas. JAV. 2010.
Režisierius G.Jetsas. 
Vaidina Dž.Presli, K.Grahamas, 
G.Sanfordas.

Kai vieną rytą televizijos reporterė 
Brit atsibunda, šalia jos guli mirusio 
vyro kūnas. O blogiausia yra tai, 
kad ji visiškai neatsimena, kas įvy-
ko praėjusią naktį… Žinoma, Brit - 
pirmoji įtariamųjų sąraše. Netrukus 
ima aiškėti, kaip susitiko ši jauna po 
ra. Bet kas iš tiesų paliko vyrą mirti?

TV3
21.00

 TV8
7.00 Senoji animacija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 
„Tobula kopija“. 11.00 Menų sala. 11.30 Valgyk ir 
lieknėk. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 13.00 
„Ana ir meilė“. 15.00 Šuolis! 18.00 „Tėvas Braunas“. 
19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Svajonių viešbutis. Maldyvai“. 
22.50 Komedija „Mano meilužis, jo tėvas ir aš“. 

 INfO TV
6.00, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje. 15.00 Apie žūklę. 
15.30 KK2. 17.30 Dviračio šou. 19.30 „Nuosta-
biausia diena pasaulyje“. 20.30 „Ufologų pasa-
kojimai“. 21.30 Dabar pasaulyje. 22.00 Yra, kaip 
yra. 1.00 24 valandos. 3.00 Bus visko. 

 PBK
9.00 Maskva. Raudonoji aikštė. 9.45 Naujienos. 
10.00 „Maša ir lokys“. 10.20 Padriki užrašai su 
D.Krylovu. 10.45, 11.25 „Jekaterina Didžioji. Mo-
teriška dalia“. 11.00 Naujienos. 12.10 „Tarnybinis 
romanas“. 15.25, 17.15 Linksmųjų ir išradingųjų 
klubas. 17.00 Vakaro naujienos. 18.05 Tyrimas 
parodys. 18.55 Kas nori tapti milijonieriumi? 20.00 
Laikas. 20.20 Ekstrasensų mūšis. 22.30 „Respu-
blikos pasididžiavimas. Jevgenijus Krylatovas“. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.45, 7.20 Buvau tavo mylimoji. 7.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Žinios. 7.10, 10.10, 13.20 Žinios. Maskva. 
8.30 Eismo taisyklės. 9.15 „Tai mano mama“. 10.25 
Liudmila Gurčenko. Už Karnavalo kulisų. 11.20 
„Dviese naujame name“. 13.40 „Drugelio tango“. 
15.40 Žinios - jėga. 16.35 Svarbiausia scena. 19.55 
„Laiškai ant stiklo“. 23.50 „Įsimylėjęs savo noru“. 

 REN
7.00 „Fiksikai“. 7.15 Kviestinė vakarienė. 11.50 
Slaptosios teritorijos. 12.50 „Sudie, mano ange-
le! Kodėl nukrito lėktuvas“. 13.45 „Ištekėjus už 
Islamo valstybės“. 15.45 „V ir M“. 16.15 Pažink 
mūsiškius! 17.05 Rusiškas vairavimas. 18.05 Žiū-
rėti visiems! 19.30 Michailo Zadornovo koncertas. 
21.25 „Šamanė“. 23.10 „Kriminaliniai žaidimai“. 

 NTV MIR
8.30 Gaminame su A.Zyminu. 9.00, 12.00 Šiandien. 
9.25 Medicinos paslaptys. 9.55 „Kulinarinė dviko-
va“. 10.55 Buto klausimas. 12.25 Aš lieknėju. 13.25 
Važiuosime, pavalgysime! 14.10 „Gyvas ir negyvas 
maistas“. 15.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 17.00 
Tyrimą atliko. 18.00 Centrinė televizija. 19.00 Nau-
jos Rusijos sensacijos. 20.00 50 atspalvių. 21.00 
Tu nepatikėsi! 22.00 „G“ laikas“ su V.Galyginu. 

BTV
22.15

 10.00  „Vėžliuko Semio 
 nuotykiai 2“

LNK
11.55

TV1
23.20
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7.05 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji 

pavara.
11.00 Pasaulio 

galiūnų  
čempionų lygos 
etapas Kroatijoje. 
2015 m.

12.00 Savaitės 
kriminalai  
(N-7).

12.30 Aš myliu 
kaimą.

13.00 Išgyvenk, 
jei gali.

14.00 „Mitiajaus 
pasakėlės“  
(N-7).

15.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.00 „Galvų medžiotojai“ 
(1) (N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Labai juokinga 
laida.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.15 Veiksmo f. 

„Nėra kur bėgti“ 
(N-14).

0.20 Siaubo trileris 
„Šėtono žemė“ (S).

2.05 „Mitiajaus 
pasakėlės“ (N-7).

2.40 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Kelionių 

vėjai.  
Vengrija.

7.55 Šiandien 
kimba.

8.25 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.30 „Viskas 
apie gyvūnus“.

10.30 Vaivos 
pranašystės  
(N-7).

11.30 „Detektyvas 
Morsas“ (N-7).

13.30 „Iššūkis“ 
(N-7).

14.30, 16.20 Muzikinis 
gimtadienis.

16.00, 17.00, 21.00 Žinios. 
Orai.

17.30 Dalyvaujam!
18.30 „Moterų 

svajos  
apie tolimus  
kraštus“ (N-7).

21.30 Veiksmo f. 
„Tinklas“  
(N-14).

0.10, 2.25 Ar žinai, 
kad?

0.15, 4.00 Kriminalinis f. 
„Glorija“ (N-14).

2.30 „Detektyvas 
Morsas“ (N-7).

5.50 Ginčas (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Kai aš mažas buvau.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora (subtitruota).
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 „Kijevo senovė. 

Meno pasaulis. 
Svajonių princesė“.

11.00 Kultūra. Raminta 
Šerkšnytė.

11.15 Didžioji Lietuva. 
11.45 LRT Kultūros 

akademija. 
12.30 „Velnio sėkla“. 
13.35  „Įstabioji ir grau-

džioji Romeo ir 
Džiuljetos istorija“. 

16.35 „Haudis Gaudis“.
17.00 „Vakavilis“.
17.30 Atspindžiai.
18.00 Klaipėdos dramos teat-

ro rekonstruoto pastato 
atidarymo renginys. 

20.00 „Sekmadienis. 
Evangelija pagal 
liftininką Albertą“. 

20.15 Kelias į namus. 
20.45 IQ presingas.
21.15 ARTS21.
21.45 Koncertuojanti Europa.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 

6.10 Dienos programa.
6.15 „Didingasis amžius“ 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Gepardų d

ienoraščiai“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

13.00 „Sostinės 
keksiukai“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.55 „Būrėja“.
17.00 „Stebukladarys“ 

(N-7).
18.00 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
(N-7).

19.00 „Anjezė, Elizos 
dukra“ (N-7).

21.00 „Paslaptys“ 
(N-14).

23.20 Kriminalinis f. 
„Dūmų uždanga“ 
(N-14).

1.05 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“.
8.00 Richardo Hammondo 

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

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

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

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

lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Prienų-
Birštono „Vytautas“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Vilniaus.

19.00 Veiksmo komedija 
„Smokingas“ (N-7).

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

sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo trileris 

„Pragare“ (N-14).
0.30 Kriminalinė drama 

„Rikošetas“ (N-14).
2.05 „24 valandos“ 

(N-14).
2.55 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 „Aristokratai“ 
(N-7).

11.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

12.00 „Pasaulis 
pro traukinio  
langą“.

13.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

13.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir pase-
kmės“.

14.30 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

15.30 „Tėvai už borto“.
16.10 „Hercogienė“ 

(N-7).
18.10 Šeimos vakaras. 

„Atgal į jūrą“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

21.35 Jūros šventė 2015: 
Hebelheart  
koncertas (1).

23.20 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

23.50 „Šeima“ (N-14).

 20.45  IQ presingas 11.30  „Detektyvas
 Morsas“

 19.30  Muzikinė kaukė  16.10  „Hercogienė“  17.00  „Stebukladarys“

TV PROGRAMAlapkričio 7 d.

 TV Polonia
7.05 „Laimės spalvos“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.20 Polonija 24. 12.50 Sveika, 
Polonija. 13.50, 22.40, 4.30 Sveikinimų kon-
certas. 14.10 „Tėvas Mateušas“. 15.00 „Ir gė-
riui, ir blogiui“. 16.00 „Paderevskis. Veiksmo, 
sėkmės ir garbės žmogus“. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 
19.50 Koncertas S 1-M. Novakovskis gyvai. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas 
ir orų prognozė. 21.45 „Ugniagesiai“. 23.05, 
4.50 „Atsisveikinimas su imperatoriumi“. 0.15, 
6.00 N.Kukulskos ir „Atom String Quartet“ 
koncertas. 0.55 Provincijos lobiai. 2.45 Ani-
macinis f. 3.00 Žinios. 3.40 „Ugniagesiai“. 6.40 
Retromanija. 

 TV1000
5.10 „Superbombonešis: naikinti viską“. 7.25 
„Debesuota, matoma mėsos kukulių kruša“. 
9.05 „Žodžių magija: JK Rowling istorija“. 
10.40 „Džo Bleko viešnagė“ (N-7). 13.45 
„Žmonių vaikai“. 15.40 „Paryžius Manhatanas“. 
17.05 „Rizikos riba“. 19.00 „Mano žmona - ra-
gana“. 20.50 „Marija, Škotijos karalienė“. 23.00 
„7 Dienos Havanoje“. 1.15 „Žmonių vaikai“. 
3.10 „Visiška tamsa“ (N-14). 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai paga-
minta? 7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15, 20.00 
Penktoji pavara. 9.10 Fantom Works dirbtuvės. 
10.05 Relikvijų medžiotojai. 10.55 Sandėlių 
karai. Kanada. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 
Aliaska. šeima iš miško. 15.25 Lobių ieškoto-
jai. Gyvačių sala. 16.20 B.Grilsas. Sala. 17.15 
Pasprukti nuo persekiotojų. 18.10 Sunkvežimių 
vairuotojai. 19.05 Ledynų auksas. 21.00 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 23.00, 4.30 Paskui 
klasikinius automobilius. 24.00, 5.20 Sprogimai. 
1.00 Katastrofa ant ratų. 2.50 Automobilių per-
pardavinėtojai. 3.40 Automobilių kolekcionieriai. 

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

 animal PlaneT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Akvariumų 
verslas. 11.55, 22.55 Gyvatė Šeila. 12.50, 23.50, 
4.15 Begemotai: nusikaltėlių pasaulio žudikai. 
13.45 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 14.40, 
1.40, 5.49 Echo ir Ambozelio drambliai. 15.35, 
20.10, 2.35 Laukinė gamta su Dominiku Monage-
nu. 16.30, 21.05, 3.25 Riaumoti su liūtais. 17.25 
Begemotai: nusikaltėlių pasaulio žudikai. 18.20, 
0.45, 5.02 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 19.15 
Echo ir Ambozelio drambliai. 22.00 Keiko. 

 sPorT1
9.30, 20.30 KOK World series. Bušido kovos. 
12.00 NBA krepšinio lyga. Bostono „Celtics“ - 
San Antonio „Spurs“. 2015-11-01. 14.00 Pa-
saulio regbio čempionatas. Finalas. 2015-
10-31. 16.00 NBA krepšinio lyga. Naujojo 
Orleano „Pelicans“ - Ouklendo „Warriors“. 
2015-11-01. 18.00 Rusijos „Premier league“ 
14 turo apžvalga. 18.30 Tiesioginė transliacija. 
Rusijos „Premier league“. „Terek“ - „Spartak“. 
22.30 „M1 Iššūkis“. Vokietija - Pasaulio ko-
manda. Kovinis sportas. 23.30 „M1 Iššūkis“. 
Anglija - Ispanija. Kovinis sportas. 0.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 3 laida. 1.00 
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Minesotos „Timberwolves“. 

 ViasaT sPorT BalTic
8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Barce-
lona“. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - 
„Dinamo“. 12.30 Boksas. Vladimiras Kličko - 
Bryantas Jenningsas. 13.30 Boksas. Gennadijus 
Golovkinas - Willie Monroe Jr. 14.10 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 14.40 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Bournemouth“ - „Newcastle“. 
Tiesioginė transliacija. 16.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester United“ - „West 
Bromwich“. Tiesioginė transliacija. 19.00 Futbo-
las. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 19.25 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Stoke“ - „Chel-
sea“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Boksas. Cal-
lumas Smithas - Rocky Fieldingas. Tiesioginė 
transliacija. 23.00 Boksas. Jurgenas Brahmeris - 
Thomas Oosthuizenas. Tiesioginė transliacija. 
2.00 Boksas. Callumas Smithas - Rocky Fiel-
dingas. 5.10 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Manchester United“ - „West Bromwich“. 

 eurosPorT
6.00, 21.30 Sporto linksmybės. 7.00 Futbolas. 
FIFA U17 Pasaulio čempionatas. Čilė. 22.30, 
4.00 Kovos menai. „Super Kombat“. 1.00 
Boksas. „IBA Intercontinental“ sunkiasvorių 
varžybos Vokietijoje. 2.00 Futbolas. FIFA U17 
Pasaulio čempionatas. Čilė. 

 11.00  Gyvenimas iš 
 naujo
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Sostų karai“  17.15  Rusų gatvė 21.00   „Pavojingi 
  jausmai“

 

 19.30   Lietuvos balsas 10.00  Svajonių sodai

 TV8
6.30 Mitybos ir sporto balansas. 7.00 Senoji 
animacija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Moterys 
meluoja geriau“. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 
Kultūra +. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 Šuolis! 18.00 „Tėvas 
Braunas“. 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Ilgesio fjordas“. 22.50 
Drama „Svajonių viešbutis. Maldyvai“. 0.40 
„Tėvas Braunas“. 

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC te-
levitrina. 6.45, 23.00 Valanda su Rūta. 8.00, 
0.55 Mes pačios. 8.30, 2.25 KK2. 10.30, 4.10 
Dviračio šou. 12.30 Statyk! 12.55, 22.00 Tauro 
ragas. 13.25 Apie žūklę. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30, 18.30 24 valandos. 15.30 Yra, kaip yra. 
19.30 „Nuostabiausia diena pasaulyje“. 20.30 
„Ufologų pasakojimai“. 21.30 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų kalba. 22.30 Autopilotas. 
0.15 Nuo... Iki. 1.25 Ne vienas kelyje. 1.55 
Alchemija. Švietimo amžius. 

 PBK
6.15, 1.40 EURONEWS. 6.45, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.55 Tarnauju Tėvynei! 7.35 Vaikų klubas. 7.50 
„Juokingi kamuoliukai“. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi 
namie. 10.05 „Maša ir lokys“. 10.25 Fazenda. 11.25 
Sąmokslo teorija. 12.15 Izmailovo parkas. 14.00 
„Olegas Menšikovas. „Laikas, kuomet tu gali viską!“ 
15.05 „Pokrovskio vartai“. 17.50 „Vienas prie vieno“. 
21.00 Laikas. 23.10 „Metodas“. 1.00 „Tyrimas paro-
dys“ su V.Markinu. 2.10 Ekstrasensų mūšis.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.00 Pats sau režisierius. 8.50 J.Petrosiano humoro 
laida. 9.20, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Rytinis 
paštas. 10.55 Animacinis f. 11.10 Rusija. Vietos 
genijus. 12.10, 13.15 J.Petrosianas - gyvenimo šyp-
sena. 14.55 „Žydroji paukštė“. 16.55 „Šnabždesys“. 
21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 23.30 
„Svečias iš židinio“. 1.20 „XX amžiaus piratai“. 

 Ren
9.50 Pažink mūsiškius. 10.20 Pati naudingiausia 
programa. 11.20 „Šamanė“. 12.55 Michailo Za-
dornovo koncertas. 14.50 „Olegas pranašautojas. 
Atrasta istorija“. 17.35 Michailo Zadornovo koncer-
tas. 19.30 „Snaiperis. Paskutinis šūvis“. 23.00 „Iš-
tekėjus už Islamo valstybės“. 0.50 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.30 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 7.00, 
9.00, 12.00 Šiandien. 7.20 Viskas bus gerai! 
8.25 Valgome namie! 9.25 Pirmoji pavara. 10.05 
Technikos stebuklas. 10.55 Sodininkų atsakas. 
12.20 „Kalės“. 16.00 Tyrimą atliko. 17.00 Savaitės 
akcentai. 18.00 „Taškas“ su M.Ševčenko. 18.55 
„Gelbėkis, broli!“ 22.40 Propaganda. 23.15 Krimi-
nalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos. 0.20 „Maks-
va. Centrinė apygarda 3“. 4.10 „Miesto dvasios“. 

 TV PolonIa
8.10 Lenkų valgiai. 8.30, 15.25 Kondratovičiaus 
dainų koncertas. 9.25 Lenkija su Miodeku. 9.35 
„Astronariumas“ 10.05 Ekologijos laida. 10.35 
Grūdas. 11.05 „Daktaras Murekas“. 12.15, 0.35, 
6.25 Sveikinimų koncertas. 12.35 Miško istorijos. 
12.55, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Vieš-
paties Angelas. 13.45 Prie Tatrų. 13.55 Laukiame 
Pasaulio jaunimo dienų. 14.00 Šv.Mišių translia-
cija. 16.25 Okrasa laužo taisykles. 16.50 Sveikatos 
ir grožio alchemija. 17.05 Provincijos lobiai. 17.25 
Retromanija. 17.55, 6.40 Šokantis su gamta. 18.25, 
1.40 Lenkija su Miodeku. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 0.55 Valstybės 
interesai. 20.25, 1.25 Žvaigždės, hitai, istorijos: 
M.Fogas. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.45, 
3.40 „Ranča“. 22.40, 4.40 Spektaklis „Kordianas“. 

 TV1000
9.20 „Visiška tamsa“. 11.20 „Bebras“. 13.00 
„Pamišęs dėl tavęs“. 14.35, 1.25 „Haris Poteris 
ir paslapčių kambarys“. 17.20 „Meilės punšas“. 
19.00 „Išgyvens tik mylintys“. 21.00 „Mums 
reikia pasikalbėti apie Keviną“. 22.55 „Kaliniai“.  

 DIscoVeRy 
8.15, 19.05 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovėjai. 
10.05 Didžiosios statybos. 10.55 Kas nutiko vėliau? 
11.50 Karbonaro efektas. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 
13.35 Kovos dėl konteinerių. 14.30 Legendiniai auto-
mobiliai. 15.25 Turbo rinkėjai. 16.20 Rūdžių imperija. 
17.15 Nesėkmių garažas. 18.10 Automobilių perpar-
davinėtojai. 20.00 B.Grilsas. Sala. 21.00, 2.50 Edas 
Stafordas. į nežinomybę. 22.00, 3.40 Pasprukti nuo per-
sekiotojų. 23.00 Plėšrūnai iš arti. 24.00 Mirtinas laimikis.

 TRaVel
8.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 Mano namelis ant 
ratų. 12.00 Pamiršta ir palaidota. 13.00 Statybos Alias-
koje. 14.00 Gyvenimas ant ežero. 14.30 Turto gelbė-
tojai. 15.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 18.00 
Amerika. Grožis. 19.00 Dženi ir Oli nuotykiai Portlende. 
20.00 Pamiršta ir palaidota. 21.00 Įdomiausios kelio-
nės motociklu. 22.00 Muziejų paslaptys. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“.
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 Statybų TV.
9.30 Padėkime augti.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Nuotykių f. 

„Artūras 3. Dviejų 
pasaulių karas“.

13.05 Nuotykių f. „Ruonis“.
14.55 Komedija visai 

šeimai  
„Dantukų fėja 2“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 X Faktorius. 

Lietuva, didysis 
muzikos projektas, 
2015, vedėjas 
Martynas Starkus.

21.45 Komedija 
„Anoniminis tėtis“ 
(N-14).

23.55 Drama 
„Netikėtas  
prabudimas“ (N-14).

1.50 Kriminalinis veiksmo 
trileris  
„Lapkričio žmogus“ 
(N-14).

6.30 „Mažieji Tomas ir 
Džeris II“.

6.55 „Eskimų mergaitės 
nuotykiai Arktyje“.

7.20 „Nickelodeon“ 
valanda. Dora  
ir draugai“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir 
Džerio šou“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 Mes pačios.
10.00 Komedija 

„Kosminis krepši-
nis“.

11.45 Romantinė komedija 
„Gamtos jėgos“ 
(N-7).

13.55 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

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

su „Alfa“.
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 Veiksmo trileris 

„Tamsi tiesa“ (N-14).
0.20 Siaubo trileris 

„Šmėklos“ (N-14).
2.25 Veiksmo trileris 

„Ateinu su lietumi“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
6.55 Stilius.
7.40 Šventadienio mintys.
8.05 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

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

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 „Princesė ant žirnio“.
12.00 „Kerinti Prancūzijos 

gamta“.
12.55 „Pasaulio gamtos 

ste   buklai“.
13.50 „Mis Marpl 2“.
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios.
16.15 Istorijos detektyvai. 
17.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Pavojingi jausmai“.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Drama „Karlas 

ir Berta“ (N-7).
23.30 Trumposios žinios.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
etapas Kroatijoje. 
2015 m.

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

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

Katna - užmirštoji 
Egipto konkurentė“.

12.10 BBC dokumentika. 
„Gamtos stebuklas. 
Mažyliai“ (1).

13.30 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.00 „Galvų medžiotojai“ 
(N-7).

18.00 „Mistinės istorijos“ 
(N-7).

19.00 Drama „Kedrų 
įlanka 7“ (N-7).

21.00 „Sostų karai“ 
(N-14).

23.20 Veiksmo trileris 
„Matrica. Perkrauta“ 
(N-7).

2.00 „Mitiajaus 
pasakėlės“  
(N-7).

3.05 Bamba TV 
(S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kelionių vėjai. 

Rumunija.
10.30 „Genijai iš prigim-

ties“.
11.10 „Laukinių kačių nuo-

tykiai“.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 V.O. Gelbėkit vaikus. 

„Už vaikystę“.
12.20 „Iššūkis“ (N-7).
14.30 Ginčas (N-7).
16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
16.20 Dar pažiūrėsim.
17.30, 1.45, 6.25 

24/7.
18.30 Vaivos pranašystės 

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

(N-14).
22.40, 23.55 Ar žinai, kad?
22.45 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
24.00 Siaubo f. 

„Piranijos“ (S).
2.30 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
4.00 Siaubo f. 

„Piranijos“ (S).
5.20 Viskas. Aišku (N-7).

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

kitaip.
9.30 ARTS21. Meno ir 

kultūros žurnalas 
10.00 „Paprastieji meškėnai -

lengvai prisitaikantys 
kosmopolitai“.

10.30 „Kijevo senovė. 
Meno pasaulis.“

11.00 Kultūra.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Legendos.
12.30 Šventadienio mintys.
12.55 SMScredit.lt A lyga. 

Kauno „Stumbras“ - 
Klaipėdos „Atlantas“. 
Tiesioginė transliacija.

15.00 Bolero +. 
16.25 „Haudis Gaudis“.
16.50 „Vakavilis“.
17.15 Rusų gatvė.
17.45 Žinios.
18.00 R.Valatkos knygos 

„Jogailos akmuo 
Lenkija“ pristatymas.

19.20 Aš - laidos vedėjas.
20.40 E.Ganusausko jubiliejui. 

„Esu toks, koks esu“.
21.15 Euromaxx.
21.45 Visu garsu.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 „Big Band festival 

Šiauliai 2015“. 2 d.
24.00 Panorama

 19.30  Viskas. Aišku

laisvalaikis 2 0 1 5  l a p k r i č i o  6 45

lapkričio 8 d.

 14.35  „Kitoje lovos 
  pusėje“

 9.30  Vienam gale kablys 21.00  „Diktė. Skriauda“

 AnimAl PlAnet
7.25 Namai medžiuose. 11.55, 22.55 Gyvatė Šeila. 
12.50, 22.00 Upių pabaisos. 13.45 Pavojingiausios 
JAV gyvatės. 14.40, 19.15, 0.45, 5.02 Ostinas Sty-
vensas. 16.30, 21.05, 2.35 Gyvačių grožis. 17.25, 3.25 
Naktis. 18.20, 23.50, 4.15 Pavojingiausios JAV gyvatės. 

 SPort1
5.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos 
„CAI“ - Madrido „Real“. 7.00 KOK World series. Bu-
šido kovos. 9.00 Rusijos „Premier league“. „Terek“ -
„Spartak“. Vakar. 11.50, 20.50 NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Minesotos „Timberwolves“. 
Šiandien. 14.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Mursijos „UCAM“ -“Bil-
bao Basket“. 15.40 Tiesioginė transliacija. Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „AFC Ajax“. 17.30 
„Road to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 18.00 
Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 
5 laida. 18.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempiona-
tas. 19.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Estudiantes“ - Madrido „Real“. 22.30 
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. Klyvlan-
do „Cavaliers“ - Indianos „Pacers“. 1.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Mursijos „UCAM“ -“Bilbao 
Basket“. Vakar. 2.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Estudiantes“ - Madrido „Real“. Vakar. 4.30 
Snukeris. Angliškojo biliardo Premier lyga. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Boksas. Jurgenas Brahmeris - Thomas 
Oosthuizenas. 7.45 Anglijos Premier lyga. „Lei-
cester“ - „Watford“. 9.35 Premier lygos apžvalga. 
10.35 Valensijos MotoGP apšilimas. Tiesioginė 
transliacija. 11.15 UEFA Čempionų lygos apžval-
ga. 11.45 Valensijos MotoGP Moto3 lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 13.10 Valensijos Mo-
toGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
14.45 Valensijos MotoGP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 16.10 Anglijos Premier lyga. „Aston 
Villa“ - „Manchester City“. Tiesioginė transliaci-
ja. 17.30 Anglijos Premier lygos žurnalas. 17.55 
Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - „Tottenham“. 
Tiesioginė transliacija. 20.00 Anglijos Premier 
lyga. „Liverpool“ - „Crystal Palace“. 21.50 Nascar 
500 mylių lenktynės. Tiesioginė transliacija. 1.00 
Anglijos Premier lyga. „Aston Villa“ - „Manches-
ter City“. 2.50 Valensijos MotoGP lenktynės. 5.10 
Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - „Tottenham“. 

 euroSPort
6.00 Boksas. „IBA Intercontinental“ sunkiasvorių 
var  žybos Vokietijoje. 7.15, 12.00, 24.00 FIFA U17 
Pasaulio čempionatas. Čilė. 9.30 Futbolo legendos. 
10.00, 13.00, 16.45, 20.00 Angliškasis biliardas. Eu-
ropos turas Bulgarijoje. 15.00, 16.30 Jojimas. 18.00, 
22.00 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga.

6.15 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Gepardų 

dienoraščiai“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
13.00 „Svajonių sodai“.
14.00 „Superauklė“ 

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

Veiksmo komedija 
„Švelni policininkė“ 
(N-7).

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

19.55 „Vangelija“ 
(N-7).

21.00 Detektyvas 
„Diktė. Skriauda“ 
(N-14).

22.55 Veiksmo f. 
„Sąžiningas  
žaidimas“  
(N-7).

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

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

7.50 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Krovinių karai (N-7).
11.00 Gyvenimas iš naujo 

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

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

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

greitieji apmokymai 
(N-7).

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

lygos rungtynės. 
Kėdainių „Nevėžis“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Kėdainių.

19.00 Mokslinės 
fantastikos f. „Bado 
žaidynės“ (N-7).

21.50 TV3 žinios.
22.50 Mistinis trileris 

„Aklumas“ (N-14).
1.10 „Specialioji jūrų poli-

cijos tarnyba“ (N-14).
2.00 „24 valandos“ N-14).
2.50 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Senovės civilizacijų 
paslaptys“.

10.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Svajonių kruizai“.
12.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

13.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

14.35 „Kitoje lovos 
pusėje“.

16.15 „Tekėk už manęs!“
18.00 „Trauma“ 

(N-7).
19.00 „Aristokratai“ 

(N-7).
20.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir  
pasekmės“.

21.00 VIP seansas. 
„Riteris su puse“ 
(N-7).

23.05 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.35 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

0.40 „Priedangoje“ 
(N-7).

„AnoniminiS tĖtiS“
Komedija. JAV. 2013.
Režisierius K.Skotas.
Vaidina V.Vonas, K.Pratas, K.Smaldersas.

Tai pasakojimas apie mielą, visų savo galimybių neatskleidžiantį Deividą 
Vozniaką, kurio kasdienis pasaulis apvirsta aukštyn kojomis, kai jis su-
žino, kad yra 533 vaikų tėvas, nes prieš dvidešimt metų buvo spermos 
donoras. Deivido reikalai negalėtų būti blogesni, nes jam iškėlė bylą 
142 iš 533 asmenų, norinčių žinoti donoro asmenybę.

tV3
21.45

„AKlumAS“
mistinis trileris. Kanada, 
Brazilija, Japonija. 2008.
Režisierius F.Meirelišas.
Vaidina M.Rafalas, Dž.Mur.

Daktaro žmona yra vienintelis mies-
te galintis matyti žmogus, kurio visi 
gyventojai mistiškai apanka. Ji apsi-
meta serganti, kad galėtų rūpintis 
savo vyru, kuris uždaromas karan-
tinui kartu su kitais užkrėstaisiais.

„mAtricA. PerKrAutA“
VeiKsmo trileris. JAV, Australija. 
2003.
Režisieriai A. ir L.Vachovskiai.
Vaidina K.Ryvsas, K.A.Mos, 
L.Fišbernas.

Visagalės mašinos sužino pasku-
tinio žmonių miesto Ziono dislo-
kacijos vietą. Kompiuteriai ketina 
iškasti tunelį Žemės šerdies link ir 
pasiųsti juo menkiausią judesį už-
fiksuojančius robotus kamikadzes...

„SĄŽininGAS ŽAiDimAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1995.
Režisierius E.Saipsas.
Vaidina S.Berkofas, V.Boldvinas, 
S.Kroford.

Majamio advokatė netikėtai tam-
pa gyvu taikiniu. Jos pėdomis se-
kantys žudikai - buvę KGB operaty-
vininkai, kuriems Keitė užkirto kelią 
prie milijardų dolerių versmės. De-
tektyvas Maksas ryžtasi ją apginti.

tV6
22.50

tV1
22.55

BtV
23.20

rekomenduoja



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

Plačiakelnis“.
8.25 „Ponas Jangas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00  „Medikai“ (N-7).
11.00 „Krudžiai“.
13.00 „Kempiniukas 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

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

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

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

troninių nusikaltimų 
skyrius“ (N-14).

1.20 TV serialas 
„Amerikiečiai“.

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

kriminalistai“ (N-14).
3.35 TV serialas 

„Amerikietiška siau-
bo istorija“ (N-14).

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

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Komedija „Storulis 

ringe“ (N-7).
10.55 „Batuotas katinas 

Pūkis“.
12.40 „Tomo ir Džerio šou“.
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Meilės randai“.
16.30 Labas vakaras, 

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

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

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

Sportas. Orai.
22.00 Kriminalinė drama 

„Nežinomas“ (N-14).
23.45 TV serialas „Kortų 

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

magistrai“ (N-14).
2.00 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“ .
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.25 Istorijos detektyvai. 
12.20 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

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

Gyvenimas padalyta-
me mieste“ (N-7).

0.50 Trumposios žinios.
0.55 „Komisaras Reksas“.
1.45 Trumposios žinios.
1.50 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
2.20 Laba diena, Lietuva.

 16.35  „Senis“ 8.25  „Ponas Jangas“  20.20  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 
Senoji animacija. 11.10 „Ilgesio fiordas“. 13.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio Britanija. 
17.00 „Laukinukė“. 18.00 „Sila. Kelias namo“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Meilės aistra“. 
22.50 „Sila. Kelias namo“. 0.50 Gydytojai. 

 Info TV
7.00, 13.50 Apie žūklę. 7.30 Miesto skoniai. 8.00 
„Ufologų pasakojimai“. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... 
Iki. 11.05 Valanda su Rūta. 12.20 Mes pačios. 
12.50 Ne vienas kelyje. 13.20 Autopilotas. 14.20 
Yra, kaip yra. 15.20, 16.30, 21.30 Dviračio šou. 
15.50 KK2. 17.00, 22.30, 2.30 Info diena. 21.00 
Ramanauskas plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.25 Gyvenk 
sveikai! 11.35, 12.20 Šiandien vakare. 12.00, 
13.45, 16.00 Naujienos. 14.00 „Alisos Freindlich 
netarnybinis romanas“. 15.05 Vyriška/Moteriška. 
16.50 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas.  21.10 „Didžioji“. 23.15 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinos. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 „Šeimos detektyvas“. 14.00 „Kaimo dak-
tarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 Liudmila 
Gurčenko. 22.00 „Sąžiningas detektyvas“. 22.55 
„Rezidentė Marija“. 0.20 „Dvikova“. 

 Ren
7.10 „Fiksikai“. 7.55 Reporterių istorijos. 8.20, 
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 9.15, 
20.20 Kviestinė vakarienė. 10.05, 15.30 „Gobšu-
mas“. 11.00 Mums net nesisapnavo. 13.40 „Pati 
naudingiausia programa“. 14.35 „Kokie žmonės“. 
16.25 Fantastika po grifu „Slaptai“. 17.25 Keista 
byla. 18.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
21.20 Slaptosios teritorijos. 23.20 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 8.05 Rytas 
su Julija Vysockaja. 9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisieku-
siųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 10“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 
Kalbame ir rodome. 18.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 
15“. 20.40 „Voratinklis 7“. 22.40 Dienos anatomija.  

„MelaS IR PaSlaPTYS“
Kriminalinis serialas. JAV. 2015.
Režisierė B.Kligman.
Vaidina R.Filipas, Dž.Liuis, K.Strikland.

Per smarkų lietų išsiruošęs pabėgioti Benas Kraufordas netoli savo na-
mų randa negyvą penkiametį. Vyras skuba pranešti teisėsaugai apie 
pažįstamo vaiko mirtį. Nusikaltimas sukrečia nedidelį miestelį. Netrukus 
pats Benas sulaukia rimtų klausimų. Jis negali patikėti, kai greitai pats 
tampa pagrindiniu įtariamuoju. Negi tyrėjai neturi rimtesnių užduočių?

TV3
23.30

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

Dalį gyvenimo profesorius Dalto-
nas, daktarai Aleksander ir Kanin-
gamas praleidžia kitaip nei mes - 
morge. Nes jie - patologoanato-
mai, tiriantys nusikaltimų braižą 
tik iš aukų palaikų. Ir net tada, kai 
yra šmeižiami arba jais norima pa-
sinaudoti, turi išlikti profesionalais, 
galinčiais pasakyti tikrąją tiesą - tik 
iš medicinos pusės.

„MeIlĖS aISTRa“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius K.Kazesas.
Vaidina G.fon Vaitershauzen, 
H.Bekeris, A.Bach.

Eimė Foks keliauja į Kornvalį pas sa-
vo mėgstamiausią rašytoją Margaret 
Grifin. Pakeliui ji sutinka Margaret 
sūnų Danielį ir susižavi juo. Eimei, 
augusiai be motinos, jausmingos 
Margaret knygos visad buvo puikus 
įkvėpimo ir žinių šaltinis, todėl nu-
vykusi pas savo dievinamą rašytoją 
mergina nustemba, kad šios šeimo-
je šilumos ir meilės nėra tiek daug.

„neŽInoMaS“
Kriminalinė Drama. JAV, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija, Prancūzija. 
2011.
Režisierius Ž.Kolė-Sera.
Vaidina L.Nisonas, F.Landžela.

Martinas Harisas kartu su žmona 
Liza iškeliavo į konferenciją Ber-
lyne, tačiau pateko į avariją. Po 
avarijos ir komos laukia dar vie-
nas smūgis - kažkas pasisavino jo 
tapatybę ir sėkmingai gyvena su 
jo artimaisiais. 

TV1
20.00

lnK
22.00

rekomenduoja

TV8
21.00
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.30 Veiksmo f. „Žmogus-

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

objektas“ (1) (N-7).
0.50 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.45 TV serialas 
„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.55 Bamba TV (S).

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

Svarbi žinia.
12.50, 13.05 „Laukinių 

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

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

tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

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

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

(N-7).
0.20 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
1.25, 3.45, 5.30 Reporteris.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.20 „Laukinių kačių nuo-
tykiai“.

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

„Paprastieji meš-
kėnai - lengvai 
prisitaikantys kos-
mopolitai“.

12.30 V.Šekspyro „Įstabioji 
ir graudžioji Romeo 
ir Džiuljetos istorija“. 

15.30 Gustavo enciklopedija.
16.00 „Namelis prerijose“.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 IQ presingas.
18.30 „Šerlokas 3“ (N-7).
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Muzikos valanda. 
21.50 DW naujienos.
22.00 Euromaxx.
22.30 Veiksmo komedija 

„Stok! Arba mano 
mama šaus“ (N-7).

23.55 „Pirmyn į Europą“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.40 Klaipėdos dramos 

teatro rekonstruoto 
pastato atidarymo 
renginys.

3.30 „Akis už akį 3“.

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

sprogimo teorija“ 
(N-7).

10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

11.00 Anthonis 
Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“ (N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 „Vangelija“ (N-7).
15.35 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
21.00 Melodrama 

„Naktys Rodantėje“ 
(N-7).

23.05 Kriminalinė drma 
„Ledo žmogus“ 
(N-14).

1.10 „Pabaiga“.
2.05 „Gyvenimas 

pagal Harietą“  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

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

nės (N-7).
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

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

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
16.00 „Krizė“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
22.00 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

23.00 Siaubo f. 
„Pjūklas 2“ (S).

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

2.30 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 Svajonių kruizai.
11.30 „Komisaras Manara“ 

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

interjerų  
dešimtukas.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.45 Klaipėdos 

savaitė. Savaitės 
įvykių  
apžvalga.

15.15 „Šiukšlės“.
17.00 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai.

17.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

19.00 „Komisaras 
Manara 2“ (N-7).

20.00, 0.10 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

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

0.40 „Tekėk už 
manęs!“

 22.30  „Stok! Arba mano 
 mama šaus“

 20.30  Užmirštas grožis 14.35  Amerikos talentai  14.00  „Tėvai už borto“ 21.00  „Rezidentai“  9.35  „Didžiojo 
 sprogimo teorija“

TV PROGRAMAlapkričio 9 d. 

 TV Polonia
7.15 Valstybės interesai. 7.45 Žvaigždės, hitai, 
istorijos: M.Fogas. 8.05, 20.25 Regionų is-
torija. 8.25 „Šimtas minučių atostogų“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 
4.35 Polonija užsienyje. 12.05 Šokantis su 
gamta. 12.35 Savaitraštis.pl. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Ranča“. 15.25 Spektaklis „Kordianas“. 17.25 
„Naszaarmia.pl“. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.50, 3.45 „Tyla prie užlieja-
mos pievos“. 23.05, 5.20 Polonija 24. 23.35, 
5.50 Sveika, Polonija. 0.40 T.Lisas gyvai. 2.15 
„Šimtas minučių atostogų“. 2.45 Animacinis f. 
6.40 Gyvenimo menas. 

 TV1000
6.00 „Kalėdos pagal Kranksus“. 7.40 „Laimin-
gas įvykis“. 9.30 „Bernie“. 11.10 „Teresės nuo-
dėmė“. 13.10 „Pažadas“. 14.50 „Profesionalai“ 
(N-14). 16.50 „Marija, Škotijos karalienė“. 
19.00 „Džesmina“ (N-7). 20.40 „Ji“ (N-14). 
23.00 „Blicas“ (N-14). 0.40 „Rizikos riba“. 2.40 
„7 Dienos Havanoje“. 

 DiscoVery 
6.10 B.Grilsas. Sala. 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 
Paskui klasikinius automobilius. 8.40 Amerikos 
automobilių istorija. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35, 18.35 Sandėlių medžiotojai. 10.05, 
21.00, 2.50 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgy-
venti drauge. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 13.35, 23.00, 4.30 Pasprukti nuo 
persekiotojų. 14.30, 22.00, 3.40 Nuogi ir išsi-
gandę. 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 20.30 
Kaip tai pagaminta? 24.00, 5.20 Edas Stafordas. 
Į nežinomybę. 1.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 
1.55 Išgyventi: elitinės pajėgos. 

 TraVel
6.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 
11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų pa-
slaptys. 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 14.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 Geriausias 
kotedžas sportininkui. Koloradas. 16.00 Karai 
dėl bagažo. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00 
Šeino Delio prieskonių kelionė. 21.00, 3.00 Įdo-
miausios kelionės motociklu. 22.00, 4.00 Mo-
tociklininko dienoraščiai Afrikoje. 1.00 Įkaušęs 
keliautojas. 2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 animal PlaneT
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45 Gyvačių grožis. 
9.10, 14.40, 21.05 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 18.20, 22.00, 1.40 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Upių pabaisos. 
16.30 Riaumoti su liūtais. 17.25, 22.55 Pavojin-
giausios JAV gyvatės. 20.10 Begemotai. Nusikal-
tėlių pasaulio žudikai. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
7.00, 14.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlando „Ca-
valiers“ - Indianos „Pacers“. 9.00 Pasaulio galiū-
nų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 9.30 „Road 
to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 10.00, 23.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Estudiantes“ 
- Madrido „Real“. Vakar. 12.00 Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. „Feyenoord“ - „AFC Ajax“. Vakar. 
13.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 6 
laida. 16.00 WTA Shenzen. Moterų tenisas. Fina-
las. Li Na - Peng Shual. 2014 m. 18.00 Rusijos 
„Premier league“. „Terek“ - „Spartak“. 20.00 Pa-
saulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 
Finalas. 1 dalis. 20.30 „Road to glory“. Kovinio 
sporto žurnalas. 7 laida. Premjera. 21.00 NBA 
krepšinio lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - Indianos 
„Pacers“. 1.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su 
Žydrūnu Savicku. 6 laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
11.30 Motosportas. Valensijos MotoGP Moto3 
lenktynės. 13.00 Motosportas. Valensijos Mo-
toGP Moto2 lenktynės. 14.30 Motosportas. 
Valensijos MotoGP lenktynės. 16.00 Premier 
lygos apžvalga. 17.00 Krepšinis. Eurolyga. 
„Chimki“ - „Strasbourg“. 18.50 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Žalgiris“ - „Barcelona“. 20.40 Boksas. 
Callumas Smithas - Rocky Fieldingas. 21.40 
Boksas. Jurgenas Brahmeris - Thomas Oost-
huizenas. 22.40 Futbolas. UEFA Europos lyga. 
„Sion“ - „Bordeaux“. 0.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Manchester United“ - CSKA. 
2.20 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - 
PSG. 4.40 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
„Yugra“. 

 eurosPorT
7.00, 23.30 Sporto linksmybės. 8.00, 13.00, 
1.00, 4.00 Futbolas. FIFA U17 Pasaulio 
čempionatas. Čilė. 9.30 Šaudymas iš lanko. 
Pasaulio taurės varžybos, Meksikas. 10.00, 
14.30, 20.30, 0.05, 2.30 Futbolas. Aukščiau-
sioji JAV profesionalų lyga. 18.30 Dailusis 
čiuožimas. ISU Grand Prix taurė. 23.45 Jo-
jimas. 24.00, 0.55 Futbolo apžvalga. 0.30 
Futbolo legendos. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 23.20  „Judantis 
 objektas“

 11.45  Muzikinis 
 gimtadienis

 19.15  „Šlovės dienos“ 19.30  Emigrantai 16.30  Labas vakaras, 
 Lietuva

 20.00  Prieš srovę

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.10 „Meilės aistra“. 13.00 „Lauki-
nukė“. 14.00 „Svetimi“. 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio Britanija. 17.00 
„Laukinukė“. 18.00 „Sila. Kelias namo“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama „Svenaholmo pa-
slaptis“. 22.55 „Sila. Kelias namo“. 0.40 Gydytojai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ramanauskas plius. 
11.00, 15.20, 16.30, 21.30 Dviračio šou. 11.30 
Krepšinio pasaulyje. 11.55, 15.50 KK2. 12.30 
Beatos virtuvė. 13.20 Yra, kaip yra. 17.00 Info 
diena. 21.00 Užkalnis plius. 22.00 Dabar pasau-
lyje. Žinios rusų kalba. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. Anima-
cija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 
11.20, 12.25 „Didžioji“. 12.00, 13.45, 16.00 Nau-
jienos. 14.00 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Mote-
riška. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55 Šventinis 
koncertas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas.  
21.10 „Didžioji“. 23.15 Vakaras su Urgantu. 23.50 
„Liubovė Poliščiuk. Moteris - šventė“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00, 22.00 
Žinios. 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Mas-
kva. 10.55 „Šeimos detektyvas“. 14.00 „Kaimo 
daktarė“. 17.15, 2.50 Tiesioginis eteris. 20.00 
Liudmila Gurčenko. 23.40 „Naktinė pamaina“.

 Ren
8.05 Reporterių istorijos. 8.30, 19.25 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 9.30, 20.30 Kviestinė va-
karienė. 10.20, 15.35 „Gobšumas“. 11.15 „Pasverti 
ir laimingi 3“. 13.45 „Kas sugalvojo antipasaulį?“ 
14.40 Kokie žmonės. 16.30, 0.05 Fantastika po 
grifu „Slaptai“. 17.30, 1.00 Keista byla. 18.25 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 21.25 „Igoris 
Tolkovas: nuteistasis“. 23.20 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 8.05 
Rytas su Julija Vysockaja. 9.20 „Eigulys“. 11.00 
Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Su-
daužytų žibintų gatvės 10“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 
17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 15“. 20.40 „Voratinklis 7“. 22.40 Dienos 
anatomija. 23.20 „Kurorto policija“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 E-lementorius. 8.25 
„Sudie, Rokfeleri“. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija užsieny-
je. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.35, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ugniage-
siai“. 15.20 T.Lisas gyvai. 16.15 Klajūno užrašai. 
16.25 „Astronariumas“: visuomenės observato-
rijos. 17.00 Laukiamoji salė. 17.55, 1.45 „Re-
zidencija“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 22.40, 
5.10 Lenkija su Miodeku. 18.53 Peiliu ir šakute. 
19.05 Sveikatos ir grožio alchemija. 19.20 Ge-
riausia Lenkijoje. 20.25 Kultūros informacija. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.40 
„Po nelaisvės metų kyla Lenkija. 1914-1918“. 
2.15 „Sudie, Rokfeleri“. 2.45 Animacinis f. 6.40 
Regionų istorija. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.00 „Į stebuklą“. 6.55 „Pažadas“. 8.40 „Šiau-
rės šalis“. 10.50 „Brangioji pakeleivė“. 12.40 
„Mums reikia pasikalbėti apie Keviną“. 14.30 
„Advokatas iš Linkolno“ (N-14). 16.30 „Ka-
liniai“ (N-14). 19.00 „Diana“. 21.00 „Bado 
žaidynės“ (N-7). 23.30 „Meilės punšas“. 1.10 
„Džobsas“ (N-7). 3.30 „Šiaurės šalis“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 8.40 Amerikos automobilių istorija. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Auto-
mobilių kolekcininkai. 14.30 Rūdžių imperija. 
17.40 Dalaso automobilių rykliai. 21.00, 2.50 
Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 22.00, 3.40 Edas 
Stafordas. Į nežinomybę. 23.00, 4.30 Aliaska: 
šeima iš miško. 24.00, 5.20 Plėšrūnai iš arti. 
1.00 Mirtinos salos. 1.55 Siaubo akimirkos. 

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

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

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Medikai“.
11.00 „Rezidentai“ (N-7).
12.00 Tėtis namuose (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

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

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kobra 11“.
23.35 TV serialas „Nuodėmių 

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

kriminalistai“ (N-14).
1.30 TV serialas 

„Amerikiečiai“.
2.25 TV serialas „Naujokė“.
2.50 TV serialas „CSI 

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

tiška siaubo istorija“.

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

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Romantinė komedija 

„Gamtos jėgos“ (N-7).
11.00 „Vėžliuko Semio 

nuotykiai 2“.
12.50 „Na, palauk!“
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Meilės 

randai“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

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

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

Sportas. Orai.
22.00 Veiksmo trileris 

„Ypatinga užduotis“.
23.55 TV serialas „Kortų 

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

magistrai“ (N-14).
2.10 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

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

tarnyba.
12.20  „Berlyno siena. 

Gyvenimas padalyta-
me mieste“ (N-7).

13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Karinės paslaptys.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“.
0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Komisaras Reksas“.
1.15 Trumposios žinios.
1.20 Klausimėlis.lt.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 Karinės paslaptys.

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

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

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

9.15 Mistinės istorijos.
10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

„Detektyvė Džonson“.
19.25 TV serialas „Policija 

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

kėtina.
21.30 Veiksmo komedija 

„Netikėta sėkmė“.
23.20 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
0.15 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.10 TV serialas 
„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.20 Bamba TV (S).

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

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

Giminės prakeiks-
mas“ (N-7).

11.45 Muzikinis gimtadienis.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
 Svarbi žinia.
12.05, 13.05 Muzikinis 

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

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

tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Ginčas (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
1.25, 3.45, 5.30 Reporteris.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.20 „Laukinių kačių 
nuotykiai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Kūrybos metas. 
7.05 „Peliukas Lukas“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 Euromaxx.
12.30 Rusų gatvė. Žinios.
13.00 Muzikos valanda. 
14.00 Mokslo ekspresas.
14.15 „Princesė ant žirnio“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.10  „Katedra, kurios 

nebuvo“.
17.30 Istorijos detektyvai.
18.15 Kai aš mažas buvau.
19.00 Vilniaus albumas.
19.15 „Šlovės dienos“.
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 Labanaktukas.
21.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.50 DW naujienos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Drama „Karlas ir 

Berta“ (N-7).
24.00 Dokumentinis f. 

„Degantis žmogus“.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.55 Mykolo Kleopo 

Oginskio 250-osioms 
gimimo metinėms. 
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 19.00  „Komisaras 
 Manara 2“

 16.00  „Transporteris“ 18.00  „Senojo Tilto 
 paslaptis“

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

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Mursijos „UCAM“ - „Bilbao Basket“. 2015-11-
08. 8.00 Pasaulio regbio čempionatas. 9.00 Olan-
dijos „Eredivisie“ lygos 11 turo apžvalga. 10.00, 
22.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - 
Minesotos „Timberwolves“. 2015-11-08. 12.00 
Rusijos „Premier league“. „Terek“ - „Spartak“. 
2015-11-07. 14.00 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. „Estudiantes“ - Madrido „Real“. 2015-
11-08. 16.00, 2.00 ATP 250 Malaysian Open. 
Finalas. David Ferrer - Feliciano Lopez. 2015 m. 
20.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Vokietija. 
5 etapas. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 12 
turo apžvalga. Premjera. 24.00 Rusijos „Premier 
league“. „Terek“ - „Spartak“. 2015-11-07. 4.00 
Ekstremalaus sporto žurnalas „Rip“. 

 ViASAt SPort BAltic
6.40 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Ana-
dolu Efes“. 8.30 Krepšinis. Eurolyga. „Brose 
Baskets“ - „Maccabi“. 10.20 Dviračių sportas. 
Pasaulio taurė 2015-2016 m. 13.55 Futbolas. 
Anglijos FA taurės apžvalga. 14.25 Motosportas. 
Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 15.25 Ledo 
ritulys. KHL. „Barys“ - Rygos „Dinamo“. Tiesiogi-
nė transliacija. 18.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 18.25 Ledo ritulys. KHL. SKA - 
Maskvos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 21.00 
Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - „Dinamo“. 22.50 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
United“ - „West Bromwich“. 0.40 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. „Stoke“ - „Chelsea“. 2.30 
Boksas. Callumas Smithas - Rocky Fieldingas. 

 euroSPort
 6.00, 12.20, 13.15, 1.00 Futbolas. Aukščiausioji 
JAV profesionalų lyga. 11.00, 19.30 Sporto links-
mybės. 12.00 Jojimas. 12.15, 13.10 Futbolo apž-
valga. 12.45 Futbolo legendos. 20.00 Krepšinis. 
ULEB Europos taurė. 21.45, 5.00 Boksas. Kova 
dėl „IBF World Cruiserweight“ titulo, Argentina. 
23.45 Motosportas. GT akademija. 0.05 Motos-
portas. Formulė E, Malaizija. 0.30 Motosportas. 
„Blancpain Sprint“ serijos lenktynės. 2.30 Futbo-
las. FIFA U17 Pasaulio čempionatas. Čilė. 

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

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

(N-7).
11.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“ (N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 „Amžiaus 

paslaptys. Versačės 
siūlas“.

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

šviesa“.
18.00 „Senojo 

Tilto paslaptis“.
20.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės IV. 
Sugedęs vaisius“ 
(N-14).

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

pagal Harietą“  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

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

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

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

(N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

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

lenktynės (N-7).
16.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
22.00 Komedija 

„Vyras už pinigus“ 
(N-7).

23.45 Trileris „Įkalintas“ 
(N-14).

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

2.20 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
inios.

9.30 80 traukinių aplink 
pasaulį.

10.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

11.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

12.00 „Tėvai už borto“.
12.45 Pasaulis 

pro traukinio  
langą.

13.45 Svajonių kruizai.
14.45 „Kitoje 

lovos pusėje“.
16.25 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
17.25 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

17.55 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

19.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

20.00 Balticum TV ž
inios.

20.30 Reidas.
21.00 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
23.30 „Trauma“ (N-7).

„ĮKAlintAS“
Trileris. JAV, Kanada. 2010.
Režisierius D.Dzirilis.
Vaidina T.Šina, R.Evansas, V.Džounsas.

Visų gerbiamas policininkas Denis dėl nepavykusio tyrimo tampa atpir-
kimo ožiu ir atsiduria už grotų. Kalėjime rengiamos dvikovos. Taisyklės 
čia labai paprastos - jų tiesiog nėra. Vis dėlto Denis nusprendžia, kad 
šios varžybos gali būti jo šansas susigrąžinti reputaciją ir gerą vardą bei 
laisvę. Tik ar pavyks iš pražūtingo muštynių rato ištrūkti gyvam?

tV6
23.45

„YPAtinGA uŽDuotiS“
Veiksmo Trileris. JAV. 2008.
Režisierius A.Florentainas.
Vaidina S.Lordas, N.Dž.Rob, 
Ž.K.Van Damas.

Buvę specialaus amerikiečių pada-
linio kariai rengia planą, kaip į JAV 
teritoriją įvežti didžiulį kiekį narko-
tikų. Norėdami greitai pasipelnyti, 
jie bando heroiną pergabenti per 
Meksikos sieną. lnK

22.00

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

„Galerias Velvet“ - tai drabužių pre-
kybos centras. O jame atsiskleidžia 
švelni meilės istorija tarp Anos ir 
Alberto. Ji - nuolanki siuvėja, jis - 
savininko sūnus, pasiruošęs per-
imti šeimos verslą. tV1

23.10

„SVenAHolmo PASlAPtiS“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius Dž.Delbridžas.
Vaidina Dž.Bremerman, 
P.Rapoldas, O.Klemensas.

Gydytoja Lėja gauna pasiūlymą dirb-
ti užmiestyje. Besižvalgydama būsto 
Svenaholmo miestelyje, ji susipažįsta 
su patraukliuoju Peru. Jis ją įsimyli 
iš pirmo žvilgsnio. Vėliau gydytoja 
susipažįsta su paslaptingu Mikaeliu, 
kuris, kaip paaiškėja, yra Pero brolis. tV8

21.00

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.00 „Rezidentai“ (N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

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

(N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

„Atominė  
apokalipsė“ (N-14).

0.15 „Elementaru“ (N-7).
1.15 „Amerikiečiai“ (N-14).
2.10 „Naujokė“ (N-7).
2.35 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
3.25 „Amerikietiška siau-

bo istorija“ (N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Madagaskaro 
pingvinai“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

„Slaptas patarėjas“. 
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Gerbėja“.
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.05 „Vasilisa Gražioji“.
14.25 „Meilės randai“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

„Absoliutus blogis. 
Atpildas“ (N-14).

23.50 „Kortų namelis“ 
(N-14).

0.50 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

2.00 „Mentalistas“ (N-7).

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
11.25 Emigrantai.
12.15 „Nemunu per 

Lietuvą“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
1.15 Trumposios žinios.
1.20 Mokslo ekspresas.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.

   

Trečiadienis

„ABSOLIUTUS BLOGIS. 
ATPILDAS“
Veiksmo trileris. Vokietija, 
JAV. 2012.
Režisierius P.V.S.Andersonas.
Vaidina M.Jovovič, K.Diuranas, 
M.Rodriges.

Mirtinas T virusas, sukurtas korpo-
racijos „Umbrella“ laboratorijose, 
užgrobia vis naujas teritorijas, pa-
versdamas žmones kraugeriškais 
zombiais. Paskutinė žmonijos viltis 
Alisa prasiskverbia į slaptą korpo-
racijos tyrimų kompleksą. Čia ji ieš-
ko atsakingų už sukeltą katastrofą.

„PASAULIŲ KARAS“
Fantastinė drama. JAV. 2005.
Režisierius S.Spilbergas.
Vaidina T.Kruzas, D.Faning, 
T.Robinsas.

Džiaukitės kiekviena diena, nes 
nežinia, ar ji nebus paskutinė. Kai į 
Žemę įsiveržia Jie, niekas iš žmonių 
rasės negalėjo net įsivaizduoti, kad 
tai kada nors taps šiurpia realybe. 
Ferjė šeima - Rėjus, Merė Enb ir jų 
dukrelė Reičelė - atsiduria pačiame 
pragaro centre. Jie vis dar negali 
patikėti tuo, kas vyksta. Tenka ko-
voti už savo ir artimųjų gyvybes.

„ATOMINĖ APOKALIPSĖ“
Veiksmo drama. Kanada. 2013.
Režisierius Dž.S.Lendou.
Vaidina R.Danas, E.Beili, 
M.Nordstrom.

Mokslininkas Viktoras Saskindas pa-
stebi, kad jo artimieji pasikeitė: jų 
pomėgiai ir interesai neatpažįstami. 
Pasaulį tuo pat metu krečia net ke-
lios katastrofos. Viktoras suvokia, kad 
jo kolegos pasuko laiką į priekį per 
7 sekundes. Tos 7 sekundės pakeitė 
pasaulį. Žemėje - absoliutus chaosas.

LNK
22.00

TV6
22.00

TV3
22.30

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 
Senoji animacija. 11.10 „Svenaholmo paslaptis“. 
13.00 „Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 16.00 Džei-
mio Oliverio Britanija. 17.00 „Laukinukė“. 18.00, 
23.05 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. 21.00 „Erškėčių paukščiai“. 1.05 Gydytojai. 

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

 PBK
6.10, 0.50 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 11.20, 12.25 
„Didžioji“. 14.00 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Mo-
teriška. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 Susituoki-
me. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.10 „Didžioji“. 23.20 Vakaras su Urgantu. 
23.55 „A.Pachmutova. Moteris, kurią dainuoja“. 
1.20 Nakties naujienos. 1.35 „Mes linksmi, laimingi, 
talentingi!“ 3.00 „Pavasaris Užupio gatvėje“.

 RTR PLANeTA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
„Šeimos detektyvas“. 14.00 „Kaimo daktarė“. 
17.15, 2.50 Tiesioginis eteris. 20.00 L.Gurčenko. 
22.00 Specialusis korespondentas. 23.40 „Kai 
prasidės užkrėtimas“. 1.30 „Slaptosios kanceliari-
jos ekspeditoriaus užrašai“. 2.20 Juoko kambarys. 

 ReN
8.20, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 9.20, 
20.20 Kviestinė vakarienė. 10.10, 15.35 „Gobšu-
mas“. 11.05 Pasverti ir laimingi 3. 11.55, 18.25 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 13.50 „Apoka-
lipsės sargyboje“. 14.45 Kokie žmonės. 16.30, 0.10 
Fantastika po grifu „Slaptai“. 17.30, 1.00 Keista byla. 
21.20 Ekstrasensų mūšis. 23.20 Pažink mūsiškius! 

 NTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
8.05 Rytas su J.Vysockaja. 9.20 „Eigulys“. 11.00 
Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Su-
daužytų žibintų gatvės 10“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 
17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 „Sudaužytų žibin-
tų gatvės 15“. 20.40 „Voratinklis 7“. 22.40 Dienos 
anatomija. 23.15 „Šaudantys kalnai“.

 21.30  Auksinis protas 21.00   „Moterys 
   meluoja geriau“

 20.20   Su cinkeliu

„GYVeNIMAS PAGAL HARIeTĄ“
tV serialas. JAV. 2012.
Režisierius D.Kelis.
Vaidina K.Beits, N.Kordris, K.Makdonaldas.

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

rekomenduoja

TV1
1.40
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

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

„Meilės lapkritis“ 
(N-7).

23.55 „Judantis objektas“ 
(N-7).

0.50 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.45 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.55 Bamba TV (S).

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

prakeiksmas“ (N-7).
11.45, 12.05 „Laukinių 

kačių nuotykiai“.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
12.20, 13.05 

Viskas. Aišku (N-7).
14.05 Kelionių vėjai. 

Rumunija.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 

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

„Už vaikystę“.
16.25 „Išgyventi Afrikoje“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris.
18.50 Gyvenk krepšiniu!
19.00 Europos taurė 2015/

2016. Salonikų „PAOK“ - 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė 
transliacija iš Graikijos.

20.50 Dar pažiūrėsim.
21.27 Kaimo diena.
21.30 Sąmokslo teorija 

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

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Kompozitorius 

Algirdas Martinaitis.
7.05 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Septynios Kauno 

dienos.
13.00 Istorijos detektyvai.
13.45 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
14.45 Didžioji Lietuva. 
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Linija, spalva, forma.
18.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
18.45 Trembita.
19.00 Europos krepšinio 

taurės turnyro rung-
tynės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Atėnų 
AEK. Tiesioginė trans-
liacija iš Klaipėdos.

21.00 „Didžiosios visa-
tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Mokslo sriuba.
22.30 Elito kinas. Veiksmo 

drama „Metų pilietis“ 
(N-14).

0.30 Dabar pasaulyje.

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

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

sprogimo teorija“  
(N-7).

10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

11.00 „Žiedų ritmai“.
11.30 „Sostinės keksiukai“.
12.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 „Amžiaus paslaptys. 

S.Jeseninas.  
Naktis „Angleterre“.

15.35 „Nikita“ 
(N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

20.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės V. 
Žmogžudystės  
birža“ (N-14).

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

pagal Harietą“  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Adrenalinas 

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

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

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

lenktynės (N-7).
16.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
22.00 Fantastinė 

drama  
„Pasaulių karas“ 
(N-14).

0.20 Drama 
„Būtina Čarlio 
Kantrimano mirtis“  
(N-14).

2.15 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
11.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

12.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

13.00 80 traukinių 
aplink pasaulį“.

13.30 „Hercogienė“ 
(N-7).

15.30 „Ramen mergina“ 
(N-7).

17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 Svajonių 

kruizai.
19.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

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

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

0.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

TV PROGRAMAlapkričio 11 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00, 2.15 „Erelio žen-
klas“. 8.40 „Tvardovskio istorija“. 10.25 Lenkija 
su Miodeku. 10.35, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.05, 23.35, 
5.50 Sveika, Polonija. 12.05, 19.55, 4.45 „Lai-
mės spalvos“. 12.40 Nepriklausomybės šven-
tės iškilmių transliacija iš Varšuvos. 14.30 
„Tyla prie užliejamos pievos“. 15.30 „Po ne-
laisvės metų kyla Lenkija. 1914-1918“. 16.30 
Lenko dainynas. 17.25 Ne žirgas ir kardas. 
17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Okrasa laužo taisykles. 19.25 Rytų studija. 
20.25, 6.40 „Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.40 Paprastai. 
2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 6.55 Klajūno 
užrašai. 

 TV1000
5.40 „Bernie“. 7.30 „Teresės nuodėmė“. 9.30 
„Jausmų galia“. 11.30 „Sąmokslininkė“. 13.40 
„Išgyvens tik mylintys“. 15.40 „8 mylia“ (N-14). 
17.30 „Bebras“. 19.00 „Joe“. 21.00 „Bado žai-
dynės. Ugnies medžioklė“. 23.25 „Džesmina“. 
1.05 „Norėčiau būti čia“. 2.50 „8 mylia“ (N-14). 

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius 
automobilius. 8.40 Amerikos automobilių isto-
rija. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 
18.35 Kovos dėl konteinerių. 10.05, 24.00, 
5.20 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi 
drauge. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35 Prasti inžinierių sprendimai. 
Klaidų taisymas. 14.30 Didžiosios mašinos. 
17.40 Dalaso automobilių rykliai. 21.00, 2.50 
Kubos chromas. 22.00, 3.40 Automobilių ko-
lekcininkai. 23.00, 4.30 Nesėkmių garažas. 
1.00 Aliaska. Įlankos mūšis. 1.55 Aš išgyvenau. 

 TraVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 
11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų pa-
slaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 
Geriausias kotedžas sportininkui. Koloradas. 
16.00 Karai dėl bagažo. 17.00 Neįprastas mais-
tas. 18.00 Šeino Delio prieskonių kelionė. 
21.00, 3.00 Pamiršta ir palaidota. 22.00, 4.00 
Lobių karalius. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 2.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 

 animal PlaneT
6.12, 16.30 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 6.36, 0.45 
Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 
8.15, 13.45 O.Styvensas. 9.10, 14.40, 21.05 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Didžiausi ir 
blogiausi. 17.25 Kovotojas prieš gyvates Briusas Džor-
džas. 18.20, 22.00, 1.40 Krokodilai laukinėje gamtoje. 
20.10, 22.55 Echo ir Ambozelio drambliai. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlando „Cavaliers“ 
- Indianos „Pacers“. 8.00 Šiuolaikinės penkiakovės 
čempionatas. 8.30 „Road to glory“. Kovinio sporto 
žurnalas. 9.00 Rusijos „Premier league“ 14 turo 
apžvalga. 9.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Estudiantes“ - Madrido „Real“. 11.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 12.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Kanada. 14.00 Pasaulio regbio čem-
pionatas. 15.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 12 turo 
apžvalga. 16.00 ATP 250 Atlanta. Finalas. John Isner 
- Marcos Baghdatis. 2015 m. 17.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 20.00 Šiuolaikinės pen-
kiakovės čempionatas. Vengrija. Vyrai. 20.30 „Road 
to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 21.00 Rusijos 
„Premier league“ 15 turo apžvalga. 21.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Estudiantes“ - Madrido 
„Real“. 23.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Eurolyga. „Crvena Zvezda“ - „Fenerbah-
ce“. 8.50 Anglijos Premier lyga. „Aston Villa“ -
„Manchester City“. 10.40 UEFA Čempionų lyga. 
„Bayern“ - „Arsenal“. 12.30 UEFA Čempionų 
lyga. „Roma“ - „Bayer“. 14.20 Valensijos Mo-
toGP Moto3 lenktynės. 15.50 Valensijos MotoGP 
Moto2 lenktynės. 17.20 Valensijos MotoGP lenk-
tynės. 18.50 Eurolyga. „Žalgiris“ - „Barcelona“. 
20.40 KHL. „Barys“ - Rygos „Dinamo“. 22.40 
KHL. SKA - Maskvos „Dinamo“. 0.40 Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Tottenham“. 2.30 An-
glijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Crystal Palace“. 
5.00 KHL. „Barys“ - Rygos „Dinamo“. 

 eurosPorT
7.00, 13.45 FIFA U17 Pasaulio čempionatas. Čilė. 
8.15, 10.15, 15.00, 1.10, 5.00 Aukščiausioji JAV 
profesionalų lyga. 9.30 Motosportas. GT akademija. 
9.45 Formulė E, Malaizija. 12.00, 16.30 Sporto 
linksmybės. 12.45, 17.45 Tenisas. Australijos atvi-
rasis teniso čempionatas. 18.45, 4.00 Prancūzijos 
atvirasis teniso čempionatas. 19.45 Atvirasis JAV 
teniso čempionatas. 20.45 UEFA moterų lyga. 23.00, 
0.50, 1.00 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 23.05 
Jojimas su kliūtimis, Prancūzija. 23.30 Jojimas. FEI 
pasaulio taurė, Italija. 23.40 Jojimas. Raitelių klubas. 
23.45 Golfas. Pasaulio golfo čempionatas. 

 22.30  „Metų pilietis“ 17.20  Lietuva tiesiogiai 18.00   Info diena  15.30   „Ramen mergina“ 17.00  „Kobra 11“ 9.10  „Džonis Testas“ 



52 laisvalaikis 2 0 1 5  l a p k r i č i o  6

TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 9.15  „Galvų 
  medžiotojai“

 20.30  „Akis už akį“  18.15   Kai aš mažas 
   buvau

 17.40  Klauskite daktaro 11.05   Tikras gyvenimas 15.30  „Kerštinga meilė“

 TV8
6.50 TV Pagalba. 8.30, 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.25 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.55 
Senoji animacija. 10.55 „Erškėčių paukščiai“. 
13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 16.00 
Džeimio Oliverio Britanija. 18.00, 23.05 „Sila. 
Kelias namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Komedija „Nuotakos tėvas“. 1.00 Gydytojai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 Ramanauskas plius. 
11.00, 15.20, 21.30 Dviračio šou. 11.30 Mes 
pačios. 11.55 KK2. 12.30 Pagalbos skambutis. 
13.05 Valanda su Rūta. 14.20 24 valandos. 15.50 
Nuo... Iki. 17.00 Info diena. 21.00 Užkalnis plius. 
22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.10, 0.40 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.15 Labas 
rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 11.20, 12.25 „Didžioji“. 
14.00 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.15 „Di-
džioji“. 23.20 Vakaras su Urgantu. 23.50 „Prieš naktį“. 
1.10 Nakties naujienos. 1.25 „Juoda rožė - liūdesio, 
raudona rožė - meilės ženklas“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
„Šeimos detektyvas“. 14.00 „Kaimo daktarė“. 
17.15, 2.50 Tiesioginis eteris. 20.00 L.Gurčenko. 
22.00 „Dvikova“. 23.40 „Rusijos bastionai“. 1.30 
„Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“.

 Ren
7.10 „Fiksikai“. 7.45 Reporterių istorijos. 8.15, 
19.25, 21.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
9.05, 20.25 Kviestinė vakarienė. 10.05, 15.40 „Gob-
šumas“. 10.55 „Kitas 2“. 12.40 Ekstrasensų mūšis. 
14.40 „Kokie žmonės“. 16.35, 24.00 Fantastika po 
grifu „Slaptai“. 17.35, 0.55 Keista byla. 18.30 La-
biausiai šokiruojančios hipotezės. 23.10 „V ir M“. 

 nTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
8.05 Rytas su J.Vysockaja. 9.20 „Eigulys“. 11.00 
Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 10“. 15.20 „Liejyklos 
gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 „Su-
daužytų žibintų gatvės 15“. 20.40 „Voratinklis 
7“. 22.40 Dienos anatomija. 23.15 „Šaudantys 
kalnai“. 1.15 „Nusikaltimas bus išaiškintas“.

 TV PolonIa
7.05 Lenko dainynas. 8.05 Istorijos aktualijos. 
8.25 „Sumaištis dėl Basios“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 
16.15 „Vilnoteka“. 16.35 Paprastai. 17.20 Ne-
įprastų vietų keliais. Istorijos paminklai. Ves-
terplatė. 17.30 „Iki pasimatymo Krokuvoje“. 
17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 1.30, 7.00 Lenkija su Miodeku. 18.55 
Maklovičius keliauja. 19.25, 6.40 Giminės saga: 
Lutoslavskių giminė. 20.25 Reportažas. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.55, 3.45 „Determinatorius“. 0.40 
„Pitbulis“. 2.15 „Sumaištis dėl Basios“. 2.45 
Animacinis f. 

 TV1000
 4.40 „Jausmų galia“. 6.30 „Turėti Tave“. 8.05 
„Žmonos ir meilužės“. 9.50 „Į stebuklą“. 11.40 
„Mobilusis“. 13.15 „Profesionalai“ (N-14). 
15.15 „Diana“. 17.10 „Išsiskyrimas“. 19.00 „Ji“ 
(N-14). 21.10 „Blicas“ (N-14). 22.50 „Pažadas“. 
0.40 „7 Dienos Havanoje“. 3.00 „Mobilusis“.

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10, 22.00, 3.40 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Kovos dėl konteinerių. 10.05 Sun-
kvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
12.40, 19.05, 1.55 Automobilių perpardavinė-
tojai. 13.35 Troja. 14.30 Nemėginkite pakartoti. 
21.00, 2.50 Nekilnojamojo turto karai. 23.00, 
4.30 Garažų auksas. 24.00, 5.20 Turbo rinkėjai. 
1.00 Nesėkmių garažas. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 
11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų paslap-
tys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 At-
jungti nuo tinklo. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00 
Neįprastas maistas. 18.00 Šeino Delio priesko-
nių kelionė. 21.00, 3.00 Nežinoma ekspedicija. 
22.00, 4.00 Vaikantis brangenybių. 1.00 Įkaušęs 
keliautojas. 2.00 Neįprastas Amerikos maistas.
 

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.00 „Rezidentai“ (N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

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

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

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo drama 

„Ypatingas būrys“ 
(N-14).

0.45 „Kaulai“ (N-14).
1.40 „Amerikiečiai“ 

(N-14).
2.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
3.20 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Madagaskaro 
pingvinai“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

„Meilė ir neapykanta“.
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Kurortinis romanas“.
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Meilės randai“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.00 Veiksmo f. 

„Lėktuvo užgrobi-
mas“ (N-14).

23.50 „Kortų namelis“ 
(1) (N-14).

0.50 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

2.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda 

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

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

į gestų kalbą).
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Biografinė drama 

„Čarlio Vilsono 
karas“ (N-14).

23.25 Trumposios žinios.
23.30 Durys atsidaro.
24.00 Trumposios žinios.
0.05 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
0.55 Bėdų turgus.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 Gyvenimas.
5.10 Stilius.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 „Galvų medžiotojai“ 
(1) (N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai 
(1).

15.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 „Detektyvė 

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

(N-7).
20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Nuotykių filmas 

šeimai „Peliukas 
Stiuartas Litlis 2“.

23.05 „Judantis objektas“ 
(N-7).

24.00 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

0.55 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.05 Bamba TV (S).

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

nės prakeiksmas“ 
(N-7).

11.45, 12.05 
„Laukinių kačių  
nuotykiai“.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

12.20, 13.05 Ginčas (N-7).
14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 „Miškinis“ 

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

Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

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

(N-7).
23.20 Užmirštas grožis 

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

Reporteris.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

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

„Sietyną“ prisimenant.
7.00 Muzikos savaitė.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Kelias į namus. 

Halina Kobeckaitė.
13.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

13.50 R.Valatkos knygos 
„Jogailos akmuo 
Lenkija“ pristatymas.

15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.30 Šviesė Čepliauskaitė. 

M.K.Oginskis -  
kompozitorius.

18.15 Kai aš mažas buvau.
19.00 Menora.
19.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.45 Trumpametražių šokio 

filmų programa „ANT“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
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lapkričio 12 d.

 15.15  Rebelheart 
 koncertas

 18.00  „Elementaru“ 21.00   „Detektyvas Kolam-
bas. Fokusininko giljotina“

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

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

(N-7).
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
14.00 „Būrėja“.
14.35 „Amžiaus paslaptys. 

Karališkosios šeimos 
paslaptys“.

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

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
21.00 „Detektyvas 

Kolambas. 
Fokusininko  
giljotina“  
(N-7).

22.55 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

0.05 „Ties riba“ 
(N-14).

1.00 „Pabaiga“.
1.55 „Gyvenimas 

pagal Harietą“  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Vienam gale 

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

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

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

lenktynės (N-7).
16.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 Trileris 

„Priverstas žudyti“ 
(N-14).

24.00 Drama 
„Gyvenimas  
yra gražus“  
(N-14).

1.55 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 Pasaulis pro 
traukinio langą.

11.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

12.00 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

13.05 Reidas.
13.35 „Ieškotojas“ 

(N-7).
14.35 „Tėvai už borto“.
15.15 Jūros šventė 2015: 

Rebelheart  
koncertas.

17.00 „Aristokratai“ 
(N-7).

18.00 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

19.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

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

žinios.
22.30 „Moteris, 

kuri sugrįžta“  
(N-7).

„PRIVERSTAS ŽUDYTI“
Trileris. JAV. 2009.
Režisierius Dž.Kingas.
Vaidina S.Sigalas, D.Čepoveckis, I.Korobkina.

Ruslanas Dračiovas - tarp savųjų gerbiamas niujorkietiškos rusų mafijos 
smogikas, jau kuris laikas nesiverčiantis nešvariu amatu. Dabar jis rašyto-
jas. Tačiau nelauktai užpuolama Ruslano duktė, susižadėjusi su mafijos 
vadeivos sūnumi, ir jam tenka prisiminti savo tamsiąją praeitį. Aplinky-
bės vėl priverčia žudyti - Ruslano rūstybės ir keršto neišvengs niekas.

rekomenduoja

„LĖKTUVO UŽGROBIMAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius B.Natas.
Vaidina V.Džonsas, R.Steinbergas.

Specialiojo agento Roso viltys susitai-
kyti su sužadėtine žlunga, kai ji įsėda 
į privatų lėktuvą, o šis tampa nusikal-
tėlų, planuojančių jį nuvaryti, taikiniu. 
Rosas neturi galimybės informuoti 
komandos apie lėktuvo nuvarymą, 
tad nusprendžia veikti vienas.

„TIES RIBA“
fanTasTinis serialas. JAV. 2011.
Režisieriai B.Andersonas, F.Tojus.
Vaidina Dž.Džeksonas, A.Torv, 
Dž.Noublas.

Seriale pasakojama apie specialiąją 
FTB agentę Oliviją Danham, moksli-
ninką Valterį Bišopą ir jo sūnų Piterį, 
kurie stengiasi išsiaiškinti pasaulyje 
pasirodžiusius anomalius mokslo 
reiškinius. Tai telepatija, nematomu-
mas, reanimacija, genų mutacijos.

„YPATINGAS BŪRYS“
Veiksmo drama. Prancūzija. 2011.
Režisierius S.Ribožadas.
Vaidina D.Kriuger, Dž.Honsu, 
B.Mažimelis.

Afganistane prancūzų žurnalistai Elsa 
ir Amenas rengia straipsnį apie moterį 
Mainą, kuri, būdama vaikas, buvo par-
duota vyrui. Talibano lyderis Ahme-
das pagrobia Elsą ir Ameną, jų aki-
vaizdoje žiauriai nužudo jų draugą...

LNK
22.00

TV3
22.30

TV1
0.05

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45 Kovo-
tojas prieš gyvates Briusas Džordžas. 9.10, 14.40, 
21.05 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterina-
ras. 12.50 Krokodilai laukinėje gamtoje. 17.25, 
22.55 Ostinas Styvensas. 18.20, 22.00, 1.40 Dak-
taras Džefas. 20.10 Laukinė gamta su Dominiku 
Monagenu. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
6.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Mine-
sotos „Timberwolves“. 8.00 Šiuolaikinės penkia-
kovės čempionatas. Vengrija. Vyrai. 8.30 Pasaulio 
galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. Finalas. 
9.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 9.30, 
21.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Mursijos 
„UCAM“ -“Bilbao Basket“. 11.30 Olandijos „Ere-
divisie“ lygos 12 turo apžvalga. 12.30 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „AFC Ajax“. 14.00 
„Supercopa Endesa“ krepšinio taurė. „Unicaja“ - „FC 
Barcelona“. Finalas. 15.45, 24.00 WTA Čempionių 
turnyras. Finalas. Andrea Petkovič - Flavia Penneta. 
2014 m. 18.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ 
- Minesotos „Timberwolves“. 20.00 Čempionai LT. 
Atvirasis Lietuvos grappling čempionatas. 21.00 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 23.30 Šiuo-
laikinės penkiakovės čempionatas. Vengrija. Vyrai.

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.30 Golfas. Eu-
ropos turo savaitės apžvalga. 8.00 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 9.00 Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 9.30 KHL. SKA - Maskvos „Dinamo“. 
11.30 Eurolyga. „Žalgiris“ - „Barcelona“. 13.20 
Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 14.25 UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 14.55 KHL. „Avan-
gard“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 
17.30 Boksas. Callumas Smithas - Rocky Fieldin-
gas. 18.30 Boksas. Jurgenas Brahmeris - Thomas 
Oosthuizenas. 19.30 Anglijos FA taurės apžvalga. 
19.55 Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Olympiacos“. 
Tiesioginė transliacija. 21.55 Eurolyga. „Barcelo-
na“ - „Lokomotiv Kuban“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 KHL. „Avangard“ - Rygos „Dinamo“. 1.45 
Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Olympiacos“. 

 EUROSPORT
6.00, 13.45, 18.05, 19.30 Futbolas. Aukščiausioji JAV 
profesionalų lyga. 7.30, 17.30, 2.00 Sporto linksmy-
bės. 9.30, 11.45, 12.45, 24.00 Tenisas. Prancūzijos 
atvirasis teniso čempionatas. 10.30, 15.15, 2.30 U21 
Europos čempionato kvalifikacija. 16.30 Australijos 
atvirasis teniso čempionatas. 18.00, 18.30, 19.25 Fut-
bolo apžvalga. 19.00 Futbolo apžvalga. FIFA. 22.00 
Kovos klubas. 1.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. 
5.30 Kovos menai. „Super Kombat“.

TV6
22.00
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
6-12 d. 11.30, 13, 14.40, 16, 18, 18.50, 20, 21.10,  
21.30 val. (12 d. 13 val. seansas nevyks; 6 d. 20 val. sean-
sas nevyks; 21.30 val. seansas vyks 6 d.).
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 6-12 d. 10.20, 
11.10, 12.30, 13.20, 15.30 val.
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV, N-18) - 6-12 d. 14.30, 
16.50, 19.20, 21.50 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 12 d. 17 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis veiksmo 
f., JAV, N-13) - 6-12 d. 11, 13.40, 16.10, 19, 21.30 val. (6, 
12 d. 19 val. seansas nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.10, 11.20, 13.30, 15.40, 
17.40 val. (11.20 val. seansas vyks 7-8 d.; 6 d. 17.40 val. 
seansas nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 12.20, 14.20, 14.40, 
16.40 val. (14.40 val. seansas vyks 12 d.; 12 d. 16.40 val. 
seansas nevyks).
„Be sienų“ (romantinė komedija, Rusija, N-13) - 6-12 d. 
10.40, 16.20, 18.40 val. (12 d. 16.20 val. seansas nevyks; 
6, 12 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 6-12 d. 10.50, 21.20 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 6-12 d. 13.50, 19.10 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
6-12 d. 18.10 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 6-12 d. 
20.50 val.

„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 6-12 d. 15.40 val.
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 8, 10 d. 21.40 val.
„legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 8, 10 d. 21 val.
„skautai prieš zombius“ (siaubo komedija, JAV, 
N-16) - 7, 9, 11 d. 21.40 val.
„išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 7, 
9, 11 d. 21 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
6-12 d. 11.40, 15, 17.15, 18.20, 20.30, 21.30 val. (12 d. 
17.15 val. seansas nevyks).
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 6-12 d. 11, 12, 13, 
15.10 val.
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV, N-18) - 6-12 d. 16, 18.20, 
20.40 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 12 d. 17 val.
„Brangakmeniai“ (baletas) - 8 d. 18 val. (Premjeros 
įrašas iš Maskvos Didžiojo teatro!)
scanorama 2015 (festivalis) - 6-12 d.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 12.20, 14.30, 16.40, 18.50 val. 
(12 d. 12.20 val. seansas nevyks; 8 d. 16.40 val. seansas 
nevyks; 6, 8 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 11.15, 13.30 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis veiksmo 
f., JAV, N-13) - 6-12 d. 14.10, 18.50, 21.20 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, 
Prancūzija, Šveicarija, N-16) - 6-12 d. 13.10, 18.10 val. 
(12 d. 13.10 val. seansas nevyks).

„Be sienų“ (romantinė komedija, Rusija, N-13) - 6-12 d. 
15.50, 18.40 val. (12 d. 15.50 val. seansas nevyks).
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 6-12 d. 13.40, 20.50 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 6-12 d. 
15.50 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 6-12 d. 21 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva, 
N-13) - 6-12 d. 16.40 val.
„išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
6-12 d. 21.10, 22 val. (6, 8 d. 21.10 val. seansas nevyks; 
22 val. seansas vyks 6 d.).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Avytė“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Norvegija, 
Etiopija) - 6 d. 17 val.
„ilgas kelias namo“ (drama, Ispanija) - 6 d. 19 val.
„išsiilgę namų“ (drama, Norvegija) - 6 d. 20.45 val.
„Keliaujantys paukščiai“ (drama, Belgija, Prancūzija) - 
7 d. 13 val.
„Meilės kankiniai“ (komedija, Čekoslovakija) - 7 d. 
15 val.
„Kredito linija“ (drama, Gruzija, Vokietija, Prancūzija) - 
7 d. 16.30 val.
„slėpynės“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 7 d. 18.45 val.
„Europos kino akademijos nominantai ir laureatai 
2015 / EFA“ (trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 
7 d. 21 val.
„Jūros daina“ (animacinis f., Airija, Liuksemburgas, 
Belgija, Prancūzija, Danija) - 8 d. 13 val.
„sugrįžęs namo“ (drama, Norvegija) - 8 d. 14.45 val.
„Fusis“ (drama, Ispanija) - 8 d. 16.15 val.
„Bridžendas“ (drama, Danija, Jungtinė Karalystė, JAV) - 
8 d. 18 val.
„Karo requiem“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 
8 d. 20.15 val.

„007 Spectre“
„Spectre“

Agentas 007 naujausiame filme stoja 
prieš didžiausią pavojų savo karjeroje: pa-
slaptingą organizaciją „Spektras“.

Prieš trejus metus Džeimsas Bondas, 
kurį jau ketvirtą kartą vaidina Danielis Krei-
gas (Daniel Craig), filme „Skyfall“ turėjo 
išspręsti sudėtingą šaradą, kurios centre 
buvo jo vadovė M, bėganti nuo savo praei-
ties paslapčių. Per suimtą, tačiau sugebėju-
sį pasprukti poną Vaitą Bondas beveik pri-
sikasė iki itin slaptos organizacijos, žinomos 
„Quantum“ pavadinimu. Deja, akistata su 
nusikaltėliais pareikalavo didžiulės aukos: 
M buvo nužudyta ir mirė ant Bondo rankų.

Ją pakeitęs Garetas Meloris, kaip naujasis 
MI6 vadovas, turi iki paskutiniųjų kovoti po-

litinį karą su savo šalies valdžia, norinčia la-
bai susilpninti slaptosios organizacijos galias 
ir galimybes. Tuo metu panelė Monipenė 
Bondui slapta perduoda velionei M priklau-
siusią dėžutę, kurioje agentas 007 aptinka 
užuominų apie didžiulę paslaptį ir iš savo 
paties praeities. Gavęs užduotį iš naujojo M 
ir siekdamas atsakyti į asmeninius klausi-
mus, Džeimsas Bondas iškeliauja į Meksiką, 
Austriją ir Maroką, vaikydamasis slaptą or-

ganizaciją, iš kai kurių užuominų - dar galin-
gesnę nei „Quantum“. Kol kas Bondas žino 
tik jos pavadinimą: „Spektras“. Tačiau netru-
kus susipažįsta ir su žmogumi, kuris galbūt 
vadovauja organizacijai: Francu Oberhauze-
riu. Sekdamas užuominomis, Bondas susi-
tinka ir seną savo priešą, kuris jam atskleis 
faktų, priversiančių slaptąjį agentą abejoti 
viskuo, už ką jis iki šiol kovojo.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo lapkričio 6 d.

n Trileris, JAV, Jungtinė Karalystė,

2015
n Režisierius: Sam Mendes

n Vaidina: Monica Bellucci, Ralph Fiennes, 

Daniel Craig, Ben Whishaw, Christoph Waltz, 

Dave Bautista, Lea Seydoux ir kiti

n iMDB: 7,9/10

Filmo žvaigždės Danielis Kreigas 
(Daniel Craig) ir Monika Beluči 
(Monica Bellucci)

EPA-Eltos nuotr.
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Kinas

„Kanibalai“
„Green Inferno“

Pamirškite vaiduoklius, piktąsias dva-
sias ir demonus. Tikroji baimė slypi ne ant-
gamtiniame pasaulyje, o visai šalia mūsų, 
siaubinguose civilizacijos nepaliestų kultū-
rų papročiuose. Filmas „Kanibalai“ parodys, 
kas yra tikras siaubas.

Nepamirštamai šiurpių filmų „Nakvy-
nės namai“ ir „Nakvynės namai. Antra da-
lis“ režisierius Elis Rotas (Eli Roth) ilgokai 
ieškojo temos, kuri galėtų prilygti jo sukur-
tiems kultiniams siaubo filmams. Įkvėptas 
legendinio filmo „Kanibalų holokaustas“, 
jis sukūrė baimės persunktą istoriją apie 
šiuolaikinio žmogaus susidūrimą su lauki-

niais, kuriems kanibalizmas yra jų kasdienio 
pasaulio dalis.

Grupė studentų siekia apsaugoti civili-
zacijos nepaliestą indėnų gentį nuo išnyki-
mo. Didžiausią grėsmę indėnams kelia be-
saikis atogrąžų miškų kirtimas. Iš Niujorko 
aktyvistai vyksta į Amazonės miškus, kur 
tikisi pakeisti esamą padėtį, tačiau nė neį-

sivaizduoja, su kuo susidurs džiunglių gilu-
moje. Patyrusi aviakatastrofą aktyvistų gru-
pė patenka į laukinių nelaisvę. Tačiau tikra-
sis siaubas jaunuolius apima tuomet, kai jie 
pradeda suvokti, kur atsidūrė ir kas jiems 
gresia. Gentis, kurią jie taip stengėsi išgel-
bėti nuo išnykimo, praktikuoja kanibalizmą.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Kino teatruose nuo lapkričio 6 d.

n Siaubo, nuotykių, JAV, Čilė, 2015

n Režisierius: Eli Roth

n Vaidina: Lorenza Izzo, Ariel Levy, Kirby Bliss 

Blanton, Magda Apanowicz, Richard Burgi, Daryl 

Sabara ir kiti

n IMDB: 5,6/10

Premjera

Naujas siaubo filmas žada 
parodyti, kas yra tikras siaubas

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

„45 metai“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 9 d. 15 val.
„Jubiliejus“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 9 d. 17 val.
„Kitos merginos“ (drama, Suomija) - 9 d. 19.15 val.
„Iškrypėlių parkas“ (dokumentinis f., Danija, Švedija) - 
9 d. 21.15 val.
„Vitgenšteinas“ (komiška drama, Jungtinė Karalystė) - 
10 d. 17 val.
„Aukso krantas“ (drama, Danija) - 10 d. 18.45 val.
„Flotel Europa“ (drama, Danija, Serbija) - 10 d. 21.15 val.
„Nakties deimantai“ (drama, Čekoslovakija) - 11 d. 17 val.
„Deminas: dvi tvirtovės“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
11 d. 18.30 val.
„Per Islandiją atbulomis“ (komedija, Islandija) - 11 d. 
20.30 val.
„Sugrįžęs namo“ (drama, Norvegija) - 12 d. 17 val.
„14 +“ (drama, Rusija) - 12 d. 18 val.
„Bitlai“ (drama, Norvegija) - 12 d. 20.45 val.

MULTIKINO OZAS
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
6 d. 10.45, 14, 15.30, 16.45, 19, 20, 21, 22 val. 7-8,  
10-12 d. 10.45, 14, 15.30, 16.45, 18.45, 20, 21, 22 val.  
9 d. 10.45, 14, 15.30, 16.45, 18.45, 20.15, 22 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 3D, V) - 6-12 d. 11.15, 
13.30 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 6-11, 12 d. 10.15, 
12.30, 14.30, 16.30 val. 11 d. 10.15, 14.30, 16.30 val.
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV, N-18) - 6-12 d. 19.45, 22 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 12 d. 19 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis veiksmo f., 
JAV, N-13) - 6-12 d. 16.15, 18.45, 21.15 val.
„Skautai prieš zombius“ (siaubo komedija, JAV, 
N-16) - 6-10, 12 d. 19 val. 11 d. 19.30 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 6-11 d. 10, 12.15, 15.45, 17.45 val. 
12 d. 10, 12.15, 15.30, 17.30 val.

„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.45, 11.30, 13.15, 14.45, 
17 val.
„Išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 6, 
9 d. 14.15 val. 7, 10 d. 16.15 val. 8, 11 d. 19.15 val. 12 d. 
19.30 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 6 d. 19.30, 21.45 val. 7, 10 d. 14, 
21.45 val. 8, 11 d. 16.45, 21.45 val. 9 d. 21.45 val. 12 d. 
13.30, 22 val.
„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 6, 8, 10, 12 d. 21.30 val. 7, 9, 11 d. 
18.30 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 6, 8, 10, 12 d. 
18.30 val. 7, 9, 11 d. 21.30 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 6-11 d. 13 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 8-10 d. 
11 val. 12 d. 11.45 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 6 d. 17 val. 7, 10 d. 19.15 val.  
8, 11-12 d. 13.45 val. 9 d. 17.15 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis 
f., dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 7 d. 11 val. 
(Multikinuko seansas mažiukams).
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 11 d. 12 val. 
(Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 6 d. 18 val. 
11 d. 18 val.
„Septintas veiksmas“ (drama, JAV) - 6 d. 19.40 val.
„Ida“ (drama, Lenkija) - 10 d. 17.10 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva, 
N-13) - 10 d. 18.30 val. 12 d. 18.40 val.
„Svetima šalis“ (drama, Australija) - 11 d. 19.40 val.
„Nauja draugė“ (komiška drama, Prancūzija) - 12 d. 
17 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
6-12 d. 10.50, 13, 14.40, 18, 18.30, 20.20, 20.40, 21.10, 
22.50, 23.30 val. (12 d. 20.20 val. seansas nevyks; 20.40 val. 
seansas vyks 12 d.; 22.50, 23.30 val. seansai vyks 6-7 d.).
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 6-12 d. 10.15, 11, 
12.45, 14.20 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 3D, V) - 6-12 d. 12.15, 
16.25 val.
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV, N-18) - 6-12 d. 16.15, 
18.30, 20.50, 23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 12 d. 17 val.
„Brangakmeniai“ (baletas) - 8 d. 18 val. (Premjeros 
įrašas iš Maskvos Didžiojo teatro!)
Scanorama 2015 (festivalis) - 12 d.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis veiksmo 
f., JAV, N-13) - 6-12 d. 13.30, 15.55, 18.20, 20.30, 21 val. 
(10 d. 13.30 val. seansas nevyks; 6 d. 18.20 val. seansas 
nevyks; 6, 8, 12 d. 20.30 val. seansas nevyks; 21 val. 
seansas vyks 8 d.).
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 6-12 d. 10.30, 
14.50, 20.40 val. (10 d. 10.30 val. seansas nevyks; 12 d. 
14.50 val. seansas nevyks; 6, 12 d. 20.40 val. seansas 
nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.20, 12.30, 16 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 11.30, 13.40, 18.10 val.  
(12 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 6-12 d. 10.40, 19.10, 21.20, 21.50, 
23.40 val. (10.40 val. seansas vyks 7-8 d.; 9, 12 d. 19.10, 
21.20 val. seansai nevyks; 21.50 val. seansas vyks 9 d.; 
23.40 val. seansas vyks 6-7 d.).
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„Mune, le gardien de la lune“

Tolimoje karalystėje nuo senų senovės 
dieną su naktimi besidalijančius saulę ir 
mėnulį saugo ypatingi herojai - Sargai. Tap-
ti Sargu yra ne tik didžiulė garbė, bet ir 
atsakomybė. Todėl tamsos bijantis, žvaigž-
dynus painiojantis ir šiaip ne itin vikrus 
faunas Munis labai nustemba, sužinojęs, 
kad jis yra naujasis mėnulio Sargas. Jam 
bandant paaiškinti, kad įvyko klaida, ištin-
ka nelaimė: neapykantos visam pasauliui 
kupinas buvęs Sargas pagrobia saulę. Ka-
ralystėje stojus tamsai, nedrąsusis Munis 
yra priverstas leistis į kelionę, kad nuo pa-
našaus likimo išgelbėtų mėnulį.

Kartu su galinguoju saulės Sargu ir 
žavia bei narsia genties kare naujasis 

mėnulio Sargas Munis iškeliauja į pavo-
jingą žygį, kad atkurtų pusiausvyrą tarp 
dienos ir nakties bei išgelbėtų savo pa-
saulį nuo neišvengiamai artėjančios pra-
žūties.

Pagrindinius veikėjus filmuke įgarsino 
žinomi Lietuvos aktoriai Leonardas Pobe-
donoscevas, Neringa Nekrašiūtė, Andrius 
Žiūrauskas ir kiti.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo lapkričio 6 d.

n Komedija, animacija, Prancūzija, 2015

n Režisierius: Alexandre Heboyan

n IMDB: 7,2/10

„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“
Mažuosius kino gerbėjus kino 
teatruose pasitiks nauji herojai

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
6-12 d. 14, 17.50 val. (8, 12 d. 17.50 val. seansas  
nevyks).
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 6-11 d. 16.40 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 6, 8, 10, 
12 d. 21.40 val.
„Skautai prieš zombius“ (siaubo komedija, JAV, 
N-16) - 7, 9, 11 d. 21.40 val.
„Apsėstieji“ (siaubo f., JAV, N-16) - 7 d. 23.45 val.

CINAMON
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 12 d. 19 val.
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
6-12 d. 12.20, 15.25, 18.45, 20.35, 21.50 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 3D, V) - 6-12 d. 12.15, 
14.15, 16.15 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 6-12 d. 11.15, 
13.15, 15.15, 18.30 val. (7-8 d. 18.30 val. seansas 
nevyks).
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV) - 6-12 d. 18.30, 21.30 val. 
(18.30 val. seansas vyks 7-8 d.; 7-8 d. 21.30 val.  
seansas nevyks).
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis 
veiksmo f., JAV, N-13) - 6-12 d. 20, 22.15 val.
„Skautai prieš zombius“ (siaubo komedija, JAV, 
N-16) - 6-12 d. 17.15 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 11.45, 13.45, 15.45 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas l
ietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.45, 12.45, 14.45,  
16.45, 18 val.
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 7-8 d. 21.30 val.
„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 6, 8, 10, 12 d. 21.15 val.

„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 6-12 d. 18.15 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 6-12 d. 19.15 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
7, 9, 11 d. 21.15 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
6-12 d. 11.30, 14.40, 18, 20.35, 21.10 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) -  
6-12 d. 10.20, 11.10, 13.10, 14.50, 17.15 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 3D, V) - 
6-12 d. 15.10 val.
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV, N-18) - 6-12 d. 16.50, 
19.20, 20.50 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 12 d. 17 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis veiksmo f., 
JAV, N-13) - 6-12 d. 10.30, 13, 15.40, 18.10, 21.40 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.10, 11, 14.30, 18.50 val. 
(11 val. seansas vyks 7-8 d.; 12 d. 14.30, 18.50 val.  
seansai nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 12.20, 16.40 val.  
(12 d. 16.40 val. seansas nevyks).
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 6-12 d. 12.30, 19.10 val.  
(6 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Be sienų“ (romantinė komedija, Rusija, N-13) - 6-12 d. 
13.15, 18.30 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 6-12 d. 15.30 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 6-12 d. 21 val.
„Skautai prieš zombius“ (siaubo komedija, JAV, 
N-16) - 7-12 d. 21.20 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
6-12 d. 11.30, 14.40, 18, 18.40, 21.10 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 6-12 d. 10.10, 
11.15, 14.20 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 3D, V) - 6-12 d. 
 12.30 val.
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV, N-18) - 6-12 d. 16.10, 
18.30, 19.20, 21.50 val. (18.30 val. seansas vyks 6 d.;  
6 d. 19.20 val. seansas nevyks; 12 d. 16.10 val.  
seansas nevyks).
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 12 d. 17 val.
Respublikinis muzikos ir audiovizualinio meno 
festivalis-konkursas - 12 d. 15 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 11.40, 12.10, 13.50,  
16.30, 18.30 val. (11.40 val. seansas vyks  
7-8, 12 d.; 6 d. 18.30 val. seansas nevyks;  
12 d. 13.50 val. seansas nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d.  
10.20, 14.55 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis 
veiksmo f., JAV, N-13) - 6-12 d. 13.20, 18.20, 20.50 val.  
(12 d. 13.20, 18.20 val. seansai nevyks).
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 6-12 d. 17.10, 20.40 val.
„Skautai prieš zombius“ (siaubo komedija, JAV, 
N-16) - 7, 11 d. 21.30 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, N-13) - 
6, 8, 10, 12 d. 21.30 val.
„Išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
6-11 d. 15.45 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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koncertai/teatrasteatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO  
TEATRAs

6 d. 18.30 val. - A.Adam „Žizel“. 2 v. baletas. 
Dir. R.Šervenikas.
7 d. 18.30 val. - „Barbora Radvilaitė“. 2 v. baletas. 
Dir. R.Šervenikas.
8 d. 12 val. - S.Prokofjev „Pelenė“. 3 v. baletas. 
Dir. A.Šulčys.

nACiOnAlinis DRAMOs  
TEATRAs

6 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovo „Dėdė 
Vania“. Rež. E.Lacascade.
6 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Sapnas“ (A.Strindbergo 
pjesės motyvais). Rež. K.Gudmonaitė.
6 d. 19 val. Studijoje - T.Kavtaradzė „Keletas pokalbių 
apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
7 d. 16 val. Mažojoje salėje - W.Szymborska „Moters 
port retas“. Rež. D.Michelevičiūtė.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
6 d. 12 ir 15 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.
7 d. 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
7 d. 18.30 val. - F.Durrenmatt „Damos vizitas“. 
Rež. E.Jaras.
11 ir 12 d. 18.30 val. - Premjera! P.Pukytės „Bedalis ir 
Labdarys“. Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO  
TEATRAs

6 d. 18 val. 99 salėje - C.Murillo „Tamsos žaidimas“ 
(N-14). Rež. D.Rabašauskas.
7 d. 12 val. 99 salėje - J.Kelero, A.Jalianiausko „Paika 
pelytė“. Rež. A.Jalianiauskas.
7 d. 18 val. 99 salėje - „Jis ir Ji“ (pagal J.Biliūno ir 
J.Janulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą). Rež. B.Mar.
8 d. 17 val. - Ch.Palahniuk „Kovos klubas“ (N-16). 
Rež. V.Bareikis.
10, 11 d. 18 val. - P.Vaičiūno „Patriotai“. 
Rež. J.Vaitkus.
12 d. 18 val. - Žemaitės „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs  
TEATRAs

6 d. ir 8 d. 18.30 val. - Premjera! N.Gandževi 
„Septynios gražuolės“ (su lietuviškais titrais).  
Rež. J.Vaitkus.
7 d. 15 ir 19 val. - Septintasis tarptautinis Indijos 
klasikinio meno festivalis „SurSadhana 2015“.
10 d. 11 ir 13.30 val. - „The American Drama Group 
Europe“ ir „TNT Theatre“. „Kentervilio vaiduoklis“ (anglų k.).
11 d. 18.30 val. - A.Vvedenskij „Eglutė pas Ivanovus“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.

RAGAniuKĖs TEATRAs
7 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katinėlis ir Gaidelis“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
8 d. 12 val. - „Geras šuo Fredis“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

7 ir 8 d. 12 val. - „Bitė Maja“. Rež. V.Mazūras.
12 d. 10. 30 val. - „Daktaras Dolitlis“. Rež. R.Driežis.

Mažojoje salėje
7 d. 14 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.
8 d. 14 val. - „Pasaka apie vėžliuką“ (Ž.Gryvos knygelės 
motyvais). Rež. A.Mikutis.
11 d. 18.30 val. - „Pasvydo“ (pagal A.Strazdo eilėraš-
čius). Rež. A.Bagočiūnaitė-Paukštienė.

„DOMinO“ TEATRAs
6 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
8 d. 15 ir 19 val. - Premjera! M.Gungoras „2 smegenų 
istorija“. Rež. S.Uždavinys.
10 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
11 d. 19 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei 
ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.

MEnŲ sPAusTuVĖ
6 ir 7 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Chimeros karoliai“. 
Choreogr. A.Naginevičiūtė (šokio teatras „Airos“).
7 d. 12 ir 15 val. Kišeninėje salėje - „Senelės pasaka“. 
Rež. A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“).
8 d. 13 val. Prie Mindaugo paminklo; 
14.30 val. Kišeninėje salėje - Ekskursija + spektaklis. 
„Sekretai iš būtųjų laikų“. Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).

10 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Apie žmogų, nužu-
džiusį gulbę“. (N-14). Rež. A.Giniotis 
(teatras „Atviras ratas“).
12 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Premjera! Atvira 
erdvė’15 pristato: „20 sezonų“. Rež. R.Niurkaitė.  
Choreogr. I.Evans.
12 d. 19 val. Juodojoje salėje - Mini-NOA festivalis: 
opera „Geros dienos!“ Rež. R.Barzdžiukaitė.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
6 d. 19 val. - „Vertėjas“. Rež. A.Gian (JAV) / M.Mačiulis.

KEisTuOliŲ TEATRAs
6 d. 19 val. - „Išėjau aš stotin“. Rež.: Vytautas 
V.Landsbergis ir A.Giniotis.
7 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir gaidelis“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
7 d. 15 val. - Paskutinį kartą rodomas. „Atsargiai - 
Žiurkius!“ Rež. A.Sunklodaitė.
8 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Mano senelis buvo 
vyšnia“. Rež. A.Gluskinas.
8 d. 15 val. - „Pati labiausia pasaka“. Rež. V.Žitkus.
11 d. 19 val. - „Persikūnijimai“. Rež. Vytautas 
V.Landsbergis.

KAunAs

KAunO DRAMOs  
TEATRAs

6 d. 19 val. Mažojoje scenoje - J.Tumo-Vaižganto 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
7 d. 12 val. Rūtos salėje - Premjera! A.Dilytės „Solė ir 
močiutės“. Rež. A.Dilytė.
8 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytės „Liūdnas 
Dievas“. Rež. I.Paliulytė.
8 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Danis „Akmenų pelenai“. 
Rež. A.Jankevičius.
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! J.Gay 
„Vargšų opera“. Rež. A.Kurienius.
11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis.
12 d. 17.30 val. Rūtos salėje - Premjera! 
„Prisilietimas“. Choreogr. A.Brilingienė (Kauno šokio 
teatras „Aura“). „Apollo“. Choreogr. B.Letukaitė. Renginys - 
nemokamas.

sužavėjo agnės humoras

„Agnės Šataitės buvimas scenoje labai 
gyvas, labai tikslus. Tai ypač žavi aktorė. Ji 
turi ypatingą gebėjimą atrasti tikslias išraiš-
kos priemones, labai įdomius kūrybiškus pri-
sitaikymus - konkrečiai „Savižudyje“ suža-
vėjo jos juokas, jos „humoristika“, - sakė fes-
tivalio komisijos narė ir D.Tamulevičiūtės 
draugė Elena Savukynaitė.

„Agnę Šataitę stebime ne pirmi metai. Per-
nai ją apdovanojome už Severiutės vaidmenį 

A.Šataitė dar kartą įrodė savo talentą
Vilniaus mažojo teatro aktorė Agnė ŠAtAitė 
praėjusią savaitę Dalios tamulevičiūtės pro-
fesionalių teatrų festivalyje buvo apdovanota 
už Serafimos iljiničnos vaidmenį spektaklyje 
„Savižudis“.

Praėjusiais metais už 
Severiutės vaidmenį gavusi 
apdovanojimą, aktorė ir šiemet 
neliko nepastebėta

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„LAISVALAIKIO“ GIDASteatras/koncertai

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
6, 7 d. 18 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 
2 d. operetė. Rež. A.Žiurauskas. Dir. J.Janulevičius.
8 d. 12 val. - W.A.Mocarto „Mažoji burtų fleita“. 2 d. 
muzikinė pasaka. Rež. A.Gaha (Lenkija). Dir. V.Visockis.
8 d. 18 val. - I.Kalman „Grafaitė Marica“. 3 v. operetė. 
Rež. A.Stepaniuk (Rusija). Dir. V.Visockis.
11 d. 17 val. - R.Rodgers „Muzikos garsai“. 
2 d. miuziklas. Rež. N.Petrokas. Dir. J.Vilnonis.
12 d. 18 val. - E.Džonas, T.Raisas „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
6 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Be galo švelni žmogžu-
dystė“. Rež. S.Rubinovas.
7 d. 12 val. - D.Čepauskaitės „Lapė ir višta“.
7 d. 18 val. - „Laiškai“. Rež. A.Rubinovas.
8 d. 18 val. - K.Kostenko „Hitleris ir Hitleris“. Rež. S.Rubinovas.
12 d. 18 val. - P.Lagerkvistas „Neūžauga“. Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
6 d. 19 val. - M.Valiuko „Barakudų medžioklė žaliems“. 
Rež. M.Valiukas.
8 d. 12 val. - K.Žernytės „Noriu arkliuko“. Rež. R.Kimbraitė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
7 d. 12 val. - Premjera! „Pliauskiukas Ivasiukas“. 
Rež. O.Dmitrijeva.
8 d. 12 val. - „Šeimynėlė iš Didžiosios girios“. 
Rež. O.Žiugžda.
11 d. 18 val. - A.Kaniavos monospektaklis „Tūla ir kiti“.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
7 d. 14 ir 18 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
9 d. 19 val. - „Buvusių moterų reikalai. Mano geriausias 
bernvakaris“ (N-16).
10 d. 18 val. - „Urvinis žmogus“. Rež.: K.Smoriginas, 
D.Kazlauskas.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
7 d. 18.30 val. - „Divizija“. Rež. R.Kaubrys. Choreogr. 
A.Liškauskas.
8 d. 12 val. - „Tinginėlių kaimas“. 1 d. muzikinė pasaka. 
Rež. R.Bunikytė.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ  
TEATRAS

7 d. 12 val.; 8 d. 12 ir 14 val. - Premjera! „Kas tu?“ 
Rež. J.Trimakaitė.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS  
TEATRAS

6 d. 18 val. - K.Sajos „Devynbėdžiai“. 
Rež. M.Meilūnas.
7 d. 18 val. - Premjera! R.Granausko „Rūkas virš slėnių“. 
Rež. R.Banionis.
8 d. 18 val. - L.Gershe „Laisvi drugeliai“. 
Rež. D.Kazlauskas.
12 d. 11 val. - „Išeik į kiemą“. Rež. E.Kižaitė.

pANEvĖŽyS

J.MILTINIO dRAMOS  
TEATRAS

6 d. 18 val. Mažojoje salėje - J.Tatte „Sankirta su pagrin-
diniu keliu“. Rež. A.Vidžiūnas.
6 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Nebylys“ (pagal J.Tumą-
Vaižgantą). Rež. T.Jašinskas.
7 d. 18 val. Didžiojoje salėje - T.Viljamso „Geismų tram-
vajus“. Rež. A.Latėnas.
8 d. 12 val. Didžiojoje salėje - D.Čepauskaitės „Kaštonė“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
8 d. 18 val. Didžiojoje salėje - H.Ibseno „Nora“. 
Rež. S.Račkys.
10 d. 18 val. Mažojoje salėje - L.M.Montgomery 
„Anė iš Žaliastogių“. Rež. A.Gluskinas.
11 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Mariaus von 
Mayenburgo „Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
12 d. 18 val. Didžiojoje salėje - S.Osten, P.Lysander 
„Medėjos vaikai“. Rež. A.Gluskinas.

KITI MIESTAI

9 d. 18 val. Alytaus miesto teatre - „Varnas“. 
Rež. A.Giniotis (Vilniaus „Keistuolių teatras“).
11 d. 18 val. Alytaus miesto teatre - D.Livingstono 
„Žuvėdra“. (Kauno kamerinis teatras).

Koncertai
vILNIUS

LIETUvOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
7 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos kon-
certas. Ansamblis „Fortvio“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Trio „Forvio“: I.Baikštytė (fortepijonas), I.Rupaitė 
(smuikas), P.Jacunskas (violončelė). Dir. M.Pitrėnas.
8 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas visai šeimai 
„Trys baroko genijai“. Ansamblis „Musica humana“ (meno 
vadovas ir dir. A.Vizgirda).
11 d. 19 val. Didžiojoje salėje - X tarptautinio folkloro 
festivalio „Pokrovskije kolokola“ pradžios koncertas 
„Folkloras ir dabartis“. Folkloro ansamblis „Arinuška“. 
Meno vadovai Irena ir N.Zacharovai. Š.Džaniašvili, E.Quinn 
Jennings, L.Peleniūtė, T.Začikevič (vokalas); R.Raginytė 
(lumzdelis), T.Bieliauskas (obojus), T.Varnagiris (gita-
ra), J.Morozova (vargonai). Perkusininikų grupė „Hand 
Voices“. Lietuvos kamerinis orkestras. Dir. R.Šervenikas.

TAIKOMOSIOS dAILĖS MUZIEJUS
8 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Laiko 
tėkmės“. Ansamblis „Vilniaus arsenalas“: L.Šulskutė 
(fleita), R.Romoslauskas (altas), S.Okruško (klavesinas). 
Solistė V.Mončytė (sopranas).

Šv.KOTRyNOS BAŽNyČIA
7 d. 19 val. - „Eliziejaus kronikos“. Atlikėjai: 
I.Prudnikovaitė (vokalas) ir „4Tango“: K.Žebrauskaitė (akor-
deonas), B.Bagdonienė (altas), D.Bagurskas (kontrabosas), 
F.Zakrevskis (fortepijonas).

vILNIAUS ROTUŠĖ
12 d. 18 val. - „Muzikos žvaigždžių ir žvaigždučių“ šven-
tė. Koncertuos Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos 
moksleiviai, buvę ugdytiniai - Nacionalinės M.K.Čiurlionio 
menų mokyklos moksleiviai ir Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos studentai, mišrus choras „Gaida“, Muzikos 
studijos „Mikutis“ išilginių fleitų konsortas.

ARKIKATEdRA BAZILIKA
8 d. 14 val. - Sekmadienio muzika. R.Lamsodis (vargo-
nai, Norvegija), S.Liamo (sopranas, Lietuva), V.Juodpusis 
(muzikologas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

laisvalaikis 2 0 1 5  l a p k r i č i o  6 59

spektaklyje „Dėdės ir dėdienės“ kaip geriau-
sią jaunąją aktorę. Šiemet ji dar kartą įrodė, 
kad yra nepaprastos charizmos aktorė: tem-
peramentinga, ironiška, talentinga. Ji išskirti-
nė ir mes apie ją dar daug išgirsime“, - sakė 
vienas iš D.Tamulevičiūtės pusbrolių istorikas 
Eugenijus Guntulionis, kasmet festivalyje 
vertinantis daugiau kaip 20 spektaklių.

Be šio prizo, buvo įsteigta dar aštuonio-
lika prizų. Vilniaus mažasis teatras džiaugia-
si, kad geriausiu festivalio aktoriumi pripa-
žintas Daumantas Ciunis už Semiono Se-
mionovičiaus Podsekalnikovo vaidmenį ko-
medijoje „Savižudis“ (režisierė Gabrielė 
Tuminaitė).

„Tai, kad pjesė „Savižudis“ buvo Stalino 
uždrausta, rodo, kad ji aštri. Ir įdomiausia, 
kad ji aktuali ir dabar. Ji skatina kovoti už 
geresnį gyvenimą, už demokratiją, nes ne-

kovodami geresnių laikų nesukursime“, - 
sakė D.Tamulevičiūtės pusbrolis istorikas 
E.Guntulionis.

Šių metų D.Tamulevičiūtės profesionalių 
teatrų festivalis vyko jau šeštąjį kartą. Juo 
yra įprasminamas garsios režisierės ir pe-
dagogės atminimas ir šiemet jis buvo skirtas 
režisierės 75-osioms gimimo metinėms.

išvyko  
gastrolių į Gruziją

Sėkmingai pasirodę Dalios Tamulevičiū-
tės profesionalių teatrų festivalyje, Vilniaus 
mažojo teatro aktoriai išvyko gastrolių į Tbi-
lisyje vykstantį festivalį GIFT.

GIFT - vienintelis Gruzijos festivalis, 
kuris yra Europos festivalių asociacijos na-
rys. Festivalyje bus rodomi spektakliai iš 
įvairių Europos ir pasaulio šalių: Italijos, 
Vokietijos, Šiaurės Afrikos, Rusijos, Gruzi-
jos. Valstybiniam Vilniaus mažajam teatrui 
didelė garbė būti pakviestam į šį festivalį ir 
Gruzijoje parodyti du pripažinimą pelniusius 
spektaklius: „Madagaskarą“ (rež. R.Tumi-
nas) ir „Dėdės ir dėdienės“ (rež. G.Tumi-
naitė).

„Laisvalaikio“ inf.

A.Šataitė dar kartą įrodė savo talentą
Agnė ŠAtAitė 
turi ypAtingą 
gebėjimą AtrAsti 
tiksliAs iŠrAiŠkos 
priemones ir 
lAbAi įdomius 
kūrybiŠkus 
prisitAikymus
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000,  
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098,  
www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur nuolaida kalbų 
kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307,  
www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413,  
www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 

Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt

Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526,  
www.salvete.lt 

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805,  
www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt

Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt

Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 

Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477

Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau  
kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina - 4,34 Eur. 
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 4,92 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis 
bilieto kaina - 3,48 Eur.  
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 3,76 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“  
Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 3,19 Eur. 
3D bilietai - 4,05 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra  
„Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 

Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms,  
10% -„Litauros” organizuojamoms 
kelionėms, 12-15% - savaitgalio 
pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200

Kelionių agentūra  
„Estravel Vilnius American  
Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

Kelionių agentūra  
„Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www. 
deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881,  
www.arslibera.eu
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203,  
www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida 
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

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

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

             

Tapsite populiarūs tarp priešingos 
lyties atstovų, būsite patrauklūs ir gražūs. 
Didelė tikimybė sutikti svajonių žmogų. 
Turintiems antrąją pusę gali kilti nesutarimų 
dėl pinigų ir turto. Darbui ir karjerai laikas 
gana palankus. Tačiau kad darbai vyktų 
sklandžiai, reikia gerų tarpusavio santykių. 
Didelių sveikatos problemų nekils. Bus jaut
rūs inkstai. Kasdien gerkite daug vandens, 
nevalgykite aštraus, sūraus ir kepto maisto.

JAUČIUI

Asmeniniame gyvenime galimos 
malonios staigmenos. Netikėtai prasidėjęs 
romanas gali tapti laimingos santuokos 
pagrindu. Reikėtų susitelkti ne į galutinį 
tikslą, ne į tai, kas bus, o į etapus, vedančius 
to tikslo link. Jums keliami reikalavimai bus 
nemaži. Nesiimkite saviveiklos ir nepradėkite 
tvarkyti reikalų, kol neturėsite kompetentingo 
užnugario. Palankus metas organizmui valy
ti. Taip pat galite laikytis dietos. 

DVYNIAMS

Naujos pažintys ne tik suteiks 
emocinį palaikymą, bet ir bus finansiškai 
naudingos. Avinai nebus linkę ieškoti savo 
antrosios pusės. Stenkitės plaukti pasroviui, 
nes laukia tuščias periodas. Naujos veiklos 
nereikėtų imtis, nes viskas kris iš rankų. 
Tiesiog tęskite įprastus darbus ir laukite 
mėnesio pabaigos, kai prasidės palankesnis 
laikotarpis. Sveikata pagerės, atsiras dau
giau jėgų, net atrodysite jaunesni. 

AVINUI

Prognozė laPkričio 6-12 d.

Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar 
dažniau. Vienišiai turės galimybę sutikti savo 
žmogų. Nenustebkite, jei pasitaikys nedidelis 
tarnybinis romanas. Darbo ir karjeros reika
lai klostysis puikiai. Viskas vyks pagal planą, 
tvarkingai. Jeigu tektų sudaryti sutartis, jas 
pasirašykite jums palankiomis sąlygomis. 
Pats laikas susirūpinti sveikata. Ji daug pro
blemų nekels, tačiau dėmesio pareikalaus.

ŠAULIUI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių porų 
taip pat laukia malonus laikas, daug aistrin
gų vakarų, tačiau gali kilti problemų derinant 
mylimųjų ir draugų reikalavimus. Tinkamas 
laikas bendradarbiauti su kitomis įmonė
mis. Jeigu turite savo įmonę, gali atsirasti 
galimybė ją sujungti su kita verslo grupe. 
Turėsite šiokių tokių sveikatos problemų. 
Lėtinkite tempą, ribokite protinį darbą. 

SKORPIONUI

Vienišas Svarstykles gali aplankyti 
labai stiprus meilės jausmas. Tikėtina, kad 
tas jausmas bus vienpusis ir su mylimu 
žmogumi juo pasidalyti neteks. Reikės 
įdėti daug pastangų, kad pasiektumėte 
trokštamą rezultatą. Darbe jūsų laukia 
daug įvairių nutikimų. Todėl darbus patar
tina susiplanuoti  bus mažiau chaoso. 
Šiuo laikotarpiu reikės daugiau laiko ir 
dėmesio skirti sveikatai, ją puoselėti. 

SVARSTYKLĖMS

Laukia laikinas atokvėpis. Nors ir 
labai norėsis, dabar ne metas atverti jausmus 
priešingos lyties atstovui. Metas patikėti jus 
supančių žmonių nuoširdumu, neleiskite, 
kad jūsų laimę raizgytų smulkios abejingumo 
gijos. Palankus ir sėkmingas laikas darbo ir 
karjeros reikalams tvarkyti. Reikėtų atkreipti 
dėmesį į sveikatą. Turėtumėte daugiau laiko 
skirti poilsiui. Tinkamas metas lankyti jogos 
užsiėmimus, medituoti. 

VĖŽIUI

Gali sugrįžti sena meilė ir vėl 
sukelti daug malonių romantiškų jausmų. 
Ko gero, tas meilės jausmas ir nebuvo 
visai išblėsęs. Santykiai gali būti dra
matiški, sugrąžinti senas problemas. 
Permainų bus tiek daug, kad nespėsite 
reaguoti. Jei pajusite, kad darbas tampa 
rutina, į jį pažvelkite kūrybiškai. Sveikata 
bus puiki, būsite energingi, džiaugsitės ir 
mėgausitės gyvenimo malonumais.

LIŪTUI

Vieniši šio ženklo atstovai turi 
galimybę sutikti partnerį, atitinkantį jų 
lūkesčius. Turėsite nuversti kalnus, sutvarkyti 
daugybę svarbių reikalų, būsite gundomi 
įvairiais pelningais pasiūlymais, nepaslyskite 
rinkdamiesi. Kai kurie susitarimai gali būti 
žodiniai, tačiau jeigu tvarkysite finansinius 
reikalus, būtinai pasirašykite sutartį. Geras lai
kas apmąstyti visas savo karjeros galimybes. 
Rimtų sveikatos problemų Mergelės neturės. 

MERGELEI

Romantiškas tarpusavio santykių 
atspalvis išnyks. Jūsų antroji pusė nebus 
linkusi ieškoti kompromisų. Nė nepa
stebėsite, kaip kažkas vers nuolat keisti 
planus. Palanku planuoti kelionę į užsienį, 
ieškoti galimybių susirasti darbą svetur. 
Darbus stenkitės atlikti kruopščiai ir laiku. 
Rimtesnių problemų jūsų sveikata nekels. 
Galite jausti sumažėjusį pasitikėjimą savi
mi. Domins istoriniai filmai ir knygos.

OŽIARAGIUI

Gali kilti sunkumų su antrosiomis 
pusėmis. Nesusituokusioms poroms 
iškilę nesklandumai trukdys būti kartu, tarp 
sutuoktinių vyraus šaltumas. Vienišiai gali 
tikėtis pažinties su jaunesniu partneriu. Jei 
antrąją pusę jau turite, stenkitės kuo mažiau 
ją kritikuoti. Darbe galimi pasikeitimai. 
Daug laiko atims bend radarbių poreikiai ir 
problemos. Stenkitės visiems skirti vienodą 
dėmesį. Saugokitės avarijų ir kliūčių kelyje.

ŽUVIMS

Meilės reikalai klostysis neblo
gai. Galite sutikti seną meilę. Jeigu abu 
partneriai sugebės santykius pakreipti 
tinkama linkme, pora turi daug šansų būti 
laiminga. Siekti karjeros  ne pats geriau
sias laikas. Viskas, kas vyks darbinėje 
aplinkoje, jus erzins. Sveikata bus puiki, 
problemos nekankins. Numatytą operaciją 
geriau atidėti. Sportuokite, nepamirškite 
grūdinimosi procedūrų. 

VANDENIUI

Klaipėdos pilies džiazo fes ti
valio asociacijos prezidentė  

Inga Grubliauskienė
1976 11 08

Žurnalistas  
Algimantas Čekuolis
1931 11 10

Prodiuseris, atlikėjas 
Deivydas Zvonkus
1977 11 06

Šuolininkas į vandenį  
Ignas Barkauskas
1988 11 06

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

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės  LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Okavangas. Rapakivis. 
Alyva. Ala. Šoka. Simulik. Gir. Avė. 
Ragana. Šūka. Alė. Botičelis. Ynas. 
Kurėnas. Edas. Tarasovas. Lapas. 
Vatalinas. Povas. SR. Seralis. Sitis. 
Ta. Linas. Mekas. Sau. Atas. Minas. 
Itin. Kinas. Magnis. Piroga. Tas. 
Stal. Sororatas.
Horizontaliai: Kašalotas. It. 
Alovė. Atelana. Vykė. Raritas.  
Nava. Kalanas. Na. Busilas. 
Moronis. MT. Tėvas. AA. Aspirinas. 
MGL. Mačas. Min. Drauges. Senis. 
LAL. „Pikaso“. Paini. Lotas. Alkas. 
Avis. Po. Oka. Epas. Ir. Šydas.  
IRA. Svogūnas. Stot. Ikas. Staiga. 
Astras. Braunas.
Pažymėtuose langeliuose: 
Kuolinga.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo salono 

„Equador“ abonementą. 

Atsakymą į kryžiažodį iki lapkričio 10 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja gaivilė Kuliešiūtė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas 
„Equador“ abonementas.

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

Vyras su žmona stovi prie lango ir žiūri 
į savo daržą:

- Anksčiau ar vėliau mums reikės įsigy-
ti normalią baidyklę, kad nuvaikytume 
paukščius nuo augalų, - sako žmona.

- O kuo bloga šita baidyklė? - klausia 
vyras.

- Niekuo, - atsako žmona. - Bet mamos 
rankos jau pavargo.

l

- Padavėjau, o kokia yra dietinė pica?
- Tai paprasta pica, tiesiog aš atsisėdu 

šalia jūsų ir valgau ją kartu.
l

Mergina pas būrėją:
- Mane įsimylėję du vaikinai: Petras ir 

Antanas. Išburkite, kuriam iš jų pasiseks? 
Už kurio gi ištekėsiu?

Būrėja išdėliojo kortas, įdėmiai pažiū-
rėjo į merginą.

- Pasiseks Petrui - nes tu ištekėsi už An-
tano.

l

- Kaip tavo dukrai gyvenimas susiklostė?
- Puikiai. Vyras myli, kailinius perka, 

po kurortus vežioja.
- O sūnui?
- O sūnui bjaurybė papuolė. Tai jai kai-

linius pirk, tai į kurortą vežk...
l

Panelė grįžo iš vairavimo egzamino.
- Na, kaip išlaikei? - klausia tėvai.
- Nežinau, egzaminuotojas dar ligoninėje.

l

„Skaipą“ turėti labai verta - lyg ir tu-
ri namie svečių, o vaišinti ir girdyti ne-
reikia!

l

Mane labai nervindavo, kai per kiekvie-
nas vestuves visos bobutės baksnodavo ir 
sakydavo: „Tu - kitas“. Tačiau jos apsira-
mino, kai aš joms tą patį pradėjau sakyti 
per laidotuves.

l

Mokytoja skundžiasi išdykėlio tėvui:
- Jūsų sūnus nupiešė ant suolo musę, ir 

aš susidaužiau ranką ją bemušdama.
- Tai dar nieko, - atsako tėvas. - Jis štai 

neseniai vonioje nupiešė krokodilą, tai aš 
iššokau pro nupieštas duris.

l

- O, kaip seniai tave mačiau! Ką dabar 
dirbi?

- Prekiauju baldais.
- Ir kaip sekasi?
- Puikiai! Namuose liko tik šiukšlių dėžė.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

PRIESKONIAI. Indijoje prasi-
dėjo brangiausio prieskonio 
pasaulyje šafrano derlius. Vi-
soje Indijoje tėra viena vieta, 
kur auga kroko gėlės. Viena-
me jų žiede aptinkamos tik 
trys šafrano gijos. Pasaulyje 
vietų, kur auga šios gėlės - 
vos kelios. Vieno šafrano gra-
mo kaina yra apie 30 eurų.

EPA-Eltos nuotr.


